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 202017/מס'  פומבי (משותף)  מכרז

- המועצה וביישוביקבלת הצעות למתן שירותי קבורה מלאים בתחום שיפוט המועצה ל
 תשובות הבהרה

 

 _______________________לכבוד______

 בפקס' / דוא"ל ______________________

 וידוא קבלה _________________________

 המועצה התקבלו שאלות הבהרה. להלן השאלות והתשובות. במשרדי .1

 תשובה שאלה סעיף מס'

1 
מי מבצע כעת בפועל את שירותי  כללי

 הקבורה?
 אמבולנס שלמה

2 
 מ"ר, מצ"ב תצלום אוויר. 11,668.17 מהו שטח בית העלמין? כללי

3 
אם ניתן לקבל מיפוי מפורט של בית ה כללי

 העלמין?
 מצ"ב תצלום אוויר

4 
מה מס' הנפטרים הטמונים בבית  כללי

 העלמין?
 .250-כ

5 
מהם סוגי הקבורה הקיימים בבית  כללי

 העלמין?
 קבורת מכפלה וקבורת קרקע

6 
כמה נפטרים, בממוצע מובאים  כללי

 לקבורה בבית העלמין בחודש אחד?
 נפטרים בממוצע. 3

7 
 במהלך כל שעות היוםבית העלמין פתוח  מהן שעות הפתיחה בבית העלמין? כללי

8 
כיצד מנוהל התהליך מקבלת הודעת  כללי

הפטירה ועד לביצוע הקבורה? לא 
ברורה אחריות הספק בתהליך. 
במידה ומוטלת אחריות על הספק, 
פרט לקבורה, נודה לקבלת 
האפשרויות המוצעות למשפחות 
והטפסים עליהם מוחתמים בני 

 המשפחה.

המשפחה פונה לרב המועצה ורב המועצה 
יוצר קשר עם הספק ומתאם איתו מקום 

 קבורה ומועד קבורה.
 אין טפסים נוספים .



 

 

9 
 רב המועצה הרב אילן סעדה מיהו המפקח מטעם המועצה, כיום? כללי

10 
מבוקש להבהיר כי האחריות על  כללי

פירוק מצבה לקראת קבורה, מוטלת 
 על המשפחה.

במידה ומדובר בפירוק קל, הספק נדרש 
לבצע זו. ככל שהספק נתקל בקושי רב 
בביצוע הפירוק, יש לעדכן את המשפחה 
והמשפחה תדרש לבצע את הפירוק לקראת 

 קבורה.

11 
 נספח א', 

סעיף 
)3(2.4 

איזה אישור נדרש מאת המפקח 
 מטעם המועצה?

אישור שהנפטר הינו תושב המועצה. האישור 
תעודת הזהות של הנפטר וספח ניתן על פי 

 ורישיון קבורה.

12 
נספח א', 

) 3סעיף (
2.6.3 

בבית העלמין ישנם חלוקי נחל. המציעים  מה סוג הקרקע בבית העלמין?
 מוזמנים לבקר במקום לצורך התרשמות.

13 
נספח א', 

) 3סעיף (
2.6.7 

מתי מתקבלת רשימת הקברים 
לחפירה? האם המיקומים הינם 

 או הספק? באחריות המפקח

חפירת קברים נוספים תעשה על פי הצורך. 
המיקום הינו באחריות הספק בתיאום עם 

 המפקח ובאישורו.

14 
נספח א', 

) 3סעיף (
2.6.9 

לא ברור מהם המסמכים, מי מחתים 
 עליהם ומי מאמת חתימה.

המסמכים הינם רישיון קבורה + ת.ז וספח 
 של הנפטר

15 
נספח א', 

)  3סעיף (
2.7 

המועצה חתומה על הסכם עם האם 
גוף המפנה נפטרים לקבורה בשבתות 

 וחגים?

 לא

 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   .2
 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .3
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון  .4

 גשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.בה
 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .5
 
 בברכה,          

 הרב אילן סעדה
 רב המועצה האזורית גזר

 אישור

אני הח"מ __________________________________ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך 
את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים  הבנתי 17/2020 –תשובות ההבהרה מכרז מסגרת פומבי מס' 

 . ים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרזהנדרש

 שם המשתתף : _____________________

 ________________________ חתימה:__



 

 

 מצ"ב תצלום אוויר

 


