
 

 

 4/3/2020תאריך: 

 לכבוד

 11/2020המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

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

 כללי:

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

עודכנו תנאי סף, מסמך אישור קיום ביטוחים תשומת לב המשתתפים כי במסגרת מסמך הבהרות זה,  .4
 וכתב הכמויות.

 לפני מע"מ לשנה. ₪ 150,000-עודכן ההיקף הכספי של המכרז לכמו כן, 

 ** למסמך ההבהרות מצורף מסמך ו' )אישור קיום ביטוחים( בנוסח מעודכן, וכן כתב כמויות מעודכן.

 ** המציעים נדרשים להגיש מסמכים אלו כשהם חתומים על ידם בהתאם להוראות המכרז. 

 מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו ממשתתפים במכרז:להלן 

 תשובה שאלה מס"ד

1 

 :(1)ס'  בכתב הכמויות
יש  .ש"ח הדברת מזיקים 225 -גני ילדים 

לפרט כנגד אלו מזיקים ומה גודלו המקסימלי 
 .של הגן

 .נמלים /תיקנים -יובהר כי מדובר במזיקים 
 100בגני ילדים בשטח עד כן יובהר כי מדובר 

 מ"ר

2 

 :(2)ס'  בכתב הכמויות
יש לציין כנגד אלו מזיקים  -הדברת בית ספר 

  ומה גודלו של בית הספר

 .נמלים /תיקנים -יובהר כי מדובר במזיקים 
 700בגני ילדים בשטח עד כן יובהר כי מדובר 

 מ"ר
 :(3)ס'  בכתב הכמויות 3

חשוב  -מחיר לקריאה או לטיפול  -יתושים 
לשבועיים בלבד החומר תופס לדעת שהטיפול 

יקר מאוד אין התייחסות לגודל השטח 
 המטופל זה כללי מידיי

מחיר לקריאת שירות וטיפול כי מדובר ביובהר 
 נקודתי במפגע.

 :(4)ס'  בכתב הכמויות 4
 / מכרסמים כנגד מה - הדברת מוטמנים

תיקנים .... )מחיר נמוך( יש להתחשב בהגעה 
 מיוחדת למקום

 למוטמן₪   100להמחיר הוחלט על תיקון 



 

 

 :(5)ס'  בכתב הכמויות 5
מדובר במחיר  –טוואי התהלוכה של האורן 

  נמוך

 ₪  55-להמחיר הוחלט על תיקון 

 :(7)ס'  בכתב הכמויות 6
מדובר  – טיפול בהגמעה -הדקל חדקונית 

   נמוךבמחיר 

 במחיר הפריט לא יחול שינוייובהר כי 

 (:8בכתב הכמויות )ס'  7
מחיר נמוך  -טיפול יתושים במאגרי מים 

לקחת בחשבון שמאגרי מים במהלך הקיץ 
ותף אחת לשבועיים ולא מצריכים טיפול ש

 לפי קריאה.

 במחיר הפריט לא יחול שינוייובהר כי 

 (:9בכתב הכמויות )ס'  8
 יש לפרט מידי. כללי מדובר במלל 

 -יובהר כי הפריט מדובר על הדברת מזיקים 
 .ניטור עד שעת עבודה אחת ,נמלים ותיקנים

 (:11בכתב הכמויות )ס'  9
  .300לפחות צריך להיות  .מחיר נמוךמדובר ב

 .₪ 300 -ל 11בפריט  המחיר תיקוןהוחלט על 
 

 (:12בכתב הכמויות )ס'  10
מה אם  .הכתוב לתיבה אחתמתייחס על פי 

כיצד  ?צריך יותר מה שבדרך כלל קורה
  ?מתומחר

 כלהלן: 12המחיר של פריט  תיקוןהוחלט על 
 ₪   170תיבה ראשונה 

 ₪  40 -כל תיבה נוספת מעבר לתיבה הראשונה

 (:13בכתב הכמויות )ס'  11
 -הנחת מלכודות מדובר בסעיף כללי מידי. 

 ? כמה

 מכתב הכמויות. ימחק 13סעיף 

 (:14בכתב הכמויות )ס'  12
בדרך כלל סניטציה והדברה של  -זבובים 

 . . החומר יקר מאודזבובים יקרה

 במחיר הפריט לא יחול שינוייובהר כי 

 (:15בכתב הכמויות )ס'  13
קרן קימת ששם יש אלפי מחיר שמתאים ל

יש לעלות לפחות ל  .נמוך מאוד .דונמים
יש  לציין שבחורףמה גם שחשוב . 400₪

 . להשתמש במונע נביטה

 ₪ 350 -ל 15בפריט  המחיר תיקוןהוחלט על 
 .לדונם

בכתב המחירים כפי שמפורט במסמכי המכרז,  המחירים כוללים מע"מ?  14
 . לא כוללים מע"מהכמויות 

 הסעיפים הבאים: יתווספולכתב הכמויות   .אין התייחסות לנמלת אש 15

₪   400  - בגן ילדיםטיפול  -  נמלת האש .1
 לגן .

  - טיפול בנמלת האש בשטח פתוח .2
 .לקריאה₪   500

אין מידי. ם יהמחירים נמוכים מאוד וכללי 16
את הצד המבצע  ירידה לפרטים דבר המוביל
 בעצם לשקר בכדאי להרוויח

 הפריטים עודכנו כמפורט במסמך הבהרות זה

יולי   לדעתי צריכים לבצע סוף -מוסדות חינוך  17
תחילת אוגוסט בסיום הלימודים כאשר 
מתומחר בנפרד ואז לעבוד במהלך השנה לפי 

ך )מכרז נפרד לפי מטר במידת הצור  קריאות
 (של כל מוסד

מבוצעות עבודות בשגרה בסוף / לפני תחילת שנת 
לימודים. לא יחול שינוי מהאמור במסמכי 

 המכרז למעט המפורט במסמך הבהרות זה.

 מתקבלת.הבקשה  :אי סףמסמך ב' תנ 18



 

 

א הדברה  3.3בתנאי הסף נדרש רישיון עסק 
ית. יש לציין שכבר לא נדרש רישיון תאורתב

עסק זה מתוקף חוק רישוי עסקים, וכעת 
 .3.4 דורשים רישיון

יובהר כי במסגרת תנאי הסף, על המציע להיות 
בעל רישיון לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני 

  .3.4לפי פריט רישוי( 

בעקבות הדרישה להדברת עשביה ברחבי  19
המועצה, יש לבקש רישיון עסק להדברה 

. השימוש בחומרי הדברה 'ב3.3"חקלאית" 
מאושרים להדברת עשבייה הינם בהתוויה 

לכן יש לדרוש רישיון עסק מסוג זה . חקלאית
 בנוסף. 

 .נדחיתהבקשה 
יובהר כי אין רלוונטיות לדרישה זו במסגרת 

רשות במכרז, שכן עבודות ההדברה העבודות הנד
 אית.לקהדברה חהנדרשות אינן עבודות 

לבחון מחדש את נושא המחיר מבוקש  20
בהדברת טוואי התהלוכה וחדקונית הדקל.  
המחיר הינו מחיר עלות אם לא בהפסד, 
מבקש לבחון שוב את הסעיף הנ"ל ולשנותו 

 בהתאם.

 לעיל. 5-6ראה ס' 
 

לנמלה האש הקטנה האם יש התייחסות  21
במכרז? מדובר בפולש שמשגשג באזורינו 
בפרט באזור המועצה. צריך לתת לו 
התייחסות מיוחדת ולא לכלול אותו עם שאר 

 הנמלים.

 לעיל. 15ראה ס' 

 (:1-2בכתב הכמויות )ס'  22
בטבלת  1+2טיפול למזיקים סעיפים האם 

פירוט העבודה, בגני ילדים ובתי ספר הוא חד 
ובאיזה מועד, ומה לגבי קריאות  בשנה,פעמי 

 במשך השנה? 

לכתב הכמויות הינו  1-2יובהר כי האמור בס' 
בחודש  ,בדרך כלל ,טיפול חד פעמי ונדרש לביצוע

 אוגוסט לפני תחילת שנת הלימודים. 
 

 (:3בכתב הכמויות )ס'  23
האם מדובר על יתושים  - הדברת יתושים

מדוע  יתושים?מעופפים או על דגירות -בוגרים
 יש רישום )תושבים( במרכאות? 

יובהר כי מדובר על הדברת יתושים בוגרים וגם 
 הדברת דגירות.

יובהר כי  –באשר לחלק השני של השאלה 
במקרים חריגים מבצעים הדברה גם בבתי 

 תושבים.
 (:4בכתב הכמויות )ס'  24

האם זה רק לפי –טיפול למזיקים במוטמנים 
 מחזורי שוטף לאורך השנה?קריאה או טיפול 

 ואם מחזורי כל כמה זמן? 

 .לפי קריאהלעיל. המחיר הינו  4ראה ס' 
 

 (:5בכתב הכמויות )ס'  25
הינו חד פעמי –טיפול לצרעות/דבורים האם 

 לפי קריאה בלבד.

כאשר לא  בטיפול חד פעמייובהר כי מדובר 
רק הרחקת מתבצעת בעניין דבורים הדברה אלא 

 בנושא. הקן ע"י מוסמך
 (:6בכתב הכמויות )ס'  26

טיפול לתהלוכן האורן הינו חד פעמי האם 
 דצמבר.שנתי בנובמבר/

ומתקיים  פעמי שנתי דחיובהר כי הטיפול הינו 
 סוף השנה.לקראת 

 
 (:7בכתב הכמויות )ס'  27

–הדקל  לחדקוניתהאם הטיפול לעצי הדקל 
והאם  הינו בהגמעה עילית או סביב לכל עץ?

  פעמי שנתי? ומתי יש לבצעו?זה חד 

 יובהר כי הטיפול מבוצע בהגמעה.
מבוצע בהתאם  -באשר לתדירות הטיפול 

 . פעם עד פעמיים בשנה ,להנחיות אגרונום

 (:8בכתב הכמויות )ס'  28
האם להדברת יתושים - טיפול נגד יתושים

 מעופפים, או דגירות זחלי יתושים?

 לעיל 23ראה ס' 



 

 

משרד להגנת הסביבה אישור מההאם יש לכם  29
כל  רפול ליתושים מעופפים?על ריסוס או ע

לפי  –כמה זמן אתם מבקשים לבצע פעולה כזו 
 מועדים או לפי קריאות?

. אין אישור  ממשרד להגנת הסביבהיובהר כי 
מבוצע ניתור וריסוס ע"פ במסגרת הטיפול 

 הצורך.
 

 :אישור קיום ביטוחים –מסמך ו'  30
מבוקש בהתאם לבקשת חברת הביטוח, 

לשנות את נוסח האישור לנוסח האחיד 
 המקובל.

 מסמך ו' יתוקן. הבקשה מתקבלת.
למסמך הבהרות זה, מצורף מסמך ו' בנוסח 

 מעודכן. 

 :מגבלה כספית של המכרז 31
, ולפי לפי המחירים המוצעים )לפני הנחה(

החישוב שלנו התשלומים השנתיים צריכים 
חדקונית ₪,  25000להיות: תהלוכן האורן  

, הדברת עשביה (מס טיפולים)₪   25000הדקל 
. לא נותר תקציב (חורף, קיץ)₪  25000

 לפעולות נוספות

 

 :3.א.3תנאי סף  32
לפי שינוי לחוק משנה שעברה אין צורך 

 .ברישיון כזה

 לעיל. 18הערה  הבקשה מתקבלת. ראה

33 
 

 :13 –כתב הכמויות 
ללא מלכודות זבובים. ההצבה חד פעמית? 

 גודל?? איזה מלכודת ? ריענון

 לעיל. מדובר בגודל סטנדרטי 10ראה ס' 

 בכבוד רב,

  המועצה המקומית גני תקווה

 



  

 יא'מסמך 

 מועצה מקומית גני תקווה
 11/2020מס'  פומבימכרז 

 לביצוע עבודות הדברה במוסדות חינוך וציבור וברחבי המועצה
 

 מספר פרוט העבודה מחיר

 מחיר פר גן ,הדברת גני ילדים -)נמלים / תקנים( טיפול נגד מזיקים  225
 מ"ר 100עד 

1 

 2 פר בי"סהדברת בתי"ס ,מחיר  -טיפול נגד מזיקים  720

לקריאת מחיר  -)תושבים(  הדברת יתושים -טיפול נגד יתושים  325
 וטיפול נקודתי שרות

3 

 4 למוטמן אחד הדברת מוטמנים, מחיר טיפול -טיפול נגד מזיקים  100

 5 דבורים, מחיר לקן כולל קריאות שרות / טיפול נגד צרעות 225

ה לכל עץ, מחיר פר עץ טיפול ע"י הזרק -טוואי התהלוכה של האורן  55
 עצים( 500-)סה"כ כ

6 

 7 עצים( 500-טיפול בהגמעה, מחיר לעץ )כ -חדקונית הדקל  50

פארקים  -הדברת יתושים מסביב למאגרי מים  -טיפול נגד יתושים  465
 מחיר לטיפול -ציבוריים 

8 

  (.נמלים ותיקנים) מזיקים –קריאת שירות מדביר מוסמך  210
כולל טיפול נקודתי ו/או חוו"ד  ניטור עד שעת עבודה אחת.

 מקצועית של מדביר מוסמך

9 

 . מכרסמים -קריאת שירות מדביר מוסמך  210
 כולל טיפול נקודתי ו/או חוו"ד מקצועית של מדביר מוסמך

10 

 .מוסדות ציבור -טיפול נגד מזיקים  300
 מ"ר. 500מבנה עד  / מחיר לטיפול פר מוסד

 

11 

תיבה  170
ראשונה. כל תיבה 

  40נוספת 

 תיבות האכלה.  -מכרסמים 
מחיר לתיבה, כולל הצבת תיבה, פיתיונות, רעלים, ביקורת במהלך 

 החודש וחידוש פיתיונות ורעלים במידת הצורך

12 

 13 נמחק  

 מחיר למלכודת. -הנחת מלכודות לזבובים  ליחידה 100
 כולל מלכודות, חומר והתקנה. 

14 

230 
 

 15 דונם בישוב( 50לפי מחיר לדונם. )הערכה  -טיפול בעשבייה בישוב 

 16 מחיר לגן אחד .טיפול בגן ילדים -  מלת האשנ 400

 17 מחיר לקריאה –טיפול בשטח פתוח  –נמלת האש  500

 



 
 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור יחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

המועצה המקומית גני שם: 
ו/או תאגידים ו/או תקווה 

חברות עירוניים ו/או גופי 
עמותות  סמך רשותיים ו/או

בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או 
 מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________: שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________: ת.ז./ח.פ. _________: ת.ז./ח.פ.

 _________: מען _________: מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח סיום .ת תחילה .ת
  חריגים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
 (322כצד ג' )מבקש האישור מוגדר 

 (328ראשוניות )
 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 (304הרחב שיפוי ) ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 (319) המבוטח מעובדי

 (328ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 1,000,000     אחריות מקצועית
 (302אחריות צולבת )

 (301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )
 (304הרחב שיפוי )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) האישור מבקש

 (325מרמה ואי יושר עובדים )
 (326פגיעה בפרטיות )

 *327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )
 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
 

 

 


