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  – 06/21למכרז פומבי מס'  17.02.21מסמך סיור קבלנים מיום 
 ביצוע עבודות הדברת מזיקים וריסוס עשביה  ברחבי המועצה המקומית שהם. 

 
 

 בכל מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים.העבודה כוללת ביצוע עבודות הדברה  .1
 ניתן הסבר לתנאי הסף . .2
העבודות אינן כוללות עבודת ניטור ועל כן כל דרישה על ף האמור במסמכי המכרז  .3

 לעבודת ניטור המפורטת במסמכי המכרז מבוטלת .
ה, המע"ר יתכולת המכרז כוללת את כל שטח שיפוט של המועצה לרבות אזורי התעשי .4

 ניתן לקבל במחלקת גביה מפה של הישוב . ושכונת הדרים .
 4-אריך את תקופת ההתקשרות בחודשים, המועצה רשאית לה 12 –תקופת ההסכם ל  .5

 5חודשים כל אחת. תקופת ההתקשרות המקסימאלית הינה  12תקופות נוספות בנוות 
 שנים.

 תחילת ביצוע העבודות במידי. .6
המכרז מבוסס על אומדן גלוי כאשר כל מציע נדרש להשלים אחוז הנחה או תוספת  .7

 למחיר המופיע בכתב הכמויות.
 .16:00בשעה  02.03.21יאוחר מיום יש להגיש את מסמכי המכרז לא  .8
. יש להתעדכן על המועד  16:00בשעה  02.03.21פתיחת מעטפות במכרז מתוכננת ליום  .9

 המדויק ביום הגשת המכרז .
 .בנוסח המצורף במכרז₪  15,000כל מציע נדרש להמציא ערבות מכרז ע"ס  .10
 יש לרכוש את מסמכי המכרז במח' הגביה.₪  500עלות המכרז  .11
לל תוספת של העבודות  הניתנות בהסכם  גם עבור שטח המבננים )שטח פרטי המכרז כו .12

 פתוח( כאשר יש מחירון לכל מבנן שהמועצה תחליט להכליל בהסכם .
במכרז מצורף נספח מחירון לתוספת או הפחתה של עבודות . מחירון זה הינו קבוע ואינו  .13

 כלול בהנחה או תוספת של הקבלן .
 שעות עבודה בכל יום. 4ימי עבודה בשבוע , בני  5 – מובהר כי הקבלן מחויב ל .14
 סיור הקבלנים אינו חובה. .15
במידה ונאמר בסיור הקבלנים דבר שהוא בסתירה לאחד מסעיפי המכרז מה שיגבר  .16

 וייחשב יהיה הרשום בסעיפי המכרז.
 יש לתמחר את המכרז בהתאם לכל דרישה ודרישה המופיעות במסמכי המכרז.  .17
מסמכי הביטוח בזמן הגשת המכרז אך יש לוודא מראש מול חברת  אין צורך להגיש את .18

 הביטוח כי הנכם עומדים בדרישות הרשות.
זמני תגובה   בשוהם אנו שמים את השירות לתושב בראש סדר העדיפויות ולכן אני דורש .19

 מהירים עבודה מקצועית ויעילה ללא פשרות.
ייל: או למ 03-9723038שאלות והבהרות יש לשלוח לפקס מס'  .20

 yossip@shoham.muni.il .רק התייחסות בכתב מחייבות את המועצה ,  
 

 יש להמציא מסמך זה חתום יחד עם כל שאר מסמכי המכרז
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