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 המרכז לבריאות הנפש באר שבע
 לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

 
 2022 אוקטוברב 23

 
עבור המרכז  20החלפת צ'ילרים במיון, מח' הבית ומבנה : 2\22מכרז מס' פומבי מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  הנדון:

 לבריאות הנפש באר שבע

 מס'

מספר הסעיף 

אליו מתייחסת 

 השאלה/הבהרה

 פירוט השאלה / בקשה להבהרה עמוד

 

 מענה

1.  

ערבות  –מסמך ו' 

 ביצוע
101 

בעמוד האחרון של חוברת המכרז מופיע  -הבהרה

שדרוג והחלפת יחידות מיזוג אוויר בתיאור מכרז: "

 ". הנפש ב"שבמרכז לבריאות  16,17,18במבנים 

 2/22מכרז מס' במקומו יוחלף שם מתוקן לתיאור המכרז: "

 "20החלפת צ'ילרים במיון, מח' הבית ומבנה 

2.  
כתב כמויות / 

 הצעת המחיר
 

אפשר לקבל . PDF פרסמתם באתר כתב כמויות ב

נדרש כדי לתמחר את  בפורמט אקסל או בינארית?

 הפרויקט.

להיכנס למערכת  נים קיבלו הרשאהכלל משתתפי סיור הקבל

רמדורנט", זו המערכת הממוחשבת בה ניתן לעשות שימוש. "

 יודגש כי רק במערכת זו ניתן להגיש את הצעות המחיר. 

 –כתב כמויות   .3

 סעיפים:

02.15.08.001+ 

02.15.08.003 

מתוארים בסעיפים אלו לוחות חדשים מוגני מים אך  6

כך בסיור קבלנים דובר על התאמות ללוחות קיימים. 

 גם במפרט הטכני. מה הנכון?

סעיפים אלה מתייחסים לעבודות התאמה נדרשות בלוחות חשמל 

 צ'ילרים ומשאבות. –כדי להזין ציוד חדש במקום קיים  קיימים

משני התדר למשאבות החדשות יותקנו בנפרד ללוח הקיים 

 שישודרג בתוך לוח חדש נפרד במבנה מוגן מים.

 :וללסיכום, בסעיפים הללו יש לכל

א. ההתאמות הנדרשות להזנות צ'ילרים ומשאבות חדשים בלוחות 

 חשמל קיימים.

 ב. לוחות למשני תדר חדשים בנפרד ללוח.
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נציגינו לא קיבלו בסיור קבלנים מעטפה מיוחדת  10-12 14.1+14.13  .4

לצורך הגשת ההצעה. נבקש אישורכם להגיש הצעה 

 במעטפה לבנה חלקה ללא ציון שם המציע. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במסגרת הסיור לא נמסרו ו 14חלה טעות בנוסח סעיף יובהר כי 

, ואין כל צורך במעטפה מיוחדת מטעם בית מעטפות למשתתפים

 .החולים

  

בכפוף לשינויים  14להגיש את ההצעה כמפורט בסעיף  על המציעים

  אשר נוסחם ישונה בהתאם: 14.13וסעיף  14.1בסעיף 

 

 לנוסח הבא:ישונה  14.1סעיף 

ההצעה תימסר במעטפה אחת אטומה. על המעטפה יירשם: שם "

החלפת צ'ילרים במיון, מחלקת הבית  22/2"מכרז מספר  ,המכרז

במרכז לבריאות הנפש באר שבע" ללא שם המציע או כל  20ומבנה 

 "פרט מזהה אחר

 . 

 לנוסח הבא: ישונה 14.13סעיף 

על הקבלן לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה אחת אטומה 

. את המעטפה יש להניח בתיבת המכרזים 14.1כמפורט בסעיף 

המרכז לבריאות הנפש באר  במשרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית של

ע וזאת עד ולא יאוחר באר שב 2הצדיק מירושלים ' שבע, רח

 היום הקובע(. -לעיל )להלן 2.5ין בסעיף מהמועד המצו

 כתב כמויות  .5
 

אפקון מר דימה, נבקש לקבל פרטים ליצירת עם נציג 

 עבור קבלת מידע בעניין מערכת הבקרה הקיימת.

ככל שהיו שאלות, נדרש היה להעבירן במסגרת הליך שאלות 

 .ההבהרה
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 ,בברכה 

 רונן בן אור

 מנהל אדמיניסטרטיבי

 
 

 

 

 

  - כתב כמויות  .6

סעיפים 

02.15.07.16  +

02.15.07.15 

 נבקש הבהרה באיזו מערכת טיפול מים מדובר.  

סגורות סעיפים אלה מתייחסים למערכות טיפול במים למערכות 

 של מים קרים או חמים.

ליטר  100תכלול: מיכל כימיקלים בנפח  כל מערכת טיפול במים

וחיבורים לצנרת הסחרור בהתאם לסכימות המים המצורפות 

 לתוכניות המכרז.
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