מכרז מס' 12090
שם המציע:
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שאלה

תשובת הרכבת

הבקשה התקבלה .תנאי הסף הדורש להציג אישור בתוקף על
– Iso 9001האם ניתן להציג במסגרת ההגשת
ההצעה למכרז אישור לניהול תהליך לקבלת אישור היותו מוסמך על פי תקן  ISO-9001או  ISO- 9002הוסר ויהא
לתנאי לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה .מסמכי מכרז מעודכנים
זה בהתאם לתנאי המקדמי.
מפורסמים באתר הרכבת.
לגבי טבילת מנועי קטרים  ,באיזה טמפ מתבצעת
הטבילה והאם יש סירקולציה?
האם נוכחות קצף מפריעה?
האם ניקוי אבנית בשמשות מתבצע במיכל של
המגבים של החלונות או מתבצע באופן אחר?
האם הכוונה לגרניק? אם כן האם גרניק חם או קר?
או שהכוונה למשהו אחר?
האם הכוונה לארון חשמל? אם לא למה הכוונה
בניקוי ציוד חשמלי?
האם ניתן לספק מוצר המיושם בספריי?

בטמפרטורה סביבה ,תתבצע סירקולציה.
נודחות קצף מפריעה
ניקוי אבנית אינו מתבצע בהוספת חומר למיכל .
מדובר על מתקן שטיפת רכבות(בדומה למתקן אוטומטי לשטיפת
אוטובוסים)
לא מדובר על ארונות חשמל ,מדובר על מנועיים חשמליים.

במפרט טכני מוגדרות אריזות 20,200,1000 :ליטר .ספרי לא
3
עומד בדרישה .
הבדיקות של מכון התקנים ,הספק מחויב לספק לר"י עבור חומר
האם ניתן להגיש למכרז ולשלוח חלק מהבדיקות
אך ורק לאחר הכרזה מועמדות לזכייה .
לאחר מועד ההגשה?
כלומר מאחר ואנו תלויים בגוף חיצוני " -מ.ת.י" האם אין צורך בשלב הגשת מכרז לבצע בדיקה במכון התקנים.
נוכל לצרף תוצאות במידה ויגיעו לאחר מועד
ההגשה ,מאוחר יוותר?
בדרישות הטכניות מצוין שהחומרים לא יהיו דליקים ,על המציע להגיש חומר עם מסמך . MSDSהדרישות עבור
אך יש דרישה לחומרים נדיפים כגון  PF65שלמיטב חומרים מסי  7 ,6במפרט טכני מבוטלות.
ידיעתי הוא דליק.
מפורסם באתר.
לא מצויין נבקש לקבל מפרט טכני מפורט לפריט מס' 6
מפורסם באתר.
לא מצויין נבקש לקבל מפרט טכני מפורט לפריט מס' 7
איך ניתן לקבל דוגמא מהשמן שעליו תיבדק יעילות דוגמאות ימסרו לזוכה במכרז.
הניקוי?
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על המציע להגיש חומר עם מסמך . MSDSעל פי הנתונים
שיתקבלו ,ההחלטה לשימוש בחומר תתקבל ע"י הרכבת.

חומר  4בטבלה ,עשוי להיות בעייתי ,חומרים
להסרת אבנית בד"כ חומציים ויידרשו בסימון
 R34,35שאתם אוסרים
על המציע להגיש חומר עם מסמך . MSDSהדרישות עבור
בחומר  ,7ממיסיים בד"כ כאשר נדיפים הם גם
דליקים ואם לא דליקים אז רעילים ואת שניהם אתם חומרים מסי  7 ,6במפרט טכני מבוטלות.
לא מאשרים (הם לא יענו על  Rשל רעילות ,רעילות
לסביבה) .כאלו שואלי יכולים לעמוד ב 2-הדרישות
הם מוצרים שעולים מעל  ₪ 120לליטר .אשמח
לדעת לאיזה סוג חומרים אתם מתכוונים
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לא נדרש להגיש את ההסכם כולל נספחיו בשלב הגשת ההצעה.

האם נדרש למלא את ההסכם כולל נספחיו ואז
להכניס למעטפה? או רק להכניס אותו נקי ולאחר
זכיה למלא הכל כולל נספחים?
אני מעוניינת לדעת האם ניתן להציע חלק מהמוצרים אין שינוי במסמכי המכרז ,יש להגיש הצעה עבור כל החומרים
ולא את כולם.
ניתן להגיש  MSDSבאנגלית .החברה הזוכה תדרש לתרגם
במפרט הטכני רשום שיש לספק דפי בטיחות
לעברית.
 MSDSבעברית ,היות והחברה בין לאומית אני
מבקש להגיש את דפי הבטיחות באנגלית.
למיטב ידיעתי לא נהוג לתרגם את מסמכי הבטיחות
מחשש להטעיה.
אין לנו בעיה לתרגם את דפי המוצר הטכני
( .)Technical Data Sheetמצ"ב מסמכים של דף
מוצר ודף בטיחות לדוגמה.

