ועדת המכרזים המקומית  /ועדת מו"מ מקומית
תאריך7.1.2019 :
לכל מאן דבעי,

הנדון :מכרז פומבי מס'  28-112-18לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת
כלים במרכז הרפואי מאיר ("ההליך")
(מכתב מס' )2
.1

מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה שנתקבלו בידי הכללית בקשר עם ההליך שבנדון ואשר נמצאו כמצריכות
התייחסות.
מתייחס
לפריט
כללי

1

השאלה
נבקש להבהיר כי הדרישה לביצוע
פרויקטים דומים הינה לפרויקטים
בסדר גודל המדובר הכוללים התקנה
של שני מדיחי אצבעות עם מערכת
טיפול אשפה ומסועי מגשים.
האם ניתן להציע חלופות?

מחיר המכשיר כולל את פריטים DWB-
 DWB-3 + 2ולא ניתן להציעם בנפרד.
האפיון שצויין במפרט מבוסס על
מערכת של ספק ספציפי .לכן ,יופיע
מחיר " "0בשורות פריטים אלה.

4

5 + 14

...לא קיימת מערכת המסוגלת לנדף
לחלוטין את כל האדים הנפלטים
במהלך העבודה...
מאחר והמדיח הנ"ל אינו מופיע
בטבלת הצעת המחיר האם יש
לתמחר ולהגיש בנפרד?
במפרט הטכני מצוין כי.." :מותאם
ללחץ עבודה עד למקסימום של 5
אטמוספרות "..יובהר כי המערכות
המוצעות על ידנו מותאמות לעבודה
בלחץ מקסימאלי של  2.5אטמוספרות
()kPa 250
...פנל ההפעלה של המכונה הינו חלק
אינטגראלי מהמכונה ואינו ניתן לפירוק
או לתלייה על הקיר.

תשובה
הדרישות הינן כמפורט בסעיף ,דהיינו 2 :מערכי הדרכה
כדוגמת המפורטים בהליך שבנדון.

על המערכת המוצעת לקיים את דרישות התפוקה
המצוינות במפרט וכן ,לקיים שיטת עבודה באמצעות
חלקיקי פלסטיק (כדוגמת גרנולית).
בהתאם לכך מותרת הצעת חלופות ובלבד ואלו עומדות
גם באילוצי האתר.
בהתאם לתשובה לעיל ,ניתן להציע חלופות למערך
ההדחה .ככל והחלופות לא דורשות רכיבי עזר נפרדים
(כמפורט במפרט) ו/או במקרה ואלו מהווים חלק מן
המכשור המוצע ,ניתן לציין האמור בפרוטרוט בהצעה
ולתמחר בהמשך לכך את הסעיף במחיר "אפס".
מובהר כי מבחינה פונקציונאלית על המערכת המוצעת
לקיים את דרישות וצרכי המזמין וכי לא תשולם לספק
תמורה מעבר להצעתו לרבות במידה ויתברר כי המכלול
שהוצא על ידו ו/או הותקן חסר וכי נדרשת השלמת
רכיבים למערכת לשם הבאתה לכלל תפקוד תקין
המקיים את צרכי המזמין כמפורט בהליך.
על הצעת לכלול לכל הפחות  2מנדפים אשר יקיימו
סביבת עבודה תקינה ונאותה.
נא ראו מסמכי המכרז המעודכנים .פריט  4האמור
בשאלה בוטל.
לחץ הקיטור המסופק על ידי המזמין נכון להיום הינו כ3-
אטמוספרות (בעתיד יתכן ויעלה ל .)5-ככל והמערכת
המוצעת על ידי המציע איננה מקיימת את הדרישה
במפרט ,הרי שמובהר כי על המציע לספק על חשבונו
פתרון להפחתת הלחצים באופן שיאפשר עבודה של
המערכת המוצעת עם לחץ הקיטור האמור.
מאושר.

מתייחס
לפריט

השאלה

תשובה

תשתית קיטור מחוץ למדיח או "עד
למדיח" ,באחריות המזמין בלבד ואינה
באחריות הספק .המערכות מסופקות
עם כל המרכיבים הכלולים במדיחים
עצמם בלבד ואינן כוללות עבודות
תשתית חיצוניות.
ברצוננו להציע מדיח במידות שונות
אשר ייתן את התפוקה הנדרשת,
 3500צלחות/שעה ,זמן מגע  2דק'
לפחות?

הספק אחראי לספק את כל ההתקנים במדיח הנדרשים
להתחברות אל מערכת הקיטור המרכזית; צנרת עד
המדיח – ע"י המזמין.

להספק הנ"ל נדרש אורך גדול יותר ב-
 100ס"מ  -נבקש אישור.
כשמדובר במכונה עם קיטור חיצוני,
נושא מערכת חיסכון באנרגייה ,אינו
רלוונטי.

9

10

אנחנו מספקים שולחן העמסת כלים
בגובה  60ס"מ
במפרט הטכני מצוין כי.." :המסוע
יתחבר אל מסוע מגשים הקיים כיום
באתר "..יובהר כי אין באפשרותנו
להתחבר למסוע הקיים מבחינת
מערכת הפיקוד (שבת ורגיל) .מסועים
צריכים לעבוד ע"י מערכת הפעלה
אחת עם מהירות אחת מסונכרנת ולא
ניתן לבצע זאת ע"ג המסוע הקיים,
כולל כל מערכת פיקוד השבת וכו'.
אין באפשרותנו להציע לוח פיקוד
מרוחק למכשיר הנ"ל ,אלא לוח פיקוד
מבנה ,מוגן מים בדרגת .IP 55
לא מצוין כי נדרש פיקוד שבת עבור
הפריט הנ"ל .האם נדרש?
בהתייחס ל:1-DWB
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כפי שפורט לעיל ,מותרות סטיות זניחות מהמפרט
ובלבד שהמכלול המוצע יקיים את דרישות ההספק
ואילוצי האתר.
מובהר כי מערכת שלא מאפשרת בפועל את ההספקים
הנדרשים איננה מקיימת את דרישות המכרז .יש לצרף
אישורים מיצרן המערכת בדבר הנדון.
לאחר בחינה נמצא כי אין לשנות מדרישות המפרט.
למותר לציין כי סטיות זניחות מותרות בהתאם לתנאי
ההליך ובלבד והסטייה מאפשרת התקנה בהתאם
לאילוצי האתר.
הוראות המכרז בנדון לא ישונו .מובהר כי הקיטור
משמש את גופי החימום בתאים  -מערכת החסכון
באנרגיה מיועדת לשימוש בחום האדים לחימום ראשוני
של המים הנכנסים.
הוראות המכרז בנדון לא ישונו.
ככל ולמציע לא קיים פיתרון טכני ישים המתממשק עם
המערכת הקיימת ,יהא על הספק להחליף על חשבונו
ואחריותו את המערכת הקיימת באופן שתתאם למערכת
המוצעת על ידו ,ועל המציע לקחת עלות זאת בחשבון
בהצעתו הכספית (לא תשולם כל תמורה נוספת שלא
נכללה בהצעה בגין האמור) .המערכת הנוספת כאמור
תחשב כחלק ממערך ההדחה (כולל אחריות ותחזוקה).
מאושר.
אכן נדרש – ראו את העדכון במסמכי המכרז העדכניים.
המדובר בטעות – בכתב הכמויות צריך להיות מצויין .2

בכתב הכמויות רשום  1יח' ובמפרט
רשום  2יח' מה נכון ?

.2

כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי ההליך שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה זה  -יש
לראותה כבקשה שנדחתה.

.3

מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את המזמין ולא יהא כל תוקף למצג ו/או מידע ו/או
התחייבות שנמסרו בעל פה .אין בהוראות מכתב זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומסמכי ההליך ככל ולא
צוין האמור במפורש במכתב  .הוראות מכתב זה יהווה חלק מהוראותיו של ההסכם.
דף  2מתוך  3דפים

.4

על המציעים לצרף העתק מכתב זה להצעתם ,כשהוא חתום במקום המיועד לכך.
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תשומת לב המציעים מופנית לכך כי מועד הגשת ההצעות נדחה ולהלן מפורטים המועדים החדשים
להגשת ההצעות:

פעילות
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

תאריך

שעה

21/01/2019

14:00

אופן ההגשה הינו כקבוע במסמכי ההליך .הצעה שלא תמצא בתיבת ההצעות של המזמין במועד הקבוע
לכך ,לא תובא לדיון.

בכבוד רב,
ועדת המכרזים המקומית

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כי קראתי את מסמכי ההליך על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה
זה ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם.
תאריך

חתימת המציע
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