
 
 

 
 

 32/3/3232בס"ד                                                                                                                

 

 לכבוד

 המציעים במכרז פומבי

 אחזקת גינון. 1/3232

 

 1הודעה מספר  – אחזקת גינון במועצה 32321/הבהרות ומענה לשאלות במכרז פומבי הנדון : 

 

 , באותו יום נערכות בחירות לכנסת,3/2/3232פורסם במכרז שמועד הגשת המעטפות עד  שאלה : 

 מבקשים לשנות את תאריך הגשת המעטפות ? 

 3232במרץ,  2גשו עד ליום הרינו להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות כך שיו:  תשובה
בדיוק בתיבת המכרזים המצויה בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין המועצה. הצעות  13:22בשעה 

  אשר יתקבלו במועד מאוחר יותר ממועד זה לא יתקבלו.

 

 : האם צריך חוברת מכרז מקורית, או ניתן להוריד מהאינטרנט ולחתום ? שאלה

 מהאינטרנט ולחתום על דף ודף.להוריד ולהדפיס ניתן :  תשובה

 

אזורים, האם ניתן להציע לכל אזור ואזור  2 –: מאחר ומוסדות החינוך במועצה מחולקים ל  שאלה
 אחוזי הנחה שונים ?

 לא מוסכם. יש להציע אחוז הנחה אחיד לכלל האזורים.: תשובה 

 

וסובות האוטובוסים, האם : מצב הגינות בהרבה מקומות לא נראה טוב כולל אזורי החניה  שאלה
 תהיה תוספת על השיקום ?

 : לא תהיה תוספת על השיקום. תשובה

 

נכתב מציע ראשי להגיש הצעה למתן שירותי גינון לשלושת  12.1: בפרק א' למכרז סעיף  שאלה
במכרז תפוצל בין שני זוכים או יותר וכל זה על פי שיקול דעתה   11.1 הזכייההאזורים. מובהר כי 

עדת מכרזים. כך שבכל אזור יהיה ניתן לבחור זוכה אחר. ככל שמציע אחד יהיה הזול ביותר של וו
בכלל האזורים או בחלקם. למועצה תהיה הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור באיזה אזור 

אותו מציע יקבע כזוכה, כך שהמועצה תשלם בסך הכולל עבור שלושת האזורים יחד את המחיר 
 ושבכל אזור יקבע מציע אחד כזוכה.הנמוך ביותר 

 הנושא לא ברור, האם אפשר לבאר ?

הסעיף ברור. פיצול הזכייה של הקבלנים אם בכלל בין האזורים יהיה על פי שיקול דעתה :  תשובה
 הבלעדי של המועצה.

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

: האם להגיש את ההצעה לפי מספר הכללי של מקומות הטיפול, או לפי הרשימה המפורטת  שאלה
 במכרז.

 יש להגיש הצעת מחיר עם אחוז הנחה אחיד לכלל האזורים.:  תשובה

 

 ? ומתי תאריך הפתיחה 1/3232: האם תערך פתיחת פומבית של המעטפות במכרז גינון  שאלה

 כן. טרם נקבע תאריך.:  תשובה

 

מאחר ולא יהיה ניתן לצפות ולתמחר עלויות תיקונים הנוצרים בשל וונדליזם  –: וונדליזם  שאלה
במהלך תקופת ההתקשרות, נבקש לאשר תיקונים מסוג זה שיחולו על חשבון המזמין, לחילופין, 

 נבקש לנקוב בסכום המקסימלי לעלויות תיקונים ?

ובאישור מפקח מטעם המועצה לא למעט וונדאליזם ככל שיוכח במערכת ההשקייה :  תשובה
יאושרו עלויות ו/או תוספות במחיר האחזקה, והצעת המחיר של הקבלן כוללת את כלל ההוצאות 

 הנדרשות לצורך תחזוקת הגינות.

 

מבקשים לקבל סקר מצב קיים בשטח וכן הבהרה כי הליקויים הקיימים בשטח  –: סקר מכרז  שאלה
 יחולו על חשבון המזמין ?

 לל הגינות קיימות ומתוחזקות כיום באופן שוטף. כ:  תשובה

 

נבקש לאשר כי אחריות המזמין לוודא שהצעות המוגשות מטעם המציעים לוקחות בחשבון  :  שאלה

את זכויות העובדים, תוך שילוב דרישות המכרז לעניין שעות העבודה ועלות מעביד המבוססת על 

לצווי הרחבה של עובד כללי בענף החקלאות ,  שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, בהתאם

עבור פועל ₪  8,222 -שעות עבודה חודשיות, מסתכמת בסך של כ 183גנני נוי, עלות העובדים לפי 

 עבור מנהל עבודה / איש השקיה ?₪  0,222גינון, 

השאלה אינה ברורה. על הקבלן לפעול על פי כל דין בתשלומים עבור עובדיו, ובהתאם :  תשובה

 לכלל תנאי ההסכם השומרים על זכויות עובדיו בעניין זה.

 

: נבקש לאשר כי התמורה תוצמד לשכר המינימום / תוצמד למדד כפי שנקבע במכרז, היות  שאלה

והעבודה מבוססת על כוח אדם מיומן וכן העובדה ששכר המינימום משתנה בהתאם לצווי הרחבה 

 תלות ?של עובד כללי בענף החקלאות , גנני נוי ומש

/או שינוי התייקרויות ו לא מוסכם. על הקבלן לקחת בחשבון בהצעת המחיר מטעמו, :  תשובה

 .בשכר מינימום ככל שיהיו

 

 

 

 



 
 

 
 

קבע נוסח אישור של רשות שוק ההון )"הפיקוח"(, ביטוח וחסכון  3210-1-6: חוזר ביטוח  שאלה

סר על מבטחים לחתום על אישורי , החל ממועד זה, החוזר או21/13/3210ביטוח אחיד בתוקף מיום 

עריכת ביטוח בנוסח שונה מזה שאושר ע"י הפיקוח. אנו מחויבים להנפיק אישור ביטוח בנוסח 

 המכותב בחוזר, נבקש להתאים את האישור הקיום ביטוחי שדרשתם בהתאם לאמור לעיל.

באתר האינטרנט אישור קיום הביטוחים הינו מעודכן לנוסח שאושר. מצ"ב למסמכי המכרז  : תשובה

 של המועצה

 

 

למפרט הטכני, אחזקת גינון בבתי ספר" "פינוי הגזם והעצים בגמר העבודות,  2: עמ'  שאלה

 הספר ובאחריותו ועל חשבונו לפנות הגזם".- באחריות הקבלן לוודא הוצאת הגזם מחוץ לחצר בית

 נבקש לקבל הבהרה כי פינוי הגזם נעשה לנקודות איסוף הגזם ביישוב ?

 ועל חשבונו. הגזם יפונה ע"י הקבלן הזוכה לא מוסכם. : שובהת

 

: נבקש לדעת לגבי כל אחד מהפרקים להלן במפרט הטכני, האם כמות הצמחים הינה  שאלה

לאספקה חד פעמית או בכל שנה לאורך המכרז? וכן, האם כמות הצמחים הינה לאספקה לכל גן/בית 

 ספר/ מבנה מועצה/ בית עלמין?

  'הטכני, פירוט עבודות האחזקה בגן: "עם חתימת ההסכם באחריות  למפרט 3עמ

 פרחים רב ..." 152הקבלן לבצע שתילת 

  פרחים רב עונתיים..." 222למפרט הטכני, לבצע שתילת  2ע"מ 

  למפרט הטכני, מפרט טכני לאחזקת גינון במבני המועצה, "עם חתימת  1ע"מ

 עונתיים..." פרחים רב 222ההסכם באחריות הקבלן לבצע שתילת 

  מפרט טכני, לאחזקת גינון בבתי העלמין האזוריים במועצה, "עם חתימת  5ע"מ

 פרחים רב עונתיים..." 152ההסכם באחריות הקבלן לבצע שתילת 

 

כמו שכתוב במפרט, קבלן הזוכה דואג לשתילים בתחילת ההסכם והקבלן ידאג שהגינות  : תשובה

 .על פי הצורך במהלך השנה לשתילה

 

 

 

 

 



 
 

 
 

וסת הוספת אביזרי השקיה כגון: מסנן,  בחוברת המכרז צוין: "החלפת או מערכות השקיה::  שאלה  

לחץ ושעון השקיה חלקי חיבור ותיקון צנרת במערכת ההשקיה, באם יהיה צורך להחליפם כתוצאה 

 העבודה והציוד על חשבון הקבלן, לאורך תקופת ההסכם". – מבלאי, שבר ו/או ונדאליזם

ים זמן מועט לתמחור, ומפאת אי נגישות לכלל מערכות ההשקיה בשטח, מאחר וקי

נבקש לאשר כי תיקוני השקיה בגין הליקויים הקיימים בשטח עם תחילת העבודות 

 בשטח, יחולו על המזמין. כמו כן, נבקש לקבל סקר מצב קיים ?

 

נציג ו הזוכים לאחר החלטת וועדת מכרזים על זוכה או זוכים, יערך סקר עם : תשובה

המועצה לגבי מצב הקיים בשטח. במידה ונציג המועצה יקבע שמערכות ההשקיה 

 ניזוקו מוונדליזם, המועצה תדאג להשלים את הציוד.

 

: נבקש לדעת באם בוצעה מדידה של השטח? במידה וכן, נבקש לקבלה. במידה שאלה 

רשים ולא, נבקש לאשר שכמות הדונמים שנקבתם במכרז, תואמת את הדונמים הנד

 לטיפול ע"י הקבלן ?

 

 

 ולא מוזכר במכרז כמות דונמים.לא בוצעה מדידה השטח  :תשובה                    

 

 האם יהיה ניתן לקצר את תנאי התשלום ? : שאלה

 .15מוסכם. התשלום יהיה שוטף +  : תשובה

 

 : מה הסיכוי שהמכרז יתחלק בין שני קבלנים ? שאלה

 הבלעדי של המועצה. בהתאם לשיקול דעתה: תשובה

 

 האם יש קנסות כלשהם במכרז למעט חילוט ערבות ? : שאלה

 פיצוים בגין הפרות הסכם יהיו על פי הוראות ההסכם. תשובה

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

: האם מנהל העבודה צריך לעמוד בקשר מול כל גננת ומנהל ביה"ס, או רק מול מפקח  שאלה

 המועצה ?

: מנהל העבודה חייב להיות בקשר מפקח המועצה עם הגננות ומנהלי ביה"ס, מאחר והם  תשובה

 חותמים בסוף הטיפול בגן או ביה"ס.

 האם ניתן לצרף למסמכי המכרז תעודות מקצועיות בענף והמלצות ?:  שאלה

 ניתן לצרף. ?: תשובה

 

 נרת ע"ח הקבלן ?: במידה ואין מספיק צנרת טפטוף לשתילת כמות הצמחים, האם הצ שאלה

אם  כפי שמוזכר בעניין הסקר, אחרי סקר בגנים וביה"ס עם הזוכים. מפקח המועצה יחליט : תשובה

בכל מקרה השלמה תהיה רק בפעם הראשונה בתחילת  תוספת צנרת תהיה ע"ח המועצה.

 ההתקשרות, ולאחר מכן באחריות הקבלן ועל חשבונו כלל עבודות התחזוקה.

 

 : האם מס' הטיפולים כפי שמוכר במכרז  בגנים וביה"ס חובה ? שאלה

 מס' הטיפולים חובה, מאחר וצוותי הגנים וביה"ס מחויבים לחתום בסוף כל טיפול. : תשובה

כמו כן על הקבלן לצרף בסוף כל חודש את דו"ח החתימות. במידה ולא יהיו חתימות מלאות, מפקח 

 המועצה יקזז את הימים שלא בוצעו.

 

 : תוך כמה זמן על הקבלן לשתול את הצמחים ? שאלה

עריכת הסקר עם הזוכה או הזוכים, מפקח המועצה יתן  לזוכה או הזוכים את הזמן : לאחר  תשובה

 לשתילת הצמחים.

 : האם בכל הארכת חוזה עם הקבלן, יצטרך לשתול את כל הצמחים ? שאלה

, חים, הקבלן חייב לשתול צמחים חדשים: אם מצב הגינות בסוף השנה יצטרכו תוספת צמ תשובה

 .הכל על פי הצורך ובהתאם לתנאי המכרז

 נדרש: 2.3.8במסמכי המכרז, סעיף : שאלה

על המציע לצרף להצעתו אישור ממשטרת ישראל על העדר עבירות מין, מניעת העסקה של עברייני 

 את העבודות.מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים לו ולכל אחד מעובדיו אשר יבצע 

, היות ולא ניתן לדעת בשלב ההצעה איזה הזוכהנבקש לאשר כי האישור האמור יוצא על ידי המציע 
 עובדים יבצעו את העבודות.

 

 : מוסכם.תשובה

 

 



 
 

 
 

 

נספח זה אינו  – 5-הסעיף מפנה לנספח א –"חוות דעת רואה חשבון אודות עסק חי"  2.8סעיף  :שאלה
 מצורף למסכי המכרז,

 לצירוף המסמך בדחיפות.אודה 

 : מצ"בתשובה 

 5נספח א' 

 

 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"

 

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 המועצה האזורית מטה יהודה

 א.ג.נ.,

לביצוע עבודות גינון במבני ובשטחי  0201010מכרז פומבי מספר  -דיווח רואה חשבון  הנדון:

 )"המכרז"(ציבור ובמוסדות החינוך במועצה האזורית מטה יהודה 

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________________________________ )להלן: 

 "( הנני לדווח כדלקמן:המציע"

ם ליום ______/___/___, בוקרו על הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינ .1

 ידי וחוות דעתי נחתמה בתאריך _____/___/___.

 לחילופין: 

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____/___/___ ובוקרו על ידי  

רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך 

יים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של _____/___/___. הדוחות הכספ

המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי 

המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע 

 להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

תי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות לצרכי דיווחי במכתב זה קיבל .2

הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע 

.)**( 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,  .3

לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו  3 לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף

 העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 ,בכבוד רב   

____________________



 
 

 
 

__ 

 רואה חשבון

 של לשכת רו"ח בישראל. 85כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –)*(לעניין מכתבי זה "עסק חי" 

חודשים כי אז אין  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 

 דרישה לסעיפים ג', ד'.

 

 

 

 

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה. 

 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי. 

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה 
 ניתנה ההבהרה. 

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

 

 בברכה,

 אבי יצחק

   חתימה   וחותמת   המציע : ________________  
  

  

  
       


