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 טתשע"  סיוון 'ז       

 2170 סימוכין:          
 

 19/5מכרז – מתן שירותי הדברה מכרז
 מענה לשאלות המציעים

 

מצ"ב אלה הקבלנים המציעים הבאים אשר ישתתפו בסיור שאלות במשרדי האיגוד התקבלו  .1

 . כנספחים למסמך זה

 , מצ"ב ומסומן כנספח א'חברת אלי כהן הדברות שאלות המשתתף –נספח א' 
 'ב, מצ"ב ומסומן כנספח בע"מ טבע הדברותחברת שאלות המשתתף  –' בנספח 

 שלעיל:  פיםלהלן תשובת האיגוד לשאלות המשתת .2

 אלי כהן הדברותל לשאלות מענה

 לכלי להיות שעלולים נזקים לכסות בא לרוב הביטוח –ביטוח אש מורחב  – 1שאלה מס'  .א
 שנשאר ערך יקר ציוד בעלי בניה קבלני לרוב העבודה  בשטח של הקבלן וציוד עבודה
 אש ביטוח מצדיק ואינו הטיפול באתרי נדרש לא הציוד ההדברה בתחום .)הבנייה באתר

 .בביטוח זו לסעיף דרישה לבטל נבקש לכן.מורחב
 

, קיים תת סעיף )א( המתיר אי עריכת לחוזה ההתקשות"  7.35 סעיףבמסגרת  :תשובה
( "הצהרת פטור 2ביטוח אש מורחב ותת סעיף )ב( התחייבות הקבלן להמצאת נספח ב' )

 מאחריות לנזקים" אשר על הקבלן להמציא בחתימתו.
 

 חברתנו – מקצועית ואחריות ג' צד לביטוח מופרדים לגבולות דרישתכם– 2שאלה מס'  .ב
 מניעה שום אין .משותפים גבולות שלהם 'ג וצד אחריות בביטוח מבוטחת כרוב החברות

 2 + 'ג מיליון צד 2 ל בדרישתכם עומדים המשותפים הגבולות עוד כל זה ביטוח לקבל
 משותפים גבולות בעל ביטוח גם לקבל נבקש .מיליון 4 דהיינו מקצועית אחריות מיליון

 .שדרשתם כפי מופרדים ולא
 

הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד, קבלן ₪  2,000,000גבולות האחריות   :התשוב
 ₪. 4,000,000המעוניין לערוך בביטוח משולב, יוכל להמציא בגבול אחריות משותף של 

 
עליה להיות בתוקף שנה  7.1נבקש לדעת מה תוקף הערבות הנדרשת שכן על פי סעיף  .ג

לאחר חתימת החוזה ולא ידוע מתי אמור להיחתם החוזה. על כן, על מנת להימנע 
 מטעויות נבקש לקבל תוקף ערבות נדרש.  

 
 12למען הסר ספק יובהר כי תוקף הערבות יהיה למשך תקופה של שנה ) ה: תשוב

 . במכרז ההצעות להגשת הקבוע מהמועדחודשים( 
 

ערבות למסמכי המכרז יימחק, ובמקומו יבוא הנוסח שלהלן:  " 7.1לפיכך, נוסח סעיף 
ש"ח צמודת מדד לפקודת איגוד  50,000בנקאית בלתי מותנית של בנק ישראלי בגובה 

ערים איילון ביוב ביעור יתושים וסילוק אשפה בהתאם לנוסח המצורף והמסומן מסמך 
 ". במכרז ההצעות להגשת המועדמ( חודשים 12שנה ) של. על הערבות להיות בתוקף 5
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 :מבע"חברת טבע הדברות  לשאלות מענה

השנים האחרונות, בפילוח של סכומים,  5נבקש לקבל סטטיסטיקה של קריאות במהלך  .א
שטחים )דונמים(, כמות קריאות לפי חודשים, ועלויות כספיות ששילם האיגוד בגין 

 יתושים/עשבייה(. -העבודות שבנדון )בפילוח לפי תחומי הדברה 
דונם  1,000הגיע לכ  שטח הדברת היתושים הממוצע  2015-2018במהלך השנים  :תשובה

טיפולים בשנה.  יש  2-3בין  ,דונם לטיפול 250כ לשנה בעוד שטח העשבייה המודבר כלל 
שאחריות ועומדת על הפרק האפשרות להדגיש כי השנה הצפי להדברת עשבייה הינו נמוך 

 . )טל"ח( ות הניקוזעל ביצוע העבודה הנ"ל תעבור לסמכות רש
 

 פילוג הדברת היתושים על פי חודשי השנה
שטח מודבר  חודש

 ]דונם[
שטח מודבר  חודש 

 ]דונם[
 120 אוגוסט  100 אפריל

 100 ספטמבר  150 מאי
 100 אוקטובר  200 יוני
 100 נובמבר  130 יולי

 
כמות יש להדגיש כי אלה נתונים סטטיסטיים בלבד, ואין האיגוד מתחייב על 

מינימאלית של הדברות, כמובן שנתונים אלה יכולים להשתנות כתלות בהזרמות בלתי 
  מבוקרות לנחל שלא באחריות האיגוד. 

 
 

 יוצא משימוש בסוף השנה הנוכחית.  MLO-נשמח לקבל את התייחסותכם לגבי כך שה .ב
, הרישוי אכן יסתיים בסוף השנה. לא ניתן מראש לדעת האם 10לגבי שמן  :תשובה

החלפת השמנים  כאשר ידועה מגמת המשרד להגנת הסביבה שליחודש הרישוי 
, ברירת המחדל MLOבהינתן סיום הרישוי ל  בסיליקונים שהם פחות רעילים לסביבה.

לא פוגעים  אשר כדוגמאת "בקתוש"  BTIתכשירי בצילוס בהראשונה תהיה שימוש 
באויבים הטבעיים של היתושים ובמידה וזיהום המים לא גבוה במיוחד במידה והם לא 

והכל בהתאם להנחיות המשרד ( IGRעובדים ניתן לעלות במדרג למווסתי גידול חרקים )
נדגיש כי על כל החומרים להיות בעל טווח פעילות מיידי, כך שהתוצאות להגנת הסביבה. 
 שעות.  24יתקבלו במהלך 
 א' במכרז ישתנה כלהלן: 4.1לאור זאת סעיף 

 ___________ש"ח לדונם   MLO. הדברת יתושים בשמנים/סילוקנים כדוגמת 1א.
 45% –.א' 1בצירוף מע"מ כדין. משקל בסעיף המחיר מסמך ד' סעיף         

 ___________ש"ח לדונם   כדוגמת בקתוש BTI. הדברת יתושים בתכשירי 2א.
 45% –.א' 1בצירוף מע"מ כדין. משקל בסעיף המחיר מסמך ד' סעיף         

___________ש"ח לדונם בצירוף מע"מ כדין. משקל IGR. הדברת יתושים בתכשירי 3א.
 10% –.א' 1בסעיף המחיר מסמך ד' סעיף 

 
 

בצהריים, פתיחת  13:00בשעה  25.6-שימו לב מועד הגשת המכרז נדחה ליום ג' ה .1

 .14:00תתבצע באותו היום בשעה המעטפות 

כלל המציעים מתבקשים לצרף הודעה זו כשהיא חתומה על ידם להצעתם אשר תוגש  .2

 במסגרת המכרז.   

 בכבוד רב, 

 מנכ"ל -רענן תימור 

 מפגש המציעיםמשתתפי כלל העתק:  



 
 
 
 

 

 

 

 בע"מ, מצ"ב ומסומן כנספח א' אלי כהן הדברותשאלות המשתתף חברת  –נספח א' 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 'ב, מצ"ב ומסומן כנספח טבע הדברות הע"משאלות המשתתף  –' בנספח 

 שלום רב,

 

 בהמשך לסיור מהיום, רצ"ב שאלותינו:

 

השנים האחרונות, בפילוח של סכומים, שטחים  5. נבקש לקבל סטטיסטיקה של קריאות במהלך 1

העבודות שבנדון )בפילוח )דונמים(, כמות קריאות לפי חודשים, ועלויות כספיות ששילם האיגוד בגין 

 יתושים/עשבייה(. -לפי תחומי הדברה 

 יוצא משימוש בסוף השנה הנוכחית. MLO-. נשמח לקבל התייחסתוכם לגבי כך שה2

 

--  

 בכבוד רב,

 YUVAL SASSON/  יובל ששון 

972-527343343 

 

 א', תל אביב 7דרך השלום 

 073-2-563-563טלפון: 

 077-549-1259פקס: 

yuvalsason@gmail.com 

www.hadbara.com 
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