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השאלה

התייחסות התאגיד

קיימת דרישה להוסיף הצעה נפרדת עבור יש לציין את הסכום מחוץ לכתב הכמויות
בדף נפרד ,המזמין יחליט האם לרכוש זאת
אספקת עגלת שטיפה .סעיף זה לא כלול
בכתב הכמויות .האם הכוונה להוסיף את דרך הקבלן הנבחר או דרך כל קבלן אחר.
עלות עגלת השטיפה תחת סעיף האספקה
של מערכת ה UV-בכתב הכמויות? או
לציין זאת מחוץ לכתב הכמויות כחלק
מההצעה הטכנית המפורטת
הבקשה נדחית.
מכיוון שהיקפי הפרוייקטים (עבור
מערכת  UVבודדת) לחיטוי קידוח מי
מובהר כי היקף כספי של פרויקט הינו כלל
שתייה ,בחמש השנים האחרונות בארץ,
העלויות בפרויקט ולא רק רכיב אספקת
לא מגיעים לסכום של  150,000ש"ח
למערכת בודדת (בחלק מהמכרזים בארץ המערכת.
התכולה הייתה של מספר בארות ומספר
מערכות  UVוהיקף האספקה הכולל עלה את טבלת הניסיון על המציעים להתאים
בעצמם כך שיוכיחו את עמידתם בתנאי
על  150אלף ש"ח אך בכל מקרה לא
 150,000ש"ח לבאר) .על מנת לאפשר הסף[ .ניתן לבצע מחיקות]
לכלל המציעים להתמודד אנו מבקשים
עדכון הדרישה להסתמכות על ניסיון
מוכח של קבלן המשנה לפי הנוסח הבא:
המציע התקשר עם קבלן משנה בעל
ניסיון מוכח בביצוע לפחות 2
פרוייקטים בארץ בתחום התקנת

הסעיף
והעמוד
מס"ד אליו
מתייחסת
השאלה

השאלה

התייחסות התאגיד

מערכות  UVלחיטוי מי באר ,בספיקה
של לפחות  100מק"ש לכל מערכת,
הכל בחמש השנים שקדמו למועד
פרסום מכרז זה( .יש להוכיח זאת ע"י
חוזה מותנה).
בכל מקרה ,הטבלה שמופיעה בחוברת
המכרז להצגת הניסיון איננה רלבנטית
וצריך לשלוח טבלה מעודכנת או
לחילופין לכלול טבלה כזו בהצעת המציע
הראשי.

 .3למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
 .4על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.

בכבוד רב,
תאגיד מי אונו

