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    הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 לרכישת מלגזה )להלן: "הפניה"(  פניה לקבלת הצעותהליך 

 לשאלות הבהרה תשובות   -  1הודעה מס' 

בע"מ  .1 וביוב  מים  תאגיד  השלישית  "  הבאר  "המזמין)להלן:  למסור  מתכבדת  "(  התאגיד", 

 שבנדון.  הפניה, מקרב מציעים הפוטנציאלים להליך שאלות הבהרהתשובות על 

 להלן השאלות ולצדן המענה שניתן ע"י התאגיד. 

מס' סעיף  מס'
 מענה התאגיד פירוט השאלה ו/או עמ'

אחד   כללי  .1 מציע  שתי    רשאי האם  להציע 
 הצעות? 

כן ובתנאי ששתי ההצעות  
 עומדות בתנאי הסף. 

למען הסר ספק, יובהר, כי על 
 ולעמוד בהתחייבויותיהמציע 

 לשתי ההצעות.  

לרכישת  ההאם   כללי  .2 היא  דיזל פניה  מלגזה 
 .מלגזה חדשה חדשה או גם משומשת? 

נדרש    האם כללי  .3 סגור  תורן  יש   -גובה  האם 
 הגבלה?

 אין הגבלה.

4.  
 כללי

ממקם   מאשרים עם  גם  או  בצידוד 
הקלשונים   בן  מרחק  )שינוי  קלשונים 

 ?מתא המפעיל(

 שום בנוסח ההצעה.בהתאם לר

5.  
 כללי

כ  מאשרים מלגזה    -מ"מ    1000  - רוחב 
טון    2.5רוחב סטנדרטי של המלגזות עם   

 ?מ"מ  1150-1160מגיע בסביבות 

 כן.

 – אורך מלגזה לפני הקלשונים    מאשרים כללי  .6
סטנדרטי     - מ"מ    25800 המלגזה  אורך 

מ"מ+    2560   -לפני הקלשונים עומד על כ
 ? מ"מ  3660סה"כ    –מ"מ קלשונים    1100

 כן.

7.  
 כללי

מ:מ    5000גובה הרמה מרבי    האם נדרש
תורן   - גובה הרמה מרבי סטנדרטי של 

 ?מ"מ  4950 -מגיע ל-תלת שלבי 

 כן.

העמסה  האם   כללי  .8 כובד  או   500מרכז  מ"מ 
 ?מ"מ 600

 .מ"מ 500

 

במסמך  במכתבנו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות  אין באמור   .2
 .הפניה

בכל עמוד ועמוד בחתימת    ותחתומ  ןכשה  ,התאגידיש לצרף הודעה זו וכן כל הודעות שפרסם   .3
 . המציע

 נשמח להשתתפותכם.  .4
 בכבוד רב, 

 מ"מ מנכ"ל התאגיד  -זורי שעובי                                                                                                          

 הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ  
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