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 לשירותי גינון עבור  02/2021מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממכרז 

 גליל המערבי רשויות אשכול  רשויות איגוד ערים 

 ידיהם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על 

 

 

 

 לכמה זכיינים יחולק הבמכרז? .1

 הבהרה:

"שלוש ההצעות שיקבלו את הניקוד הגבוה  למסמכי המכרז:    15, בעמוד  14.4המציעים מופנים לסעיף  

 ביותר יהיו ההצעות הזכות במכרז זה."

מרשויות האשכול )להלן:   מקומיתרשות  "למסמכי המכרז:    16, בעמוד  15.4המציעים מופנים לסעיף  

לנים תפעל בהתאם לנוהל המפורט בנספח "הרשות המקומית"( אשר תבקש להזמין ביצוע עבודות מהקב

 ."3-ב

 

 ( זוכים.3במכרז זה יבחרו שלושה ) 

רשות מרשויות האשכול שתבקש לבצע את העבודות באמצעות מי מהקבלנים תגיש להם בקשה מפורטת 

 לקבלת הצעה, והקבלן שיעמוד בתנאי אותה רשות יבחר כקבלן שביצע את העבודות עבורה.

 

 או שכל זכיין עם המחיר שלו? ביותר? כיינים יהיה לפי ההצעה הזולה האם המחיר הסופי של הז .2

 הבהרה:

 :כדי לקבוע קבלן זוכה לרשות מסוימת יש שני שלבי בחירה

לקבלת הצעת  רשאיות לפנות  ם רשויות האשכול  אליה שקבלנים    השלושהאשכול בוחר    –הראשון  השלב  

 .מחיר

 .ההקבלן הזוכה עבור רשות האשכול בוחרת את –שלב השני ה

 .בשלב השני רשאי הקבלן לתת את ההצעה שציע בשלב הראשון, או הצעה טובה ממנה

 

לסעיף   .3 העסקת    6בעמוד    7.4בהתאם  בחוק  כהגדרתו  שירות"  "קבלן  להיות  המציע  על  מכרז  למסמכי 

לפיכך מבקשים להסיר  עובדים על ידי קבלני כוח אדם. המכרז הינו מכרז גינון ולא מכרז לאספקת עובדים.  

 את תנאי הסף הנ"ל. 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

  אחזקת שטחי גינון " למסמכי המכרז, יבוא:  2, בעמוד 1במקום האמור בהגדרת "שירותי גינון" שבסעיף 

האשכול רשויות  ניקיוןהכולל  ,  ברחבי  עבודות  המכרז   ביצוע  במסמכי  המפורטים  לתנאים    בהתאם 

 ";ובהזמנת העבודה
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נשוא הסכם   עבודותה"למסמכי המכרז, יבוא:    3, בעמוד  1האמור בהגדרת "העבודוצת שבסעיף    םבמקו

כללים,    לרבותבאופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין  מהם  וכל הנובע    ,לשירותי גינוןזה  

ה ובין כפי נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת הסכם ז

  הקבלן שיחול ו/או שישונה מעת לעת במשך תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל  

, והכל כמפורט במסמכי שטחי הגינוןעבור רשויות האשכול, לרבות ניקיון    לבצע על פי מסמכי החוזה

 מכרז זה ונספחיו;"

 . מבוטל –למסמכי המכרז  6, בעמוד  7.4סעיף 

בסעיף   האמור  בעמוד  7.6במקום  יבוא:    7,  המכרז,  להצעתו  למסמכי  יצרף  בכתב   3"המציע  המלצות 

בארבע השנים האחרונות הקודמות למועד   הגינון  מלקוחות עבורם להם נתן שירותי גינון וניקיון שטחי

ן הינן  האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, כאשר כל ההמלצות הינן מגופים ציבוריים ולפחות שתיים מה

 רשות מקומית."

 .מובטל  –למסמכי המכרז   8, בעמוד 8.1.1.6סעיף 

 . מבוטל – למסמכי המכרז  22, בעמוד 18.9סעיף 

 . מבוטל – 7-נספח א 

ברחבי    אחזקת שטחי גינון"למסמכי המכרז, יבוא:    44במקום האמור בהגדרת "שירותי גינון", בעמוד  

האשכול,   ניקיוןהכולל  רשויות  עבודות  המכרזבה  ביצוע  במסמכי  המפורטים  לתנאים  ובהזמנת    תאם 

 ";העבודה

בסעיף   בהגדרת "העבודות"  בעמוד  1במקום האמור  יבוא:    44,  גינון "למסמכי המכרז,    אחזקת שטחי 

האשכול,   רשויות  ניקיוןהכולל  ברחבי  עבודות  המכרז   ביצוע  במסמכי  המפורטים  לתנאים    בהתאם 

 ";ובהזמנת העבודה

"הקבלן יבצע את עבודות הניקיון בשטחי  , יבוא:  למסמכי המכרז  54, בעמוד  21.5סעיף  במקום האמור ב

חדשות. הגינון   ניילון  שקיות  ואספקת  אשפתונים  ריקון  כולל  יומית  בתדירות  המקומית  הרשות  של 

הקבלן לא יאסוף גרוטאות וגזם שהונחו ע"י תושבים ליד מתקני האשפה הביתיים בימי פינוי של קבלן  

 והגזם, ולא יידרש להפעלת מכונת טיאוט." האשפה 

 . מבוטל –למסמכי המכרז   67-66, בעמודים 39.7סעיף 

 .מבוטל – למסמכי המכרז   74-68, בעמודים 40סעיף 

רחובות, שטחי הגינון ב"הקבלן ידאג לנקיון  למסמכי המכרז, יבוא:    100, בעמוד  8.4במקום האמור בסעיף  

שבילים,  ב לרבות מגרשי  במדרכות,  המקומית,  הרשות  של  השיפוט  בתחום  השצ"פים  וכל  משחקים 

 )אך לא כולל נקיון מוסדות הרשות המקומית(." רשות המקומיתהשטחים הפתוחים  במוסדות ה

 

 נראה כי החלק המודגש בצהוב אינו רלוונטי למכרז המדובר. -  34עמוד  11-סעיף ד' נספח א' .4
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 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח אישור רואה חשבון על מחזור כספי כנספח  

למסמכי    34-33הנ"ל, במקום נוסח אישור רואה חשבון על מחזור כספי בעמודים    1יעשו שימוש בנספח  

 המכרז.

 

 הבהרה: .5

בתנאי   שיעמדו  או  הצעות  שיגישו  מציעים  שלושה  לפחות  יהיו  לא  והצעות אם  יבוטל,  המכרז  הסף, 

 המחיר לא יפתחו.

"בשלב הראשון, לאחר פתיחת תיבת    למסמכי המכרז, יבוא:  13, בעמוד  14.4האמור בסעיף    םלפיכך במקו

המציעים בתנאי הסף, לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים    שלהמכרזים תיבחנה עמידתם  

לשם השתתפות במכרז. במקרה ולא יהיו שלוש הצעות, או שלא יהיו שלושה מציעים העומדים בתנאי  

 הסף, המכרז יבוטל."
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 09.08.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 11-אספח נ

 02/2021פומבי  של מכרזהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'  

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 _____________ 

 

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים שנסתיימו  הנדון: 

   31.12.2020וביום  31.12.2019וביום  31.12.2018ביום 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.   .א

 

ליום  הדוחות הכספיים ה .ב   31.12.2020וליום    31.12.2019וליום    31.12.2018מבוקרים/סקורים של חברתכם 

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 

 לחילופין:

 

ליום   לימים  חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  וליום    31.12.2019וליום    31.12.2018הדוחות 

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.   31.12.2020

 

  31.12.2018חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים ליום   .ג

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת     31.12.2020וליום    31.12.2019וליום  

 (. 2הנוסח האחיד )מ

 

 לחילופין:
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  31.12.2018חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים ליום  

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע    31.12.2020וליום    31.12.2019וליום  

 המפורט בסעיף ד' להלן. 

 

 לחילופין:

 

  31.12.2018חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים ליום  

וללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על  כ  31.12.2020וליום    31.12.2019וליום  

 המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

  

  31.12.2018ליום    בהתאם לדוחות הכספיים או לספרי החשבונות המבוקרים המרכיבים את הדוחות הכספיים .ד

הינו גבוה מ /  2020-2018המחזור הכספי של חברתכם לשנים   31.12.2020ליום בהתאם ו 31.12.2019וליום 

ל בדוחות    3,000,000-שווה  המופיע  מידע  אודות  המכרז  במסמכי  לאמור  בהתאם  אחרת  דרישה  כל  )או 

 . מתן שירותי גינוןהנובע הכספיים( 

 

 

חברתכם לא נמצאת בהקפאת הליכים ו/או בהליכי   בהתאם להצהרת הנהלת החברה )או היועץ המשפטי( מצ"ב, 

 . ק ו/או פשיטת רגלכינוס נכסים /או פירו

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת רו"ח          

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 רו"ח  חתימת וחותמת                
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 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

 

 

 


