
 
 

 

 ז' אדר ב תשפ"ב

 2022מרץ  10

 8/2022 סמ':

 לכבוד 

 כלל המשתתפים במכרז

 לשאלות והבהרות מענה - 2הודעת הבהרה מס' הנדון: 

 להקמת תחנת שאיבה לביוב לכיש באשדוד – 1/2022מכרז פומבי מס' 

 לשאלות הבהרה מטעם מי מהמתעניינים במכרז:הלן מענה ל

 מענה התאגיד פירוט השאלה/הבהרה/הערה סעיף מודע

במפרט נדרש שיצרן המגובים יעמוד בשני  07.04 63-68
 : תקנים

DIN EN ISO 9001  -  זהו תקן אירופאי מוכר
 וידוע.

 GUV and UVVאנא הבהירו מהו תקן: 
safety regulations 

 GUV andתקן: 
UVV safety 
regulations אינו 

 ואינו נדרש רלוונטי

63-68 07.04 
כתבתם במפרט שכל מגוב ישולב עם דחסן. אנא 
הבהירו האם הכוונה היא שיהיה מגוב  + דחסן 

שלו . המגוב  נפרד שלו, שלכל מגוב יהיה הדחסן
ישפוך את הגבבה לתוך המסנן דחסן הייעודי 
שלו? זה לא מגוב משולב עם דחסן אלא מגוב 

 בנפרד ודחסן בנפרד שעובדים יחד.

לכל יחידת מגוב 
יהיה דחסן משלו, 

המגוב והדחסן יהיו 
 מותגמאותו 

63-64 07.04 
אנא הבהירו מה מידות התעלה. במקום אחד 

 1200מ"מ ובעומק של  700 רשום: תעלה ברוחב
רשום  64( ובמקום אחר בעמוד 63מ"מ )עמוד 

 מ"מ. מה נכון? 1000שהתעלה בעומק 

 העומק הנדרש הינו
 מ"מ 1200

63-64 07.04 
רשום שמעטפת המגוב תהיה מפלטות  63בעמוד 
 64מ"מ. ובתחילת עמוד  1.5בעובי של  פלב"ם

רשום שהמגוב כולו יהיה מכוסה בפלטות 
 מ"מ. מה נכון? 3פלב"ם בעובי 

העובי הנדרש הינו 
 מ"מ  1.5

64 07.04 
בפירוט חומרי המבנה של המגוב   64בעמוד 

, עם 316Tiרשום שתוף הסינון יהיה פלב"ם 
מ"מ , והחילזון יהיה כולו  6מרווחי סינון של 

,   לאיזה תוף סינון מדובר? על 316Tiפלב"ם 
 EKOTONאיזה חילזון מדובר?   המגוב של 

שביקשתם )או שווה ערך( הוא מגוב אנכי 
ממ  12עם מוטות סינון במרווח של  080בשיפוע 

 כפי שמפורט בהמשך המפרט.

לתוף סינון הדרישה  
גלילי עשוי פלב"מ 

316Ti במבנה מחורר ,
 6למרווחי סימון של 

וחילזון עשוי  "מ מ
, 316Tiכולו פלב"מ 

איננה רלוונטית והיא 
על הזכיין . מבוטלת

מגוב  יהיה לספק
סבכה מחברת אקוטון 

עפ"י )או שו"ע( 
 ההוראות המצויינות

 בסעיף.



 
 

 המיתחמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפו יחד עם יתר מסמכי המכרז, בצרוף 
 .הרבחה תמתוחו

 

 בכבוד רב ובברכה,

 יובלים אשדוד בע"מ

כתב 
 כמויות

07.03.0050  
07.03.0060 
07.03.0070  
07.03.0080 

 

-מהו המומנט הנדרש והגודל הנדרש של ה
FLANGE  ,07.03.0050 למפעילים בסעיפים 

/  07.03.0060  / 07.03.0070  / 07.03.0080 

מומנט וגודל פלאנג' 
יהיו לפי המלצת 

. בהמלצתו של יצרן
היצרן עליו 
קוטר להתייחס ל

לחץ דינמי ו מגוף
 6.0בצינור של עד 

המגופים על . אטמ'
מוגדרים להיות 

ללחץ עבודה של 
PN16 


