
 

 

 

 

 
 

 ד' ניסן תש"פ
 2020מרץ  29

 
            לכבוד

 02/20המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,
בתחום שיפוטה של המועצה האזורית למתן שירותי הדברה  20/20מכרז פומבי מס'  הנדון:

 2מסמך הבהרות  - תמר

 
 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.  •
 הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש •

המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל 
 עמוד.

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
1.  

 תנאי סף 8.2 

על מנת שנוכל גם אנחנו להתמודד, 
מבקשים להוריד את הדרישה 

ל ₪  800Kלמחזור מלמעלה מ 
690K .₪ 

 

  .הבקשה נדחית

2.  

 תנאי סף 8.3+8.4 

על מנת שנוכל להגיש הצעה, 
 להסתפק במדביר אחד. 

אנחנו מבצעים בהצלחה עבודות 
שנים  5הדברה בערבה התיכונה כבר 

ומעולם לא נזקקנו למדביר שני. 
מבחינה מעמיקה של הדרישות 

במכרז זה ניתן לעמוד בדרישות גם 
 ללא מדביר נוסף.

בנוסף כמות המדבירים מוגדרת 
 כחלק מדרישות האיכות ולכן

ממילא חברה עם יותר מדבירים 
תקבל ציון איכות גבוה יותר, כך 
שאם נזכה למרות ציון האיכות 
המשמעות היא פער גדול ביננו 
לאחרים מבחינת שאר מרכיבי 

 ההצעה.

 

 .הבקשה נדחית

3.  

 תנאי סף 8.3 

בדרישת מדבירים העומדים לרשות העסק נכתב 
רש "מדביר דירות" לידיעתכם ולטובת כי ניד

התושבים והמועצה. מדביר דירות אינו רשאי 
בחוק לעבוד במקומות ציבוריים, אינו מורשה 

לעבוד בחוץ, קרי אתרים להדברת זבובים, 
אתרים להדברת יתושים, טרמיטים ועוד לא 

יען כי  חשופה תהיהיהיה כיסוי והמועצה 
עסק בעל כיסוי ביטוחי  באחריותה לקבל לעבודה

.ובמצב הנוכחי אין תוקף לביטוחנכון ותקף   
אשר  את כל הכתוב שטחתי בפני ראש המועצה)

 (כך עשיתי  ביקש לפנות למחלקת התקשרויות

 8.3כאמור בסעיף 
למסמכי המכרז, בנוסף 

רישיון לעובד בעל 
נדרש כי מדביר בדירות 

סיק עובד המציע מע
בעל רישיון אחד לפחות 

מדביר במבנים ובשטח 
כאמור בסעיף  פתוח

( לחוק הסדרת 2)א()
העיסוק בהדברה 

  2016-תברואית, תשע"ו
צע מדביר זה רשאי לב

כל הדברה מותרת, 
 . למעט הדברה באיוד



 

 

 

 

 
 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה
למען הסר ספק מובהר, 
כי מציע המעסיק שני 

רישיון  יבעלעובדים 
מדביר במבנים ובשטח 

  עומד בתנאי הסף. פתוח
 
 
 

 :דגשים להגשת המכרז
 
בשני העתקים אחד כרוך והשני לא כרוך וכן על גבי  תוגש( במלואה )כולל נספחיםההצעה  .1

 מדיה דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי(. ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה נפרדת.

 אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .2

 ."ההצעות הגשת

 
ה כ ר ב  ,ב

 
 יערית הרוש

         רכזת מכרזים         


