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 לביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת מכרז בפרוטוקול סיור קבלנים 

 16.6.21מתאריך  02/2021פ' 

גב' אורטל אחראי גינון,  -מר אליקו משהמנהל בינוי לוגיסטיקה ורכש,  -גרי סניידרהשתתפו: מר 
 ע. מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש. -אלטבה

 קבלנים:

 דאעפק סואמו –" בטוחה בע"מ חב' "מ.י. ס אבטחה

 סמוחמד קיי -"םהמשקחב' "

 רפיק-נים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מ"חב' "גינו

 

 

 ,אחזקת גינוןובת המכרזים המכללה יצאה למכרז שירותי עפ"י חוק ח

יש לקרוא היטב את חוברת המכרז, לחתום על כל עמוד, ולהחתים רו"ח ועו"ד במקומות 
 הנדרשים.

כמו כן יש לצרף את כל מסמכים הנדרשים כולל  תשובות לשאלות הבהרה במידה ויהיו, ולהגיע 
 המכרזים, מעטפה שלא תגיע בזמן תיפסל.בזמן להגיש את החומר בתיבת 

כל המסמכים ותשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המכרזים של המכללה יש לעקוב 
 ולהתעדכן.

 בבוקר. 9:00עד השעה  28.6.21שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד לתאריך 

, ערבות לא 2.10.21עד לתאריך  10,000על סך לשים לב לצרף ערבות בנקאית  –ערבות מכרז 
 לפסול את ההצעה.תקינה עלולה 

חדר   LGבקרוון לוגיסטיקה מבנה  .בבוקר 10:30עד שעה  4.7.21 מסמכים יש להגיש עד לתאריך 
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. ש להכניס לתיבת המכרזים את מסמכי המכרז במעטפה סגורה עם ציון שם המכרז ומספרוי
 בזמן תיפסל.ההצעה שלא תוגש 

 חודשים כל אחת. 12תק' נוספות בנות  3חודשים מיום חתימתו, ניתן להאריך ל 12-תק' ההסכם ל

 

 

 נא למלא שמות ממליצים וטלפונים באופן ברור וקריא.

 שקלול ההצעה יהיה עפ"י החלוקה הבאה:

 45% -סה"כ , עלות לשעת עבודה בחודשים אוקטובר עד פברואר כולל מע"מחיר מ

 35% –סה"כ               מ,עלות חודשית קבועה לחודשים מרץ עד ספטמבר  כולל מע"
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המלצות, התרשמות כללית בדבר אמינות וכושרו של  המציע לבצע את התחייבויות, היקפי עבודה 
 20% -סה"כ   ע, ניסיון קודם עם המצי קודמים, טיב המוסדות להם סיפק, לרבות

 

 .33יש לשים לב למפרט תחזוקת גנים בעמ' 

 .45להקפיד על נהלי בטיחות בהתאם למפורט בעמ' חובה 

 

 

 רשמה: אורטל אלטבה

 


