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 (להלן "המכרז")  מחבר ניתוק מהיר לקו הימי – 18-027מכרז הנדון: 
 1מסמך הבהרות מספר 

במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות /  .1

 בקשות שהתקבלו: 

 :נשאלנו  1.1

Please clarify if the MBC should be floating or subsea. In case of 

subsea installation please advise about the installation depth 

 להלן תשובת החברה: 

 18 m depth 

 נשאלנו:  1.2

Please inform about the MBC position along the pipeline (between 

which strings) 

 להלן תשובת החברה: 

 between submarine (connected to the PLEM ) and the mainline 

 נשאלנו:  1.3

If known, advise about the parting load required 

 להלן תשובת החברה:

The answer has been written in the specification: "design 
pressure: 275 PSIG" 
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 נשאלנו: 1.4

Be informed that MBC materials could be slightly different but with 

equivalent or improvement characteristics  

 להלן תשובת החברה:

The materials could be improved, e.g.- material spec. grade could 
be higher grade compared to material quoted in the specification. 
Nonetheless, noffering better materials won't provide any 
advantage in the tender. 

 

רון שנועד הגשת המכרז נדחה חכמו כן, הרינו להביא לידיעתכם כי המועד הא .2
 ).8.5.18(במקום  15.5.18לתאריך 

 תר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.כל י יובהר כי .3

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו  .4

 ולהגישו עם יתר המסמכים.

 

 

 בברכה,
 

 טלמור סלע
 מחלקת רכש והתקשרויות 
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