27/05/2021
א.ג.נ
שלום רב,
הנדון :הודעה מס' – 1מכרז פומבי מס'  02/2021לשדרוג מערכת הבקרה
 .1המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות מוארך בזאת עד ליום ד'  02.06.2021בשעה.12:00 :
שאלות שישלחו לאחר מועד זה לא יענו.
 .2המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מוארך בזאת (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז),
עד ליום ד' ,16.06.2021 ,עד השעה .12:00
 .3מציע אשר לא השתתף בסיור הקבלים הראשון ומעונין להגיש הצעה – יש לפנות לתאגיד עד למועד
האחרון להגשת בקשות להבהרות שבסעיף  1לעיל ולבצע סיור פרטני עם נציג התאגיד.
 .4מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.
הסעיף והעמוד
מס"ד אליו מתייחסת
השאלה
.1

עמוד  ,4תנאי סף סעיף
4.6

השאלה

התייחסות
התאגיד
הבקשה מאושרת

צוין כי על המציע להיות בעל מפעל
על הקבלן הזוכה לאשר
ייצור לוחות חשמל מוסמכת ע”י
את מפעל הלוחות אצל
מכון התקנים הישראלי לספק לוחות
יועץ הבקרה מטעם
חשמל ע”פי תקן IEC61439
התאגיד .
ולסמנם בתו התקן הישראלי.
אנו מבקשים שלצורך הוכחת
בסמכות היועץ בלבד
עמידה בתנאי סף  4.6ניתן יהיה
אישור מפעל הלוחות
להציג תעודת הסמכה להרכבת
ובתנאי שהלוחות יהיו לפי
לוחות תקניים שנבדקו בבדיקות
התקן -ת"י  61439חלק
דגם לפי ת"י  61439חלק 1,2
1,2
ו IEC 62208, IEC 61439 \1,2
ו IEC 62208, IEC
.61439 \1,2
השאלה

.2
עמוד  ,4תנאי סף סעיף
4.6

צוין כי על המציע להיות בעל מפעל הבקשה בסוף
ייצור לוחות חשמל מוסמכת ע”י אינה ברורה.
מכון התקנים הישראלי לספק לוחות
חשמל ע”פי תקן  IEC1439ולסמנם אין התייחסות לוותק או
היקף כספי בתנאי סף . 4.6
בתו התקן הישראלי.
תו התקן היינו וולנטרי לא נדרש
עפ"י חוק ,בנוסף עפ"י תקן IEC
 61439לא נדרשת בקרה איכות

הסעיף והעמוד
מס"ד אליו מתייחסת
השאלה

התייחסות
התאגיד

השאלה
ע"י גוף חיצוני .על כן ,נבקש
לשנות את תנאי הסף לוותק
למפעל הייצור או להיקף הכספי
השנתי.

.3

•
•

עמוד  ,37חוזה
ההתקשרות ,פרק ב'-
הזמנת עבודה ,ביצוע
ולוחות זמנים

המזמין מעוניין להתחיל
את העבודות במיידי
ובכפוף לאישורי המזמין
להשבתות בכל מתקן .

לא צוין משך זמן הפרויקט ולו"ז
מפורט לביצוע .נודה לקבלת
הבהרה.

למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.

בכבוד רב,
תאגיד מי אונו

