
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 כ"ב טבת תשפ"ג 

 2023ינואר  15

   
 לכבוד 

 מציעים המשתתפים במכרז 
 
 

 שלום רב, 
 
 

 מענה לשאלות הבהרה והודעה על שינוי בתנאי הסף  – 4הודעה מספר  הנדון:
 

 לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות אופציונליות    03/2022מכרז פומבי מס' 
 

 
 

 כללי  .1
 

 להלן תשובות הבהרה לשאלות נוספות שהתקבלו.  .1.1

והשינויים   .1.2 ההבהרות  התשובות,  במסמכי  כל  נכללו  כאילו  ייחשבו  זה,  במכתב  האמורים 

 המכרז מלכתחילה. 

 יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.  .1.3

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי   .1.4

פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים    מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל 

זה  במסמך  כמפורט  הינם  להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  המכרז  במסמכי  מהאמור 

 בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו. 

בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת   .1.5

 הגשת ההצעה. 

 .14:00בשעה   22.01.2023ד האחרון להגשת הצעות הינו ביום המוע .1.6

 

 להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים  .2
 

 תשובה פירוט השאלה  מס"ד
ביובית משולבת כולל גם מיכל  1

מים. אם מיכל ביוב וגם מיכל 
קוב,   4הביוב לבדו צריך להיות של  

מיכל המים הנוסף גם הקטן  
ביותר לא מאפשר הצגה של  

ביובית בינונית, אלא ביובית  
גדולה בלבד כי המשקל עובר את 

המשקל של ביובית בינונית.  
מבוקש להבהיר שצריך ביובית 

קוב )ולא   4בינונית עם מיכל של 
ב  קו  4מיכל ביוב(. כך המיכל של 
 יכול לשמש גם כמיכל מים 

 

 הבקשה נדחית.
 

ביובית משולבת בנונית כהגדרתה במפרט  
 :3הטכני הינה כפי שהוגדר בהודעה מס'  

 
 "ביובית משולבת" בנונית  -

 
 טון לפחות  12• משאית 

 קוב לפחות  4מיכל לביוב בנפח  
 אטמ'  130• יכולת ללחץ מים של  לפחות 

 ליטר בדקה  250• יכולת ספיקה של לפחות 
 3/4או  ''  1• גודל צינור פתיחה '' 

  100• צנרת יניקה  באורך הדרוש )לפחות 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מטר( 
• משאבה ליניקת  ביוב ומוצקים  בעלת כושר  

 מ'    7יניקה מעומק 
• ראשי שטיפה ודיזות  בגדלים  וסוגים שונים   

 לביצוע  עבודות פריצה ושטיפה. 
 

כפי שמוגדרת במכרז הינה  כאמור לעיל, 
  4  משולבת בעלת מיכל ביוב בגודל ביובית   כל

ק"ג   11,990טון )   12של    ובמשקל לפחות קוב
כמפורט בתשובה לשאלה   –

לצורך עמידה בתנאי זה ניתן   לפחות הבאה(
  12להציג ביובית בכל משקל גדול או שווה ל 

ק"ג ( ובעלת מיכל ביוב גדול או    11,990טון )
 קוב.   4שווה ל 

 
ביובית אשר מיכל הביוב    יובהר לא תתקבל

 קוב.  4קטן מ  שלה 
  

 
  12בנוסף, מאחר שביובית של      2

טון רשומות ברישיון הרכב  
ק"ג, מבוקש  11,990במשקל של 

להבהיר שהביובית הנדרשת היא  
ג לפחות )שזה  ק"  11,990

 טון( 12המשמעות של ביובית  
 

 מקובל.  
  11,990הביובית הנדרשת היא במשקל של  

קוב    4ק"ג לפחות עם מיכל ביוב בנפח של 
 לפחות. 

 

 
 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר  

 מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם. 

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז. 

 

 
 
 
 
 
 

 בברכה , 
 

 "מ  מי אונו בע
 
 
 
    


