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2222727171 

            :לכבוד

 /1702/2המציעים במכרז 

 המועצה האזורית מטה יהודה

 

 שלום וברכה,
 

 :2207171מכרז מס'  –ריכוז שאלות ותשובות למכרז שירותי גינון לאנדרטת הל"ה 

  בשטח? האם ניתן לסייר עצמאית בשטח טרם הגשת המכרז?האם יתקיים סיור קבלנים 

 .בשטח עצמאית לסייר מומלץ ואף ניתן. מציעים סיור יתקיים לא

  את המכרז:עד מתי ניתן להגיש  

.  //:12 שעה /22.11.2/2 לתאריך עד הינו זה למכרז הצעות להגשת האחרון המועד

 שתימסרנה או בדואר שתשלחנה הצעות תתקבלנה לא. המכרזים לתיבת תהיה ההגשה

 .בלבד"  /1702/2' מס פומבי מכרז: "המעטפה על לרשום יש. לעיל האמור המועד לאחר

 בשוטף: אשפה ניקיון אומר מה לפרט נבקש 

אזור האנדרטה הינו מטויל בעיקר בסופי שבוע. לפיכך יש להיערך לניקיון אשפת מטיילים 

 אחת לשבוע . יתואם יום קבוע )ראשון 0 חמישי( עם זוכה המכרז. 

 במכרז המפורט לטיפול מעבר נדרש תדירות0זמנים באילו : 

 2שתואם מראש לניקוי אשפת מטייליםפעם בשבוע ביום קבוע 

יתואם מראש אל מול  -ונפגעי פעולת האיבה ם הזיכרון למערכות ישראלסמוך לאירועי יו

 הספק.

 יתואם מראש אל מול הספק. -סמוך לאירוע הנצחה שנתי 0טקס משרד הביטחון

 הנדרש השתילות כמות מה  ? 

 לתבתקופת העבודה הראשונה עיקר העבודות יתמקדו בעבודות גיזום וניקיון עשבייה. שתי

פרחים עונתיים תתקיים בסמוך לאירועים מרכזיים אשר יתקיימו באנדרטה. כמות השתילים 

 ום וניקיון העשבייה. זתקבע בהתאם למיקום, העונה בשנה ולקצב התקדמות עבודות הגי

 השתילה וביצוע השתילים בעלות נושא מי ? 

 שת בשטח הספק יישא בעלות השתילים. ביצוע השתילה הינו חלק מעבודת הספק הנדר

 האנדרטה.

 מידי כללי המושג?  קלות פיתוח עבודות מהם? 

משמעות המושג עבודות פיתוח קלות מתייחס לעבודות אשר אינן מצריכות שימוש בכלים 

 .  'הנדסיים כבדים כגון: טרקטור, שופל, מחפרון וכו

 וכו', ערוגות תבלינים, פרחים עונתיים פרחים  דניותאהכוונה לעבודות פיתוח כגון: 
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 בעלויות נושא מי? 

  בכל העלויות נושא הספק בכל הקשור לעבודות הגינון מפורטות. 

 ראשונית בעלות נושא מי,  לטפל ועבודה מפגעים המון יש ומוזנח נטוש במצב השטח 

  ?השטח לשיקום

 הספק הנבחר הוא הנושא בעלות עבודות השיקום בתחום הגינון.

ות במשרד בתאום עם אגף האנדרטא 2/21בהמשך שנת עבודות שיקום האנדרטה יבוצעו 

הביטחון וקק"ל ומחלקת הפיתוח במועצה. לא מדובר בעבודות גינון אלא בעבודות שיקום 

 ואת העבודה לעבודות המתבצעות.מנת להתאים עצמו  ספק הגינון יעודכן על ובינוי.

 מערכת להתקין נדרש מי השקיה תשתיות לא וגם השקיה מערכת קיימת לא בשטח 

 ?ועבודה הציוד של בעליות נושא ומי ?השקיה

בשטח קיימת מערכת ההשקיה אשר הייתה פעילה עד לא מזמן. הספק יפעל לתיקונה 

תחום זה יתומחר ושיקומה. יש צורך בהחלפה של מספר צינורות ובתיקון שעון ההשקיה. 

 ויקבל את אישור המועצה טרם הביצוע.  הספקבנפרד ע"י 

 ף מכרז הגינוןיש לתקן את תוק : 

 .כולל 702727172 ליום עד בתוקפה תעמודהעדכני המכרז  ערבותתוקף 

 ה"הל באנדרטת גינון עבודות 2207171 מכרז עבור ששילמתי לאחר  

 המכרז מסמכי את לקבל אוכל איך ?  

 את מסמכי המכרז ניתן להוריד בקישור המופיע באתר המועצה תחת כותרת מכרזים.

 האתר דרך המכרז את לשלם אפשר האם לדעת ברצוני ?  

 תחת הכותרת מכרזים באתר המועצה ניתן למצוא קישור לתשלום. 

 במכרז דרושים עבודה ימי כמה ?  

מפורט בנספח לפי חודשי השנה. כמו כן ישנה התייחסות במסמך זה לעבודות שגרתיות 

 בנושא ניקיון פסולת מטיילים ובנושא עבודות מול מועדים ייחודיים.

 בנפרד ישולם האם, התחזוקה של העבודה בתחילת מסיבית מאוד שיקום עבודת הישנ ? 

 יש שנתית הינה והעבודה היות. התחלתית שיקום עבודת עבור בנפרד תשלום יתבצע לא

 וישנן" יותר מאסיביות" תקופות ישנן .השנה לאורך משתנה העבודה שפריסת בחשבון לקחת

 למחיר היא ההצעה .בחשבון זאת לקחת יש. בסיסית תחזוקה עבודת נדרשת בה תקופה

 .חודש לכל אחיד

 : כמויות כתב או0ו לעיון תכניות לקבלת נודה

 פרוט העבודות מפורט בנספח. ניתן ואף מומלץ לבצע סיור עצמאי בשטח.
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 במסמך האמור גובר, המכרז במסמכי לאמור זה מסמך בין סתירה של במקרה כי יובהר

 2זה

 2שינוי כל יכול לא המכרז ופרטי מסמכי בשאר

 

 את העלה לא מציע אותו אם גם, המציעים כלל את מחייבות ההבהרות כי לב לשים יש

 2ההבהרה ניתנה לגביה השאלה

 2המכרז למעטפת המציע וחתימת בחותמת חתום זה הבהרות מסמך את לצרף יש

 

 : _______________________וחותמת חתימה

 

 

 


