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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

   שבט, תשפ"אבכ' ב"ה,  לכבוד
 2021פברואר,  ב 2 1/21משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 ברה בקמפוס האוניברסיטה שירותי חיטוי והד – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 11/2/2021במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . 202131/5תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא בתיבת  .1.3

  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  209, חדר 408המכרזים הנמצאת בבניין 

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

יסת מציעים עם רכב לשטח  על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כנ

 האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,   .1.4

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. 

ביכול פגיעה  להיפסל בשל  עלולה  כל המסמכים הנדרשים  את  שלא תכלול  ת  הצעת מציע 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 האוניברסיטה:להלן שאלות המציעים ותשובות 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

1.  
2 

תכולת 
 השירות

1.4 
המתבקשת   ההגעות  כמות  מה 
 בחודש ומה זמן ממוצע לכל הגעה? 

לפי  וההגעה  גלובלי  הינו  המכרז 
בעיקר   יומי  יום  הינו  השיא  הצורך 

 בתקופת הקיץ 

2.  
2 

 
 מבוא

 
 

 
 כללי

יש  האם  שלבי?  דו  המכרז  האם 
להגיש את ההצעת מחיר במעטפה 

 נפרדת מיתר המכרז והנספחים? 

שלבי ולכן על  -המכרז אינו מכרז דו
מסמכי  כל  את  להכניס  המציע 

 ההצעה במעטפה אחת.

3.  
5   

שיונות  יר
 ואישורים  

6.6.3 
כיום אין יותר היתר של רשות הטבע 

 והגנים לטיפול ביונים  
 מקובל

4.  
 מה הכוונה ב"ברי רשות"?  7.2.2 הצעות מחיר  7

הפועלים   עסקים  הינם  רשות  ברי 
 באוניברסיטה בהרשאתה. 

 מפרט השירותים 

5.  14 

 
   – 1נספח 

 
מפרט  

 השירותים
 
 
 

 
 כללי

היזומה   התדירות  הנדרשת  מה 
 להגעת מדביר בחודשי החורף? 

בהתאם   היא  היזומה  התדירות 
לתוכנית העבודה של המדביר תוך  
מענה למפרט השירותים לפי סעיף  

1.3   

הנדרשת   היזומה  התדירות  מה 
 להגעת מדביר בחודשי הקיץ ?

בהתאם   היא  היזומה  התדירות 
לתוכנית העבודה של המדביר תוך 

השירותים לפי סעיף  מענה למפרט  
1.3 

להגעת  מעבר  קריאות  יש  האם 
כן   אם  היזומים?  מה   -הטיפולים 

מס' המוערך של הקריאות בחודש 
 בחודשי החורף ובחודשי הקיץ? 

היא  היזומה  התדירות  שיש  ברור 
של  העבודה  לתוכנית  בהתאם 
למפרט   מענה  תוך  המדביר 

 1.3השירותים לפי סעיף 

 המדביר הוא המחליט  טיפול? כמה זמן בערך כל 

6.  14 
מנע   טיפולי 
שטח  בכל 

 הקמפוס
3.3 

של  דגירה  לנקודות  מיפוי  יש  האם 
 יתושים? 

יימסר לקבלן בנוסף יש מקומות   כן 
 חדשים שיצטרכו טיפול  

7.  14 
טיפולים  

 /   בציפורים 
 עופות 

3.4 

מלכודות  כולל  יונים  טיפול  האם 
 וצייד?  

 מלכודות בוצעו צייד טרם בוצע  

תדירות   ומה  מלכודות  כמה  כן  אם 
 הטיפול? 

בהתאם    .4  –  2 הטיפול  תדירות 
והבעיה   במידה  בבעיה  לטיפול 

 חולפת מסתיים הטיפול 

 באיזו תדירות מתבצע צייד?
בשנה  מניסיון  כרגע  מבוצע  לא 

 החולפת 

8.  14 
טיפולים  

 /   בציפורים 
 עופות 

3.4 

הצבת דוקרנים או התקנת רשתות 
ליונים הינן עבודות המתומחרות על 
פי מטר ואופי העבודה, האם טיפול  
שכזה כלול בהצעת המחיר או תיתן  
לדרישה  בהתאם  ספציפית  הצעה 

 ובעיה? 

 התמחור יהיה בנפרד.  
סעיף   ראה  הפעולות    3.4שאר 

 )הרחקת קינים(
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

9.  14 
טיפולים  

בספריות 
 וערפולים 

4.2 

איודים   מתבצעים  תדירות  באיזו 
 לספרים במהלך השנה?  

 בממוצע פעם בחודש

מסויימת  כמות  אוספים  האם 
 ומבצעים איוד להכל?

סבירה  כמות  לאסוף  משתדלים 
 לאיוד 

10.  14 
טיפולים  

בספריות 
 רפולים יוע

 מה הכוונה לספרים ישנים?  4.3
הספריות מקבלות לעיתים תרומות  
מעזבונות  ישנים  ספרים  של 

 ואוספים. 

11.  15 

פעולות  
הדברה 

על   פרטניות 
 פי קריאה 

5.1.2 

טיפולים   הינם  טרמיטים  טיפולי 
תמחור  האם  ויקרים,  מקיפים 
לתמחור  נכנס  טרמיטים  עבודות 
הקבוע או שמא תשלח הצעת מחיר  

 עבודה?  / לפי קריאה

זו   ופעילות  התמחור נדירה  מאחר 
 יהיה בנפרד . 

12.  15 
פעולות  

לפי   פרטניות 
 קריאה

5.1.2 

מדוע טיפול לטרמיטים צריך להיות 
הטיפול    24תוך   לעיתים  שעות? 

איננו בג'ל ומצריך הכנות מוקדמות  
וכו'(   המקצועית  )קדיחות  לדעתי   .

תוך   זה  מסוג  בקריאה  לטפל  ניתן 
 שבוע ימים. 

בתוך   תהיה  הפעילות    24תחילת 
שעות )בחינת השטח, הכנת תכנית 

 עבודה וכו'(. 

 7 הצעת מחיר 32  .13

ה בתשלום  כהגעת לוכד נחשים כרו
ישנה  האם  רישיון,  בעל  ללוכד 
לכידת   את  להפריד  אפשרות 
פי   על  נפרד  לתמחור  הנחשים 

 קריאה?

 לא. הסעיף יישאר בעינו .  

 7 הצעת מחיר 32  .14

קיני  הדברת   / דבורים  נחילי  פינוי 
הוצאות   בהם  לכרוך  יכולים  צרעות 
האם  הקן,  מיקום  פי  על  נוספות 
ישנה אפשרות להפריד את הדברת 

צרעות לתמחור נפרד על    /  דבורים
 פי קריאה? 

פעמים    6-תדירות פעילות זו הינה כ
 . בשנה

בלא   יתבצע  דבורים  נחילי  פינוי 
 חיסולן.  

 7.3 הצעת מחיר 32  .15
בסעיף האחרון "הדברה וטיפול מנע 
בברי רשות" למה הכוונה? חסימה 

 ברשת נגד יונים? 

פעולות חיטוי והדברה )נגד תיקנים,  
מכרסמים וכו'(, שיבוצעו במתחמים 
זכייני   ידי  על  המופעלים 

 האוניברסיטה וישולמו על ידיהם. 

 6.1.2 ביטוח  42  .16

אין   ומורכבים  בעיתיים  במקומות 
מיליון ₪,    6בקשה לביטוח צד ג' של  

האם יש אפשרות להוריד את חובת 
 מיליון ₪? 4-הביטוח צד ג' ל

חבות   ביטוח  אישור  יוצג  כי  מקובל 
  4,000,000לצד ג' בסכום מינ' של  

אחמ"ק  חריג  לביטול  בכפוף   ₪
של   מינ'  או    2,00,000בסכום   ₪

יטוח צד ג' בסכום מינ' של לחילופין ב
ביטוח    4,000,000 בגין  ואישור   ₪

  2,000,000אחמ"ק בסכום מינ' של  
 . ₪ 

 


