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 לכבוד 

 מציעים המשתתפים במכרז 

 שלום רב, 

 

למתן שירותי יעוץ ופיקוח למועצה בעניין אחזקת גני נוי    2022/11מכרז פומבי מס'  הנדון:

 תשובות לשאלות והבהרות -ציבוריים 

 כללי  .1

ושינויים כולל  בהתאם להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות   .1.1

 נספחים.

במסמכי   .1.2 נכללו  כאילו  ייחשבו  זה,  במכתב  האמורים  והשינויים  ההבהרות  התשובות,  כל 

 המכרז מלכתחילה. 

 יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.  .1.3

על ידי מי    אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת  .1.4

, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.  של המועצה  או ועדת המכרזיםו/  המועצהמטעם  

הינם   להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  המכרז  במסמכי  מהאמור  היחידים  השינויים 

 ככל שיצאו.אם ו,  המועצהכמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם  

על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת    בהתאם להוראות המכרז  .1.5

   הגשת ההצעה.

 - להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים .2

 התייחסות המועצה  נוסח השאלה  מס' סעיף מס"ד

  1.4 סעיף  1

- למסמך א

למסמכי   1

 המכרז

נבקש להוסיף פרק זמן סביר בו  

המועצה תודיע על שינוי בהיקף 

 העבודה. 

נוסח הסעיף יהיה   -מתקבלתהבקשה 

 - כדלקמן

״ למועצה שמורה הזכות לשנות את  

היקף השירותים, להוסיף או 

להפחית, בכל עת, כפי שתמצא לנכון  

וללא הגבלה שהיא, בהתאם לצרכיה,  

  14ובכפוף למתן הודעה בכתב לזוכה 

 ימים מראש.״ 

  10סעיף  2

 להסכם 

נבקש להוסיף לכל הסעיפים  

הנוגעים בעניין שיפוי המועצה כי  

שיפוי ינתן רק בהינתן פסק דין  

 חלוט. 

הבקשה אינה מתקבלת. אין שינוי  

 בנוסח הסעיף. 



 
  3סעיף  3

למפרט  

 השירותים 

כך שיהיו   נבקש לשנות את השעות,

שלושה ימים מלאים או כל מתווה  

 אחר.

  הבקשה אינה מתקבלת. אין שינוי

 . בתנאי המכרז

  4.3סעיף  4

- למסמך א

1 

"המציע בעל הסמכה כאגרונום ו/או  

הנדסאי אדריכלות נוף ו/או גנן סוג  

2 " 

במידה והמציע הינו תאגיד נבקש  -

לאשר הכרה בניסיון אחד  

מהעובדים המוצעים במציע לצורך  

 עמידה בתנאי סף זה. 

נבקש להוסיף גם הסמכה של -

העומדת בתנאי  טכנאי נוף כהשכלה  

 הסף.

אין שינוי   הבקשות אינן מתקבלות.

 בתנאי המכרז. 

  4.4סעיף  5

- למסמך א

1 

ניסיון מוכח חל גם על מנהל  

אגף/מחלקה, שהיה אחראי ברשות  

 על נושא גנים ונוף 

  הבקשה אינה מתקבלת. אין שינוי

 . בתנאי המכרז

  4.4סעיף  6

- למסמך א

1 

מאחר ותנאי הסף הינו על מנת 

לוודא את ניסיונו של נותן השירות,   

נבקש לאשר הכרה בניסיון אחד 

מהעובדים המוצעים במציע לצורך  

 עמידה בתנאי סף זה. 

מדובר בבקשה לשינוי תנאי סף. 

  הבקשה אינה מתקבלת. אין שינוי

 . בתנאי המכרז

  10.1סעיף  7

- למסמך א

1 

המתייחס לנוסח ערבות   1-מסמך ד

 לא נמצא 

במכרז זה יש  מדובר בטעות סופר. 

נוסח  להגיש ערבות מכרז בלבד, ב

 (. 44מכי המכרז )עמ' סמסמך ז' למ

  10.6סעיף  8

- למסמך א

1 

המתייחס לערבות  2-מסמך ד

 החוזה לא נמצא

מדובר בטעות סופר. במכרז זה יש  

להגיש ערבות מכרז בלבד, בנוסח  

 (. 44מסמך ז' למסמכי המכרז )עמ' 

 

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר  הודעה זו  

 מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם. 

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז. 

 

 

 בכבוד רב,         

 אלי גטר                                                                  

 המועצה  מנכ״ל                                                                   


