
 
 

 2מתוך  1עמוד 
 

  
  ת גלאים אקוסטייםמכרז פומבי לאספק  – 1מס' ותיקון הבהרה  הנדון:

 INGL/TENDER/2020/22מס' 
 

 כללי .1

 .המכרזאחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי להלן אלא אם יאמר  .1.1

 .מהמכרזההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .1.1

הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל  המכרזהשינויים היחידים מן האמור במסמכי  .1.1

 .המכרזמסמך רשמי אחר שנשלח וישלח )ככל שנשלח וישלח( על ידי החברה במסגרת 

עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים )ככל שמצורפים( אליו כשהם  .1.1

 .חתומים בכל עמוד

 

 המכרזלמסמכי  1מס'  ותיקון הבהרה .1

 
 תשובותהבהרות /  שאלות סעיף  

לוח זמנים מכרז,   .1
 11.1סעיף  מכרז,

 )ב(

מבוקש לקבל מועד נוסף לשאלות 
הבהרה, ככל שיהיו, לאחר המענה 

 לבקשת ההבהרות.

 הבקשה נדחית.

לוח זמנים מכרז,   .1
 11.1סעיף  מכרז,

 )ג(

מבוקש לדחות את המועד האחרון 
 להגשת הצעות בעקבות הסגר.

 הבקשה מתקבלת. 
האחרון להגשת הצעות יעודכן  המועד

 .10:22 בשעה, 2.2..11..ליום שני, 

מבוקש לקבל את מסמכי  .1 כללימכרז,   .1
המכרז להגשה באמצעות 

 דוא"ל.
 
 
 

מבוקש להגיש את ההצעות  .1
 באופן מקוון.

 

הבקשה מתקבלת. מסמכי המכרז  .1
להגשה יופצו באמצעות דוא"ל לכל 

לצורך כך, יש לפנות למר עזרא  דורש.
, daniel@ingl.co.ilדניאל בדוא"ל: 

 תוך ציון שם הפונה ופרטיו.
 

 הבקשה מתקבלת.  .1
)מסמכי  'א מעטפהיש להגיש את 

המכרז למעט ההצעה הכספית( ואת 
)ההצעה הכספית בלבד(,  'ב מעטפה

כשכותרות  ,בשני קבצים נפרדים
הקבצים בבירור  ו ותהקבצים מסומנ

לכתובות הדוא"ל בלבד,  PDFבפורמט 
sivanl@friedman.co.il  וגם

shai@ingl.co.il 
 

 כללימכרז,   .1
 

המכרז הינו לאספקה בלבד האם 
 או כולל גם התקנת הגלאים?

 גלאים אספקתהמכרז הינו עבור 
כמפורט בסעיף  ,לחברה בלבד אקוסטיים

 .למסמכי המכרז 1.1

   21/12/.2.2 
 11.011 סימוכין:

 
 לכבוד:

  מכרז פומבימשתתפי 
 INGL/TENDER/2020/22מס' 

 
  

 

  
 03-6270400טל': 

 03-5611321פקס:  
 .co.ildaniel@inglדוא"ל: 

 מגדל עתידים 
 77155. ד.ת

 1177111תל אביב 

  באמצעות דוא"ל 
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' בנספח מכרז, "  .7
 "מפרט הטכני –

, נתונים 3 סעיף
 כלליים

ם גם גלאילהציע  קשומב
אקוסטיים הפועלים בתחום לחות 

 .7%-57%שבין 

 הבקשה מתקבלת.
ניתן להציע גלאים אקוסטיים הפועלים 

 .7%-57%בתחום לחות שבין 
 

' בנספח מכרז, "  .1
 "מפרט הטכני –

 כללי
 

 צנרת על תותקן המערכת באם .1
 ?לזה בסמוך או
 

 או אנכית בצנרת מדובר האם .2
האם יש צנרת  ?אופקית
 נוספת?

 
 אופן של סקיצה מבוקש לקבל .3

  .המתוכנן ההתקנה
 

בסמוך לצנרת מתחת  הגלאי יותקן .1
 לסככה במקום מוצל.

 
אין משמעות לאופן הצבה או כמות  .1

הצנרת, הגלאי יותקן כאמור מתחת 
 צנרת.בסמוך ללסככה 

 
ההתקנה אינה חלק מהמכרז. יובהר כי  .1

ים יותקנו באתרים שונים \גלאי
 ומגוונים.

' בנספח מכרז, "  .5
אישור עריכת  –

 "יםביטוח
  1.1סעיף 

 

 או/ו" : המיליםמבוקש כי  .1
 חברות או/ו", "אחיות חברות

 ,עובדיהם לרבות, ""מסונפות
 מניותיהם בעלי ,מנהליהם

  .מחקוי "הדירקטוריון וחברי
 

 למחוק מבוקש- ג צד ביטוח .ב .2
 .322 -ו 327 , 304 הקודים את

 
 – מעבידים אחריות ביטוח .3

 .111 קוד את למחוק מבוקש
 

 נבקש – המוצר חבות ביטוח .4
 .111ד קו את למחוק

 
מבוקש   – השירותים פירוט  .5

/ מכירת"046  קוד את להוסיף

 ."ציוד השכרת/ רכישת
 

 נדחית. ההבקש .1
 
 
 
 

 
 .מוסכמת 111-ו 115  הקודים מחיקת .2

 .מוסכמתאינה  111  הקוד מחיקת
 
 מוסכמת. 111ת קוד מחיק .1

 
 

 .מוסכמת 111ת קוד מחיק .4
 
 

 הבקשה נדחית. .7

 הסכם, כללי  .7
 

מסמך שינויים ל להכניס מבוקש
 .הסכםה

 הבקשה נדחית.
 לנהל זכותאת ה לעצמה שומרת החברה

 המציע עם להסכם שינויים צעולב מו"מ
 בלבד. הזוכה

 

 בכבוד רב,

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 אישור קבלה

 

ת גלאים מכרז פומבי לאספק  – 1מס'  ותיקון הבהרהאנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

לכל דבר ועניין, כאילו נכלל  בהם הזמנה ממסמכי הוכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק  אקוסטיים

הינם כמפורט ההזמנה מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי 

במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל 

 שישלח, בעתיד.

 

 __________________ חותמת: חתימה: ________________  ____________תאריך: ______


