פרוטוקול סיור קבלנים מיום 16.5.22
מכרז  4/22לשרותי הדברת מזיקים וצמחיה בתשתיות התאגיד ובסביבתן
הסיור החל בשעה  9:00בבוקר.
משתתפים:
אברהם נוסבוים -מנהל אדמיניסטרטיבי במט"ש
נתן דרנגר -מפקח ביוב ,תאגיד מי שמש
קובי מלכה -אחראי מתקנים
קבלנים -עפ"י רשימה
הדרישה במכרז היא שכל השטחים המטופלים יהיו נקיים ומודברים  ,מוטלת על הספק האחריות לשמירה על השטח נקי
לאורך כל השנה .על הספק לציין באחוזים הנחה/תוספת אחידה המוצעת על ידו למחירים המופיעים בכתב הכמויות.
התמורה שתשולם לקבלן תהא תמורה חודשית קבועה וסופית (ריטיינר) שתחושב על פי גובה התמורה הכוללת השנתית
שהוצעה במכרז (כתב הכמויות לאחר הנחה/תוספת שהוצעה ע"י הקבלן ) בחלוקה ל 12-חודשים ,ללא חישוב כמויות שבוצעו
בפועל (בכפוף לכך שהשטחים יהיו נקיים מעשביה ומכרסמים לאורך כל השנה) .יובהר ויודגש כי גובה התמורה החודשית
הקבועה לא ישתנה כתוצאה מכמויות שבוצעו בפועל ו/או כתוצאה מכל שינוי שיידרש ,מכל סוג שהוא ,בתוכן ובהיקף
השירותים לרבות שינויים כלפי מעלה או כלפי מטה ביחס לכמויות המצוינות בכתב הכמויות וכן תוספת או הפחתת שטחים.
הספק ייקנס בגין כל שטח שנמצאה בו עשביה או מהלכים בהתאם לטבלת הקנסות המפורטת במסמכי המכרז.
מט"ש שמשון
אברהם נוסבוים -מנהל אדמיניסטרטיבי במט"ש הציג על גבי מפה של המט"ש את הצורך לטיפול שוטף במכרסמים בכל
המכון בדגש על מתקנים ,ציוד חשמל ,תקשורת וזבובים בכל המרחב.
הדברת עשבייה סביב הבריכות וכל שטח המט"ש כ 112-דונם מתוכו כ 61דונם הינו שטח בנוי ושטח תפעולי – מצורפת מפה
למסמכי המכרז.
טיפול בצרעות  ,דבורים ,נחשים וריסוס יתושים בכל רחבי המט"ש.
זמן הגעה וטיפול לקריאה -עד  6שעות  ,כמפורט בנספח הטכני.
הוצגו הנקודות הפוטנציאליות של דגירת הזבובים  :מיקום הערמת בוצה ,שטח הטיפול בבוצה ובטיפול קדם במיקום
המכולות והפסלתונים .

למזמין שמורה האופציה כמפורט במסמכי המכרז להחליט על ביצוע ניקוי ראשוני של עשביה במקומות הנדרשים
במט"ש ,כולל פינוי העשבייה והפסולת משטח החישוף .בגין שרות זה ,במידה ויידרש ,ישולם תשלום חד פעמי
בגובה  ₪ 400לדונם .על תשלום חד פעמי זה לא תחול ההנחה  /התוספת המוצעת על-ידי הקבלן.
קראתי הבנתי ___________________
חתימה וחותמת

דרכי ביוב
נתן דרנגר -מפקח ביוב ,הדגיש כי בריסוס דרכי הביוב יש צורך לדאוג לגישה לכל שוחה ונקיון מסביב לה כמפורט
במסמכי המכרז.

מתקנים וחצרות מגופים
קובי מלכה -אחראי מתקנים הציג כדוגמה,
חצרות מגופים ברחוב נהר הירדן -על הספק לדאוג שתהיה נקיה מעשביה כולל מטר מסביב לאורך כל השנה.
מתקן -בריכה בשכונה ב' -על הספק לדאוג לחצר המתקן שתהיה נקיה מעשביה כולל שטח היקפי ודרך גישה.
בשטח כל מתקן ומסביב לו נדרש לטפל במכרסמים לרבות ארונות וחדרי חשמל.
במכרז הוגדר כי כל מתקן יודבר בשטח המתקן כולל מטר היקפי מחוץ למתקן וזאת בין היתר לצורך שמירה על מרחק
הנדרש לשטח אש  ,ניתן דגש על הבריכה בשכונה ב' שם המטר היקפי יימדד מקצה שביל הכורכר ההיקפי לכיוון היער.

המועד האחרון להגשת שאלות /הבהרות -

19.5.22

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז -

26.5.22

על המציע לצרף פרוטוקול זה חתום בעת הגשת מסמכי המכרז.

קראתי הבנתי ___________________
חתימה וחותמת

