ט' ניסן ,תשע"ט
 14אפריל2019 ,
מספרנו-19 :חא0255-

לכבוד
משתתפים
א.נ,.

הנדון :פרוטוקול סיור מציעים –מכרז 07.2019
שירותי גינון עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
להלן פרוטוקול סיור קבלנים שנערך למכרז שבנדון ביום א' .14.04.2019
בהשתתפות:

עו"ד אלדד אופק ,יועמ"ש המועצה
מר רונן בלוסטוצקי ,מנהל רכש והתקשרויות
מר חיים אוחיון ,מנהל תפעול
מר אבנר חביביאן ,רכז משק

 .1פירוט החברות שהשתתפו בסיור המציעים מובא בנספח א'.
 .2סיכום סיור הקבלנים:
מס'

נושא
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סקירה משפטית

הערות













רשאים להשתתף מי שעומדים בדרישות המפורטות
במסמכי המכרז.
גובה הערבות עומד על  .₪ 20,000הערבות תהיה על פי
הנוסח שמופיע במכרז ,ואין לבצע שום שינוי ( לתשומת
לה המציעים קיימת טעות במסמכי המכרז בגובה
הערבות בעמ'  3והטעות תוקנה בחלק מהחוברות).
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  05/05/2019עד
לשעה  12:00הגשה ידנית במשרדי המועצה .
יש להקפיד על פרטי ממליצים לניסיון קודם.
פרוטוקול סיור קבלנים  -יוגש כחלק ממסמכי המכרז
כשהוא חתום על ידי המציע בכל עמודיו בחתימה
וחותמת.
שאלות להגיש במרוכז עד ליום  ,18.04.2019תשובות
ימסרו לכל הפניות במרוכז.
יש להיצמד לנוסח הערבות כפי שמופיע בחוברת
המכרז.
מסמך  – 4ניסיון מקצועי יש למלא במדויק פרטים
מלאים.
המלצות -למלא בתוך הדף עמ' .21
בסעיף הביטוח -החתמה מראש של חב' הביטוח ,אם
ישנן בעיות כלשהן  ,יש למלא כשאלות ולהפנות אל
המועצה.
תנאי סף סעיף  -3באחריות המציעים לוודא שהם
עומדים בתנאי המכרז.

.2

סקירה מקצועית

שאלות הבהרה
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מסירת המכרז

 בתחום השיפוט של המועצה קיימים כ 200 -דונם שטחים
מגוננים ,חורשות ,עצים ושטחי בור.
 הניסיון הנדרש בתנאי הסף צריך שיהיה של המציע עצמו.
 העבודה כוללת את כל המפורט במפרטים המצורפים במכרז
לרבות:
א .כיסוח דשא.
ב .גיזום עצים ושיחים.
ג .כיסוח /עקירה של עשבייה.
ד .ריסוס עשבייה בשבילים ובמדרכות (כולל אספקת חומרי
הריסוס).
ה .טיפול בשטחים הפתוחים ,חורשות ,שטחי בור (ניקיון,
קלטור ,דיסקוס לפי דרישה).
ו .הצבה ופינוי שתי מכולות מסוג צפרדע ארבע דלתות שיוצבו
ע"י המציע במועצה ובטב"ם ופינויים לאתר מורשה ,כולל
שכירת המכולות ,תשלום אגרות והיטלים על חשבון
המציע.
ז .פינוי גזם לאתר מורשה כולל תשלום אגרות והיטלים על
חשבון המציע.
ח .לרשות המציע יהיה טנדר  +עגלה נגררת שישמשו אותו
בעבודה במועצה.
ט .עובד לכול  20דונם – סה"כ  10עובדים מתוכם עובד אחד
איש מים ועובד נוסף מנהל עבודה שנמצאים במשך כל
שעות העבודה בשטח.
י .לפחות לחמישה עובדים של המציע שייבחר תהיה הרשאה
לעבודה בגובה בעלי תעודה רשמית ממוסד מוכר.
יא .פיזור קומפוסט במדשאות ,בעצים ובפרי הדר פעם בשנה.
יב .גיזום דקלים פעם בשנה (לפני חג סוכות) כולל כפות תמרים
ופינויים.
יג .אספקת משאית ומנוף עבור גיזום ועיצוב עצים בשטח
המועצה שלוש פעמים בשנה (כולל דקלים).
יד .מסיק זיתים כפי שמופיע בחוברת המכרז.
 כל גינון חדש שיוקם על ידי המועצה ויועבר לאחריות
הזכיין ,יתומחר בסעיפים הרלוונטיים לפי מחירון דקל
 -20%ויתוחזק לפי המחיר לדונם שנקבע בהצעה ככל
ומדובר בתוספת שטח.
 את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל
MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL
 את השאלות ניתן להעביר עד לתאריך 18.04.2019
בשעה 14:00
 מסירה ידנית בלבד

פתיחת מעטפות
.17
 כל המציעים (שהגישו הצעה כדין) רשאים להשתתף
בהליך פתיחת המעטפות.
 .3למען הסר ספק ,בכל אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין פרוטוקול סיור המציעים יגבר הנוסח
שבמסמכי המכרז.
נרשם ע"י  :חיים אוחיון
מנהל תפעול
העתקים:
עו"ד גדי אלפסי – ראש המועצה
משתתפים

נספח א' – רשימת מציעים

