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 '/ניסן/תש"פז  
   01/04/2020 

 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
 א.ג.נ,

 לקדמות והשבה אחזקה שוטפת, שיקום עבודות לביצוע 27/19 מס פומבי מכרז הנדון:
 1מסמך  –מענה לשאלות הבהרהמכרז מתוקן.  - יהודה אור העיר בתחומי גינון ציבוריים שטחי של

 
למסמכי  ושינוייםלהלן הבהרות  שבנדון פוטנציאלים במכרזלשאלות שהועברו על ידי משתתפים בהמשך 

 :המכרז
 מס"ד מסמך עמוד סעיף שאלה תשובת העירייה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 
שבנדון ידחה ליום, ראשון, ט' באייר 

 . 13:00 בשעה 3.5.20תש"פ, 
 

נבקש לדחות את המועד האחרון 
בשל מגפת להגשת הצעות 

בין היתר  ,על מנת ההקורונ
להמציא את כל המסמכים 

 .הנדרשים
 

 1 כללי   

בהתאם להוראות משרד הבריאות ועל 
מנת לא לפגוע בבריאות משתתפי 

המכרז הנכם נדרשים לברר הנושא 
בסמוך למועד הגשת ההצעות בדוא"ל : 

___________ye.org.il-michraz@or 

נבקש לדעתם האם תערך פתיחה 
 –פומבית של המעטפות ובאם כן 

 ?מתי
 

 2 כללי  

 הבקשה נידחת.  .א
 כנ"ל. .ב

נבקש שתאשרו כי בכל  .א
מקום שבו ניתן לספק 

מוצר שווה ערך אין לכם 
התחייבות כלפי ספק 

כלשהוא לאספקת 
 המוצר ו/או השרות . 

כן, נבקש הבהרה כי -כמו .ב
מראש על אין מגבלה 

ספק כזה או אחר 
לאספקת המוצר ו/או 

מתן בבחינת השרות )
 גילוי נאות(.

 3 כללי  

ניתן יהא להתרשם מהשטחים במסגרת 
 סיור קבלנים. 

לעבודה  יםפתוח האם השטחים
 ואין מגבלות לביצוע עבודות

כל ביצוע או /האחזקה השוטפת ו
 עבודה חריגה.

 4 כללי  

תמחר צפות ולניתן למאחר ולא  הבקשה נידחת.  
 עלויות תיקונים הנוצרים בשל

וונדליזם במהלך תקופת 
, נבקש לאשר כי ההתקשרות

יחולו על  תיקונים מסוג זה
לחילופין, נבקש  .חשבון המזמין

לנקוב בסכום מקסימלי לעלויות 
 תיקונים מסוג זה.

 5 כללי  

בקש לוודא שהצעות המוגשות נ הבקשה מתקבלת.
מטעם המציעים לוקחות בחשבון 
את זכויות העובדים, תוך שילוב 

דרישות המכרז לעניין שעות 
העבודה ועלות מעביד המבוססת 
על שכר מינימום כהגדרתו בחוק 

שכר מינימום, בהתאם לצווי 

 6 כללי  

mailto:_____________michraz@or-ye.org.il
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הרחבה של עובד כללי בענף 
, עלות , גנני נויהחקלאות
 . בוכיו"העובדים 

נבקש לאשר, כי בתחתית  הבקשה מתקבלת.
העמודים של מסמכי המכרז, די 
יהיה בחתימה באמצעות ראשי 

ורשי החתימה, מתיבות של 
כאשר המסמכים בהם נדרשת 

חתימה מלאה, כמו למשל 
יחתמו בחתימה  –תצהירים וכו' 

 מלאה. 

 7 כללי  

 מסמך א' הזמנה להציע הצעות
 

 

נבקש אישור להגיש עותק אחד  הבקשה מתקבלת.
מקור של מסמכי ההצעה ועותק 

 אחד מצולם. 

מסמך א'  3 7
הזמנה 
להציע 
 הצעות

8 

תוקף ערבות ההגשה למכרז  .א
שני, י"ג באב תש"פ,  הינו: יום

3.8.20. 
האחרון מדד המחירים לצרכן  .ב

הלשכה  פי שפורסם ע"יכ
המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך 

ליום הוצאת הערבות על ידי 
 הבנק בפועל. 

 

נבקש לקבל הבהרה  .א
לגבי תוקף ערבות הגשה 

 .למכרז
מועד פרסום לכמו כן  .ב

 מדד המחירים לצרכן. 
 

מסמך א'  4  10
הזמנה 
להציע 
 הצעות 

9 

נבקש להחליף את האישור  .נידחתהבקשה 
בתצהיר של המציע מאומת ע"י 

ללא צורך בחתימה של  עו"ד
הגורם הרלבנטי ברשות 

  המקומית.

4.3.2  
  2נספח א

מסמך א'   15+ 6
הזמנה 
להציע 
 הצעות

10 

 
 א תנאי המכרז והוראות למשתתפיםמסמך א' 

 

בשורה השנייה לאחר המילה  6.2בסעיף  
  3.8.20: "ליום" יתווסף התאריך הבא: "

." 

א מסמך א'  7 6.2 .תוקף ערבות הגשה למכרז
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים 

11 

נבקש להמציא אישור הארכת  הבקשה מתקבלת.  
ערבות עבור מי שהוציא ערבות 

 מהבנק. 

' אמסמך א 7 6.2
הזמנה 
להציע 
 הצעות

12 

להקטין את סכום הערבות  נבקש הבקשה נידחת. 
                                                                          להשתתפות במכרז

ח "אלף ש 150במקום 
ח "אלף ש 75יהיה  ,להשתתפות

 לכל אחד מהאזורים.
 

' אמסמך א 7  6.1
הזמנה 
להציע 
 הצעות

13 

נוסח האישור כאמור תואם את הוראות 
, ביטוח של רשות שוק ההוןהחוזר 

 ביטוח וחיסכון.

להתאים את אישור עריכת נבקש 
' 1הביטוחים המצורף כנספח ד

סמכי המכרז לנוסח הנדרש למ
הוראות חוזר התואם את 

 . 2019הביטוח 

 -מסמך אא 12 16.1
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים+

 
 '1נספח ד

14 
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  תנאי המכרז והוראות למשתתפים-מסמך אא 

העירייה תהא רשאית להחליט  .א
הבלעדי האם בהתאם לשיקול דעתה 

לפצל את שטחי העבודות )המופיעים 
קבלנים זוכים או  2בנספח ו'( בין 

להעביר את שטחי העבודות 
 לאחזקתו של קבלן זוכה אחד.

 
ככל שיוחלט על ידה כי השטחים  .ב

יפוצלו בין שני קבלנים אזי, קבלן 
אחד יהא אחראי לביצוע העבודות 
באזור א' )כמפורט בנספח ו'( וקבלן 

חראי לביצוע העבודות אחר יהיה א
 באזור ב'. 

 
למען הסר ספק יובהר כי גם עבודות 
הגינון במוסדות ציבור ובשטחי הבור 
יפוצלו בין הקבלנים הזוכים בהתאם 

 ובאופן לשיקול דעתה של העירייה. 
 

האם שטחי הגינון  .א
 יחולקו בין שני הזוכים ?

  
מהו אופן  -אם כן  .ב

קביעת חלוקת השטחים 
בניהם ומהי כמות 

הדונמים שיקבל כל 
 זוכה לפי המופיע בנספח

 ו.
 

 מסמך אא 5  3.3
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים

15 

הקובע תנאי סף הוסיף לנבקש  הבקשה נידחת.
קבלן "שעל המציע להציג רישיון 

 .בתחום הניקיון "שירות

 –מסמך אא  5 4
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים

16 

התנאי הסף נבקש למחוק את  הבקשה נידחת. 
נוכל כאמור בסעיף זה על מנת ש

מכרז בשמנו יחד עם לגשת ל
בתנאי קבלן בית שכיר העומד 

 הסף?

 –מסמך אא  5 4.1.3
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים

17 

 הבקשה נידחת. 
 
 

נבקש לשנות את תנאי הסף כך 
שלמציע יהיה ניסיון במתן 
שירותי אחזקת שטחי גינון 

 . 2016-2020במהלך השנים 

 –מסמך אא  6 4.3.1
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים

18 

הצהרות המציע לא. הכוונה לכלל 
 המופיעות במסמכי המכרז. 

מכיל את כל  7האם נספח א
 צהרות המציע?ה

מסמך   אא'   7 5
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים 

19 

  נספח ב' -מפרט השירותים 
  כן.

בשורה השנייה  1.3כמו כן, בסעיף 
והשלישית המילים הבאות ימחקו:" 
למרות האמור, התשלום יחושב לפי 

שטח הגינון נטו ללא שטחי מדרך, 
 החניות והנסיעה השונים" . 

האם על הקבלן לתחזק שטחי 
 מדרכות, שבילים ומדרכות?

 

 -נספח ב' 22 1.3
מפרט 

 שירותים

20 

הדרישה לקיזוז נבקש לבטל את  הבקשה נידחת.
כספים מהקבלן בכל מקרה של 

קוב לדונם כאמור  600חריגה מ 
 בסעיף זה

 -נספח ב' 31 4.4
מפרט 

 שירותים

21 

 הבקשה נידחת.  .א
 

במסגרת סיור הקבלנים ניתן  .ב
 יהא לאמוד את כמות המונים. 

נבקש למחוק את  .א

 הדרישה בסעיף זה. 

 -נספח ב' 32 4.8
 מפרט

 שירותים

22 
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כמה מונים נדרש הקבלן  .ב

 לספור?

 לא. .א
 כן.  .ב
האחריות לפינוי הגזם לאתר  .ג

  מורשה חלה על העירייה.

האם על הקבלן לרכז את  .א

 הגזם מחוץ לגבולות הגן

? 

האם על הקבלן לשנע את  .ב

הגזם לנקודות ריכוז 

 בשטח הרשות?

האם האחריות לפינוי  .ג

הגזם לאתר מורשה חלה 

על הרשות או הקבלן 

 הזוכה?

 -נספח ב' 33 5.7
מפרט 

 שירותים

23 

למפרט השירותים  6ראו בעניין זה סעיף 
אספקה ושתילת שתילים רב עונתיים  -

 ועונתיים. 

על חשבון נבקש להבהיר  .א
 מי השלמת ורדים? 

  האם לפי המחירון? .ב
במידה ועל חשבון  .ג

הקבלן נבקש לקבל 
 כמות לאספקה שנתית.

 -נספח ב' 22 3.6.5
מפרט 

 שירותים

24 

ימי גיזום לכל קבלן לפי  2 .א
 אזור  עבודה. 

 
 12גובה המנוף יהיה  .ב

 מטר.   
 

 לא.  .ג

כמה ימי גיזום נדרשים  .א

  ?בפועל

 ?איזה גובה מנוף נדרש  .ב

האם ימים אלו  .ג

מתומחרים כחלק מסעיף 

עצים בודדים " 01.01.004

במדרכות.......... גיזום 

 ?"מטר 8עצים מעל 

 

סעיף 
 )ג( 9.1.1

ו  16.1+ 
16.2  

 -נספח ב'  37,40
מפרט 

 שירותים
+ נספח ח' 

 מחירון 

25 

קיימים בקרים חכמים בשליטה  .א
. במסגרת ביצוע סקר מרחוק

תיק גן ניתן יהיה לאמוד את 
 הכמות.

התשלום בגין שירות אחזקה  .ב
 שנתית הינו באחריות העירייה.

  

נבקש לדעת האם יש  .א
בקרי השקיה בשליטה 

 מרחוק ומה הכמות?
  

בקרים במידה וקיימים  .ב
כאלו נבקש לדעת ע"ח 

מי התשלום בגין שירות 
אחזקה שנתי של בקרים 

 אלו

 -נספח ב' 31 4.6 -ו 4.5
מפרט 

 שירותים

26 

 הבקשה נידחת.  .א
 הבקשה נידחת.  .ב

כי מסמכי העדות נבקש  .א

 ימים. 120יוגשו תוך 

לא  גן נבקש אישור כי הסקר .ב

של מערכות יכלול פירוט 

ההשקיה מתחת לפני 

מפרט  23 א 1.6
 השירותים

27 



5 

 

תקלה שתקרה הקרקע ובכל 

באלו יוגש ניתוח המחיר 

לתיקונה בזמן אמת על פי 

 מנגנון ביצוע עבודות נוספות.

אנו מבקשים להגדיר צרכים   הבקשה נידחת.

 .מדויקים או לבטל את הסעיף

מפרט  37 9.1.4
 השירותים

28 

 הבקשה נידחת. 
 

הנכם מתבקשים לקבוע כי הנחה 
אשר אינם עבור פריטים 

מופיעים במחירון המצורף 
למסמכי המכרז כנספח ו' 
יחושבו בהתאם למחירים 

המופעים במחירון דקל ובהנחה 
 .25%ולא  15%של  

 הסכם +  38  10.7
מפרט 

 השירותים

29 

הבקשה נידחת באופן חלקי. התמורה 
תוצמד למדד המחירים לצרכן כאמור 

 במסמכי המכרז. 

 מלוא התמורה תוצמדנבקש כי 
לשכר המינימום או למדד 

 המחירים לצרכן הגבוה מבניהם.

10.9 ,
17.9  

הסכם +    50, 38
מפרט 

 השירותים

30 

עד לקבלת תיק גן באופן שישביע את 
 רצון המנהל. 

נבקש להבהיר עד לאיזה שלב 
תשולם מחצית התמורה עבור 

 ביצוע אחזקה שוטפת.

נספח ב'  38  10.5
מפרט 

 השירותים

31 

 כן.  .א
 2כן. לכל אזור עבודה. דהיינו  .ב

אנשי השקיה  2 -מנהלי עבודה ו
סה"כ )ככל שיפצלו העבודות 

 בין שני מציעים(. 
 הבקשה נידחת.  .ג
שעות העבודה הינן: החל משעה  .ד

 15:00בבוקר ועד השעה  7.00
וכפי שיעודכנו מעת לעת ע"י 

 .המנהל

האם לכל אחד משטחי  .א
הגינון המוזכרים בנספח ו' 

האדם  קביעת כמות כח
עובד תהיה לפי מקדם של 

 דונם גינון 15גינון אחד לכל 
? 

האם מנהל עבודה אחד ואיש  .ב
השקיה אחד נדרש לכל 

 השטחים ? 
ככל ותהא חלוקה של שטחי  .ג

הגינון בין שני מציעים נבקש 
לתת הצעה לכל שטח גינון 

 כפי שתגדירו בנפרד.
נבקש שתגדירו את שעות  .ד

העבודה המדויקות בימות 
סוג עובד )עובד השבוע לכל 

גינון, מנהל עבודה, איש 
 מערכות השקיה(.

נספח ב'  36 א' 9.1.1
מפרט 

 השירותים

32 

ימחק ובמקומו יופיע הסעיף  5.9סעיף 
 הבא: 

 שבת. 5.9
עבודות איסוף ופינוי הפסולות  5.9.1

יבוצעו גם במהלך השבת 
בפארקים פעילים ברחבי העיר 

 אור יהודה.
כאמור על  לצורך ביצוע העבודה 5.9.2

הקבלן להעמיד עובד לא מקצועי 
אחד מצויד ברכב תפעולי, ציוד 

 ניקיון לרבות שקיות אשפה.
          

 להלן רשימת הפארקים: 
 

אנא פרטו את שעות  .א
העבודה הנדרשות 
שהעובד יעבוד בהן 

 בשבת.
מה עלות עבור ביצוע  .ב

 עבודה של עובד בשבת?
 

מפרט  33 5.9
 השירותים

33 



6 

 

 גן יסמין ברחוב חבצלת.  .א
טיילת רמת פנקס קנדה )סמוך  .ב

 (. 461לכביש 
 (.461פארק קנדה )סמוך לכביש  .ג
פארק מרכזי נווה סביון רחוב חיים  .ד

 .בר לב
 רחוב מרדכי בן פורת. תשעהגן ה .ה
 רחוב כצנלסון.בפארק כצנלסון  .ו
 רחוב יצחק רבין.בפארק רבין  .ז
 

שעות עבודה בשבת )כנדרש בסעיף    5.9.3
בבוקר  8.00זה( הינן: החל משעה 

אחה"צ וכפי  16.00ועד השעה 
 שיעודכנו מעת לעת ע"י המנהל. 

 
  התמחור יבוצע בהתאם למחירון.

 
לפחות פעמים בשבוע וכפי שיקבע מעת 

 לעת ע"י המנהל. 
אנא פרטו את כמות הפעמים 
החודשית / שבועית המבוקשת 
לאספקת משאבת שטיפה בלחץ 

רכב/ טרקטורון באמצעות 
משטחים וגני  שביליםלשטיפת 

 שעשועים וספורט.

מפרט  33  5.10.1
 שירותים

34 

אנא פרטו את כמות הנקודות  לפחות. מתקנים 60יש לתמחר לפי 
המדויק אותן יש למלא בשקיות 

 "שקי קקי".

מפרט  33 5.10.3
 שירותים

35 

מפרט  33 6 על חשבון מי אספקת השתילים? על חשבון העירייה.
 השירותים.

36 

 הסכם 
-המופיע בנספח ב'  10יובהר כי סעיף 

מפרט השירותים משלים את האמור 
 בהסכם.   16בסעיף 

נספח ב' הינו "מפרט השירותים" 
ולא אופן תשלום התמורה, נבקש 

לצרף את נספח אופן תשלום 
    .התמורה

הסכם  +    38, 50 16,  10
מפרט 

 השירותים 

37 

האם על המציע למלא את אחוז  כן.
ההנחה הניתן על ידו גם בהסכם 

( וגם במסמך הצעת 16)סעיף 
 המציע?  

16   50 ,
113  

 הסכם +
נספח י' 

 הצעת המציע 

38 

  שטחים -' ונספח 
על פי תנאי המכרז לעירייה הזכות 

 להוסיף ולקזז שטחים. 
נבקש שתאשרו כי כל הכמויות 
של הדונמים לאחזקה שוטפת 

הן אלו שנקבתם במכרז אכן 
 .יבוצעו בפועלש

 39 נספח ו'   

  מחירון -נספח ח'
 : יתוקן כדלקמן 01.01.001סעיף 

 : בשורה השלישית במקום המילים
מוסדות חינוך" ירשמו המילים: "

 "בשבתות וחגים". 
מחיר היחידה בש"ח יעודכן לסך כן, כמו 
 לדונם.₪  572של 

נבקש לעדכן את המחירים 
במחירון אודות עבודה בשבת 

 ו/או חג.

 5.9ו  5.8
 +

01.01.001  

 נספח ח'  33, 73
מחירון + 

מפרט 
 שירותים

40 

ניתן יהיה לאמוד את כמות העצים 
 במסגרת סיור הקבלנים. 

 נבקש לקבל את כמות העצים
 .כאמור בסעיף זה

נספח ח'  73 01.01.004
 מחירון

41 

 נבקש לקבל את כמות העצים כנ"ל. 
 .כאמור בסעיף זה

נספח ח'  73 01.01.005
 מחירון

42 
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 צמחיהלא קיימת  ,בשלב זה
   . הידרופונית

טיפול בצמחיה הידרופונית בתוך 
שטחי מבני ציבור, המדידה לפי 

נבקש לקבל את כמות  מכלים.
 המכלים לטיפול.

נספח ח'  73 01.01.006
 מחירון

43 

בשורה הראשונה המילים הבאות 
ימחקו  :"  על פי פרק ח' מפרט נספח ה' 

 במכרז". 

נספח ח'  73 01.01.007 
 מחירון

44 

המילים הבאות ימחקו   הבשורה השניי
בחוזה ההתקשרות,  4:" על פי פרק 

 " 4.1סעיף 

נספח ח'  73 01.01.008 
 מחירון

45 

 לא. 
 

האם המחיר המצוין יכלול גם 

 אחריות על תשתיות? 

 נספח ח 73 01.01.008
 מחירון

46 

המילים הבאות ימחקו   הבשורה השניי
בחוזה ההתקשרות,  4:" על פי פרק 

 " 4.2סעיף 

נספח ח'  73 01.01.009 
 מחירון

47 

בשורה השלישית המילים הבאות 
בחוזה  4ימחקו  :" על פי פרק 

לא כולל שרות   4.3ההתקשרות, סעיף 
 שנתי עבור מערכת מחשוב מרכזי." 

נספח ח'  73 01.01.010 
 מחירון

48 

המילים הבאות ימחקו   הבשורה השניי
בחוזה ההתקשרות,  4:" על פי פרק 

 " 4.4סעיף 

נספח ח'  73 01.01.011 
 מחירון

49 

 12נבקש שתבהירו שכל  מדובר במחירון כללי. 
הסעיפים מתקבלים באופן 

 חודשי וקבוע .
 

פרק 
01.01 

אחזקת 
שטחים 

תת 
 חודשית

 נספח ח'  73
 מחירון

50 

פרט לאמור בנספח זה להלן לא יחולו 
שינוים נוספים במחירים המופיעים 

במחירון המצורף כנספח ח' למסמכי 
 המכרז. 

-נספח ח'    נבקש לעדכן מחירים במחירון. 
  –מחירון 

51 

, נספחיהם על, ההתקשרות הסכם לרבות, המכרז במסמכי האמור ובין זה במסמך האמור בין סתירה של מקרה בכל .1
 .זה במסמך האמור יגבר

 כי מובהר כן כמו. עירייהל הועברו שהן כפי השאלות לנוסח בהכרח זהה אינועיל ל המפורט השאלות נוסח כי מובהר .2
 .שנדחו ככאלו אותן יראו, זה מענה במסגרת נענו שלא הבקשות/השאלות. בהכרח נענתה שאלה כל לא

  .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז הודעה זו מהווה .3
ולצרפו, בשני עותקים,  מסמך זהחתימה של המציע לחתום בחתימת ידם ובחותמת המציע בתחתית ה ייעל מורש .4

 מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.להצעתם בתוך מעטפת המכרז יחד עם 
 
 

 בברכה,
 לאה מונרוב

 מחלקת רכש
 עיריית אור יהודה

________________ 
 חתימת המציע

 


