
 

 

 
 24.11.19תאריך: 

 לכבוד
 1920/11פומבי המשתתפים במכרז 

 
 א.ג.נ.,

 
 

 /192011פומבי מכרז  - 2מס'  מסמך הבהרות:  הנדון
 פיתוח גינוןלביצוע עבודות 

 
 כללי:

במסמכי המכרז יגבר המפורט בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט  .1

 במסמך הבהרות זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו  .2
 . כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 :מטעם המועצה בנוגע למכרז הבהרותלהלן 

 תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה -למסמכי המכרז יג' וספת מסמך ה .1
מצ"ב למסמך הבהרות זה, תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה אשר יהווה 

 למסמכי המכרז. יג' את מסמך 
המשתתפים נדרשים למלא תצהיר זה ולהגישו חתום יחד עם מסמך הבהרות זה ומסמכי 

 המכרז.
 

 :להלן מענה מטעם המועצה לשאלות משתתפים בנוגע למכרז

ניתן לקבל פרוטוקול של סיור קבלנים למייל שלנו יחד עם תאריך מעודכן האם  -שאלה  .2
 להגשת המכרז?

אחרון למען הסר ספק, מועד  פרוטוקול סיור מציעים מצורף למסמך הבהרות זה. - תשובה
 .)בצהרים( 12:00עד השעה  3.12.19להגשת ההצעות למכרז הינו 

 לדוגמא:משקפים את מחירי השוק ואף נמוכים. מחירי כתב הכמויות אינם  -שאלה  .3

 תשובהביטון וצביעה?  חיתוך, איך ניתן גם לבקש גם הובלה,₪.  300-עלות אדן רכבת כ .א
 .₪ 320יעודכן לסכום של המחיר בכתב הכמויות של המכרז בנוגע לפריט זה,  -

 איך ניתן לבקש גם הובלה וגם נטיעה במחיר זה?  .לפחות₪  130הינו  7עלות עץ בגודל  .ב

 .₪ 180 יעודכן לסכום שלהמחיר בכתב הכמויות של המכרז בנוגע לפריט זה,  - תשובה

איך ניתן לבקש גם הובלה וגם נטיעה במחיר  .לפחות ש"ח 240הינו  8לות עץ בגודל ע .ג
  שח? 230של 



 

 

 

 ₪. 280יעודכן לסכום של כתב הכמויות של המכרז בנוגע לפריט זה, המחיר ב - תשובה

איך . לש"עש"ח  50הינו לפחות עלות של עובד מקצועי בגינון ו/או השקיה המעסיק  .ד
 ש"ע?  8ליום עבודה בן ₪  340המחיר במכרז הוא נוכל להגן על עובדינו אם 

 ₪. 420 יעודכן לסכום שלהמחיר בכתב הכמויות של המכרז בנוגע לפריט זה,  - תשובה

. המחיר במכרז שח לש"ע 42עלות עובד לא מקצועי בגינון ו/או בהשקיה היא מינימום  .ה
 הכיצד ניתן?. ש"ע 8ליום עבודה בן ₪  280הוא 

₪  340יעודכן לסכום של המחיר בכתב הכמויות של המכרז בנוגע לפריט זה,  - תשובה
 ש"ע. 8 -ל

הובלה ופיזור מינימום עלות של , מ"ק כולל אריזה רכה 1.5עלות תערובת מקצועית  .ו
 הכיצד? . ₪. 510במכרז רשום ₪.  650

 ₪. 600יעודכן לסכום של המחיר בכתב הכמויות של המכרז בנוגע לפריט זה,  - תשובה

 ₪. 850-מבמחיר מינימום עפ"י מספר משתלות בארץ לא יפחת  10עלות של עץ בגודל  .ז
 הכיצד?₪.  450עץ כזה בעלות במכרז נקבתם במחיר ל

 ₪. 750 יעודכן לסכום שלהמחיר בכתב הכמויות של המכרז בנוגע לפריט זה,  - תשובה

במחירי כתב הכמויות מופיע ₪.  90הוא עלות ממטיר יחד עם אל נגר במחירי מינימום  .ח
 ?הכיצד₪.  80

 ₪.  125יעודכן לסכום של המחיר בכתב הכמויות של המכרז בנוגע לפריט זה,  - תשובה

, הדברה, גנים לרבות ניקוי אשפהמחלקת מחיר טיפול בשטחים שלא נמסרו לאחריות  .ט
זה נוגד מחירי יסוד  .לדונם₪  100ש" ניקוש עשביה ועוד אינה יכולה להיות בעלות 

 במשק.

  יות.כליל מכתב הכמו ימחקפריט זה  - תשובה

 

 

 בכבוד רב,

  המועצה המקומית גני תקווה

  



 

 

 
 יג'מסמך 

 
 המועצה המקומית גני תקווה

 11/2019מכרז פומבי מס' 
 פיתוח שטחי גינון ברחבי המועצה לביצוע עבודות 

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה 

 
 תאריך:__________

 לכבוד
 המועצה המקומית גני תקווה 

 
 א.ג.נ.,

 
לידיעתי את הוראות הסעיפים  ההביאהמועצה המקומית גני תקווה הנני מצהיר בזאת כי  .1

 הבאים:
 

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 
שיש לאחד האמורים חלק העולה על  ,"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
 וג, הורה, בן או בת, אח או אחות.בן ז -להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

ברשויות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור 12כלל 
  המקומיות קובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 ש( הקובע כי:דת העיריות )נוסח חד)א( לפקו 174סעיף 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -על ידי בן
  למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או (יש למחוק המיותר) יש לי/אין ליהמועצה בין חברי  .א
 אחות ואף לא סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם ( יש למחוק המיותר) יש/אין .ב
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של העירייה באמצעותו הגשתי את 

 בו.הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

 .עירייהזוג, שותף או סוכן העובד ב - בן( יש למחוק המיותר) יש לי/אין לי .ג

תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור המועצה ידוע לי כי ועדת המכרזים של 
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

זו הינו  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה
 אמת.

 
 : _____________________ציעחתימת המ : ___________________ ציעשם המ


