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 כלל המשתתפים במכרז

 

 

 להלן מענה לשאלות הבהרה מטעם מי מהמתעניינים במכרז:

 מענה לשאלות והבהרות – 2הנדון: הודעה מס' 
 אספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים וביובל 2/2022מכרז פומבי מס' 

 מענה התאגיד פירוט השאלה/הבהרה/הערה מס' סידורי

1. 
מצאתי טעות שאני בטוח שהיא טעות כתיב 

זה ₪  11,300במקום  01.01.0010בסעיף 
)לא יכול ₪  23,160צריך להיות לפחות 

תעלה פחות  12להיות שמשאבה בקוטר "
יותר ראה סעיפים ממשאבות קטנות 

 ( 01.01.0070וגם  01.01.0090

בדקנו את הערתכם, 
נפלה טעות סופר 

והמחיר בסעיף 
הוא  01.01.0010

 ש''ח. 21,300

פיצויים מוסכמים מראש, תת  01בפרק  .2
יש בעיה במצב השוק הנוכחי  01.01פרק 

עם הקורונה ובעיות באספקה של חומרי 
 גלם וציוד.

הבקשה לא ברורה. אין 
 .01.01שינוי בתת פרק 

לא ניתן להוציא  2.6סעיף  66בעמוד  .3
הצעת מחיר מדויקת לפי הסעיפים אם 
עדיין לא פורקה המשאבה. הסיור הוא 

 חשוב אבל לא ניתן להציע לפיו.

במקום המילים 
ממועד הסיור "

כאמור" ירשם 
"מהמועד בו פורקה 

 המשאבה"

צריך להגדיר מה זה  2.10סעיף  67בעמוד  .4
מקרה חריג. לא תמיד ניתן לביצוע בפרק 

 זמן כזה.

מקרה חריג הוא מקרה 
שבו לא ניתן להשאיר 

את התחנה ללא יחידת 
השאיבה ו/או המנוע. 

מובהר כי קביעת 
המפקח לגבי אפיון 

"מקרה חריג" תהא 
סופית ותהווה 

אסמכתא לעניין 
והקבלן לא יוכל 

 להתכחש לה.

5. 
בטבלה מבקש להסיר בחלק  2.13בסעיף 

מפוק את ההערה שבסוגריים ללא תפר, 
אין לזה משמעות והמפוקים המיובאים 

מארה"ב שלנו העומדים בכל התקנים הכי 
מחמירים הם עם תפר. סונית בקטרים: 

2,"3,"4". 

בחנו את בקשתכם, 
הבקשה מאושרת, 

המפוקים יעמדו בתקן 
ASTMA582-88a 

6. 
 

ונקודה אחרונה לעכשיו קשה מאוד 
לקבע מחיר בהסכם לתקופה ארוכה 

מכיוון שחוסר הוודאות בשוק 

הבקשה נבחנה 
ונדחתה. על אף 

האמור, התאגיד מודיע 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפו יחד עם יתר מסמכי המכרז, 
  בצרוף חתימה וחותמת החברה.

 בכבוד רב ובברכה,

 יובלים אשדוד בע"מ

 ועדת מכרזים יובלים חבריהעתק: 
 גב' מרים שבר, רמ"ד מכרזים, תאגיד יובלים

 מר דוד ילוז, יועץ הנדסי לתאגיד
 , יועמ"שרעו"ד נעם זלצ

 

הגלובלי היא עצומה. מחירים עולים 
כל הזמן ומחירים תקפים ליום 

יומיים מקסימום. נכון יהיה להכניס 
 מנגנון שיאפשר להעלות מחיר.

הארכת תקופת כי 
ההתקשרות בהתאם 

להוראות המכרז תהיה 
רק אם הזוכה יסכים 

לכך. אין באמור לפגוע 
בזכותה של יובלים 

לבטל את ההתקשרות 
עם הזוכה בכל עת 
ומכל סיבה שהיא, 

במהלך תקופת 
ההתקשרות במתן 
 30הודעה מראש של 

 יום.

7.  
האם ניתן להגיש את הרשימות לפי 

אבות ( למש5הנדרש במסמך ג' )
מתוצרת אחרת  והיקף כספי לשנה 

 ש''ח 500,000פחות מ

 הבקשה נדחית.

mailto:חברי

