הנדון :הודעה מספר – 4
מכרז פומבי הקמה ,הרצה והפעלה
מט"ש אזורי פתחת ניצנה -קציעות
מכרז מספר01/2015 :
שימו לב ,להלן פרוט ההודעות שניתנו במסגרת הליך המכרז:
 .1הודעה מספר  – 1פרוטוקול כנס המציעים;
 .2הודעה מספר  – 2תכניות שנשלחו לרוכשים את מסמכי המכרז בפורמט pdf
)לא להגשה במסגרת המכרז אלא לעיון בלבד( ,גם מי שלא רכש את מסמכי
המכרז רשאי לקבל את התוכניות בפנייה ישירה לדבי מדר – חדד בטלפון
) 08-6483031חברת כחלית(;
 .3הודעה  – 3פורסמה בעיתונות  +באתר האינטרנט;
למעט הודעה ) 2תכניות שנשלחו לידיעה ולסיוע בהכנת ההצעה( יש להגיש את
יתר ההודעות חתומות והן מהוות חלק ממסמכי המכרז .כל ההודעות למעט הודעה
 2שיש קושי טכני בהעלת כל קבצי המפות והתרשימים לאתר הועלו גם לאתר
. www.mei-r.co.il
להלן התייחסות לבקשות/שאלות שהועברו למי רמת הנגב בע"מ:
בקשה/שאלה  :נתקבלה בקשה לשנות את תנאי הסף ,כך שגם מציע בעל סיווג
קבלני  500ב 4-ו 100-ג 2-יוכל להשתתף במכרז.
תשובה :תנאי הסף נקבעו לאחר בחינה מקצועית ,הנדסית ומשפטית של נתוני
המכרז .מי רמת הנגב ,חזרה ובחנה את האפשרות לשנות את תנאי הסף ,כך שיגדל
פוטנציאל המציעים.
הבחינה נעשתה גם תוך התייעצות עם גורם מקצועי לא תלוי .לא נמצאה אפשרות
חוקית לשנות את תנאי הסף ,ולאור האמור לא ישונו תנאי הסף.
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שאלה/בקשה  : 2כרך ד' ,ע"מ  ,65סעיף  : 17.11.2מהי נקודת העבודה של מפוח
ייצוב בוצה?
מענה:מפוח אויר לייצוב בוצה -ספיקה  900נורמל מק"ש ללחץ של  7מטר ,כפי
שמופיע במסמכי המכרז בסעיף  .24.2המפוח המופיע בסעיף  17מתייחס למערך
הסינון השלישוני ונקודת העבודה שלו תיקבע על ידי ספק מערכת הסינון.

בקשה/שאלה :4הוגדרה במכרז טכנולוגיות מפוחי אונות .ניתן לחסוך משמעותית
בצריכת האנרגיה )אם ייעשה שימוש במפוחים חוסכי אנרגיה החיסכון בעלויות
אנרגיה כ .(15-20% -האם ניתן להציע טכנולוגיה זו?
מענה:יש להציע טכנולוגיה כפי שהוגדרה במסמכי המכרז.
בקשה/שאלה  :5סעיף  70.01.0050בכתב הכמויות – מהו אורך מעבר הקיר
)אינסרט(?
מענה :אורך האינסרט הינו בהתאם לעובי הקיר ,בהתאם לתכניות
הקונסטרוקציה.
בקשה/שאלה :6נא אישורכם להציע את יצרן הציוד אקוטון באמצעות הספק ע.ש.
מים ושפכים בע"מ ,עבור פריטי הציוד הבאים:
מספר
69.03.0050
69.03.0140
69.03.0150
69.03.0270
69.03.0290
69.03.0320
69.03.0340
69.03.0350

תאור
מתקן משולב לסינון
אספקת דפיוזרים A-0402 ,A-0401
ציוד למשקע M-0502 ,M-0501
אספקת מסמיך סרט S-1001
אספקה והתקנה דפיוזרים
גסים/מאווררי שטח A1101
מסוע חלזוני לבוצה H-1201
מערכת מינון פולימרים A-1301
למסמיך
למייבש מערכת מינון פולימרים A-1401
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מענה :מאושר להציע את הספק ע.ש .מים ושפכים אך ורק עבור פריטי הציוד
הבאים מתוך הרשימה שלעיל:
•  A-0402 ,A-0401אספקת דפיוזרים.
•  A1101אספקה והתקנת דיפיוזרים גסים/מאווררי שטח.
בקשה/שאלה  : 6מהו החומר ממנו עשויים המכלים ומהם ממדיהם:
אספקה והתקנת מיכלי
 69.69.03.0060איסוף לגבבה B-0102,
B-0101

יח'

2

אספקה והתקנת מיכל
69.69.03.0070
איסוף לחול B-0103

יח'

1

מענה :על המכלים להיות בעלי נפח מינימלי של  1000ליטרים ,חומר המבנה
.HDPE

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם ,כאשר היא חתומה כנדרש.

_________________
חתימה וחותמת המציע
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