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מכרז פומבי מס' 2/16
לתכנון הקמה  ,תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי
באגן הדרומי של ים המלח
הבהרה מס ' 7
לכבוד
המשתתפים במכרז 2/16
להלן מסמך הכולל התייחסות לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
("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.
אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה
להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 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 .מובהר כי לא יתקבלו שאלות הבהרה נוספות במסגרת
מכרז זה.
הפניה

שאלה

מענה

מסמך ההזמנה
 .1סעיף 38.3
למסמך
ההזמנה

סעיפים  6-11לטבלת ניקוד ההצעות אין שינוי בסעיפי המכרז.
שירותים רכיבים אלו ינוקדו בהתאם להוראות ההזמנה.
לתכולת
מתייחסים
עתידיים שיבוצעו על ידי הזוכה
לאחר הזכייה .לאור האמור ,נודה
על מחיקת הסעיפים מן הטבלה.

 .2סעיף 38.3
למסמך
ההזמנה

מבוקש לשנות את טבלת ניקוד אין שינוי בתנאי המכרז (וראו מענה לשאלה 2
האיכות כך שיינתן ניקוד על במסמך הבהרות .)4
חדשנות.

שאלות כלליות
 .3נודה להבהרתכם לאיזו רמה של ניתוח נתונים על המציע לתת מענה מלא לדרישות המכרז בכל
ההיבטים הקשורים לניתוח סיכונים ,נתונים
וסיכונים נדרש המציע להציע מענה.
ואיומים ,כמפורט במסמכי המכרז.
האם לרמת התראות על סטייה מנורמה ,רמת
התראות המבוססת על ניתוח ותחזית סטטיסטית,
רמת התראות המבוססת על תחזית סטטיסטית
וכוללת המלצות תפעוליות לביצוע ,או רמה אחרת.
 .4נודה להבהרתכם האם מתבצעות מדידות מוליכות לא מתבצעות מדידות מוליכות חשמלית .צפיפות
חשמלית או צפיפות של מי הקידוחים במערכות מי הקידוחים (וכן כמות יונים) נמדדת מידי פעם
על ידי החברה ותוצאות המדידות זמינות
ההשפלה הקיימות.
בדוחות החברה.
 .5האם קיימת מערכת לאספקת חשמל חלופית (דיזל -קיים גנרטור לאספקת חשמל חלופית.
גנרטור) למערכת ההשפלה במקרה כשל?

בכבוד רב,
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