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  –שירותי גינון ו/או ניקיון מתן -100/20מכרז פומבי מס' הנידון: 

 הבהרהה מענה לשאלות

 

כי בתחתית העמודים של מסמכי המכרז,  נבקש לאשרלחוברת המכרז,  7בעמוד  7.5בהמשך לסעיף  .1

המסמכים בהם נדרשת חתימה  , כאשרהחתימהורשי מדי יהיה בחתימה באמצעות ראשי תיבות של 

 יחתמו בחתימה מלאה. –מלאה, כמו למשל תצהירים וכו' 

 חותמת בצירוףורשי החתימה  מבחתימה באמצעות ראשי תיבות של  להסתפק    ניתן  :המועצה  תשובת

 .המציע

  ?מה תאריכה –נבקש לדעתם האם תערך פתיחה פומבית של המעטפות ובאם כן  .2

 והיא פתוחה למציעים. 12:00בשעה  3.3.20 -יום הב תיארך המעטפות פתיחת תשובת המועצה:

שכמות לדעת באם בוצעה מדידה של השטח? במידה וכן, נבקש לקבלה. במידה ולא, נבקש לאשר  נבקש   .3

 .בפועל , תואמת את הדונמים הנדרשים לטיפול ע"י הקבלןשנקבתם במכרז הדונמים

 לא כולל ציר הביטחון.  ,דונם 77, מדובר בהקבלנים בסיורשנאמר כפי   תשובת המועצה:

  .נבקש שתאשרו שהשטח פתוח לעבודה וכי אין מגבלות לביצוע העבודות .4

 .לביצוע העבודותלא ידוע למועצה על בעיית נגישות  תשובת המועצה:

 ערבות השתתפות במכרז .5

,₪ שהוצאה 70,000להצעה במכרז צורפה ערבות בנקאית, אוטונומית, בסך של  רשמתם כי "  4.5בסעיף  

 "1.5.2020בתוקף עד ליום על ידי בנק בישראל, לפקודת המועצה, 

על המציע להפקיד לזכות המועצה, יחד עם הצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, רשמתם כי "  6.1בסעיף  

  "₪  )להלן: "הערבות"(, בנוסח המצ"ב.  10,000של  להלן, בסך    10.3צמודה למדד הבסיס המצוין בסע'  

לרבות  הנוסח הסופישל השתתפות במכרז וכן צרפו את  סכום הערבותאנא רשמו בצורה ברורה את 

 תנאי הצמדה ככל ואתם מבקשים כאלו.

 .1.6.20 –₪ תאריך תוקף  10,000 –גובה ערבות מכרז  תשובת המועצה:

 מכרז. ערבות נוסחבקובץ נפרד מצ"ב  

 ערבות ביצוע .6

 למסמכי המכרז לא צורף נוסח ערבות ביצוע.

ימציא למועצה ערבות  אוהזוכה יאריך את תוקף הערבות שצורפה להצעתו  רשמתם " 10.2בסעיף 

 ערבות)" (₪ )שלושים אלף שקלים חדשים 30,000אוטונומית או ימסור למועצה שיק בנקאי בסך 

 ""(, הביצוע

וכן צרפו את הנוסח הסופי לרבות תנאי הצמדה ככל   סכום הערבות ביצועאנא רשמו בצורה ברורה את  

 ואתם מבקשים כאלו.
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 תום לאחר יום 30 חלוף הינההביצוע  רבותע תוקף ₪ 70,000 –גובה ערבות ביצוע  תשובת המועצה:
  .שהיא סיבה מכל ההסכם תקופת

 ביצוע"ב בקובץ נפרד נוסח ערבות מצ

  :יהמערכות השק .7

בגין  השקיה תיקוניכי  מערכות ההשקיה בשטח, נבקש לאשרמפאת אי נגישות לכלל  .1.7.1

 . , יחולו על המזמיןבשטח עבודותה תחילת הליקויים הקיימים עם

בעלויות תיקון ליקויים קיימים. אך נציין כי הקבלן לא  תישא המועצה תשובת המועצה:

 יוכל להתנות את תחילת העבודה בתיקון כלל הליקויים.  

תחת פרק השקיה רשמתם   1בחוברת המכרז בנספח א "מפרט שירותי גינון" סעיף    39בעמוד   .1.7.2

שאר האביזרים עפ"י אישור יהיו על חשבון הקבלן,  16 ואביזרי צנרת יתדות מובהר כי כי "

 "מראש ובכתב. נציג המועצה

והנחיות סותרת לעניין אספקת אביזרי   תלאור העובדה כי בהמשך החוברת קיימת התייחסו

עמדה זו ובה הקבלן יהיה אחראי אך ורק ליתדות השקייה שונים נבקש כי תבהירו כי 

תשובת  שאר אביזרי ההשקיה ירכשו ע"ח המועצה.היא זו הקובעת ו 16ואביזרי צנרת 

 16צנרת כי עמדה זו ובה הקבלן ישא בעלויות אך ורק ליתדות ואביזרי מבהירים  המועצה:

 היא הקובעת, שאר עלויות החומר על חשבון המזמין.מ"מ 

 של מערכות ההשקיה בישוב לרבות : קייםלקבל סקר מצב  נבקש .1.7.3

 כמות בקרים בשליטה מרחוק .1.7.3.1

 כמות בקרים בשליטה מקומית .1.7.3.2

 כמות פתיחות ידניות  .1.7.3.3

 ,בשליטה ידנית 3וכיום  בשליטה מקומית 22אין בקרים בשליטה מרחוק, ישנם  תשובת המועצה:

 כאשר אלו עתידים לעבור לשליטה מקומית.

צורך נרשם בין היתר כי  "על הקבלן    7בחוברת המכרז בנספח א "מפרט שירותי גינון" סעיף   39בעמוד   .8

 ". (לרבות עצים)צמחים אחרים ...חשבונו והוצאותיו ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, על

אחזקה דרישה אינה מקובלת, איננה ניתנת לתמחור על ידי המציעים ואינה חופפת להגדרת שירותי 

נבקש הבהרה כי הצמחים והעצים יסופקו על חשבון המזמין  או לחלופין אנא ספקו לנו  במכרז שלכם

 רשימה מפורטת של כמויות וסוגי צמחים ועצים לאספקה על מנת שנוכל לתמחר אותם כראוי.

 .המועצה מבהירה כי צמחים ועצים יסופקו על ידי המזמין תשובת המועצה:

תחת מפרט הניקון נדרש טיאוט ממוכן. לא ניתן לתמחר ללא כמות ימי טיאוט נדרשים.  41בעמוד   .9

 אנא רשמו את כמות ימי הטיאוט המדויקים הנדרשים בחודש 

ממוכן בנושא זה: טיאוט הצעות  2לאור ההערות שקיבלנו בסיור, נבקש לקבל  תשובת המועצה:

בחלופת טיאוט ידני, הקבלן נדרש לספק  פעמיים בשבוע.גרניק  בתוספתידני טיאוט פעמיים בשבוע ו

 .תוצאה זהה לעבודה ממוכנת
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וונדליזם במהלך תקופת  עלויות תיקונים הנוצרים בשלתמחר צפות ולמאחר ולא ניתן ל - וונדליזם .10

  .יחולו על חשבון המזמין , נבקש לאשר כי תיקונים מסוג זהההתקשרות

מאשרת כי עלויות תיקונים בגין מקרי ונדליזם ודאיים יחולו על חשבון המועצה  תשובת המועצה:

 המועצה.

נכון אנו מבקשים לקבל סקר מצב קיים בשטח וכן הבהרה כי הלקויים הקיימים בשטח   - סקר מכרז .11

  .ו על חשבון המזמיןיחוללמועד תחילת העבודות 

 שירותי  נשוא  השטח  למצב  הנוגעים  הנתונים  וכלל  מאחר  נדחית  סקר  לקבלת  הבקשה  תשובת המועצה:

לצורך השתתפות  שהינו סיור חובה הקבלנים בסיורלמציעים אשר השתתפו  צגוהו והגינון הניקיון

 . במכרז

  –רישיון קבלן שירות בתחום הניקיון  .12

 

מאחר   .בלבד  עבודות ניקיון. נספח ב מהווה מפרט מיוחד לצורך    וניקיוןמהות המכרז הינה שרותי גינון  

-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ומעוגנת תחת  עבודות ניקיוןודרישה לביצוע של 

 "החוק"(, הקובעות בין היתר כדלקמן: –)להלן  1996

כ"מי שעיסוקו במתן שירות באחד תחומי העבודה   –הגדרות "קבלן שירות"    –לחוק מגדיר    1סעיף  

 באמצעות עובדיו, אצל זולתו".ה, יהמפורטים בתוספת השני

 .ניקיון 2-. שמירה ואבטחה; ו1-יה לחוק קובעת את תחומי השירות כיהתוספת השנ

שיון לכך מאת י"לא יעסוק אדם כקבלן כוח אדם אלא אם כן הוא בעל ר )א( לחוק קובע, כי2סעיף  

 שיון".יהשר ועל פי תנאי הר

והוראות פרק ד', ובכלל זה סמכות השר  9עד  2הוראות סעיפים   א לחוק קובע, כי "10סעיף 

)ב(, יחולו לגבי קבלן שירות, בשינויים המחויבים 4-( ו2)א()3)ד(, 2להתקין תקנות לפי סעיפים 

 ובשינויים אלה...".

)א( לחוק על קבלן שירות, 2ילות את הוראות סעיף כהמ -א לחוק 10הינה כי כן, על פי הוראות סעיף 

לא יעסוק אדם  –קרי, על קבלן שעיסוקו במתן שירות בתחום הניקיון באמצעות עובדיו אצל זולתו 

 כקבלן שירות אלא אם הוא בעל רישיון לכך מאת השר.

או שירות  ב לחוק, "לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם10זאת ועוד, על פי הוראות סעיף 

אלא אם כן קבלן כוח האדם הוא בעל רישיון מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור,  

, לפי העניין, והמציא לאותו אדם העתק ממנו, או שקבלן השירות הוא בעל או היתר מיוחד לפי פרק זה

 רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו.

כי הוראות המכרז כוללות מתן שירותי ניקיון בהיקפים בלתי מבוטלים ומשמעותיים,  אשר על כן ולאור העובדה  

ולאור דרישות החוק כמפורט לעיל, ועל מנת שהמזמין לא יצא נכשל בהתקשרות שלא כדין ובניגוד להוראות  

על לעדכן את תנאי הסף כך שלפעול באחת מהחלופות הבאות :  עולה כי חובה על המזמיןב לחוק,  10סעיף 

או לחלופין לבטל את כל  המציע להציג רישיון קבלן שירות בתחום הניקיון )בהתאם להוראות החוק ותקנותיו(

 . הדרישה לבצע עבודות ניקיון מכל סוג שהוא

 . אשר צורף למסמכי המכרז להסכם 3.14, 3.9סעיפים בהתייחסות לסוגיה  יש תשובת המועצה:
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בקש לאשר כי אחריות המזמין לוודא שהצעות המוגשות מטעם המציעים לוקחות בחשבון את זכויות נ .13

  .שילוב דרישות המכרז לעניין שעות העבודה ועלות מעביד המבוססת על שכר מינימוםהעובדים, תוך 

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

₪  9,000 -וכ עבור פועל גינון, ₪ 8,000 -שעות עבודה חודשיות, מסתכמת בסך של כ 182העובדים לפי 

 . מנהל עבודה / איש השקיהעבור 

 . אשר צורף למסמכי המכרז להסכם 5.15התייחסות לסוגיה בסעיף  יש תשובת המועצה:

העובדה ששכר המינימום משתנה בהתאם העבודה מבוססת על כוח אדם מיומן וכן לאור העובדה כי  .14

נבקש לאשר כי התמורה תוצמד לשכר   ,, גנני נוי ומשתלותלצווי הרחבה של עובד כללי בענף החקלאות

 .  המינימום

 . המינימום לשכר תוצמד לא התמורה  המועצה:תשובת 

 

קבע נוסח אישור ביטוח אחיד של רשות שוק ההון )"הפיקוח"(, ביטוח וחסכון  6-1-2019חוזר ביטוח  .15

, החל ממועד זה, החוזר אוסר על מבטחים לחתום על אישורי עריכת ביטוח 01/12/2019בתוקף מיום 

, נבקש בנוסח שונה מזה שאושר ע"י הפיקוח. אנו מחויבים להנפיק אישור ביטוח בנוסח המכותב בחוזר

 ההון שוק רשות של 2019-1-6 ביטוח לחוזר בהתאם שדרשתם ביטוחי הקיום האישור את להתאים

  )"הפיקוח"(.

 בנוסח. 2ראו נא סעיף  –החדשות  הנוסח שצורף תואם את התקנות תשובת המועצה:

 
  בכלל מדובר על תצהיר הרשעות פליליות  -מבקשים אישור ניסיון מרשות בהתאם לנספח ה' – 4.2סעיף  .16

 נא להעביר אישור -אין צורך בנוסח אחיד, זהלסעיף  לא רלוונטי 'נספח ה אכן תשובת המועצה:
 .ניסיון/המלצה

 לא צורף שום תצהיר או נוסח  -לפי נוסח  -בתנאי הסעיףבנוסף מבקשים אישור רואה חשבון על עמידה  .17

 יש צורך באישור רו"ח או אישור עו"ד או אישור הרשות המקומית. אחד מהם תשובת המועצה:

 –  כמה דונם הגינון .18
 שנשלחה במהלך הסיור. עפ"י המפה 77 תשובת המועצה:

 
 האם שטחי הגינון כוללים את מוסדות החינוך )גני ילדים, בתי ספר וכו'(?  .19

 שטחי הגינון אינם כוללים את מוסדות החינוך במועצה. תשובת המועצה:
 

 
  אבקש הבהרה, לא צוין במכרז איפה אתר שפיכה? במועצה ? או הקבלן צריך לפנות לאחר מורשה. .20

על הקבלן לדאוג  פסולת מכונת הטיאוט.לפינוי  בשטחההמועצה תספק מיקום  תשובת המועצה:
 למיון פסולת שאינה אבק או אדמה לנקודות אשפה/גזם.

  – נשמח לדעת האם ניסיון במועצה דתית שווה לניסיון במועצה מקומית .21
מאחר ומועצה דתית עוסקת במתן  כניסיון מתאים ניסיון במועצה דתית לא נחשב  תשובת המועצה:

 .שירותי דת לתושבי הרשות והיא לא אחראית על ניקיון ו/או גינון השטחים הציבוריים בישוב
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 :הבהרות מסיור הקבלנים

 
ביום עבודת הקבלן גינון כוללת פינוי גזם בשוטף מכל הישוב לפינות גזם. קבלן הניקיון יפנה מפינות הגזם  .22

 . שיוגדר על ידי המועצה
 .בשבילים תתאפשר כניסה של כלי רכב לצורכי עבודות .23
 . עבודת הקבלן כוללת עבודה בבריכה )לפני העונה או לאורך כל השנה לבחירת הקבלן( .24
 .מ 4.5לגיזום עצים באחריות הקבלן תהיה עד לגובה הגדרת גובה  .25
 מצד המועצה, כמובן שהקבלן מחויב לשלם עפ"י חוק.  ללא תוספת  שכר עובדים –חגים וימי בחירות  .26
 , לא כל תוספת עץ בודד. ברמת הסביר לפי צורךויתומחרו בנפרד  –פרויקטי בניה חדשים  .27
 .כמובן וטרינר המועצההכוונה ל   -וטרינר לפינוי פגרים .28
כביש  -כביש ראשי עד השער. א.ת. אמצעי -קיימים עצים, ביצוע חרמש וריסוס. א.ת. צפוני גינון אזור תעשיה: .29

 לאחר פיתוח –  120/3/1 -ראשי. מעבר לכביש
מ"א, יש לבצע את העבודה  4700ביטחון: חירמוש וריסוס משני הצדדים של הציר ביטחון. אורך הגדר גינון  .30

 מטר מכל צד של הגדר )חיצוני ופנימי( בחיצוני יש גישה רגלית על ידי שערים. 2 -במרחק של כ
 

 


