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מכרז פומבי מס' 2/16
ל תכנון הקמה  ,תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח
הבהרה מס ' 5
לכבוד
המשתתפים במכרז 2/16
להלן מסמך הבהרות שערכה החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (להלן" :החברה") ביחס למסמכי
המכרז שבנדון .בהתאם לסעיף  16למסמך ההזמנה ,הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ,ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל המציע
לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית מסמך זה.
ההפניות במסמך הבהרות זה ,לסעיף או סעיפים רלבנטיים מתוך מסמכי המכרז ,אין בהן כדי לכלול או למצות
את כל הסעיפים המושפעים מן ההבהרה ועל המציעים לבחון את השינויים בראייה כוללת של כל סעיפי מסמכי
המכרז.
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,
וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
.1

סעיף  5.1.1.5ואח' למסמך א'( - )2תמצית תכולת השירותים:
החברה הגישה בקשה לרשות הניקוז ,לקבל את הנתונים הבאים :רשימת תחנות ,פרמטרים נמדדים
ותדירות קבלת הנתונים .כתשובה ,העבירה הרשות טבלת פירוט של מערכות ניטור גשם וגאויות.
הטבלה הועלתה לחדר המידע.

.2

סעיפים  5.1.2-5.1.8למסמך א'( - )2תמצית תכולת השירותים וכן מענה לסעיף  9למסמך הבהרה
מס' :4
מובהר כי ניתוח המידע המתקבל ממערכת הניטור נדרש גם בתקופת האחריות ,קרי  5שנים לאחר
מסירת המערכת.

.3

סעיף  5.5.5וסעיף  5.8.11למסמך א'( - )2תמצית תכולת השירותים:
א .מובהר כי המציע נדרש לבצע ניתוח וניהול סיכונים כחלק מתהליך הקמת המערכת ובהתייחס
לתקופת התפעול והתחזוקה.
ב .מובהר כי על המציע ליישם במערכת המוצעת יכולות מובנות לאיסוף ועיבוד נתונים והגדרת
רמות סף ו –  KPלאמצעים ולתשתיות המנוטרים ,וזאת כחלק מניהול הסיכונים והאיומים
שלמענם מוקמת המערכת.

.4

סעיף  5.14.20למסמך א'( - )2תמצית תכולת השירותים וסעיף  28למסמך הבהרה מס' :4
א .מובהר כי דרישת הסעיף על בסיס קומפלט לפיאזומטרים מתייחסת אף לכל מדיד ,המקושר
למערכת ומנוטר על ידה.
ב .מובהר כי אחריות הזוכה כוללת את תקינות הפיאזומטרים ושאר המדידים במשך כל תקופת
התחזוקה על בסיס .TOTAL RISK

.5

מובהר כי כל היבטי היישום המחייבים מפורטים במסמכי המכרז .המודל של חברת אטקינס שסופק
לחברה בשנת  2016מהווה חלק מנתוני הבסיס המופיעים בחדר המידע.

.6

לידיעה כי הועלו שרטוטי המלונות לחדר המידע.

.7

מובהר ,כי לא חל כל שינוי במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

בכבוד רב,
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

חתימת המציע_____________________ :
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