
 בס"ד 

  שאן-לביצוע עבודות הדברה לעיריית בית 9/2021תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 

 25.5.21ם פורסם ביו

 על המציע לצרף דף זה להצעתו ולחתום בתחתיתו 

 מס'
 

 תשובה  שאלה
 

מה כמות העצים הנדרשת בהם הדברת   -חדקונית דקל  1
 חדקונית? 

 . עצים 150 –כ 

 . 3 פעמים בשנה מתבצעת הדברה? כמה  -חדקונית דקל  2
 10 –האם ישנם עצים  בגובה של יותר מ  -חדקונית דקל  3

 מטר? 
 .1מתשובה  10%בערך 

כמה דונם עשבייה יש להדביר בשטח   –הדברת עשבייה  4
 העירייה?

 .דונם 900 –כ 

האם ישנה רשימת שטחים מוגדרת  –הדברת עשבייה  5
 מראש? 

 .לא, צריך לעשות סיור בשטח

האם יש מועדי התחלה וסיום לביצוע  -הדברת עשבייה 6
 ההדברה? 

ראשון   גשם  (כמובן    –לפני  צורך  ולפי  נביטה  טרום 
 שהמדביר נותן אחריות).

מה אורך התעלות? כמה   -תעלות  ניקוז/ בריכות  חמצון  7
 דונם בריכות חמצון במידה וישנם? 

בערך  ק"מ    2.5  –אורך תעלת הניקוז סובב קריית רבין כ  
 . אין בריכות חמצון .(יש צורך גם בחישוף העשבייה)

האם  ישנם ימים ושעות קבועות להגעה למענה לקריאות  8
מוקד? אם כן מה הם? אם לא באיזה שיטה עובדים למענה  
 לקריאות מוקד ומה זמן התגובה הנדרש למענה לקריאות? 

מענה הוא    מתן  עירוני  מוקד  שלושה לקריאות  בין 
ציבורי.  לארבעה   במקום  עבודה  בדיההימי  כ  "ענות 

כ המוקד מעביר את הקריאה ישירות  "בד בשעות היום.
יש  למדביר   ביצוע  לאחר  מעקב.  לצורך  למנהל  והעתק 

   לסגור את הפניה.
 

מה מספר  קריאות ממוצע שיש בשבוע/חודש בחודשי   6
 הקיץ?

 ממוצע חודשי. 27

סיעודיים   מה מוגדרת קריאה דחופה?  7 קשישים,  אבלים,  בבתי  והדברה  ריסוס 
ילדים  גני  ספר,  בבתי  טיפול  נפשות,  סכנת  ורווחה, 

 עפ"י שיקול דעתו של המנהל. ומקומות רגישים, וכן 
במכרז הנ"ל במפרט העבדות הנדרשות לביצוע מלבד   8

הדברת מזיקים נדרש הקבלן הזוכה גם עבודות להדברת 
כפי שנאמר בסיור   דונם, 900 -עשבייה בהיקף של כ

₪ לשנה   150,000מחיר סעיף זה לבדו הינו כ  -הקבלנים
עפ"י מחירי הביצוע של סעיף זה כפי שתומחרו בכל מכרזי  
הדברת מזיקים שנערכו בשנים האחרונות בישראל, כלומר  

₪ לחודש! במכרז הקודם    12,500סעיף זה לבדו הינו 
 לא נכלל סעיף זה ואילו המחיר –שפרסמה העירייה 

₪,   13,000המקסימלי עליו יש לתת הנחה בעב זהה קרי 
איך זה יתכן ?? הרי שברור שהמחיר לא הגיוני  –שאלתנו 

ואף גרעוני ביותר, מה שיביא לפסילת ההצעה עפ"י סעיף  
 למכרז (הצעה גרעונית)  11.9

כשבנוסף הוסף מכרז גם סעיף ביצוע עבודות חיטוי כנגד  
 קורונה ללא הגדרת היקף העבודה. 

 באומדן העיריה נלקח בחשבון סעיף זה. 

" מעת לעת תהא העיריה רשאית   16עמ'   3.1.2סעיף  9
למה הכוונה , באילו עבודות מדובר , מה   –להורות..." 

 היקפם , איך ניתן לתמחר סעיף זה? 
 מבקשים לבטלו ולמחוק אותו מחוברת המכרז 

למשל יתכן  .דרישות ספציפיותלא ידוע על כרגע 
ריסוס נקודתי החומרי הגברה מיוחדים   שידרש

. תימחור ייעשה בכל מקרה בנפרד ויוגבל  ויקרים יותר
 להגדלה האפשרית על פי תקנות העיריות (מכרזים).

 הבקשה לביטול הסעיף נדחית. 
 .1ראה תשובה לשאלה  בכמה עצים מדובר?  –נדרשת הדברת חדקונית הדקל  10
 .7ראה תשובה לשאלה  לבצע בשבתות? מה ההגדרה לקריאה דחופה אותה יש  11

 

 

 

 _______________ 

 חתימת המציע


