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 18-053משתתפי מכרז 

 

 

)להלן  ייצור ואספקת לוחות חשמל ובקרה למתקנים קטנים – 18-053מכרז הנדון: 

 "המכרז"(

 1מסמך הבהרות מספר 

 

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

 בקשות שהתקבלו: 

 :/ נתבקשנו נשאלנו  1.1

שמיצר  קבלן משנהאבקש לאפשר לנו להגיש הצעה כאשר האישורים הבאים הם של 

 :עבורנו לוחות

מס' מציע בעל תו תקן של מכון התקנים לייצור לוחות חשמל ובקרה ה 3.5תנאי סף 

למציע אישור מכון התקנים לייצור לוחות  systemשל שני יצרני ציוד לפחות 61439-1/2

 מרשימת יצרנים המאושרים במפרט הטכני. system לפי

 להלן תשובת החברה:  

 אין שינוי בתנאי זה. 

 :/ נתבקשנו נשאלנו 1.2

 לקבל הבהרות בנושא מספר הלוחות לפרויקטמבקש 

 להלן תשובת החברה: 

 17נרשם בטעות כי במסגרת פרויקט זה יש לייצר  –במפרט הטכני )סעיף כללי( 

המסמך הקובע הינו כתב  – 24VDCיחידות לוחות מערכת הזמנה וגיבוי מתח 

 הכמויות המרכז שצורף למסמכי המכרז ועל גביו יש להגיש את הצעת המחיר.
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  :/ נתבקשנו נשאלנו 1.3

ישנה דרישה לספק מבנה לוח עשוי   חשמל עבור המכרז הנדון נדרש לספק לוחות

בארץ קיים מבנה   לכלל היצרנים / ספקים .IP66מפוליאסטר משורין עם דרגת אטימות 

נא בדיקתכם אישור מבנה עם דרגת  IP55  עשוי מפוליאסטר משורין עם דרגת אטימות 

   IP55אטימות 

 להלן תשובת החברה:

 החברה אינה מאשרת שינוי התנאי. 

 :/ נתבקשנו נשאלנו 1.4

ישנה דרישה לאישור מכון תקנים ליצור לוחות  3.6בתנאי המכרז סעיף 

SYSTEM  לחברתנו מאושר מכון תקנים ליצור לוחות   של שני יצרני ציוד לפחות ,

SYSTEM   רק של חברתABB . עם ארונות תמח"ש  

 להלן תשובת החברה:

חד רק במידה אשל יצרן  systemהחברה מאשרת אישור מכון תקנים ליצור לוחות 

 .ABBומדובר ביצרן 

 :/ נתבקשנו נשאלנו 1.5

, מתבקשים המציעים לצרף ערבות הגשה, כחלק מתנאי 053-18במכרז פומבי מס' 

 הסף.

למסמכי המכרז לא צורף נוסח ערבות, אבקש לשלוח לנו או להעלות באתר נוסח 

 ערבות.

 להלן תשובת החברה:

לנוסח מקובל ע"י הבנק, יש להקפיד על המציע ימציא ערבות בנקאית בהתאם  

 במסמכי המכרז. 3.1תנאי הערבות כפי שמופיעות בתנאי 

 תר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.כל י יובהר כי .2

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו  .3

 עם יתר המסמכים.

 

 בברכה,

 

 טלמור סלע
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