
 

 

   -202310.מס' מכרז  ל הבהרה 
 בור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב ע למעבדות   BODלאספקת מערכת 

 /סעיף עמוד מס
 מסמך

 תשובות הבהרה סיווג 

 ספציפי שיידרש.  ור  ידוע למועצה על אישלא   אילו רשויות מעורבות ואילו אישורים נדרשים?  פטי מש 2.7סעיף  7  .1

סעיף   12.3 13  .2
6 

שהמערכת צריכה  וונה לחיבור לברקוד )לחיבור עתידי( או  הכ   האם מקצועי 
 להגיע עם ברקוד ? 

 הכוונה הינה לחיבור עתידי.

 ימי עבודה.  45 ימי עבודה  45יום קלנדריים או    45האם  מקצועי  4 34  .3

פרסום    45האם   מקצועי  4 34  .4 מתאריך  או  החתימה  מתאריך  נספרים  ימים 
 הזכיה? 

לתאריך   סמוך)  ההזמנה נספרים מיום קבלתם ימיה 45
 .החתימה(

 נדרש? מה דיוק סף גילוי  עי צומק 1 34  .5
אפס רשום   נקודת  טווח    O<    0.2 דיוק  מעל  יוצא  זה  אבל   ,  %

 המדידה 

 .0±0.2סף הגילוי הנדרש הינו 

ימים קלנדריים מאחר ומדובר במערכת   אספקה 45יש בעיה עם  מקצועי     .6
 ספק בלוז כזה. שניתן ל לא בטוח –משלוח מיוחד  בייצור מיוחד +

 

 ה. עבוד  ימי   60להתפשר על  המועצה תהיה מוכנה

 2017-2022יש דרישה למכירת מערכת בין בסעיף ניסיון קודם.  משפטי  3.2 8  .7
 אפשר להגדיל את טווח האספקה  האם 

 ?  2014-2022מ 

 . תנאי המכרז יוותרו כפי שהם  לא מאושר

8.   
62 
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 ביצוע חוזה, אינה מוגבלת בזמן.  ערבות  משפטי 
 לא נוכל לערוב ללא גבול. אנא תקנו סעיף זה. 

ת כוללת  לא מאושר. משמעות המילים ועד בכלל היא כי העבו
   ה.את יום הפקיע

מובהר, כי על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול המפגש הכולל   משפטי     .9
ידו    שנשלחו למשתתפים כשהוא חתום עלאת הבהרות המועצה כפי 

גם אם לא השתתף במפגש. לא השתתפתי במפגש. אשמח לקבל את  
 הפורטוקול. 

 

ורסם ח למציעים במייל וגם מפפרוטוקול סיור המציעים נשל
 . באתר המועצה



 

 

 
 

 /סעיף עמוד מס
 מסמך

 תשובות הבהרה סיווג 

יש לכם ביום כולל   BOD אשמח לדעת כמה בדיקות -מפרט טכני מקצועי     .10
בקבוקים אבל כמה   18רשמתם מגש של  ?בלנקים וסטנדרטים

יום עבודה אתם צריכים? האם המכשיר אמור להיות  מגשים ב
 בגודל של מגש אחד? 

 

לכל דוגמה  מאות , דוג 20-מספר הבדיקות בשבוע הינו כ
 זרות.ח 3ת  מבוצעו

 מגשי עבודה ביום.   4
 ים. בקבוק 18חד המכיל  מכשיר בגודל של מגש א 


