
 

 

 תאריך:_____________ 

 _______________________ לכבוד______ 

 בפקס' / דוא"ל ______________________ 

 וידוא קבלה _________________________ 

 2021/50מס' מסגרת פומבי מכרז 

  - שירותי הדברת מזיקים, עשביה ולכידת זוחלים במועצה האזורית גזר וביישובי המועצה
 2מס' –  שאלות הבהרה

הבהרה .1 שאלות  המועצה  נוספות  להלן  במשרדי  למכרז    שהתקבלו  בקשר  והתייחסות 
 שבנדון. 

 פרק/ # 

 נספח

 מענה המועצה  שאלה  סעיף עמוד

תשובות    .1

 הבהרה 

שאלת   

11 

אנו נותנים שרותי הדברה מסוגים  
שונים מזה שנים ארוכות לתושבי  

 ויישובי המועצה.  

האם כתנאי להשתתפותנו במכרז 
עלינו לוותר על עבודות אלו תוך  

 פגיעה בחופש העיסוק שלנו?  

עם מועצות אחרות ניתן    ומניסיוננ

להגביל את ביצוע העבודות  

הפרטיות במהלך ההתקשרות עם  

שאינו פוגע   ספק ההדברה באופן

במועצה או בספק ההדברה.  

למשל, הגבלת ביצוע עבודות  

פרטיות ע"י המדביר המבצע את 

עבודות המועצה, במהלך אותו  

 היום. 

 אין שינוי בעמדת המועצה. 

 

מנת   על  המועצה,  של  העבר  מניסיון 

עניינים    להמנע ניגוד  של  ממצבים 

לב   ובשים  שונות  כספיות  ומחלוקות 

המועצה   מדביר  השירותים,  לאופי 

עבודות   במקביל  לבצע  יכול  לא 

 פרטיות בתחום המועצה. 

כתב   .2

 כמויות

הדברת יתושים כתוב :"  -  3בסעיף   
כל פעילות ההדברה לרבות הסרה  

של חפצים שונים )צמיגים  
גרוטאות וכו'[ המונחים בתוך 

מקווי המים ,היא חלק אינטגרלי  
  - 4מפעולות ההדברה". ובסעיף  
הסרת העשבייה אם היא לא  
בגובה של חצי מטר . שאלה: 

לאחר סיור נרחב שביצענו  
ת  מרשימת הנחלים והתעלו 

 אין שינוי בתמחור המועצה 



 

 

 פרק/ # 

 נספח

 מענה המועצה  שאלה  סעיף עמוד

שצויינו נראה כי היקף העבודה 
כפי שמצויין בסעיפים לעי"ל הוא  

גדול מאד . האם יש באפשרות 
המועצה להעלות המחיר שעליו  

מבקשים הנחה באופן משמעותי  
 ברכיב זה ? 

 

 
 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.    .2
 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.    .3
המשתתף   .4 ועל  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  שלעיל  וההבהרות  השינויים 

זה, כשהוא   בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך 
 בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. חתום על ידו 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.  .5
 
 בברכה,          

 יניר שמולביץ' 
 מנהל היחידה הסביבתית 

 המועצה האזורית גזר  
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