לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

תאריך  72 :אוגוסט 7102
ט"ז אלול תשע"ח
סימוכין 17-7102-0202 :

לכבוד
----------------------------באמצעות דוא"ל-
שלום רב,

הנדון  :מענה על שאלות הבהרה מכרז פומבי מספר  7707102לאספקת שירותי הדברה עבור
המרכז הרפואי הלל יפה.
להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור
במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמך זה.
שאלה 0
בסעיף  1.1.1לדרישות המכרז ,נדרשת אחזקה חודשית לכלל המזיקים – כאשר נושא של הרחקת יונים
משתלב בתוך האחזקה  .בדרך כלל זה נושא אשר עומד בפני עצמו עם תקציב יעודי .
האם כל נושא הרחקת היונים נכלל בעלות החודשית ?
.1.1.1השירותים
טיפול ואחזקה חודשית הכולל :


ביצוע פעולות להדברת מזיקים ,חרקים ,זוחלים ,מכרסמים ,חולדות ,זבובים,
פשפשים ,פרעושים וכדומה במקומות התפתחותם ,וכן בכל מקום אחר נגוע ,או שעלול
להיות מוקד נגעים והנמצא בתחום המזמין או סביבתו ,גם אם אינו מפורט במסמך
זה.



הדברת ו/או הרחקת יונים ו/או בעלי כנף אחרים ,בתיאום עם רשויות הטבע ו/או
לאחר קבלת אישור מהרשויות המוסמכות.



פעולות הדברה יסודיות ,אחת ל 4-חודשים בעונות המעבר (סתיו-ואביב) ,הכוללות בין
היתר הדברה בחצר המזמין ,בביובים ובמקורות מים נוספים .הפעולות הנ"ל יבוצעו
בהתאם לחוברת המעודכנת של המשרד לאיכות הסביבה ,או כפי שתעודכן מעת לעת.



טיפול בקריאות  -המציע מתחייב להענות לקריאות המזמין עם גילוי מזיקים בשטחו.
מובהר כי אין מגבלה למספר הקריאות בחודש הטיפול.

השירותים יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה שנתית שתקבע על ידי המזמין שלא תפחת מ11 -
שעות הדברה מידי שבוע ובהתאם לדרישת נציג המזמין.

ההצעה הינה עבור סה"כ שטח סגור (מבנים) של כ 07,777 -מ"ר וכולל את המרפאות לבריאות
הנפש בחדרה .יובהר כי ההדברה בחצר המזמין תהיה בעיקר בביובים ,במקורות מים ובהתאם
לצורך ,וכפי שיוסבר במסגרת בסיור המציעים שיתקיים במזמין.

תשובה-
היונים נכללים בהדברה הכללית.
שאלה 7
האם נדרשת ערבות בנקאית להגשת הצעה ?
האם נדרשת ערבות בנקאית אך ורק לביצוע?
תשובה -
אין ערבות הגשה במכרז זה.
ערבות ביצוע תוגש ע"י הקבלן הזוכה למרכז הרפואי ,עם חתימת ההסכם.
ערבות הביצוע תהא ערבות בנקאית/חברת ביטוח ,בלתי מותנית בגובה של  5%מאומדן הצריכה לשנה
קלנדרית ובהתאם להצעת המחיר של הזוכה במכרז .בהתאם לנוסח שצורף למסמכי המכרז ,מסמך ו' בעמ'
.47
שאלה 3
לכידה ופינוי בעלי חיים :
*האם נדרש רישיון מיוחד ללכידה?
*להיכן מפנים חתולים ,כלבים ושועלים?
תשובה -
הפינוי ייעשה בהתאם לכל דין.
ככל שנדרשים היתרים נוספים עפ"י חוק ,אלו נדרשים גם לצורך ביצוע השירותים הנ"ל.
ראה מפרט השירותים והדרישות לאספקתם במסמכי המכרז -סעיף  - 1.1תקינה (עמ' .)14

שאלה 4
מכיוון שהמכרז הינו פומבי ,ברצוני לדעת מתי והיכן תתקיים הפתיחה הפומבית?
תשובה -
הליך פתיחת המעטפות נערך ע"י וועדת פתיחת מעטפות במרכז הרפואי בהתאם להוראת תכ"מ מס' 0.4.4.4
ואינו מתקיים בנוכחות המשתתפים/המציעים במכרז.

שאלה 5
מבוקש הסבר לנושא " 11השעות השבועיות" ,האם מדובר ביומיים עבודה או יותר?
תשובה -
מדובר על פריסה שבועית לפי הצורך.
ישנם  4ימים קבועים והשאר לפי הצורך

שאלה 6
מבקשים לקבל את מס' הקריאות המיוחדות לשנה לשם קבלת הערכה מעבר לתוכנית העבודה השוטפת.
תשובה -
אין אפשרות לתת הערכה שנתית ,מעבר למפורט בהצעת המחיר (עמ'  11למסמכי המכרז).

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:
תאריך ________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

העתקים:
משתתפים.
חברי ועדת מכרזים ,כאן
ס .מנהל אדמיניסטרטיבי ,כאן
מר נתן לוזון ,מנהל אפסנאות משקית ,כאן
תיק.

רשמה:
אפרת קולטון זלמה ,עו"ד
מזכירת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

