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בהשתתפות רונה נשר ודורון  1.11.2020סביבת המועצה האזורית תמר למכרז שבנדון התקיים ב מציעיםסיור 
 לקס.

 
 על המציעים לצרפו להצעתם כשהוא חתום על ידם. פרוטוקול זה מהווה חלק ממסמכי המכרז.

 

  –תנאי המכרז  .1

 .הוצגו תנאי המכרז, כפי שפורסמו בעיתונות הארצית ובאתר האינטרנט של רט"ג .1.1

על המציעים להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של רט"ג, לחתום עליהם ולצרף להצעתם  .1.2
  תכולת מעטפת הצעה. – יא'את כל המסמכים המפורטים במסמך 

למציעים שמורה הזכות להציג שאלות הבהרה נוספות לגבי המכרז, עד למועד  –שאלות הבהרה  .1.3
פרוטוקול האחרון להגשת שאלות המופיע במסמכי המכרז. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד. 

מהווה חלק ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו להצעתם כשהוא חתום על והתשובות שאלות ה
 ידם.

  –אתר העבודה  .2

, לאורך חופו הדרום שטחים פתוחים באזור המלונות ושטחים באחריות המועצהו ניההעבודה אתר  .2.1
 מערבי של ים המלח. בסיור הוצג אתר אופייני וכן מפת אזורי העבודה המתוכננים.

  –עבודות נשוא המכרז  .3

המכרז הינו מכרז מסגרת ומטרתו להקים מאגר של קבלנים אליהם יופנו עבודות פרטניות מעת לעת,  .3.1
 .לצרכי הרשותבהתאם 

מטרת העבודות הינה להוציא ולמגר מיני צמחיה פולשת שנשתלה באזור ולהחליפה בצמחים מאושרים  .3.2
 מקומיים.

העבודות יכללו בין היתר: אספקת שתילים וביצוע שתילה, הקמת מערכות השקיה וביצוע השקיה  .3.3
שו לצורך ביצוע לצרכי קליטה, עבודות כריתה וגיזום וכן עבודות פיתוח מצומצמות ככל שידר

 כריתה/שתילה.

 דגשים נוספים: .3.4

 אספקת שתילים תעשה בהתאם להנחיות רט"ג למניעת הפצת נמלת האש הקטנה. .3.4.1

יש לאשר את מקור האספקה עם פקח רט"ג )אספקה  ככל שידרשו דקלים לאספקה ונטיעה, .3.4.2
 .מאזור דרומי לנווה זוהר בלבד(

  –לו"ז לביצוע  .4

נית מסוימת, היא תפנה ב'פניה פרטנית' לכל הזוכים במכרז. כאשר הרשות תבקש לבצע עבודה פרט .4.1
 בפניה זו יפורטו העבודות הנדרשות וכן לוח הזמנים לביצוען. 
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  –אישורים והיתרים תיאומים,  .5

תיאום מקדים לכל עבודה פרטנית יבוצע על ידי הרשות. במהלך ביצוע העבודות יועברו לקבלן המבצע  .5.1
 .לתיאום ביצועפרטי איש הקשר הרלוונטי 

  –כלי עבודה  .6

כלי העבודה שיובאו לאתר יהיו תקינים, ללא נזילות שמן, שטופים ונקיים מכל שאריות  .6.1
 אדמה/צמחיה.

  -ניסיון קודם  .7

להוכחת ניסיון קודם  על המציעים לצרף להצעותיהם אסמכתאות )כגון: הסכמים, חשבונות וכדומה( .7.1
 כנדרש בתנאי המכרז.

 

 
 
 
 
 
 

 ____________________   ________________________ 
 חתימה וחותמת     שם המציע

 


