 25ינואר2021 ,
מכרז פומבי מס' 3/2021

מכרז מסגרת להקמת ותחזוקת מערכות מיגון ,מערכות מתח נמוך,
מערכות גילוי אש ,עבודות תקשורת וחשמל במתקני התאגיד
הודעה לקבלנים מס' 2

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון ,מתכבד בזאת תאגיד מי כרמל בע"מ (להלן:
"המזמין" ו/או "התאגיד") ,למסור למשתתפי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי
המכרז.
מובהר ומודגש בזאת ,כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו,
וכי בכל מקרה של סתירה ,גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.
על המציע לחתום על הודעה זו ,וכן לצרף את העתקה החתום כחלק ממסמכי להצעתו.

תשובות הבהרה
מס'

מס' סעיף

שאלה

תשובה

.1

כתב
כמויות

הבהרה יזומה על ידי התאגיד

עקב טעות קולמוס הועלה לאתר התאגיד נוסח לא
מעודכן של כתב הכמויות.
על כן ,במועד משלוח הודעה זו יועלה לאתר התאגיד
קובץ חדש ומעודכן (בפורמט  PDFו )EXCEL -של כתב
הכמויות ,ועל המציעים במכרז להגיש את ההנחה
המוצעת על ידם בהתייחס אך ורק לכתב הכמויות
המעודכן הנ"ל.
מעבר לאמור לעיל ,לא יהיה שינוי בהוראות סעיף 10
לתנאי המכרז ועל המציעים לפעול בהתאם להוראות
אלו.

.2

סעיפים
153155לכתב
הכמויות

נבקש לבחון שוב את הדרישה
בנושא התאמת מידות ומשקל של
ה"אל פסק" אל מול מידות הארון
המבוקש.

הנושא נבחן בשנית והדרישה נותרת כפי שהייתה

.3

סעיף 160
לכתב
הכמויות

האם מדובר בממיר תעשייתי לפס
דין או לשימוש פנימי?

נדרש ממיר  Gigabitהמתאים להתקנה בארונות
פנימיים וחיצוניים בעל יכולת עבודה בטמפ' של עד
 60°Cלפחות המתאים לטווחים של  2kmלפחות במצב
.Duplex

.4

שורה 220
בכתב
הכמויות

למיטב ידיעתנו ,מצבר NiCD 12V
 - 55Aלא קיים ב  .NiCDהאם ניתן
להציע מצבר מצברי ג`ל או פריקה
עמוקה ב  55אמפר  ,12Vבמקום
? NiCD

מאושר להציע מצברי פריקה עמוקה לסעיף זה

.5

סעיפים
211-214
לכתב
הכמויות

האם האל פסק מתייחס להתקנה
בארון  19אינץ?

עבור סעיפים אלו על המציע לספק במהלך הפרויקט
אל-פסק ומצברים ,כולל אביזרי ומתאמי התקנה,
המתאימים להתקנה בארון אליו מיועד האל-פסק
בפועל בכל מקרה לגופו (בין אם ארון " 19פנימי או
ארון תקשורת חיצוני בשטח).

.6

סעיף 6.1
למפרט

נבקש לבחון את סוגי המצלמות
המוצעות לשימוש במכרז ,שכן
לטעמנו אינן נמצאות ברמות זהות.

הנושא נבחן בשנית והדרישה נותרת כפי שהייתה

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,חתום
על ידו בחתימה ובחותמת ,להצעתו במכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה.
בברכה
אורי ברוקנר  -מנהל רכש ולוגיסטיקה
מי כרמל בע"מ

