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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 

 

מנוסח המכרז נלמד כי המדובר על מכרז משותף בו האשכול מפרסם מכרז אחד לכל הרשויות  .1

החברות באשכול; לפיכך חלות על המכרז הוראות חוק הרשויות המקומיות )מכרזים 

לחוק הנ"ל פרסום המכרז דורש הקצבה  2, ותקנותיו. בהתאם לס' 1972-התשל"במשותפים(, 

נדרשת הרכבת וועדת מכרזים משותפת.  4מתאימה או את אישור שר הפנים, ובהתאם לס' 

נקבע כי "רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר בחוזה להזמנת  9בהתאם לס' 

ה עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד טובין, להזמנת שירותים או לביצוע עבוד

ממשרדי הממשלה או מטעם ארגון או מוסד ציבורי", כלומר ההתקשרות החוזית בתום 

 ההליך המכרזי מותנית באישור שר הפנים.

 הוראות אלה ועוד אינן נכללות במכרז ולא הובאו בפני משתתפי המכרז.

 ומכאן שעל פניו נראה שהמכרז הוא בלתי חוקי ומטעה.

אשר על כן הינכם מתבקשים לפעול לפרסום המכרז בשנית בהתאם להוראות חוק הרשויות 

 , ותקנותיו, וחוזר משרד הפנים החל בעניין.1972-המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב

ההתקשרות הינה עם האשכול והזוכה או הזוכים במכרז, ואין התקשרות ישירה בין רשויות 

במכרז. לכן הוראות חוק הרשויות המקומיות )מכרזים האשכול והזוכה או הזוכים 

 משותפים( אינו חל על מכרז זה.

 

שירותי הפיקוח והבקרה נשוא המכרז חלים על מערך פינוי האשפה ברשויות המקומיות.  .2

, שכן קיימות אינן רשאיות להשתתף במכרזלפיכך מבוקש לקבוע כי חברות פינוי אשפה 

 חברות פינוי אשפה המשווקות מערכות מסוג כזה או אחר לניהול מערכות פינוי פסולת. 

נתונים אשר מתקבל מאותן רשויות בהן הן מתקינות את אותן חברות עושות שימוש במסד ה

מערכותיהן לצרכיהן הפרטיות )בין אם בכדי לצבור מידע על אותה רשות מקומית ובין אם 

 בכדי לצבור מידע על קבלן פינוי האשפה הפועל באותה רשות מקומית(. 

תן אפשרות במתן אפשרות לאותן חברות להשתתף במכרז יש משום ניגוד עניינים כמו גם מ

לגזל סודות מסחריים ומידע מסחרי מרשויות מקומיות ומחברות פינוי אשפה אחרות 

)שמירה  13המועסקות אצל אותן רשויות מקומיות. כמו כן הדבר יכול לעמוד גם בניגוד לפרק 

 )הסכם המכרז( לחוברת המכרז.  53על סודיות והימנעות מניגוד עניינים( בעמ' 
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ש לאסור את השתתפותן של חברות שעיסוקן באיסוף ופינוי אשפה אשר על כן וכאמור מבוק

 ופסולת.

 שאלת ניגודי עניינים תיבחן לגופה של הצעה ושל מציע.

 

נקבע כי הטמעת המערכת  – המכרז מסמכיל 4 ודעמלהוראות והתנאים הכלליים,  1.6סעיף  .3

לקבוע היקף הזמנה תעשה באופן הדרגתי או בכלל לא, ללא התחייבות להיקף. מבוקש 

פיו )משמע, היקף כלי -מינימאלי בכדי שמשתתפי המכרז יוכלו להגיש את הצעותיהם על

אצירה והיקף משאיות מינימאלי(; כיצד ניתן לתמחר הצעת מחיר מבלי לדעת את היקף 

 ההתקשרות?!

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מה משמעות של הטמעת המערכת "באופן הדרגתי", האם יש 

רשויות בהן תבוצע ההטמעה, האם המדובר על הטמעת המערכת בכל הרשות או רק ממדרג 

 בחלק מהרשות, וכיו"ב.

 כל אלה נתונים מהותיים לשם הגשת הצעה למכרז.

 המכרז מסמכיל 4 ודעמלהוראות והתנאים הכלליים,  1.6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

למסמכי המכרז, וכן לסעיף  5וד להוראות ותנאים כלליים, בעמ 2.4המציעים מופנים לסעיף 

 למסמכי המכרז. 42לחוזה ההתקשרות, בעמוד  3.4

 

נבקש להבהיר כי הוראות נציג  – למסמכי המכרז 5, עמוד להוראות ותנאים כלליים 2.1 סעיף .4

האשכול ינתנו בכפוף להוראות מסמכי המכרז ולא יהיה בהם כדי להרחיב את התחייבויות 

 המציע.

 האשכול יהיו בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות.הוראות נציג 

 

נקבע כי לא תהיה מגבלה על  –המכרז  מסמכיל 5 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  2.3סעיף  .5

)הסכם המכרז( לחוברת  42בעמ'  3.1סעיף כמות המשתמשים ללא תשלום נוסף )ראו גם, 

 המכרז(.

 המשתמשים?, מבוקש לדעת מהי כמות ראשית

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 מסמכיל 5 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  2.3( שלסעיף 1במקום האמור בפסקה הראשונה )

 בכל במערכת המשתמשים כמות על מגבלה תהיה לאלעיל מובהר, כי  לאמורבנוסף : "המכרז

למען הסר ספק מובהר, כי זכות השימוש תינתן לכל  ההתקשרות. תקופת בכל נתון רגע

 "משתמשי המערכת ברשויות השונות, וללא עלות נוספת.
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 בכל במערכת המשתמשים כמות על מגבלה תהיה לאלעיל מובהר, כי  לאמור"בנוסף יבוא: 

למען הסר ספק מובהר, כי הצעת המציעים כוללת  ההתקשרות. תקופת בכל נתון רגע

משתמשים, והמציעים יידרשו לתת הצעת מחיר לכל הרשאה נוספת מעבר  15-ההרשאות ל

 ההרשאות הכלולות בהצעתם." 15-ל

הצעת "למסמכי המכרז  נספח ז' – 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

אשר צורף  נספח ז'זה, במקום  2המציעים יעשו שימוש בנספח ". והצהרת המשתתף

 .84-79למסמכי המכרז בעמודים 

 

, מבוקש להוסיף לתשלום החודשי/הריטיינר החודשי כי כל הרשאה למשתמש כרוכה שנית

בתשלום נוסף, ומבוקש לקבוע קטגורית תשלום בעניין, לגביו תוצע הצעת מחיר ע"י משתתפי 

שנהוג ומקובל בכל המערכות מהסוג הנ"ל, נעשה תשלום גם בהתייחס כפי  –המכרז; הסיבה 

 לכל משתמש ונקבע גם עפ"י מס' משתמשים.

 ראו התשובה לעיל בסעיף זה.

 

, כמו כן מבוקש לכלול קטגורית תשלום להעמדת שרת וירטואלי למערכת; האמור לא שלישית

והוצאות נוספות על המערכת, נכלל במסגרת הצעת המחיר של המכרז, הגם ולדבר עלויות 

לפיכך כאמור מבוקש להוסיף קטגורית תשלום בעניין, שהמשתתפים נדרשים לתת מחיר 

 לגביה.

 הבקשה נדחית.

 

אם אין לאשכול מיפוי מדויק  – למסמכי המכרז 5, בעמוד ם כללייםילהוראות ותנא 2.4סעיף  .6

יצד יכול המציע להחשב כמי שבדק את המיפוי המדויק כשל כלי אצירה ברשויות האשכול, 

 הזה?

 הוראות המכרז בעניין זה לא ישתנו.

 

מבוקש לקבל נתונים  – למסמכי המכרז 5, בעמוד ם כללייםילהוראות ותנא 2.4סעיף  .7

וסוגיהם, לגביהם נדרשים המשתתפים לתת הצעת מחיר, מדויקים ביחס לכמות כלי האצירה 

או לכל הפחות את הכמות המינימאלית של כלי האצירה וסוגיהם לגביהם נדרשים 

המשתתפים לתת הצעת מחיר ובסופו של יום הזכיין יידרש לתת שירות. בהעדר נתונים אלה 

 קיים קושי מהותי להעניק הצעת מחיר התואמת להיקף השירותים.

של כלי האצירה ופיזורם במרחב הרשויות המקומיות,  מיקומםמבוקש לדעת את  כמו כן

לפיכך הינכם מתבקשים להעביר לרשות המשתתפים נתוני מיפוי/מיקום כלי האצירה, וככל 
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שאין ברשותכם נתונים באשר למיקומם של כלי האצירה, מבוקש לקבוע קטגורית מחיר 

 סקר מיפוי כלי האצירה ברשויות האשכול. נוספת לפיה המשתתפים יעניקו מחיר לביצוע

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 6ראו תשובה לשאלה 

 

 55, בעמוד להסכם 14.10וסעיף  למסמכי המכרז, 6, בעמוד להוראות ותנאים כלליים 2.5סעיף  .8

 – למסמכי המכרז

האמור בסעיף זה עומד בסתירה לאמור במקומות אחרים במסמכי המכרז. ככל  –ראשית 

 90 –יום וניתנת להארכה ל  90שמדובר על הצעת המציע הרי שזו עומדת בתוקף לתקופה של 

לנספח ז'(. ככל שמדובר על הצעה שזכתה הרי שתקופת ההתקשרות  8יום נוספים )ראו סעיף 

מתום תקופת הפיילוט עם אפשרות להארכה לשלוש  חודשים 24 –עם המציע הזוכה היא ל 

וסעיף  2.7חודשים מתום תקופת הפיילוט )ראו סעיף  60חודש ובסה"כ  12תקופות נוספות של 

 להסכם(. 14.11

 , שכן חלק מרכיבי ההצעה כן צמודים.6.10האמור בסיפא סותר את סעיף  –שנית 

 הבקשה נדחית.

מהמשרד להגנת הסביבה המימון להתקשרות עם המציע הזוכה הינה מכיוון שמקורות 

רשויות האשכול, אין לאשכול יכולת לדעת מתי יממש את זכותו להזמין את האמצעי ו

 הבקרה והניטור ואת התקנתם במועד עריכת מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

 

כי האשכול רשאי קובע  –המכרז  מסמכיל 6בעמ  להוראות והתנאים הכלליים, 2.8סעיף  .9

יום לאחר הגשת החשבון,  150לשלם את התמורה בתנאי תשלום חריגים שאינם מקובלים )עד 

חוק מוסר תשלומים לספקים, כאשר גם החלופה האחרת בסעיף איננה מקובלת( ומנוגדים ל

 2017-התשע"ז

חוק מוסר  יום. האמור תואם את 45מבוקש לקבוע כי התשלום ייעשה בתנאי שוטף + 

כמו כן לקבלן עלויות גבוהות הכרוכות בביצוע השירותים  .2017-ומים לספקים, התשע"זתשל

ואספקת המוצרים, כמו גם העסקת עובדים, רכישת ביטוח, העמדת ערבות בנקאית וכיו"ב. 

תשלום בתנאי המנויים בסעיף הנ"ל משמעותו הכבדת נטל האשראי של הקבלן מהבנק 

הדבר איננו דמות של עמלות וריביות. כמו כן )כאמור( ועלויות נוספות החלות על הקבלן ב

ונוגד גם את חוק מוסר תשלומים לספקים. לכן מבוקש, כאמור, כי התשלום ייעשה  חוקי

 יום לכל היותר. 45בתנאי שוטף + 

 הבקשה נדחית.

 .2017-( לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז2)ו()3המציעים מופנים להוראות סעיף 
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 מוכח ניסיון בעל "המציע – המכרז מסמכיל 7 ודבעמ הוראות והתנאים הכלליים,ל 3.1סעיף  .10

 פינוי על לבקרה מערכת ובאחזקת באספקת 2016 משנת ברצף חודשים 12 הפחות לכל של

 כשהן קרקע טמוני במכלים נפח לזיהוי ומערכת הנפות לקריאת מערכת לפחות מהן ,פסולת

 הניסיון .ציבוריים גופים / מקומית רשויות3 לפחות  עבור ,ההצעה הגשת במועד עובדות

נבקש לאשר כי במידה  ".פיילוט או הרצה בתקופת שלא מערכות של הינו זה סעיף לפי הנדרש

ולרשות אחת יש גם מערכת הנפות פעילה וגם מערכת חיישני נפח הפועלות במקביל תחשב 

כרשות עם חיישני נפח כאשר יחד עם רשות זאת פעמיים, פעם כרשות עם מערכת הנפות ופעם 

רשות נוספת בעלת מערכת הנפות יקבל הספק את הניסיון הנדרש בסעיף זה, היות והניסיון 

 .הנצבר עומד בקריטריונים

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: המכרז מסמכיל 7 ודבעמ הוראות והתנאים הכלליים,ל 3.1סעיף  במקום האמור ב

באספקת ובאחזקת  2016משנת  ברצף חודשים 12לכל הפחות מוכח של  ניסיון המציע בעל"

לבקרה על פינוי פסולת, מהן לפחות מערכת לקריאת הנפות ומערכת לזיהוי נפח  מערכת

 /רשויות מקומית  3 לפחות עובדות במועד הגשת ההצעה, עבור כשהן במכלים טמוני קרקע

זה הינו של מערכות שלא בתקופת הרצה או גופים ציבוריים. הניסיון הנדרש לפי סעיף 

מערכת הנפות במקביל הן במידה ולרשות יש  זה סעיף לפי הנדרש הניסיוןלעניין  .פיילוט

 "כשתי רשויות.תחשב רשות זאת  ,מערכת חיישני נפח פועלות הןפעילה ו

 

התחייבויות בדבר קיום יכולות  –למסמכי המכרז  35, עמוד 6'בנספח א (4רביעית ) פסקה .11

 , 2.5 , 2.2 , 2.1 בסעיפים המופיעות הדרישות כי להצהיר "הריני במערכת ו/או ביצוע פיתוחים

 על המוצעת במערכת קיימות המכרז למסמכי 1 'כנספח ב המצורף הטכני למפרט  , 2.8 , 2.6

 ".במכרז הצעתי במסגרת ידי

 המוצעת "המערכת תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 3.2סעיף  7עמוד  לעומת זאת, 

 כאשר ,המכרז למסמכי 1 'ב כנספח המצורף הטכני למפרט 'ב פרק דרישות בכל עומדת

 הינן הטכני למפרט 3 -ו, 2.8 , 2.7 , 2.6 , 2.5 , 2.3 , 2.2 , 2.1 בסעיפים המפורטות הדרישות

 בכפוף ,הזכייה בדבר הודעה קבלת לאחר במערכת לפתח רשאי יהיה המציע אותן דרישות

 ".זה בעניין הצהרה למתן

קיימות  2.1,2.2,2.5,2.6,2.8המראה כי יכולות  6יש כאן סתירה בין הטופס החתום בנספח א

 המראה כי אנו רשאים לפתח. 3.2במערכת לעומת סעיף 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 7 ודבעמ הוראות והתנאים הכלליים,ל 3.2סעיף ( ב1פסקה הראשונה )במקום האמור ב

בכל דרישות פרק ב' למפרט הטכני המצורף  עומדתהמוצעת  המערכת: "המכרז מסמכיל
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, 2.7 ,2.6, 2.5, 2.3 ,2.2, 2.1 למסמכי המכרז, כאשר הדרישות המפורטות בסעיפים 1כנספח ב'

לפתח במערכת לאחר קבלת רשאי למפרט הטכני הינן דרישות אותן המציע יהיה  3-ו, 2.8

 "הודעה בדבר הזכייה, בכפוף למתן הצהרה בעניין זה.

, 2.8, 2.6, 2.1.2, 2.1.1בכל דרישות המפורטות בסעיפים  עומדתהמוצעת  המערכת"יבוא: 

הדרישות . מפרט טכני"דרישות לביצוע / מפרט "למסמכי המכרז  1בנספח ב' 2.13, 2.9

דרישות לביצוע / מפרט מפרט למסמכי המכרז " 1של בנספח ב'המפורטות ביתר הסעיפים 

בכפוף וזאת הזכייה,  לאחר קבלת הודעתלפתח  םרשאישהמציעים הינן דרישות  טכני"

 ".למכרז זה 6כאמור בנספח א' בעניין זה תםצהרלה

 

למסמכי המכרז  6נספח א' – 3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

התחייבויות בדבר קיום יכולות במערכת ו/או ביצוע פיתוחים במערכת". המציעים יעשו "

 .37-35אשר צורף למסמכי המכרז בעמודים  6א'זה, במקום נספח  3שימוש בנספח 

 

מאחר וחוק המרשם הפלילי  – למסמכי המכרז 8, עמוד להוראות ותנאים כלליים 3.5סעיף  .12

אוסר על מעסיק לדרוש מעובדים/מועמדים לעבודה העתק  1981-ותקנת השבים, תשמ"א

המרשם הפלילי, המציע אינו יכול להתחייב כי עובדיו לא יהיו בעלי עבר פלילי. למצער, יש 

חס רק לעובדים לתקן את ההצרה כך שתהיה למיטב הידיעה, מהטעמים שצויינו לעיל, ותתיי

 המעורבים בביצוע השירותים נשוא המכרז )המציע מעסיק אלפי עובדים(.

 הבקשה נדחית.

הינה ביחס למי ממנהלי ו/או עובדי המציע אשר יתנו שירות ישירות הדרישה יחד עם זאת, 

 לאשכול במסגרת מכרז זה.

 

נבקש להבהיר כי בתום  – למסמכי המכרז 11, עמוד להוראות ותנאים כלליים 6.7.2סעיף  .13

תקופת ההתקשרות חומרת המערכת והציוד שהותקן על גבי המשאיות וכלי האצירה ישאר 

בבעלות האשכול, אך היות ורשיון השימוש במערכת איננו רשיון קבוע אלא רשיון על בסיס 

שירות, הרי שרישיון השימוש במערכת פוקע ולא ניתן לעשות שימוש בתוכנת המערכת לאחר 

 תקופת ההתקשרות.תום 

 הבקשה נדחית.

הרכישה של המערכת כוללת את הרישיון לשימוש בה, רישיון שאינו תלוי בהתקשרות עם 

 הזוכה או הזוכים במכרז.
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בוקש לשנות את הוראות מ – המכרז מסמכיל 11 ודעמ להוראות ותנאים כלליים, 6.7.3סעיף  .14

השירות והתחזוקה החודשיים; אין כל הסעיף הנ"ל, כך שגם בתקופת הפיילוט ישולמו דמי 

הצדקה שהקבלן יספוג את עלויות אלה בתקופת הפיילוט, כאשר גם בתקופת הפיילוט 

 השירות ניתן לאשכול; המדובר פה בגזל של הקבלן, ללא כל הצדק מוסרי ו/או חוקי.

 הבקשה נדחית.

 

היר כי האשכול נבקש להב – למסמכי המכרז 12, עמוד להוראות ותנאים כלליים 7.1סעיף  .15

 לנספח ז'(. 8יום נוספים )ראו סעיף  90רשאי לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה של 

 הבקשה נדחית.

יום, אולם אם תידרש הארכת תוקף ערבות  90הארכת תוקף הערבות הינה לתקופה של 

 לתקופה ארוכה יותר מכל סיבה שהיא, יאריכו המציעים את תקוף הערבות כנדרש.

 

נבקש לתקן את  – למסמכי המכרז 13-ו 12, עמודים להוראות ותנאים כלליים 7.3סעיף  .16

ימים  14הסעיף כך שכל חילוט של הערבות ייעשה רק בתנאי שניתנה לספק התראה בת 

 לפחות לתקן את ההפרה וזו לא תוקנה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יתווסף המשפט הבא:  13, עמוד להוראות ותנאים כלליים 7.3בסוף סעיף 

( ימים מיום ששלח התראה על 7"האשכול לא ייחלט את הערבות לפני שיחלפו שבעה )

כוונתו לחלט את הערבות, והמציע לא תיקן את ההפרה או לא נימק באופן מספק מדוע לא 

 תחולט הערבות."

 

לנספח  12-ו 8וסעיפים  ,21-ו 13, 12ים כלליים, עמוד להוראות ותנאים 17.6, 7.4, 7.3סעיפים  .17

במקרה שתמומש הערבות, הסכום ישקף את נבקש להבהיר כי  – למסמכי המכרז 80, עמוד ז'

 .הנזק שנגרם לאשכול בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם

 הבקשה נדחית.

 פיצוי המוסכם.סכום לסכום הערבות מהווה, בין היתר, גם 

 

נבקש לתקן כך שהארכת  – למסמכי המכרז 13, עמוד להוראות ותנאים כלליים 7.6סעיף  .18

לנספח ז', ולא "עד לאחר  8יום נוספים כאמור בסעיף  90תוקף הערבות תעשה לתקופה של 

שהזוכה שנבחר יחתום על הסכם או עד שיסתימו ההליכים המשפטים" שכן הדבר עשוי 

 לארוך הרבה זמן.

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.לעיל  12ראו תשובה לשאלה 
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יום לאחר  14נבקש לתקן כך שהערבות תוחזר תוך  –להוראות ותנאים כלליים  7.7סעיף  .19

 שנבחר זוכה.

 הבקשה נדחית.

 

לחוזה  18.1סעיף , מסמכי המכרזל 14 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  7.11סעיף  .20

₪  50,000-הביצוע למבוקש להפחית את ערבות  – המכרז מסמכיל 58 ודעמההתקשרות, 

)בדומה לערבות לשם השתתפות במכרז(, שכן לזכיין יש השקעת הונית גבוהה בתחילת 

ההתקשרות וראוי לצמצם בעלויות, כמו כן התקנת המערכת המצויה בחזקת האשכול כמוהו 

 כערובה כנגד הזכיין למילוי התחייבויותיו. 

 הבקשה נדחית.

 

קובע תשלום עמלה לאשכול  –המכרז  מסמכיל 14 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  8סעיף  .21

 מגובה התמורה החוזית לקבלן. 6%בשיעור של 

 מבוקש לבטל את הדרישה/ההוראה הנ"ל.

, כל זאת ללא צידוק; כאשר יש 6%למעשה האשכול ממסה את התמורה החוזית בשיעור של 

הוא גם מעלויות שוטפות וגם מעלויות הוניות, שהקבלן נדרש  6%לזכור שהפחתת/הקיזוז של 

להשקיע במכרז )כלומר, מעלות המערכות עצמן(; באמור יש בכדי לפגוע במשתתפי המכרז, 

מחירים מקסימאליים אשר אינם מאפשרים למשתתפים  בייחוד שהמחירים במכרז הם

 הנ"ל.  6%לשקלל בתוכם את 

יתירה מזאת. האשכול מתעשר ע"ח הרשויות המקומיות שממנות את פעילותו, שכן התמורה 

 מהקבלן. 6%החוזית נגבית מהרשויות המקומיות ומתוך אותה תמורה האשכול גובה 

 לפיכך הינכם מתבקשים לבטל את ההוראה.

 מתקבלת באופן הבא:שה הבק

הספק ישלם : "המכרז מסמכיל 14 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  8.2סעיף במקום האמור ב

בהתאם לחוזה זה בגין ע"ח התמורה מכל סכום שישולם לו  6%לחברה סכום בשיעור של 

 אשכולהספק נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת ל(. "אשכולתמורת ה)להלן: " אשכולתקורת ה

אשכול. למען הסר ספק מובהר, כי המציע הזוכה לקזז מכל תשלום המגיע לו את תמורת ה

ימציא לאשכול חשבונית על מלוא סכום הרכישה או השירותים, והאשכול ימציא למציע 

 "הזוכה חשבונית על תמורת האשכול.

מכל סכום שישולם לו ע"ח התמורה  4%הספק ישלם לחברה סכום בשיעור של "יבוא: 

בגין תקורת האשכול )להלן: "תמורת האשכול"(. הספק נותן בזאת  תאם לחוזה זהבה
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הוראה בלתי חוזרת לאשכול לקזז מכל תשלום המגיע לו את תמורת האשכול. למען הסר 

ספק מובהר, כי המציע הזוכה ימציא לאשכול חשבונית על מלוא סכום הרכישה או 

יף זה עהוראות ס ת על תמורת האשכול.השירותים, והאשכול ימציא למציע הזוכה חשבוני

הממוספרים  "הצעת והצהרת המשתתף", –בנספח ז'  16המחיר בסעיף  רכיבילא יחול על 

 "בגינם לא תשולם תקורה לאשכול. – 38-ו 35, 32, 23, 17, 14, 6, 3בטבלה 

הצעת נספח ז' למסמכי המכרז " – 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

זה, במקום נספח ז' אשר צורף  2". המציעים יעשו שימוש בנספח והצהרת המשתתף

 .84-79למסמכי המכרז בעמודים 

 

 סכום לחברה ישלם "הספק – המכרז מסמכיל 14 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  8.2סעיף  .22

 האשכול תקורת בגין זה לחוזה בהתאם התמורה ח"ע לו שישולם סכום מכל 6% של בשיעור

 תשלום מכל לקזז לאשכול חוזרת בלתי הוראה בזאת נותן הספק .)"האשכול תמורת" :להלן(

 לאשכול ימציא הזוכה המציע כי ,מובהר ספק הסר למען .האשכול תמורת את לו המגיע

 על חשבונית הזוכה למציע ימציא והאשכול ,השירותים או הרכישה סכום מלוא על חשבונית

 6%האם ההתקשרות היא מול האשכול בלבד או מול כל רשות בנפרד ו  ".האשכול תמורת

 מהתמורה עוברים לאשכול?

 ? 6%איך , למה וכמה נקבעה העמלה? למה רק 

 ....6%-המשמעות הינה העלאת המחיר לכל פריט ב

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 21ראו תשובה 

 

ניקוד איכות יש  – המכרז מסמכיל 17-ו 16 יםודעמלהוראות ותנאים כלליים,  13.2.2סעיף  .23

לתת בניקוד האיכות התייחסות ולהכניס ציון למענה מלאה או חלקי ליכולות הנדרשות 

רמס"ע(המצוינות במכרז וכתב לניטור מכלל יחידות הקריאה )טמונים, גזם, היפוך לדחס, 

 .הכמויות כציון איכות במענה

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אמות למסמכי המכרז " 1 מסמך 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

זה,  1". המציעים יעשו שימוש בנספח המידה והמשקלות לבחינת ההצעות ברכיב האיכות

 .26-24בעמודים אשר צורף למסמכי המכרז  1סמך במקום מ

 

לא מצאנו התייחסות  – למסמכי המכרז 18עמוד , להוראות ותנאים כלליים 13.10סעיף  .24

" במפרט הטכני. האם העדיפות ניתנת רק לעלות חד פעמית של התקנה? מה עם Aל"רכיב 

 רכישת המערכת? נבקש לציין בדיוק בגין אילו רכיבים תנתן העדיפות.
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 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 מבוטלת. – למסמכי המכרז 18בעמוד  13.10הפסקה האחרונה בסעיף 

 

 15%קובע העדפה של  –המכרז  מסמכיל 18 ודעמלהוראות ותנאים כלליים,  13.10סעיף  .25

 להצעות בהן טובין תוצרת הארץ.

מבוקש לבטל את העדפה הניתנת בזכייה לטובין תוצרת הארץ; מעבר לפגיעה בתחרות 

לגיטימציה למשתתפים המשווקים טובין תוצרת הארץ להעלות את מחיריהם החופשית ומתן 

במכרז, הרי שיש בדבר גם בכדי לפגוע כלכלית/כספית באשכול אשר יידרש לשלם יותר בעבור 

 שירותים דומים/זהים.

בלבד, שכן מתן עדיפות  5% -, הינכם מתבקשים להפחית את שיעור העדיפות ללחלופין

סבירה, ומעניקה עדיפות שאיננה מידתית לטובין תוצרת הארץ, והכל  איננה 15%בשיעור של 

 תוך פגיעה בתחרות החופשית שבין משתתפי המכרז.

 הבקשה נדחית.

 .1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 22המציעים מופנים להוראות תקנה 

 

יש למחוק את המילים  – למסמכי המכרז 20, עמוד להוראות ותנאים כלליים 15.5סעיף  .26

"לשביעות רצון האשכול", המהוות קריטריון סובייקטיבי שלא ניתן למדידה או לצפיה, 

ולרשום במקומן "בהתאם להוראות המכרז" או לקבוע כי בכל מקום בו מופיע הביטוי 

 "שביעות רצון" משמעו עמידה בכל הוראות ההסכם והמכרז.

 הבקשה נדחית.

 

סעיף מרחיב יתר על המידה את ה – המכרז מסמכי 20 ודעמ ת,לחזה ההתקשרו 16.2סעיף  .27

רשימת המסמכים החסויים שאינם ניתנים לעיונו של המשתתף במכרז; בהתאם תקנה 

, בחוות דעת משפטית בלבד()ב( לתקנות חובת המכרזים נקבע כי לא יתאפשר עיון 1)ה()21

יועץ למכרז, הדבר מנוגד להוראות ומנגד במכרז נכתב שלא יתאפשר עיון בכל חוות דעת של 

 החוק בנושא, ומבוקש להתאים את המכרז להוראות המפורשות הקבועות בתקנות.

 הבקשה נדחית.

 

 רשאי אינו הזוכה "המציע – לחוברת המכרז 21 ודעמ להוראות ותנאים כלליים, 17.1סעיף  .28

 מראש באישור אלא ,המכרז הוראות וקיום ביצוע לצורך מטעמו משנה קבלני עם להתקשר

מדוע צריך את אישור האשכול להעסיק קבלני משנה? פרויקטים מסוג   ".האשכול של ובכתב
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מתי ניתן להעביר את הבקשה לשימוש בקבלן  זה בדר"כ מבוצעים יחד עם מספר ספקים?

 משנה?

 הבקשה נדחית.

בהצעתו. ככל והמציע ההתקשרות הינה עם המציע עצמו, ונסמכת על ניסיונו כפי שפורטה 

הזוכה מבקש לבצע עבודות כלשהן עם קבלן משנה, על האשכול לוודא כי אותו קבלן משנה 

 עומד בדרישות הטיב והאיכות המתאימים לו.

 

מבוקש לדעת מהם  – לחוברת המכרז 21 ודעמ להוראות ותנאים כלליים, 17.3סעיף  .29

ר את לשון הסעיף, שכן המדובר בהם לא תיבחר ההצעה הטובה ביותר? הדבר סותהשיקולים 

איכות(. ייתכן והכוונה היתה  60% -מחיר ו 40% -על ההצעה הטובה ביותר )המורכבת מ

 להצעה הזולה ביותר, אך הדבר לא עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף הנ"ל.

 השאלה אינה ברורה.

 

יש להבהיר כי  – למסמכי המכרז 30, עמוד תצהיר בדבר זכויות קניין – 3'נספח אל 3סעיף  .30

(, הכלולים בפתרון, שכן לגביהם אין open sourceקוד פתוח )ההצהרה לא תחול על רכיבי 

 המציע אחראי להפרות קניין רוחני.

 נדחית.הבקשה 

למסמכי המכרז עונה לעניין השימוש  30בעמוד  3לנספח א' 2האפשרות הראשונה בסעיף 

 בקוד פתוח.

זכויות יוצרים תחול גם אם לדעתו הוא עשה שימוש בקוד התחייבות המציע ביחס להפרת 

 פתוח.

 

 – הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע – למסמכי המכרז 34, עמוד 5'לנספח א 5סעיף  .31

החריגים להתחייבות לסודיות גם מידע שהתקבל או יתקבל על ידי נבקש להוסיף לרשימת 

, מתודולוגיות וכיוצ"ב בתחומי Know-howהספק מצד ג'; ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, 

(, תקשורת, עיבוד נתונים, התוכנה והחומרה שאינם ייחודיים לאשכול; ITטכנולוגיות מידע )

 מידע שפותח על ידי הספק באופן עצמאי.

 .בקשה נדחיתה

 

התחייבויות בדבר קיום יכולות  – למסמכי המכרז 37, עמוד 6'פסקה לפני אחרונה בנספח א .32

נבקש להבהיר כי התחייבות זו הינה בכפוף לכך שהאשכול  –במערכת ו/או ביצוע פיתוחים 
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בהתחייבויותיו במלואן ובמועדן שאם לא כן, המציע לא יוכל לעמוד יעמוד בהתחייבויותיו 

 ללו"ז.

 הבקשה נדחית.

 פיתוח מערכות אינו תלוי בהתחייבויות האשכול.

 

התחייבויות בדבר קיום יכולות  – למסמכי המכרז 37, עמוד 6'פסקה אחרונה בנספח א .33

שינויים עתידיים במערכת/בתוכנה לצורך התאמה לצרכיו  –במערכת ו/או ביצוע פיתוחים 

ולדרישות הדין יעשו בתשלום נוסף על פי נוהל שינויים ותוספות ואינם המשתנים של האשכול 

 כלולים במחיר המערכת.

 הבקשה נדחית.

למסמכי המכרז,  82, בעמוד 16הצעת והצהרת המשתתף בסעיף  –הצעת המציע, נספח ז' ב

 המציעים נדרשים לתמחר גם את הפיתוח העתידי.

 

יש להחליף את המילים "הזכויות  – למסמכי המכרז 42, עמוד להסכם ההתקשרות 3.1סעיף  .34

 במערכת" במילים "זכויות השימוש במערכת".

 הבקשה נדחית.

 המערכת כוללת את הרישיון להשתמש בה.

 

קבעו הוראות לעניין תקופת נ –המכרז  מסמכיל 42 ודעמלחוזה ההתקשרות,  3.4סעיף  .35

חודשים( ומנגד תקופת  12הפיילוט ושיעור התמורה. לאור העובדה שרישיונות ניתנים לשנה )

חודשים, מבוקש לשפות את הקבלן בהוצאות בהן הוא נדרש לצורך קבלת  6-הפיילוט נקבעה ל

 חודשים.  6רישיונות שימוש במערכת לתקופה של 

 הבקשה נדחית.
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 הזמנת הספק בידי ייתן "האשכול – המכרז מסמכיל 42 ודעמלחוזה ההתקשרות,  3.4.1סעיף  .36

 .המערכת לבדיקת פיילוט יתבצע בה אשר ,האשכול מרשויות אחת רשות הכוללת עבודה

 דחס משאית לפחות ויכללו העבודה בהזמנת יוגדרו הפיילוט בתקופת שיותקנו המערכות

 בייבי דחס משאית או/ו קוב 4.5-6 לדחס היפוך ומכולות ליטר 140-1100 אשפה עגלות לפינוי

 מובנה מנהלים דשבורד ,אצירה כלי גבי על התקנים ,ליטר 140-1100 אשפה עגלות לפינוי

נא לציין את כמות  ".תקופתי דוח ,אישי במחשב המותקנת ובתכנה נייד לטלפון באפליקציה

הפיילוט או את שם הישוב בו יבוצע הפיילוט והערכה שלכם מיכלי האצירה לניטור בשלב 

 .לגבי הכמות הצפויה

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להבהיר כי יכולתו של הספק  – למסמכי המכרז 43, עמוד ההתקשרות חוזהל 3.4.3סעיף  .37

 לעמוד בלוח הזמנים לפיתוח כפופה לעמידת האשכול בהתחייבויותיו במועדן.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הברה זה. 32ראו תשובה 

 

קבע כי בתקופת הפיילוט לא ישולם נ –המכרז  מסמכיל ודעמלחוזה ההתקשרות,  3.4.7סעיף  .38

למערכת הבקרה ועלות חודשית לעדכון תוכנה; מבוקש לבטל לקבלן עלות אחזקה חודשית 

את ההסתייגות הנ"ל ולקבוע שהקבלן זכאי לתמורה בגין הפעולות הנ"ל; הפעולות הנ"ל 

כרוכות בעלויות לקבלן, ואין כל הצדקה שקבלן אשר השתתף במכרז ועשה מאמצים והשקיע 

ת עצמו בסופו של יום עם כספים להעניק את השירות לאשכול בתקופת הפיילוט, ימצא א

 הפסדים כספיים.

 לפיכך וכאמור יש לשפות את הקבלן על הוצאותיו גם בגין ההוצאות הללו.

 הבקשה נדחית.

 

המילה "יום" בסוף  – למסמכי המכרז 44-ו 43 ים, עמודלהסכם ההתקשרות 3.5.2סעיף  .39

 הסעיף מיותרת.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז:  44, עמוד להסכם ההתקשרות 3.5.2סעיף השורה האחרונה ב במקום

 יום יום." 30"...מהרשויות תהיה 

 יום." 30"...מהרשויות תהיה יבוא: 

 

 ממועד יום 30 "בתוך – למסמכי המכרז 44-ו 43, עמודים להסכם ההתקשרות 3.5.2סעיף  .40

 את הספק ישלים ,האשכול מרשויות רשות לכל ביחס מהאשכול עבודה הזמנת כל קבלת
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 6 'א בנספח הספק להצהרת בהתאם ,במערכת הקיימות היכולות כל של ההתקנות ביצוע

 תקופת את להאריך רשאי יהיה האשכול כי יובהר .העבודה להזמנת ובהתאם המכרז למסמכי

 דעתו לשיקול בהתאם וזאת ,הספק י"ע מראש יתבקש והדבר ככל ,נוספים יום 30 -ב ההתקנה

 יבוצעו האשכול ברשויות ההתקנות ,ספק הסר למען .מיוחדים ומטעמים האשכול של הבלעדי

היות ולא ניתן  ".יום יום 30 תהיה מהרשויות אחת בכל המערכת של שההתקנה כך ,במקביל

לשאר את הכמות שתוזמן, אופן פריסתה, מיקומי כלי האצירה וכמו המשאיות שיוזמנו ניתן 

כלי ; משאיות ליום עבודה 2משאיות: התקנה של עד  למשל: להציג  צפי של קצת יישום .

קצב תיוג  –כלי אצירה מתכת ; כלי אצירה ביום 100-120קצת תיוג של  –פלסטיק  –אצירה 

מבקשים כי במידה והזמנות העבודה יוגשו יחדיו תוגש תוכנית ; לי אצירה ביום 15-20של 

 ומבקשים כי לכל מהלך תיוג נציג עירייה יתלווה למהלך התיוג. עבודה ויישום מסודרת.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא"

 3.5.5למסמכי המכרז, יבוא סעיף חדש  44לחוזה ההתקשרות, בעמוד  3.5.4אחרי סעיף 

 "נציג האשכול יהיה נוכח בעת התקנת הרכיבים על כלי האצירה."כדלקמן: 

 

-יש להבהיר כי במקרה של אי – למסמכי המכרז 44, עמוד ההתקשרות חוזהל 3.6סעיף  .41

רשאי להפסיק/ לעכב את ביצוע  יהיה הספק₪,  10,000, בסכום העולה על תשלום לספק

 .השירותים

 הבקשה נדחית.

 

 מובהר ,ספק הסר "למען – למסמכי המכרז 44, עמוד ההתקשרות חוזהל 3.7-ו 3.5.4סעיפים  .42

 הכל – בפועל שיבוצעו השירותים היקף את להגדיל או/ו להקטין רשאי האשכול כי בזאת

האם מערכת משאית שהותקנה מחוייבת בחוזה  ".תקציב להיבטי לב ובשים לצרכיו בהתאם

 חודש כפי שמוצג בטיוטת החוזה ובמכרז? 24-ל

 השאלה אינה ברורה.

למען הסר ספק, האשכול רשאי לעשות שימוש בהוראות סיום ההתקשרות כפי שמפורט 

 במסמכי המכרז.

 

יש להבהיר כי ההתחייבות לא תחול  – למסמכי המכרז 44, עמוד ההתקשרות חוזהל 4.3סעיף  .43

(, הכלולים בפתרון, שכן לגביהם אין הספק אחראי להפרות open sourceעל רכיבי קוד פתוח )

 קניין רוחני.

 הבקשה נדחית.
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נבקש להוסיף בסוף הסעיף  – למסמכי המכרז 45עמוד , ההתקשרות חוזהל 4.7סעיף  .44

 "כמפורט במסמכי המכרז".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"כי ידוע , יבוא: למסמכי המכרז 45 עמוד, ההתקשרות חוזהל 4.7סעיף במקום האמור ב

ידו נותנת מענה -ומוכר לו מבנה האשכול וצרכיו המיוחדים, וכי המערכת המסופקת על

 ."רט במסמכי המכרזכמפוהולם ונאות לצורכי האשכול, וזאת 

 

לאחר המילים "התחייבויותיו על  – למסמכי המכרז 45, בעמוד ההתקשרות חוזהל 4.9סעיף  .45

 פי המכרז וההסכם" נבקש להוסיף "כמפורט במסמכי המכרז".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"כי האשכול  , יבוא:למסמכי המכרז 45, עמוד ההתקשרות חוזהל 4.9סעיף במקום האמור ב

פי המכרז וההסכם ולאחר -מסר לו את כל הפרטים הנדרשים בקשר עם התחייבויותיו על

שבדק את כל הפרטים הנדרשים, הוא מסכים להתקשר עם האשכול בהסכם לאחר שמצא 

כי הוא מסוגל לקיים את מלוא ההתחייבויות בהסכם, וכי התמורה הקבועה למילוי 

 תה, וזאת כמפורט במסמכי המכרז."התחייבויותיו במכרז הולמת ונאו

 

נבקש להוסיף לאחר המילה "כי"  – למסמכי המכרז 45, עמוד ההתקשרות חוזהל 4.12סעיף  .46

 את המילים "למיטב ידיעתו".

 הבקשה נדחית.

 

ם הכוונה "לשלט" ולא אה – למסמכי המכרז 46, עמוד ההתקשרות חוזהל 5.4סעיף  .47

 "לשלוט"?

 הכוונה "לשלוט".

 

 את ולאתר לשלוט הספק "באחריות – למסמכי המכרז 46, עמוד ההתקשרות חוזהל 5.4סעיף  .48

 כתוצאה או אצירה כלי בהחלפת כולל ההתקשרות תקופת לכל באשכול האצירה כלי כל

על הרשות לדווח לספק על הוספת, החלפות ושינויים בכמות, סוג,  ".אצירה כלי של מתוספת

אין לספק שום דרך לדעת כי הרשות  בכלי האצירה.חומר, מיקום וכל פעילות תחזוקה 

מתכוונת להוסיף או לבצע שינויי תחזוקה בנושא כלי אצירה, על הרשות להזמין את הספק 

 ביוזמתו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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, כדלקמן: 5.9למסמכי המכרז, יבוא סעיף חדש  46לחוזה ההתקשרות, בעמוד  5.8אחרי סעיף 

הצבת כלי אצירה חדשים, והספק יפעל ביחס לכלי אצירה אלו  "האשכול ידווח לספק על

 כאמור בחוזה זה."

 

 נבקש להוסיף סעיף התחייבויות מצד המזמין כדלקמן: –א חדש להסכם ההתקשרות 5סעיף  .49

המזמין יקיים את ההתחייבויות המפורטות להלן, ביחד עם התחייבויות התשלום המפורטות 

בחוזה זה, וזאת במועדן. המזמין מצהיר שידוע לו, כי יכולתו של הספק לבצע את הפרויקט 

מותנית בשיתוף פעולה של המזמין עם הספק בצורה מלאה ובמועד, וכן בנכונות ובשלמות של 

  —שהמזמין יספק לספק. לפיכך המזמין כל המידע והנתונים 

יתן לספק גישה ושימוש בכל מידע, נתונים, תיעוד, זמן מחשב, מתקנים, שטח עבודה  (1)

 ושירותי משרד, אשר לדעת הספק יש צורך בהם. 

ימנה נציג שיאפשר קשר מקצועי ומהיר עם הספק, ואשר יהיו לו הידע והסמכות  (2)

 לחייב את המזמין. 

ימים מיום הבקשה; קיום פגישות עם גורמים שונים אצל  3תוך  –יספק מידע ומענה לשאלות 

ימים מיום הבקשה; בדיקת מסמכי ביניים ומסירת תגובתו המלאה של  5תוך  -המזמין

אישורו, וכן תגובה או אישור לכל תוצר שלא נקבע לגביו מועד ספציפי המזמין עליהם או 

ימים מיום הגשתם. לא נמסרה תגובת המזמין למסמך ו/או לתוצר בפרק זמן  7תוך  -אחר 

 הימים הנ"ל, ייחשב המסמך ו/או התוצר כמאושר. 7של 

 הבקשה נדחית.

 

יש למחוק את האפשרות של  – למסמכי המכרז 46, עמוד ההתקשרות חוזהל 6.2-ו 6.1 פיםסעי .50

האשכול לקבוע את הלו"ז באופן חד צדדי הן משום שהספק מעסיק עובדים לצורך ביצוע 

הפרויקט ומשלם את שכרם באופן רציף והן משום שהספק הוא הגורם המקצועי אשר צריך 

לקבוע את הזמן הדרוש לו לביצוע משימות במסגרת הפרוייקט. ולא ייתכן שהאשכול ישהה 

 צדדי.-יל את הפרויקט לסירוגין באופן חדויפע

 הבקשה נדחית.

לוח  עללמסמכי המכרז, מאפשר לספק להשיג  46לחוזה ההתקשרות, בעמוד  6.2סעיף 

 הזמנים שנקבע ע"י האשכול.

 

תן הדרכה כרוכה בהעסקת עובדים מ – המכרז מסמכיל 47 ודעמלחוזה ההתקשרות,  7.1סעיף  .51

על כל המשתמע מכך. לדבר עלויות רבות. האמור איננו נכלל במסגרת המערכות המותקנות 

באשכול, אלא מהווה שירות נפרד בפני עצמו. האשכול מתבקש להוסיף קטגוריה נוספת 
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ום בהצעת המחיר, כך שהמשתתפים יגישו הצעת מחיר גם על שעת הדרכה, ולזכיין יינתן תשל

 ידו בהתאם למכסת שעות חודשית שתדווח.-על הדרכה המועברת על

 הבקשה נדחית.

 

תן הדרכה כרוכה מ – המכרז מסמכיל 47 ודעמ לחוזה ההתקשרות, )על תתי סעיפיו( 7.2סעיף  .52

בהעסקת עובדים על כל המשתמע מכך. לדבר עלויות רבות. האמור איננו נכלל במסגרת 

באשכול, אלא מהווה שירות נפרד בפני עצמו. האשכול מתבקש להוסיף המערכות המותקנות 

קטגוריה נוספת בהצעת המחיר, כך שהמשתתפים יגישו הצעת מחיר גם על שעת הדרכה, 

 ידו בהתאם למכסת שעות חודשית שתדווח.-ולזכיין יינתן תשלום על הדרכה המועברת על

 הבקשה נדחית.

 

האשכול מתבקש  –למסמכי המכרז  47לחוזה ההתקשרות, עמוד  7.2.3סעיף בכן כמו  .52.1

ימי עסקים, וזאת כפי שנהוג ומקובל בתחום;  2לתקן ולקבוע כי תקלה תתוקן בתוך 

קביעת פרק זמן של שעתיים איננו מעשי ו/או הגיוני, שכן רק ההגעה למקום עשויה 

 לערוך מס' שעות.

 הבקשה אינה ברורה.

 

נקבע כי העבודות  –למסמכי המכרז  47לחוזה ההתקשרות, עמוד  7.2.4כמו כן בסעיף  .52.2

ראשית מבוקש שפרק הזמן לביצוע  –להחלפת תג או חיישן תקול תעשנה ללא תמורה 

ימי עסקים כאמור, ושנית המדובר על עבודה הכוללת גם העסקת  2ההחלפה יעמוד על 

ם הללו עולים עובדים מקצועיים וגם על התקנת ציוד תקין חלופי, שני הפרמטרי

לקבלן כסף רב, לפיכך לא יעלה על הדעת שהעבודות הנ"ל תעשנה ללא תשלום. 

ימי עסקים וכפופות לתשלום בהתאם  2מבוקש לקבוע שהעבודות הנ"ל יתבצעו בתוך 

 להצעת מחיר של הקבלן בעניין.

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

ככל למסמכי המכרז: " 47לחוזה ההתקשרות, עמוד  7.2.4בסעיף במקום האמור 

 "ויהיה צורך בהחלפת תג או חיישן תקולים, הדבר יבוצע בתוך יום עבודה וללא חיוב.

שני ככל ויהיה צורך בהחלפת תג או חיישן תקולים, הדבר יבוצע בתוך יום "יבוא: 

 "וללא חיוב.ם יימי עסק

 

נקבע כי העבודות  –למסמכי המכרז  48לחוזה ההתקשרות, עמוד  7.2.6בסעיף כמו כן  .52.3

תעשנה מעבר לשעות העבודה. מבוקש לבטל את ההוראה או לחלופין לקבוע תמורה 
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בגין ביצוע עבודות מעבר לשעות העבודה; הסיבה לפיה יש לבטל את ההוראה היא 

במהלך  שאין כל סיבה לביצוע עבודות מעבר לשעות העבודה וניתן לבצען למחרת

שעות העבודה, כפי שנעשה הדבר בכל סוג של עבודה שאיננה כרוכה בחיים ומוות, 

יתירה מזאת המדובר בהעסקת עובדים מעבר לשעות העבודה ולדבר עלויות נכבדות 

שאין בהן כל הצדקה, לפיכך מבוקש שההוראה תבוטל או לחלופין האשכול ישלם 

עפ"י הצעת מחיר של הקבלן לקבלן על כל שעת עבודה מעבר לשעות העבודה 

 שתתווסף לנספח ז' למכרז.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש לתמחר   –למסמכי המכרז  48לחוזה ההתקשרות, עמוד  7.2.8כמו כן בסעיף  .52.4

את העלות של העובד, במסגרת נספח ז' בו תינתן הצעת מחיר לפי שעת עבודה, שכן 

המדובר בשכר עובדים והעלות היא מאד גבוהה ואיננה מתוחמת במס' שעות 

שבועי/חודשי, דבר שיכול להסב נזקים מאד כבדים לקבלן; כמו כן מכיוון שאין 

ת העלות של העסקת העובד הנ"ל במסגרת מתחם שעות ברור בעניין, לא ניתן לכמת א

 השירותים הקבועים בנספח ז' למכרז.

 הבקשה נדחית.

 

 צורך ויהיה "ככל – למסמכי המכרז 47לחוזה ההתקשרות, עמוד  7.2.4כמו כן בסעיף  .53

למעט כשהתג או  – חיוב" וללא עבודה יום בתוך יבוצע הדבר ,תקולים חיישן או תג בהחלפת

מחייבים החלפה בשל ונדליזם, תפעול שלא לפי ההדרכה והוראות השימוש. החלפה החיישן 

 תחייב אישור של הספק.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חדש,  19.4למסמכי המכרז, יבוא סעיף  58לחוזה ההתקשרות, בעמוד  19.3אחרי סעיף 

שהינו עקב מעשה זדון או ו/או לרשויות האשכול ככל ונגרם נזק כלשהו לאשכול "כדלקמן: 

לנזק זה. יחד עם זאת, ככל ספק לאחריות לא תהיה בכתב הפעלה שלא לפי הוראות השימוש 

זק, יכריע בדבר מנכ"ל האשכול, או מי שהוא ימנה מטעמו, בי מקור הנגותהיה מחלוקת ל

 והכרעתו תהיה מכרעת."

 

 ,בקריאה הטיפול השלמת "לאחר – למסמכי המכרז 47לחוזה ההתקשרות, עמוד  7.2.9סעיף  .54

 כל ,הטיפול אופן ,התקלה/הקריאה שעת הכולל ,לקריאה ביחס ביצוע ח"דו הספק ימלא

הדוח יתבצע על גבי דוח  המנהל" אצל הביצוע ח"דו את לאשר יש .המנהל של נוספת דרישה

 תקלה תקני של הספק.
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 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לאחר השלמת " למסמכי המכרז: 47לחוזה ההתקשרות, עמוד  7.2.9סעיף במקום האמור ב

אופן התקלה, /דו"ח ביצוע ביחס לקריאה, הכולל שעת הקריאה הספקהטיפול בקריאה, ימלא 

 "הטיפול, כל דרישה נוספת של המנהל. יש לאשר את דו"ח הביצוע אצל המנהל.

שלו יאושר ע"י  נוסח, אשר הדו"ח הספקלאחר השלמת הטיפול בקריאה, ימלא "יבוא: 

אופן הטיפול, כל דרישה התקלה, /ביצוע ביחס לקריאה, הכולל שעת הקריאה המנהל,

 "נוספת של המנהל. יש לאשר את דו"ח הביצוע אצל המנהל.

 

שינויים עתידיים במערכת/בתוכנה  –למסמכי המכרז  48, עמוד ההתקשרות חוזהל 7.3סעיף  .55

בתשלום נוסף על פי נוהל לצורך התאמה לצרכיו המשתנים של האשכול ולדרישות הדין יעשו 

 שינויים ותוספות ואינם כלולים במחיר המערכת.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 33ראו תשובה 

 

בוקש לקבוע כי כל מ – מסמכי המכרזל 49-ו 48 ודיםעמ לחוזה ההתקשרות, 7.4-ו 7.3סעיפים  .56

בתוכנה היא עלויות שעל הקבלן שינוי ו/או עדכון בתוכנה יחויב בתשלום. משמעות העדכון 

להוציא לצורך פיתוח או רכישת העדכון, אין כל הצדקה שהאשכול לא ישלם עבור עדכונים. 

עדכון עפ"י  עדכונים שהאשכול יזמין מהקבלן. ביצוע שינוי/ נכון הדבר גם לשינויים/

תוכנה הזמנה/דרישה של האשכול משמעותה עלויות ניכרות שחלות על הקבלן. פיתוח/עדכון 

איננו דבר של מה בכך. אשר על כן מבוקש לקבוע כי הדבר ייעשה בהתאם בכפוף לתשלום 

שישולם לקבלן בין אם בדרך של הזמנת עבודה והצעת מחיר ובין בדרך של קביעת קטגוריה 

 בנושא במסגרת המכרז, ומתן הצעות מחיר לעדכונים ע"י משתתפי המכרז.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 33 ראו תשובה

 

ביצוע שינויים במערכת עקב  –למסמכי המכרז  48, עמוד ההתקשרות חוזהל 7.4.1סעיף  .57

הנחיות גורמי חוץ יעשו בתשלום נוסף על פי נוהל שינויים ותוספות ואינם כלולים במחיר 

 המערכת.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 33 ראו תשובה

 

 תמיכה ויספק עדכון יבצע "הספק – למסמכי המכרז 48, עמוד ההתקשרות חוזהל 7.4.1סעיף  .58

 על החל דין כל לפי במערכת שיידרש שינוי או ח"דו לכל ביחס והדרכה שוטפת טכנית

 לאוטומציה החברה :כגון ,אחרים גופים או/ו הממשלה משרדי דרישות לפי לרבות ,האשכול

מה כמות השינויים הממוצעת לפי ניסיונכם? הסעיף  ".כך בגין תשלום תוספת כל וללא 'וכד
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יש להיות הוגנים ולבקש שינויים  אומר בעצם פיתוחים ללא תמורה ומהווה סיכון לפרויקט.

בשעות פיתוח בהתאם למחירון במכרז לשעת מפתח, שכן אין כאן מידתיות או גבול לכמות 

 .תוחים שיידרשו מהלך ההתקשרותהפי

 הבקשה נדחית.

 

יש להוסיף בסוף הסעיף "אשר  – למסמכי המכרז 50, עמוד ההתקשרות חוזהל 9.5סעיף  .59

 הספק אחראי לה על פי הוראות הסכם זה".

 הבקשה נדחית.

 

בהתאמה למסמכי  53-ו 51, 50, בעמודים ההתקשרות חוזהל 13.2, 11.5, 9.6, 9.5סעיפים  .60

בכל מקום בו קיימת חובת שיפוי של הספק על פי ההסכם היא צריכה להיות כפופה  – המכרז

לכך שהאשכול יודיע מיידית לספק בכתב על כל תביעה כאמור, ישתף פעולה עם הספק ויעניק 

לו את השליטה הבלעדית בהגנה או בהסדר הפשרה. מחוייבות הספק לשיפוי תווצר עם קבלת 

 ית המחייב בתשלום כאמור.פסק דין חלוט של רשות שיפוט

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

א חדש 20.1למסמכי המכרז, יבוא סעיף  59לחוזה ההתקשרות, בעמוד  20.1אחרי סעיף 

לעיל  13.2-ו 11.5, 9.6, 9.5חובתו של הספק לשפות את האשכול כאמור בסעיפים "כדלקמן: 

הודעה על  ספקתנה לדין חלוט של בית משפט, ובתנאי שני-פסקבחוזה זה תהיה לפי 

כנגד תביעה כאמור על כל נזק  וונן בשמלהתג הספקלא מנע מ האשכולתביעה כאמור ו

אם ייגרם לכל אדם או גוף שהוא בעקבות איזה מהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב  –שייגרם 

 ם האשכולהראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששיל ו, מיד עם דרישתהאשכוללשפות את 

נשא בהן בקשר לתביעה בגין הנזק והכל מבלי  האשכולל כל ההוצאות שבקשר לנזק וכן ע

 "זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים.חוזה על פי האשכול לגרוע מזכויות 

 

לאחר המילים "עקב מעשה או  – למסמכי המכרז 51, עמוד ההתקשרות חוזהל 11.1סעיף  .61

מחדל של הספק" נבקש להוסיף "שהספק אחראי להם על פי הדין". כמו כן לאחר המילים 

 "בגין כל נזק" נבקש להוסיף "מוכח".

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להבהיר כי התחייבות הספק  – למסמכי המכרז 51, עמוד ההתקשרות חוזהל 11.4סעיף  .62

לעמידה בדרישות הדין היא במובן של התנהלות הספק, ולא במובן של דרישות מהמערכת, 
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שכן בכל מה שקשור לדרישות מהמערכת אלה תקבענה רק לפי מה שכלול בדרישות המכרז 

 ולאחר מכן באפיון המערכת.

 הבקשה נדחית.

 

ככל נבקש להוסיף בסוף הסעיף " – סמכי המכרזלמ 51, עמוד ההתקשרות חוזהל  11.5סעיף  .63

 שהן עולות על הסכומים הנ"ל.

 הבקשה נדחית.

 

בקש להוסיף סעיף, כמקובל בחוזים בתחום נ –ההתקשרות  חוזהחדש ל 11.6סעיף  .64

טכנולוגיות המידע לפיו על אף האמור בכל מקום אחר במכרז ו/או בדין הספק לא ישא 

תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, באחריות לכל נזק עקיף, 

לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, עלויות זמן השבתה. בכל מקרה, גבול אחריות 

הספק לפיצוי בגין נזק ישיר לא יעלה על גובה סך התמורה השנתית המגיעה לספק על פי חוזה 

י כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין זה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגב

חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, אך לא תחול על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל בזדון, 

 נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי.

 הבקשה נדחית.

 

בוקש לקבוע כי תקופת הביטוח מ –המכרז  מסמכיל 51 ודעמלחוזה ההתקשרות,  12.1סעיף  .65

חודשים כפי שנכתב  36חודשים בלבד, ולא  12ם ההתקשרות עם האשכול תעמוד על לאחר תו

בסעיף. ראשית, כאמור המדובר על תקופת ביטוח לאחר תום ההתקשרות, ואין כל הצדקה 

חודשים, בייחוד שלאחר ההתקשרות קיים קבלן אחר. שנית, לאחר  36לתקופת ביטוח של 

ו/או בפיקוח הקבלן ואין כל הצדקה להטיל  תום ההתקשרות המוצרים כבר אינם בשליטת

עליו אחריות ביטוחית. שלישית, המדובר על עלויות נכבדות המוטלות על הקבלן ללא כל 

הצדקה ומבלי שהקבלן מקבל תמורה בגינן. רביעית, נוסח המכרז יכול ליצור מצב אבסורדי 

חודשים  60יטוחית של חודשים, ומנגד יקבל אחריות ב 24 -לפיו הקבלן יועסק ע"י האשכול ל

(24  +36.) 

 הבקשה נדחית.

 

לפיכך מבוקש כאמור לקבוע כי תקופת האחריות הביטוחית לאחר תום ההתקשרות תעמוד 

 חודשים, שזהו פרק זמן סביר וראוי. 12לכל היותר על 
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 – המכרז מסמכיל 52 ודבעמלחוזה ההתקשרות,  12.6סעיף  .66

"אבדן" מהוראות הסעיף. ככל שמוצר/מתקן של הקבלן , מבוקש למחוק את המילה ראשית

אבד לאשכול מכל סיבה שהיא, אזי האחריות איננה של הקבלן. הקבלן איננו אחראי למקרה 

אבידה של מתקן/מוצר שלו, ע"י עובדי/נציג/קבלני האשכול, ולפיכך בהעדר שליטה/פיקוח של 

בידה ולפיכך אין כל הצדקה הקבלן על המקרה הדבר שולל כל זיקה של הקבלן לאירוע הא

 להחיל עליו אחריות על כך. הדבר איננו מוסרי ואיננו מוצדק.

 ככל שאבד מתקן/מוצר על ידי עובד/נציג/קבלן של האשכול האחריות לכך היא של האשכול.

 רק במקרה בו אבד מתקן/מוצר ע"י עובדי הקבלן עצמו, אזי הוא אחראי לכך.

 הבקשה נדחית.

 

להוסיף בסוף הסעיף לצד המילה "זדון" גם לנזקים נגרמו ברשלנות ו/או כתוצאה , יש שנית

ממחדל ו/או וונדליזם; שכן גם באירועים מעין אלה אין כל הצדקה להחיל אחריות על הקבלן, 

 בייחוד שהדבר מנתק כל זיקה של הקבלן למעשה/למחדל/לאירוע.

 .הבקשה נדחית

 

נים שנגנבו ו/או נפגעו כתוצאה ממחדלי האשכול מבוקש להבהיר כי תגים/חייש –כמו כן 

ו/או מוונדליזם ו/או מהתנהגות קבלן פינוי הפסולת ו/או אי שימוש נכון בניגוד להוראות 

 השימוש, אינם נמצאים באחריות הזכיין והחלפתם כפופה להזמנה ותשלום.

 הבקשה נדחית.

 .12.6הוראה דומה מופיעה בהחרגה בסעיף 

 

שה לשמירה ייש להוסיף כי הדר – המכרז מסמכיל 53 ודבעמלחוזה ההתקשרות,  13.1סעיף  .67

על המידע הסודי אינה כוללת גם מידע שהיה בידיעת וברשות הספק לפני מסירתו על ידי 

האשכול; מידע שהתקבל או יתקבל על ידי הספק מצד ג'; ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, 

Know-howמתודולוגיות וכיוצ"ב בתח ,( ומי טכנולוגיות מידעIT ,תקשורת, עיבוד נתונים ,)

 התוכנה והחומרה שאינם ייחודיים לאשכול ומידע שפותח על ידי הספק באופן עצמאי.

 הבקשה נדחית.

 

קבוע כי הצמדת המחיר למדד ל – המכרז מסמכיל 54 ודבעמלחוזה ההתקשרות,  14.3סעיף  .68

תעשה גם בשנה הראשונה. מנוסח הסעיף מובן שהמחירים מחייבים את הצמדתם למדד. 

מכאן שאין כל הצדקה שלא להצמיד את המחירים גם במהלך השנה הראשונה. כפועל יוצא 
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מכך יש לקבוע כי ההצמדה למדד תעשה בכל חודש וחודשו. המדובר על תחשיב פשוט אשר 

 התכלית של עדכון המחירים למדד המחירים לצרכן במשק.מגשים את 

כמו כן מבוקש שההצמדה תחול על מחיר/עלות חד פעמית, שכן גם עלויות אלה מחייבות את 

הצמדתן למדד, וכמו כן לא ניתן לדעת באיזה שלב תוצא העלות החד פעמית, וייתכן והדבר 

חת כמה וכמה את ההצמדה ייעשה פרק זמן רב לאחר חתימת ההסכם, דבר המצדיק על א

 למדד.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מוסכם כי : "המכרז מסמכיל 54 ודבעמלחוזה ההתקשרות,  14.3סעיף במקום האמור 

מדד המחירים להתמורה בגין העלות החודשית )תשלומים חודשיים( בלבד תהא צמודה רק 

בשנה הראשונה לא תבוצע לפי מדד הבסיס הידוע ביום החתימה על ההסכם, כאשר  -לצרכן 

תבוצע הצמדה על השנה הראשונה ובשנה השלישית תבוצע  הכלל הצמדה, בשנה השניי

 תהיה תוספת נוספת כלשהי לתמורה. והשלישית. פרט לכך, לא ההצמדה על השנה השניי

 "פעמית לא תהא צמודה למדד.-למען הסר ספק, העלות / תשלום החד

צמד למדד המחירים לצרכן המפורסם מעת לעת ע"י תו , על כל רכיביה,"התמורהיבוא: 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע במועד החתימה על חוזה זה. התמורה תעודכן בכל 

 שנת התקשרות בראשון לינואר לכל שנה, ולא תשתנה במשך אותה שנה תקציבית." 

 

בוקש לקבוע מ – המכרז מסמכיל 54 ודעמלחוזה ההתקשרות, )על שני תתי סעיפיו(  14.6סעיף  .69

חוק מוסר תשלומים  יום. האמור תואם את 45כי בכל מקרה התשלום ייעשה בתנאי שוטף + 

כמו כן לקבלן עלויות גבוהות הכרוכות בביצוע השירותים ואספקת  .2017-לספקים, התשע"ז

המוצרים, כמו גם העסקת עובדים, רכישת ביטוח, העמדת ערבות בנקאית וכיו"ב. תשלום 

יום משמעותה הכבדת נטל האשראי של הקבלן מהבנק ועלויות נוספות החלות על  150ר לאח

ונוגד גם את חוק מוסר תשלומים  הדבר איננו חוקיהקבלן בדמות של עמלות וריביות. כמו כן 

 יום לכל היותר. 45לספקים. לכן מבוקש, כאמור, כי התשלום ייעשה בתנאי שוטף + 

 אלות הבהרה זה.למסמך תשובות לש 9ראו תשובה 

 

כאמור בשאלות ההבהרה, יש  – המכרז מסמכיל 54 ודעמלחוזה ההתקשרות,  14.8סעיף  .70

לקבוע תעריפים לתשלום בעבור שירותים נוספים הנדרשים במכרז ובהם שעות הדרכה 

 14.8ותמיכה, וכן עדכונים ושינויים בתוכנה וכיו"ב. לפיכך מבוקש לשנות את הוראת ס' 

הדברים. כמו כן יש לקבוע במפורש כי על שירותים שלא נכללו במסגרת המכרז בהתאם לרוח 

 והוזמנו ע"י האשכול תשולם תמורה.

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 33 ראו תשובה
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ובע תשלום עמלה לאשכול ק –המכרז  מסמכיל 55 ודעמלחוזה ההתקשרות,  14.12סעיף  .71

 לקבלן. מבוקש לבטל את הדרישה/ההוראה הנ"ל.מגובה התמורה החוזית  6%בשיעור של 

, כל זאת ללא צידוק; כאשר יש 6%למעשה האשכול ממסה את התמורה החוזית בשיעור של 

הוא גם מעלויות שוטפות וגם מעלויות הוניות, שהקבלן נדרש  6%לזכור שהפחתת/הקיזוז של 

ע במשתתפי המכרז, להשקיע במכרז )כלומר, מעלות המערכות עצמן(; באמור יש בכדי לפגו

בייחוד שהמחירים במכרז הם מחירים מקסימאליים אשר אינם מאפשרים למשתתפים 

 הנ"ל.  6%לשקלל בתוכם את 

יתירה מזאת. האשכול מתעשר ע"ח הרשויות המקומיות שממנות את פעילותו, שכן התמורה 

 לן.מהקב 6%החוזית שהנגבית מהרשויות המקומיות ומתוך אותה תמורה האשכול גובה 

 לפיכך הינכם מתבקשים לבטל את ההוראה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק ישלם : "המכרז מסמכיל 55 ודעמלחוזה ההתקשרות,  14.12סעיף ב במקום האמור

מכל סכום שישולם לו ע"ח התמורה בהתאם לחוזה זה בגין  6%לחברה סכום בשיעור של 

נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לאשכול (. הספק תמורת האשכול"תקורת האשכול )להלן: "

לקזז מכל תשלום המגיע לו את תמורת האשכול. למען הסר ספק מובהר, כי הספק ימציא 

לאשכול חשבונית על מלוא סכום הרכישה או השירותים, והאשכול ימציא לספק חשבונית על 

 "תמורת האשכול.

ולם לו ע"ח התמורה מכל סכום שיש 4%הספק ישלם לחברה סכום בשיעור של  "יבוא: 

בגין תקורת האשכול )להלן: "תמורת האשכול"(. הספק נותן בזאת  בהתאם לחוזה זה

הוראה בלתי חוזרת לאשכול לקזז מכל תשלום המגיע לו את תמורת האשכול. למען הסר 

ספק מובהר, כי המציע הזוכה ימציא לאשכול חשבונית על מלוא סכום הרכישה או 

הוראות סעיף זה  א למציע הזוכה חשבונית על תמורת האשכול.השירותים, והאשכול ימצי

הממוספרים  "הצעת והצהרת המשתתף", –בנספח ז'  16המחיר בסעיף  רכיבילא יחול על 

 בגינם לא תשולם תקורה לאשכול. – 38-ו 35, 32, 23, 17, 14, 6, 3בטבלה 

המגיע לו את תמורת ספק נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לאשכול לקזז מכל תשלום ה

האשכול. למען הסר ספק מובהר, כי הספק ימציא לאשכול חשבונית על מלוא סכום 

 "הרכישה או השירותים, והאשכול ימציא לספק חשבונית על תמורת האשכול.

 

 

נבקש להוסיף כי רישיון השימוש  – למסמכי המכרז 56, עמוד ההתקשרות חוזהל 15.4סעיף  .72

 בלות שלהלן, והמזמין מתחייב בזה כלפי הספק כדלקמן:  בתוכנה מוענק למזמין במג
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לא להעתיק, לשכפל, לתרגם, או לשנות את התוכנה )או לנסות לעשות את כל אלו או  .72.1

פעולות דומות לאלו( שלא בהתאם להוראות הסכם זה ושלא לצורך שימוש פנימי רגיל 

 וסביר; 

שיון השימוש, ו/או לא להעביר לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את רי .72.2

להעביר את התוכנה לאחרים או לתת רשיון משנה לשימוש בתוכנה ו/או להעבירה 

 בצורה אחרת כלשהי ו/או לחשוף אותה, לצד ג' כלשהו;

לעשות שימוש בתוכנה אך ורק לצרכיו ושימושיו של המזמין עצמו בהתאם להוראות  .72.3

 הסכם זה ולהנחיותיו המקצועיות של הספק;

למחוק ולא לשנות בתוכנה ו/או בכל העותקים שלה ו/או בתיעוד את  לא להסיר, לא .72.4

אם נכללה  -הודעת הספק על היותו בעל הזכויות )לרבות זכויות היוצרים( בתוכנה 

 הודעה כאמור;

לא למסור או לאפשר לצד ג' כלשהו, בכל צורה ואופן, לבחון, לתרגם או להתאים )או  .72.5

פעולות דומות לאלו( את התוכנה ובכלל זה, אך מבלי לנסות לעשות את כל אלו או 

( אם תהיינה בידי SOURCE CODEלפגוע בכלליות האמור, תוכניות המקור )

, תיעוד, רשימות (OBJECT CODE)המזמין, תוכניות המופיעות בשפת מכונה 

 וכיו"ב;

לא ליצור כל עבודה נגזרת של התוכנה או חלקה, ולא לעשות כל פעולה שמטרתה  .72.6

וח קוד המקור של התוכנה ו/או חשיפת התוכנה בשפת המקור, בין באמצעות פיצ

(, ו/או ניתוח או reverse assemble( ו/או הרכבה הפוכה )decompilingהידור חוזר )

(, reverse engineeringבדיקות אחרות של התוכנה לשם ביצוע הנדסה מהופכת )

 ך אחרת;באמצעים מכאניים, אלקטרונים, ידניים ו/או בכל דר

לא לרכוש או למכור או לנסות לרכוש או למכור כל זכות או קניין בתוכנה, בעצמו או  .72.7

 באמצעות צד שלישי.

 הבקשה נדחית.

 

אשכול מתבקש לקבוע כי הפסקת ה – המכרז מסמכיל 56 ודעמלחוזה ההתקשרות,  16.1סעיף  .73

העבודות תעשה בתום לב ובכפוף לסיבה מוצדקת ומוכחת. האשכול ינמק את החלטתו 

 וטעמיה במסגרת מכתב הפסקת העבודות אשר יוצא עפ"י סעיף זה. 

 הבקשה נדחית.
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נבקש להבהיר כי במקרה  – למסמכי המכרז 57-ו 56, עמודים ההתקשרות חוזהל 16.3סעיף  .74

של סיום ההתקשרות, ישלם המזמין לספק את מלוא התמורה בגין ציוד שהוזמן עבורו, אף 

 אם טרם הותקן.

 הבקשה נדחית.

 

בוקש להאריך את המועדים מ – המכרז מסמכיל 57 ודעמ לחוזה ההתקשרות, 16.6סעיף  .75

יום  30 -עסקים )פרקי זמן הקבועים לימי  14 -ימי עסקים ל 2 -הקבועים בתתי הסעיפים מ

הראשונה,  –היוותרו בעינם(. מלאי איננו מוחזק באופן שוטף במחסני הזכיין ממס' סיבות 

בשל עדכונים חוזרים ונשנים של המוצרים מעדיפים הקבלנים/הזכיינים לרכוש את המוצר 

ייה, לרכישת המתקדם ביותר באותה עת, ולהימנע מל"היתקע" עם מוצרים מדור קודם. השנ

מלאי ישנן עלויות גבוהות שבהם עלות האחסנה, עלות הביטוח, עלות הסיכון שלא ייעשה 

ימי עבודה בכדי  14שימוש במוצר, עלות רכישת המוצר טרם הזמנתו בפועל ועוד. לכן נדרשים 

 לספק את המוצרים החלופיים. כמו כן הזמנת המוצרים נעשית מחו"ל.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 תגי החלפת: "המכרז מסמכיל 57 ודעמ לחוזה ההתקשרות, 16.6.1סעיף מקום ב

 שריפה, חבלה: לרבות שהיא סיבה מכל חסרים או כשורה פועלים שאינם נפח חיישן/תקשורת

 "לכל יום פיגור.₪  250 -בתוך יום עבודה   – 'וכו גניבה

שהיא  סיבה מכל חסריםאו  כשורה פועלים נפח שאינם חיישן/תקשורת תגי החלפת"יבוא: 

 "לכל יום פיגור.₪  250 -עבודה   שני ימי עסקיםבתוך  – 'וכו גניבה שריפה, חבלה: לרבות

 

מבוקש להבהיר כי תגים/חיישנים שנגנבו ו/או נפגעו כתוצאה ממחדלי האשכול ו/או  –כמו כן 

)שימוש לקוי( בניגוד מוונדליזם ו/או מהתנהגות קבלן פינוי הפסולת ו/או אי שימוש נכון 

 להוראות השימוש, אינם נמצאים באחריות הזכיין והחלפתם כפופה להזמנה ותשלום.

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 53ראו תשובה 

 

מבוקש למחוק את הסנקציה הכספית כנגד הקבלן בגין איחורים שנגרמו בשל  –כמו כן 

 נסיבות שאינן בשליטתו.

 הבקשה נדחית.

 

לפחות שכן עלויות הקנסות אינן  75% -מבוקש להפחית את הסנקציה הכספית ב –כמו כן 

 פרופורציונאליות לתמורה המשולמת לקבלן.

 הבקשה נדחית.
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כאמור לעיל, נבקש להבהיר כי  – למסמכי המכרז 58, עמוד ההתקשרות חוזהל 17.6סעיף  .76

 רשיון השימוש בתוכנה יפקע במועד הפסקת ההסכם.

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13ראו תשובה 

 

נבקש להבהיר כי הערבות תחולט  – למסמכי המכרז 58, עמוד ההתקשרות חוזהל 18.1סעיף  .77

ימים לפחות לתקן את  14רק במקרה של הפרה יסודית, ובתנאי שניתנה לספק התראה בת 

במקרה שתמומש הערבות, הסכום ישקף את הנזק ההפרה וזו לא תוקנה. נבקש להבהיר כי 

 .שנגרם לאשכול בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם

 הבקשה נדחית.

 

 -בוקש להפחית את ערבות הביצוע למ – המכרז מסמכיל 58 ודעמלמסמכי המכרז,  18.1סעיף  .78

)בדומה לערבות לשם השתתפות במכרז(, שכן לזכיין יש השקעת הונית גבוהה ₪  50,000

בתחילת ההתקשרות וראוי לצמצם בעלויות, כמו כן התקנת המערכת המצויה בחזקת 

 למילוי התחייבויותיו.האשכול כמוהו כערובה כנגד הזכיין 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש כי האשכול יקזז אך ורק  – למסמכי המכרז 58, עמוד ההתקשרות חוזהל 19.2סעיף  .79

 ימים מראש ובכתב. 7סכומים קצובים, וכי כל קיזוז יעשה בהודעה של 

 הבקשה נדחית

 

נבקש להחליף את המילים "ראיה  – למסמכי המכרז 59, עמוד להסכם ההתקשרות 20.3סעיף  .80

 מכרעת וחלקה חזקה חלוטה על תוכנם" במילים "ראיה לכאורה לתוכנם".

 הבקשה נדחית.

 

באישור מתייחסים לספק שלוש  – למסמכי המכרז 59, עמוד אישור בהסכם ההתקשרות .81

 פעמים כיועץ ופעמיים כמציע. יש להחליף את המינוחים ל"ספק".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 במקום אישור החתימות בחוזה יתקנו המציעים את הנוסח כך שיופיע כדלקמן:
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

  ___________________  _________________________ 

 הספק         המזמין

 )באמצעות מורשי החתימה מטעמו(

 

 אישור

"( מאשר בזאת כי ביום ספקאני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "ה

_____________, __, ת.ז. _____________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _____

התקבלו כל ההחלטות וכל  ספק, כי אצל הספק________, ת.ז. ____________, בשם ה____

על הצהרה זו  ספקועל פי כל דין לחתימת ה פקסהאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של ה

 לכל דבר ועניין. ספקוכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את ה

 

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 

 

למסמכי  60מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  1סעיף ( ב5פסקה חמישית ) .82

ליטר(, האם יש מיכלים ממתכת? אם כן נבקש  1100)עד  10,500מתוך הכמות של  –  המכרז

 לקבל כמויות או הערכת כמויות.

במועד עריכת מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה לא ידוע לאשכול על כלי אצירה  –הבהרה 

 ליטר. 1,100ממתכת בנפח עד 

 

למסמכי  60מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  1סעיף ( ב5פסקה חמישית ) .83

לדחס" האם כל היפוך לדחס  מכולות היפוך קוב 6 עד קוב 4.5 של בנפח "מכולות – המכרז

 ים גם מכולות וגם עגלות?מר

( 5במועד עריכת מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה ידוע לאשכול רק על חמש ) –הבהרה 

 משאיות המפנות גם עגלות וגם מכולות בשיטת היפוך לדחס.

 

 61-ו 60ים מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד – 1ב'לנספח  1סעיף ( ב7פסקה שביעית ) .84

 ועל המציעים ,האשכול ברשויות אצירה כלי של מדויק מיפוי לאשכול "אין – למסמכי המכרז
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 שהגישו רואה במציעים האשכול .וכמותם סוגם , האצירה כלי פיזור אופן את לבדוק החובה

 ברשויות אצירה כלי מדויק של מיפוי לרבות ,תנאיו את שבדקו כמי ,זה במכרז הצעתם את

 בעניין של כלשהו מצג האשכול בדבר כנגד טענה כל על בזאת מוותרים והמציעים ,האשכול

לא ייתכן כי כמות כלי האצירה הינה השערה אך המחיר  ".האשכול ברשויות אצירה כלי מיפוי

מעל לכמות שתוגדר ושתהיה בתוספת  ±2%האשכול חייב להתחייב על כמות של  יהיה מחייב!

 מחיר.

 אין שינוי בהוראות המכרז. –הבהרה 

 

 כל על"–  למסמכי המכרז 61מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  2.1.1סעיף  .85

 לא( קשיח ועמיד מחומר להיות המשאיות על והן האצירה כלי על הן המערכת של ההתקנים

מדבקות על לספק ניסיון מוכח רב שנים של רמת אמינות ועמידות גבוהה של  ".)מדבקות

 המדבקות עמידות בתנאי מזג אויר קשים ותנאי העבודה והסביבה האחרים. מיכלי פלסטיק.

 נבקש אפשרות בחינה של נושא המדבקות בפיילוט.

 הבקשה נדחית.

 

 "יכולת – למסמכי המכרז 61מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  2.1.2סעיף  .86

 ,והן המשאית גבי על המובנה הדחס מרכב של ממסרק הנפה בשיטת אצירה כלי הנפת זיהוי

לטמון קרקע, אך שיטת  RFIDבמחירון קיים מחיר לתג  ".האצירה כלי מאוזני הנפה בשיטת

הנפה זו אינה מוזכרת כאן. היות ונדרש לזהות הנפות במנוף טמוני קרקע יש להכניס זאת 

רמס"ע, אך שיטת הנפה  RFIDמחיר לתג  במחירון קיים בדרישות הטכניות של שיטת ההנפה.

זו אינה מוזכרת כאן. היות ונדרש לזהות הנפות רמס"ע, יש להכניס זאת בדרישות הטכניות 

במחירון קיים מחיר למארז קריאה לניטור גזם, אך שיטת ניטור זו אינה  של שיטת ההנפה.

בדרישות הטכניות של מוזכרת כאן. היות ונדרש לנטר פעולות מנוף גזם, יש להכניס זאת 

 שיטת ההנפה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אמות למסמכי המכרז " 1מסמך  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

זה,  1". המציעים יעשו שימוש בנספח המידה והמשקלות לבחינת ההצעות ברכיב האיכות

 .26-24אשר צורף למסמכי המכרז בעמודים  1במקום מסמך 

הצעת נספח ז' למסמכי המכרז " – 2שובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח למסמך ת

זה, במקום נספח ז' אשר צורף  2". המציעים יעשו שימוש בנספח והצהרת המשתתף

 .84-79למסמכי המכרז בעמודים 
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למסמכי המכרז  6נספח א' – 3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

ות במערכת ו/או ביצוע פיתוחים במערכת". המציעים יעשו התחייבויות בדבר קיום יכול"

 .37-35אשר צורף למסמכי המכרז בעמודים  6א'זה, במקום נספח  3שימוש בנספח 

 

 "על – למסמכי המכרז 63מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  2.4סעיף  .87

 אליו ההטמנה מאתר וביציאה בכניסה ,משאית כל של השקילה נתוני את להכיל ח"הדו

 של נטו ומשקל טרה משקל ,ברוטו משקל – יהיו השקילה נתוני .תתממשק המערכת

הדו"ח הנ"ל יוכל להיות מבוצע רק לאחר מימוש  מוצג כחובה. 2.4סעיף  ".המשאית

 .הממשקים לתחנות המעבר וההטמנה יש לחריג דו"ח זה לאחר זכיה והקמת הממשק

 באופן הבא:הבקשה מתקבלת 

לנספח  2.4על המערכת להיות בעלת יכולת להפיק את הנתונים המפורטים בסעיף  –הבהרה 

למסמכי המכרז, כבר במועד  64-ו 63"מפרט דרישות ביצוע / מפרט טכני", עמודים  1ב'

נתוני השקילה של כל משאית, הנותנים "הספק מתחייב כי הגשת ההצעה. יחד עם זאת 

משקל  -תתממשק. נתוני השקילה יהיו  בכניסה וביציאה מאתר ההטמנה אליו המערכת

נה להיות על נתוני המשאית באתר ההטמ, משקל טרה ומשקל נטו של המשאית, ו"ברוטו

לנתונים , יצורפו מופיעים במערכת הניהול של האשכול"שזהים לנתוני המשאית  כפי 

 ההודעה על הזכייה במכרז.יום מיום  14לכל המאוחר המופקים בדו"ח 

 

 – למסמכי המכרז 64-ו 63רט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמודים מפ – 1ב'ח לנספ 2.4סעיף  .88

 במערכת כפי שמופיעים המשאית לנתוני זהים להיות ההטמנה באתר המשאית נתוני "על

יש להתנות סעיף זה בתקינות ובמערכת המידע בתחנת הקצה, אם אין  ".האשכול של הניהול

מקום לטעויות שישפיעו על תקינות הנתונים חומרת קצה והנתונים מוזנים ידנית יש 

 וההתאמה.

 הבקשה נדחית.

 

 – למסמכי המכרז 64-ו 63 יםמפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד – 1ב'לנספח  2.4סעיף  .89

 לעיל המצוינים הנתונים כלל את יכיל ח"הדו .1 מסכם ח"לדו הינה הדרישה ספק הסר "למען

 ולנתוני איסוף נתוני הכולל מעקב לרצף הינה הכוונה .ההטמנה מאתר הנתונים בתוספת

 הפרמטרים לכלל חודשית/ שבועית / יומיומית ברמה יהיה ח"הדו • .ויחיד אחד ח"בדו שקילה

הדו"ח התקופתי המדובר יוכל להיות מבוצע רק לאחר  ".האשכול דרישת ולפי לעיל המצוינים

כדוגמת איתורן ופוינטר יש  GPSמימוש הממשקים ל: תחנת המעבר, תחנת הטמנה וספקי ה 
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לחריג דו"ח מהפיילוט ולפתחו רק לאחר זכיה והקמת הממשקים הרלוונטיים. נדרשת כאן 

 עבודת אפיון, אינטגרציה ופיתוח על מנת להפיקו.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 87ראו תשובה 

 

 "הצגה – למסמכי המכרז 64מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  2.5סעיף  .90

 טלפונים ,נייח מחשב( דינאמית מפה גבי על אמת בזמן האצירה וכלי משאיות מיקום של

( או Near Real Time)  NRTיש לשנות מינוח של "בזמן אמת" ל  ")וטאבלטים סלולריים

"קרוב לזמן אמת" כאשר ניתן לקבוע מרווחים של שניות או דקות בין מופע אחד לשני אך לא 

בכל מקרה סעיף זה מותנה בפיתוח ממשק למערכת איתורן או פיינטר לאחר  תצוגה רציפה.

 הזכיה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מפרט דרישות ביצוע/מפרט  – 1ב'לנספח  2.5סעיף ( ב1הראשונה )במקום האמור בפסקה 

למסמכי המכרז: "הצגה של מיקום משאיות וכלי האצירה בזמן אמת על גבי  64טכני, עמוד 

 ."מפה דינאמית )מחשב נייח, טלפונים סלולריים וטאבלטים(

אמת על גבי מפה דינאמית  "הצגה של מיקום משאיות וכלי האצירה בקרוב לזמןיבוא: 

 )מחשב נייח, טלפונים סלולריים וטאבלטים(."

 

 "נפח – למסמכי המכרז 64מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  2.6סעיף  .91

 קרקע ומיכלים טמוני :הבאים האצירה בכלי הפסולת מילוי נפח את ותזהה תציג המערכת

 הדרושים כלי האצירה למילוי בהתאם אופטימלי נסיעה מסלול לייצר תדע המערכת .עיליים

 במידה – לדוגמא .הדרוש פינוי המילוי נפח את להגדיר יוכל האשכול .היומיומית ברמה פינוי

מבנה טמוני הקרקע מאפשר ניטור נפח  ".לפנותו יש ,בפסולת נפח 60% ב יתמלא והמיכל

, מ"ק ודומיהם שונה וכיון שריקון 10 8מבנה של מיכלי איסוף של  באמצעות חיישן יחיד. 

האשפה למיכל מתבצע ממספר נקודות פיזור החומר במיכלי ותמונת הנפה עשויה להיות שונה 

תתיכן תמונה נפח  בחלקים שונים של המיכל. מצב זה מחייב שימוש ביותר מחיישן יחיד ובכך

 לא מדויקת בכאשר איזורים שונים במיכל עשויים להיות ברמת מילוי שונה

חיישני נפח נדרשים רק לכלי אצירה טמוני קרקע ולכלי אצירה מסוג מיכלים  –הבהרה 

 עיליים דוגמת "עיר חדשה".
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נא לפרט  – למסמכי המכרז 64מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  2.7סעיף  .92

כיצד הדוחות והקנסות מושטים לקבלן? על מנת שנוכל להבין את הבקשה יותר לעומק כיצד 

 ליישם שדוחות יהיו אוטומטיים.

 השאלה לא ברורה. יחד עם זאת, טבלאות הפיצוי המוסכם ימסרו לספק הזוכה. –הבהרה 

 

 – למסמכי המכרז 65מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  2.10.4בסעיף  .93

היא חברה מתחרה  _____; כידוע _____מבוקש לאפשר העברת נתונים למערכות של חברת 

בענף ניהול ובקרה של מערכות פינוי פסולת; לפיכך הוראה המחייבת העברת נתונים למעשה 

גישה לסודות מסחריים  _____רז, ומאפשרת למשרתת את המתחרה של המשתתפות במכ

ו/או נתונים חסויים אחרים של מתחרותיה. לפיכך מבוקש לבטל/למחוק את הוראת הסעיף 

 .____הנ"ל, ולחלופין לנסחה באופן שלא יפגע ביתר משתתפי המכרז, שאינם 

נמחקו הערות אשר עלולות לפגוע בסודות מסחריים של השואל. השאלה המלאה  –)הערה 

 .נמצאת במשרדי האשכול(

 הבקשה אינה ברורה. לא ברור לאילו נותנים מתייחסת השאלה.

 

 "זמינות – למסמכי המכרז 66מפרט דרישות ביצוע/מפרט טכני, עמוד  – 1ב'לנספח  2.12סעיף  .94

 השבוע ימות בכל ,היממה שעות כל לאורך ומושלם תקין באופן תפעל המערכת המערכת

המערכת הנפות כבויה ואינה פועלת כאשר המשאית  הבהרת הספק "99.95% של שירות ברמת

המערכת מופעלת  זמינות עבודת המערכת מותנה בהפעלת מתג ההתנעה של כלי הרכב. כבויה. 

 חשמלית כאשר המשאית מותנעת . אין כל שימוש במערכות הדחס או המשאית למערכת.

כאשר מתג ההתנעה פתוח דרך נתיך  החיבור היחידי הינו הזנת המערכת במתח המשאית

 יעודי.

 ההבהרה נרשמה.

 

לחלק  3.5ראו הערתנו לסעיף  – למסמכי המכרז 78, עמוד תצהיר העדר רישום פלילי -נספח ו' .95

 הכללי.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 12ראו תשובה 

 

להוצאות הנדרשות לשם מתן נמוכים ביחס  84-79, בעמודים המחירים הנקובים בנספח ז' .96

כך . "י האשכול למערכות הנדרשות במכרזהשירותים; נבקש לקבל אומדן מחירים שהוכן ע

. המדובר על לחוברת המכרז 82( בעמ' 33-29פיתוח הדשבורד, אחזקתו וכיו"ב )מס"ד  –למשל 

 מחיר נמוך מההוצאה הנדרשת לקיומם של השירותים הנ"ל. מבוקש להעלות את המחיר בכל
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; מבוקש כי האשכול יבחן מחדש את העלויות וימצא את טענותינו 50% -הקריטריונים הללו ב

  נכונות.

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

הצעת נספח ז' למסמכי המכרז " – 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

זה, במקום נספח ז' אשר צורף  2". המציעים יעשו שימוש בנספח והצהרת המשתתף

 .84-79למסמכי המכרז בעמודים 

 

כלי  על גבי "התקנים – למסמכי המכרז 82הצעת והצהרת המשתתף, עמוד  –' זנספח  .97

עלות תג מתכת אינה עונה את הדרישות מחיר הרצויות ועלולות לגרום להפסד כספי . אצירה"

בכמויות המדוברות. נבקש כי המחיר לתג ואינו עומד בקנה מידה אחד עם המחירים בשוק 

ללא מע"מ כולל התקנה מדובר בתגים יקרים לאין ערוך מתגים למיכלי ₪  60מתכת יעמוד על 

לפי כתב הכמויות כמות הממשקים בפרויקט חסרה את . "מערכת ניהול ממוחשבת" פלסטיק.

ליהן יש . כמו כן נבקש מספר מוחלט של כמות המערכות אGISההתממשקות למערכת ה 

 יורה הפסולת עליהם פינוי באתרי משקלים/למאזני הגשר המערכת התממשקות להתממשק

נא לפרט את כמות המערכות הנמצאות באתרים האם מדובר שתי מערכות או  האשכול"

נבקש  אחרת" רכב צי ניהול מערכת כל או/פוינטר ו או/ו איתוראן עם "התממשקות יותר.

ולהשאיר רק "או". יש להדגיש כי המחיר כאן הינו עלות של ממשק אחד להוריד את "ו/או" 

 כמות הממשקים--כפול -- 15,000למערכת, כלומר 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הצעת נספח ז' למסמכי המכרז " – 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

פח ז' אשר צורף זה, במקום נס 2". המציעים יעשו שימוש בנספח והצהרת המשתתף

 .84-79למסמכי המכרז בעמודים 

 נתוני המערכות באתר הטיפול בפסולת יימסרו לספק הזוכה לאחר ההודעה על הזכייה.

 

 

בכדי לתת מענה העונה על  -מידע  תאבטח – למסמכי המכרז 85, עמוד הערה כללית לנספח ח' .98

 .נבקש דחיה של שבועיים בהגשת המענה דרישותיכן,

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 –למסמכי המכרז  88-85 יםנקבע מועד נוסף לשאלות הבהרה ביחס לנספח ח', עמוד

 .10:00, בשעה 27.2.19עד ליום רביעי,  –אבטחת מידע 

 .4.3.19שני  תשובות לשאלות הבהרה בעניין נספח ח' הנ"ל יפורסמו עד ליום

 .13:00עד השעה  14.3.19 חמישי, יוםנדחה לאחרון להגשת ההצעות המועד 
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, א25משעול הסביונים במשרדי החברה ב –מזכירות החברה  -מיקום תיבת המכרזים 

 כרמיאל.

. פתיחת תיבת המכרזים הינה 13:30, בשעה 14.3.19חמישי, יהיה ביום  פתיחת ההצעות

 .פומבית

 

 לעצמו לשמור רוצה "האשכול – למסמכי המכרז 87, עמוד אבטחת מידע –לנספח ח'  1.9סעיף  .99

 להתאים יצטרך הספק .אחר ענן לספק הנוכחי הענן מספק השירות את להעביר האופציה את

 כולל( המידע כלל העברת וכולל ,מחדש והרכיבים השירותים התקנת כולל ,זה למצב עצמו את

Metadata העברה לשירות ענן אחר הינה אפשרית אך יש לתמחר בנפרד עלות . ")רלוונטי

העברהלענן החדש וכן עלויות רישוי בהתאם לענן החדש, המערכת המוצעת מטעמנו מגיעה עם 

 ענן ייעודי מובנה ומחירו מגולם במחיר התחזוקה החודשי למשאית.

 הבקשה נדחית.

 

 מחיר ממשק פר מערכת? –אבטחת מידע  –לנספח ח'  1.9סעיף  .100

 השאלה אינה ברורה.

 

ויכולו עלויות לספק צד ג' על מנת לספק התראות, העלויות במידה –התראות – בקשה כללית  .101

 יחולו על גבי הלקוח.

 הבקשה נדחית.

 

 הבהרה: .102

א חדש, 5.6למסמכי המכרז, יבוא סעיף  46לחוזה ההתקשרות, בעמוד  5.6אחרי סעיף 

, או העבודות עובדים מקצועיים בלבד/בביצוע השירותים ו להעסיקמתחייב כדלקמן: "

ההכשרה והרישוי המתאים, ובמיוחד להעסיק בהתקנת רכיבים על משאיות שלהם 

 חשמלאים מוסמכים בלבד."
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 1נספח 

 

 

 מסמך 1

 אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות ברכיב האיכות
 40) בחינת ההצעות תיעשה האמצעות שקלול של ההצעות ע"פ רכיבי מחירכאמור במסמכי המכרז, 

 . להלן יפורטו אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות ברכיב האיכות.נקודות( 60)ואיכות  נקודות(

בעניין  6על המציעים למלא את העמודה בטבלה שכותרתה "קיימת יכולת", וכן לצרף את נספח א'

היכולות הקיימות במערכת ו/או היכולות שיפותחו במערכת. מובהר, כי מציע שלא יסמן את 

 ה בעמודה הנ"ל, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו. האפשרות המתאימ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לצורך ניקוד ההצעות בשלב האיכות בלבד, המציעים רשאים לצרף 

להצעתם כל מסמך שיש בו כדי לתת הסבר או פירוט ביחס לעמודה בדבר התקיימות היכולת במערכת 

 המוצעת על ידם/ פיתוח על פי צורך.

  לספק הנוגעות המיד תאמו

 

אחוז  אופן הניקוד אופן הבדיקה הדרישה פירוט פרמטר

ניקוד 

 מירבי

ניסיון 

ברשויות 

 מקומיות

ניסיון מוצלח של הספק 

באספקת, בהטעמת 

ובאחזקת מערכת לבקרה 

על פינוי פסולת ברשויות 

מקומיות שלא בתקופת  

חודשים  12פיילוט ולמשך 

  2016 משנת רצופים

המלצות שיצורפו על סמך 

להצעת המציע. האשכול 

רשאי לערוך בדיקה למול 

הממליצים ו/או רשויות 

אחרות להן המציע סיפק 

שירות, לפי בחירת האשכול, 

 שאינם מבין ממליצי המציע .

מציע שיש לו 

ניסיון כאמור  

 3אצל לפחות 

רשויות מקומיות 

יקבל את הניקוד 

 המירבי

10 

 נקודות

ראיון 

 אישי

ראיון אישי מול ועדה 

 מקצועית של האשכול

בהתאם לתשובות לשאלות 

 הועדה המקצועית

ממוצע הניקוד 

של כל חברי 

 הועדה 

20 

 נקודות
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 למערכת הנוגעות המיד אמות

 פירוט הדרישה רמטרפ

  קיימת יכולת

 אופן הניקוד

 ניקוד מירבי
 כן
 

יפותח ע"פ 

לא  – צורך

 3-יותר מ

 חודשים

 כללי

, כולל הגדרת שעת תחילת עבודה

 משלוח התראה על חריגה

  

    

כל דרישה שקיימת במערכת 

 נקודות. 2תקבל 

כל דרישה שתפותח על פי צורך 

  תקבל מחצית מהניקוד

נקודות 4  

   הגדרת אזורי פינוי ואזורי הטמנה

 ממשקים 

התממשקות המערכת  למערכות 

 של אתרי פינוי הפסולת אליהם 

מפונה הפסולת של רשויות 

האשכול לצורך קבלת כל הנתונים 

הקשורים למשקל הפסולת 

 המפונה בזמן אמת.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

כל דרישה שקיימת במערכת 

 נקודות. 3תקבל 

כל דרישה שתפותח על פי צורך 

 תקבל מחצית מהניקוד.

נקודות 9  

 

 

 

 

התממשקות עם איתוראן ו/או 

פוינטר ו/או כל מערכת ניהול צי 

כולל יכולת צפיה  רכב אחרת

 במיקום הרכב

 

 

 GISהתממשקות מול מערכת 

 האשכולית )קוד פתוח(
 

 

קנסות/התראות 

 לקבלן

ניהול ובקרה על קנסות והתראות 

    הניתנים לקבלן

כל דרישה שקיימת במערכת  

 נקודות. 1.5תקבל 

כל דרישה שתפותח על פי צורך 

 תקבל מחצית מהניקוד.

נקודות 3  

 

התראה על פינוי כלי אצירה שלא 

  בשטח שיפוט רשויות האשכול
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 הנפות קריאת

באמצעות תגי 

RFID 

 

עגלות אשפה ומכולות  הנפתכל 

ע"י רכבי הפינוי של  היפוך לדחס

האשכול, יוצגו על גבי מפה עם 

נתוני כלי האצירה )סוג כלי 

האצירה, מיקום כלי אצירה וסוג 

האשפה(. ניהול היסטורית 

 ההנפות של כלי האצירה באשכול.
 

  

   

כל דרישה שקיימת במערכת 

 תקבל את מלוא הניקוד.

לא במידה והיכולת לא קיימת 

 תקבל ניקוד.י

נקודות 2  

 

טמוני קרקע ומכלים כל הנפת 

ע"י רכבי הפינוי של  עיליים

האשכול, יוצגו על גבי מפה עם 

נתוני כלי האצירה )סוג כלי 

האצירה, מיקום כלי אצירה וסוג 

האשפה(. ניהול היסטורית 

 ההנפות של כלי האצירה באשכול.

  

כל דרישה שקיימת במערכת 

 .את מלוא הניקודתקבל 

כל דרישה שתפותח על פי צורך 

 תקבל מחצית מהניקוד.

נקודות 2  

 

ע"י  מכולות רמסעכל העמסת 

רכבי הפינוי של האשכול, יוצגו על 

גבי מפה עם נתוני כלי האצירה 

)סוג כלי האצירה, מיקום כלי 

אצירה וסוג האשפה(. ניהול 

היסטורית ההנפות של כלי 

 האצירה באשכול.

  

כל דרישה שקיימת במערכת 

 .את מלוא הניקודתקבל 

כל דרישה שתפותח על פי צורך 

 תקבל מחצית מהניקוד.

נקודות 2  

 

משאית ניטור 

 מנוף

 

בזמן מנוף משאית  ניטור פעילות

. גושית פסולת איסוף גזם ו/או

של תצוגה הניטור צריך לכלול 

מיקום המשאית ושל מיקום 

בזמן איסוף  פעולת המנוף

   .הפסולת

כל דרישה שקיימת במערכת 

 .את מלוא הניקודתקבל 

כל דרישה שתפותח על פי 

 מהניקודצורך תקבל מחצית 

נקודות 2  
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דשבורד 

 מנהלים

תצוגה ע"ג מפה של מיקום )און 

 .ליין( המשאיות ברשות

  

   

כל דרישה שקיימת במערכת  

 נקודות. 2תקבל 

כל דרישה שתפותח על פי 

 צורך תקבל מחצית מהניקוד

נקודות 6  

אחוז הפינוי של כל משאית מתוך 

 לדוגמה, יופיעהמסלול היומי )

הספיקה המשאית אם  50%

לפנות חצי מסה"כ כמות הפחים 

   במסלול(

כמות הפסולת שפונתה בכל אחד 

מהימים בתקופה האחרונה 

 )שבוע/חודש(
  

 סה"כ
        

נקודות 60  
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 2נספח 

 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 הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין  .1

מצורפים 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 מסכימים כל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או 

 ידיעה 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 בהתאם לכל האמור לעיל, ו .4

תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים  לרבותהמכרז והחוזה האמורים, 

בזה לספק במועדים הנדרשים את השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר 

 התמורה ותנאי התשלום"(.התחייבויותינו, 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  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8

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

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

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

 מכל 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 -תחשב הצעתנו וקבלתה על

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

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

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-לדרישה 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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 דנובסכומים המוצעים על ייש לנקוב הצעת המחיר  במסגרתידוע לנו ומקובל עלינו, כי  .14

 הטכנימפרט המפורטות ב דרישותכל המענה ל שיתןלצורך אספקת והטמעת המערכת באופן 

 .למסמכי המכרז( 1)נספח ב'

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  בהסתמך .16

התחייבויותינו 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 

ל )לא כול
 מע"מ(

סה"כ למרכיב 
)כמות יח' * מחיר 

 ליחידה(

1 
מערכות 

המותקנות 
על גבי 

 10 -רכבים 
 נקודות

משאית דחס 
לפינוי עגלות 

 140-1100אשפה 
ליטר ומכולות 

 4.5-6היפוך לדחס 
 קוב

 אספקת מערכת בקרה 

5     

     5 התקנת מערכת בקרה  2

3 
עלות אחזקה חודשית 

     5 למערכת בקרה 

משאית דחס בייבי  4
לפינוי עגלות 

 140-1100אשפה 
 ליטר

     4 אספקת מערכת בקרה 

     4 התקנת מערכת בקרה  5

6 
עלות אחזקה חודשית 

     4 למערכת בקרה 

   (1-6מס"ד סה"כ לקטגורית מערכות המותקנות על גבי רכבים )סכימת מרכיבי המחיר  7
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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(

8 

התקנים על 
גבי כלי 

 8 -אצירה 
 נקודות

עגלות אשפה עד 
 ליטר 1,100

 RFIDאספקת התקן 
     10500 לקריאת הנפות 

9 
 RFIDהתקנת התקן 

     10500 לקריאת הנפות 

10 
מכולות היפוך 

 מ"ק 4.5-6לדחס 

 RFIDאספקת התקן 
     350 לקריאת הנפות 

11 
 RFIDהתקנת התקן 

     350 לקריאת הנפות 

12 

טמוני קרקע/ 
 מכלים עיליים

     180 אספקת חיישן נפח

     180 חיישן נפחהתקנת  13

14 

עלות אחזקה חודשית 
על למערכת בקרה 

     180 חיישני נפח

   (8-14סה"כ לקטגורית התקנים על גבי כלי אצירה )סכימת מרכיבי המחיר מס"ד  15

 

 

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

 משוערת

הצעת 
הספק עבור  
יחידה )לא 

 מע"מ(כולל 

סה"כ למרכיב 
)כמות יח' * מחיר 

 ליחידה(

16 

מערכת 
ניהול 

ממוחשבת 
 נקודות 15 -

תכנה/ דוחות/ 
 ממשקים

פיתוח דשבורד מנהלים 
מובנה באפליקציה 

לטלפון נייד ובתכנה 
     חד פעמי המותקנת במחשב אישי

17 

עלות אחזקה ושירות 
חודשי לדשבורד 

     1 המנהלים

18 

התממשקות המערכת  
למאזני הגשר/משקלים 

באתרי פינוי הפסולת 
     חד פעמי עליהם יורה האשכול 

19 

התממשקות עם 
פוינטר או  אואיתוראן 

כל מערכת ניהול צי רכב 
     חד פעמי אחרת

     חד פעמי פיתוח דוח תקופתי 20

   (16-20המחיר מס"ד סה"כ לקטגורית מערכת ניהול ממוחשבת )סכימת מרכיבי  21
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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(

22 

 7 -שונות 
 דרישות נוספות נקודות

פירוק והרכבת מערכת 
     חד פעמי ממשאית למשאית

23 

עלות שעת פיתוח 
ליכולות שלא פורטו 

במכרז בהתאם לבקשת 
האשכול )העלויות יכללו 

את כל כוח האדם 
והמשאבים הדרושים 

     חד פעמי לפיתוח(

24 

משתמש נוסף תוספת 
עבור משתמשים  15מעל 

השימוש במערכת ניהול 
     חד פעמי ממוחשבת

   (22-24מס"ד סה"כ לקטגורית שונות )סכימת מרכיבי המחיר  25
 

 

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(

26 

 -אופציונלי 
 ללא ניקוד

טמוני קרקע/ 
 מכלים עיליים

 RFIDאספקת התקן 
     180 לקריאת הנפות 

27 
 RFIDהתקנת התקן 

     180 לקריאת הנפות 

28 
-8מכולות רמסע 

 מ"ק 12

 RFIDאספקת התקן 
     213 לקריאת הנפות 

29 
 RFIDהתקנת התקן 

     213 לקריאת הנפות 

30 

 משאית רמסע

     4 אספקת מערכת בקרה 

     4 התקנת מערכת בקרה  31

32 
עלות אחזקה חודשית 

     4 למערכת בקרה 

33 
משאית לפינוי  

 גזם

     2 אספקת מערכת בקרה

     2 התקנת מערכת בקרה  34

35 
עלות אחזקה חודשית 

     2 למערכת בקרה 

36 
משאית לפינוי 

 טמוני קרקע

אספקת מערכת בקרה 
     1 לקריאת תגים

37 
התקנת מערכת בקרה 

     1 תגיםלקריאת 

38 
עלות אחזקה חודשית 

     1 למערכת בקרה 
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 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 

 חתימת המציע ___________________

 בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

 את האמור במסמכי המכרז

 ארמון ולעו"ד עדי הרטל-הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב ©
 
 

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

 שבוצעה 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

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

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

 ולביצוע פיתוחים במערכת בהתאם להצהרתנו כפי שנכללה, מידע 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___________
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 3נספח 

 6נספח א

התחייבויות בדבר קיום יכולות במערכת ו/או ביצוע פיתוחים 

 במערכת 

אנו הח״מ _________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד ___________________ 

לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ שהוא הגוף המבקש 

אספקה  – 2/2019במסגרת מכרז פומבי מס'  מ"אשכול יישובי בית הכרם בעלהתקשר עם איגוד 

 (. המציע"שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי אשפה  )להלן: "

 אני מכהן בתפקיד __________________ הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 למפרט הטכני 2.13, 2.9, 2.8, 2.6, 2.1.2, 2.1.1 בסעיפים המופיעות הדרישות כי להצהיר הריני

 למסמכי המכרז קיימות במערכת המוצעת על ידי במסגרת הצעתי במכרז. 1המצורף כנספח ב'

בכל הנוגע לדרישות/יכולות המפורטות בטבלה להלן, הריני להצהיר כי הנ"ל קיימות במערכת או 

במקום   X]יש לסמן  יפותחו ע"י המציע, ככל והצעתו תזכה במכרז, בתוך פרק הזמן הנקוב להלן

 המתאים[:

 

קיים  יכולת/דרישה

 במערכת

תפותח 

 במערכת

משך זמן הפיתוח )רלבנטי במקרה 

של דרישה שתפותח ע"י המציע 

 חודשים 3לא יעלה על  –הזוכה( 

, כולל הגדרת שעת תחילת עבודה

 משלוח התראה על חריגה

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

 

 הטמנההגדרת אזורי פינוי ואזורי 

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

 

התממשקות המערכת  למערכות של 

מפונה  אתרי פינוי הפסולת אליהם 

הפסולת של רשויות האשכול לצורך 

קבלת כל הנתונים הקשורים למשקל 

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 עבודה;ממועד קבלת הזמנת 
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קיים  יכולת/דרישה

 במערכת

תפותח 

 במערכת

משך זמן הפיתוח )רלבנטי במקרה 

של דרישה שתפותח ע"י המציע 

 חודשים 3לא יעלה על  –הזוכה( 

 הפסולת המפונה בזמן אמת.

התממשקות עם איתוראן ו/או 

פוינטר ו/או כל מערכת ניהול צי רכב 

כולל יכולת צפיה במיקום  אחרת

 הרכב

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

 

 GISהתממשקות מול מערכת 

 האשכולית )קוד פתוח(

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

ניהול ובקרה על קנסות והתראות 

  הניתנים לקבלן

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

התראה על פינוי כלי אצירה שלא 

 בשטח שיפוט רשויות האשכול

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

טמוני קרקע ומכלים כל הנפת 

האשכול, ע"י רכבי הפינוי של  עיליים

יוצגו על גבי מפה עם נתוני כלי 

האצירה )סוג כלי האצירה, מיקום 

כלי אצירה וסוג האשפה(. ניהול 

היסטורית ההנפות של כלי האצירה 

 באשכול.

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

 

ע"י רכבי  מכולות רמסעכל העמסת 

הפינוי של האשכול, יוצגו על גבי 

מפה עם נתוני כלי האצירה )סוג כלי 

האצירה, מיקום כלי אצירה וסוג 

האשפה(. ניהול היסטורית ההנפות 

 של כלי האצירה באשכול.

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

 

ניטור פעולות מנוף לאיסוף גזם ו/או 

 גושית

ח יושלם תוך ___ ימים הפיתו  

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

אחוז הפינוי של כל משאית מתוך 

 50% לדוגמה, יופיעהמסלול היומי )

הספיקה לפנות חצי המשאית אם 

 מסה"כ כמות הפחים במסלול(

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;



 ניהול ובקרה על פינוי פסולתלאספקה, שירות ואחזקה של מערכת  – 2/2019מכרז פומבי מס' 

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 

 חתימת המציע ___________________

 בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

 את האמור במסמכי המכרז

 ארמון ולעו"ד עדי הרטל-הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב ©
 
 

קיים  יכולת/דרישה

 במערכת

תפותח 

 במערכת

משך זמן הפיתוח )רלבנטי במקרה 

של דרישה שתפותח ע"י המציע 

 חודשים 3לא יעלה על  –הזוכה( 

כמות הפסולת שפונתה בכל אחד 

רונה מהימים בתקופה האח

 )שבוע/חודש(

הפיתוח יושלם תוך ___ ימים   

 ממועד קבלת הזמנת עבודה;

    

    

    

 

הריני להתחייב כי ככל והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, כלל הפיתוחים שלעיל יבוצעו 

וישולמו ע"י המציע בתקופת ההטמעה כהגדרתה בתנאי המכרז, בהתאם ללו"ז עליו התחייב המציע 

 כאמור לעיל. 

לידי האשכול ידוע לי ומוסכם, כי אין בהתחייבות נשוא תצהירי זה כדי לגרוע מחובת הספק להעביר 

שינויים ידו, וכן לבצע -ללא תמורה )לרבות התקנה והטמעה(, כל עדכון גרסה ומודול חדש שיפותח על

 והתאמה לצרכיוזאת לצורך , האשכולידי -שיידרשו מעת לעת עלכפי , בתוכנה/עתידיים במערכת

 .הדיןדרישות של האשכול ולהמשתנים 

 מת.חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל א זה שמי, להלן

     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 אישור עו"ד:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני 

מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

     

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             

 


