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 2021 צמברד 21           
          לכבוד 

 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ., 

למתן שירותי הדברה עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד    09/2021מכרז פומבי  מס    :הנדון
 מענה לשאלות הבהרה   –צ'ארלס וינגייט

"(, מבקש להשיב לשאלות הבהרה  המכוןוינגייט )להלן: "המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס  
   שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז, והכול כמפורט להלן:

 /סעיף שם המסמך 'מס
 עמוד 

 מענה  שאלה  

המעניק הנוכחי    ספקה  מתבקש להבהיר מיהו כללי  הזמנה  .1
למכון   ההתקשרות  ושירותים  היקף  מהו 

 עימו. 

 הבקשה נדחית.

סעיף  הזמנה  .2
10.1.5 

תנאי הסף הנקוב בסעיף  את  מתבקש לעדכן  
להזמנה, כך שתקופת הניסיון תופחת   10.1.5

למועד  חודשים    24-ל חודשים    36-מ שקדמו 
 .האחרון להגשת ההצעות במכרז

 הבקשה נדחית.

  –נספח ד'   .3
 הצעה כספית 

 4סעיף 
 לטבלה 

ריסוס  "  –לטבלה שבהצעה הכספית    4סעיף  
בשטח   וביוב  ובית  פיר  הנבחרות  בית  מלון 

שנדרש האם המחיר  ", מתבקש להבהיר  וייס
 .ביוב אחדו מתייחס לפירלהציע 

היחידה   מחיר  כי  מובהר 
וביוב   פיר  לריסוס  מתייחס 

 אחד, פעם בחצי שנה. 

  –נספח ד'   .4
 ית פהצעה כס

 8סעיף 
 לטבלה 

הדברת  "  –לטבלה שבהצעה הכספית    8סעיף  
ביוב מהו    ",בריכת  להבהיר    מספרמתבקש 

 .במכון וינגייט הקייםביוב הבורות 

כי   יש  מובהר   200  - כ    במכון 
ביוב האמור,   .בורות  לצד 

כי   בהדברה מובהר  צורך  אין 
הבורות  בכל  ושיטתית    גורפת 

והאמור יבוצע בהתאם לצורך  
 .ועל פי דרישת מכון

5.  
נספח ד' הצעה  

 כספית
 11סעיף 

טיפול  "  –לטבלה שבהצעה הכספית    11סעיף   לטבלה 
פתוחים  ושטחים  במבנים  אש  נמלת  ",  נגד 

להבהיר ה  מתבקש  מספר  קריאות  מהו 
השנה  שנערכו ומהו  החולפ  במהלך    סך ת 

הקריאות    טופלואשר  שטחים  ה במסגרת 
 .כאמור

קריאה אחת   נערכהמובהר כי  
וחציכלפני   נגד ל  שנה  טיפול 

ושטחים  במבנים  אש  נמלת 
לפני ירקו,  פתוחים שנייה  אה 

 חודש. כ

בוצעה ההדברה  בהערכה גסה,  
( ושיחיםבשטח  של   (מדשאות 

 .מ"ר 2000 -כ 

 על המציעים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בחותמת ובחתימת המציע במקום המיועד לכך.

                                                                 

 בכבוד רב,       

 מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט                                                                   

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו 

_____________________ 

 חתימת המציע              


