25.01.2018
סימוכין376245 :
טל'03-6270400 :
פקס03-5611321 :
דוא"לdaniel@ingl.co.il :
מגדל עתידים
ת.ד58177 .
תל אביב 6158101

לכבוד
משתתפי מכרז פומבי לשירותי הדברה
)(INGL/TENDER/2017/29
באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  -1מכרז פומבי לשירותי הדברה במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי
((INGL/TENDER/2017/29

כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ויוצאו (ככל שהוצאו ויוצאו),
יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך .השינויים היחידים מן האמור הינם
כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.3

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גורע מהאמור במסמכי ההליך.
מובהר כי שאלות הבהרה נוספות אשר לא קיבלו מענה/התייחסות במסגרת מסמך זה יחשבו כנדחות על
ידי החברה ולא יפורשו כמשנות דבר ממסמכי ההליך.

.4

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום לכתובת דוא"ל
ההליך מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

.5

להלן הבהרה מס'  1למסמכי ההליך:

מס'
.1

ס'  /מסמך

הבהרה/בקשה

מכרז:
תנאי סף 7.2

התנאי :המציע מעסיק בהעסקה ישירה או באמצעות קבלן משנה לפחות  2מדבירים
בעלי ההיתרים הנדרשים בסעיף  30לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים),
התשל"ה :1975 -היתר קטילת חרקים ,היתר קטילת מכרסמים.
השינוי :תנאי הסף יתוקן בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בהדברה
תברואית ,התשע"ו .2016 -ראו תיקון בסעיף  6להלן.
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 .6תיקון מס'  1למסמכי המכרז
מכרז:
תנאי סף 7.2

תנאי הסף יתוקן באופן הבא:
"המציע מעסיק בהעסקה ישירה או באמצעות קבלן משנה לפחות  2מדבירים בעלי רישיון
מדביר במבנים ובשטח פתוח בהתאם להוראות סעיף (4א)( )2לחוק הסדרת העיסוק בהדברה
תברואית ,התשע"ו( 2016 -להלן" :החוק") או בעלי היתר קטילת חרקים והיתר קטילת
מכרסמים בהתאם להוראות סעיף (57ב)( )3לחוק והוראות סעיף  30לתקנות רישוי עסקים
(הדברת מזיקים) ,התשל"ה."1975 -

מכרז:
סעיף 17.1.3
מסמכים
שיש לצרף
להצעה

הסעיף יתוקן באופן הבא:
המציע יכלול במעטפה (א) את כל המסמכים הבאים:
אישור רשמי ,כי המציע מעסיק בהעסקה ישירה או באמצעות קבלן משנה לפחות  2מדבירים
בעלי רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח בהתאם להוראות סעיף (4א)( )2לחוק או בעלי היתר
קטילת חרקים והיתר קטילת מכרסמים בהתאם להוראות סעיף (57ב)( )3לחוק והוראות סעיף
 30לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ,התשל"ה ."1975 -יש לצרף להצעה העתק של
הרישיונות ו/או ההיתרים כאמור.

מכרז :נספח
ה' ,טופס
הצהרה על
עמידה בתנאי המציע מעסיק בהעסקה ישירה או באמצעות קבלן משנה לפחות  2מדבירים בעלי רישיון
מדביר במבנים ובשטח פתוח בהתאם להוראות סעיף (4א)( )2לחוק הסדרת העיסוק בהדברה
הסף וניסיון
תברואית ,התשע"ו( 2016 -להלן" :החוק") או בעלי היתר קטילת חרקים והיתר קטילת
המציע
מכרסמים בהתאם להוראות סעיף (57ב)( )3לחוק והוראות סעיף  30לתקנות רישוי עסקים
(הדברת מזיקים) ,התשל"ה."1975 -
הסעיף יתוקן באופן הבא:

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל
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אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  -1מכרז פומבי לשירותי הדברה במתקני
מערכת ההולכה לגז טבעי (( (INGL/TENDER/2017/29להלן" :המכרז") וכן ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק
מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בה מלכתחילה.
אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל
שיישלח מטעם החברה.
תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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