 -בלמ"ס-

מטא"ר  /אגף תמיכה לוגיסטית
ומכירות
מחלקת רכישות
אמצעים
רכש
מדור
80-3642219
טלפון:
84-6187321
פקס:
ה' אב תשפ"ב
 20אוגוסט 0200

הנדון :מכרז  – 44/0200כדור  42מ"מ ספוג שחור לפיזור הפגנות
עדכון מס' 0
א .מענה לשאלות הבהרה:
מס"ד

פרק/סעיף

6

מפרט

4

מפרט
סעיף 2.6.9

9

מפרט
סעיף 2.6.2

2

מפרט
סעיף 1.4

6

מפרט
סעיף 1.4.0

שאלה

מענה

ממעבר על המפרט של הכדורים עולה כי
הכדורים הנדרשים קטלניים יחסית אין טעות ,דרישות משטרת ישראל
לכדורים הסטנדרטיים הנרכשים ע"י צה"ל.
המבוקש פורסמו במסמכי המכרז.
מבקשים לוודא כי אכן זה המפרט
ולא טעות סופר.
תקן
לפי
גם
לבחון
מבקשים
 MIL-STD-810Fהבקשה מתקבלת.
method
514.5
.procedure 1 profile graph c-2
מבקשים לבחון באותו התקן אבל בבחינה הבקשה מתקבלת.
.687.2
מבקשים לסמן עם שילוט ולא שבלונה בגלל
העמידות לאורך זמן של שילוט בעזרת הבקשה נדחית.
שבלונה.
מבקשים לבחון שילוט במקום צביעה

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית ,ניתן לקבל מפרט
זה דרך מכון התקנים הישראלי.

1

בחינות
קבלה מבקשים לקבל מפרט תקן 4063
סעיף 1.9

7

בחינות קבלה עקב זמני הספקה ארוכים של חומרי גלם הבקשה מתקבלת.
מבקשים  42חודשים מייצור
סעיף 1.9

0

בחינות קבלה מבקשים לבחון לפי תקן
 MIL-STD-810Fהבקשה מתקבלת.
method
14.5
סעיף
procedure 1 profile graph c-2 8.3.3.2.1.1
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 בלמ"ס-מס"ד

3

68

פרק/סעיף

שאלה

מענה

אין למשטרה רשימת מעבדות.
בנוסף ,הסעיף עודכן.
ניתן לבצע את הבחינה במעבדה
כימית בישראל בעלת אישור
בחינות קבלה מבקשים לקבל רשימה של המעבדות "מעבדה מוסמכת" מטעם הרשות
סעיף  0.2.4.9המוסמכות.
הלאומית להסמכת מעבדות או
בעלת
במעבדה כימית בחו"ל
אישור זהה מטעם הרשות
הרלוונטית באותה המדינה.
מרחקי הירי בבחינת דיוק
בחינות
מפורטים בסעיף  0.6.0בנספח
קבלה מאיזה מרחק תבוצע בחינת ירי דיוק
סעיף 0.2.2.9
בחינות הקבלה

ב.

סימון השינויים:
 .6כלל העדכונים מסומנים בצבע צהוב.

ג.

יובהר כדלקמן:
 .6כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה ,יחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז
מלכתחילה.
 .4אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.
 .9אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם
משטרת ישראל או ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים
מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הם כמפורט בעדכון זה בלבד
ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים ,ככל שיצאו.
 .2האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,
רפ"ק
מלאכי בן פורת,
מדור רכש אמצעים  /מרו"מ
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