
 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי גינון ואחזקת שטחי ציבור למכללה האקדמית תל אביב יפו04/2021מכרז פומבי 

סעיף במסמכי סעיףד"מס

המכרז

תשובות כפי שיפורסמו באתר המכללהפירוט השאלה

.בשנה ₪ 300,000- מחזור כספי 3מ " ע3.5סעיף 13.5
מבקש להעלות את סכום המחזור הכספי בשנה

אין שינוי במסמכי המכרז

במידה והוא יצרף קבלן משנה שיעבוד כמו שמחזיק ברישיון - אין בידי מרשי רישיון מדבירתנאים להשתתפות23.7

?האם זה מספיק- כאמור

ובלבד שבעת הגשת ההצעות למכרז המציע מעסיק באופן , מקובל

מדביר בעל רישיון כמפורט  (פרילנסר)ישיר או באמצעות הסכם קבלני 

.  יש לצרף העתק רישיון בתוקף.  במסמכי המכרז

. להלן3' ראו מענה לשאלה מס, בנוסף

י משרד הבריאות אך מטרת ההדברה הינה מחלות "אנו מדבירים בחומרים מאושרים ע3.7סעיף 33.7

.ומזיקים לצמחים וריסוס נגד עשבייה
.לרוב חברות גינון אינן מדבירות מבנים. מבקש לבטל סעיף זה

: המעודכן הינו כדלקמן3.7נוסח תנאי הסף . מקובל באופן חלקי

מדביר  (פרילנסר)המציע מחזיק באופן ישיר או באמצעות הסכם קבלני 

אשר מסמיך אותו להדברת מחלות ומזיקים לצמחיה על פי חוק 

יש לצרף העתק .  2016- ו"התשע, הסדרת העיסוק בהדברה תברואית

.רישיון בתוקף

יובהר כי הספק יהיה אחרי על הדברת מחלות ומזיקים לצמחיה בתוך 

.הבניינים ובחצרות המכללה

אין שינוי במסמכי המכרז?או שחייבים שיהיו שתי תעודות כפי שצוין- האם זה מספיק- למרשי יש תעודת גוזם אחתתנאים להשתתפות43.9

האם זה מספיק או שיש צורך . למרשי יש עובד אחד עם תעודת הסמכה לעבודה בגובהתנאים להשתתפות53.9

?להמציא שתי תעודות

אין שינוי במסמכי המכרז

.מבקש לבטל העסקה ישירה של גוזם מומחה3.9סעיף 63.9
אנו מפעילים קבלן משנה עבור עבודות מסוג זה

ובלבד שבעת הגשת ההצעות למכרז המציע מעסיק באופן , מקובל

גוזמים מומחים בעלי  (פרילנסר)ישיר או באמצעות הסכם קבלני 

יש לצרף .  למסמכי המכרז3.9' תעודות גוזם מומחה כמפורט בס

.  תעודת גוזם מומחה בתוקף

אין שינוי במסמכי המכרז?האם זה אפשרי? 1מרשי מחזיק בתעודת תוקף של גנן מסוג תנאים להשתתפות73.10.2

.בתוך החברה או פרילנסר, ישנה דרישה להעסקת אדירכל נוף7מ " ע8סעיף 88.2

.3וגנן סוג , אצלנו יש הנדסאי נוף

.השניים האלה עיצבו הרבה גנים להמון לקוחות שלנו
?האם אפשר להוריד את הדרישה מאדירכל נוף להנדסאי נוף

אין שינוי במסמכי המכרז

"7מ " ע8סעיף 98.2 " השנים האחרונות5ב....מספר מוסדות להשכלה גבוהה להם סיפק
. שנים האחרונות10מבקש לשנות ל

אין שינוי במסמכי המכרז

המכללה האקדמית תל אביב יפו

מענה המכללה לשאלות הבהרה 



"...ותק וניסיון של מנהל עבודה במהלך שלוש השנים האחרונות"7מ " ע8סעיף 108.2

.' פרוירטים וכו4מעל 

אתר ולא עובר ממקום למקום בעיקר אם/מנהל עבודה בדרך כלל נשאר באותו מתחם  

.מדובר באתרים גדולים

 ..סעיף אחד לפני אתם מבקשים לראות וותק והישארות באותו האתר

  השנים האחרונות3אני יכול לציין אתרים שאותו מנהל עבודה תחזק ועבד בהם אבל לא ב

כך צריך לבחון את מנהל העבודה-  השנים האחרונות 10אלא ב .
2021 - 2010מבקש לשנות בין בשנים 

המכללה מבקשת להבהיר כי הכוונה . אין שינוי במסמכי המכרז

"אתרים"היא ל" פרוייקטים"במילה 

מספר טרקטורים בבעלות המציע7מ " ע8סעיף 118.2

.זה לא שכיח לבקש את זה גם...אנחנו לא מחזיקים טרקטור בבעולתנו

.מפעילים קבלן משנה שמחזיק ומקצועי בפעילות עם טרקטור, אם צריך

,אין קשר בין מספר הטרקטורים שחברת גינון תחזיק בעצמה לבין איכות העבודה שלה

. גינותאחזקה גינון ולא הקמתבעיקר שהטרקטורים משמשים לתחום הפרוקטים ו

.מבקש לבטל סעיף זה

- יחד עם זאת המכללה משנה את נוסח הסעיף באופן הבא. לא מקובל

"או באמצעות הסכם מול קבלן משנהמספר טרקטורים בבעלות המציע "

.מקובלהיקף פעילות שנתית: מבקש לבטל מתן מידע לגבי12מ " ע5סעיף תצהיר מציע12

מפרט השירותים 13

בהסכם 

ההתקשרות

...."הצוות ימנה לפחות שני גננים"27מ " ע4.1סעיף 

,לפי התרשמותי בסיור הקבלנים

.מבקשים להוסיף באופן קבוע עוד עובד אחד לצוות/אנו ממליצים

.ונא לציין את תדירות הביקור באתר

אין שינוי במסמכי המכרז

מפרט השירותים 14

בהסכם 

ההתקשרות

.אגרונום מטעם הקבלן יפקח וילווה באופן שוטף את מערך הגינון28מ " ע4.6סעיף 
.מבקש שגם הנדסאי נוף יכלל בסעיף זה

יחד עם זאת המכללה מבקשת להבהיר . אין שינוי במסמכי המכרז

.היא לכל הפחות פעם בחודשיים" באופן שוטף"שהכוונה 

מפרט השירותים 15

בהסכם 

ההתקשרות

,הוספת כדים/רענון בעיצוב של שחי הפנים ובכלל זה החלפת, אחת לשנה יבוצע30מ " ע13.2סעיף 

המלצה. כל הוצאה בגין הרענון תחול על הקבלן. 'הוספת מעמדים וכד/החלפה

.לרענון תועבר לאישור נציג המכללה מראש ובכתב

.מבקש לשנות סעיף זה להצעות המחיר והזמנה על חשבון המזמין

: נוסח הסעיף ישתנה כלהלן. מקובל באופן חלקי

"למעט כלי קיבול, כל הוצאה בגין הרענון תחול על הקבלן"

על חשבון המכללה?על חשבון המזמין או הקבלן- טיפול בחדקונית הדקל או תוואי התהלוכה 16

המכללה החליפה לפני כשנתיים את כלל תשתית ההשקייה בדשא .נאמר בסיור כי המכללה תעדכן לגבי מצב תשתיות ההשקיה באתר17

 מערכת מרביתהמרכזי של המכללה ובימים הקרובים תחבר את 

שלא , טיפול בתקלות בתשתית ההשקייה. ההשקייה לשליטה מרחוק

.יבוצעו בהתאם להצעת מחיר נפרדת, י המציע"נגרמו ע

האחריות לאיסוף הגזם . פינוי הגזם נעשה בתיאום מראש מול העירייה?והאם המועצה מפנה את הגזם? האם קיימת פינת גזם באתר18

והעברתו לנקודת האיסוף ותיאום איסוף הגזם מול העירייה חלה על 

.הקבלן

על חשבון המכללה?על חשבבון המזמין או הקבלן- גיזום בגובה המבוצע עם מנוף סל 19



המכללה מבקשת להבהיר כי הקבלן לא יהא רשאי להתנות תשלום 20

-אשר אושרו על, או לקבלני משנה שלו/או לעובדיו ל/כלשהו לספקיו ו

או לכל גורם אחר שעליו לשלם לו בקשר עם מתן , ידי המכללה

.בקבלת תשלומים מהמכללה, השירותים נשוא המכרז

עדכון המכללה- כללי 


