
   

 

 שלישי כ"ז תמוז תשפ"ב  יום
 2022יולי   26

 לכבוד
 17/2022משתתפי מכרז פומבי מספר 

 עיריית באר יעקב 
 

 א.ג.נ.,
 

 למתן שירותי הדברה, ריסוס וחיטוי ברחבי העיר באר יעקב   22/17מכרז פומבי מס' הנדון: 
 1מסמך הבהרות מספר  

( מבקשת להעביר לעיון המשתתפים במכרז מסמך הבהרות מספר  העירייה  –עיריית באר יעקב )להלן  
בקשות  1  / למשלוח שאלות  למועד האחרון  עד  לעירייה  הופנו  ובקשות הבהרה אשר  הכולל שאלות   ,

 במכרז. הבהרה 
 

עמ' / ס' /  מס'
 נספח

 התשובה השאלה 

אבקש לקבל דחית לשאלת    1
-24שאלות הבהרה לעד ה  

25.07.22 
הבקשה נשלחת עקב רצף אירועים  

לא מתוכננים במשפחה  
שבעקביותם לא הצלחתי לצערי  
 להגיש שאלות במועד המקורי.

 הבקשה מתקבלת.
 

עיריית באר יעקב מודיעה על הארכת  
האחרון למשלוח שאלות / המועד 

בקשות הבהרה במכרז שבנדון וזאת 
 .14:00בשעה  28/7/2022עד ליום 

 
מובהר כי ביתר מועדי המכרז, ובכלל  
זאת המועד האחרון להגשת הצעות  
ו/או תוקף ערבות המכרז, לא יהיו  

 שינויים. 
האם ניתן לשלם על חוברת    2

המכרז דרך אתר האינטרנט ולא  
 פיזית? בהגעה  

ניתן לשלם באופן טלפוני ע"י יצירת  
-08קשר עם מחלקת הגבייה בטלפון 

ואת החוברת ניתן להוריד    9785430
 מהאתר. 

  2במסמך  3
 ח   5סעיף 

משרד הבריאות אינו אחראי על  
קורסי ההדברה  וכלל קורסי 

ההדברה נערכים מטעם משרד 
להגנת הסביבה ובסיומו לא  

מתקבלת תעודה אלה במידה 
את המבחנים מתקבל  ועברת

רישיון מדביר, לכן אשמח  
 להבהרה מה הכוונה בסעיף זה.

 הבקשה מתקבלת. 
 

  9עמ' , 2במסמך ח.  5במקום סעיף 
 לחוברת המכרז יבוא: 

"היתר / רישיון הדברה מטעם משרד  
 להגנת הסביבה" 

 

  2במסמך  4
 ט  5סעיף 

"היתר מטעם המשרד להגנת 
הסביבה לשימוש בחומרים  

 " .מסוכנים
יש דרישה לרישיון הדברה בתוקף  
והיתר רעלים בסעיפים אחרים, 

אשמח להבהרה מה הכוונה  
 בסעיף זה. 

 הבקשה מתקבלת. 
 

  9, עמ' 2ט. במסמך  5במקום סעיף 
 לחוברת המכרז יבוא: 

"היתר / רישיון הדברה למבנים 
ושטחים פתוחים מטעם משרד להגנת  

 הסביבה"
 

  2במסמך  5
 יג   5סעיף 

"אסמכתא בדבר החזקת משרד 
פעיל וזמין" האם יש נספח או  

 טופס שקיים שעליו עלינו לחתום?

לא, אין נספח כאמור. אסמכתא לצורך  
הוכחת תנאי זה יכולה להיות הסכם  

שכירות תקף / נסח טאבו )במקרה של  



   

 

בעלות( / תצהיר המוסמכים לחתום  
 בשם המציע בפני עו"ד/רו"ח וכיו"ב. 

הדרישה לתעודת קורס הדברה  ג 2, ס'  7עמ'  6
אינה רלוונטית , רישיון הדברה 

 זה המסמך הרלוונטי , 

 לעיל.   4-ו 3ראו התשובה לשאלות 

,  26עמ'  7
 2.5נספח  

הנספח מנוסח לאישור נציג  
 עירייה ולא לנציג מטעם המציע 

  2.5מצ"ב למסמך הבהרות זה נספח 
לחוברת המכרז בנוסח מתוקן. נא 

 המצ"ב.להשתמש בנוסח  
 

   
 בברכה,                                 

 דני אורן, רו"ח  
 מנכ"ל העירייה 

                      
 

מסמך זה והנספחים לו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי  
המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל  ההבהרה ו/או ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על  

 הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז. 
 
 
 

 _______________   _______________   _________________ 
 חתימה + חותמת        שם המציע                     תאריך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 

 עסקאות גופים ציבורייםתצהיר ע"פ חוק  – 2.5נספח 
 

לאחר    _________________ ת.ז.   _________________ מרח'   ________________ הח"מ  אני 
 שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 

 
1. " )להלן:   _______________ נציג  מכהן  המציע אני  אני  ואני  "(,  במציע,  כ________________ 

 מוסמך להצהיר מטעם המציע, את המפורט להלן. 
 

בסעיף   .2 )כהגדרתו  אליו  זיקה  ובעל  המציע  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  לחוק  2עד  ב)א( 
"(( לא הורשעו בפסק  חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "   1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

חלוט   תנאים  דין  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר 
התשנ"א "   1991- הוגנים(,  זרים )להלן:  עובדים  התשמ"זחוק  מינימום,  שכר  חוק  לפי  או   )"-1987  

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 
 

 לחלופין,  
 

)כהג אליו  זיקה  ובעל  המציע  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  בסעיף  עד  לחוק  2דרתו  ב)א( 
עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי  

 חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 

חוץ,  לא יועסקו על ידי המציע, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי   .3
וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או  

 כל גורם אחר עמו אתקשר. 
 

עמידה בתנאי   .4 זה תהווה אי  בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר  זרים  עובדים  כי העסקת  לי,  ידוע 
 קשרות. ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההת

 
 ____________ 
 שם מלא וחתימה 

  

 
 אישור

 ,)___________ )מ.ר.  עו"ד   ___________ בפני,  הופיע/ה   __________ ביום  כי  בזה,  מאשר/ת  הנני 
ת.ז.   נושא/ת   ________________ מר/גב'   _______________________ שברחוב  במשרדי 

________________ נושא/ת ת.ז. מס'_________ / המוכר/ת/ים לי באופן  מר/גב'    -מס'_________ ו
 אישי, אישר/ה/ו את הפרטים דלעיל ולאחר שהוזהר/ה/ו לומר את האמת חתם/ה/ו עליו בפני. 

 
 __________         _______________ 

 חתימה + חותמת                          תאריך    
 


