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סעיף רלוונטי
בהזמנה/נושא
השאלה
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9.3

שאלה

ב סעיף ה תמורה צוין שהיא
לפי "נספח ב" המצורף ,
נספ ח זה לא צורף כלל ,נא
לשלוח את נספח ב'(לציין את
התעריף לעץ בוגר).

תשובה

נספח ב' נמצא בדף המכרז
בכתובת:
http://jet.gov.il/Web/He/Abo
/ut/Tenders
תחת הכותרת "הצעה כספית
למילוי המציע"
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5.4

האם על הא גרונום המוצע
להיות בוגר מסלול מדעי
הצמח ( עצים וצמחים ) או
שאגרונום בוגר ה פקולטה
ל קרקע ומים עונה על
הדרישה?

מסלול הלימודים אינו רלוונטי.
על האגרונום המוצע להיות רשום
במאגר המומחים לטיפול בעצים
של משרד החקלאות.
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5.4

האם על המציע להתחייב כי
האגרו נום המוצע שעומד
בתנאים שפורסמו הוא
האגרונום שיבצע את הסקר
בפועל?

כן .ראו סעיף  9להסכם.
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5.4

האם האגרונום המוצע על ידי
המציע יכול להיות קבלן משנה כן.
של המציע?
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5.4

האם קיימת דרישת למספר
מינימלי של רשויות מקומיות
להוכחת הניסיון?

לא קיים תנאי סף המתייחס
לניסיון עם רשויות מקומיות.
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5

האם על המציע עצמו להיות
אגרונום או הנדסאי נוף?

לא

תכולת העבודה -
 4.5.1שלב א –
הסקר

יש להגדיר מה הכוונה
ב"זיהוי העצים" .הכנת מפת
מדידה ,בה מופיעים העצים
הקיימים בשטח הינה
באחריותו של מודד מוסמך
והכנתה נדרשת טרם ביצוע
סקר העצים.

הכנת מפת העצים תבוצע ע"י
מודד .האגרונום ינחה את
המודד ויוודא כי המפה כוללת
את כל זיהוי העצים מהווה בסיס
לסקר האגרונומי.

תכולת העבודה -

נתקבלו מס' שאלות הנוגעות
לשינויים שנערכו בנוהל
פקיד היערות.

יובהר כי נוהל פקדי היערות
העדכני הוא המחייב

תכולת העבודה -
 - 4.5.4סימון
העצים בתכנית
בפורמט DWG

סעיף זה אינו חלק מתוצריו של
הסוקר בתהליך אלא של
המתכנן ע"פ נוהל משרד
החקלאות לביצוע סקרי עצים

תכולת העבודה -
 4.7.3הוצאת מכרז

הוצאת מכרז אינה יכולה
להיכלל בתכולת העבודה של
סקר העצים .משימה זו
יכולה להיכלל בסעיף 6.7
כחוו"ד ייחודית או כמשימה
שאינה קשורה לסקר
העצים.
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האגרונום יעביר קבצים בפורמט
 DWGשל נתוני הסקר שביצע.

האגרונום יסייע על פי הצורך
למנהל הפרויקט בהנחיות
אגרונומיות למכרזי הביצוע.

תכולת העבודה -
 4.7.4פיקוח באתר
בעת ביצוע עבודות
הטיפול בעצים

יש להגדיר את הדרישות
לפיקוח זה ,האם צמוד,
אחת לכמה זמן ,עליון וכו'

זמן ליווי ופיקוח על קליטת עצים
מועתקים הינו שנה.
לסעיף יתווסף פירוט המטלות
המהוות חלק מן הפיקוח העליון
וכלולות בתמורה המוגדרת עבורו
בנספח ב' המצורף למכרז.
פירוט המטלות יהיה כלהלן:
 סיור בשטחי העתקת העציםוהוצאת דו"ח תקופתי אחת
לחודשיים לתכנית אב לתחבורה
ולמנהל הפרויקט.
הדו"ח יפרט את מצבם של
העצים והפעולות במידה
ונידרשות לשיפור קליטתם
באתר.
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 סיוע על פי הצורך למנהלהפרויקט בתחזוקת העצים
המועתקים לתקופה של עד שנה
ממועד העתקה.
 סיוע בהליך מסירת העציםלטיפול הרשות הרלונטית /הגורם
המתחזק עיריית ירושלים ,קק"ל
וכו' על פי הצורך.
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נספחים ג ו ד
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נספח ב'  -פירוט
שלבי תשלום סעיף
ה -תכנון מוקדם
סעיפים 2 ,1

האם ניתן להגיש טבלאות
נפרדות ממסכי המכרז אך
באותו הפורמט?
מניסיוננו בעבודה על מקטעי
הקו הירוק היום ,ההפרדה
לסעיפים  1ו  2אינה
רלוונטית /אינה ברורה .אנא
פרטו.

כן
מקובל .סעיף  1יתבטל .אבן הדרך
הראשונה לתשלום בשלב התכנון
המוקדם תהיה "הגשת טיוטה
למסמך נספח מבנה עצים
בוגרים" וישולמו עבורה 65%
מסך התמורה לתכנון המוקדם.

