עירייה בית שמש
מכרז פומבי מס' __9102/91

ייעול וניטור תהליכי איסוף אשפה
עירייה בית שמש ("העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למתן הצעות למתן פיתרון
לייעול וניטור תהליכי איסוף אשפה עבור העירייה.
תנאי ואופן מתן השירות ,התמורה ותנאי תשלומה ,וכן יתר תנאי ההתקשרות בין העירייה
לבין הזוכה במכרז ,מפורטים במסמכי המכרז ,אותם ניתן לרכוש בבניין העירייה החל
מיום  2/0/0091תמורת סך של  057ש"ח לכל מעטפת מכרז ,אשר לא יוחזרו לרוכש.
בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז ,אולם בכל
מקרה ,אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .אין
בפרסום המכרז משום התחייבות של העירייה להזמין את השירותים ו/או העבודות נשוא
המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,במשרדי סמנכ"ל העירייה ,החל
מיום  2/00091בשעות העבודה המקובלות .שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב
בלבד לידי המחלקה המשפטית וזאת לא יאוחר מתאריך  20/091שעה 92:// :בפקס מספר
 70-0070059יש לוודא קבלת הפקס בטלפון.70-0070957 :
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז ,יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים
הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים .בכל מקרה
של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז ,יגברו
התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.
על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור ,לחתום עליו ועל שאר מסמכי
המכרז ולהגיש את הצעתו במעטפה המיועדת לכך בצירוף כל המסמכים והאישורים
המפורטים במסמכי המכרז ,במסירה ידנית (לא בדואר) בשני עותקים ,כל זאת לא יאוחר
ועד ליום  900/091בשעה  92://לתיבת המכרזים בעירייה .הצעה שתוגש במועד מאוחר
יותר לא תתקבל.

___________
ד"ר עליזה בלוך
ראש העירייה

עיריית בית שמש
ייעול וניטור תהליכי איסוף אשפה
מכרז מס' /0700
נספח טכנולוגי

יוני 0700

נכתב ע"י :דרור רייך ,reichd14@gmail.com

סעיפים לפרק אדמיניסטרטיבי של המכרז

 .1כללי
עיריית בית שמש (להלן "העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף
המפורטים להלן ,להציע הצעות לאספקת פתרון לייעול וניטור תהליכי איסוף אשפה
עבור העירייה ,הכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה.
תקופת ההתקשרות הינה לביצוע פיילוט במשך  6חודשים מכניסת המערכת
לתפעול .במידה והפיילוט יע בור בהצלחה התקשרות תורחב להשמת תקופה של 3
שנים .לעירייה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות בעוד שתי תקופות בנות
 11חודשים כל אחת ,עד לתקופה מקסימלית של  5שנים ממועד הכנסת הפיילוט
לתפעול.
 .1לוח זמנים
 .1.1להלן ריכוז התאריכים למכרז:
פעילות

תאריך

מועד פרסום המכרז

11.6.1.11

המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לעירייה

1.7.1.11

המועד האחרון להגשת הצעות

16.7.1.11

מועד תוקף ההצעה וערבות המציע

16..1.1.1.

 .3שלבי המכרז
תהליך בחינת ההצעות ובחירת הספק יתחלק לשלושה שלבים:
שלב א' – בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף .רק מציעים אשר הצעתם עמדה
בתנאי הסף יעברו לשלב הבא.
שלב ב' – בדיקת איכות ההצעות .רק ספקים אשר עברו את סף האיכות יעברו לשלב
הבא.
שלב ג' – בדיקת הצעות מחיר המציעים אשר עברו את שלב האיכות.
 .4תנאי סף

מציע המעוניין להגיש הצעתו במכרז עליו לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:
 .4.1תנאי סף מנהלתיים
 .4.1.1המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1175-ככל
שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום כדין בישראל.
על המציע להמציא את האישורים המפורטים להלן:
 .4.1.1כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו :1176
 .4.1.1.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי
הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת
מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 1176להלן" :חוק מע"מ"),
או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 .4.1.1.1תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו 1176-חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף
ומאושר כדין בנוסח מסמך א (.)5
 .4.1.3העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק
מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת
רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק,
אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 .4.1.4אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף.
 .4.1.5ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:
.4.1.5.1

העתק תעודת התאגדות של המשתתף.

.4.1.5.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי

לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
.4.1.5.3

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי

החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף
ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו
לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש

לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או
במסמך נפרד).
 .4.1תנאי סף מקצועיים
 .4.1.1המציע בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בין השנים ,1.11 – 1.16
בביצוע פרויקטים של התקנה ותחזוקה של מערכות ניטור באמצעות
טכנולוגית  RFidומערכת מידע לניהול הצגה ודיווח.
 .4.1.1המציע ביצע לפחות שני פרויקטים ,נשוא מכרז זה ,מהלך שלוש השנים
האחרונות שקדמו למועד הגשת המענה למכרז ,כאשר היקף כל פרויקט הינו
מינימום  4משאיות היפוך דחס ו  1משאיות מנוף ,ב  1רשויות
מקומיות/אזוריות לפחות.
או לחלופין
המציע ביצע לפחות פרויקט אחד מהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו
למועד הגשת המענה למכרז ,כאשר היקף הפרויקט הינו מינימום  1משאיות
היפוך דחס ו  3משאיות מנוף ,ברשות מקומית/אזורית.
או לחלופין
המציע ביצע לפחות שני פרויקטים מהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו
למועד הגשת המענה למכרז ,כאשר היקף כל פרויקט הינו לפחות  5..תגים
פאסיביים ולפחות  3מערכות קריאת  RFidואחד מהם מבוסס מיקום
(משולב .)GPS
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף הצהרה מאומתת כדין בה יצהיר
ויפרט המשתתף על ניסיונו במסגרת מסמך א .2
 .4.3המציע הינו בעל הכנסות מפעילות נשוא המכרז (בתחום ה  RFidו/או פיתוח תוכנה
משולב סנסורים) בכל אחת מהשנים  1.11 – 1.16שלא יפחתו מ –  1.5מיליון ₪
לכל שנה ללא מע"מ (מפעילות הקמה ותחזוקה של מערכות).
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא אישור רו"ח בנוסח
מסמך א .3
 .4.4הגיש ערבות בנקאית על סך  ₪ 300000להבטחת הצעתו במכרז ובהתאם להוראות
סעיף  5להלן.

יש להגיש ערבות בנקאית "מקור" בהתאם להוראות סעיף .5
 .4.5רכש את מסמכי המכרז בסך של . ₪ 050
יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז 0רשאית ועדת
המכרזים 0מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 0לפסול את
הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה
מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 .5ערבות
 .5.1המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,מקור ,בסך של ₪ 3.,...
(שלושים אלף שקלים חדשים) ובתוקף עד ליום  20.01.2010בדיוק ,שהוצאה על
ידי בנק ישראלי לבקשת המשתתף במכרז בלבד ,לפקודת העירייה .הערבות תהיה
צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש מאי  1.11אשר פורסם בחודש יוני .1.11
 .5.1הערבות תהיה ניתנת על פי תנאיה לגביה לא יאוחר מ 1. -ימים לאחר פנייה חד
צדדית של ראש העירייה או נציג מטעמו .נוסח לא מחייב של כתב הערבות מצורף
למסמכי המכרז וזאת להבטחת הצעתו במכרז .המציעים רשאים להיעזר בנוסח
לדוגמא אך לא מחויבים להיצמד לנוסח שלה ובלבד שהם מקפידים על האמור
בסעיף  5.1לעיל.
 .5.3חובה על המציעים להגיש ערבות בנקאית בנוסח מקובל של בנק מוכר בישראל
העונה במדויק על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה .דוגמה לנוסח ערבות הגשה
מצורף במסמך א .4
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך
את תוקף הערבות עפ"י הדרישה .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה,
עילה לפסילת הצעת המשתתף.
ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון ,כולה או
חלקה ,במקרים הבאים ,ובלבד:
 כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשתהצעות ,בכל דרך שהיא.
 -כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לאמדויק.
 כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז ,הוא לא פעל על פיההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  14ימיםממועד הכרזה על זכייתו במכרז.
והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה
עקב מעשים כאמור לעיל .למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה
אישית ו/או המחאת עסק ערב.
משתתף שהצעתו לא זכתה ,ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין
המציע בשולי הצעתו.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל 0רשאית העירייה0
מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 0לפסול את הצעתו של
המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה
מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם
מפגמים שאינם מהותיים 0לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 0בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת
המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על
המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם
ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך
שיידרש על-ידם 0כאמור.

 .6אופן ומועד הגשת ההצעה
 .6.1המציע יגיש את הצעתו לפי ההנחיות כדלקמן:
 .6.1הצעת המציע תוגש במעטפה אחת אשר על גביה יירשם "מכרז פומבי "1.11/11
ובתוכה תהיינה  1מעטפות חתומות נפרדות (המעטפה המקצועית ומעטפה
כספית) לפי הפירוט כדלקמן:
 .6.3המעטפה המקצועית -המגיש יגיש את כל מסמכי המכרז ונספחיו לרבות ערבות
וללא מסמכי הצעת המחיר (נספח ה') ב 3 -העתקים כאמור לעיל (מקור 1 +
העתקים) וכן במדיה מגנטית המכיל את קבצי ההצעה (למעט נספח ה') כולל

הנספחים וכל חומר נלווה אחר בפורמט של תוכנת ( PDFהמאפשרת חיפוש מילים
וכתיבת הערות) .על מעטפה זו יש לציין "מעטפה מקצועית" .מובהר כי ככל
שתהיה סתירה בין הנוסח הכתוב והחתום ובין הנוסח הדיגיטלי ,הנוסח הכתוב
והחתום יגבר.
 .6.4המעטפה הכספית -במעטפה אחת נפרדת וסגורה המציע יגיש את מסמכי הצעת
המחיר (נספח ה') בלבד במקור ושני העתקים וכן במדיה מגנטית המכיל את קובץ
ההצעה הכספית בפורמט  Excelותוכנת ( PDFהמאפשרת חיפוש מילים וכתיבת
הערות) .על מעטפה זו יש לציין " :מעטפה כספית".
 .6.5מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים בעיריית בית שמש ,לשכת סמנכ"ל ברחוב
דרך יצחק רבין  4בית שמש במעטפה סגורה (בתוכה מצויות  1המעטפות כאמור
לעיל) והנושאת ציון "מכרז פומבי מס'  "1.11/11בלבד עד ליום 26.00.202.
בשעה  25:00בדיוק .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט
לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 .6.6כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של ( 11.מאה שמונים) ימים מהמועד האחרון
להגשת הצעות במכרז .העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה
למשך ( 3.שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
 .6.7מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז .הודעה על מועד
פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 .6.1העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 .6.1בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי
המכרז ,ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 .0רכישת חוברת המכרז והוצאות
 .7.1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעירייה ,בלשכת סמנכ"ל רח' דרך יצחק רבין  4בית
שמש בשעות קבלת הקהל ( ,)1:3.-15:..תמורת סך של ( ₪ 050שלא יוחזרו בכל
מקרה).
 .7.1כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות
במכרז ,ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי
המכרז ,תחולנה על המציע.

 .8הבהרות ושינויים
 .1.1עד יום  .1..7.1.11יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה ,באמצעות
מס'

פקס

 .1-11.1151יש לוודא קבלת הפקס בטלפון .1-11.115. :או בדוא"ל:
 shaul@Bshemesh.co.ilשאלות הבהרה בכתב במסמך  MS-Wordבלבד,
במבנה שלהלן:

מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

מס' עמוד

.2
.2

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע 0כולל כתובת דואר אלקטרוני
ומספר טלפון.
 .1.1יודגש ,כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה ,אלא אם נשלחו במועד לנציג
העירייה ,בכתב בפורמט ובמבנה ,המוכתבים לעיל .כן יודגש ,כי העירייה אינה
מתחייבת לענות על כל השאלות שתוגשנה.
 .1.3ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .1.4כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.
רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 .1.5העירייה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב,
לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הפרטים
שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.
 .1בדיקת ההצעות
 .1.1הצעות המשתתפים תיבחנה בשלושה שלבים עיקריים כמפורט להלן:

פרק וסעיף
רלבנטיים

 .1.1.1שלב  – 2בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף.
מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף ,יעברו לשלב 1
של המכרז כמפורט להלן.
 .1.1.1שלב  – 2שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז ע"י ועדה
מקצועית שתוקם לעניין זה וחבריה יהיו :שני נציגי העיריה וכן יועץ המכרז.
מרכיב האיכות המהווה  4.%מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד על פי
הקריטריונים הבאים כדלקמן:
אופן ביצוע הניקוד

הניקוד
הקריטריון
המרבי
ניסיון בביצוע
מציע אשר יציג נסיון מעבר  3שלוש שנים,
1
פרויקטים של
הנדרשות בתנאי הסף ( ,)4.1.1בביצוע פרויקטים
התקנה
של התקנה ותחזוקה של מערכות ניטור באמצעות
ותחזוקה של
טכנולוגית  ,RFidכל שנת ותק תזכה את המציע ב
מערכות ניטור
 ..5נקודות על לסך מירבי של  1נקודות (ניתן
באמצעות
לקבל ניקוד יחסי).
טכנולוגית
RFid
ניסיון בביצוע
מציע אשר יציג נסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף
1
פרויקטים
( ,)4.1.1כל פרויקט נוסף יזכה את המציע ב 1
לפחות
נקודות על לסך מירבי של  1נקודות (ניתן לקבל
בהיקפים
ניקוד יחסי).
הנדרשים
איתנות
משתתף אשר לו הכנסות מפעילות נשוא המכרז
6
פיננסית
(בתחום ה  RFidו/או פיתוח תוכנה משולב
סנסורים) ,יקבל ניקוד במרכיב זה כך שכל  1מיליון
ש"ח נוספים בכל שנה (בשלוש השנים כאמור
במצטבר) יזכו את המשתתף בשתי נקודות עד 6
נקודות אפשרויות (ניתן לקבל ניקוד יחסי).

אופן ביצוע הניקוד

הניקוד
הקריטריון
המרבי
עם
שיחות
ינוקד בהתאם לשיחות עם ממליצים של המשתתף
1
מזמיני עבודות
ו/או ניסיון של העירייה עם המשתתף.
קודמות
העירייה תיצור קשר עם מזמיני העבודות קודמות
(בין אם פורטו במסמכי המכרז ובין אם לאו).
מזמיני העבודות יישאלו  4שאלות זהות שעניינן:
סוג השירותים/העבודות שבוצעו עבור המזמין ;
תקופת ההתקשרות ; היקף ההתקשרות
;ובשאלה האחרונה יתבקש המזמין העבודה לדרג
או לנקד את המשתתף בהתאם לניסיונו עם
המשתתף – הניקוד הסופי של המשתתף
בקטגוריה זו יהא ממוצע הניקוד שניתן על ידי
מזמיני עבודות קודמים .העירייה שומרת לעצמה
את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפחית
נקודות מניקוד האיכות של הצעת משתתף ,לגביו
היה לעירייה או לכל ממליץ/לקוח אחר בהתאם
לחוות דעת שתתקבל לגבי המציע – ניסיון לא טוב
במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה של אי
שביעות רצון מעבודתו .הפחתת הנקודות האמורה
יכולה להיעשות עד  5.%מסך הנקודות ברכיב זה
בניקוד האיכות.
בדיקת איכות
ינוקד בהתאם למענה שיוגש .יבחנו הפתרון
1.
הפתרון
הטכנולוגי ,שלמות המענה לכל הסעיפים הדורשים
שלמות
מענה מפורט ,ופרוט תוכנית העבודה תוך הצגת
ההצעה
ערכים מוספים ויישום הפתרון המוצע.
ותוכנית
העבודה.
ציון האיכות המקסימלי הינו  4.נקודות.
ההצעה שקיבלה את ציון האיכות הגבוה ביותר תקבל באופן אוטומטי את
מקסימום ניקוד האיכות ויתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה:
ציון

איכות

=

4.

X

ההצעה הנבדקת
ההצעה האיכותית ביותר

 .1.1.3שלב  - 3בחינת הצעת המחיר :ההצעה בעלת סך המחיר הנמוך ביותר
תקבל אוטומטית את מקסימום הניקוד הכספי ושאר ההצעות יחושבו ביחס
להצעה הנמוכה לפי הנוסחה:

ציון

מחיר

=

6.

ההצעה הנמוכה ביותר
ההצעה הנבדקת

X

מובהר כי על הספק למלא את הנדרש ממנו ביחס לכל רמות התפקידים
באותו אשכול שאליו הוא מגיש הצעה .אי מילוי של כל האמור לעיל יגרור
פסילת ההצעה באותו האשכול.

אמות המידה לבחירת ההצעות בשלב א' במכרז תהיינה בדרך של שקלול
הרכיבים המפורטים להלן :איכות ( )4.%ומחיר (.)6.%
להלן נוסחת הציון המשוקלל עבור כל אשכול:
ציון
משוקלל

=

ציון
מחיר

+

ציון
איכות

ככלל ,ההצעה שציונה המשוקלל יהיה הגבוה ביותר היא ההצעה שתדורג
במקום הראשון ,אלא אם ועדת המכרזים קבעה אחרת מטעמים מיוחדים.
קיבלו שתי הצעות כשרות או יותר ציון משוקלל זהה ,העירייה רשאית לערוך
ביניהן הגרלה או לאשר את זכיית כל החברות.

מכרז מס' 202./2.
מסמך א()2

פרטי המשתתף
 .2פרטים על המשתתף
1.1

שם המשתתף

1.1

מס' זיהוי החברה/תאגיד

1.3

מען המשתתף (כולל מיקוד)

1.4

שם

איש

הקשר

אצל

המשתתף
1.5

תפקיד איש הקשר

1.6

טלפונים

1.7

פקסימיליה

1.1

דואר אלקטרוני

 .1אני ,______________ ,נושא ת.ז _____________ .מורשה חתימה אצל
________________ מצהיר כי המידע שנמסר בנספח א 1להלן הינו אמיתי ונכון.
 .3ידוע לי כי במידה וימצא כי נתון כזה או אחר שנמסר בתצהיר להלן ימצא כלא נכון ו/או לא
מדוייק ההצעה להלן תיפסל על הסף והערבות העומדת לרשות העירייה תחלט.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

______________
______
חתימת
המצהיר

מכרז מס' 202./2.
מסמך א()2

תצהיר על ניסיון קודם והעסקת עובדים

תצהיר
 .2הניסיון הקודם כמפורט בסעיף 4.2.2
המציע בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בין השנים  ,1.11 – 1.16בביצוע פרויקטים
של התקנה ותחזוקה של מערכות ניטור באמצעות טכנולוגית  RFidומערכת מידע לניהול
הצגה ודיווח.
** הנתונים במסמך זה ישמשו גם לניקוד המשתתף במסגרת ניקוד האיכות במכרז.
 .1.1שנת :2026
שם הגוף המזמין

שם הפרויקט

איש קשר אצל

טל' איש קשר

המזמין

אצל המזמין

ותפקידו

 .1.1שנת :2020
שם הגוף המזמין

שם הפרויקט

איש קשר אצל

טל' איש קשר

המזמין

אצל המזמין

ותפקידו

 .1.3שנת .2028
שם הגוף
המזמין

שם הפרויקט

איש קשר אצל

טל' איש קשר אצל

המזמין

המזמין

ותפקידו

 .2הניסיון בביצוע פרויקטים דומים כמפורט בסעיף 3.4
 .1.1.1המציע ביצע לפחות שני פרויקטים ,נשוא מכרז זה ,מהלך שלוש השנים
האחרונות שקדמו למועד הגשת המענה למכרז ,כאשר היקף כל פרויקט הינו
מינימום  4משאיות היפוך דחס ו  1משאיות מנוף ,ב  1רשויות מקומיות/אזוריות
לפחות.
או לחלופין
המציע ביצע לפחות פרויקט אחד מהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו
למועד הגשת המענה למכרז ,כאשר היקף הפרויקט הינו מינימום  1משאיות
היפוך דחס ו  3משאיות מנוף ,ברשות מקומית/אזורית.
או לחלופין
המציע ביצע לפחות שני פרויקטים מהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו
למועד הגשת המענה למכרז ,כאשר היקף כל פרויקט הינו לפחות  5..תגים
פאסיביים ולפחות  3מערכות קריאת  RFidואחד מהם מבוסס מיקום
(משולב .)GPS
מס"

שם

שם

תקופת

כמות

כמות

כמות

כמות

ד

הגוף

הפרויק

ביצוע

משאיו

משאיו

תגים

מערכו

המזמי

ט

הפרויק

ת

ת מנוף

פאסיביי

ת

ט

היפוך

ם

קריאת

ן

דחס
.1
.1
.3
.4

RFid

.5

** הנתונים במסמך זה ישמשו גם לצורך בחינת ניקוד האיכות.
** יש לצרף את רשימת העובדים בטבלה להלן עבור כל אשכול אליו ניגש המציע.
 .3הנני מצהיר כי המידע שנמסר בנספח א 1להלן הינו אמיתי ונכון.
 .4ידוע לי כי במידה וימצא כי נתון כזה או אחר שנמסר בתצהיר להלן ימצא כלא נכון ו/או לא
מדוייק ההצעה להלן תיפסל על הסף והערבות העומדת לרשות העירייה תחלט.
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

_______________
______________________
תאריך

אני

הח"מ

_______________

המצהיר

רו"ח

מ.ר.

__________של

החברה

_________________ מאשר כי ביקרתי את הנתונים שנמסרו בהצהרה לעיל ,ולאחר
ביקורת שערכתי מצאתי אותם נכונים.

_______________
______________________
תאריך

חתימה  +חותמת רו"ח

מכרז מס' 202./2.
מסמך א()3

אישור בדבר מחזור כספי
לכבוד
______________________ (המשתתף)
הנדון  :אישור על מחזור כספי
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א .הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.
ב .הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____
וליום ____) ( )1בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.
לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים ( ______ )1בוקרו על ידי רואי
חשבון אחרים.
ג .חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)
ליום/ימים ( _________ ) 1אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל
סטייה אחרת מהנוסח האחיד (.)1
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)
ליום/ימים ( _________ )1כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה
על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
לחילופין:

ד.

ה.

ו.

חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)
ליום/ימים ( _________ ) 1כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות
כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים (_________ )1
הכנסות החברה מפעילות של _____________ בשנת  2025הינן גבוהות מ /שווה
ל ,₪___________________ -ללא מע"מ.
בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים (_________ )1
הכנסות החברה מפעילות של _____________ בשנת  2026הינן גבוהות מ /שווה
ל ,₪___________________ -ללא מע"מ.
בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים (_________ )1
הכנסות החברה מפעילות של _____________ בשנת  2020הינן גבוהות מ /שווה
ל ,₪___________________ -ללא מע"מ.
בכבוד רב,
_____________
______
רואה
חשבון החברה

 .1יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
 .1לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,11יראו אותן
כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 .3הערות:
 .3.1נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון
בישראל – אוגוסט .1..1

 .3.1יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

** אישור זה ישמש גם לצורך ניקוד האיכות במכרז.

מכרז מס' 2./202.
מסמך א()4
ערבות הגשה
נוסח לא מחייב  -דוגמא בלבד
נוסח ערבות בנקאית למכרז
לכבוד
עיריית בית שמש
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות מס' ………………………………….
 .1על פי בקשת _______________ (להלן – המבקש) בקשר למכרז מספר??/1.11
מכרז ל שירותי ייעול וניטור תהליכי איסוף אשפה עבור עיריית בית שמש.
הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ______ ש"ח (במילים:
_________ אלף ש"ח בלבד) ,בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים
לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד של חודש ____
שנת _____שהתפרסם בחודש ______שנת _____ לבין המדד שיהיה ידוע במועד
חילוט הערבות.
 .1סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לא יאוחר מ 1. -ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם
הראשונה בכתב ,חתומה ע"י העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש.
 .3תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום _______ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא
יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם
הוארכה על ידינו.
 .4ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _________
סניף ________
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מסמך א()5
תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
בתצהיר זה:
"תושב ישראל"  -כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.
"בעל שליטה"  -כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1111 -
"חוקי העבודה"  -כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה.
אני הח"מ ___________ נושא ת.ז/.ח.פ ________ .תושב ישראל המציע במכרז לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לעירייה.
 .1הנני מצהיר ומתחייב כי באם אזכה במכרז ,אקיים אחר האמור בחוקים הבאים:
















חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1151 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1151 -
חוק דמי מחלה ,תשל"ו.1176 -
חוק חופשה שנתית ,תשי"א.115. -
חוק עבודת נשים ,תשי"ד.1154 -
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו – .1165
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג.1153 -
חוק החניכות ,תשי"ג.1153 -
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)* ,תשי"א.1151 -
חוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1151
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג.1163 -
חוק הביטוח הלאומי( ,נוסח משולב) ,תשנ"ה.1115 -
חוק שכר מינימום התשמ"ז – .1117
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.1..1 -
החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה 0תשע"ב 2022 -

 .3כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
הרלוונטיים לענף
הרלוונטי שבו אני נותן את שירותיי לעירייה
 .4המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות שלהלן:

o

אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי
השליטה מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה.

o

אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי
השליטה ,הורשענו ,בפסק דין חלוט ,בשתי עבירות או יותר לפי אחד או יותר
מהחוקים המנויים בסעיף  1לעיל (המציע יפרט את שמות החוקים
 ,)_________________________:יחד עם זאת ,ההרשעה האחרונה לא היתה

בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות .אני מצהיר כי העבירה האחרונה לפי חוק
_______________ נעשתה בתאריך ___________.

o

הנני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי
השליטה ,הורשעתי/עו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן:
 עבירה על חוקי עבודה ________________________ : עבירה בדין הפלילי לפי חוק ____________________ : נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחרבגין עבירה על חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו
להגשת ההצעה.

מועד מתן הקנס _____________וסכום הקנס (בש"ח ) _____________
 .5לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בדבר
ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם.
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________
______________
המצהיר

תאריך

אישור
אני הח"מ _____________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני
מר/גב' ____________ נושא ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר
את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו
זה.

_______________
__
חותמת
עוה"ד

+

חתימת
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מסמך א'()6

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) 0התשנ"א( 2..2-להלן במסמך זה – חוק
העסקת עובדים זרים)
אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז .מס' _______________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
בכתב כדלקמן –
 .1הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למתן שירותי ייעול וניטור תהליכי איסוף
אשפה עבור עיריית בית שמש ,כמורשה מטעם המציע במכרז .אני מכהן
כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .1הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז (יש להקיף בעיגול
את הנקודה המתאימה)
 לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר  1בינואר  1..1לפי חוק
העסקת עובדים זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.
 הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי  1בינואר  1..1לפי חוק העסקת
עובדים זרים בפסקי -דין חלוטים ,אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים ,לפחות,
ממועד ההרשעה האחרונה.
לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים –
'בעל זיקה' ,מי שנשלט על-ידי תושבי ישראל ,ואם התושב הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו.
'שליטה' ,כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1161-
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת
_______________
המצהיר
אישור עורך-דין
הנני מאשר כי היום _________________ ,הופיע ה"ה ____________________
הנושא ת.ז.
מס' ___________________ ,בפני עוה"ד _______________ ,מרחוב
______________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.
_________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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נספח ד'
נספח טכני

 .2כללי
עיריית בית שמש (להלן "העירייה") מעוניינת להגביר את האכיפה והניטור באיסוף
האשפה ברחבי העיר ,מתוך מטרה לשמור על עיר נקיה .לשם כך מעוניינת העירייה
להציב אמצעים דיגיטליים מתקדמים ,אשר יאפשרו את ניטור תהליך איסוף המכלים
בהיבטי :כמות ,מיקום ,תזמון ותדירות לשלב כלי תוכנה לניתוח הממצאים על מנת
לוודא אכיפת ההתקשרויות עם קבלני איסוף האשפה מצד אחד ולהתאים את
תדירות האיסוף מצד שני.
לשם כך מעוניינת העירייה לבחור בספק אשר יענה על פתרון של ניטור איסוף מכלי
האשפה ,צילום תהליך האיסוף ומראה הסביבה העירונית באזור ריכוזי האשפה תוך
שילוב מערכת מידע המתעדת את המידה הנאסף ,חילול דוחות ויכולת הסקת
מסקנות לשיפור התהליכים ,תוך אכיפת ביצוע העבודה ברמה היומית.
 .1מטרה
 .0.0עיר נקיה – לא לראות אשפה ברחובות.
 .0.0הגברת הפיקוח והאכיפה אחר תהליך איסוף האשפה ברחבי העיר
 .0.2ייעול תהליך פינוי האשפה.
 .3השיטה
שימוש בטכנולוגית  RFidהמותקנת מצד אחד על מכלי האיסוף ומצד שני על רכבי
האיסוף ,וכן שימוש במצלמות היקפיות על הרכבים ועל עובדי איסוף האשפה לקבלת
תמונת מצב עדכנית .עדכון שוטף של בסיס הנתונים ,הצגת סטטוס מרכזי למקבלי
החלטות  , Dashboardהפקת דו"חות עיתיים והסקת מסקנות ,גיבוש המלצות למקבלי
החלטות באגף שפ"ע והנהלת העירייה.
 .4עקרונות המימוש
 .4.1פיילוט – העירייה מעוניינת לבצע תחילה פיילוט לתקופה מינימלית של  6חודשים
בהיקף של כ  1.%מפעילות איסוף האשפה בעיר.
 .4.1הרחבת הפיילוט בהדרגה ברחבי העיר עד להשגת ניטור של כל המכלים והרכבים
במרחב העיר.

 .4.3אופציונלי – שילוב מצלמות המתעדות את סביבת העבודה בעת איסוף האשפה
(באפשרות העירייה לממש אפשרות זאת באופן חלקי כבר בשלב הפיילוט כאמור
בסעיף  4.1לעיל):
 .4.3.1מצלמות על הרכבים
 .4.3.1מצלמות אישיות על בגדי עובדי איסוף האשפה
 .5לקוחות המערכת
מנהל אגף שפ"ע
לקוחות משנה:
-

גזבר העיר

-

מנהל מערכות מידע

-

מנהל מחלקת תברואה

-

מוקד עירוני

 .6מצב קיים
העיר בית שמש מונה כ  13.,...תושבים.
מערך איסוף האשפה נחלק לשני גורמי הפעלה:
-

עובדי העירייה

-

קבלן (בעיקר בשכונות החדשות)

להלן תמהיל הרכבים
-

עירייה
 oמשאיות היפוך דחס – 3
 oמשאיות מנוף – 4

-

קבלן
 oמשאיות היפוך דחס – 4
 oמשאיות מנוף הכוללים דחסים למוטמנים – 4 - 3

להלן תמהיל מכלי האיסוף:
#

סוג המכל

נפח

כמות משוערת

הערות

.1

מוטמן

 5.5קוב

3.

שקים

.1

מוטמן

 3.5ו  5.5קוב

57.

פלסטיק

.3

מכולות

 6ו  1קוב

1..

מתכת

.4

מכל

 36.ליטר

1,1..

פלסטיק

.5

מכל

 1,1..ליטר

1,3..

פלסטיק

האשפה מפונה למסוף אשפה עירוני ,שם נשקלת כל משאית בכניסה וביציאה .החיוב
נעשה לפי משקל – טון אשפה.
 .0דרישות הפתרון
 .7.1מערכת RFid
 .7.1.1מערכת קריאה על המשאיות
על כל משאית תותקן מערכת קריאה ייעודית בעלת התכונות הבאות:
-

קורא  RFidבעל טווח קריאה המתאים לפתח המשאית על מנת לקרוא
את התגים של המכלים השונים המיועדים לאיסוף על פי סוג המשאית.

-

מקלט  GPSלאיתור מיקום המשאית ברמת דיוק של עד  1.מטר.

-

משדר  GSMלשידור באמצעות רשת סלולר של המידע הנאגר
במערכת הקריאה אחת ל  5דקות (זמן ונפח ניתנים לשינוי) .באחריות
המציע לוודא הצעת שידור ברשת סלולר בעלת הכיסוי המיטבי ברחבי
העיר.

-

בקר לאיסוף ,עיבוד המידע ושליחתו.

-

על המארז בכללותו לעמוד בתקן .IP68

-

ההתקן יגיע עם מערך חיבורים בהברגה ו/או חיבור מהיר ,העומדים
ברעידות ותנועה ,לצורך ביצוע החלפה מהירה של מערכת תקולה.
עד  5דקות זמן החלפה.

-

חשמל:
 oיחידת ייצוב מתח .24V X 24V
 oמחבר חשמל אטום ,הניתן לפתיחה וסגירה מהירה לצורך
ניתוק והחלפה מהירה של מערכת תקולה.
 oצמת חשמל המאפשרת חיבור המערכת בחלקו האחורי עליון
של מכל היפוך הדחס ,ומגיעה מהצד השני עד לתיבת חיבורי
החשמל מתחת לתא הנהג .למען הסר ספק ,באחריות
העירייה להכין שקע חשמל ייעודי .14V

-

על המערכת לזהות ולשדר למאגר הנתונים לפחות את המידע הבא:
 oנתיב נסיעת המשאית
 oמקום עצירה (קואורדינטה) ומועד העצירה
 oמספר ההנפות במקום העצירה
 ID oשל התגים שהונפו ומשך זמן קריאת התג (משך ההנפה)
 oמקום (קואורדינטה) ומועד תחילת נסיעה

-

המציע יציג בפרוט את הפתרון המוצע על ידו בצירוף:
 oמפרטים טכניים
 oשרטוטים
 oתיאור הפתרון
 oאישור התקנה על גבי רכב
 oאופן ההתקנה והגורם המתקין.

 .7.1.1תגי RFid
המציע יציג את פתרון תגי ה  RFidהפאסיביים אותם הוא מציע ,כאשר על
התגים לעמוד באמות המידה הבאות:
מאפיין

#

מכל

מכל

פלסטיק

מתכת

 .1התאמה לסוג חומר המכל
 .1אופן החיבור למכל
 .3עמידות החיבור בשנים
 .4סוג ברקוד
 .5ליווי ברקוד במספר ברור המזהה את הערך
הטבוע
 .6שיטת ההגנה על הברקוד
 .7מיקום ההתקנה עבור כל סוג מיכל:
 0.0מוטמן
 0.0מכולות
 0.2מכל  267ליטר
 0.7מכל  0,077ליטר

-

המציע יציג בפרוט את הפתרון המוצע על ידו בצירוף:
 oמפרטים טכניים
 oשרטוטים
 oתיאור הפתרון
 oאופן ההתקנה והגורם המתקין.

 .7.1.3מערכת מידע

.7.1.3.1
-

איסוף הנתונים
מערכת הקריאה על המשאית תשדר נתונים למערכת מרכזית של
הספק אחת ל  5דקות (כפרמטר הניתן להגדרה) ,כאשר השידור
הראשון יהיה עם פתיחת מתג החשמל במשאית .השידור יתבצע
ברציפות עד לגיבוי מתג החשמל במשאית.

-

המידע במערכת המר כזית יאגר בבסיס נתונים ייעודי ומאובטח הניתן
לגישה רק עבור גורמים המאושרים על ידי העירייה (לא יתבצע שיתוף
נתונים עם גורמים אחרים ,הזרים לעירייה באותו בסיס
הנתונים/סכמה).

-

המידע יהיה זמין להצגה בעירייה בתוך עד  3.שניות מקליטתו בבסיס
הנתונים המרכזי.

-

במסוף האשפה מופעלת מערכת שקילה כרכום .מתבצעת הזנה
במערכת של נתוני משקל כל משאית בכניסה למסוף אשפה וביציאה.
הספק הזוכה יתממשק למערכת המידע ויאסוף את נתוני משקל
האשפה ותיעוד במערכת המידע.
תידרש יכולת חישוב והשוואה של כמות וסוג המכלים שנאספו ,אומדן
משקל צפוי והתאמה לשקילה בפועל בפער מותר של ( -+ 15%ניתן
להגדרה ככל שהנתונים ילמדו).

.7.1.3.1
-

Dashboard
תצוגה על גבי מסך בקר ו/או מסך גדול עליו יוצגו הנתונים הבאים:
 oמפת מסלול מתוכנן ומיקום המשאית (ע"ג מפה המסופקת ע"י
הספק ,וכן יכולת הצגה על מערכת ה  GISהעירונית במוקד
העירוני ו/או אגף שפ"ע).
 oתצוגת כל משאית פעילה:


מזהה משאית



שעת תחילת עבודה



תוכנית הנפות



הנפות שבוצעו בפועל



שעת שידור אחרונה



חריגה מתכנון



שעת סיום מסלול איסוף



כניסה למסוף אשפה ,שעה ומשקל ברוטו.



יציאה ממסוף אשפה ,שעה ומשקל עצמי.

.7.1.3.3

תכנון מול ביצוע

.7.1.3.3.1
-

סידור עבודה

הגדרת סידור העבודה לכל משאית על ידי הגדרת תוואי הנסיעה על
גבי מפה ו/או הזנת כתובות ברצף.

-

איסוף סך הכתובות והפחים הממופים במסלול לסוגיהם.

-

שמירת תוכנית עבודה ,הניתנת לעדכון ו/או שמירה בשם ו/או העתקה
ליום אחר.
ניטור הביצוע

.7.1.3.3.1
-

מסלול – ניטור דיווחי מיקום המשאית ביחס למסלול המתוכנן.

-

עצירה – ניטור משך ומיקום העצירות

-

הנפות – ניטור מקום ,תחילה וסיום כל הנפה כולל ה  IDשל המכל
המונף.
התראות

.7.1.3.3.3
-

התראה על חריגה ממסלול מתוכנן

-

התראה על עצירה ממושכת מעבר לתקן (הניתן להגדרה) – מספר
המכלים המתוכנן להנפה בנקודת עצירה כפול  Xשניות.
ניתן להגדיר (ערכים כפרמטר הניתן לעדכון):
 oמשך ההנפה למכל פלסטיק – מינימום  5שניות מקסימום 1.
שניות
 oמשך ההנפה למכולה – מינימום  3.שניות מקסימום  1.שניות
 oמשך ההנפה למכל מוטמן – מינימום  3.שניות מקסימום 11.
שניות
 oרדיוס נקודת עצירה –  15מטר

-

כמות הנפות פחותה מהמתכנן

-

כמות הנפות גבוהה מהמתוכנן

-

מכל הונף בכתובת לא נכונה

-

סוג מכל לא מתאים למיפוי

-

הנפות סרק (ללא מכל) – המציע יציג פתרון כיצד מתכנן לאסוף את
המידע.

.7.1.3.4

דו"חות
דוחות יוצגו על מסך המשתמש ,ניתן יהיה ליצאם לאקסל או ל  PDFאו
להדפיסם:

-

דו"ח מסלולים חודשי למשאית אחת או יותר.

-

דו"ח הנפות למשאית לפי מסלול.

-

דו"ח הנפות לפי סוג מכל.

-

דו"ח הנפות סרק – הנפה ללא מכל ומיקום ביצוע ההנפה.

-

דו"ח הנפות מכלים ,נפח מצטבר משוער ,ומשקל נפרק במסוף
האשפה.

-

דו"ח תפוקת איסוף.

-

דו"ח השוואת תפוקות למסלול ביחס למשאית  /צוות בתאריכים שונים.

-

דו"ח מסלול יומי משתנה

-

דו"ח סרק גזם פסולת בנין וגרוטאות

-

קפיצת התראה פח שלא נאסף במסלול

-

דו" חריגה ממסלול

.7.1.3.5

יומן אירועים
כל דיווח ירשם ביומן האירועים ,כולל תאריך ושעת הפניה ,הגורם
הפונה ,אמצעים ליצירת קשר ,מהות הפניה ,כתובת.
יש לאסוף את מירב הנתונים על מנת לאפשר העברת מידע לאגף
שפ"ע לטיפול מיידי במפגע ובמקביל ביצוע תחקור ושחזור של הגורם
שביצע איסוף אחרון באותו המקום.

-

דיווח אירועי עובד איסוף אשפה

-

דיווח פקח עירייה

-

דיווח תושב

-

דיווח בעל תפקיד עובד עירייה

.7.1.3.6
-

תחקור
יש לאסוף את מירב הנ תונים על מנת לאפשר העברת מידע לאגף
שפ"ע לטיפול מיידי במפגע ובמקביל ביצוע תחקור ושחזור של הגורם
שביצע איסוף אחרון באותו המקום.

 .7.1מצלמות (סעיף אופציונלי)
סעיף המצלמות הינו סעיף אופציונלי ,באפשרות העירייה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,להחליט באם לממשו או לא והיקפי המימוש .כמו כן רשאית העירייה
להנחות את הספק הזוכה לבצע פיילוט על מנת לבחון את יעילות שילוב המצלמות
ומידת הערך המוסף אשר הן יביאו להשגת יעדי הפרויקט.
המציע מתבקש להשיב לפרק זה באופן מלא ובלתי נפרד מהצעתו ,מתוך הבנה כי
קיים סיכוי בסבירות גבוהה למימוש אופציה זאת ,לפחות בביצוע פיילוט.

על מנת לאפשר מעקב של העירייה אחר מצב ניקיון העיר לפני ביצוע איסוף האשפה
ולאחר איסוף האשפה ,מעוניינת העירייה להשתמש במשאבי איסוף האשפה כאמצעי
לנשיאת מצלמות ,אשר יתעדו את מהלך איסוף האשפה באמצעים השונים .לשם כך
מבקשת העירייה להתקין מצלמות לפי הפרוט הבא:
 .0.2.2מצלמות רכב
 .7.1.1.1התקנת  4מצלמות היקפיות סביב הרכב ,כאשר כל מצלמה מצלמת
למרחב קידמת הרכב ,מרחב מאחורי הרכב ,מרחב מצד ימין של
הרכב ,מרחב מצד שמאל של הרכב.
 .7.1.1.1במשאית מנוף תותקן גם מצלמה באזור ראש זרוע המנוף ,כך שניתן
יהיה לראות את מרחב המכלים הטמונים בקרקע וסביבתם.
 .7.1.1.3המצלמות יותקנו בתוך התקן ייעודי ,העומד בתקן  ,IP68ויאפשרו
החלפה מהירה במקרה של תקלה.
 .7.1.1.4תכונות המצלמות:
.7.1.1.4.1

איכות צילום .Full HD

.7.1.1.4.1

תאורת אינפרא אדום לצילום בחושך מוחלט.

.7.1.1.4.3

מפתח עדשה של לפחות  11.מעלות.

.7.1.1.4.4

הפעלת הקלטה עם הפעלת החשמל ברכב  +חיווי

שהמצלמה פועלת.
.7.1.1.4.5

חתימת תאריך ושעה.

.7.1.1.4.6

סינכרון קבצים באמצעות  WiFiו/או .Bluetooth

.7.1.1.5

חשמל:

 .7.1.1.5.1יחידת ייצוב מתח .24V X 24V
 .7.1.1.5.1מחבר חשמל אטום ,הניתן לפתיחה וסגירה מהירה לצורך ניתוק
והחלפה מהירה של מערכת תקולה.
 .7.1.1.5.3צמת חשמל המאפשרת חיבור המערכת בחלקו העליון של מכל
היפוך הדחס ו/או בחזית הרכב ,ומגיעה מהצד השני עד לתיבת
חיבורי החשמל מתחת לתא הנהג .למען הסר ספק ,באחריות
העירייה להכין שקע חשמל ייעודי .14V
 .7.1.1.6תקשורת:
הספק יציע שתי חלופות להעברת נתוני הצילום:
 .7.1.1.6.1חלופה א' – אגירת הצילום במצלמה ,וביצוע פריקה אוטומטית
עם כניסת המשאית למסוף האשפה .במסוף האשפה יציב

הספק מקלט  WiFiאשר יתחבר אוטומטית למשאית עם כניסתה
ויבצע פריקת הקבצים מהלך שהות המשאית במתחם.
 .7.1.1.6.1חלופה ב' – העברה שוטפת של הצילום מכל המצלמות ע"ג
רשת הסלולר ,קליטתם ,הצגתם ואחסונם.
 .0.2.2מצלמות עובדים
המציע מתבקש להציג פתרון למצלמה אשר יישא אותה העובד .כאשר על
המצלמה לעמוד לפחות באמות המידה המפורטות להלן:
.7.1.1.1

עמידות למים ואבק.

.7.1.1.1

איכות צילום .Full HD

.7.1.1.3

תאורת אינפרא אדום לצילום בחושך מוחלט.

.7.1.1.4

מפתח עדשה של לפחות  11.מעלות.

.7.1.1.5

זמן סוללה מינימלי להקלטה  5שעות.

.7.1.1.6

הפעלת הקלטה בלחיצה  +חיווי שהמצלמה פועלת.

.7.1.1.7

חתימת תאריך ושעה.

.7.1.1.1

מסך אחורי לצפייה במצלמה.

.7.1.1.1

רתמת נשיאה וייצוב על חזה בעובד.

 .7.1.1.1.טעינה וסנכרון קבצים בעמדה ייעודית ( .)Docking Stationכמו כן
באמצעות מטען  USBסטנדרטי.
אופציה לפריקת קבצים באמצעות  WiFiו/או  – Bluetoothיתרון.
 .0.2.3מערכת ניהול המצלמות
המציע יציג בפרוט את מערכת הניהול המבצעת את הפעולות הבאות:
.7.1.3.1

פריקת קבצים מכל אחת מהמצלמות תוך בניית עץ מוצר עבור כל
רכב הכולל את כל  4המצלמות ההיקפיות ,מצלמת המנוף (במשאית
מנוף) ,מצלמות עובדים.

.7.1.3.1

אופן אגירת הקבצים.

.7.1.3.3

שיטת התיעוד והתחקור.

.7.1.3.4

סנכרון תאריך ושעה מכל מצלמה אל מול מיקום הרכב לפי קריאות
המתקבלות ממערכת ה .RFid

.7.1.3.5

כלי תחקור התמונות.

 .8מימוש
 .1.1הספק הזוכה יעמיד בתוך  1.ימי עבודה מנהל פרויקט מטעמו אשר יהווה איש
הקשר בין הספק והעירייה.

 .1.1ביצוע פיילוט – בשלב הראשון תזמין העירייה ביצוע פיילוט לתקופה של  6חודשים,
אשר יחלו עם הכנסת המערכת לתפעול .תקופת ההקמה מהודעת הזכיה ועד
הכנסת המערכת לתפעול לא תימנה על תקופת ההתקשרות.
הפיילוט יכלול:
 .1.1.1מערכת :RFid
.1.1.1.1

 1משאיות היפוך דחס

.1.1.1.1

 1משאית מנוף

 .1.1.1.3התקנת תגי  RFidבמכלים ע"פ תוכנית המסלולים במסגרת הפיילוט
בהיקף של כ  1.%ממכלי האשפה בעיר לסוגיהם השונים .התמהיל
יקבע עם תחילת הפרויקט.
 .1.1.1.4מערכת ניהול מרכזית הכוללת את כל היכולות המתוארות בסעיף
לעיל.
 .1.1.1באפשרות העירייה לשלב כבר בשלב הפיילוט שילוב מצלמות ברכבים (כולם
או חלקם) ומצלמות עובדים ,עם או בלי מערכת ניהול.
 .1.1.3למען הסר ספק בסיום הפיילוט ,במידה והעירייה תבחר שלא להמשיך
לפריסה מלאה ,הפריטים והתוכנה שנרכשו יישארו בבעלות העירייה.
 .1.3פריסה מלאה – בהתאם להחלטת העירייה ,הזמנת פריסה מלאה או פריסה רחבה
יותר של אמצעים ביתר הרכבים ,וכן ביצוע התקנה של תגים ביתר המכלים בעיר.
 .1.4התקנת תגים ואיסוף מידע
תכולת הסעיף להלן תתבצע הן עבור הפיילוט והן במימוש בפריסה מלאה.
 .1.4.1הספק יערך מבעוד מועד בכמות תגים לסוגיהם השונים בהתאם לאומדן
כמות המכלים המצויים במרחב המוגדר לשלב הפרויקט (פיילוט/פריסה
רחבה/פריסה מלאה) בתוספת כמות תגים מספקת מאותה סידרה על מנת
שישמשו למקרה בו יידרשו תגים נוספים מעבר לאומדן וכן לביצוע תחזוקה
שוטפת מהלך תקופת ההתקשרות.
 .1.4.1בתאום עם העירייה ,תתבצע תוכנית הדבקה של התגים על המכלים.
 .1.4.3הספק הזוכה יצא לבצע את ההתקנה על המכלים באמצעות כח אדם מטעמו.
 .1.4.4הספק יג דיר מראש ויאשר עם מנהל אגף שפ"ע את מיקום ואופן התקנת
התגים ,יעגן זאת בנוהל עבודה.
 .1.4.5בעת התקנת התג בכל מכל ,יאסוף הספק לפחות את המידע הבא בגין כל
מכל:
.1.4.5.1

מס' תג

.1.4.5.1

מועד תאריך ושעת ההתקנה

.1.4.5.3

סוג מכל

.1.4.5.4

כתובת המכל (שם שכונה ,שם רחוב ,מס' בית ,כניסה)

.1.4.5.5

סטטוס המכל :תקין ,חסר מכסה ,ציר שבור ,גלגל שבור/חסר ,מכל
סדוק ,מכל שבור.

 .1.4.6המידע יוזן למערכת המידע.
 .1.4.7בעת הוספת מכל ,גריעת מכל ,החלפת תג בלוי ,יש לעדכן את הרשומה
המתאימה בבסיס הנתונים בהתאם.
 ..שרות ותחזוקה
הספק הזוכה ייתן לעירייה שירותי תחזוקה משך כל תקופת הפרויקט .שירותי התחזוקה
יכללו שירות לכל רכיבי הפתרון שנרכשו על ידי העירייה.
על מנת להבטיח שירות ותפעול רציף של המערכות בפרויקט יעמיד הספק הזוכה
בעירייה:
 .1.1מוקד קבלת קריאות
הספק הזוכה יעמיד לרשות העירייה מוקד קבלת קריאות אחד עבור כל מרכיבי
המערכת .המוקד יהיה זמין בין השעות  .17:.. – .1:..בתקופת הפיילוט ,ו/או
בכל פריסה רחבה יותר של אמצעים ככל שתבוצע ,יהיה המוקד זמין החל מהשעה
 .5:..לתקופה של שבוע ימים עד לכניסה של המערכת לתפעול שוטף.
המוקד יענה לשיחה ו/או פניה בתוך עד  11.שניות (עד  1דקות) ,במידה ונשלח
מייל או הודעה בכל אמצעי אחר ,יחזור המוקד לפונה בתוך עד  5דקות.
 .1.1מלאי חלקי חילוף:
 .1.1.1הספק הזוכה יציב במחסן מלאי קידמי בעירייה:
.1.1.1.1

יחידה אחת של מערכת קריאה על משאית

.1.1.1.1

שתי יחידות מצלמות כולל מארז המותקנות על המשאית

.1.1.1.3

יחידה אחת של מצלמת עובד.

באחריות הספק להכשיר גורם מתאים בעירייה לביצוע החלפה של יחידה
תקולה והכנסת היחידה לתפעול.
במקרה של תקלה ביחידה ,העירייה תבצע את ההחלפה ובמקביל תודיע
לספק על התקלה.
באחריות הספק להגיע בתוך עד  4שעות עבודה לאתר העירייה להחליף את
הרכיב התקול ברכיב תקין ו/או להשמיש את הרכיב שהוחלף ,זאת על מנת
להעמיד באותו יום העבודה רכיב חלופי תקין במחסן מלאי הקדמי.
במידה ותהיה תקלה באותו היום ביותר מיחידה אחת ,באחריות הספק לבצע
החלפה של הרכיב התקול בתוך עד  4שעות מפתיחת קריאה.

 .1.1.1תגים
בהתאם למאפייני התגים שיבחרו ומידת שרידותם ,יציב הספק במחסן מלאי
קידמי בעירייה כמות תגים מהסוגים השונים אשר תאפשר ביצוע החלפה של
תגים בלויים ו/או התקנה על מכלים חדשים ככל שנדרשת העירייה לנפק
מכלים בודדים.
במידה ויידרש להתקין תגים על מכלים בהיקף של למעלה מ  5.מכלים
תזמין העירייה תגים מהספק ,כמו כן באפשרות העירייה להזמין גם התקנה
ותיעוד של התגים הללו.
 .1.1.3מקרה של נזק/תאונה
למען הסר ספק ,באחריות הספק הזוכה להחזיר את המערכת לפעילות
מלאה על פי אמות המידה הנדרשות בסעיף לעיל .במקרה של נזק/תאונה,
תאשר העירייה את ביצוע החלפת הציוד ,ותרכוש על חשבונה את הציוד
החלופי .הס פק ישתף פעולה בהצגת הציוד שניזוק ככל שיידרש לכך אם על
ידי העירייה ואם על ידי גורם מטעם חברת הביטוח ו/או שמאי וזאת בהתאם
לתאום והודעה מראש של העירייה .במידת הצורך ימציא הספק הזוכה
לעירייה ו/או חברת הביטוח דו"ח נזק המפרט את הנזק שנגרם ,עלות התיקון
ככל שניתן או השבתת המערכת ו/או רכיב בה עקב הנזק.
 .1.3מערכת המידע
עם כניסת מערכת המידע לתפעול ,יגדיר הספק הזוכה גורם למתן סיוע ותמיכה
מרחוק למערכת המידע.
תחזוקה מונעת  -הספק יבצע מיוזמתו טיפול מונע למערכת בעת לעת לפי הגדרתו
כיצרן המערכת .יבצע את הטיפול המונע במועד הנדרש בתאום ובידוע מנהל
הפרויקט מטעם העירייה.
תקלת שבר  -במקרה של תקלת שבר ,יפנה משתמש המערכת מטעם העירייה
למוקד קבלת הקריאות כאמור בסעיף  1.1לעיל .המוקד ינסה לסייע מרחוק ,במידת
הצורך ישתלט על המערכת ויסייע בתפעול המערכת ו/או תיקון התקלה.
השירות ינתן בימים א' – ה' בין השעות  .17:.. – .1:..בשבוע הראשון של
הפיילוט ,ובעת הרחבת המערכת – יפעל המוקד מהשעה  .5:..למשך שבוע ימים.
במידה והמוקדן לא מצליח לתת פתרון לפניה בתוך עד  1.דקות מהפניה ,תופנה
הפניה לגורם בכיר יותר ו/או מקצועי יותר ,אשר יפעל ברציפות לפתרון הבעיה ו/או
מתן פתרון ביניים ( .) Work Aroundבמקר של פתרון ביניים ,ימשיך הספק לפעול
עד למתן פתרון מלא לבעיה.
 .1.4פגישות שוטפות

לאחר הכנסת המערכת לתפעול שוטף ,תנוהל שיגרת פרויקט .לפחות אחת לרבעון
תתבצע פגישה בנוכחות מנהלי הפרויקטים מטעם העירייה ומטעם הספק ואנשי
צוותם.
מטרת פגישת העבודה להציג תקלות ופתרונן ,לנתח מגמות ,ולהציג המלצות.

מכרז מס' 2./202.
נספח ה'
נספח מחירים

 .1הרינו מתכבדים בזאת להגיש את הצעת המחיר עבור מכרז .11/1.11
 .1המחירים יוצגו בש"ח 0לא כולל מע"מ.
 .3הכמויות המוצגות הינם אומדן בלבד ,ואינן מחייבות את העירייה בהזמנת הכמות
האמורה (בכמות פחותה או גבוהה מהכתוב).
 .4אי מילוי ו/או מילוי חלקי באחד ו/או יותר מסעיפי המחירים יגרור את פסילת ההצעה.
 .5אין לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות ו/או הערות כל שהן בנספח זה .מציע אשר
יבצע שינויים בנספח זה עשוי להביא לפסילת הצעתו.
 .6המח יר המוצע הינו המחיר הסופי וכולל את כל ההוצאות המתוכננות מכל מין וסוג שהוא
לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז ,ולספק לא יהיו דרישות כל שהן לתמורה נוספת
בגין השירותים המופיעים בתחולת המכרז.
 .7התיחור הינו על המחיר המשוקלל הנמוך ביותר.
 .1הצעת המחיר להקמת המערכת ,אספקת ציוד ,שירות ותחזוקה בהתאם למפורט בטבלה
להלן:
#

תאור הפריט/שירות

סעיף

אומדן

מחיר יח'

סה"כ מחיר

פרוט

כמות

בש"ח

בש"ח

הדרישות
*
.1

מחיר יחידת מערכת קריאה 7.1.1
על משאית כולל התקנה (על
משאית היפוך דחס ו/או
מנוף)

1.

.1

תג  RFidלמכל פלסטיק כולל 7.1.1
התקנה ותיעוד

1,...

.3

תג  RFidלמכל מתכת כולל 7.1.1
התקנה ותיעוד

1..

.4

מערכת מידע

7.1.3

.5

כולל 7.1.1
רכב
מצלמות
התקנה(על משאית היפוך

1
13

#

תאור הפריט/שירות

סעיף

אומדן

מחיר יח'

סה"כ מחיר

פרוט

כמות

בש"ח

בש"ח

הדרישות
*
דחס ו/או מנוף)
.6

מצלמות עובדים

7.1.1

5

.7

מערכת ניהול מצלמות

7.1.3

1

.1

תחזוקה חודשית למערכת  7ו 1
 RFidבכללותה.

36

מערכת מרכזית ושלושה
רכבים ,כולל מלאי חלקי
אחסנת
חילוף,
בענן,
מערכת/קבצים
ותקשורת.
.1

תוספת תחזוקה
למשאית נוספת

.1.

תחזוקה חודשית למערכת  7.1ו 1
מצלמות בכללותה .מערכת
מרכזית ושלושה רכבים ,כולל
מלאי חלקי חילוף ,אחסנת
בענן,
מערכת/קבצים
ותקשורת.

36

.11

תוספת תחזוקה מצלמות  7.1ו 1
חודשית למשאית נוספת

3.

.11

מצלמות  7.1ו 1

3.

.13

תוספת תחזוקת
חודשית לעובד נוסף

חודשית 7

3.

מחירון
 .13.1מערכת קריאה על משאית

1

 .13.1תג  RFidלמכל פלסטיק

5..

 .13.3תג  RFidלמכל מתכת

1..

 .13.4מצלמה על משאית

1

 .13.5מצלמת עובד

1
סה"כ המחיר המוצע ע"פ אומדן הכמויות:

* סעיף פרוט הדרישות בנספח הטכני – נספח ד'.

________________
תאריך

________________________
חתימת וחותמת המשתתף

שנערך ונחתם בבית שמש ביום ___ בחודש ___ בשנת _____

בין

עיריית בית שמש
באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה
רחוב הרצל  5בית שמש

( להלן " -העירייה")

מצד אחד ;

לבין

__________________ ע.מ________________ .
כתובת ____________ :
טלפון _____________ :

( להלן " -הספק" )

הואיל

מצד שני ;

ועיריית בית שמש מעוניינת בשרותי ייעול וניטור תהליכי איסוף אשפה
בהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן:
"השירותים").

והואיל

וספק השירות מצהיר כי הינו בעל הידע ,הניסיון ,היכולת והאמצעים
לספק השירותים האמורים לעיל.

והואיל

וספק השירות הציע לעירייה לבצע עבורה את השירותים כאמור
בהסכם זה על נספחיו והינו מצהיר כי הינו בעל היכולת ,הניסיון
והאמצעים לבצע שירותים אלו.

והואיל

והעירייה מסכימה למסור לספק את עבודות השירותים בהתאם לתנאי
הסכם זה.

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
.9

מבוא ומפרט

 .0.0המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו ,מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 . 0.0המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד
עימו.

 .2מונחים
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן ,הפירושים שלצידם ,אלא אם הכתוב מחייב
פירוש אחר.
" המפקח "  -פירושו  -מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע
עבודות חוזה זה.
"עובד הספק "  -פירושו  -עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה
ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות
ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי
כל דין למעשיו או מחדליו.
 .3הספק מתחייב לבצע את כל עבודות כמפורט במפרט המצורף להסכם זה המהווה חלק
בלתי נפרד ממנו במקצועיות וביעילות.
 .4הצהרות הספק
הספק מצהיר בזה כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי הסכם זה .כן
מצהיר הספק כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בהסכם זה בהירים לו ,וכי הוא
מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

 .5ציוד
על הספק להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים
במפרט המצורף ,להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה
וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע
השירותים הינו בבעלות הספק ועל חשבונו ,ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות
לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה .מובהר כי הציוד אשר יותקן במסגרת התיקונים
יהא בבעלות העירייה ולספק לא תהיינה טענות ודרישות כלפי העירייה.

 .0עובדים
 .6.0לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הספק להעסקת מספר עובדים
במספר העונה על דרישות מתן השירותים בהתאם להסכם זה כן ידאג הספק להנהגת
שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו עפ"י
הוראות כל דין.
 .6.0מוצהר ומוסכם כי הספק אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם
האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם
כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של הספק.
 . 6.2הספק מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם לתנאי העסקה הקבועים בחוק שכר
מינימום ,ביטוח לאומי וכד'.

 ./שעות עבודה
 . 0.0הספק מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול
בהתאם להוראותיו והנחיותיו.
 . 0.0השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת
ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש,
למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי ההסכם
ולהוראות הדין.
 . 0.2הספק יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו
מועטות ככל האפשר.
 . 0.7המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהספק ביצוע עבודות השירותים גם
בשעות מוקדמות או מאוחרות ,אם יהיה צורך בכך.
 .0.5הספק מתחייב ליתן כל שרות שיידרש תוך פרק זמן של  24שעות או על פי לוחות
הזמנים כמפורט במפרט המיוחד המצורף .לא עמד הספק במועד האמור לעיל ולא
קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת
לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהספק .העירייה תהא רשאית לקזז
מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל
אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה
להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של
ההסכם.

 .8התמורה
 .9.0תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה ,מתחייבת העירייה
לשלם לספק בגין שירותים ו/או מוצרים שיסופקו מעת לעת ע"פ הזמנות עבודה
שימסרו לספק ע"י העיריה וזאת על פי מחירון השירותים והמוצרים כמפורט בנספח
ה' – נספח המחירים  ,כפי שפורטו בהצעת הספק המצורפת לחוזה זה כחלק בלתי
נפרד הימנו (להלן " -התמורה").

 . 9.0התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הספק
בחודש מסוים ,תשולם לו תוך  67יום מהיום שבו יגיש הספק חשבון וחשבונית כדין
לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.
תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד
לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב
כהפרת חוזה מצד העירייה.
 .9.2מוסכם בין הצדדים כי לתמורה לא תתווסף כל תוספת ,למעט מע"מ.
 .9.7מוצהר ומוסכם כי התמורה בכפוף לאמור בס"ק  .9.2הינה קבועה ומוחלטת וכי היא
כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות
והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה,
בין מחמת עליות שכר עבודה ,שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או
העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין
עקיפים ,או מחמת כל גורם נוסף אחר .סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד
שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם
זה.
 .9.5כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא (למעט מע"מ) החלים או אשר יחולו
בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו.
העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל
זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק השירות.
 . 9.6מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר ספק השירות כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום
שישולם לו עפ"י הסכם זה ,מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים
שהמזמין יהיה חייב לנכותם במקור לפי הדין ,אלא אם ימציא הספק לעירייה לפני
תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי
כאמור.

 .1אי תחולת יחסי עובד מעביד
 . 0.0ספק השירות מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי
עליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה,

פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי
מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע  -או אי ביצוע -
התחייבויות ספק השירות עפ"י הסכם זה.

 .0.0ס פק השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או
מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם
הספק ,במתן השירות ,ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים
של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

 .0.2כל הוצאות התשלום לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה ,מס הכנסה ,תשלום
לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר ,תשלומי
מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו
על הספק וישולמו על ידו ,והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

 .07אחריות לנזקים
 07.0ספק השירות מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש
העירייה ,ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות ,עובדי העירייה ו/או מי
מטעמם ,או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו ,שליחיו או כל מי
שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה ,וכן הוא מתחייב לפצות את
העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
 .07.0הספק מצהיר כי הוא מכיר היטב את האמור בחוק הארכיונים תשט"ו  0055על
תקנותיו והוא מתחייב לפעול על פיהן כמו כן מצהיר הספק כי לא יבער ו/או יסלק
כל חומר ארכיוני המועבר על ידי העירייה לידיו במסגרת הסכם זה אלא בהתאם
לתנאים הקבועים בדין ועל פי אישורה של העירייה מראש ובכתב .ידוע לספק כי אי
עמידה בתנאים הקבועים בדין תחשוף אותו לעונשים הקבועים בדין וזאת בנוסף על
כל סעד אזרחי העומד לעירייה על פי הסכם או דין.
 07.2ספק השירות מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל ,מיד או
במועד קרוב ביותר לקרותם.
 . 07.5סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי
נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או
הקשורים אליהם.

 .99שמירה על סודיות
הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או
תוכניות שהגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה
ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת ,למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שהם בבחינת

נחלת הכלל .הספק ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר
אשר יגרם לה בשל אי עמידתו בחובת סודיותו כאמור לעיל .הספק יחתום על טופס
התחייבות לסודיות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מן ההסכם ויחתים על עובד מטעמו על
טופס זה .מחויבותו של הספק ועובדיו לסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה.

 .00ערבות לקיום החוזה
להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על
ידי המזמין ,ימציא הספק למזמין ,עם חתימת החוזה ,ערבות בנקאית  -בנוסח שנקבע
בנספחים לחוזה בגובה של  .₪ 2/0///הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה.
הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה .חילוט
הערבות ,ככל שתעשה על ידי המזמין ,לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של
המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי חוזה זה והן על פי דין ,בגין כל נזק אשר נגרם
ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד.

 .23ניהול העובדים

 .02.0הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו .נציג העיריה ומנהל הפרויקט יעמודו בקשר שוטף
לצורך מתן השירותים .מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי על עבודת עובדי
הספק.
 02.0הצדדים מסכימים בזאת כי ספק השירות בלבד יהיה רשאי לתת הוראות לעובדיו
בקשר לביצוע השירותים והוא מתחייב לדאוג לכך שבעת ביצוע כל עבודה הקשורה
למתן שרות זה יהיה נוכח מנהל עבודה מוסמך מטעמו שאליו יוכל המפקח להפנות
דרישות שונות ולהעיר את הערותיו.
 .02.2ספק השירות מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח ,השגחה וביקורת
מתמדת שלו או של מנהל העבודה מטעמו.
 02.2על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו תהא העירייה רשאית לדרוש מהספק להחליף
עובד מעובדיו.
 .94אי מתן שירות
מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל
דין ,מסכימים הצדדים ,כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י ספק השירות ו/או עובדי
הספק כמוסכם בהסכם זה ,יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות
לספק שירות אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הספק ולשלם לו מתוך

הכספים המגיעים לספק ו/או לגבות מהספק את המחיר ששילם לעובדים או לספקים
אחרים בגין קבלת השירות.

 .95הסבת ההסכם
ספק השירות מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם
זה ,כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר ,זולת עובדיו או
שליחיו ,במתן השירות לפי הסכם זה ,אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב
ומראש.
 .90שינויי הסכם
כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

 .9/הפרה יסודית
 .00.0הפרת אחד או יותר מהסעיפים  ,2 ,6 ,0 ,9 ,0 ,07 ,06,05,00,02,00,07של הסכם זה
תיחשב הפרה יסודית ,היורדת לשורשו של ההסכם.
 . 00.0בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד
השני ,בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין ,לכל תרופה או
סעדים אחרים נוספים ,בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך
ל צד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב
כאמור לצד השני.

 .98תקופת ההסכם
.09.0
עם חתימת החוזה וקבלת הזמנת עבודה יפתח ויתאים הספק את המערכת לעבודה
בתוך  3חודשים  .עם כניסת המערכת לתפעול תחל תקופת פיילוט במשך  6חודשים.
במידה והפיילוט יעבור בהצלחה ההתקשרות תורחב להשלמת תקופה של  3שנים.
לעירייה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות בעוד שתי תקופות בנות 11
חודשים כל אחת ,עד לתקופה מקסימלית של  5שנים ממועד הכנסת הפיילוט
לתפעול.

 .09.0בסיומם תקופת הפיילוט רשאית העירייה להפסיק את עבודת ספק השירות
ולהתקשר עם ספק שירות אחר כראות עיניה .למען הסר ספק ,במידה ורכשה
העירייה מהספק מוצרים ושילמה בגינם ,המוצרים ישארו בחזקת העיריה ויועברו
לבעלותה .כמו כן ככל שנכתבו ונמסרו מסמכים טכניים במסגרת פרויקט הללו
ישארו בידי העירייה והעירייה רשאית לעשות בהם שימוש לצורך המשך הפרויקט.

 .09.2באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו
של ספק השירות בכל עת בתוך תקופת החוזה ,לאחר מתן הודעה של חודש ימים
מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר ,אם בקבלנות ואם באופן אחר,
ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט .כל ההוצאות שתעלנה
על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הספק לעבוד ,תחולנה על הספק והעירייה ולא
תהיה חייבת לפצות את הספק בגין הפסקת החוזה למעט תשלומי בגין השירותים
שכבר בצע הספק עבורה.

 . 09.7בכדי להסיר כל ספק ,הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת החוזה לא תהיה העירייה
חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הספק ושותפיו של הספק יפסיקו מיד
עם גמר תקופת החוזה ללא כל הודעה מראש.
 .09.5לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של  00חודשים כל אחת
ובתנאי שספק השירות עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה .תנאי חוזה זה יחולו על
תקופת האופציה בשינויים המחייבים.
 .00כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.
 .07כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור  79שעות מעת
הבאתו למשלוח למשרד הדואר.

 .00הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם ,מבינים אותו ומסכימים לתוכנו בהיותו
ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

 .00סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה
תהיה לבית המשפט השלום בבית שמש או המחוזי בירושלים לפי העניין.

________________
חתימה וחותמת הספק

נספח טכני

 .2כללי
עיריית בית שמש (להלן "העירייה") מעוניינת להגביר את האכיפה והניטור באיסוף
האשפה ברחבי העיר ,מתוך מטרה לשמור על עיר נקיה .לשם כך מעוניינת העירייה
להציב אמצעים דיגיטליים מתקדמים ,אשר יאפשרו את ניטור תהליך איסוף המכלים
בהיבטי :כמות ,מיקום ,תזמון ותדירות לשלב כלי תוכנה לניתוח הממצאים על מנת
לוודא אכיפת ההתקשרויות עם קבלני איסוף האשפה מצד אחד ולהתאים את
תדירות האיסוף מצד שני.
לשם כך מעוניינת העירייה לבחור בספק אשר יענה על פתרון של ניטור איסוף מכלי
האשפה ,צילום תהליך האיסוף ומראה הסביבה העירונית באזור ריכוזי האשפה תוך
שילוב מערכת מידע המתעדת את המידה הנאסף ,חילול דוחות ויכולת הסקת
מסקנות לשיפור התהליכים ,תוך אכיפת ביצוע העבודה ברמה היומית.
 .1מטרה
 .0.0עיר נקיה – לא לראות אשפה ברחובות.
 .0.0הגברת הפיקוח והאכיפה אחר תהליך איסוף האשפה ברחבי העיר
 .0.2ייעול תהליך פינוי האשפה.
 .3השיטה
שימוש בטכנולוגית  RFidהמותקנת מצד אחד על מכלי האיסוף ומצד שני על רכבי
האיסוף ,וכן שימוש במצלמות היקפיות על הרכבים ועל עובדי איסוף האשפה לקבלת
תמונת מצב עדכנית .עדכון שוטף של בסיס הנתונים ,הצגת סטטוס מרכזי למקבלי
החלטות  , Dashboardהפקת דו"חות עיתיים והסקת מסקנות ,גיבוש המלצות למקבלי
החלטות באגף שפ"ע והנהלת העירייה.
 .4עקרונות המימוש
 .4.1פיילוט – העירייה מעוניינת לבצע תחילה פיילוט לתקופה מינימלית של  6חודשים
בהיקף של כ  1.%מפעילות איסוף האשפה בעיר.
 .4.1הרחבת הפיילוט בהדרגה ברחבי העיר עד להשגת ניטור של כל המכלים והרכבים
במרחב העיר.

 .4.3אופציונלי – שילוב מצלמות המתעדות את סביבת העבודה בעת איסוף האשפה
(באפשרות העירייה לממש אפשרות זאת באופן חלקי כבר בשלב הפיילוט כאמור
בסעיף  4.1לעיל):
 .4.3.1מצלמות על הרכבים
 .4.3.1מצלמות אישיות על בגדי עובדי איסוף האשפה
 .5לקוחות המערכת
מנהל אגף שפ"ע
לקוחות משנה:
-

גזבר העיר

-

מנהל מערכות מידע

-

מנהל מחלקת תברואה

-

מוקד עירוני

 .6מצב קיים
העיר בית שמש מונה כ  13.,...תושבים.
מערך איסוף האשפה נחלק לשני גורמי הפעלה:
-

עובדי העירייה

-

קבלן (בעיקר בשכונות החדשות)

להלן תמהיל הרכבים
-

עירייה
 oמשאיות היפוך דחס – 3
 oמשאיות מנוף – 4

-

קבלן
 oמשאיות היפוך דחס – 4
 oמשאיות מנוף הכוללים דחסים למוטמנים – 4 - 3

להלן תמהיל מכלי האיסוף:
#

סוג המכל

נפח

כמות משוערת

הערות

.1

מוטמן

 5.5קוב

3.

שקים

.1

מוטמן

 3.5ו  5.5קוב

57.

פלסטיק

.3

מכולות

 6ו  1קוב

1..

מתכת

.4

מכל

 36.ליטר

1,1..

פלסטיק

.5

מכל

 1,1..ליטר

1,3..

פלסטיק

האשפה מפונה למסוף אשפה עירוני ,שם נשקלת כל משאית בכניסה וביציאה .החיוב
נעשה לפי משקל – טון אשפה.
 .0דרישות הפתרון
 .7.1מערכת RFid
 .7.1.1מערכת קריאה על המשאיות
על כל משאית תותקן מערכת קריאה ייעודית בעלת התכונות הבאות:
-

קורא  RFidבעל טווח קריאה המתאים לפתח המשאית על מנת לקרוא
את התגים של המכלים השונים המיועדים לאיסוף על פי סוג המשאית.

-

מקלט  GPSלאיתור מיקום המשאית ברמת דיוק של עד  1.מטר.

-

משדר  GSMלשידור באמצעות רשת סלולר של המידע הנאגר
במערכת הקריאה אחת ל  5דקות (זמן ונפח ניתנים לשינוי) .באחריות
המציע לוודא הצעת שידור ברשת סלולר בעלת הכיסוי המיטבי ברחבי
העיר.

-

בקר לאיסוף ,עיבוד המידע ושליחתו.

-

על המארז בכללותו לעמוד בתקן .IP68

-

ההתקן יגיע עם מערך חיבורים בהברגה ו/או חיבור מהיר ,העומדים
ברעידות ותנועה ,לצורך ביצוע החלפה מהירה של מערכת תקולה.
עד  5דקות זמן החלפה.

-

חשמל:
 oיחידת ייצוב מתח .24V X 24V
 oמחבר חשמל אטום ,הניתן לפתיחה וסגירה מהירה לצורך
ניתוק והחלפה מהירה של מערכת תקולה.
 oצמת חשמל המאפשרת חיבור המערכת בחלקו האחורי עליון
של מכל היפוך הדחס ,ומגיעה מהצד השני עד לתיבת חיבורי
החשמל מתחת לתא הנהג .למען הסר ספק ,באחריות
העירייה להכין שקע חשמל ייעודי .14V

-

על המערכת לזהות ולשדר למאגר הנתונים לפחות את המידע הבא:
 oנתיב נסיעת המשאית
 oמקום עצירה (קואורדינטה) ומועד העצירה
 oמספר ההנפות במקום העצירה
 ID oשל התגים שהונפו ומשך זמן קריאת התג (משך ההנפה)
 oמקום (קואורדינטה) ומועד תחילת נסיעה

-

המציע יציג בפרוט את הפתרון המוצע על ידו בצירוף:
 oמפרטים טכניים
 oשרטוטים
 oתיאור הפתרון
 oאישור התקנה על גבי רכב
 oאופן ההתקנה והגורם המתקין.

 .7.1.1תגי RFid
המציע יציג את פתרון תגי ה  RFidהפאסיביים אותם הוא מציע ,כאשר על
התגים לעמוד באמות המידה הבאות:
מאפיין

#

מכל

מכל

פלסטיק

מתכת

 .1התאמה לסוג חומר המכל
 .1אופן החיבור למכל
 .3עמידות החיבור בשנים
 .4סוג ברקוד
 .5ליווי ברקוד במספר ברור המזהה את הערך
הטבוע
 .6שיטת ההגנה על הברקוד
 .7מיקום ההתקנה עבור כל סוג מיכל:
 0.0מוטמן
 0.0מכולות
 0.2מכל  267ליטר
 0.7מכל  0,077ליטר

-

המציע יציג בפרוט את הפתרון המוצע על ידו בצירוף:
 oמפרטים טכניים
 oשרטוטים
 oתיאור הפתרון
 oאופן ההתקנה והגורם המתקין.

 .7.1.3מערכת מידע

.7.1.3.1
-

איסוף הנתונים
מערכת הקריאה על המשאית תשדר נתונים למערכת מרכזית של
הספק אחת ל  5דקות (כפרמטר הניתן להגדרה) ,כאשר השידור
הראשון יהיה עם פתיחת מתג החשמל במשאית .השידור יתבצע
ברציפות עד לגיבוי מתג החשמל במשאית.

-

המידע במערכת המר כזית יאגר בבסיס נתונים ייעודי ומאובטח הניתן
לגישה רק עבור גורמים המאושרים על ידי העירייה (לא יתבצע שיתוף
נתונים עם גורמים אחרים ,הזרים לעירייה באותו בסיס
הנתונים/סכמה).

-

המידע יהיה זמין להצגה בעירייה בתוך עד  3.שניות מקליטתו בבסיס
הנתונים המרכזי.

-

במסוף האשפה מופעלת מערכת שקילה כרכום .מתבצעת הזנה
במערכת של נתוני משקל כל משאית בכניסה למסוף אשפה וביציאה.
הספק הזוכה יתממשק למערכת המידע ויאסוף את נתוני משקל
האשפה ותיעוד במערכת המידע.
תידרש יכולת חישוב והשוואה של כמות וסוג המכלים שנאספו ,אומדן
משקל צפוי והתאמה לשקילה בפועל בפער מותר של ( -+ 15%ניתן
להגדרה ככל שהנתונים ילמדו).

.7.1.3.1
-

Dashboard
תצוגה על גבי מסך בקר ו/או מסך גדול עליו יוצגו הנתונים הבאים:
 oמפת מסלול מתוכנן ומיקום המשאית (ע"ג מפה המסופקת ע"י
הספק ,וכן יכולת הצגה על מערכת ה  GISהעירונית במוקד
העירוני ו/או אגף שפ"ע).
 oתצוגת כל משאית פעילה:


מזהה משאית



שעת תחילת עבודה



תוכנית הנפות



הנפות שבוצעו בפועל



שעת שידור אחרונה



חריגה מתכנון



שעת סיום מסלול איסוף



כניסה למסוף אשפה ,שעה ומשקל ברוטו.



יציאה ממסוף אשפה ,שעה ומשקל עצמי.

.7.1.3.3

תכנון מול ביצוע

.7.1.3.3.1
-

סידור עבודה

הגדרת סידור העבודה לכל משאית על ידי הגדרת תוואי הנסיעה על
גבי מפה ו/או הזנת כתובות ברצף.

-

איסוף סך הכתובות והפחים הממופים במסלול לסוגיהם.

-

שמירת תוכנית עבודה ,הניתנת לעדכון ו/או שמירה בשם ו/או העתקה
ליום אחר.
ניטור הביצוע

.7.1.3.3.1
-

מסלול – ניטור דיווחי מיקום המשאית ביחס למסלול המתוכנן.

-

עצירה – ניטור משך ומיקום העצירות

-

הנפות – ניטור מקום ,תחילה וסיום כל הנפה כולל ה  IDשל המכל
המונף.
התראות

.7.1.3.3.3
-

התראה על חריגה ממסלול מתוכנן

-

התראה על עצירה ממושכת מעבר לתקן (הניתן להגדרה) – מספר
המכלים המתוכנן להנפה בנקודת עצירה כפול  Xשניות.
ניתן להגדיר (ערכים כפרמטר הניתן לעדכון):
 oמשך ההנפה למכל פלסטיק – מינימום  5שניות מקסימום 1.
שניות
 oמשך ההנפה למכולה – מינימום  3.שניות מקסימום  1.שניות
 oמשך ההנפה למכל מוטמן – מינימום  3.שניות מקסימום 11.
שניות
 oרדיוס נקודת עצירה –  15מטר

-

כמות הנפות פחותה מהמתכנן

-

כמות הנפות גבוהה מהמתוכנן

-

מכל הונף בכתובת לא נכונה

-

סוג מכל לא מתאים למיפוי

-

הנפות סרק (ללא מכל) – המציע יציג פתרון כיצד מתכנן לאסוף את
המידע.

.7.1.3.4

דו"חות
דוחות יוצגו על מסך המשתמש ,ניתן יהיה ליצאם לאקסל או ל  PDFאו
להדפיסם:

-

דו"ח מסלולים חודשי למשאית אחת או יותר.

-

דו"ח הנפות למשאית לפי מסלול.

-

דו"ח הנפות לפי סוג מכל.

-

דו"ח הנפות סרק – הנפה ללא מכל ומיקום ביצוע ההנפה.

-

דו"ח הנפות מכלים ,נפח מצטבר משוער ,ומשקל נפרק במסוף
האשפה.

-

דו"ח תפוקת איסוף.

-

דו"ח השוואת תפוקות למסלול ביחס למשאית  /צוות בתאריכים שונים.

-

דו"ח מסלול יומי משתנה

-

דו"ח סרק גזם פסולת בנין וגרוטאות

-

קפיצת התראה פח שלא נאסף במסלול

-

דו" חריגה ממסלול

.7.1.3.5

יומן אירועים
כל דיווח ירשם ביומן האירועים ,כולל תאריך ושעת הפניה ,הגורם
הפונה ,אמצעים ליצירת קשר ,מהות הפניה ,כתובת.
יש לאסוף את מירב הנתונים על מנת לאפשר העברת מידע לאגף
שפ"ע לטיפול מיידי במפגע ובמקביל ביצוע תחקור ושחזור של הגורם
שביצע איסוף אחרון באותו המקום.

-

דיווח אירועי עובד איסוף אשפה

-

דיווח פקח עירייה

-

דיווח תושב

-

דיווח בעל תפקיד עובד עירייה

.7.1.3.6
-

תחקור
יש לאסוף את מירב הנ תונים על מנת לאפשר העברת מידע לאגף
שפ"ע לטיפול מיידי במפגע ובמקביל ביצוע תחקור ושחזור של הגורם
שביצע איסוף אחרון באותו המקום.

 .7.1מצלמות (סעיף אופציונלי)
סעיף המצלמות הינו סעיף אופציונלי ,באפשרות העירייה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,להחליט באם לממשו או לא והיקפי המימוש .כמו כן רשאית העירייה
להנחות את הספק הזוכה לבצע פיילוט על מנת לבחון את יעילות שילוב המצלמות
ומידת הערך המוסף אשר הן יביאו להשגת יעדי הפרויקט.
המציע מתבקש להשיב לפרק זה באופן מלא ובלתי נפרד מהצעתו ,מתוך הבנה כי
קיים סיכוי בסבירות גבוהה למימוש אופציה זאת ,לפחות בביצוע פיילוט.

על מנת לאפשר מעקב של העירייה אחר מצב ניקיון העיר לפני ביצוע איסוף האשפה
ולאחר איסוף האשפה ,מעוניינת העירייה להשתמש במשאבי איסוף האשפה כאמצעי
לנשיאת מצלמות ,אשר יתעדו את מהלך איסוף האשפה באמצעים השונים .לשם כך
מבקשת העירייה להתקין מצלמות לפי הפרוט הבא:
 .0.2.2מצלמות רכב
 .7.1.1.1התקנת  4מצלמות היקפיות סביב הרכב ,כאשר כל מצלמה מצלמת
למרחב קידמת הרכב ,מרחב מאחורי הרכב ,מרחב מצד ימין של
הרכב ,מרחב מצד שמאל של הרכב.
 .7.1.1.1במשאית מנוף תותקן גם מצלמה באזור ראש זרוע המנוף ,כך שניתן
יהיה לראות את מרחב המכלים הטמונים בקרקע וסביבתם.
 .7.1.1.3המצלמות יותקנו בתוך התקן ייעודי ,העומד בתקן  ,IP68ויאפשרו
החלפה מהירה במקרה של תקלה.
 .7.1.1.4תכונות המצלמות:
.7.1.1.4.1

איכות צילום .Full HD

.7.1.1.4.1

תאורת אינפרא אדום לצילום בחושך מוחלט.

.7.1.1.4.3

מפתח עדשה של לפחות  11.מעלות.

.7.1.1.4.4

הפעלת הקלטה עם הפעלת החשמל ברכב  +חיווי

שהמצלמה פועלת.
.7.1.1.4.5

חתימת תאריך ושעה.

.7.1.1.4.6

סינכרון קבצים באמצעות  WiFiו/או .Bluetooth

.7.1.1.5

חשמל:

 .7.1.1.5.1יחידת ייצוב מתח .24V X 24V
 .7.1.1.5.1מחבר חשמל אטום ,הניתן לפתיחה וסגירה מהירה לצורך ניתוק
והחלפה מהירה של מערכת תקולה.
 .7.1.1.5.3צמת חשמל המאפשרת חיבור המערכת בחלקו העליון של מכל
היפוך הדחס ו/או בחזית הרכב ,ומגיעה מהצד השני עד לתיבת
חיבורי החשמל מתחת לתא הנהג .למען הסר ספק ,באחריות
העירייה להכין שקע חשמל ייעודי .14V
 .7.1.1.6תקשורת:
הספק יציע שתי חלופות להעברת נתוני הצילום:
 .7.1.1.6.1חלופה א' – אגירת הצילום במצלמה ,וביצוע פריקה אוטומטית
עם כניסת המשאית למסוף האשפה .במסוף האשפה יציב
הספק מקלט  WiFiאשר יתחבר אוטומטית למשאית עם כניסתה
ויבצע פריקת הקבצים מהלך שהות המשאית במתחם.

 .7.1.1.6.1חלופה ב' – העברה שוטפת של הצילום מכל המצלמות ע"ג
רשת הסלולר ,קליטתם ,הצגתם ואחסונם.
 .0.2.2מצלמות עובדים
המציע מתבקש להציג פתרון למצלמה אשר יישא אותה העובד .כאשר על
המצלמה לעמוד לפחות באמות המידה המפורטות להלן:
.7.1.1.1

עמידות למים ואבק.

.7.1.1.1

איכות צילום .Full HD

.7.1.1.3

תאורת אינפרא אדום לצילום בחושך מוחלט.

.7.1.1.4

מפתח עדשה של לפחות  11.מעלות.

.7.1.1.5

זמן סוללה מינימלי להקלטה  5שעות.

.7.1.1.6

הפעלת הקלטה בלחיצה  +חיווי שהמצלמה פועלת.

.7.1.1.7

חתימת תאריך ושעה.

.7.1.1.1

מסך אחורי לצפייה במצלמה.

.7.1.1.1

רתמת נשיאה וייצוב על חזה בעובד.

 .7.1.1.1.טעינה וסנכרון קבצים בעמדה ייעודית ( .)Docking Stationכמו כן
באמצעות מטען  USBסטנדרטי.
אופציה לפריקת קבצים באמצעות  WiFiו/או  – Bluetoothיתרון.
 .0.2.3מערכת ניהול המצלמות
המציע יציג בפרוט את מערכת הניהול המבצעת את הפעולות הבאות:
.7.1.3.1

פריקת קבצים מכל אחת מהמצלמות תוך בניית עץ מוצר עבור כל
רכב הכולל את כל  4המצלמות ההיקפיות ,מצלמת המנוף (במשאית
מנוף) ,מצלמות עובדים.

.7.1.3.1

אופן אגירת הקבצים.

.7.1.3.3

שיטת התיעוד והתחקור.

.7.1.3.4

סנכרון תאריך ושעה מכל מצלמה אל מול מיקום הרכב לפי קריאות
המתקבלות ממערכת ה .RFid

.7.1.3.5

כלי תחקור התמונות.

 .8מימוש
 .1.1הספק הזוכה יעמיד בתוך  1.ימי עבודה מנהל פרויקט מטעמו אשר יהווה איש
הקשר בין הספק והעירייה.

 .1.1ביצוע פיילוט – בשלב הראשון תזמין העירייה ביצוע פיילוט לתקופה של  6חודשים,
אשר יחלו עם הכנסת המערכת לתפעול .תקופת ההקמה מהודעת הזכיה ועד
הכנסת המערכת לתפעול לא תימנה על תקופת ההתקשרות.
הפיילוט יכלול:
 .1.1.1מערכת :RFid
.1.1.1.1

 1משאיות היפוך דחס

.1.1.1.1

 1משאית מנוף

 .1.1.1.3התקנת תגי  RFidבמכלים ע"פ תוכנית המסלולים במסגרת הפיילוט
בהיקף של כ  1.%ממכלי האשפה בעיר לסוגיהם השונים .התמהיל
יקבע עם תחילת הפרויקט.
 .1.1.1.4מערכת ניהול מרכזית הכוללת את כל היכולות המתוארות בסעיף
לעיל.
 .1.1.1באפשרות העירייה לשלב כבר בשלב הפיילוט שילוב מצלמות ברכבים (כולם
או חלקם) ומצלמות עובדים ,עם או בלי מערכת ניהול.
 .1.1.3למען הסר ספק בסיום הפיילוט ,במידה והעירייה תבחר שלא להמשיך
לפריסה מלאה ,הפריטים והתוכנה שנרכשו יישארו בבעלות העירייה.
 .1.3פריסה מלאה – בהתאם להחלטת העירייה ,הזמנת פריסה מלאה או פריסה רחבה
יותר של אמצעים ביתר הרכבים ,וכן ביצוע התקנה של תגים ביתר המכלים בעיר.
 .1.4התקנת תגים ואיסוף מידע
תכולת הסעיף להלן תתבצע הן עבור הפיילוט והן במימוש בפריסה מלאה.
 .1.4.1הספק יערך מבעוד מועד בכמות תגים לסוגיהם השונים בהתאם לאומדן
כמות המכלים המצויים במרחב המוגדר לשלב הפרויקט (פיילוט/פריסה
רחבה/פריסה מלאה) בתוספת כמות תגים מספקת מאותה סידרה על מנת
שישמשו למקרה בו יידרשו תגים נוספים מעבר לאומדן וכן לביצוע תחזוקה
שוטפת מהלך תקופת ההתקשרות.
 .1.4.1בתאום עם העירייה ,תתבצע תוכנית הדבקה של התגים על המכלים.
 .1.4.3הספק הזוכה יצא לבצע את ההתקנה על המכלים באמצעות כח אדם מטעמו.
 .1.4.4הספק יג דיר מראש ויאשר עם מנהל אגף שפ"ע את מיקום ואופן התקנת
התגים ,יעגן זאת בנוהל עבודה.
 .1.4.5בעת התקנת התג בכל מכל ,יאסוף הספק לפחות את המידע הבא בגין כל
מכל:
.1.4.5.1

מס' תג

.1.4.5.1

מועד תאריך ושעת ההתקנה

.1.4.5.3

סוג מכל

.1.4.5.4

כתובת המכל (שם שכונה ,שם רחוב ,מס' בית ,כניסה)

.1.4.5.5

סטטוס המכל :תקין ,חסר מכסה ,ציר שבור ,גלגל שבור/חסר ,מכל
סדוק ,מכל שבור.

 .1.4.6המידע יוזן למערכת המידע.
 .1.4.7בעת הוספת מכל ,גריעת מכל ,החלפת תג בלוי ,יש לעדכן את הרשומה
המתאימה בבסיס הנתונים בהתאם.
 ..שרות ותחזוקה
הספק הזוכה ייתן לעירייה שירותי תחזוקה משך כל תקופת הפרויקט .שירותי התחזוקה
יכללו שירות לכל רכיבי הפתרון שנרכשו על ידי העירייה.
על מנת להבטיח שירות ותפעול רציף של המערכות בפרויקט יעמיד הספק הזוכה
בעירייה:
 .1.1מוקד קבלת קריאות
הספק הזוכה יעמיד לרשות העירייה מוקד קבלת קריאות אחד עבור כל מרכיבי
המערכת .המוקד יהיה זמין בין השעות  .17:.. – .1:..בתקופת הפיילוט ,ו/או
בכל פריסה רחבה יותר של אמצעים ככל שתבוצע ,יהיה המוקד זמין החל מהשעה
 .5:..לתקופה של שבוע ימים עד לכניסה של המערכת לתפעול שוטף.
המוקד יענה לשיחה ו/או פניה בתוך עד  11.שניות (עד  1דקות) ,במידה ונשלח
מייל או הודעה בכל אמצעי אחר ,יחזור המוקד לפונה בתוך עד  5דקות.
 .1.1מלאי חלקי חילוף:
 .1.1.1הספק הזוכה יציב במחסן מלאי קידמי בעירייה:
.1.1.1.1

יחידה אחת של מערכת קריאה על משאית

.1.1.1.1

שתי יחידות מצלמות כולל מארז המותקנות על המשאית

.1.1.1.3

יחידה אחת של מצלמת עובד.

באחריות הספק להכשיר גורם מתאים בעירייה לביצוע החלפה של יחידה
תקולה והכנסת היחידה לתפעול.
במקרה של תקלה ביחידה ,העירייה תבצע את ההחלפה ובמקביל תודיע
לספק על התקלה.
באחריות הספק להגיע בתוך עד  4שעות עבודה לאתר העירייה להחליף את
הרכיב התקול ברכיב תקין ו/או להשמיש את הרכיב שהוחלף ,זאת על מנת
להעמיד באותו יום העבודה רכיב חלופי תקין במחסן מלאי הקדמי.
במידה ותהיה תקלה באותו היום ביותר מיחידה אחת ,באחריות הספק לבצע
החלפה של הרכיב התקול בתוך עד  4שעות מפתיחת קריאה.

 .1.1.1תגים
בהתאם למאפייני התגים שיבחרו ומידת שרידותם ,יציב הספק במחסן מלאי
קידמי בעירייה כמות תגים מהסוגים השונים אשר תאפשר ביצוע החלפה של
תגים בלויים ו/או התקנה על מכלים חדשים ככל שנדרשת העירייה לנפק
מכלים בודדים.
במידה ויידרש להתקין תגים על מכלים בהיקף של למעלה מ  5.מכלים
תזמין העירייה תגים מהספק ,כמו כן באפשרות העירייה להזמין גם התקנה
ותיעוד של התגים הללו.
 .1.1.3מקרה של נזק/תאונה
למען הסר ספק ,באחריות הספק הזוכה להחזיר את המערכת לפעילות
מלאה על פי אמות המידה הנדרשות בסעיף לעיל .במקרה של נזק/תאונה,
תאשר העירייה את ביצוע החלפת הציוד ,ותרכוש על חשבונה את הציוד
החלופי .הס פק ישתף פעולה בהצגת הציוד שניזוק ככל שיידרש לכך אם על
ידי העירייה ואם על ידי גורם מטעם חברת הביטוח ו/או שמאי וזאת בהתאם
לתאום והודעה מראש של העירייה .במידת הצורך ימציא הספק הזוכה
לעירייה ו/או חברת הביטוח דו"ח נזק המפרט את הנזק שנגרם ,עלות התיקון
ככל שניתן או השבתת המערכת ו/או רכיב בה עקב הנזק.
 .1.3מערכת המידע
עם כניסת מערכת המידע לתפעול ,יגדיר הספק הזוכה גורם למתן סיוע ותמיכה
מרחוק למערכת המידע.
תחזוקה מונעת  -הספק יבצע מיוזמתו טיפול מונע למערכת בעת לעת לפי הגדרתו
כיצרן המערכת .יבצע את הטיפול המונע במועד הנדרש בתאום ובידוע מנהל
הפרויקט מטעם העירייה.
תקלת שבר  -במקרה של תקלת שבר ,יפנה משתמש המערכת מטעם העירייה
למוקד קבלת הקריאות כאמור בסעיף  1.1לעיל .המוקד ינסה לסייע מרחוק ,במידת
הצורך ישתלט על המערכת ויסייע בתפעול המערכת ו/או תיקון התקלה.
השירות ינתן בימים א' – ה' בין השעות  .17:.. – .1:..בשבוע הראשון של
הפיילוט ,ובעת הרחבת המערכת – יפעל המוקד מהשעה  .5:..למשך שבוע ימים.
במידה והמוקדן לא מצליח לתת פתרון לפניה בתוך עד  1.דקות מהפניה ,תופנה
הפניה לגורם בכיר יותר ו/או מקצועי יותר ,אשר יפעל ברציפות לפתרון הבעיה ו/או
מתן פתרון ביניים ( .) Work Aroundבמקר של פתרון ביניים ,ימשיך הספק לפעול
עד למתן פתרון מלא לבעיה.
 .1.4פגישות שוטפות

לאחר הכנסת המערכת לתפעול שוטף ,תנוהל שיגרת פרויקט .לפחות אחת לרבעון
תתבצע פגישה בנוכחות מנהלי הפרויקטים מטעם העירייה ומטעם הספק ואנשי
צוותם.
מטרת פגישת העבודה להציג תקלות ופתרונן ,לנתח מגמות ,ולהציג המלצות.

