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 המקומית קדימה צורן מתן שירותי אגרונום עבור המועצה  ל

 
לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר "( המועצהלהלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "

 למכרז שבנדון:

 
  :כללי

 .  נשאר ללא שינוי  למכרזהמועד האחרון להגשת ההצעות  .1
המכרז,  .2 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  .3

 בות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לר

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .4

ידי מורשה החתימה  -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .5

 מטעמם.

 שם המציע: _________________, ת.ז./ח.פ. _____________ 

 ____________________ כתובת 

 טלפון: __________________ 

מ6
 ס"ד 

מיקום  
 בהליך

 תשובה  שאלה

על חשבון המזמין  –האם גיזום הדקלים, גיזום בגובה   1
 או הקבלן?

 

שירותי  בעיקרם  הינם  השירותים 
ביצוע  ייעוץ   תפעול,  פיקוח,  ליווי, 

בנושא שוטפים  ומעקב  ים ביקורות 
וכמפורט   במסמכיי  הרלוונטיים  

הטיפול   הגיזום,  ביצוע  המכרז 
מבוצעים  בחדקו אינם  הדקל  נית 

ועל  שייבחר  האגרונום  ידי  על  בפועל 
רלוונטיות אינן  השאלות   למהות  כן 

 האגרונום שירותי 

האם טיפול בחדקונית הדקל על חשבון המזמין או    2
 הקבלן? 

 
או    3 המזמין  חשבון  על  הגזם  מפינת  הגזם  פינוי  האם 

 הקבלן? 

 האם חובה רכב באתר?   4
 

 לא חובה, תלוי באופי העבודה

 מצוין כי יש עוד אתרים בנוסף לרופין, מבקש הבהרה.   5
 

 השאלה אינה ברורה 

 כמה דונם גינון האתר?  6
 

כמתואר   גינות  במספר  מדובר 
המכרז המענה   -במסמכי  ראו  נא 

 להלן  7לשאלה 
ידוע מספר    -סקר עצים    7 העצים במועצה, לא ידוע לא 

גינון  של  דונמים  כמות  החינוך,  מוסדות  מספר 
העצים   סקרי  של  התדירות  ידוע  לא  במועצה, 

 המבוקשים. 
סקרי עצים בדר"כ מתומחרים לפי מחיר לעץ וחייבים  

 להבין כמות עצים ותדירות. 
 
 

רשימת  זה  הבהרות  למסמך  מצורף 
המקומית.    גנ"י במועצה  ספר  ובתי 

יכולים   בכך,  המעוניינים  משתתפים 
ובסביבת   המועצה  בשטחי  להתרשם 
היקפי  להערכת  החינוך  מוסדות 
העבודה הנדרשת. כמות ו/או מיקומי 
ו/או השטחים ו/או העצים ו/או אופי 

להש עשויים  החינוך  נות  תמוסדות 
 . מעת לעת


