
 מועצה מקומית דיר אל אסד                                                      مجلس دير االسد المحلي

 דיר אל אסד                                                          االسد دير       
EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM                                                   DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 

 

 _______________________________________________________________________ 
 lasad.net www.deira 9989591-04.פקס - 9885445-9885444-9886655-04טל.  -20188 , מיקוד:1ת.ד.

 15.02.2023 

 לעבודות ריסוס והדברה 05.2023'  מס הצעת מחיר
 

  עבודות ריסוסעבור  על בסיס הנחה דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר   –המועצה המקומית  

מועצה  של ה  המוניציפליבתחומה  וכו.( וחרקים  יתושים ,זוחלים, נחשים) ת מזיקיםוהדבר לעשבים

 :לפי המפורט מקומית דיר אל אסד ה

במוסדות חינוך יתבצע בכפוף   / הדברת מזיקים  יב שימוש בקוטלי עשביההמחי  ריגמקרה ח •

עקרונות הדברה  המשרד להגנת הסביבה במסמך: ים שנקבעו על ידי משרד הבריאות ו לנהל

 במסמך זה הוא מחייב. , הכתוב  במוסדות חינוך

הלת  ) מנ  ותרש הממונה ברש אישור בכתב ומראש של ת הדברה / ריסוס במוסד חינוכי דוכל עבוד •

 . מח' תברואה ורישוי עסקים (

דות חינוך  במקרים חריגים בלבד בהם יתקבל אישור הממונה ברשות לריסוס סביב ובתוך מוס •

 יהיו אלה מועדי הטיפול האפשריים: 

 הלימודים ימי שישי לאחר תום  .1

 .ס, לאחר עזיבת התלמידיםלא מאוכל ת המוס"חחופשות או ימים שלמחר .2

חי מגורים וסביבה עירונית  רי הדברה המאושרים לשימוש בשטחומך ורק במש אבלן ישת הק •

 תאם לתווית תכשירי הדברה. ובה

/ הדברת   ישתמש לטיפול בעשבייה בהם   ברשות את רשימת החומרים על הקבלן להציג לממונה  •

 . מזיקים

  חתום מהרשות לכל אחד מחומרי ההדברה בהם ישתמש לצורך הדברתעל הקבלן לקבל אישור   •

 ./ הדברת מזיקים העשבייה 

מטעמו בעל השכלה / הכשרה/ הסמכה   שיומירשמיים המעידים כי הוא  מכים יג מסעל הקבלן להצ  •

 . וכו. מוסמך ורשה, גנן: מדביר מלמועצה הדברה   /סוס מתאימה לספק שירותי רי

 רת מזיקים(. ) הדב יתר הדברה בתוקף ע"פ תקנת רישוי עסקיםה  בעל •

ית,  בהדברה תברוא בשטח פתוח לפי חוק הסדרת העיסוקוקף במבנים ובעל רישיון מדביר בר ת  •

 . 2016התשע"ו 

 . ות החומרים המסוכניםי תקנ היתר רעלים לפ •

הקבלן מתחייב לבצע את עבודות הריסוס וההדברה לפי הוראות היצרן והנחיות משרד חקלאות   •

 . רים שבשימושלגבי כל אחד מהחומ

 שוהים אנשים. /  רסס בשטח אשר בו נמצאיםאיסור ל חל •
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ו  יוד המגן המתאים לחומרי ההדברה שבשימוש, ועליל הצ יב לספק לעובדיו את כ הקבלן מחו •

 . כי העובדים עושים שימוש בציוד  מוטלת האחריות לוודא

 . בתנאי רוח, גשםהדברה   /לא תתקיים כל עבודת ריסוס  •

 . הטבלה המצורפתאך ורק בפורמט   עהת ההצאלמלות נא  •

וכן להזמין את כל    ות בין מספר משתתפיםאת ההתקשרצל לפאת הזכות המועצה שומרת לעצמה   •

 וצרכיה.   שיקולה, הכל לפי ם ממנהחלקי רקעבודות או  ה

,  , לפחותוכח של שנתיים אחרונות( על ניסיון קודם ומ  2) לפחות  המלצותנא לצרף אישורים ו  •

 . גופים ציבורייםעבור רשויות או   ברהדדות הבביצוע עבו

 ם למחירי ההצעה  הזוכה. בהתא 31.03.2024ת ההתקשרות עד  תקופ •

המועצה  , כמו כן זוכהצעה שהיא , או כל ה אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה יותר •

לתבוע או  בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות הליך שומרת לעצמה הזכות לבטל ה

 יצויים כתוצאה מכך. לקבל כל פ

 סירהבמאו   kniot@deiralasad.muni.ilלדוא"ל:     PDF  בקובץההצעה חתומה  נא לשלוח את •

 . בבוקר 11:00שעה  26/02/2023 ה עדעצו מרכש בהלתיבת ידנית  

 , אך מופנית לנשים וגברים כאחד. מנוסחת בלשון זכרההצעה  •

 : פריטיםרשימת 
 

חומר ה סוג השירות תיאור  מס"ד
 המוצע  המאושר

אור ית
 העבודה 

  מקסימאלי  ס"ה מחיר
, חומרים ,  מ כולל  מע"

ל  הסעה , הובלה וכ
 ת .  הוצאה אחר

ס"ה מחיר  
הנחה  אחרי 

כולל מע"מ  
 צאהוכל הו

 הערות

צמחית  ריסוס קוטלי  1
עשבייה ומונעי נביטה  

י לפ – ריסוס רכוב
 . קריאה 

חומר ריסוס  
צוות + +

 רכב מאושר 

 
 שח  350

  

הדברת מזיקים   2
, נחשים  זוחלים

 קריאה . , לפי וחרקים

חומר ריסוס  
+צוות + 

 רכב מאושר 

 
 שח  350

  

צמחית  קוטלי ריסוס  3
עשבייה ומונעי נביטה  

יום י לפ – ריסוס רכוב
שעות   8עבודה ) 

 רצופות ( .
 

חומר ריסוס  
+צוות + 

 רכב מאושר 

 
 שח  2000

  

הדברת מזיקים   4
, נחשים  זוחלים

פי ינום  , ל וחרקים
ות  שע 8עבודה ) 

  ופות ( . רצ

חומר ריסוס  
+צוות + 

 רכב מאושר 

 
 שח  2000

  

       

 
 בכבוד רב 

 י ם אסדקאס
 מועצה ה ראש
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