
 

 שיקום ותחזוקת שצפים וגנים ציבוריים בבית שאן  -13/2020מכרז 

 שאלות ותשובות: 

נספח ב' בטופס הצעת המחיר: האם אתם יכולים להפריד  
לצוות עובדים, רכב ומנהל העבודה   את הצעת המחיר

 ממחיר עלות כל עובד נוסף מעבר למפרט, 
 
וזאת בכדי שתינתן הנחה נפרדת לכל סעיף ובכך לא   

 להיות מוגבלים בהנחה  
 .שניתן לכל אחד מהסעיפים 

 טופס הצעת המחיר עודכן.

 עובדים למספר דרישה זה בסעיף יש: 1.17 סעיף
 , המחיר שבהצעת העובדים מכמות יותר גדול

 
 . לאלתר לבטלו או זה סעיף על הסבר אבקש

סעיף זה לבין הצעת  אין שינוי בדרישה בין 
 המחיר. 

הדברה: האם חומרי ההדברה בסעיף   1.6.7סעיף 
 זה הינם על חשבון הקבלן או על חשבון  

 
העירייה, ברצוני לציין שמכרז זה בנוי על תמחור 

 לפי  כוח אדם, לכן חומרי הריסוס 
 

 וההדברה צריכים להיות על חשבון העירייה.

 לצורך הדרושים החומרים כל את יספק  הקבלן.1.11ס "
  או/ו העירייה דרישת לפי, המכרז נשוא  העבודה ביצוע

 למען.  הקבלנות חוזה להוראות ובהתאם מטעמה מי
  כל את   לספק הקבלן על כי,  בזאת  יובהר, ספק הסר

  הנדרשים להיקפים בהתאם , הנדרשים החומרים
 הנדרשים הסוגים,

  מעבר  נוספת תמורה כל קבלת ללא וזאת , ומאפייניהם
 המחיר  בהצעת המפורטת לתמורה
 " .מטעמו

 מופיע ההגשה בתאריך טעות יש: 12.3 סעיף
 ההגשה  תאריך כאשר, 13 בשעה 22/9/20

 
 . 13 בשעה 30.11.20 הינו בפועל 

אכן הייתה טעות סופר , שתוקנה ועודכנה 
 בחוברת המכרז. 

 כמו ל "כנ: עצים כריתת עבודות 1.6.6 סעיף
 העצים  גיזום לצורך המנוף האם, 3 בשאלה

 
 . העירייה או הקבלן חשבון על הינו

  לבצע יהא הקבלן על כי, בזאת מובהר:  1.6.6ס 
 וניסורם נופלים עצים של כריתה או/ו טיפול

  מנוף  משאית באמצעות), החורף בעונות בעיקר(
  של הבלעדי חשבונו ועל עצים לכריתת ייעודית
 .הקבלן

 גבוה זה סכום, ₪ 3,900 בסך המכרז קניית עלות
 זה. למכרז ביחס מאוד

  קניית עבור  סמלי סכום לגבות לשקול מבקש
  מספר שבוטלו העובדה לאור במיוחד    המכרז
  שילמנו אשר בעבר פים"השצ על גינון מכרזי
 .עבורם

מחיר עלות המכרז התעדכן ועומד על  
 ש"ח 1700

 המכרז הגשת מועד את לדחות גם לשקול אבקש
  שנקבל ועד המכרז הגשת מועד כי

 
  שאנו במיוחד מידי צפוף הינו  לשאלות מענה

 למכרז  וניירת בנקאית ערבות להכין צריכים

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז נדחה 
 13:00בשעה  06-12-2020ליום  

 

 

 

 



 

 2020/13' מס פומבי מכרז

 שאן  בית עיריית -ציבוריים וגנים פים" שצ  ותחזוקת שיקום, הקמה

 מחיר   הצעת טופס –'  ב נספח

 ) מ"מע כולל  לא( מחיר הצעת
 לחודש  ח"ש48,000  הינו  העירייה שיפוט  בשטח המכרז פרסום  ביום נתונים   אומדן

 :ב "המצ המפרט לפי עבודה

 +  עבודה ליום עובדים 2  ל מחיר

 ) + ומוכן מתודלק(עבודה ליום לרכב  מחיר

 עבודה  ליום למנהל מחיר

 .)  בחודש עבודה ימי   24 לפי הינו התחשיב ( 

 ). באחוזים________( הוא זה למחיר ) המציע ( הקבלן ידי-על יינתן אשר  ההנחה שיעור 

 _______ מנהל+ רכב+ עובדים  2 ל:  הכל בסך  ההנחה לאחר  יעמדו הסכומים

 ₪ ________ עבודה ליום נוסף לעובד

 

 . עבודה ליום ₪ 650: ל"הנ למפרט מעבר נוסף עובד  כל עלות

 ). באחוזים________( הוא זה למחיר ) המציע ( הקבלן ידי-על יינתן אשר  ההנחה שיעור 

 ₪ ________ עבודה ליום נוסף לעובד:  הכל בסך  ההנחה לאחר  יעמדו הסכומים

 

 תיפסל הצעתו, ל"הנ למחיר  ביחס הנחה ינקוב   לא  אשר מציע 

 ). זה מכרז לצרכי הנחה מהווה איננה %0 בשיעור הנחה(

 וכל  ב"וכיו מיסים, אגרות,  התשלומים כל את כוללת שהגיש המחיר הצעת  כי מצהיר הקבלן

 .שהוא וסוג מין מכל  נוספת הוצאה

 לדרישת בהתאם   תחזוקה צוות לספק הקבלן  על, הכמויות בכתב הפירוט על נוסף כי מובהר

 עבודה רכב1+   מנהל 1+  עובדים 2 מינימום  הכולל  העבודה התחלת מיום  החל  המנהל

 , חודשים  12 למשך,  רכב+ מנהל  1+ עובדים 7 ומקסימום 

 .                                          _________ ובהסכם  המכרז במסמכי למפורט בהתאם  הכל

 חתימת המציע                                                                                                       



 


