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 2018 מרץ 28

 תשע"ח ,ניסןב ב'י
 
 

 2018/4מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

 מ.ל.ב           

 אתר המכללהבאמצעות:             

 

 מענה לשאלות מציעים הנדון:

 והשקיהי גינון תלמתן שירו פומבימכרז 

 

 לצדן תשובות מכללת אחוה: להלן שאלות שהתקבלו מאת המציעים ו, 201803.21. -בהמשך לסיור הקבלנים מיום ה 

 : שאלה .1

 מדובר על בניית פרגולה, לא רלוונטי למכרז, האם לצרף ללא חתימה או לא לצרף כלל?  -במסמכי המכרז  39 עמוד

  :תשובה

 :במסמכי המכרז, נפלה טעות סופר בתצהיר  39 עמודב

לחוק שוויון זכויות  9יף ביחס להוראות סע 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב2בהתאם לסעיף "

 ", כך שנכתב "בקשר עם מכרז לאספקת והתקנת פרגולה". 1998לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 

  ". בקשר עם מכרז למתן שירותי גינון והשקיהמסמכי המכרז עודכנו בעמוד זה ונכתב, "

  הועלו לאתר האינטרנט של המכללה. מסמכי מכרז מעודכנים 

 

 : שאלה .2

או אחרי קבלת אישור העבודה. טופס בטיחות מי הממונה/נאמן בטיחות החותם מטה? והאם נדרש להגיש בהצעה 

 בנוסף היכן מופיע הנחיות " התנהגות ובטיחות בעבודה לקבלנים" ?  

 : תשובה

בלתי נפרד כחלק למסמכי המכרז(  31)עמוד המציעים ימלאו ויחתמו על טופס אישור והבנת הנחיות הבטיחות 

טיחות מטעם המכללה, אשר יאשר כרז יועבר לאישור ממונה הבבמהזוכה קבלן טופס של ההרק . ממסמכי המכרז

 את הטופס בחתימתו. 

 . למסמכי המכרז 30ע בעמוד ינוהל בטיחות בעבודה לקבלנים מופיצוין כי 

 

 : שאלה .3

   .כולל פינוי הגזם, ומי המבצע? מטר 3 של  גיזום עצים מעל גובהמי האחראי על 

 : תשובה

שהועלה לאתר האינטרנט של מכללת אחוה  קבלניםהבפרוטוקול סיור ת נציגי המכללה לשאלה זו ניתנה תשוב

 . 28.03.18 -ביום ה 

 לה יגדיר את מתחם ההטמנה אליו יפונה הגזם. לכנציג המ. באחריות הקבלןהינו גזם הפינוי למען הסר ספק, 
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 : שאלה .4

 , מי מבצע אישורים כריתה ופינוי הגזם ?  "מתים"בשטח המכללה ישנם המון עצים 

 : תשובה

הינו  גזםה ללה ידאג לקבלת האישורים בהתאם לחוק. וכפי שהוסבר בסיור הקבלנים פינויהמכמטעם נציג 

 .המכללהנציגי  י"ע שיוגדר הטמנה למתחם הקבלן באחריות

 

 : שאלה .5

 עונתיים נדרש להחליף בשנה?פרחים  כמה

  :תשובה

העונתיים כך שבכל עונות  יהיה להחליף את הפרחיםבמכרז על הקבלן הזוכה   ,כפי שהוסבר בסיור הקבלנים שנערך

 השנה הגינות/אדניות/עציצים שהוצגו יהיו פורחים.  

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום עליו ולצרפו להצעה המוגשת.  .6

 ופיעים באתר המכללה. את כל מסמכי הפניה, המלהצעתו באחריות המציע לצרף   .7

 

 

 בברכה,
 דורית דאלי בקר, עו"ד

 
 מנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות               

 המכללה האקדמית אחוה           
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