אגף למינהל תאום ותפעול

ז' בשבט תש"פ
 2בפברואר 2020
הנדון :פרוטוקול מפגש קבלנים ומענה לשאלות למכרז פומבי מספר 6/20
לביצוע עבודות הדברה בתחום השפוט של עיריית ראש העין
כללי
השתתפו  5קבלנים
מטעם העירייה :שרעבי דקר מנהל מדור הדברה.
דברי פתיחה על ידי שרעבי דקר על עולם ההדברה והאתגרים העומדים בפני העירייה
המתפתחת תוך דגש על האגם ,הטיילת ,וואדי רבא השטחים הפתוחים ,השכונות החדשות
האכלוס העתידי ועמידה בלוחות זמנים .
דקר שרעבי מנהל מדור הדברה נתן סקירה כללית והבהרות על המכרז תוך שימת דגש על חשיבות
הנושאים הבאים:
 יש לגשת למחלקת רכש בקומה ג' לקבל "שובר תשלום" לרכישת המכרז ולשלם במחלקת
הגבייה .יש להגיש שני עותקים של הקבלה .עותק אחד אחד לרכש ועותק נוסף לצרף
להצעה למכרז.
 יש לחתום בראשי תיבות על נספח הביטוח ורק הזוכה יגיש נספח ביטוח חתום על ידי חברת
הביטוח לעירייה (לבדיקה ואישור של יועץ הביטוח של העירייה )
 יש להקפיד על הערבויות השונות המופיעות במכרז
 יש להקפיד על מילוי דרישות המכרז תוך שימת דגש לתנאי הסף
 לגבי העסקת קבלן משנה  -לא יינתן אישור להעסיק קבלן משנה באופן גורף אלא רק באופן
מוגבל ונקודתי לאחר בדיקה ואישור של העירייה לגבי היקף הפעילות והמסמכים וכן
הנתונים של הקבלן המוצע
 יש להקפיד לקרוא בעיון את המסמכים ד 1-ו ד 2-כמו גם את כל מסמכי המכרז
 העירייה לא מחויבת להיקף העבודה והתשלום מתבצע רק על עבודות המתבצעות בפועל
כנגד הזמנות רכש מאושרות ואישור מנהל מדור הדברה
הבהרות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בסעיף  26בנספח ד 1-מדובר "בפנוי פגרים" כולל מלכודת דבק ואו מלכודות אחרות כמו
כן זמן התגובה לקריאה בפנוי "פגר " האמור בסעיף  26יהיה עד שעתיים מזמן הקריאה
ככלל התשלום עבור קריאה המופיעה בסעיף  20בנספח ד 2-הוא בנוסף לתעריף פעולת
ההדברה
הקבלן יספק לעירייה על חשבונו מלכודות ניטור לפי הצרכים של העירייה
חלק מהעבודה במוסדות חינוך תתבצע בימי שישי לאחר שעות הפעילות של הגן ויחושבו
כקריאה לפי המפתח הבא :קריאה תחשב מספר פעולות הדברה עד שני מתחמים שונים
במוסדות חינוך -במידה ותתבצע הדברה נקודתית בעזרת ג'לים וכו' העירייה תשלם על
פעולת ההדברה .עם זאת במידה ויצטרכו לבצע השלמת הדברה עם פעולות ריסוס נרחבת
ביום שישי  ,לא ישולם תשלום נוסף על הפעולה השנייה אלא רק על הקריאה.
כל פעולות ההדברה במסגרת האחריות יהיו ללא תשלום כמפורט בנספח ד 1-בסעיף 5
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להלן מענה לשאלות שנשאלו ע"י הקבלנים בקשר למכרז שבנדון:
 .1שאלה :כמה גנים ובתי ספר יש בעיר
תשובה  :כיום  150גנים ו  24בתי ספר (הצפי שבשלוש השנים
הקרובות יתווספו כ –  20גנים בכל שנה )
 .2שאלה  :מי מבטח את הקבלן אם הוא נשלח על ידי העירייה לבצע הדברה
בשטח פרטי
תשובה  :באחריות הקבלן לדאוג לגבי כיסוי ביטוחי
 . 3שאלה  :האם קבלן ההדברה מבצע ניטור יתושים
תשובה  :לא
 .4שאלה  :האם הקבלן אמור להיות בקשר עם התושב
תשובה  :ככלל לא ,אלא רק במקרים חריגים
 .5שאלה :מתי מועד פתיחת המכרז?
תשובה :מועד פתיחת המכרז בתאריך  11.2.2020שעה  17:00באולם ישיבות
לשכת ראש העיר ,רח' שילה  21ראש העין קומה ב'.
הבהרות:
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון
בהגשת הצעותיהם .על המשתתפים במכרז זה לצרף מסמך זה ,חתום על ידם בחתימה ובחותמת,
להצעתם במכרז.
בכבוד רב,
קרן נוני
מנהלת מח' רכש ואספקה
עיריית ראש העין
רשם  :דקר שרעבי -מנהל מדור הדברה
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