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 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.

 

 לכבוד

 12/20משתתפי מכרז 

 ולכידת נחשיםלמתן שירותי לכידה ואחסנת כלבים ו/או חתולים 

 

 1הודעה מס' 

 הבהרות

 

מצ"ב תשובות לשאלות. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות  .1
 מסמכי המכרז.

 
המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זו לגרוע  .2

 מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.
 

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, הודעה זו  .3
 ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם.

 
 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז. .4

 
 .12:00עד השעה  2.2.2021אין שינוי במועדים. ניתן להגיש הצעות עד ליום  .5

 
סמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במ .6

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו 
לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 במפורש.
 

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים. 6.1
 לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.המציע  6.2
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז  6.3

להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו 
 בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 

 

 בברכה 
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 שאלה:

 ברשיון לכידת נחשים מטעם רשות הטבע והגנים?האם יש צורך 
 תשובה:

 כן. יש לוודא הצגת הרשיון עם מסמכי המכרז.
 

 שאלה:
 האם ניתן לשנות את שעות שחרור הכלבים והחתולים?

 תשובה:
 שעה.אחה"צ לפחות  שעות, 3בבוקר לפחות  -ו'  -ימים א'כן, נדרש מינימום ב

 בבוקר לפחות שעה ואחה"צ לפחות שעה. –ימי שבת וחג ו
 

 שאלה:
 האם כל אחד במכלאה יכול להרדים כלב?

 תשובה:
 .באישור ובתיאום הווטרינר הרשותי בלבדהרדמת כלב תעשה 

 
 

 תיקון כתב כמויות
 תוקן –נספח ב' לחוזה  –כתב הכמויות 

 מצ"ב כתב כמויות מעודכן.
 

  כתב כמויות
 

 
מס' 
 סד'

 מחיר ליח' העבודהפירוט 

 ₪ 300 סיור ללא לכידה 1

 ₪ 500 לכידת כלב או שניים 2

 ₪ 300 כל כלב נוסף  3

 ₪  400 קריאה מיוחדת/חרום )גם אם לא נלכד כלב( 4

 ₪ 36.5 ימים( 10אחסון כלב ללא בעלים ליום )עד  5

 ₪ 36.5 אחסון כלב עם בעלים ליום )תשלום ע"י הבעלים( 6

 ₪ 50 הרדמת כלב  7

 ₪ 350 לכידת נחש  8

 ₪ 200 זימון ללכידת נחש ללא לכידה 9

 
  

 שם החברה + חותמת _____________________________ 

 שם המאשר ותפקידו ____________________  

 חתימת המאשר ___________________________

 


