
   6116611/61:תאריך             

 אוניברסיטת חיפה

 116161מס'  פומבי מכרז

 לעבודות טיפול יערני בשטח אוניברסיטת חיפה

 תשובות לשאלות הבהרה

 תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז. אמובהר כל סעיף של

 ידם.-כשהוא חתום על המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם

 תשובה 1הבהרהשאלה סעיף עמוד סד'
 

לא ברור לי האם יש חובה להחתים עו"ד  1ז. 9 1
על גבי המסמכים הנדרשים באותו 
הסעיף. או שחתימת רואה חשבון על גבי 

 המסמכים מספיקה?
 

 כפי שנכתב בסעיף, 
מסמכי ההתאגדות ותעודת  העתקי

 יאומתו ע"י עו"ד, הרישום של התאגיד
רשימת בעלי המניות של התאגיד, ו

תאושר מנהליו ומורשי החתימה שלו, 
 על ידי עו"ד או רו"ח. 

 

 5סעיף מס'   4 2
א'+ב' לתנאי 

 הסף

במידה והמציע הינו תאגיד האם יכול 
להיחשב ניסיון קודם אצל אחד מבעלי 
התאגיד אשר מכהן כמנהל התאגיד והוא 
בעל הניסיון כעוסק מורשה, כניסיון 

יד?)עברנו מעוסק מורשה לחברה התאג
 .בע"מ(

 

 לא ניתן
 

ב'  5סעיף מס'  4 3
 לתנאי הסף

"המציע הינו 

בעל 

ידע...בביצוע 

עבודות גיזום 

וכריתת 

 עצים..."

 

האם פרויקט העתקת עצים נחשב  .א

כ"עבודות דומות לעבודות נשוא 

 מכרז זה"?

האם עבודת גיזום עצים לאורך חוטי  .ב

 חשמל  נחשבת כ"עבודות דומות

 לעבודות נשוא מכרז זה"?

האם עבודת גיזום ועיצוב עצי רחוב  .ג

נחשבת כ"עבודות דומות לעבודות 

 נשוא מכרז זה"?

עבודות גיזום בסעיף ייכתב 
)במקום  כריתת עצים 1אוו

"עבודות גיזום וכריתת 
 עצים"(. 

)א( למסמך ב' יתוקן 2סעיף 
 בהתאם. 

כפועל יוצא מכך, להלן 

 -התייחסותנו לשאלות 
 

 לא .א
 כן .ב
 כן .ג

 

ז'  8סעיף מס'  9 4
(5) 

"על המציע 
לפרט ...בהם 
ביצע עבודות 

דומות לעבודות 
נשוא מכרז 

 זה.."
 

האם פרויקט העתקת עצים נחשב  .ד

כ"עבודות דומות לעבודות נשוא 

 מכרז זה"?

האם עבודת גיזום עצים לאורך חוטי  .ה

חשמל  נחשבת כ"עבודות דומות 

 לעבודות נשוא מכרז זה"?

ם ועיצוב עצי רחוב האם עבודת גיזו .ו

נחשבת כ"עבודות דומות לעבודות 

 ? נשוא מכרז זה"

 ראו התייחסותנו לעיל. .ד

 

 

 ____________חתימת המציע:        

 



 

 תשובה /הבהרהשאלה סעיף עמוד סד'
 

ד'  5סעיף מס'  4 5
 לתנאי הסף

"המציע הינו 

בעל תעודת 

הסמכה בתוקף 

כגוזם מטפס 

 שלב ג'.."

במידה והמציע הינו עוסק מורשה/תאגיד 
המעסיק עובד בעל הסמכה כגוזם 

מטפס שלב ג', האם זה עונה על סעיף ד' 
לתנאי הסף?)בצירוף אישור העסקה 

 מרו"ח והתעודה המדוברת(
 

)ד( יימחקו ובמקומם 5)ג( ו5סעיפים 
 יבוא הסעיף הבא:

 עובד, הצעתו הגשת למועד נכון)ג(. 5
אשר  אחד רשכי עובד לפחות במציע

 :הבאות התעודות שתי בעלי הינו
בתוקף  הסמכה תעודת (1)

 החקלאות משרד של
 .מומחה" כ"גוזם

 בתוקף הסמכה תעודת (2)
', ג שלב מטפס כגוזם
 הכשרה עבר אשר

 בתקנות כנדרש
 הבטיחות לעבודה

, 2002-ז"בגובה, התשס
 המוכר מדריך/מוסד י"ע
 לצורך ת"התמ משרד י"ע

 .אלה העברת הדרכות
 

( יימחקו ובמקומם 9)ז()8-( ו8())ז8סעיף 
 ייכתב :

צורך הוכחת תנאי סף סעיף ל(. 8)ז()8)
 ( לעיל יצרף המציע להצעתו העתקג)5

 נאמן העתק")  ד"עו י"ע מאושר
הנדרשות ת ההסמכה ומתעוד ("למקור

 בסעיף.
גוזם מטפס על תעודת ההסמכה של "

לכלול את הפרטים הבאים:  "שלב ג'
הגוזם, שם שם ומספר תעודת זהות של 

המדריך ומספר תעודת זהותו, תאריך 
 סיום הקורס ותוקף התעודה.

 
)ג( למסמך ב' יימחקו 2-)ב( ו2סעיפים 

)ב(. 2ובמקומם יבוא הסעיף הבא: 
במועד הגשת הצעתנו עובד אצלנו 

 אשר הינו אחד שכיר עובדלפחות 

 תעודת(1) :הבאות התעודות שתי בעלי
 החקלאות משרד בתוקף של הסמכה

 .מומחה" זםכ"גו
 כגוזם בתוקף הסמכה תעודת( 2)

 הכשרה עבר אשר', ג שלב מטפס
 הבטיחות לעבודה בתקנות כנדרש

 י"ע, 2002-ז"בגובה, התשס
 ת"התמ משרד י"ע המוכר מדריך/מוסד

 .אלה העברת הדרכות לצורך
העתק "נאמן למקור" של תעודות 

 הסמכה אלו מצורף להצעתנו.
 
 

החברה עדיין לא  2011-2013בין השנים  א'5 4 6
 הייתה קיימת.

האם ניתן להסתמך על ניסיון המנהל 
 שניהל חברה אחרת ? 

 לא ניתן.

 

 ____________חתימת המציע:        

 

 


