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תשובות לשאלות הבהרה מכרז -8/2019למתן
שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים
ברחבי העיר חולון
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז
להביאו בחשבון בהגשת הצעתו.
על המציע לצרף מסמך זה להצעתו ,כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת.
יש להגיש את ההצעה ע"ג חוברת המכרז הכרוכה (אין לפרק את החוברת).
שאלה

תשובה

מס' עמוד/
סעיף
1

2.1 /4

בהינתן  3הצעות העומדות בקנה
אחד עם האומדן שלכם .האם
המכרז יחולק לשלושה קבלנים
כל אחד בסכומו?

כפי שכתוב בס'  10.2למכרז:
"ככלל ,הזוכים יהיו שלושת
המציעים אשר הציעו את אחוזי
ההנחה הגבוהים ביותר .האזורים
יחולקו בין הזוכים על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של
העירייה .במקרה בו יהיו רק 2
הצעות כשרות ,יזכה המציע אשר
הציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר
בפיקוח על שני איזורים .במקרה בו
יהיו מספר הצעות בעלות אחוז
הנחה זהה ,יבחר הזוכה על פי ניסיון
קודם שיש לעירייה איתו ,אם קיים
ניסיון כזה ,ואם לא קיים ,על פי
הגרלה".

2

2.2 /4

3

3.2 /5

" המציע בעל ההנחה הגבוה
ביותר" המכרז הינו לפי הצעת
מחיר ולא לפי אחוז הנחה .נא
לתקן
האם מפקח על קבלנים במסגרת
עבודה ברשות מקומית גדולה עם
וותק של מעל  10שנים בפיקוח

עם זאת ,יובהר ,כי הסעיף יתוקן כך
שהזוכים יהיו שלושת המציעים
אשר הציעו את המחיר הנמוך
ביותר.
במקום "אחוז ההנחה הגבוה
ביותר" ירשם המחיר הנמוך ביותר.

לא.

חתימה וחותמת ______________________
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3.2 /5

5

10.1.2 /9
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 /13נספח
א' – 1סעיף 2

7

5.5 /24

על קבלני אחזקה ובדרגה של
מנהל מחלקה ומעלה ותעודות
הסמכה רבות בתחום הגינון אך
אינו הנדסאי נוף מתקבל?
האם תואר במדעי הצמח ,מדעי
הסביבה מתקבל?
בנספח ב'( )1נדרש לציין מחיר.
למה כוונתכם בסעיף הנ"ל " ע"פ
אחוז ההנחה שהציע"?
חברות הפיקוח אינן מחזיקות
עובדים שכירים בסטנד ביי
לפיקוח צמוד .אבקש לתקן כי
החברה תתבקש להציג את
הסעיף הנל מלא  30יום לאחר
חתימת החוזה.
מהות השירותים – "אמצעי ניוד
כלשהו" האם כוונתכם גם
לאופניים חשמליים ,קורקינט
חשמלי ,קטנוע ,קולנועית או כל
אמצעי ניוד שנחפוץ?

לא.
הסעיף יתוקן כך שירשם בו "על פי
המחיר שהציע".
כפי שרשום במכרז.

הסעיף יתוקן כך שירשם בו ,כי
המפקח צריך להיות בעל רכב.


.1
.2
.3
.4
.5

מועד הגשת הצעה למכרז לא השתנה והינו עד לתאריך  2.2.2020בשעה .12:00
הודעותההבהרהמטעםהעירייהמחייבותאתהמציעים.
המציעלאיבצעמחיקות/שינוייםעלגבימסמכיהמכרז.
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך
להביאםבחשבוןבהגשתהצעתו.עלהמשתתףבמכרזלצרףמסמךזה,כשהואחתוםעלידו
בחתימהוחותמת,להצעתובמכרז.
נשמחעלהגשתהצעהמטעמכם.
בברכה ,
עירייתחולון 
אישור

אניהח"מ__________________________________(להלן:"המשתתף")מאשרכיקבלתי
את מסמך תשובות ההבהרה מכרז  8/2019 הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של
המסמכיםהנדרשיםלפימסמךזהלעיללהצעתיבמכרז. 
שםהמשתתף:_____________________
חתימה__________________________:

חתימה וחותמת ______________________
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