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 לכבוד

 11/2020המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 11/2020פומבי מכרז  - 2מס'  מסמך הבהרות:  הנדון
 הבמוסדות חינוך וציבור וברחבי המועצלביצוע עבודות הדברה 

 כללי:

 בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה. בכל מקרה של סתירה .1

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על  .2
 ידו, כיתר מסמכי המכרז. 

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 שהתקבלו ממשתתפים במכרז:נוספות מענה לשאלות הבהרה להלן 

 תשובה שאלה מס"ד

1 

 :תנאי סף
ממליץ בחום לבדוק לגבי הרישיונות עסק. 

רשות ציבורית ומן מדובר פה על שירות עבור 
ההיגיון נדרש )חובה( רישיון עסק רלוונטי )יש 

 כמה(
כמו כן האם יש איזכור להיתר רעלים ומחסן 

ומי שלא בעל מחסן האם יש רעלים בתוקף? 
לעבודות הדברה והובלת  3.4 לו רישיון עסק

 .החומר
לעבודות הדברה פרטיות בדירות אולי לא 
צריך רישיון עסק, אבל לא שמעתי על עסק 

 שנותן שירות לרשות ציבורית ללא רישיון.
 מדובר פה על תנאי סף בסיסיים

נוכח סוג העבודות המבוקשות במסגרת המכרז, 
 ,ללא שינוי ישארו ף שנקבעו במכרזתנאי הס

 :למעט

הדרישה לרישיון עסק הקבועה  ביטול .1
מסמך ב' למסמכי המכרז,  3.א.3בס' 

שכן, דרישה זו אינה קיימת עוד נוכח 
תיקון לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני 

 רישוי(.

רישיון מדביר מורשה מהמשרד  הרחבת .2
 5.א.3להגנת הסביבה כמפורט בס' 

למסמך ב' במסמכי המכרז, כך 
במבנים להדברה שהרישיון יהא 

ובשטח פתוח, אשר אינו מוגבל להדברת 
מכרסמים בלבד או להדברת חרקים 
בלבד, על פי חוק הסדרת העיסוק 

 .2016 –בהדברה תברואית, התשע"ו 

2 

 16בהתאם לכתב הכמויות החדש סעיף מס' 
גני ילדים. האם מדובר במחיר  –)נמלת האש( 

 מ"ר? 100לטיפול לגן עד 

 מ"ר. 100אכן מדובר במחיר לטיפול בגן עד 

3 

 17בהתאם לכתב הכמויות החדש סעיף מס' 
שטח פתוח, מחיר לקריאה. עד  –)נמלת האש( 

איזה גודל )מ"ר( מדובר בקריאת שרות 
 לקריאה?₪  500תמורת 

 יובהר כי מדובר בכל קריאה ובמחיר לקריאה.



 

 

צורך / ביצוע העבודה עבור במקרה של  4
המזיקים שלא נמצאים במכרז ו/או חריגים. 
לפי איזה מחיר או שיהיה צורך בהעברת 

 הצעת מחיר נפרדת?

בעניין זה המציעים מופנים לס' "עבודות 
להסכם )מסמך ד'( למסמכי  31נוספות" בס' 

 המכרז.

 בכבוד רב,

  המועצה המקומית גני תקווה

 


