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שאלות הבהרה ומענה לשאלות למכרז פומבי מס'  05/2019לאספקת שירותי
הדברה במיקור חוץ עבור עיריית קריית גת
 .1הבהרה לעניין נספח  - 1המכרז הנ"ל הינו מכרז ריטיינר ,תשלום חודשי קבוע ,לנוחות
המציעים העיריה פרסמה את כלל הנתונים אשר מצויים בידה ,על מנת שכלל המציעים

יקבלו הזדמנות שווה בעת הגשת הצעתם.
כלל כל המשימות המוגדרות מסעיף  1עד סעיף  17כולל בנספח  1הצעת המחיר ,ומקבילו
בנספח הטכני טבלת משימות ולוחות זמנים לביצוע וקנסות הינם מכפלות על ביצוע
עבודה במהלך כל השנה כריטיינר חודשי המורכב מתמחור סוגי פעילויות לדוגמא סעיף
מוסדות חינוך  ₪ 3,583לחודש ( מחיר מקסימאלי) במכפלת  12חודשים = ₪ 42,996
לשנה .וכן על זה הדרך.
 .2שאלה :שאלותינו מתיחסות לנספח  1להסכם ההתקשרות הצעת המחיר.
בסעיף  1גני ילדים ומוסדות חינוך :למה מתיחס המספר " " 12המופיע בעמודת "כמויות
משוערות בשנה" ? מדוע בעמודת סוג הפעילות נזכרו בתי הספר ואילו בעמודת אופן
הביצוע והדגשים מדובר רק על גני הילדים ?
תשובה :האמור בעמודה כמויות משוערות בשנה מדובר על  12חודשים בשנה ,לעניין
סעיף  1כתובת במפורש בעמודת סוג הפעילות גני ילדים ומוסדות חינוך ואז פרוט מספר
גני הילדים ומספר בתי הספר ,כמו כן בהתאמה בעמוד  72למכרז טבלת משימות ולוחות
זמנים כתוב אחריות שנתי .וכתוב גני ילדים ומוסדות חינוך.
 .3שאלה :סעיף  4ריסוס נגד זבובים בוגרים במיכלי אצירה ומוקדים :למה מתיחס המספר
 346המופיע בעמודת כמויות משוערות בשנה? האם המחירים מתיחסים לביצוע פעולה או
למיכל אצירה?
תשובה :האמור מתיחס לכמות טמוני הקרקע בעיר כיום.
ברחבי העיר ישנם כ  340פחי אשפה טמונים קרקע ,המהווים מוקד פוטנציאלי
להתפתחות מזיקים ,על הקבלן לשקלל בהצעתו כי עליו לבדוק ולנתר מוקדים אלו ולטפל
באופן שוטף.
ובהתאם לצורך העיריה תפעיל מנתר אשר יבדוק במקביל לעבודתו של הקבלן את כלל
המוקדים בעיר ,לטובת בקרה יעילות והצלחת המשימה .
 .4שאלה :סעיף  6טיפול בקריאות תושבים המספר  400האם מדובר כמות קריאות
תושבים והאם יש תשלום נוסף בגין כל קריאה חריגה?
תשובה :אכן מדובר בהשערה לכמות שנתית ידועה ואין תשלום נוסף במידה ויהיו עוד
קריאות בהתאם לשעות ולימים של מתן שיקותי הקבלן בהתאם להוראות
תשובה :האמור מתיחס ל  12חודשים.
 .5שאלה :סעיף  7ניתור והדברת יתושים וזחלי יתושים למה מתיחס המספר  12המופיע
בעמודת כמויות משוערות?
תשובה :האמור מתיחס ל  12חודשים.
 .6שאלה :סעיף  8ניתור והדברת יתושים במוקדים קבועים למה מתיחס המספר  8המופיע
בעמודת כמויות משוערות?
תשובה :האמור מתיחס ל  8חודשי הדברת יתשים בשנה.

 .7שאלה :סעיף  10מינים פולשים ונמלי אש  :בהנחה שהמספר  2מתיחס המופיע בעמודת
כמויות משוערות מתיחס למספר הקריאות האם תשולם תוספת מעבר למחיר הנקוב
עבור קריאות שתחרוגנה?
תשובה :באופן עקרוני לא נמצאו ממצאים בעיר קרית גת לנמלי אש אולם נכתב לצורכי
אומדן ונוחות כי יתכנו שתי קריאות או יותר לטיפול במידה והאמור יקרה.
 .8שאלה :לסעיפים  17- 16הדברת עשבים ואחזקת שטחים באיזורים שונים :למה מתיחס
המספר  500המופיע בעמודת כמויות משוערות בשנה ? לפי הנתון הידוע למרשתי כמות
השטחים המיועדים להדברה הם בסדר גודל של כ 5000 -דונם לשנה?
תשובה :כמות השטחים המשוערת הינה כ  1000דונם הדברה ,אחזקה שנתית ,יחד עם
זאת ברצון העיריה לתחזק חלק מהשטחים באמצעות כיסוח /דיסקוס.
 .9שאלה :בסעיף  8.1בנספח  11נקבע כי אופן ביצוע העבודה הוא בימי א עד ה כולל ערבי חג
בשעות  7עד . 15
או לחלופין בהתאם להוראות המנהל ,אך לא יפחת מחמישה ימי עבודה בשבוע ,ואילו
בסעיף התמורה כתוב כי התמורה תינתן על מתן שירותים בפועל.
כי לכאורה מרשתי תהיה חייבת להחזיק צוות עבודה בשטח גם בימים שאין צורך במתן
שירותים כלל ולכאורה אין תמורה כי לא ניתן שירות.
תשובה :כפי שנאמר בפתח הדברים לעיל מתן השירותים הינו במסגרת שירות שנתי
חודשי של ריטינר ולכן התמורה הינה בגין מילוי המשימות כאמור במסמכי המכרז.
היות והתשלום הינו חודשי קבוע והכמויות הן רק לצרכי מתן אומדן למציעים הרי שאם
הקבלן התיצב לעבודה ונתן את השירותים הוא יקבל את מלוא התמורה המגיע לו על פי
המכרז.
העיריה מצפה לקבל את השירותים הנ"ל במועדם ובזמן הגעה מתאים בהתאם למפורט.
על המציעים לקחת בחשבון בעת מילוי הצעתם :ימי גשם ,עיכובים שונים ,המתנה בעת
הוצאת היתרים ,יציאת ילדים מבית הספר ואו המועדוניות .וכיוצ"ב
 .10שאלה:בעמוד  67למכרז נרשם " על הקבלן לתת מחיר חודשי הכל כלול " בה בשעה
שיש מחירון לכול נושא ההדברה אשר מצורף למכרז  .מה הכוונה ב"הכל כלול"?
תשובה :ראו תשובת העירייה לעיל.
 .11שאלה:במחירון – הצעת המחיר "סעיף  14חדקונית הדקל " כתוב שהטיפול בכול עץ
היינו  ₪ 59מחיר מינימום ,כאשר הדרישה היינה לטיפול של  3פעמיים בשנה  .האם
המחיר הוא לטיפול  – 1או עבור  3טיפולים ?
תשובה :ראשית המחיר הינו  ₪ 85לכל פעם שניתן טיפול בעץ  ,ידוע לעירייה כי יש לה
כ  120עצים וכי יצטרכו כ  3טיפולים לכל עץ על נכתב הערכת כמות טיפולים כ .400
 .12שאלה :סעיף  33הדברת עשבייה לבתי כנסת – מחיר המינימום היינו  ₪ 165האם מדובר
במחיר לבית כנסת  1מתוך ה 95-המצוינים ,למשך שנה ?
תשובה :ראשית מדובר בסעיף  30שנית המחיר המקסימאלי הינו  ₪ 220והכוונה היא
לכל בית כנסת ,שימת ליבכם כי שירות זה הינו אופציונאלי לבחירת העירייה.
מובהר כי מסמך שאלות ותשובות ההבהרה יצורפו ע"י הקבלן המציע למכרז ויחתמו על
ידיו בתחתית כל עמוד ,והכל בהתאם לכללי המכרז.
רשם :עו"ד גבי אבגי.

