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 21/2021מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 
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 הצעת המחיר   – 2-מסמך א

 

 מכרז? ה לשכמויות כתב ניתן לקבל האם  .1

  הבהרה: 

קבלנים  הזה יבחרו שלושה קבלנים. רשויות האשכול יהיו זכאיות לפנות לשלושת   במכרז

 לקבלת הצעה במסגרת הליך תחרותי נוסף.הזוכים עם כתב כמיות 

 לפיכך, אין בידי האשכול כתבי כמויות.

 

 המכרז?  לכמה זכיינים יחולק .2

 הבהרה:

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  1המציעים מופנים לתשובה  

 

או שכל זכיין עם המחיר    האם המחיר הסופי של הזכיינים יהיה לפי ההצעה הזולה ביותר?  .3

 שלו? 

 הבהרה:

תהיה ההצעה המינימלית בהליך התחרותי במכרז זה  שלושת הקבלנים הזוכים    תהצע

הקבלנים רשאים, אך לא  בהליך התחרותי הנוסף עבור עבודות לרשות מקומית  הנוסף.  

  .חייבים, לתת הנחה נוספת על הצעתם

 

 

 החוזה  –מסמך ב' 

 

.  ה לרמת אחזקה אינטנסיבית / אקסטנסיביתרהגדלא הגדרתם בשום מקום בחוזה/מפרט   .4

 למה? 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 : למסמכי המכרז, יבואו ההגדרות הנוספות הבאות 45, בעמוד 1.3בסוף סעיף 

אינטנסיבית" ועצים  –   "תחזוקה  גן  צמחי  מדשאות,  ונטיעות,  גינון  שטח   , תחזוקת 

הדורשים רמת אחזקה גבוהה, המצריכה עבודה רבה בבקרת העשבייה, השקיה, הדברה 

כיסוי, שיחים עונתיים, -שטחי גינון בהם הצמחייה הינה מדשאה, צמחי  ,ובניקיון. כגון 

 ; תנועה ובמעגלי תנועה- ורדים וכן שטחי גינון באיי
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דורשת רמת ה  ,ת ומדרכותורשומיועדת לשטחי ח תחזוקה ה  –  "תחזוקה אקסטנסיבית"

 ;תחזוקה מועטה

המהווים שטחים טבעיים שכמעט   ,נמצאים בשטחים פתוחיםשטחים ה  –  "שטחי בור"

 אינם דורשים טיפול.ו

 

הכוונה  8.1סעיף    49עמוד   .5 האם  תקופת  ,  כל  למשך  ל"אשכול"  הניתנת  לערבות  שמעבר 

איתה יעבוד למשך חודשי אחזקה( לכל רשות ש  3ערבות נוספת מלאה )החוזה, הקבלן יתן  

החוזה תקופת  מא  ?כל  לקחת   ד.ו)יקר  מקובל  מבקש  השנתי( מהסך  10%-5%בד"כ 

 העבודות. שמממנים את  סעיף זה בסופו של דבר אנחנו אלה שעובדים ואלה  שנותל

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

להבטחת מילוי התחייבויותיו "  יבוא:  מסמכי המכרז,ל  49עמוד    8.1במקום האמור בסעיף  

על פי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה "ערבות ביצוע" ערבות בנקאית  

המכרז    5-ב   נספחבנוסח   של  למסמכי  של  ה מ  10%בגובה  השנתית  כולל   החוזהעלות 

הצעות להציע  בהזמנה  שיפורט  אחר  סכום  כל  או  ב  מע"מ,  תהיה  (2-)נספח  הערבות   .

כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי  המחירים לצרכןצמודה למדד 

ולתקופה לכל תקופת חוזה זה  . הערבות תהיה בתוקף  הידוע במועד שליחת הזמנת העבודה

 ".( חודשים3שלושה ) נוספת של 

 

 

 

 
 

 


