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 מסמך זה יצורף כחלק בלי נפרד מההצעה

 2/2019מכרז פומבי מס' ב

 לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת 

 

 :אבטחת מידע –למסמכי המכרז  88-85לשאלות הבהרה ביחס לנספח ח', עמודים תשובות 

שנסקרת כול שנה מחדש ונותנת מענה על דרישות אבטחת  ISO  27001הספק מחזיק בהסכמת  .1

בקש שתעודה זאת תחליף את נסקר ניתוח הסיכונים שאנחנו נדרשים נ – 1המידע בסעיף 

  לקיים. 

 .במכרז זה ISO-לא ניתן לעשות שימוש ב

 

 _____ )שם המציע שמור באשכול(אנו נבדקים לגבי כול התהליכים והנהלים  ISOבתוקף ב .2

בנוגע להרשאות גישה, עדכוני אבטחה, נהלי גיבוי ובקרות אבטחה למערכות החברה ולסביבות 

 האם מתוקף התעודה נדרש פירוט הבקרות? –העבודה שלה 

 כן.

 

 ?  RAWאיזה סוג מידע? באילו אמצעים ? מידע  –העברת מידע במסדי נתונים  – 1.6סעיף  .3

וכן בקובץ , SQL ו/או  BAKו ו/א RAWקבצי ב ,offline-חודשים ב 3-אחת ליועבר המידע 

 אקסל את הנתונים.

 

 ? excel? טבלת  SQL BAKאיך להעביר את המידע אליכם ? קובץ גיבוי  – 1.9סעיף  .4

אקסל וכן בקובץ , SQL ו/או  BAKו ו/א RAWקבצי ב ,נדרש להעביר קובץ גיבוי בכל מקרה

 את הנתונים.

 

 instanceה DBמחיקה לא יכולת שיחזור מקלטות פיזיות ישנות ? מחיקה לוגית של  -  1.9סעיף  .5

? 

המחיקה צריכה להיות ללא יכולת שחזור, אנא הציעו טכנולוגיה שתומכת בכך. הערה: יש 

 לדאוג שכל החומר בסיום העבודה מול הספק יעבור במלואו לרשות.
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 :הבהרה .6

האשכול " , יבוא:המכרז מסמכיל 42 ודעמלחוזה ההתקשרות,  3.4.1סעיף במקום האמור ב

ייתן בידי הספק הזמנת עבודה הכוללת רשות אחת מרשויות האשכול, אשר בה יתבצע פיילוט 

ויכללו לפחות  פת הפיילוט יוגדרו בהזמנת העבודהוקת המערכת. המערכות שיותקנו בתלבדיק

 4.5-6 מכולותהיפוך ית דחס למשא אוו/ליטר  140-1100משאית דחס לפינוי עגלות אשפה 

, האשכולבחירת לפי  – ליטר 140-1100משאית דחס בייבי לפינוי עגלות אשפה ו/או  קוב

מנהלים מובנה באפליקציה לטלפון נייד ובתכנה  דשבורד, התקנים על גבי כלי אצירה

 ."דוח תקופתי, המותקנת במחשב אישי

הצעת "למסמכי המכרז  נספח ז' – 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

אשר צורף למסמכי  נספח ז'זה, במקום  1המציעים יעשו שימוש בנספח ". והצהרת המשתתף

למסמך תשובות לשאלות הבהרה שפורסמו ביום  2, ובמקום נספח 84-79המכרז בעמודים 

20.2.19. 
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 1נספח 

 נספח ז'

   לכבוד

תאריך     )להלן: "האשכול"( אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

__________ 

 ג.א.נ.,

 הצעת והצהרת המשתתף

  לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת  2/2019 מכרז פומבי מס

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 

 כדלקמן:

המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין  .1

אליהם, ביקרנו בתחום האשכול ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או 

 העלולים להשפיע עליהם.

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .2

דרישות המבוססות על אי ידיעה מסכימים כל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או 

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור.

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .3

שבמסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי 

 המכרז.

לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז בהתאם לכל האמור לעיל, ו .4

תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק  לרבותוהחוזה האמורים, 

במועדים הנדרשים את השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, 

 התמורה ותנאי התשלום"(.כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים )להלן: "

אנו מסכימים שהאשכול יהיה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  .5

אספקת השירותים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי 

והמוחלט, כמפורט בהודעה למשתתפים ובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה 

 אשכול.כאמור של ה

יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן  .6

השירותים במועד הקבוע במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו 

 מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז.

 ים.אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחר .7
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יום מהמועד  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8

האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי האשכול תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף 

יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו  90ההצעה למשך 

קאית כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל ותחולט הערבות הבנ

 סעד או תרופה אחרים להם זכאית האשכול על פי המכרז ו/או כל דין.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  (1)

 אחר, כפי שייקבע על ידכם.פרק זמן 

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. (2)

פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)

ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז  -הכל כפי שייקבע על ידכם  -אחר 

 והחוזה.

מתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל הננו מצהירים ו .10

ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

ידי האשכול בכתב, כחוזה מחייב בין האשכול לביננו, מבלי שהדבר -תחשב הצעתנו וקבלתה על

ורט במסמכי המכרז. אם נידרש להתחיל בביצוע אספקת יגרע מזכויותיה של האשכול כמפ

השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם לדרישה 

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-על

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה  .11

 נו לבניכם.מחייב ביני

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי האשכול ערבות בנקאית כנדרש במכרז. היה  .12

ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  7והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך 

ונפקיד בידכם בטוחה, כמתחייב מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד 

ים כי הערבות שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז בהתחייבויותינו, אנו מסכימ

תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע מכל סעד או 

 תרופה אחרים להם זכאית האשכול על פי המכרז ו/או כל דין.

מו אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בש .13

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או 

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
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לצורך  דנובסכומים המוצעים על ייש לנקוב הצעת המחיר  במסגרתידוע לנו ומקובל עלינו, כי  .14

)נספח  הטכנימפרט המפורטות ב דרישותכל המענה ל שיתןאספקת והטמעת המערכת באופן 

 .למסמכי המכרז( 1ב'

כן ידוע לנו בעניין זה, כי עלינו למלא את המחיר המוצע על ידנו ביחס להתקן המערכת  .15

 .במשאיות לפי כל סוגי המשאיות המפורטות בכתב הכמויות להלן

על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו  בהסתמך .16

עפ"י מסמכי המכרז, הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים 

 המפורטים להלן:

סוג רכב/ כלי  קטגוריה מס"ד
כמות  מרכיב המחיר אצירה/ מערכת

 משוערת

הצעת הספק 
עבור  יחידה 

)לא כולל 
 מע"מ(

סה"כ למרכיב 
)כמות יח' * 

 מחיר ליחידה(

1 

מערכות 
המותקנות על 

 -גבי רכבים 
 נקודות 10

משאית דחס 
לפינוי מכולות 

 4.5-6היפוך לדחס 
 קוב

אספקת מערכת 
 בקרה 

1     

2 
התקנת מערכת 

     1 בקרה 

3 

עלות אחזקה 
חודשית למערכת 

     1 בקרה 

4 
משאית דחס 
לפינוי עגלות 

 140-1100אשפה 
 ליטר

אספקת מערכת 
 בקרה 

4     

5 
התקנת מערכת 

     4 בקרה 

6 

עלות אחזקה 
חודשית למערכת 

     4 בקרה 

7 
משאית דחס בייבי 

לפינוי עגלות 
 140-1100אשפה 

 ליטר

אספקת מערכת 
     4 בקרה 

8 
התקנת מערכת 

     4 בקרה 

9 

עלות אחזקה 
חודשית למערכת 

     4 בקרה 

   (1-9מרכיבי המחיר מס"ד  סה"כ לקטגורית מערכות המותקנות על גבי רכבים )סכימת 10
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סוג רכב/ כלי  קטגוריה מס"ד
כמות  מרכיב המחיר אצירה/ מערכת

 משוערת

הצעת הספק 
עבור  יחידה 

)לא כולל 
 מע"מ(

סה"כ למרכיב 
)כמות יח' * מחיר 

 ליחידה(

11 

התקנים על 
גבי כלי 

 8 -אצירה 
 נקודות

עגלות אשפה עד 
 ליטר 1,100

 RFIDאספקת התקן 
     10500 לקריאת הנפות 

 RFIDהתקנת התקן  12
     10500 לקריאת הנפות 

13 

מכולות היפוך 
 מ"ק 4.5-6לדחס 

 RFIDאספקת התקן 
     350 לקריאת הנפות 

 RFIDהתקנת התקן  14
     350 לקריאת הנפות 

15 

טמוני קרקע/ 
 מכלים עיליים

     180 אספקת חיישן נפח
     180 חיישן נפחהתקנת  16
עלות אחזקה חודשית  17

     180 למערכת בקרה 
18 

   (17-11סה"כ לקטגורית התקנים על גבי כלי אצירה )סכימת מרכיבי המחיר מס"ד 
 

סוג רכב/ כלי  קטגוריה מס"ד
כמות  מרכיב המחיר אצירה/ מערכת

 משוערת

הצעת 
הספק עבור  
יחידה )לא 
 כולל מע"מ(

למרכיב סה"כ 
)כמות יח' * מחיר 

 ליחידה(

19 

מערכת 
ניהול 

ממוחשבת 
 נקודות 15 -

תכנה/ דוחות/ 
 ממשקים

פיתוח דשבורד מנהלים 
מובנה באפליקציה 

לטלפון נייד ובתכנה 
     חד פעמי המותקנת במחשב אישי

עלות אחזקה ושירות  20
חודשי לדשבורד 

     1 המנהלים
התממשקות המערכת   21

למאזני הגשר/משקלים 
באתרי פינוי הפסולת 
     חד פעמי עליהם יורה האשכול 

התממשקות עם  22
איתוראן ו/או פוינטר 

ו/או כל מערכת ניהול צי 
     חד פעמי רכב אחרת

23 
     חד פעמי פיתוח דוח תקופתי

24 
   (19-23מרכיבי המחיר מס"ד  סה"כ לקטגורית מערכת ניהול ממוחשבת )סכימת
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סוג רכב/ כלי  קטגוריה מס"ד
כמות  מרכיב המחיר אצירה/ מערכת

 משוערת

הצעת 
הספק עבור  
יחידה )לא 
 כולל מע"מ(

סה"כ למרכיב 
)כמות יח' * מחיר 

 ליחידה(

25 

 7 -שונות 
 דרישות נוספות נקודות

פירוק והרכבת מערכת 
     חד פעמי ממשאית למשאית

עלות שעת פיתוח  26
ליכולות שלא פורטו 

במכרז בהתאם לבקשת 
האשכול )העלויות יכללו 

את כל כוח האדם 
והמשאבים הדרושים 

     חד פעמי לפיתוח(
משתמש נוסף תוספת  27

עבור משתמשים  15מעל 
השימוש במערכת ניהול 

     חד פעמי ממוחשבת
28 

   (25-27מרכיבי המחיר מס"ד  סה"כ לקטגורית שונות )סכימת
 

סוג רכב/ כלי  קטגוריה מס"ד
כמות  מרכיב המחיר אצירה/ מערכת

 משוערת

הצעת 
הספק 
עבור  

יחידה )לא 
כולל 
 מע"מ(

סה"כ למרכיב 
)כמות יח' * מחיר 

 ליחידה(

29 

 -אופציונלי 
 ללא ניקוד

טמוני קרקע/ 
 מכלים עיליים

 RFIDאספקת התקן 
     180 לקריאת הנפות 

 RFIDהתקנת התקן  30
     180 לקריאת הנפות 

31 

-8מכולות רמסע 
 מ"ק 12

 RFIDאספקת התקן 
     213 לקריאת הנפות 

 RFIDהתקנת התקן  32
     213 לקריאת הנפות 

33 

 משאית רמסע

     4 אספקת מערכת בקרה 
     4 התקנת מערכת בקרה  34
עלות אחזקה חודשית  35

     4 למערכת בקרה 
36 

משאית לפינוי  
 גזם

     2 אספקת מערכת בקרה
     2 התקנת מערכת בקרה  37
עלות אחזקה חודשית  38

     2 למערכת בקרה 
39 

משאית לפינוי 
 טמוני קרקע

אספקת מערכת בקרה 
     1 לקריאת תגים

התקנת מערכת בקרה  40
     1 תגיםלקריאת 

עלות אחזקה חודשית  41
     1 למערכת בקרה 
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 חתימת המציע ___________________

 בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו
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 לאחר ההסכם תקופת לכל אותנו יחייב בהצעתנו הנקוב החודשי התחזוקה מחיר כי לנו ידוע .17

 מכוח לאשכול הנתונה לאופציה בהתאם ההתקשרות תוארך בו במקרה אף, הפיילוט תקופת

 .ההסכם

כי האשכול איננו מתחייב להזמין את כלל השירותים המפורטים בכתב הכמויות  לנו ידוע .18

התקנה שבוצעה  לפיבו, וכי התשלום לו נהיה זכאים הינו  םיהמצויביחס לפריטים / משאיות 

 בפועל על פי הזמנת האשכול, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  

ם המוצעים לעיל  הינו סופי ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרי .19

ולביצוע  -בין הישירות ובין העקיפות  -תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות  ומוחלט וכולל בתוכו

ההסכם, לרבות התחייבותנו לביצוע גיבויים ואבטחת מידע פי -מלוא התחייבויותיי על

 ולביצוע פיתוחים במערכת בהתאם להצהרתנו כפי שנכללה, בהתאם להוראות ההסכם

ידוע לנו כי ההצעה תבחן  כמו כן, כלשהו. במסמכי המכרז, וכי לא נהיה זכאי לתשלום נוסף

 . ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז

 
 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 _____________________________________________שם המשתתף: 

 כתובת: ________________________________ טל':______________

 איש קשר: _____________________________________________

 חתימה וחותמת _____________________________ תאריך: _______________

 :___________________________ חתימה + חותמת המציע

במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את 

 התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.

 אישור עורך דין

 -ו אני הח"מ _______________, עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה ______________

 ____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * )מחק את המיותר(.

 תאריך _______ חותמת _______________ חתימה___________

 

 

 


