
 
   -2021/22 מס'  פומבי מכרז

 אספקת דוגמי שפכים עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

' מס
 שאלה 

 עמוד
 סעיף

 סיווג 
 תשובה שאלה 

 משפטי+  3.2 7  .1

 מקצועי 

 לתקן את הנוסח ל: יםמבקש

 ולתקן   " ניסיון עבודה עם שפכים "

 .בהתאם בכל סעיפי המכרז ונספחיו

 כפי שהם.יוותרו  לא מאושר. מסמכי המכרז 

 י+ פטמש 3.2 7  .2

 מקצועי 

 לתקן את הנוסח כך שלא םימבקש

 ים מניח  ו, אנ שנים 3יוגבל ל 

 שנים גובר  10שניסיון של 

 שנים האחרונות.ה 3על ניסיון ב 

 יוותרו כפי שהם. לא מאושר. מסמכי המכרז 

 משפטי+  3.3 7  .3

 מקצועי 

 ההיקף הכספי הכולל גבוה מאוד 

 בפרופורציה  ואיננו עומד

 אנו גובים ף הכספי שיקלה

 בגין אחזקה, מהלקוחות שלנו

 ות תקלאין לנו כמות כה גבוהה של  

 המצריך חיוב כל כך גבוה, 

 אבקש לבחון את הסכום. 

נכללת   למען הסר ספק, אספקת הדוגמים

 בסעיף זה. הנדרש  יקף הכספיהב

 לשנות את ההתחייבות  יםמבקש משפטי  18.1 18  .4

 חתומיםלספק אישורי ביטוח 

יוותרו כפי שהם. לא מאושר. מסמכי המכרז  ימי עסקים. 30יום לעד  14ך ומ ת  



 
 לא ברורה החלוקה בין הקבלן ללקוח בנושא העברת הנתונים  מקצועי  2 30  .5

 למחשב המרכזי, האם המערכת של הלקוח יודעת לקבל מידע מרכיב 

 סלולרי, יש ללקוח ענן ? של מי 

 של הלקוח ?  SIMה 

 בי ברורה לגהבהרה טכנית  נדרשת

 העברת הנתונים בין חדרינושא 

 ומערך איסוף הנתון במועצה.  הדגימה 

 הדוגמים קיים בקר נתונים ליד

 מקומי. הדוגמים מחוברים לבקר

 ) אותות אנלוגיים/ דיגיטליים (

הבקר מדווח את הנתונים למערך הניטור של  
 . המועצה

 . המועצהשל  SIMה 
 

  המוצע לבקר  ךמערהעל הזוכה לחבר את 
 הקיים. 

 המופיעה  1א9מתייחסת  לסקיצה  כמופיע,   2א 9 האם ההפניה לסקיצה מקצועי  2 32  .6

 ?  34בעמוד 
 
 
 כן 

 במדידות שערכנו באתר פיברו י מקצוע 2 30  .7

 )קופולק( מתברר שגובה המבנה 

 ס"מ לאור צנרת  180לא יכול לעבור 

 לקבל אישור העוברת בנקודה, אבקש 

 למגבלות  לספק גודל מבנה בהתאם

 ר ) קופולק  וובלנג'ת ( כך שבכלבאת

 נה יהיה מסוגל להכיל את מקרה המב 

 100ר האנליטי ויחידת התקשורת ויכלול דלת ברוחב הדוגם, המשד

 מידות עומק  ס"מ שתיפתח החוצה, 
 מאושר 



 
 .וגובה בהתאם לאפשרי באתר

 
 


