
 
 
 
 
 
 

20/10/2022 

 08/2022מכרז פומבי מס' 

 מכרז לקבלת שירותי הדברת מזיקים ועשבייה 

 מסמך הבהרות ומענה לשאלות הבהרה 

(, מתכבד להשיב לשאלות אשר התקבלו במועד שנקבע לכך  "האשכול"אשכול רשויות גליל והעמקים )להלן:  
 המכרז הנ"ל.  במסמכי 

.  האמור בו  ממסמכי המכרזומהווה חלק בלתי נפרד    במכרז מסמך הבהרות זה יחייב את הכלל המשתתפים  
 בהתאמות הנדרשות. המכרז יחול על מסמכי  

 מענה  שאלת הבהרה  ' סע ' עמ #

1 2 2.1 

למסמכי   2בעמוד  –עולה סתירה 
עד    .המכרז יבחרו  כי   5מצוין 

בעמוד   ואילו  כי    6זוכים  מצין 
אבקש לדעת    -זוכים    3יבחרו עד  

 אילו מהסעיפים הינו הנכון? 

 ת להבקשה מתקב
 .  2אכן נפלה טעות סופר בעמוד מספר 

קבלנים זוכים  לביצוע עבודות    3יבחרו עד  
 . מכרז זהבמסגרת 

2 15 11 

ביטוח   דרישת  ישנה    –דרישות 
לא   אנו  מוצר,  חבות  ביטוח 
מספקים מוצר כלל אלה שרותים  
ביטוח   ברשותנו  אין  ולכן  בכלל 
שכזה, אבקש להוריד את דרישת  

 הביטוח. 

 באופן הבא:חלקית והבקשה מתקבלת 

במידה שהקבלן הזוכה לא מייצר בעצמו  
באופן   משווק  ו/או  ההדברה  חומרי  את 

, ניתן לוותר על  בלעדי את חומרי ההדברה
בדרישת  ד ולהסתפק  המוצר  חבות  רישת 

 ביטוח האחריות המקצועית. 

3 13 8 

חשבונית   ושליחת  חיוב   –ביצוע 
רשות   לכל  יבוצע  החיוב  האם 
הרלוונטי   לאשכול  או  בנפרד 

 עצמו? 

 הבקשה מתקבלת 

חשבונית   תשלח   העבודה,   ביצוע  לאחר 
העבודות   עבור  האשכול  שם  על  נפרדת 

מן   אחת  בכל  בוצעו  הרשויות  אשר 
 . )חשבונית נפרדת לכל רשות(

4 13 8.6 

לעד   מוגבלת  למדד    7%הצמדה 
את    – שנים    5-ב להוריד  אבקש 

נמצאים   אנו  הזאת,  ההגבלה 
בתחילת תקופת אינפלציה שאין  

  7%-לדעת לאן תתפתח והגבלה ל 
משמעותית   שחיקה  משמעותה 

 של מחירי העבודה בפועל 

 הבקשה נדחית 

5 30 
טבלת  
הצעת  
 המחיר 

מחיר הדקל    –  הצעת  חדקנית 
תחת   נמצאות  האורן  ותהלוכן 

עבודות    2בפועל זה    – סעיף אחד  
תמחור   בעלות  לחלוטין  שונות 
ולכן   שונה  עליות  ומבנה  שונה 

ל להפרידם  סעיפים    2-נכון 
 נפרדים. 

 הבקשה מתקבלת 

 הסעיף הנ"ל יפוצל לשני סעיפים נפרדים  



 
 
 
 
 

 מענה  שאלת הבהרה  ' סע ' עמ #

6 31 
טבלת  
הצעת  
 המחיר 

מחיר  היונים    –  הצעת  נושא  כל 
סעיפים, אחד התקנת    2-מחולק ל

בנפרד  סליל  או  דוקרנים   / רשת 
מחיר למ"ר והשני התקנת רשת / 
דוקרנים או סלי באמצעות במת 

 –הרמה או סנפלינג מחיר למ"ר  
לדעתי לא נכון שכל המחיר יהיה  
במת  עם  בעבודה  לתלות  מוצמד 

סנפלינג   או  יכול    –הרמה  זה 
י במחירים ליצור שינוי משמעות 

או   גדולות  עבודות  של  במקרה 
נכון לחלק את   –קטנות במיוחד  

לדומה:   שיהיה  כך  .  1הסעיף 
למ"ר.   מחיר  רשת  .  2התקנת 

עבודה    / הרמה  לבמת  תוספת 
שבוע    – בסנפלינג    / עבודה  ליום 

 עבודה וכו'. 

 הצעה מתקבלת 

שורה   יום   לתמחור  תתוסף  עבור  תוספת 
בגובה   מנוף/  עבודה   / בגלישה  )שימוש 

 במת הרמה/(  

7 3 3.6 

סף   יש    – תנאי  הסף  בתנאי 
אחד   הדברה  לרישיון   –דרישה 

זה תנאי סף מינימלי מאוד ביחס  
הפוטנציאלית   העבודה   –לגודל 

ל הסף  תנאי  את  לשנות    5  -נכון 
במבנים   הפחות  לכל  רישיון 

 ובשטח פתוח / איוד. 

 בקשה מתקבלת חלקית ובאופן הבא:ה

יכלול   הסף  שתנאי  כך  יתוקן  זה  סעיף 
( שני  של  הדבר (  2מינימום    ה רשיונות 

 . מתאימים לסוג העבודה

 

 : מטעם האשכול ההבהר

הקבלן יהיה    "  לעניין רישיון ההדברה באופן הבא:בוצע חידוד    –)ב(  2נספח טכני, סעיף    –ט'  נספח   .1
שהוא    הנדרשת  המתאים לביצוע סוג העבודה  נוכח בעצמו או באמצעות עובד בעל רישיון מדביר

 . "השירותים בתוקף למועד אספקת 

 

 : כללי

גובר האמור במסמך זה. בשאר   ,המכרזיובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי   -
 , לא יחול כל שינוי.המכרזמסמכי 

יש לשים לב כי התשובות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע שלא העלה את השאלה לגביה   -
 ניתנה תשובה.  

לכלל   - תישלח  כך  על  והודעה  האחרון  למועד  עד  מיוזמתו  ושינויים  הבהרות  להוסיף  רשאי  האשכול 
 המשתתפים בהליך.  

 

 . וכחלק בלתי נפרד מהם ההצעה למסמכי ,יש לצרף מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע

 

 בברכה,

 



 
 
 
 
 

 אופיר גומל  

 והעמקים  אשכול הגליל 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 


