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 13.2.2020פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

 02/20מכרז פומבי מס' 

 אזורית תמרמכרז שירותי ניטור והדברה משטח מועצה 

 

 משתתפים

 :מטעם המועצה
 מר רז לוגסי, מנהל מח' רישוי עסקים ותברואה

 גב' נופר עבודי, מזכירת אגף תפעול
 גב' איילת סלע, מזכירת מח' רישוי עסקים ותברואה

 
 מהלך הישיבה

 . המועצה מרחבעל מקיף הסבר ניתן 
התיירות הפופולאריים בישראל עבור תיירים מהארץ ה האזורית תמר הינה אחד מיעדי המועצ

, חקלאות, )מפעלי ים המלח ומישור רותם( תעשייהמתחמי מרחב ב קיימים ומהעולם. לצד אתרי תיירות
 ישובים. 

במרחב . הישובים בדרום עד עין חצבהמעין גדי בצפון והמועצה משתרעת על החלק הדרומי של ים המלח 
 עין תמר, נאות הכיכר ועין חצבה. ,א, נווה זוהרהם עין גדי, הר עמש המועצה

שטח המועצה  נפרשות על פני כלבמהלך הישיבה ניתן רקע על אופי הישובים והבעיות החזויות.  העבודות 
 בדגש על ישוביה, אזור המפעלים והשטחים הפתוחים. 

יתושים, זבובים,  ניתן הסבר אודות שירותי ניטור, הדברה ושירותים נוספים בדגש על טיפול בבעיית
 מזיקים, פינוי פגרים ולכידת כלבים וזוחלים.

 
 בעלי תפקידים:  מבנה ארגוני 

 הינו האחראי על מכרז זה. מנהל אגף תפעוללעניין מכרז זה 
וצוות  לרבות מנהל המחלקה, מזכירת המחלקה, מפקחים, תברואן מחלקת רישוי עסקים ותברואה

  אמונה על הפעלת הקבלן ופיקוח על השירותים הניתנים על ידו  הניטור,
 

 הגדרת השירותים:
במסגרת הגדרת השירותים ניתנו דגשים על שימוש באמצעי הדברה על פי הנחיות המשרד להגנת 
הסביבה, דגשי בטיחות ושמירה על הסביבה, יעילות ההדברה ובקרה אחר פעולות הקבלן באמצעות 

את הדוחות  ולהעביר למזמין השירותאשר ביצע ניטור חוזר, בנוסף על הקבלן יהיה לתעד את הפעולות 
תוכנית הדברה שנתית וחודשית  באחריות הקבלן להכין ולהעביר למזמין. שמוגדר במסמכי המכרז  כפי

 לניטור והדברת המזיקים הכוללת שיטות טיפול, ביצוע, אמצעים, חומרים ומעקב.
. הציוד, האחזקה והחומרים הינם באחריות שגרת עבודת הקבלן תהיה רצופה ובהתאם למפורט בהסכם

 תוקף ההסכם. הקבלן יהיה כפוף למנהל המחלקה ו/או לכל גורם אחר מטעמו. הקבלן בלבד ולכל
 חשבון סופי יוגש בסוף כל חודש.

 
 דגשים:

 20.2-לשלוח במייל עד לתאריךשאלות הבהרה ניתן 
 .12:00בשעה  5.3-האחרון להגשת ההצעות עד המועד

 יע בתנאי המכרז.והניסיון המפורט כפי שהוא מופ יש לשים לב לתנאי הסף במסמכי המכרז
  ל המסמכים הנדרשים.שולוודא קיומם כמו כן יש להקפיד על מילוי כל תנאי המכרז 

 
 .נשאלו מספר שאלות הבהרה ההתכנסות לקראת תום

 להעלות את שאלותיהם על הכתב ולהגישם בהתאם למועד שנקבע ולהנחיות התבקשו השואלים



 

 

 

 

 
 

 שנמצאות בגוף המכרז.
הקבלנים טענו כי  מוקדי מים שדורשים טיפול. נצפו תחנת דלק זוהר, ההתכנסות נמשכה לסיור באזור 

 ואינם רואים כל צורך להמשך הסיור לאזור זה. הם מכירים את אזור כיכר סדום
 שאלות שנשאלו על ידי משתתפי המפגש:

 תשובת המזמין השאלה

 .106 כן, הם מחוברים למוקד האם עובדים לפי קריאות?

ברשות וניתן בו שירותי  נמצאאתר אפעה כן,  האם אתר אפעה מופיע ברשות?
הדברה בהתאם לתכנית העבודה ומסמך 

 .הגדרת השירותים

 .3מופיע במסמך הגדרת שירותים בסעיף כן,  האם נמלת האש מוגדר כחלק מטיפול במזיקים?

  

 לתשומת לב המציעים: 

 16:00עד השעה  20.2.2020 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה הינו  -

 12:00עד שעה  5.3.2020 -ון להגשת הצעות הינוהאחרהמועד  -

  

 

 בכבוד רב,

 רכזת מכרזים

 

 

 :העתקים

 תיק מכרז


