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13.1.2022 
 לכבוד, 

 מציעים פוטנציאליים 
 א.ג.נ.,

 

ה  לאספקה, יצור, שיפוץ, תיקון ותחזוקה של משאבות טורבינ  730/21מכרז פומבי דו שלבי מס' הנדון : 

)להלן:  וצנטריפוגליות )אופקיות ואנכיות ועם יניקה עצמית( המותקנות במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב יפו

 "( המכרז"

 שלום רב, 
 

ת הבהרה שהתקבלו במסגרת בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלו  2010לן מענה חברת מי אביבים  הל .1
 ון :שבנד המכרז

 

 מענה החברה  פירוט השאלה  מס' סעיף נספח 'סמ
1. 

נספח  
 1א'

)סעיפי השיפוץ  14ו ''  6חסרים סעיפים לייצור טורבינות '' 1 עמוד
אבות חדשות  משי וסעיפ  14"-" 6מתייחסים לקטרים 

 (12"-8מתייחס רק לקטרים "

 

ין משאבות  להזמ האין כוונ 
בשיפוץ נילקח  בקטרים האלה. 

 כל מה שקיים. 

2. 
נספח  

 1א'

 23סעיף   2עמוד 
 

 

 . מחיר שניתן מתייחס לראש יצוק בלבד
 

להזמין רק ראש  בכוונתנו ,ןכא
 . ךולא ראש מרות יצוק

נספח   .3
 1א'

 לעיל.  2ראה מענה לשאלה  . יצוק בלבד  תייחס לראשמ  מחיר שניתן 24סעיף   2עמוד 
 

נספח   .4
 1א'

ורך  המחיר לא כולל משאית. יש להגדיר / להגביל את א 1סעיף   3עמוד 
 מ'(. 10מה: עד המשאבה לפירוק / הרכבה ) לדוג

לא  משאית התשלום עבור 
 בהתאם , אלאזהבסעיף  כלול

  של משאית הרלוונטי  סעיףל
 .  תעריףה  פחנסב

 בסעיףבה מוגדר אשהמאורך 
יעודכן בהסכם שייחתם עם  ו

 .  מטר 10לעד הזוכה  
 

נספח   .5
 1א'

?? במידה וכן, אין בעיה,  1האם מתייחס כהמשך לסעיף  2סעיף   3עמוד 
במידה ולא, המחיר לא מתאים לביצוע הפעולה, יש להכניס  

 . 1עלות משאית ואנשי צוות, בדיוק כמו סעיף 
 

 לעיל.  4ראה מענה לשאלה 

נספח   .6
 1א'

את אורך  ר לא כולל משאית. יש להגדיר / להגביל  חיהמ 3סעיף   3עמוד 
 מ'(. 10המשאבה לפירוק / הרכבה ) לדוגמה: עד 

 לעיל.  4ראה מענה לשאלה 

נספח   .7
 1א'

??  3האם מתייחס כהמשך לסעיף   ,2בדיוק כמו בסעיף  4סעיף   3עמוד 
  יםן בעיה, במידה ולא, המחיר לא מתא במידה וכן, אי 

צוות,   הפעולה, יש להכניס עלות משאית ואנשי  לביצוע
 . 1סעיף בדיוק כמו 

 לעיל.  4ראה מענה לשאלה 

נספח   .8
 1א'

. עלות ניקוי חול + צביעה נמוך מדי  מקסימלי, מחיר מוצא 7סעיף   3עמוד 
 .חש''  200,2מחיר המבוקש  ש''ח.  1750גלם בלבד=   וחומר

 דחית.  נ שההבק
ת  זא יש להתייחס לעבודה ה

ה  כעבודת קומפלט של כמ
בו   טורבינה סעיפים של חלקי

 .  זמנית
אבת  לא קיימת משסף בנו

 . תטורבינה בעלת דרגה אח
נספח   .9

 1א'
תכן שמחיר שיפוץ ימחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. לא י 8סעיף   3עמוד 

  מחיר  .1משיפוץ דרגה    10פי  קטן היה דרגה נוספת י
 ש''ח  1800וקש המב

 .לעיל  8 הל שאראה מענה ל

נספח   10
 1א'

מדי. עלות החומר גלם בלבד  נמוך   מקסימלי, מחיר מוצא 11סעיף   3עמוד 
 ש''ח  600מחיר המבוקש  ש''ח.  300 -כ

ניתן להגיש בסעיף זה מחיר  
 .₪ 450של עד 
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נספח   .11
 1א'

 ניקוי חול+ צביעהנמוך מדי. עלות   מקסימלי, מחיר מוצא 12סעיף   3עמוד 
  1200מחיר המבוקש  ונים. לא כולל תיק  ח''ש 700 -בלבד
 ש''ח

יר  ניתן להגיש בסעיף זה מח
 .₪ 900של עד 

 
12. 

נספח  
 1א'

  זה לא ,נמוך מדי. שיפוץ מפוק  מקסימלי, מחיר מוצא 17סעיף   4עמוד 
וק. הפעולות הן וק שלם או חצי מפאם משפצים מפמשנה 
ל  ך המפוק / הגהה ללא קשר לאורפעולות ועלותן ז אותן 

חליף שרוול נירוסטה בגל מפוק,  צורך לה ה, אם ישוגמ)לד
ותה פעולה( ,  האורך שלו, הפעולה היא א זה לא משנה לי 

,ישרות ותיקון שטחים והברגות זהה.  עלות הסרת שרוול
 1200  המחיר המבוקשוי חול. במחיר הניק   א רקההבדל הו

 ש''ח

 הבקשה נדחית. 
  3צינור בטיפול  המחיר של

הה  ת זהיול  מטר לא יכול
  1.5בצינור  וללמחיר של טיפ 

 מטר.

13. 
נספח  

 1א'

  אר מוצ. מחי.מחיר שניתן מתייחס לראש יצוק בלבד 22סעיף   5עמוד 
  800  דלבב נמוך מדי. עלות ניקוי חול + צביעה  מקסימלי,

מחיר המבוקש  ש''ח.  1400 -בלבד  ש''ח. עלות עבוד שבבי
 . ש''ח 2800

להזמין רק ראש    בכוונתנו
 . ךש מרותרא ולא קיצו

14. 

נספח  
 1א'

מדי. מכפש. עלות ייצור  נמוך   מלי,סימק מחיר מוצא 23סעיף   5עמוד 
עלות  76סעיף   10ש''ח. אנא ראו בעמ'  1000המכפש בלבד  

)למרות קוטר שונה, ההבדל במחיר  23רבה מסעיף השונה ב 
   לא צריך להיות כ"כ שונה(.

 . ש''ח 1000מחיר המבוקש 

המכפש ר  יצו לש הסעיפים בכל 
כל  ב) 23,49,76,102,129

  להגיש מחיר  ניתן (יםטרהק
   .₪ 900  עד מקסימלי של

15. 

נספח  
 1א'

סעיפים   5עמוד 
29-30 

להגביל את אורך  יר / המחיר לא כולל משאית. יש להגד
)אותו   מ'( 10כבה ) לדוגמה: עד לפירוק / הר המשאבה
 , יימלסקמ מחיר מוצא, ( 3 -ו  1 יםסעיפ  3ו בעמ' הדבר כמ

 נמוך מדי.   
 ש''ח.  3400 -30-ו  29 המחיר המבוקש לסעיף  

 עיל. ל  4לשאלה ראו מענה 
 . 
 

16. 
נספח  

 1א'

סעיפים   6עמוד 
33-34 

( . 8ו  7סעיף  3זהה לעמ'   מדי. )נמוך   מקסימלי, מחיר מוצא
מחיר המבוקש  , ש''ח 2500   - 33לסעיף   מחיר המבוקש

 ש''ח  2100 34לסעיף  

   עיל.ל  8 להמענה לשא  ראו

17. 
נספח  

 1א'

(,  11סעיף  3'  נמוך מדי.) זהה לעמ  מקסימלי, מחיר מוצא 37סעיף   6 ודעמ
  800מחיר המבוקש ש''ח.  450 -כהחומר גלם בלבד עלות  
   ש''ח

 הבקשה נדחית. 

 

18. 
נספח  

 1א'

ביעה ת ניקוי חול+ צנמוך מדי. עלו  מקסימלי, מוצא ירמח 38סעיף   6עמוד 
  1500מחיר מבוקש    תיקונים.ולל לא כח  ש'' 009 -בלבד
 12סעיף  3זהה לעמ'  ,ש''ח

הצעת  ה  בסעיף זניתן להגיש 
 .₪ 1000  של עד סכוםמחיר 

19. 

נספח  
 1א'

. 17סעיף (  4לעמ'   נמוך מדי )זהה  מקסימלי, מחיר מוצא 43סעיף   7עמוד 
זה לא משנה אם משפצים מפוק שלם או חצי  ,שיפוץ מפוק

א קשר  עולות ועלותן זהה ללפ  תןן אוה  ותמפוק. הפעול
רוול דוגמה, אם יש צורך להחליף שמפוק / הגל )ללאורך ה

משנה לי האורך שלו, הפעולה   נירוסטה בגל מפוק, זה לא 
ותיקון  ,ישרות    פעולה( , עלות הסרת שרוול היא אותה

  במחיר הניקוי חול..  הוא רקרגות זהה. ההבדל שטחים והב
   ח'' ש 1400מחיר המבוקש 

 נדחית. שה הבק

 

נספח   .20
 1א'

 מתייחס לראש יצוק בלבד.  48סעיף   7עמוד 
 

להזמין רק ראש    תנובכוונ
 . ךולא ראש מרות יצוק

נספח   .21
 1א'

נמוך   מקסימלי, . מחיר מוצא23סעיף    5מכפש. זהה לעמ'  49סעיף   7עמוד 
  ש''ח. אנא ראו 1300מדי. מכפש. עלות ייצור המכפש בלבד 

)למרות   23רבה מסעיף נה בהלות שוע  76ף  עיס  10בעמ' 
מחיר  שונה(. "כקוטר שונה, ההבדל במחיר לא צריך להיות כ 

 ש''ח  1300המבוקש 

 . לעיל 14ראה מענה לשאלה 

22. 
נספח  

 1א'

  פיםסעי 8עמוד 
56,57 

אבה  להגדיר אורך משולל משאית. יש  לא כ  המחיר
 י,מל מקסי (. מחיר מוצא3ו 1סעיף  3.)מתייחסים כמו בעמ' 

 ש''ח  3600מחיר המבוקש   מדי.וך נמ 

 לעיל.    4ראה מענה לשאלה 
 

23. 
  פחנס

 1א'

צא מקסימלי, נמוך . מחיר מו8סעיף   3ס כמו בעמ' מתייח  62סעיף   8עמוד 
 10ן פי ת יהיה קט ר שיפוץ דרגה נוספשמחיתכן ימדי. לא י

 2600מחיר המבוקש  (. 61)אותו עמ' סעיף  1משיפוץ דרגה  
 ש''ח

 לעיל.   8 הה לשאלענראו מ
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24. 
נספח  

 1א'

. מחיר  37סעיף   6עמ' -ול 11סעיף  3מ''  בע כמו מתייחס  65  סעיף 8עמוד 
  600 -ד כנמוך מדי. עלות החומר גלם בלב  מקסימלי, מוצא
 ש''ח  1000מחיר המבוקש  ש''ח. 

 דע  ניתן להגיש מחיר בסעיף זה
800 ₪ . 

 
25. 

  פחנס
 1א'

נמוך   מקסימלי,  מחיר מוצא -12יף  סע 3עמ' ב  מתייחס כמו 66סעיף   9עמוד 
ש''ח לא כולל   1100 -וי חול+ צביעה בלבדמדי. עלות ניק

 1700קש  מחיר מבותיקונים.. 

 נדחית. הבקשה 

26. 
נספח  

 1א'

סעיף   10עמוד 
82 

המחיר לא כולל משאית. יש . 1סעיף   3מתייחס כמו בעמ' 
)  ה אבה לפירוק / הרכבך המשת אורביל איר / להגלהגד

 ש''ח  4000מחיר מבוקש .. מ'( 10: עד לדוגמה

  15שאלה מס'  ראה מענה ל
 לעיל. 

 
27. 

נספח  
 1א'

סעיף   10עמוד 
83 

המחיר לא כולל משאית. יש    3עמ'   3מתייחס כמו בסעיף  
להגדיר / להגביל את אורך המשאבה לפירוק / הרכבה )  

 לי תקין. מ'(. מחיר מקסימ 10 דלדוגמה: ע

  15'  ראה מענה לשאלה מס
 לעיל. 

 
28. 

נספח  
 1א'

  11עמוד 
 87סעיף

חיר מוצא מקסימלי, נמוך . מ8סעיף   3' תייחס כמו בעממ
 10נוספת יהיה קטן פי  רגהץ דמדי. לא ייתכן שמחיר שיפו

  3200(.  מחיר מבוקש 86)אותו עמ' סעיף   1משיפוץ דרגה  
 ש''ח

 

 לעיל.  8ראה מענה לשאלה 

29. 
נספח  

 1א'

  סעיף 11עמוד 
90 

י,  נמוך  לממקסי. מחיר מוצא 11סעיף  3  עמ' מו וחס כיימת
ש''ח. מחיר המבוקש   650 -מדי. עלות החומר גלם בלבד כ

 ש''ח  1000

בסעיף זה  מחיר  ניתן להגיש
 .₪ 800 דע של

 
  ספחנ .30

 1א'
סעיף   12עמוד 

101 
. ישנה  14ולא ''  12נה היא לטורבינה ''כתיב .הכווישנה טעות 

 .  24סעיף  2בעמ'   12כבר הצעה לטורבינה "
לה לא ברורה. אכן  השא

 הסעיפים שונים. 
נספח   .31

 1א'
  סעיף 12עמוד 

102 
נמוך    מקסימלי, ( מחיר מוצא 23עיף ס  5מכפש. ) כמו בעמ' 

  10ראו בעמ'  נא ש''ח. א 1800לות ייצור המכפש בלבד מדי. ע
)למרות קוטר שונה,  23עלות שונה בהרבה מסעיף  76 סעיף

מחיר המבוקש כ שונה(. להיות כ"לא צריך ר ההבדל במחי
 ש''ח  1800

 . לעיל 14אה מענה לשאלה ר

נספח   .32
 1א'

  12עמוד 
פים  סעי

109,110 

ת אורך  גדיר / להגביל א. יש לההמחיר לא כולל משאית
)כמו סעיף   מ'(.  10ד ה: עדוגמהמשאבה לפירוק / הרכבה ) ל

 ש''ח  4200מחיר מבוקש (. 3בעמ'  3ו 1

 . לעיל 15 אלה לשראה מענה 
 

נספח   .33
 1א'

  12עמוד 
 112סעיף

שהצעתם לפירוק דרגה    ירהמח  85סעיף  10אנא ראו עמ' 
מחיר  . 14'' רוק דרגה נוספתיקר יותר ממחיר פי 12''  נוספת

 ש''ח  350המבוקש 

זה  בסעיף יהמקסימל  מחירה
   .₪ 350ן ל יעודכ 

נספח   .34
 1א'

  13עמוד 
 114סעיף

ר מוצא מקסימלי, נמוך מחי .8סעיף   1ו בעמ' כמ  מתייחס
 10ה קטן פי תכן שמחיר שיפוץ דרגה נוספת יהי ימדי. לא י

מחיר המבוקש  (. 113)אותו עמוד סעיף  1 משיפוץ דרגה 
 ''ח ש 0350

זה  בסעיף המקסימלי  מחירה
 , ₪ 350ן ל יעודכ 

נספח   .35
 1א'

  סעיף 13עמוד 
117 

לות  נמוך מדי. ע  ימלי,מקס מחיר מוצא   11סעיף  3כמו עמ'  
 ש''ח  1200ש מחיר מבוקש''ח..  800 -ד כ בהחומר גלם בל

המחיר המקסימלי בסעיף זה 
 . ₪ 1000 היה י

36. 

נספח  
 1א'

ף  סעי  14עמוד 
129 

חיר  . מ23סעיף  5. מכפש. זהה לעמ' 49סעיף  7כמו בעמ'  
מכפש  נמוך מדי. מכפש. עלות ייצור ה  מקסימלי, מוצא
ונה  עלות ש  76ף  סעי 10אנא ראו בעמ' ש''ח.  2200בלבד 

  ההבדל במחיר לאונה,  )למרות קוטר ש 23בהרבה מסעיף 
 ש''ח  2200מבוקש מחיר הצריך להיות כ"כ שונה(. 

 . לעיל 14ראה מענה לשאלה 

37. 
נספח  

 1א'

סעיף   16עמוד 
151 

עלות   לחשמלאי עוזר נמוך מדי.  מקסימלי, צאמחיר מו
 ש''ח  200המבוקשת 

הצעת מחיר לשעת  ניתן להגיש
דה בסעיף הזה בסכום של עבו
   .₪ 250עד 

נספח   .38
 1א'

  סעיף 16עמוד 
152 

  שעת עבודה בבית המלאכה נמוך  מקסימלי, מוצאמחיר 
לעבוד במחיר כזה ואם כן או    שיסכיםאחד  מדי) אין אף
עלות  ב למחיר או שייגבו בצורה אחרת(. שלא שמו ל
 ש''ח  240המבוקשת 

מחיר לשעת   ניתן להגיש הצעת
עיף הזה בסכום של עבודה בס 

   .₪ 300עד 

נספח   .39
 1א'

  סעיף 16עמוד 
153 

לא יתכן שעלות הפועל נמוך מדי ,   סימלי,מק מחיר מוצא
קשת עלות המבו ש''ח.   107ועי ומקצ  250לא מקצועי תהיה 

 ש''ח  240

ניתן להגיש הצעת מחיר לשעת 
עבודה בסעיף הזה בסכום של 

   .₪ 250עד 
ספח  נ .40

 1א'
  ףסעי  16עמוד 

159 
 ש''ח  180לות המבוקשת ענמוך מדי.   מלי,מקסי מחיר מוצא

 
ניתן להגיש הצעת מחיר לשעת 
עבודה בסעיף הזה בסכום של 

   .₪ 250עד 
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נספח   .41
 1א'

  16עמוד 
פים  סעי

164,165 

 נם כוללים משאית.המחירים אי 
 

 . ןכונ

נספח   .42
 1א'

  סעיף 16עמוד 
167 

ת ניקוי חול+ צביעה+  נמוך מדי, עלו  ימלי,מקס מחיר מוצא
  2800עלות המבוקשת ש"ח.   1200 -ד כשאר סעיפים בלב

 חש''

עבודה לא מתבצעת ללא  ה
עבודות אחרות. יש להתחשב 

  ם.פי סעי שכוללת כמהבעבודה 
נספח   .43

 1א'
  עיףס 16עמוד 

172 
 1500עלות החומר גלם יכולה להגיע ל   . רקעלות זולה מדי

 ש''ח  2500וקשת לות המב עש''ח.  
 

בסעיף הזה ניתן להגיש הצעת 
 .₪ 1,500בסכום של עד  

נספח   .44
 1א'

  סעיף 16עמוד 
174 

מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות חומרי גלם לא כולל  
 ש''ח  1100  עלות המבוקשתש''ח.   700-600באזור  עבודה

ניתן להגיש הצעת מחיר  
 800בסעיף הזה בסכום של עד 

₪. 
פח  נס .45

 1א'
  סעיף 17עמוד 

176 
 ש''ח  1000 מחיר המבוקשמחיר מקסימלי זול מדי. 

 
ניתן להגיש הצעת מחיר  

 800בסעיף הזה בסכום של עד 
₪. 

נספח   .46
 1א'

  סעיף 17עמוד 
178 

-600לם באזור נמוך מדי. רק עלות חומרי ג מקסימלימחיר 

 ש''ח  1200עלות המבוקשת ש''ח.   700
 

ניתן להגיש הצעת מחיר  
 900 בסעיף הזה בסכום של עד

₪. 
  נספח .47

 1א'
  17עמוד 

סעיפים  
179,180 

 המחיר לא כולל משאית 
 

 . ןכונ

ספח  נ .48
 1א'

סעיף   17עמוד 
182 

יקוי חול וצבע באזור מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות נ
 'ח ש' 3500מחיר המבוקש ש''ח.  1500

עבודה לא מתבצעת ללא  ה
עבודות אחרות. יש להתחשב 

 ם.פי שכוללת כמה סעיעבודה ב
נספח   .49

 1א'
  סעיף 17עמוד 

183 
  168מסעיף  ר נמוךי נמוך מדי. אפילו יותמחיר מקסימל 

מחיר המבוקש למרות שזאת משאבה יותר גדולה.   16בעמ' 
 ש''ח  2800

זה ו) 240משאבה מעל ב מדובר
יתוקן בהתאם בהסכם עם  

ניתן להגיש מחיר  (  הזוכה
 . ₪ 2500 מקסימלי עד

נספח   .50
 1א'

  ףסעי  17עמוד 
184 

  169מחיר מקסימלי נמוך מדי. אפילו יותר נמוך מסעיף 
מחיר המבוקש יותר גדולה.  בהלמרות שזאת משא   16בעמ' 

 ש''ח  900

וזה ) 240משאבה מעל ב מדובר
יתוקן בהתאם בהסכם עם  

ניתן להגיש מחיר  (  הזוכה
 . ₪ 850 מקסימלי עד

נספח   .51
 1א'

  סעיף 17עמוד 
187 

חומר גלם יכולה  עלות ה  וך מדי רקחיר מקסימלי נמ מ
 ש''ח  3000עלות המבוקשת ש''ח.  2000ללהגיע 

ניתן להגיש הצעת מחיר  
בסעיף הזה בסכום של עד  

2000 ₪ . 
נספח   .52

 1א'
  סעיף 17עמוד 

189 
 800מדי. רק עלות חומר גלם באזור מחיר מקסימלי נמוך 

 ש''ח  1600יר המבוקש מחש''ח. 
וזה ) 240שאבה מעל מב מדובר
בהתאם בהסכם עם  יתוקן 
ניתן להגיש מחיר  (  הזוכה

 . ₪ 1,200 מקסימלי עד
נספח   .53

 1א'
  סעיף 17עמוד 

190 
למרות שזאת    17 מ'בע 175מחיר מקסימלי זהה לסעיף  

 ש''ח  1500 מחיר המבוקשה. משאבה יותר גדול
וזה ) 240משאבה מעל ב מדובר

יתוקן בהתאם בהסכם עם  
ן להגיש מחיר  נית(  הזוכה

 . ₪ 1,300 מקסימלי עד
נספח   .54

 1א'
  סעיף 17עמוד 

191 
ניתן להגיש הצעת מחיר   ש''ח  1200המבוקש מחיר סימלי נמוך מדי. מחיר מק

 .₪ 1,000מקסימלית של עד 
55. 

נספח  
 1א'

  ףסעי  18עמוד 
193 

  1000ר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות חומרי גלם באזור מחי
 ש''ח  1800עלות המבוקשת ש''ח. 

 

וזה ) 240מעל משאבה ב מדובר
יתוקן בהתאם בהסכם עם  

ניתן להגיש מחיר  (  הזוכה
 . ₪ 1,000 מקסימלי עד

נספח   .56
 1א'

  סעיף 18עמוד 
200   

 בשביל לתמחר ין מספיק נתונים  לא ברור. א 
 

במערכת  הקיימים  מיםגדה
 במפרט.  רשומים

נספח   .57
 1א'

  סעיף 18עמוד 
201 

 תייחס. לא ברור למה מ -.138סעיף   15לעמ' סעיף זהה 
 

אבה לפני ביצוע  דיקת משב
 טסט לפי בקשת המזמין. 

נספח   .58
 1א'

  18עמוד 
 203,204פיםסעי

 וף ו ללא תיקונים מכניים. המחירים ללא חלקי חיל
 

ף אבל כן כולל וקי חיל ל לא חל
 תיקונים. 

נספח   .59
 1א'

  סעיף 18עמוד 
206 

 כ''ס כולל, בלבד  30עד מנוע 
 

 ס כולל. "כ  100 דע



 
 
 
 
 
 
 
 

 -י שמור עסק -

5 

 

נספח   .60
 1א'

  סעיף 18עמוד 
209 

 ש''ח  2400מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות המשאית 
 

ה רק הובלה. יש גם פריקה  ז
 .  מסההעאו 

נספח   .61
 1א'

  סעיף 18וד עמ
211 

חיר לעבודות בטון חייב  מ מחיר שונה לחלוטין. ולא ברור 146סעיף   15הה לעמ' סעיף ז
יפים והוא להיות זהה בשני סע

בונית על  בתוספת חש ₪ 400
 בטון. 

62. 
נספח  

 1א'

סעיף   19עמוד 
213 

סעיף   15מחיר מקסימלי נמוך מדי. ישנו סעיף זהה בעמ'  
 3500המבוקש מחיר ש''ח .  0350שמחירו המקסימלי   149

 ש''ח

 .תךגם ר צוות כולל 149סעיף ב
 לא.  –כאן 

נספח   .63
 1א'

  סעיף 19עמוד 
214 

   16בעמ  160ף זהה ל סעי
 

לא נדרש להגיש בוטל וי  סעיףה
 . הצעה עבורו

נספח   .64
 1א'

  סעיף 19עמוד 
218-235 

, בעת במנועים שכאלולא רלוונטיים לחברתנו. לא מטפלים 
 ם, בנפרד. התאהצורך הצעה תינתן ב 

גם   תרוישתת לנדרש  ספק ה
 למשאבות האלה. 

נספח   .65
 1א'

סעיף   20עמוד 
236 

רות בטון? במידה ולא נצטרך הגד האם מספקים צינור עם
הנ"ל  ות בקטרים או מפרטים לביצוע, בד"כ עבור מקור 

, כולל. בקטרים יותר 12מסופק צינור מבוטן, בקטרים עד "
קצה מ"מ מ  150של עד   טון במרחקגדולים אנחנו יוצקים ב 

אנא ראו   –הצינור )החלק שהולך להתחבר ולהיות מרותך( 
 ם. שרטוטי

 . ןוטב מספקים צינור מנו א

נספח   .66
 1א'

  20עמוד 
סעיפים  

243,242,237 

לא נצטרך הגדרות האם מספקים צינור עם בטון? במידה ו
 או מפרטים לביצוע 

 

 לעיל.  65ראה מענה לשאלה 

נספח   .67
 1א'

  סעיף 20עמוד 
241 

 236זהה לסעיף 
 

בוטל ולא נדרש להגיש י  סעיףה
 . הצעה עבורו

נספח   .68
 1א'

  סעיף 20עמוד 
244 

 237ה לסעיף זה
 

לא נדרש להגיש בוטל וי  סעיףה
 . הצעה עבורו

נספח   .69
 1א'

  סעיף 20עמוד 
245 

בוטל ולא נדרש להגיש י  סעיףה 238  זהה לסעיף
 . הצעה עבורו

נספח   .70
 1א'

  סעיף 20עמוד 
249 

 240זהה לסעיף 
 

בוטל ולא נדרש להגיש י  סעיףה
 . הצעה עבורו

71. 
 ה הער

יש לשנות כי החברה תשלם   חילוף,  תשלום בגין חלקי 
ו לכל  כנגד הצגת חשבונית א 12%לן תוספת שעד לקב

 . 10%הפחות 

 . תהבקשה נדחי

 

זה  א .2 הבהרות  במסמך  באמור  ו/אלגי  ד כין  בהרוע  לפגוע  מההואה  רוו  שהיא  ה ראכל  מסמכי  ב  תמפורטוות  מסגרת 
 וההסכם.  המכרז

 

                         .פותכםהשתתמח לנש .3

 בכבוד רב,                                                                                      
 קי יצ'ליאור לנצ

 תהתקשרויו כש ומנהל מחלקת ר                                                                                        
 מ "בע 2010מי אביבים                                                                                          

 ז עתק: תיק מכרה
 
 


