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תאריך17.1.2019 :
לכל מאן דבעי,

הנדון :מכרז פומבי מס'  28-112-18לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת
כלים במרכז הרפואי מאיר ("ההליך")
(מכתב מס' )3
.1

מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה נוספות שנתקבלו בידי הכללית בקשר עם ההליך שבנדון ואשר נמצאו
כמצריכות התייחסות.
מתייחס
לפריט
הצעת
מחיר -
נספח ח'

השאלה

תשובה

כיוון שעלות חוזה שירות הינה עלות לאחר בחינת הבקשה נמצא כי אין לשנות מהוראות
שנתית ולא חודשית ,נבקש לעדכן את המכרז.
הכמות בכתב הכמויות ל  5-במקום .60
להסרת ספק ,המציעים מופנים להוראת סעיף 4.2
הכוונה ל 5-שנות אחריות מעבר לנספח ח'.
לשנתיים הכלולות במחיר הציוד לפי
דרישות המכרז.

פריט 9

בהמשך לתשובתכם לעניין פריט  9אורך המסוע הקיים הוא כ  15-מטר.
המסוע ,נבקש תוכנית כולל מידות של
המסוע הקיים אשר אותו עלינו לתמחר מצורפת בזאת התכנית  -כולל המסוע הקיים עם
המידות למסוע.

פריט 10

בהמשך לתשובתכם לעניין פריט  – 10ניתנת בזאת הבהרה כי מערך ההדחה מיועד לעבוד גם
פיקוד שבת  -נבקש לציין כי במפרט בשבת .משכך ,על המערכת (לרבות מכלוליה השונים)
החדש שנמצא באתר ,אין כל שינוי להיות מופעלים באמצעות פיקוד שבת .בהקשר זה יחולו
ההוראות הבאות:
בנוגע לפיקוד שבת לפריט .DWB-10
"על המערכת לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר
ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית;
ככל והדבר רלבנטי ,רכיבי המערכת יסופקו עם הכנה
להתחברות למערכת הבקרה הממוחשבת המרכזית
של מערך ההדחה;
על המערכת ופיקוד השבת להיות מותאמים להנחיות
"המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב
ממכון "צומת בראשות הרב רוזן" או "המכון
הטכנולוגי הלכתי" בראשות הרב הלפרין);
כמו כן וככל והדבר רלבנטי לרכיב כזה או אחר ,על
המכשיר להיות מסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל
מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד
הרגיל בשבת וחג".

.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.

.4

על המציעים לצרף העתק מכתב זה להצעתם ,כשהוא חתום במקום המיועד לכך.

.5

תשומת לב המציעים מופנית לכך כי לאור מועד פרסום מכתב זה נדחה מועד הגשת ההצעות ולהלן
מפורטים המועדים החדשים להגשת ההצעות:

פעילות
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

תאריך

שעה

24/01/2019

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

Document9

דף  2מתוך  2דפים

