
 

 

 

 

 2023  בינואר 22

 לכבוד: 

 משתתפי המכרז 

 

 לתכנון, אספקה, התקנה והרצה למערכות הכלרה, וכן לקבלת שרותי  04/2022מכרז פומבי הנדון: 

 ברמת השרון (אוסישקין) במכון מים נדב  (אופציונאלי)תחזוקה 

 - 1מסמך הבהרות מס'  -

חברת   .1 במשרדי  שהתקבלו  ובקשות  שאלות  )להלן:    תשתיות  –שרונים  בעקבות  בע"מ  וביוב  מים 
 : החברה להשיב ולהבהיר כדלקמןמתכבדת  ,"(החברה"

 התשובה/ההבהרה  הבקשה /השאלה מס"ד

האם המשאבה צריכה להזריק    –משאבת מינון   1
או רק לעמוד בלחץ כזה ללא גרימת    bar 20כנגד  

 נזק לציוד? 

 . bar 20משאבת מינון צריכה לעמוד בלחץ 

 , בשטח המכון. כן הטעימה ? האם יש נקודת ביוב למי  2

לסקופ    –  4.3.10סעיף  .  1 3 קשור  הנ"ל  האם 
 במכרז זה? על איזה בקר מדובר?  

 הנדרשים ? HMI-מהם מסמכי ה. 2

הינה   .1 של  הכוונה  ההכלרהלבקר    , מערכת 
מערכת   להפעלת  הנדרשת  והתוכנה 

 . ההכלרה

כמפורט  הזוכה   .2 תקשורת  לתת  יידרש 
 לבקר מכון המים. 4.3.9בסעיף 

וההתראות  ל 4 הגובה  מדידת  את  מעבירים  אן 
 ממיכל הכלור ומיכל הניקוז? 

 לבקר מערכת ההכלרה.

האם בקר מערכת ההכלרה קיים    –  4.4.3סעיף   5

 . בשטח? הסוגיה אינה ברורה

לא, יש לספק מערכת חדשה כולל מערכת בקרת  

 . כלור

האם נדרש מיכל איסוף מי דיגום נפרד למערכת   6
 העכירות או שניתן להשתמש בזו של הכלור? 

 . ניתן להשתמש במיכל אחוד

 . לספק במד מוליכותהספק הזוכה לא יידרש  האם יש מפרט לגבי מד המוליכות ?  7

בפרק   8 פירוט  יש  הכמויות  של    4בכתב 
לציוד   הכוונה  האם  וממברנות.  אלקטרוליט 

בתחנ ה קיים  למערכת  סנסור    DPD-ה?  אין 
 ממברנתי 

 DPDיש להתייחס רק למערכת 

 יוותרו ללא שינוי.   המכרזיתר תנאי  .2

 . המכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .3



 

 

במסמכי   .4 האמור  את  מתקנות  זה  מסמך  מסמכי  המכרז  הוראות  האמור  על  גוברות  והוראותיו 
לסעיפי  המכרז תיקון  כל  לשאלוהמכרז  .  תשובה  יתקנו/יפרשו/יתייחסו  ו/או  זה  במסמך  הניתנת  ת 

שבמסמכי   הרלוונטיים  הסעיפים  זה  המכרז  לכל  במסמך  צוינו  לא  הרלוונטיים  הסעיפים  אם  גם 
 במפורש.  

 

 בכבוד רב, 

 

 , מנכ"לית הילה גיל

 בע"מ   שרונים תשתיות מים וביוב

 

 פו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע ויש לצר רזהמכחלק בלתי נפרד ממסמכי  מסמך זה על נספחיו מהווה

 

 

 


