01/10/2020
א.ג.נ,
שלום רב,
הנדון :הודעה מס' – 1מכרז פומבי מס'  06/20לפינוי אספקה ומילוי של פחם פעיל והחזרה לכשירות
של מתקן טיוב באר  3עבור תאגיד מי אונו
מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.

מס"ד

הסעיף
והעמוד
אליו
מתייחסת
השאלה

1

6.1

השאלה

התייחסות התאגיד

חברתנו ביצעה
החלפות פחם
רבות למתקני
פחם פעיל
ששימשו לטיוב
מי בארות
בשיטת שאיבה
והחדרה לצורך
טיוב המים
והחדרתם חזרה
למי תהום.
העבודות הללו
בוצעו עבור
גופים
פרטיים )חברות
קבלניות
תחת הנחיות
ופיקוח רשות
המים .נבקשכם

הבקשה מתקבלת ,תנאי הסף יעודכן כאמור:
 6.1המציע בעצמו או בעזרת קבלן משנה החליף
וספק פחם פעיל מתאריך  1/1/2015לפחות
בשני ( )2מתקנים לטיוב 1המספקים מים
לשימושים שונים עבור גופים ציבוריים
ו/או תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות
ו/או גופים פרטיים (תחת הנחיות ופיקוח
רשות המים) ,ואשר כל אחד מן המתקנים הינו
מיועד לספיקה של לפחות  300,000מ"ק
לשנה ובספיקה שעתית של לפחות  60מק"ש.
משמעות המונח "החליף וספק " היא כי המציע בעצמו,
בצע את הפעולות הנדרשות.
למען הסר כל ספק לא ניתן להציג ניסיון קודם של
מתקנים שהוקמו בתעשייה לצרכי התפלת מים וטיובם
לצרכי תהליך.

מס"ד

הסעיף
והעמוד
אליו
מתייחסת
השאלה

השאלה

התייחסות התאגיד

להוסיף לתנאי
הסף ניסיון
עבור גופים
פרטיים
2
6.3

3
4.2

נבקש לשנות
למחזור כספי
שנתי של
2,500,000
ש" ח
האם ניתן
להאריך את
תקופת אספקת
הפח ם החדש ל-
 6שבועות ?

הבקשה מתקבלת ,תנאי הסף יעודכן כאמור:
 6.3למציע מחזור כספי מינימאלי בסך 2,500,000
( ₪שתיים וחצי מיליון  )₪בכל אחת מ3 -
(שלוש) שנים רצופות בין השנים 2019-
.2017
הבקשה מתקבלת.

מציע אשר לא נכח בסיור הקבלנים הראשון ומעוניין להגיש הצעה נדרש לתאם עם אינג'
בני לנגר בין השעות  17:00 – 9:00בטל'  053-8204775או  03-5359030שלוחה 3
ובכל מקרה לא יאוחר מיום א' 18/10/2020
המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות הינו ביום א'  25/10/2020בשעה.14:00 :
המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז יידחה ליום א'  1/11/2020עד השעה .13:00
 .1למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
 .2על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.
בכבוד רב,
תאגיד מי אונו

