
 

 חתימה וחותמת: __________________________

  2021 טאוגוסב 16

  קובץ הבהרות – 2021/24מכרז מס' 

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה 

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברהבע"מ )להלן: "

יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא 

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע,  המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 

 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךלחוברת 

 יפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.יתר סע

 

מס' 
 שאלה

 כותרת
 המסמך
 במכרז

מס' הסעיף 
במסמך 
 המכרז

 מענה השאלה פירוט

"עיקרי  1
 ההתקשרות" 

במידה וקיים במזקק עצמו אפשרות לברור  2.3.3
נתונים, האם נדרשת עדיין תוכנה חיצונית 

 המותקנת על גבי מחשב?

למכרז יתוקן כך  2.3.3סעיף 
. תוכנה לעיבוד נתוניםשיירשם: "

המכשיר מסוגל  אלא אם כן ,זאת
בחן נקודת אציה, ללבצע את הטיטר

ולשמור ולייצא  ,סיום טיטרציה
לא נדרשת  במקרה זה - נתונים

 ."נפרדתה וכנת

"עיקרי  2
 ההתקשרות"

האם נדרש אוטוסמפלר המזין את הדוגמאות  2.3
 מזקק?י אל הבאופן אוטומט

 .לא

האם ניתן להגיש הצעות למכשיר בשיטת    3
Dumas  או שיש הכרח למכשירKjeldahl 
 .מסורתי

המכשיר חייב להיות מבוסס  לא.
 .Kjeldahlטכנולוגיית 

עיקרי  4
 ההתקשרות

 .לא ?20-האם יש צורך גם באוטוסמפלר ל 2.3.1

עיקרי  5
 ההתקשרות

2.3 Exhaust Unit .כן רוש?האם ד לא מופיע. 

עיקרי  6
 ההתקשרות

אוטומטי שמכוון את  Scrubberהאם דרוש  2.3.5
 הקצב?

 כן.

עיקרי  7
 ההתקשרות

מעלית  -האם יש צורך בבלוק עיכול אוטומטי  2.3.6
אוטומטית שמוציאה את הדוגמאות 

 כשתהליך השריפה מסתיים?

 .לא

 תנאי סף 8

 

3.4 X ני חברה צעירה אך העובדים התומכים ונות
סיון של ינ kjeldahl ולמערכת Yל השירות ש

קביל  3.4שנים. האם סעיף  5-יותר מ

הוא  המציע": למכרז 3.4לפי סעיף 
באספקת מערכת בעל ניסיון קודם 

KJELDAHL, ( השנים 5בחמש )



 

 חתימה וחותמת: __________________________

 ? לקוחות רביםכםמבחינת
 Yשל חברת   KJELDAHLהמחזיקים

יתנו את ההמלצות ימקבלים שירות מאיתנו ו
 .הדרושות

, ד הגשת ההצעותשקדמו למוע
אחריות, שירותי  מתן הכוללת
 ומתכלים ואספקת ציוד תחזוקה

( 1) ללקוח, KJELDAHLמערכת ל
 ".לפחותאחד 

 לכן: 

 של אספקהביצעה  Xאם  .1
של  KJELDAHLמערכת 

Y, ( השנים שקדמו 5בחמש )
, למועד הגשת ההצעות

אחריות,  מתן הכוללת
ואספקת  שירותי תחזוקה

מערכת ל ומתכלים ציוד
KJELDAHL ,( 1) ללקוח

היא תעמוד , לפחותאחד 
 .3.4בתנאי 

 לופין,לח

 לש ביצעה אספקה Xאם  .2
של  KJELDAHLמערכת 

Z, ( השנים שקדמו 5בחמש )
, למועד הגשת ההצעות

אחריות,  מתן הכוללת
ואספקת  שירותי תחזוקה

מערכת ל ומתכלים ציוד
KJELDAHL ,( 1) ללקוח

תעמוד ם גהיא , לפחותאחד 
 .3.4בתנאי 

 
 
 
 
 
 
 
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 


