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 תשובה פירוט השאלה מס' סעיף נספח ס'
 (מצ"ב) נספח ב' עודכן בהתאם . . Q3= 4 – 3/4נבקש להגיש עבור מדי  מדי מים– 1 נספח ב' טבלה 1

ככל הידוע לנו לא קיים מד רב זירמי, נבקש –" 4 –" 3עבור מד מים  מדי מים – 1 נספח ב' טבלה 2
 כנ"ל  להגיש וולטמן. 

3 
' ככל הידוע לנו מד זה לא קיים ולכן נבקש 3Q=  160" 3עבור מד  מדי מים – 1 נספח ב' טבלה 

 . Q3=100להגיש עם 
 כנ"ל 

שנים על   4-נבקש יתרון איכות או מחיר עבור מד וולטמן שניתן ל כללי כללי 4
 כנ"ל  הקו מאשר למד אשר יש לכייל אחרי שנתיים.

5 

תנאים  10.1.2 
 משלימים למשתתפים 

כידוע מספר חברות העוסקות בתחום מדידת המים הורשעו בבצוע  
עבירות על דיני הגבלים העסקיים וחוק העונשין בגין מעשים שנעשו  

("תיק ההגבלים העסקיים"). ללא תיקון זה, מספר  לפני כעשור
חברות המובילות בתחום מדידת המים שהשתתפותן במכרז היא 

מכרז ובכך תצומצם חיונית, לא תהיינה מסוגלות להשתתף ב
 משמעותית התחרות במכרז ובהתאם תרדנה איכות ההצעות.

..." , כלומר זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות צוין :" 10.1.2בסעיף 
 במידה וחלפה תקופת ההתיישנות סעיף זה לא מהווה בעיה.
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" אינה תואמת את קוטר מדי המים 8הדרישה למדים עד קוטר  7.2 2עמ 

 .1סעיף מס'  23המכרז כפי שמופיע בעמוד נשוא 
 ". 6 -"1/2אנו מבקשים לשנות את הדרישה לקטרים 

 " לעניין מבדקה בלבד.8ההתייחסות בס' זה למדים בקוטר 
 "4הרכישה מתייחסת למדים עד קוטר 

אנו מבקשים הבהרה כי מוני המים אשר יסופקו במכרז הינם  11.1  7
 מכאניים או מונים עם טכנולוגיית קר"מ.

ניתן להציע מדי קר"מ מותאמים  -הדרישה הינה למדים מכאניים. 
 למחירים בנספח ב'

 ". 4" ו3למיטב ידיעתנו אין מדי מים בשיטת מדידה ר"ז בקטרים  1  8
 נספח ב' עודכן בהתאם . ת לכל קוטר.נא הבהרתכם מה שיטת המדידה הנדרש

 לא. ". 1.5האם יש דרישה למונים בקוטר  1  9

מבוקש להגיש את מסמכי המכרז כפי שמופיע באתר ולא את חוברת  15.3  10
 יש צורך בהגשת החוברת המקורית כפי שנמסרת בבניין העיריה. המכרז המקורית שמקבלים בעת רכישת המכרז.
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 נספח ב'

 בנספח ב' ישנה הנחיה להציע אחוז הנחה עבור עמודה ח'  
אשמח להבהרה א. ממה נגזר המחיר בעמודה ח' (מה זה מחיר 

 עבודה) 
ב. האם ניתן להציע מחירים שונים או הנחה נפרדת לכל מוצר (לא 

 ניתן להציע אחוז הנחה כללי אחד כדי שהמחירים יהיו הגיוניים)
 
 

מחירון של רשות המים כולל את מחיר העבודה א. המחיר המוצע לפי 
. העיריה מבקשת הצעת מחיר לרכישת מד בלבד ללא עלות העבודה. 

 ולכן ההפרדה. 
ב. ההנחה הינה אחידה לכלל האביזרים, והנחה אחידה נפרדת לכלל  

 מדי המים.


