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לאספקת שירותי ניטור והדברה במרחב הציבורי, במוסדות  01/2022מכרז פומבי מספר  -תשובות לשאלות הבהרה הנדון: 

 1לקט מס'  - ציבור וחינוך ובקריאות מוקד במצפה רמון.
 

 

 להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז. .1

 

וסח נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנ התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 המובא במכרז.

 
המקומית מצפה  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה .3

ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה  רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או

שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם 

 ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
ע לצרפו מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המצי .4

 להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של  .5

 השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 
הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין  .6

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 
 יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה. .7

 
מסמכי אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור ב .8

 המכרז.

 

 

 

 

 

מס
 "ד

 תשובה נוסח השאלה סעיף

 מה היה התקציב שנה שעברה? כללי 1
 

 

 לא רלוונטי למכרז.

  האם יש פעולות חירום )שבתות, חגים, לילות וכו'(? כללי 2
 



 

  

פעולת החירום מוגדרת 
למסמכי  24בסעיף 

כרז "ביצוע עבודות ממה
 בשעת חירום". 

 
התייחסות לערבי חג 

חול המועד  ופעילות בימי
 . 3קיימת בחלק ה' סעיף 

 
לגביי פעילות בלילה 

במידה ומדובר בפעולת 
חירום על הקבלן להעמיד 

שעות מרגע  4צוות תוך 
קבלת הקריאה ממנהל 

הדבר תקף  –העבודה 
 לשבתות ולחגים. 

 
 

 מי המדביר כיום? כללי 3
 

 לא רלוונטי למכרז. 

 האם יש סיור קבלנים? כללי 4
 

 לא. 

גבוה מאוד שנדרש בגין היקף  זהו סכום₪,  30,000ערבות ביצוע ע"ס  א' 6 סעיף 5
 העבודה מכלל הביצוע השנתי.

כללי הערבות נקבעו 
בהתאם להמלצות מרכז 

השלטון המקומי 
ובהתייחס להיקף 

 העבודות על פי המכרז.
אחת עם  הנוהג בכל המכרזים היא לשנה חודש, 27תוקף הערבות ל  ד' 6סעיף  7

חודש  12ות ל לשנהאם ניתן  יום לפני סיום תוקף. 60ת התחדשו
 כבשנים עברו? מתחדשת

תוקף הערבות נקבע 
בהתאם לנהלי כל רשות. 

אלה כללי המועצה 
המקומית מצפה רמון וכך 

גם מקובל ברשויות 
 מקומיות אחרות.

אינה דחופה . קריאת יתושים שעות מקריאה 4הגעה לקריאת יתושים  19 סעיף 8
 מעמיד זאת בסימן שאלה.ב ישוומיקום הי

בהתייחס לקריאה עבור 
מתן מענה ליתושים 

הקבלן יספק טיפול בעת 
 הגעתו ליישוב. 

במקרה ומדובר בעולת 
חירום ראה תשובה 

בעמוד  2לשאלה מספר 
 זה. 

מפורט במכרז, האם את הד אנשי צוות, וזה נוג 3צוות עובדים, נדרש  ב'  3סעיף  9
 נשי צוות אחד עוזרא 2-ל הכוונה היא עדיין

 ?21ואחד מדביר מעל גיל  

ראה מתן תשובה לשאלה 
 בעמוד זה.  14מספר 

ם , בשביל היקף העבודה  הנדרשת, למה אני צריך להחזיק מחסן רעלי חלק א סעיף ד 10
לא צריך כמות גדולה של רעלים ומחסן כדי להחזיק בו את הרעלים . יש 

טנדר כחוק לצורך העבודה לי הספקה במידי שמאופסנת כחוק בתוך ה
הנדרשת. זה מאפשר לי להחזיק רעלים טריים ולא להשתמש אם 

 סחורה שישבה זמן במחסן?

 

על הספק להוכיח כי כלל 
החומרים בהם הוא 

משתמש בעלי רישיון, 
באישור המשרד להגנת 

או כל גורם  הסביבה
 מוסמך אחר ועל פי כל דין

 ובתוקף. 
הקבלן יספק בכל הגעה 

את האישורים הללו על פי 
פורמט שיוגדר מראש 

 חתימת ההסכם. בעת
–לפי חלק י'  11

כתב הצעה  
, וגם 16.1סעיף 

 -לפי חלק 
פירוט העבודה 

נאמר שיינתן מענה ניטור והדברה ברחבי היישוב )כולל אזור המט"ש 
 , )"והמאגר היישובי

שאלה : למה לא נותנים לתאגיד לשלם על עבודת ההדברה בשטח  
דמות. המט"ש הוא באחריות התאגיד והם המט"ש כמו בכל השנים הקו

המועצה שומרת לעצמה 
 במידת הצורך את הזכות

לבצע עבודות ניטור 
והדברה במט"ש על אף 
 אחריותו של התאגיד. 



 

  

מפרט מיוחד  -
 סעיף ה'

 צריכים להיות אחראים על ההדברה ? האם זו טעות במכרז ?

 
ניטור  תהליך 12

 וההדברה
וכל כלי אצירה  יתקיימו על כלל פחי האשפה ביישוב ובהם  האשפתונים

אחר המשמש לאיסוף אשפה או כל מקור אחד ובו עלה במסגרת הניטור 
בובים, מכרסמים, צרעות, חרקים  יתושים,ז :מוקד למזיקים מכל סוג

 .והדברת ניקוזים"

שאלה : לפי החוק אם בניטור לא נמצאו מזיקים, אסור להדביר! בישוב 
מה המועצה כן רוצה אין כמעט אפשרות לעשות ניטור לפחי הזבל, אז ל

לרסס פחים גם אם בחלק מהם אין נגיעות של מזיקים ? ידוע כבר הרבה 
זמן למועצות שע"י שטיפה בלחץ מים וגירוד פנים הפחים פעם ברבעון , 

 זה ייתן פתרון יעיל ביותר נגד זחלי יתושים ,זבובים ומזיקים אחרים."

  

 

המועצה שומרת לעצמה 
את הזכות לקיים תהליך 

טור והדברה על כלל של ני
פחי האשפה ביישוב ובהם 
אשפתונים וכל כלי אצירה 

אחר המשמש לאיסוף 
אשפה או כל מקור אחר 

ובו מוקד של מזיקים זאת 
ללא קשר לתהליך 

השטיפה המתקיים 
 ברשות. 

 
המשמעות היא שטרם 

ריסוס הפח יתבצע ניטור 
של בדיקה האם ישנם 

 מזיקים. 
אחריות ובקרה  13

4 . 
יימנה שני אנשי צוות לכל  –הדברה הרכוב על בסיס רכב טנדר"צוות ה

 הפחות"  

 שאלה: מה אומר רכב טנדר ?

 

על הקבלן להתנייד 
אשר ישרת באמצעות רכב 

אותו לטובת נושא המכרז 
 עבודתויאפשר את ו

מיטבית, מקצועית  בצורה
, תוך שמירה על כללי 

  הבטיחות.
בנוסף, על הקבלן לעמוד 
בדרישות הובלת חומרי 

 הדברה על פי הגדרת
משרד הגנת הסביבה ועל 

 פי כל דין.
 תנו למדביר את האפשרות לעשות אתלמה חשוב לכם מספר העובדים ,  כללי 14

 העבודה עם כמה עובדים שיבחר לנכון ?

 

 מקובל.
עם זאת, כל עובד אשר 

יעבוד עם המדביר יהיה 
בעל הסמכה שתוגש לאגף 

שפ"ע טרם תחילת 
עבודתו. בעת שינוי בקרב 

העובדים יעדכן הקבלן 
ף שפ"ע ויקבל את אג

אישור על תחילת עבודתו 
 שיוכחבכתב וזאת לאחר 

כי העובד בעל אישור 
עם חומרי והסמכה לעבוד 

הדברה כפי שמגדיר החוק 
 ועל פי כל דין.

 – 8סעיף  15
 מפרט טכני

 מטר",  100"צינור עם ראש ריסוס על גבי גלגל, באורך 

מטר, רק בהזמנה מיוחדת  100שאלה : אין להשיג בשוק גלגל עם צינור 
 , אז למה לדרוש משהו שאין בשוק ?

מטר לא מתאים לעבודת הדברה. אין שום מקרה של עבודה  100צינור 
 שמחייב צינור כל כך ארוך .למה סעיף זה נמצא בדרישות התפקיד?

 

המועצה מוותרת על סעיף 
 זה. 

 
ריסוס  הקבלן יספק צינור

אשר יאפשר לו לקיים את 
ולטפל בכל  עבודתו

יאה באופן המקצועי קר
והראוי ביותר, תוך 

שמירה על כללי הבטיחות 
ועמידה בתנאי החוק על 

 פי כל דין.
"תנאי סף  16

ומסמכים אשר 
נדרש צירופם , ז. 
המציע מתחייב 
להעסיק בעבודת 
ההדברה רק 

שאלה : האם האמור למעלה מתייחס לעובדים בצוות שאמורים להיות בכל 
נתון עם המדביר שהוא ראש הצוות , גם הנהג ופועלים אחרים שלא נוגעים  רגע

 בחומרי הריסוס? 

 אני  ומועצות בהן אני עובד  רשות מקומיתשאלה : בכל 
 המדביר היחיד שעובד קבוע , הסעיף הנ"ל מכניס אותי לבעיה כי אין 

יעסיק המציע הזוכה 
עובדים על פי החוק, 

הנחיות והוראות משרדי 
 כל דין. על פי הממשלה ו



 

  

עובדים שהנם 
מדבירם 

 ."מוסמכים

 

 בנמצא עובדיי הדברה בעליי רשיון באזור.

"בנוסף לביצוע העבודות במחזוריות, הקבלן ו/או מנהל העבודה מטעמו   17
יתייצב בנקודה שבה נמצאה דגירה ו/או יתושים בשטחה המוניציפאלי 

שעות מקריאה בין  4של המועצה המקומית מצפה רמון בתוך 
הדרישה ובכל מקרה לא יאוחר מאותו יום ככל ש 7:00-16:00השעות:

 , "14:00הגיעה עד השעה 

שעות מזמן הקריאה זה קצר מידי לא מידתי/הגיוני , זה  4שאלה : 
, זמן 7:00-16:00אומר שהמדביר חייב להיות בסטנד ביי כל יום משעה 

 התגובה חייב להיות יותר ארוך .

 

ראה תשובה בשאלה מס' 
 לעמוד זה.  8

ת נחשים ויש לוכדי נחשים מוסמכים באזור , ון לכידישיכיוון שאין לי ר נחשים לכידת 18
תת מענה ללכידת נחשים על פי חוק .האם סעיף זה ללא בסמכותי  -א

 חובה כדי לעמוד בתנאי הסף ?

 

המועצה מוותרת על סעיף 
 זה. 

מהווים אומדן בלבד, ואין המועצה מתחייבת לממש  "סכומים אלו -ד  19
ן השאר, באישורים את כל היקף ההסכם, וכי ביצועו מותנה, בי
 ".תקציביים, וביכולת המימון של המועצה המקומית

אם המועצה יכולה להתחייב שעל כל עבודה/קריאה, היא ה -שאלה
 תשלם ?

  

כל קריאה שבוצעה על ידי 
מנהלת אגף שפ"ע תשולם 
בהתאם למכרז וההסכם 

 שייחתם.

טז. "המועצה תהא זכאית לקזז המגיע ממנה לקבלן, כנגד הוצאות   20
  ."שנגרמו לה עקב על ידי הקבלן, וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הקבלן

הסבר ופרט מה אומר "כל סכום" בסעיף זה ? כמה קיזוז ?  –ה שאל
 "הפרת ההסכם" באיזה אופן?

 

כל סכום כסף שיגיע 
למועצה מאת הקבלן 

שייגר כתוצאה מהפרת 
ההסכם על ידי הקבלן. 

קיזוז באופן של הפחתת 
הסכום מכספים המגיעים 
לקבן מאת המועצה, ככל 

 שמגיעים.
"בגין   5: 21

היעדרות עובד 
ום עבודה, מי

זאת ללא 
תיאום וקבלת 
אישור מנהל 

סך של  -מראש 
כפיצוי ₪  500

מוסכם לכל 
  ."מקרה

: "בגין אי 6
הופעת צוות 

עובדים 
)כהגדרתם 

במפרט(לצורך 
אספקת 

שירותים 
שנדרשו על ידי 

סך  -המנהל 
₪  3,000של 

 בודה?י מחליט כמה עובדים צריך כדי לבצע את העמ –שאלה 

מה קורה אם לא הגיע עובד , אבל העבודה עדיין נעשתה ובצורה טובה , 
 מי מחליט האם הקבלן ישלם למועצה או לא ?

 אם יש למדביר זכות להפסיק את העבודה בלי לקבל קנס?ה –שאלה  -

 הם הזכויות שיש למדביר מול המועצה ? מ-שאלה  -

 י שומר על זכויות/ערבות הקבלן ?מ –שאלה  -

 

הספק מתחייב  -
במכרז ובהסכם 

זה לבצע את 
העבודה על פי 

כל דין. אם 
מבוצעת העבודה 
כנדרש המועצה 

ם. המועצה תשל
ויתרה על מספר 
העובדים הנוסף 

למדביר, אך 
ד על כך תעמו

שהעבודה תבוצע 
רש. על פי הנד

התשלום איננו 
על פי מספר 

העובדים אלא 
על פי השרות 

והעבודה 
 המבוצעים.

-  



 

  

כפיצוי מוסכם 
 לכל מקרה"

 
ב." הערבות  22

תהיה בלתי 
מותנית וניתן 
יהיה לממשה 
מיידית בלא 
צורך בהנמקה, 
לפי פנייה חד 
צדדית של 
ראש המועצה 
או מנכ"ל 
המועצה או 
גזבר המועצה, 
בכל מקרה 
שלפי קביעתם 
הקבלן לא 
ביצע את 
העבודות, כולן 

ו או חלקן, ו/א
הפר או לא 
מילא את 

התחייבויותיו 
על פי חוזה זה, 
כולן או 

או  ,מקצתן
במקרה של 

סכומים 
המגיעים 

למועצה בגין 
הפרשים 
הנובעים 

מתשלומי יתר 
ו/או טעויות 

בחשבונות 
הקבלן. היה 

והערבות 
תחולט על ידי 

המועצה 
והחוזה לא 
יבוטל, ימציא 
הקבלן ערבות 
חדשה בנוסח 
ובתנאים זהים 

 ."טהלזו שחול

 

 אם זה חוקי , להשתמש בערבות בלי צורך בהנמקה?ה –שאלה 

 

 
 

 כן
 

"בגין כל -3 23
שעת איחור 

בהתייצבות 
לניטור והדברה 
מקומיים לפי 
דרישה ו/או 
אירוע ו/או 
איתור, יחויב 
הקבלן בפיצוי 

 שה?פירוט הסעיף בבק –שאלה 

 , זה לא תלוי יום /עבודה/קדימות ?ף זאת איך אפשר לאכו -שאלה 

 

במפרט השירותים כתוב 
בבירור באלו שעות, ימים 

ותקופות זמן על הקבלן 
 להתייצב לעבודה. 

במקרה שלא יעמוד 
בתכנית הידועה מראש 

 משמע איחור בהתייצבות. 
 
 



 

  

מוסכם בסך 
לכל ₪  250של 

 .שעה"

 
"כן מתחייב  24

הקבלן, כי 
בשעת חירום 
כאמור, הציוד 

והעובדים 
המופעלים 

במסגרת חוזה 
ירותקו  זה

לטובת 
המועצה 

המקומית. 
המועצה 

המקומית 
תוכל לעשות 
שימוש בציוד 

ובעובדי 
הקבלן, אף כדי 
לבצע עבודות 
ו/או ליתן 
שירות נוסף, 
שאינו כלול 
בעבודות נשוא 
החוזה, ואולם 
ביצועם הכרחי 
במצב של שעת 
חירום, דוגמת 
שיקום נזקים 

כתוצאה 
מפגיעה ישירה 

אפשרית 
וכיו"ב 
 ".מקרים

 

זה לא חוקי , לאדם ללא רשיון אסור להשתמש ברעלים. אנא  –לה שא
 פרט ונמק סעיף זה .

הם תנאי התשלום ? ומה קורה אם המועצה מאחרת בתשלום מ –שאלה  -
? 

 

 
הסעיף קובע שהמועצה 

תוכל לעשות שימוש. היא 

ות תעשה שימוש באמצע

 המוסמכים על פי החוק.
 

תנאי התשלום מפורטים 
למכרז,בסעיף  18בעמוד 

. כך גם פירוט לגבי 5
לא איחור בתשלום: "

הועברו התשלומים 
במועדם, מסיבה התלויה 

במועצה, ישולמו לקבלן 
הפרשי הצמדה וריבית 

כקבוע בחוק מוסר 
תשלומים לספקים, 

 ."2017-התשע"ז

"בשים לב -11 25
לעובדה כי 

השירותים 
נשוא מפרט זה 
הינם חיוניים 
בשעת חירום, 
תפעל המועצה 
לאישור הקבלן 

"מפעל -כ
חיוני" אל מול 

הגורמים 
הרלוונטים, 

ועל הקבלן 
החובה לשתף 
פעולה עם 

מועצה ה
ולספק לה את 
כל האישורים 
ו/או המסמכים 

 נא פרט סעיף זה ומה זה שעת חירום ?א –שאלה 

 

 

 

 

 

 , האם הדרישה הגיונית ? 24/7העמיד צוות עובדים ל -שאלה 

 

כל מצב המוגדר כשעת 
חירום, בין אם ע"י 

הממשלה ובין אם ע"י 
 .המועצה המקומית

 
 
 
 
 
 

 כן.



 

  

הנדרשים 
לצורך אישורו 

"מפעל -כ
חיוני", וכפועל 
יוצא מתחייב 
כי הרכבים 

והעובדים 
הנדרשים על 
ידו לאספקת 

השירותים 
נשוא המכרז 
אינם מיועדים 
לגיוס בשעת 
חירום, זאת על 
מנת שהקבלן 
יעמוד בחובתו 
להעמיד בשעת 
החירום צוות 

, עובדים מלא
בכל שעה 
משעות היממה 

,כנדרש  7/24
בהוראות 

מפרט זה לשם 
ביצוע מלא של 

עבודות 
 .ההדברה"

 
 
 
 
 
 
 
 

 וועדת המכרזים       
 המועצה המקומית מצפה רמון


