24/8/2021
לכבוד
משתתפי המכרז
באמצעות דוא"ל  /אתר המועצה
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי  5/2021לשירותי הדברת מזיקים
הודעה מס'  – 1עדכון כתב הצעת המחיר ,מענה לשאלות הבהרה ,מועד פתיחת תיבת המכרזים
תשומת לב המציעים לשינוי במסמכי המכרז כדלקמן:

להודעה זו מצורף נספח ב – 5/נספח התמורה וכתב הצעת המחיר מתוקן
יש להגיש את הצעת המחיר ע"ג הנספח המתוקן ולא בנספח המופיע בחוברת המכרז.
הצעה שתוגש ע"י כתב הצעת המחיר שנכלל בחוברת המכרז  -תיפסל.
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:
קובץ שאלות מס' 1
#

המסמך /
הנספח
ב – 5/הצעת
המחיר

פרק
וסעיף
 ,10 ,1-6בכל מקום בו נאמר "מוקד" ,האם
הדבר מוגדר או מוגבל בשטח
29 ,11
כלשהו?

2

ב – 5/הצעת
המחיר

9 ,8

מה זה "שטח גינון אינטנסיבי"
ומה זה "שטח גינון אקסטנסיבי"?

גינון אינטנסיבי  :שטח אשר מופעלת בו מערכת
השקיה והשטח ירוק ומכוסה בצמחיה.
גינון אקסטנסיבי :שטח גינון ללא השקיה,
כגון :חורשת עצים עם שטח אדמה.

3

ב – 5/הצעת
המחיר

9 ,8

המחיר שביקשתם הוא לדונם.
ואם השטח קטן מדונם?

ככל שהוגדר מחיר לדונם ,הדברה בשטח של עד
דונם תתומחר לפי מחיר לדונם.

4

ב – 5/הצעת
המחיר

10 ,6

בשני הסעיפים יש "הדברת
צרעות" .מה ההבדל ביניהם?

מצ"ב כתב כמויות מתוקן.

5

ב – 5/הצעת
המחיר

28 ,10

במקרה של הדברת דבורים או
צרעות במקום שאין אליו גישה,
או במקום גבוה ,האם המועצה
תדאג לגישה ו/או תספק מנוף?

המועצה לא תספק מנוף או כל אמצעי הנפה.

1

נוסח השאלה

חתימה וחותמת המציע ____________

התייחסות המועצה
מוקד נחשב לאותו שטח שבו נמצא המזיק ,כגון
מבנה ציבור ,מדשאה ,גן ציבורי וכו'.
ר' כתב הכמויות המתוקן -בכל סעיף בו נרשם
"מוקד" מפורטת הגדרת השטח.
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#

6

המסמך /
הנספח
ב – 5/הצעת
המחיר

פרק
וסעיף
29

התייחסות המועצה

נוסח השאלה

מדובר בשירות שהמועצה לא הזמינה עד כה,
מדוע הדברת טרמיטים מבוצעת
אלא תושבי המועצה (הספקת השירותים
ע"י "תחנות האכלה"? ישנן עוד
שיטות (כגון קידוחים) .השיטה של ללקוחות פרטיים במועצה מהווה חלק מתכולת
המכרז) ,ומניסיוננו מזמיני השירותים הפרטיים
תחנות האכלה מבוצעת כיום ע"י
העדיפו שיטה שאינה כוללת קידוחים.
גורם יחיד (ובבלעדיות) בארץ,
עם זאת ,על מנת שלא לפגוע בשיוויון בין
למיטב ידיעתנו.
המציעים ,על המציעים לתמחר סעיף זה ,אך
התמחור לא יכלל בהשוואת ההצעות (ראו כתב
הצעת מחיר מתוקן).

קובץ שאלות מס' :2
נוסח השאלה
 .1מבקש לקבל פילוח קריאות מוקד להבין את היקף העבודה
הנדרש (ממוצע) .

התייחסות המועצה
להלן טבלה ,הכמויות להתרשמות בלבד ואין
בהן כדי לחייב את המועצה .הכמויות מייצגות
את היקף ההזמנות מטעם המועצה ,ללא
הזמנת שירותים ע"י תושבים.

 .2כמה ימי עבודה בשבוע בעונה נדרש להגיע למתן השירות?

ראו פירוט בטבלה להלן בדבר היקף העבודה
בשנה החולפת.
בכל מקרה ההגעה לפי קריאה ולפי הצורך.

 .3בנוגע לניסיון האם תאגידי מים אזוריים ,חברות ממשלתיות
גדולות ובתי חולים עומדים בדרישות התנאי של הניסיון?

לא.

 .4מבקש להסיר ו/או לשנות את עניין הגעה לקריאה דחופה
בשכלול הצעות המחיר.
במפרט הטכני רשום עד  4שעות ובחישוב ההצעה הזוכה יש
משקל מהותי למי שיתן את זמן התגובה הקצר ביותר.
הדבר נוגד את עניין השיויוניות בין המציעים.

הבקשה לא מקובלת ,במסגרת שיקולי
המועצה ישנה חשיבות לזמינות המדביר
בלוחות זמנים קצרים ,במקרים של קריאות
דחופות.

 .5מבקש התיחסות היועמ"ש בנוגע להיתר הרעלים .היתר
רעלים חייב להיות על שם המציע בלבד .לא מובן עניין
התצהיר שהמתמודד מאחסן אצל מדביר אחר .זו הקלה
בתנאי סף מהותי שלא הגיונית בעליל וגם היא נוגדת את
השיויוניות בין המתמודדים .קבלן שמציע שירות לגופים
ציבוריים בתוקף מכרז פומבי בהיקפים הנדרשים מחוייב
להיתר על שמו.

השינוי המבוקש הוא לצמצום תנאי הסף,
והקטנת פוטנציאל המציעים למכרז.
לא יחול שינוי בתנאי הסף.

 .6עבודות הדברת נמלת האש הקטנה האם המחיר הינו לפעולה
בודדת ?

ההדברה נמדדת לדונם ביצוע ,וכולל תקופת
אחריות כאמור במפרט.

חתימה וחותמת המציע ____________
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נוסח השאלה
 .7מדוע לא נדרש רישיון עסק  3.4א?

התייחסות המועצה
סוג רשיון העסק האמור בשאלת ההבהרה
מתייחס ל"ייצורם ,אריזתם ואחסונם" של
חומרי הדברה.
לא יחול שינוי בתנאי הסף.

מועד הגשת ההצעות:
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יום ד'  1/9/2021עד השעה  – 12:00הצעות שתוגשנה באיחור לא
תתקבלנה .ההגשה ידנית בלבד במשרדי המועצה ברח' קרן היסוד  18בכפר שמריהו.
מועד פתיחת תיבת המכרזים:
פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום ד'  1/9/2021בשעה  12:30במשרדי המועצה.
כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות למכרז.
יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת ,לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

בברכה,
נֹעה גולדשמידט-ניר
מנהלת מכרזים

חתימה וחותמת המציע ____________

עמוד  3מתוך 4

טבלת ריכוז עבודות הדברה שהוזמנו ע"י המועצה בשנה החולפת
(מוצגת לשם התרשמות בלבד)
הדברת
מכרסמים
(מוקד)

הדברת
צרעות
(קן
צרעות)

הדברת זחלי
יתושים (מוקד
עד 10*3 -מטר
 /תעלות עד 50
מ')

יולי 2020

54

1

22

אוגוסט 2020

44

16

ספטמבר 2020

16

18

אוקטובר 2020
נובמבר 2020

53
42

32
22

דצמבר 2021

20

43

ינואר 2021

5

1

21

הדברת
יתושים
(מוקד  -עד
דונם)

הדברת
בורות
ביוב

הדברה
נמלת
אש
(דונם)

הדברה שנתית
תיקנים ונמלים
בכלל מבני
המועצה ומבני
חינוך

הדברת
חרקים
מעופפים
(מוקד  -עד
דונם)

הדברה
תהלוכן
האורן
(עץ)

8
10

14

מס' ימי עבודה
בחודש (ימים
מלאים/
חלקיים)
6

35

8

1

5

2
240

6
4
4
5

2

פברואר 2021

19

33

2

מרץ 2021

4

83

5

68

אפריל 2021
מאי 2021

33

52

יוני 2021

39

59

15

סה"כ

329

469

27

2

חתימה וחותמת המציע ____________

18

22

87

78

127

137

18

6

12

7
8

1

30
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240

66

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  5/2021לשירותי הדברה

ספח ב – 5/ספח התמורה כתב הצעת המחיר )מתוקן(
 .1על המציע לקוב במחיר לכל פריט מהפריטים המופיעים בכתב הצעת המחיר .אי מילוי מחיר מוצע לסעיף
מסעיפי כתב הצעת המחיר תוביל לפסילת ההצעה.
 .2המחירים הקובים הים בש"ח ,ללא מע"מ.
 .3יודגש כי על הקבלן לקוב במחיר ליחידה בעמודה "מחיר יח'  "₪וכן לציין את סה"כ המחיר ,בעמודה
המתאימה ,המהווה את מכפלת המחיר ליח' והכמות.
 .4במקרה של אי התאמה חשבואית בין מכפלת המחיר ליחידה והכמות לסה"כ המחיר שרשם ע"י הקבלן,
תחשב המועצה את מכפלת ה"מחיר ליחידה" וה"כמות" ותעדכן את עמודת סה"כ המחיר בהתאם.
 .5הכמויות הקובות בכתב הצעת המחיר מייצגות היקפים משוערים של השירותים המסופקים במהלך שה
אחת .למען הסר ספק יובהר כי הכמויות מצוייות לצורך השוואת ההצעות למכרז זה ומתייחסות לשטח
הציבורי בלבד ,כי המועצה איה מתחייבת לכמויות מסוימות או להיקף עבודה מסוים וכי התשלום יבוצע
על פי כמות העבודות אשר בוצעה בפועל כפי שתוזמן על פי צרכי המועצה.
 .6כל תוי השטח המפורטים במכרז מהווים הערכה בלבד ,ואין בהם משום התחייבות של המועצה למידות
מדוייקות של המבים השוים .על המציע חלה חובה לבחון את השטחים בפועל .המחיר הקוב ביחס
להדברה קומפלט במבה יהיה המחיר המחייב ,ולא תתקבל כל טעה בדבר טעות בתמחור השירותים לאור
הסתמכות על תוי השטחים המפורטים להלן ולעיל.
 .7המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והם כוללים את כל העלויות הציוד,
כח האדם ,החומרים ,המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הובעות מביצוע העבודות.
 .8מובהר בזאת כי המועצה מבצעת על חשבוה הדברות גד יתושים ומכרסמים גם בשטחים פרטיים בכפוף
להוראות המטר.
 .9הקבלן מתחייב ,כספק של המועצה ,להיות זמין לרשות תושבי כפר שמריהו ולהעיק שירות איכותי ,יעיל
ומקצועי לתושבים ולגבות תשלום בגין שירותיו ,ככל שיוזמו ע"י תושבי כפר שמריהו באופן פרטי ,בהתאם
למחירים בהם קב במסמך ה' -הצעת מחיר וכתב כמויות ושפורסמו ע"י המועצה.
.10הצעתי כדלקמן:
#
.1

.2

תאור הפריט  /עבודה  /שרות

יחידה

כמות
מחיר יח' ₪
מע"מ שתית
לא כולל
משוערת

סה"כ מחיר ₪
לא כולל מע"מ

 1מוקד
החת תיבות האכלה/מלכודות למכרסמים כולל
הגעה ופיוי
איתור והדברה של מוקדי דגירה והתרבות של
יתושים וחרקים ,בעיקר בקולטי מים לצד
כבישים ) 1מוקד=  1מטר אורך עד  10מטר
אורך( ברוחב של עד 3מ'

עמוד  46מתוך 49

)תיבת
האכלה/
מלכודת
אחת+חומר
הדברה(

 1מוקד

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
ערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון ויהול.
וסח סופי 10:11 25/08/2021 :

330

400

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  5/2021לשירותי הדברה
כמות
מחיר יח' ₪
מע"מ שתית
לא כולל
משוערת

#

תאור הפריט  /עבודה  /שרות

יחידה

.3

איתור והדברה של מוקדי דגירה והתרבות של
יתושים וחרקים ,בעיקר בתעלות יקוז ) 1
מוקד=  10מטר עד  50מטר אורך( ברוחב של עד
 3מ'

 1מוקד

70

.4

איתור והדברה של מפגעי חרקים מעופפים כגון
זבובים ,ברחשים )מוקד= שטח של עד  1דום(

מוקד

30

.5

הדברת יתושים בוגרים )מוקד = שטח של עד 1
דום(

מוקד

30

.6

ביצוע הדברה כגד טוואי התהלוכה  /תהלוכן
האורן בעצי האורן

עץ

240
עצים

.7

הדברת מלת האש מחיר לדום – שטח גיון
איטסיבי

דום

70

.8

הדברת מלת האש מחיר לדום– שטח גיון
אקסטסיבי

דום

70

.9

הדברת צרעות

קן צרעות

10

 .10הדברת חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים אחרים
במערכת הביוב

שוחת ביוב

130

 .11הדברת מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים
אחרים לרבות במערכת הביוב הדברה בבית
המועצה )רח' קרן היסוד (18
שטח המבה כ 490 -מ"ר

קומפלט

לא כולל מע"מ

1

 .12הדברה בבית ספר "גשר" )בקריית החיוך ,רח'
שביל התפוזים  (17הדברת מוקדי חרקים,
מקקים ,מלים וזוחלים אחרים לרבות במערכת
הביוב ,שטח בית הספר כ 4,880 -מ"ר.

קומפלט

 .13הדברה במרכז וייל )רח הוטע ב( הדברת מוקדי
חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים אחרים לרבות
במערכת הביוב ,שטח המבה כ 3,000 -מ"ר.

קומפלט

 .14הדברה בבית סיור )רח' הוטע  (4הדברת
מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים אחרים
לרבות במערכת הביוב ,שטח המבה כ 60 -מ"ר

קומפלט

1

 .15הדברה במבי הצופים )רח' הוטע  (4הדברת
מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים אחרים
לרבות במערכת הביוב ,שטח המבה כ 112 -מ"ר

קומפלט

1
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סה"כ מחיר ₪

1

1

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
ערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון ויהול.
וסח סופי 10:11 25/08/2021 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  5/2021לשירותי הדברה
#

תאור הפריט  /עבודה  /שרות

יחידה

כמות
מחיר יח' ₪
מע"מ שתית
לא כולל
משוערת
3

 .16הדברה גן ילדים באשכול גים )בקריית החיוך,
רח' שביל התפוזים  (17הדברת מוקדי חרקים,
מקקים ,מלים וזוחלים אחרים לרבות במערכת
הביוב )שטח גן ממוצע כ –  150מ"ר ,עם חצר של
כ 210 -מ"ר(.

קומפלט

 .17הדברה לובי אשכול ילדים) ,בקריית החיוך,
רח' שביל התפוזים  (17הדברת מוקדי חרקים,
מקקים ,מלים וזוחלים אחרים לרבות במערכת
הביוב ,שטח הלובי כ 106 -מ"ר

קומפלט

1

 .18הדברה במרכז ההעצמה )צמוד לאשכול הגים
בקריית החיוך ,רח' שביל התפוזים  (17הדברת
מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים אחרים
לרבות במערכת הביוב
שטח של כ 72 -מ"ר

קומפלט

1

 .19הדברה במבה קב"ט הכפר )רח' קרן היסוד (23
הדברת מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים
אחרים לרבות במערכת הביוב ,שטח המבה כ-
 180מ"ר

קומפלט

1

 .20הדברה במשרדי האחזקה )רח' קרן היסוד (23
הדברת מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים
אחרים לרבות במערכת הביוב ,שטח המבה כ-
 310מ"ר

קומפלט

1

 .21הדברה בבית ראשוים )רח' הזורע  (20הדברת
מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים אחרים
לרבות במערכת הביוב ,שטח המבה כ 805 -מ"ר

קומפלט

1

 .22הדברה בבית הוטר )מרכז למוסיקה( )רח'
הזורע  ( 5הדברת מוקדי חרקים ,מקקים,
מלים וזוחלים אחרים לרבות במערכת הביוב,
שטח המבה כ 67 -מ"ר

קומפלט

 .23הדברה בבוידעם )בית המועצה הישן( )רח' דרך
הגים (6הדברת מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים
וזוחלים אחרים לרבות במערכת הביוב – שטח
המבה כ 95 -מ"ר

קומפלט

 .24הדברה משרד/חדר בגודל  5*5מ' הדברת מוקדי
חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים אחרים לרבות
במערכת הביוב

קומפלט
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  5/2021לשירותי הדברה
#

תאור הפריט  /עבודה  /שרות

 .25הדברה משרד/חדר בגודל  10*10מ' הדברת
מוקדי חרקים ,מקקים ,מלים וזוחלים אחרים
לרבות במערכת הביוב
 .26הדברת חדקוית הדקל לרבות מוף ומפעיל
מוף )עד  18מ' גובה על פי צורך( בעת הצורך

יחידה
קומפלט

כמות
מחיר יח' ₪
מע"מ שתית
לא כולל
משוערת
1

 1יח'

סה"כ מחיר ₪
לא כולל מע"מ

2

 .27פיוי כוורת /חיל דבורים ע"י איש מקצוע

קריאה

4

 .28הדברה לטרמיטים על ידי תחות האכלה
וביקורת )פתיוות(

תיבת
האכלה

לא
לסיכום

---------

סה"כ : ₪
 17%מע"מ:
סה"כ  ₪כולל מע"מ:
.11
או מתחייבים להגעה לקריאה דחופה ,עד ______ שעות מרגע הקריאה ,לכל המאוחר.
הבהרה :ככל שהמציע יציין זמי תגובה ארוכים מהמתחייב לפי הדרש במפרט ) 4שעות( ,או לא ימלא
סעיף זה ,זמי התגובה המחייבים יהיו כקוב במפרט ,ובהתאם להם יחושב ציון האיכות בגין מרכיב זה.
.12או מתחייבים כי המחירים בהם קבו לעיל ייתו גם לתושבי כפר שמריהו ,ככל שיוזמו על ידם עבודות
הדברה באופן פרטי ,למשך כל תקופת ההסכם .המחיר לעבודה באופן פרטי ייגזר בהתאם למחיר ליחידה
הקוב בטבלה זו.
.13או מאשרים למועצה המקומית כפר שמריהו לפרסם את המחירים שהוצעו על ידיו בקרב תושבי כפר
שמריהו בכל אמצעי שיראה לה לכון.
באתי על החתום:
שם המציע ______________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה_____________________:
כתובת ___________________________________:טלפון________________________________
פקס _________________________:דוא"ל__________________________________________ :
חתימה___________________:
אימות חתימה
אי הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,חתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז)____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם(.
ה"ה __________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז_____________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד) .למילוי כשהמציע תאגיד(.
תאריך _____________________ חתימה וחותמת _______________________,עו"ד
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