מענה המשרד לשאלות הבהרה
מכרז 14/2020
למתן שירותי שירותי תחזוקת שטחי
הגידול בחוות לכיש
מספר סידורי
1

מספר סעיף

שאלות
האם יש מנגנון
למכירת פרי

2

האם יש פרוייקטים
נספחים בנוסף
לתחזוקת המו"פ
האם יש במו"פ ציוד
לעבודה שוטפת

4

מהן דרכי הגישה
לחלקות

5

מהו היקף שעות
עבודת המנהל
עבודה
האם כל שטחי
המו"פ מגודרים
האם יש אישור לינה
במו"פ
כיצד מתבצעת
הניידות במו"פ ?
האם רכב פרטי ייתן
מענה
איזה ציוד יש בחווה?
ומה לגבי חומרי
הדברה או כל ציוד
אחר שנצטרך

10

לעניין ההדרכות של
משרד החקלאות
בשטח -האם ישנה
הגבלה בשעות
ההדרכה? מתאמים
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6
7
8

9

תשובות
ראה מפרט השירותים
כללי סעיף י'
לא
ציוד קיים – חרמש
מכני ,מרססי גב,
מפוח ורגיל .ניתן
לקבל כלי עבודה
קטנים כגון מזמרות
מעדר וכו' .ציוד קבוע
אחר ראה סעיף תנאי
סף מקצועיים סעיף
1.2.3.2
שבילים עבירים לכל
לכל רכב )כורכר ,מצה
מהודק(
ראה נספח  1טופס
הצעת המחיר
המו"פ מגודר ובאזור
המטעים טרסות.
לא
ניידות מתבצעת בין
החלקות בשבילים,
רכב פרטי נותן מענה.
ציוד קיים – חרמש
מכני ,מרססי גב,
מפוח ורגיל .ניתן
לקבל כלי עבודה
קטנים כגון מזמרות
מעדר וכו' .ציוד קבוע
אחר ראה סעיף תנאי
סף מקצועיים סעיף
1.2.3.2
בשעות העבודה
המקובלות.

11

הדרכות ישירות
מולם?
הל העבודה -במכרז
כתוב שיש לגייס אדם
עם ניסיון של 3
שנים 12 ,שנות
לימוד ותעודת בגרות.
מדוע צריך כבר
לאתר ולגייס את
האדם לתפקיד טרם
זכינו במכרז?
האם בשלב הראיון
הוא כבר צריך להגיע
או מספיק מנהל
התוכנית מטעם
השומר החדש?
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13

לעניין קטיף הפירות-
אנחנו דואגים לקטיף
ואתם דואגים
למכירתו? איך זה
עובד?
מי האיש קשר שלנו
מטעמכם לעניין
המכרז בשוטף?

המציע נדרש כבר
בשלב ההצעה לנקוב
בשמו של אדם ספיצפי
שיהווה את מנהל
העבודה מטעמו .
על אדם זה לעמוד
בכל תנאי הסף
הרלוונטיים
המצטברים של
המכרז.
עורך המכרז מבקש
להבהיר כי במידה
שהמציע ומנהל
העבודה הינן ישויות
נפרדות הן המציע והן
מנהל העבודה ידרשו
להגיע לשלב הראיון
בהתאם לטבלת
הניקוד האיכותי.
)ההצעה מנוקדת
בהתאם לאיכות
המציע ואיכות מנהל
העבודה מטעמו(
קטיף פרי ומכירת פרי
ראה סעיף י' במפרט
שירותים כללי
משה חלוויאה 03-
9485207

