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 ים -עיריית בת

 

 
הרשאים להשתתף במכרז זוטא בעיריית   לקבלנים להצטרף לרשימת קבלנים וספקים פניה

 ים -בת
 
לקבוע רשימה של קבלנים וספקים אשר רשאים להשתתף במכרזי   ים מעוניינת -עיריית בת 

 מתן ים בתחומים הבאים :  -לשנה שיערכו בעיר בת₪   750,000מסגרת/ זוטא עד סכום של 
 ים-שירותים לביצוע עבודות איתור, מניעה והדברה של מזיקים בבת

  

 
 ים-איתור, מניעה והדברה של מזיקים בבת תנאי סף לעבודות 
  

,  תעודה מטעם משרד להגנת הסביבה התקפה במועד הגשת ההצעה על מציע ההצעה להיות בעל

בעל היתר לקטילת חרקים לפיה המציע מוכר כמדביר מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה וכן 

 רעלים.תר ומזיקים, בעל היתר לקטילת מכרסמים ובעל הי

   ;תות מקומייורשו)לפחות(  4 -ב( 2014-2016שנים לפחות ) בין השנים  3בעל ותק של 

  

 
 מסמכים הנדרשים לצירוף לבקשה

 
 המבקשים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 

"פ, כתובת, מספר טלפון, עיסוק מקצועי עיקרי, אנשי מפתח מידע ארגוני: שם מציע, ח .1
בחברה, שם איש קשר, טלפון איש הקשר, תפקיד איש הקשר, מספר טלפון נייד וכתובת 

 דוא"ל של איש הקשר.

 פלט מידע מרשם החברות/שותפויות. .2

 אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות. .3

 תעודת עוסק מורשה. .4

תעודה מטעם משרד להגנת הסביבה התקפה במועד הגשת ההצעה , לפיה המציע מוכר  .5
כמדביר מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה וכן בעל היתר לקטילת חרקים ומזיקים, בעל 

 ;לקטילת מכרסמים ובעל היטל רעלים היתר
בין  לגבי פעילות חותהמלצות לפ 2 רשויות מקומיות,  הכוללת רשימת ממליצים, מארבע .6

. על ההמלצה לכלול, בין היתר, התייחסות לעמידה בלוחות הזמנים 2014-2016השנים 
 לביצוע העבודה, ושביעות רצונו של הממליץ.

  

הגשת  29.1.17עד    9.1.17 המאגר יהיה פתוח להצטרפות ועדכון נתונים לשבועיים בין המועדים 
למתן שירותים לביצוע עבודות איתור  –מכרז זוטא  –ן יסגורה  שעליה מצוי מסמכים במעטפה 

-בבנין עיריית בת  203ים , חדר -ים לתיבת המכרזים של עיריית בת-מניעה והדברה של מזיקים בבת
 עד לתאריך  banir@bat-yam.muni.il, ניתן לפנות בשאלות בכתב לכתובת דואר אלקטרוני: ים

.1.1715; 
   

 יוסי בכר
 ראש העיר
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