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 2022אפריל,  7
 אוניברסיטת חיפה

 למתן שירותי גינון וחצרנות בקמפוס אוניברסיטת חיפה ובמעונות שקמה - 01/2022מכרז פומבי מס' 

 1מסמך הבהרות מס' 

 

 .שבנדון וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז מכרזמענה לשאלות הבהרה שנתקבלו ללהלן 

  מובהר, כי כל סעיף שלא תוקן במפורש במסגרת מסמך זה, יישאר ללא שינוי.

 + חותמת(. מציעמסמך הבהרות זה, כשהוא חתום ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה בלהצעתו על המציע לצרף 

 

פרק  מס"ד
 במכרז/נספח

 'מס
 סעיף

 האוניברסיטהתשובת  מבוקשתהשאלה/הבהרה  עמוד

נבקש לדעתם האם תערך פתיחה    כללי  .1
מה  –פומבית של המעטפות ובאם כן 

 ?תאריכה

לא. פתיחת המעטפות תתבצע 
בהתאם לתקנות חובת 
המכרזים )התקשרויות של 

-מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע
2010. 

בקש לאשר, כי בתחתית העמודים נ 7 10 כללי  .2
של מסמכי המכרז, די יהיה בחתימה 

ורשי מבאמצעות ראשי תיבות של 
החתימה, כאשר המסמכים בהם 
נדרשת חתימה מלאה, כמו למשל 

יחתמו  - דומהתצהירים וכהצהרות, 
של מורשי החתימה  בחתימה מלאה

 . של המציע

כתב  –למסמך א'  10.2בסעיף 
הוראות למגישי הצעות, 
הדרישה הינה לחתימה בראשי 

 תיבות + חותמת המציע.

לטבלה  11-13בסעיפים כך גם 
 -מסמך ב' בסוף המצורפת 

 (.8)עמ'  הצעה למכרז

המציע נדרש להציג מנהל עבודה  6 7.5   .3
 5בעל ותק וניסיון אישי של לפחות 

לאור שינויים  – 7שנים מתוך 
ואילוצים לא ניתן לצפות כרגע מי 
יהיה מנהל העבודה בפועל ולכן 
נבקש לאשר כי מנהל העבודה המוצג 
לא בהכרח יהיה מנהל העבודה 

 בפועל.

 הבקשה נדחית. 

עפ"י הכשרתו ההצעות ידורגו 
וניסיונו של מנהל העבודה 
המוצע והוא זה שיספק את 
השירות בפועל. החלפת מנהל 

תתבצע בהתאם העבודה 
 להסכם. 5.8להוראות סעיף 
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פרק  מס"ד
 במכרז/נספח

 'מס
 סעיף

 האוניברסיטהתשובת  מבוקשתהשאלה/הבהרה  עמוד

 טיאוט כבישים וחניונים  33 9.12.3 הסכם  .4

נבקש הבהרה האם מדובר ברכב 
טיאוט במידה וכן נבקש לקבל סוג 
רכב הטיאוט וכן את מספר ימי 

 העבודה הנדרשים בחודש 

אלא  אין מדובר ברכב טיאוט
 בטיאוט באמצעים ידניים.

בסעיף את האמור נוסף ב הרא
  .להסכם 20.4

 

תנאים   .5
 כלליים

 30הבאת השטח למצב נאות תוך  48 00.8.38
 יום

נבקש להאריך את הזמן להבאת 
 יום 60-השטח למצב נאות ל

 הבקשה נדחית.

סביר זמן  פרק מדובר ב
השטחים שהיות ומספק, 

הנמסרים לאחריות הקבלן 
החדש הינם במצב אחזקה 

 נאות.

 יום  30הכנת דוח מצב קיים תוך  48 00.8.40   .6

על מנת להכין דוח זה נדרש לפחות 
יום, נבקש להאריך את משך  60

 הזמן הנקוב

 .םמיי 60 -מקובל להאריך ל

 ריסוק וחיפוי גזם 53 4.1.7   .7

נבקש לקבל כמות ימי ריסוק גזם 
 המבוקש בשנה

 - 4ד'לנספח  12.4בסעיף ראה 
)עמ'  ם מיוחדיםתנאים כללי

74.) 

 מז"ח 69 8.4.4   .8

נבקש לקבל כמות מז"חים בהם 
 נדרש לטפל בשנה

נכון להיום אין בשטח 
האוניברסיטה מז"חים. 
הדרישה נכתבה למקרים 
עתידיים שבכל מקרה לא יעלו 

 על יחידות בודדות.

 גם נבקש לאשר כי התמורה תוצמד 35 14.3   .9
לשכר המינימום היות והעבודה 
מבוססת על כוח אדם מיומן וכן 
העובדה ששכר המינימום משתנה 
בהתאם לצווי הרחבה של עובד כללי 

 בענף החקלאות, גנני נוי ומשתלות.

 מקובל.

 אישור

 הרינו מאשרים את האמור בהודעה זו לעיל.

 המציע: _____________________שם 

  חתימה: _______________________


