י.ש גת בע"מ  -פרוטוקול כ ס מציעים למכרז אחזקה  01/2022אזור תעשייה קרית גת
ושא הדיון
מקום הדיון

כ ס מציעים וסיור קבל ים

תאריך הדיון

משרדים י.ש גת
דגן יהל  -מ כ"ל י.ש גת
אלון כ ע י  -י.ש גת
גל בן עזרא  -ארז יהול פרויקטים
קבל ים משתתפים

וכחים

תפוצה

ארז רובי שטיין ,סער כהן  -ארז יהול פרויקטים
חי יקיר  -יועמ"ש

רושם הסיכום

גל בן-עזרא

16.02.2022
טו' אדר א' ה'תשפ"ב

להלן סיכום עיקרי הדברים מכ ס וסיור קבל ים שהתקיים ביום :16.02.22
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מטרת המכרז הי ה לבחור קבלן מסגרת לכל פעילות האחזקה השוטפת של אזור התעשייה כמו גם לעבודות פיתוח
ותשתיות )כבישים ,תמרורים ,מדרכות ,יקוז וכד'(.
שטח אזור התעשייה הוא כ 6,000 -דו ם ,מתוכם  4,000דו ם מאוכלסים ו 2,000דו ם תחת עבודות פיתוח.
על מהקבלן הזוכה לעמוד בכל הת אים והכללים של המכרז.
ת אי סף למכרז :קבלן רשום אשר מצא בסיווג ג'  4לפחות.
כתבי הכמויות יוצאו לכל הזמ ת עבודה ב פרד .המחירים יהיו לפי מחירון דקל האחרון הפחתת ה חת המציע.
העבודה מתחלקת במרביתה לאחזקה שוטפת של אזור התעשייה ומקצתה פיתוח ותשתיות תלויי תקציב.
כחלק מעבודות ה דרשות ,יקוז אזור התעשייה הי ו באחריות הקבלן ובכל ש ה לפ י החורף יבצע בדיקות יקוז,
שטיפה ,יקוי וכל ה דרש כהכ ה לחורף.
מים וביוב באזור התעשייה הי ם באחריות התאגיד ולא הקבלן.
אין מקום אחסון לציוד הקבל ים.
עבודות התאורה הי ן באחריות קבלן העירייה ,עם זאת ,במידת הצורך בטיפול קודתי ובקשה של מזמין העבודה,
הקבלן הזוכה יהיה אחראי לביצוע עבודה בהתאם.
הסדרי ת ועה :אחת לש ה הקבלן הזוכה יקבל הסדרי ת ועה זמ יים לעבודות השוטפות באחזקה.
היתרי החפירה באחריות הקבלן בלבד ואישורי משטרה באחריות המזמין.
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