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  2019לספטמבר  5

                        לכבוד

  משתתפי המכרז

,..א.ג  

  פארק פרס  –מכרז לביצוע עבודות גיון  הדון:

  1מסמך הבהרות מס'  - 12/2019מכרז פומבי 

  

להלן ההבהרות  ,12/2019פומבי  משתתפים במכרזבמעה לפיות  ,27.8.2019 בהמשך לישיבת ההבהרות שהתקיימה ביום

 ;והשיויים למסמכי המכרז שבדון

  תשובה  שאלות כלליות;  מס'
בקש לאשר, כי בתחתית העמודים של מסמכי   .1

המכרז, די יהיה בחתימה באמצעות ראשי תיבות של 

מורשי החתימה, כאשר המסמכים בהם דרשת 

יחתמו  –חתימה מלאה, כמו למשל תצהירים וכו' 

  בחתימה מלאה. 

  

יש לחתום קובע: "למסמכי המכרז  5שבעמוד  3.3סעיף 

על מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך 

  "בצירוף חותמת.

בקש שתאשרו כי כל הכמויות שקבתם במכרז אכן   .2

  .יבוצעו בפועל

  

מכוות השאלה. הכמויות הין כמויות לאילו  לא ברור

לשיויים אפשריים על  כמפורט במסמכי המכרז, בכפוף

 .מכרזמסמכי הבפי המפורט 

  

בקש שתאשרו שכמות השטח שקבתם במכרז אכן   .3

 חופפת לתאי השטח.

  

ע"י  מדדו (בתשריטים) במכרז המופיעים השטחים תוי

 יחולו החוזה תקופת שבמהלך ייתכן. מודד מוסמך

החברה ו הגיון בשטחי(תוספות או הפחתות)  שיויים

 או הפחתת הוספת .הזוכה הקבלןתעדכן בהתאם את 

באופן יחסי לשטח הגיון תתומחר  גיון שטחי

  שוסף/הופחת.

  

 םקיום ביטוחיעל בקש שתאשרו כי אישור   .4

שדרשתם בהוראות המכרז מקובל ומתואם מול 

חברות הביטוח המובילות על מת שיהיה יתן 

 להוציאו ללא הערות.

  

  וסחו ע"י יועץ הביטוח של החברה.סעיפי הביטוח 

או מבקשים לקבל סקר מצב קיים בשטח וכן   .5

הבהרה כי הלקויים הקיימים בשטח וכן השלמת 

צמחים חסרים ותיקון ראשי מערכת ומערכות 

, יחולו על חשבון המזמין ולא על הקבלן השקיה

   הזוכה.

  

סקר מצב קיים עם בחירת הקבלן הזוכה במכרז יערך 

ובהתאם להוראות החוזה יטופלו ליקויים  בשטח

  . בתאום עם החברה והשלמות

לספח ב' "מפרט  61.2סעיף  - לעיין השלמת צמחים

  :מיוחד" קובע כדלקמן

כמות השתילים הכוללת לשה שיישתלו על ידי הקבלן 

במסגרת עבודת האחזקה של הגים, לא תפחת מסך של 

שלושה יח' של צמחים עותיים כאמור, בכ 24,000
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י"ח בכל אחד. למען הסר ספק, עלות  8,000מחזורים של 

השתילים היה על חשבון החברה בלבד. השתילה תבוצע 

  על ידי הקבלן במסגרת האחזקה, וללא כל תשלום וסף.

  

בקש הבהרה לעיין הגשת ההצעה בשי עותקים:   .6

 בשיהאם המדובר בעותק מקורי והעתק מצולם, או 

  ? עותקים מקוריים

  

זאת שיתן להגיש את ההצעה בעותק אחד במובהר 
  מקורי.

בקש לדעת האם תערך פתיחה פומבית של   .7

  מה תאריכה? –המעטפות ובאם כן 

  

  .המעטפות של פומבית פתיחה תערך לא

8.   ושאקיון יבגוף המכרז לא מופיע כל אזכור ב

הפארק מאשפה בשבתות וחגי ישראל האם קבלן 

להיערך לימים אלו שהפארק שאר הגיון צריך 

יות אשפה גדולות והאם תגבור עובדים לאחר ובכמ

  ? ימים אלו הם על חשבון הקבלן

  

המכרז למסמך הבהרות זה,  17בסעיף מפורט בהמשך, כ
  . ביצוע עבודות יקיוןדרישה לאיו כולל 

קבלן הגיון איו דרש לבצע עבודות בשבתות וחגי  כמו כן
למסמכי  20מוד עבש 4.1כמפורט בסעיף ל וישראל, הכ

ועד  6:30-ה', החל מ-שעות העבודה: יום א'" המכרז 
15:00.   

  מטה). 14(ראה עדכון בס'   .13:00ועד  7:00-ימי שישי מ
ערבי חג יוגדרו כימי שישי לצורך עיין זה. ימי חול המועד 

  מוגדרים כימי עבודה מלאים.

  

  :16מעמוד  –סעיפי החוזה שאלות ותשובות ל

  תשובה  שאלה  מס'
צוין כי הסכם עם חברת תפעול לחוזה  4.13סעיף   .9

צורך תמחור סעיף זה לחול על חשבון הקבלן, י

 ;בקש לדעת

  

מהו מספר בקרי ההשקיה של חברת אגם הקיימים 

 בשטח ומהו מצבם מבחית תקיות?

  

מהו מספר בקרי ההשקיה של חברת אקווה בשטח 

 תקיות?ומהו מצבם מבחית 

  

מהו מספר בקרי ההשקיה המקומיים, ומה מצבם 

 מבחית תקיות?

  

(אין  בקרים ומחשבי השקיה של חברת אגם 16בפארק 

  ;בקרים של חברת אקווה)

 בקרי השקיה ישים.ועשרה  בקרי השקיה חדשים ששה

ארוות גיון ישים עם בקרי השקיה  בוסף, ארבעה

  ).5-6, 3-4 ,2, 1ארוות שאים פעילים, (מספרי 

  : חדשים מספרי בקרים 

שליטה על לבקרים שי בכל ארון  – 3 -ו 2, 1 'מס ות ארו

  שליטה על הטפטוף.ו הדשא

יש הזה  מחוברים לממטרותשבקרים החדשים ל

  .מהבוסטר

טים גם שול, 17-7מספר  ים : בקרמספרי בקרים ישים

 אאים מוזים מהבוסטר אל, על הדשא וגם על הטפטוף

  מקו הצרת הישן.

בקש לדעת כמה לחוזה  4.9סעיף לצורך תמחור   .10

ארגזי חול יש בשטח, מה גודלם ומהו פח החול 

  הדרש להחלפה ?

  .  מ"ר 850 -כשל גודל אחד ב בפארק פרס ארגז חול

"טיפול לחוזה   4.19סעיף לצורך תמחור   .11

 -במזיקים", בקש לקבל תוים

  

בקש לדעת מהי  -ב"חדקוית הדקל"לצורך טיפול 

 ? כמות עצי הדקל הקיימים בשטח

  :למפרט העבודות, קובע כדלקמן 4.19סעיף 

במזיקים הבאים לא יחול על חשבון הקבלן,  הטיפול"

  ".ויבוצע על חשבון החברה
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לצורך טיפול ב"תוואי התהלוכה" בקש לדעת מהי 

 ? כמות עצי האורן המצאים בשטח

  

לצורך טיפול ב"פשפש הברוזה" בקש לדעת מהי 

 כמות עצי האקליפטוס המצאים בשטח?

  

או - לחוזה 6.3סעיף לעיין הגדרת "מהל עבודה" ב  .12

בקש כי יתאפשר שמהל העבודה יהיה בעל תעודת 

  בעל ותק כדרש. 2או סוג  1גן סוג 

  הבקשה מאושרת.

"גוזם מומחה", בקש לחוזה  6.10סעיף לעיין   .13

הבהרה כי הגוזם איו מה על צוות העובדים 

  הקבוע בשטח ויופעל לפי הצורך.

או אחד משי העובדים הוספים דרש ו/בודה העמהל 

 ללא קשר לביצועלהיות בעל תעודת גוזם מומחה וזאת 

  .עבודות הגיזום המרוכזות

  

שעות כך שבימי שישי יעודכן  20לחוזה בעמוד  4.1סעיף   הבהרה מטעם החברה  .14

  13:00עד  7:00העבודה יהיו משעה 

  

  למסמכי המכרז); 34מפרט מיוחד (מעמוד  –שאלות ותשובות לספח ב' 

  תשובה  שאלה  מס'
"חיפוי", בקש לחוזה  25סעיף לצורך תמחור,   .15

  לדעת את כמות חיפוי שבבי העץ הדרשים בשה.

 יבוצע בתשלום פרד. ,דרשיהחיפוי, אם וכאשר י

  

מריכוז התוים כאמור  ההצעה היו גרעוימחיר   .16

עולה שהמכרז היו גרעוי ולא יתן לעבוד 

שכר וזכויות בבמחירים אלו תוך הבה שיפגע 

   העובדים.

בוסף לפי דרישתכם כמפורט במכרז יש עלויות 

רבות וספות כגון: רכב, דלק, ביטוח ורישוי, 

דישון, ימי גיזום, אספקת פרחים ודשא, עלויות 

תפעול, דלק, כלים מכאיים וידיים, תקורות 

וכן בוסף  על יהול, ביטוח, ערבויות עלויות מימון 

  .כל אלו יש להעמיס רווח קבלי סביר

  

לא יחול שיוי במחיר המקסימלי שקבע בזאת כי  מובהר

  להצעה. 

בקש כי המזמין דרש לעדכן את תאי הסף כך   .17

רישיון קבלן שירות בתחום שעל המציע להציג 

  (בהתאם להוראות החוק ותקותיו). היקיון

המכרז איו כולל דרישה למתן שירותי מובהר בזאת כי 

עבודות היקיון מבוצעות על ידי  . לפארק פרס יקיון

עובדי החברה, עם זאת, קבלן הגיון דרש לפוי פסולת 

שהצטברה כתוצאה מביצוע עבודות הגיון וכן, גיון 

לפי הפרקטיקה ההוגה והמקובלת בתחום מתן יקיון 

שירותי הגיון בישראל כגון: איסוף פסולת שהתפזרה על 

הגיון  תועבודהלך במ ביו"מדשאות ושטחי גיון וכגבי 

   ת.והשוטפ
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 ביתר סעיפי מסמכי המכרז לא יחול שיוי. .1

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות על ספחיו, ו/או  .2

 מסמך/י הבהרה/ות קודמים יגבר האמור במסמך זה. 

שהוצא/ו, אם הוצא/ו, במסמך הבהרות זה או במסמך/י הבהרות רק הבהרות ושיויים שיתו במסמך/י הבהרות  .3

וסף/ים, שיוצא/ו, אם יוצא/ו, מחייבים את החברה. למען הסר ספק מובהר, כי כל מידע שמסר בכל דרך אחרת איו 

 מחייב את החברה.

הצעתו. על ההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם בחשבון בהגשת  .4

 המציע במכרז לצרף מסמך זה כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת. 

השיויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם בחשבון בהגשת  .5

  הצעתו. על המציע במכרז לצרף מסמך זה להצעתו במכרז כשהוא חתום על ידו. 

  

  

  לון) בע"מהחברה לבידור ובילוי (חו

  

 


