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יא' בניסן ,תשע"ח
לכבוד :מציעים במכרז פומבי 4/2018
מ.ל.ב
באמצעות :אתר המכללה
הנדון :פרוטוקול סיור קבלנים
מכרז פומבי מס'  - 4/2018למתן שירותי גינון והשקיה
משתתפים מטעם המכללה :גב' ורד קורדובה זולר  -מנהלת אגף תפעול ולוגיסטיקה  ,מר דודו ואזנה  -מנהל תפעןול,
ועו"ד דורית דאלי בקר  -מנהלת מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות.
משתתפים מציעים :בהתאם לרשימות המצ"ב למסמך זה.
 .1ביום ה  21/03/2018 -בשעה  10:00בבוקר נערך סיור מציעים במכללת אחוה.
 .2במסגרת הסיור התקיימה ישיבה מקדימה בחדר ישיבות בניין  3ובו ניתן הסבר למציעים על מהות השירות הנדרש
על ידי המכללה ובכלל זה תנאי הסף במכרז ,בדגש על רישום המציע בסיווג גנן סוג  1חדש לפחות (כפי שמופיע
בסעיף  2.1.2במסמכי המכרז) ,מפרט העבודות הנדרש במסגרת המכרז ,מערכות ההשקיה הקיימות במכללה
והגשת הערבות בהתאם לנספח ה.
הוסבר למציעים כי עליהם להיצמד למפרטים שצורפו למסמכי המכרז כפי הנדרש במסגרת המכרז.
 .3בתום הישיבה המקדימה ,נערך סיור למציעים בשטח ברחבי המכללה ,להכרת השטחים שנדרשים למתן השירות
במסגרת המכרז ובכלל זה השטח שבעברו שימש כחניה ,בסמוך לקראון החשבות ומשמש כעת כגינה.
כמו כן הובהר שיש לטפל בשטח שבין חניון סגל מס'  2לבין חניון הסטודנטים ובנוסף גם בחניונים עצמם.
הובהר כי כמות הצמחים המצויים בשטח המכללה הינה הכמות הרצויה ,כלומר בכל מקום אשר מצויה טפטפת
נדרש עבורו צמח/שתיל.
 .4במהלך סיור הקבלנים הועלתה סוגיית גיזום העצים בגובה ,לאחר בדיקה שנערכה ,להערכת המכללה מספר ימי
העבודה הנדרשים לביצוע גיזום בגובה (מעל  4 -מטרים) הינם  2ימי עבודה בשנה ,כשעבודות גיזום עד  4מטרים
הינה במסגרת האחזקה השוטפת .כל עבודות הגיזום יבוצעו בתיאום מראש עם המכללה ,על פי ההיתרים הנדרשים
ועל פי דין ובדגש לעניין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז .2007 -
יצוין כי כל נושא גיזום העצים ,לרבות גיזום בגובה הינו חלק בלתי נפרד מהצעתכם למכרז זה.
 .5נאמר למציעים כי מיקום תיבת המכרזים השתנה ,וכעת עליהם להגיש את הצעתם בקראון החשבות.
 .6הוסבר למציעים כי הפרוטוקול יועלה לאתר המכללה ובאחריותם להתעדכן דרך האתר ולצרף כל מסמך רלבנטי
להצעה המוגשת.
 .7מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה .יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.
בברכה,
דורית דאלי בקר ,עו"ד
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