
 

 
 24.11.19תאריך: 

 לכבוד
 /201922פומבי המשתתפים במכרז 

 
 א.ג.נ.,

 

 /201922פומבי מכרז  - מסמך הבהרות:  הנדון
 לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה

 
 כללי:

בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך בכל מקרה של סתירה  .1
 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  .בצהרים 12:00עד השעה  3.12.19מועד אחרון להגשת הצעות:  .3
 רות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.הבה

 :מטעם המועצה בנוגע למכרז הבהרותלהלן 

 :( למסמכי המכרז2מסמך ה') -תיקון סכום ערבות ביצוע  .1
, גובה 20( ומסמך ד' )ההסכם( ס' 2על אף האמור במסמכי המכרז, ובכלל זה במסמך ה')

 ₪ 200,000יתוקן ויעמוד ע"ס שתעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם,  ערבות הביצוע
 כפי שקבוע במסמכי המכרז(.₪  300,000)במקום 

 למען הסר ספק, לא יחול שינוי ביתר ההוראות הקבועות במכרז בנוגע לערבות הביצוע.
אותה יש לצרף למסמכי ₪  50,000לא יחול שינוי בגובה ערבות ההשתתפות בסך כמו כן, 

 .למסמכי המכרז (1המכרז בנוסח מסמך ה')

 :תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה -' למסמכי המכרז ידהוספת מסמך  .2
מצ"ב למסמך הבהרות זה, תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה אשר יהווה 

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

 המכרז.

 :להלן מענה מטעם המועצה בנוגע לשאלות משתתפים למכרז

אם אין לספק רכב בשנתון הזה והוא  .ומעלה 2016בתנאי הסף רכבים משנת נדרש  -שאלה  .3

 זה בסדר?, מתחייב לרכוש במידה ויזכה
 יובהר כי מציע נדרש להציג במסגרת הצעתו אסמכתאות על כך שהוא מחזיק  -תשובה 

 . לפחות 2016מיול משנת ייצור  / רקטורוןט
, 2016מיול משנת ייצור  / ככל שהמציע לא מחזיק בעת הגשת ההצעה בטרקטורון, לחלופין

בפני עו"ד במסגרתו  המציע מתחייב כי ככל שיזכה, יציג למועצה לצרף תצהיר חתום עליו 
ימים מיום קבלת הודעת המועצה  45אסמכתאות בדבר רכישת כלי הרכב הנדרש תוך 

 בדבר זכייתו.



 

 

 ,ם וכו', עובד עם תעודת גוזהשקיהעובד עם תעודת מפעיל במסגרת המכרז נדרש  -שאלה  .4
 את כל הרישיונות האלה זה בסדר? אם יש בחברה בן אדם אחד שיש לו

יע ציובהר כי ניתן להציג עובד אחד מטעם המציע מתוך הצוות אותו נדרש המ - תשובה
 ה וכן ברישיון לטרקטור. השקי ן מפעיללהעמיד אשר מחזיק ברישיו

 מופנים המציעים לאמור במפרט הטכני למכרז: -לגבי הגיזום 
ספק מבצע הגיזום בפועל יהיה בעל תעודת "גוזם מומחה" ממשרד החקלאות. למען הסר "

 ." )ההדגשה לא במקור(צוות הגיזום אינו מתוך מצבת כוח האדם שנקבעה
 

האם ניתן להעסיק קבלן משנה במכרז נדרש רישיון לטרקטור, עבור מה זה נדרש?  - שאלה .5
 במידת הצורך?

יובהר כי ככל שהמועצה תבקש מהמציע לבצע עבודות מכח המכרז במסגרתן  -תשובה 
הגורם המבצע יהיה בעל רישיון לטרקטור כדין. ניתן לבצע עבודות  -נדרש להפעיל טרקטור 

אלו גם באמצעות קבלן משנה. יובהר כי ככל שיועסק קבלן משנה, המועצה לא תשלם 
 נוספת לקבלן הזוכה מעבר לקבוע במכרז. תמורה

 

 
 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה
  



 

 

 יד'מסמך 
 

 המועצה המקומית גני תקווה
 22/2019מכרז פומבי מס' 

 תקווהלשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני 
 

 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  ,מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד"חבר 
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" 
ם למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות )א( של ההודעה בדבר כללי12כלל 

  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 

 דת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:)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."

 
 הצהיר כי: בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ול

: 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
 באמצעותו הגשתי אתהמועצה חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של 

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 .במועצהזוג, שותף או סוכן העובד  - 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.

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

 
 : _____________________ציעחתימת המ : ___________________ ציעשם המ

 


