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הקמת מוקד אזורי  ל -  11/2021מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מכרז פומבי מס' 

 לשליטה והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים 

 

 ידם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על

 

 

 

 :חלק מנהלי

  wegalil.org/tender/moked: בהתאם לפרסום באתר האשכול    –מסמך המכרז הקובע  .1

 לוחות זמנים: .2

. סיור המציעים יצא ממשרדי 10:00בשעה    12/04יום ב', תאריך    –סיור מציעים )חובה(   .2.1

 האשכול בקיבוץ כברי. 

   .12:00, עד השעה  25/04יום א', תאריך   –מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  .2.2

 . 29/04יום ה, תאריך   –אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה מועד  .2.3

 . 13:30, עד השעה  12/05יום ד', תאריך  –מועד אחרון להגשת ההצעות  .2.4

 משרדי האשכול בקיבוץ כברי. –מיקום תיבת המכרזים  .2.5

 . 14:30, בשעה 12/05יום ד', תאריך  –מועד פתיחת תיבת המכרזים  .2.6

 יה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי. פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותה  .2.7

₪.    75,000ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך    -סוג וסכום הבטוחה להצעה   .2.8

 . 30.06.2021הערבות תהיה בתוקף עד ליום 

המשרד להגנת הסביבה מממן את התמורה לביצוע העבודות בתקציב מאושר עד   -מימון   .2.9

 במועד  אךוקף ההרשאה התקציבית,  . האשכול פועל להארכת ת 2020לסוף שנת תקציב  

   .במלואה ההארכה התקבלה טרם זה  מכרז פרסום

 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  5,000 –עלות חוברת המכרז  .2.10

 

 תנאי הסף:  .3

 מעבר, הדגשה והסברים לתנאים בהתאם לחוברת המכרז שפורסמה. 

 

 שאלות הבהרה:  .4

 בנוסח שלהלן: בלבד ולא בטבלה wordבקובץ ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב,  .4.1

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 ______ )השאלה(  -סעיף ____, בעמוד ___ למסמכי המכרז                        

, לכתובת דואר 12:00בשעה    25/04עד ליום  ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאשכול   .4.2

. על הפונים לאשר טלפונית את הגעת הדוא"ל בטלפון  yaniv@wegalil.org.ilאלקטרוני  
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של   04-9576207מס'   שמו  ואת  המכרז  מספר  את  הפנייה  גבי  על  ברור  באופן  לציין  יש 

 .  29/04ליום הפונה. תשובות יינתנו עד 

 

 הגשת ההצעה:  .5

תוגש בשני עותקים. מסמכי ההצעה  ההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר  .5.1

המכרזים  לתיבת  שתוכנסנה  להלן(,  )כמפורט  ונפרדות  סגורות  מעטפות  בשתי  יוגשו 

 במעטפה ראשית משותפת אחת: 

המעטפה   .5.1.1 על  עותקים.  בשני  תוגש  אשר  המחיר,  הצעת  ובה  אחת  מעטפה 

 יירשם "הצעת מחיר". 

כאשר  הצעת המחיר,    למעטמעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך החתומים   .5.1.2

השונים הנושאים  לפי  חוצצים  באמצעות  ביניהם  מופרדים  על  הם   .

ההצעה". "מסמכי  יירשם  און  המעטפה  דיסק  יצורף  זו  של  -למעטפה  קי 

 .PDFעותק סרוק של כל מסמכי ההצעה בפורמט 

ראשית למעטפה  יוכנסו  הנ"ל  המעטפות  מספר    שתי  יצוין  עליה  אשר 

 המכרז ושמו המלא של המכרז בלבד.  

להכניס   יש  הסגורות  הראשיות  המעטפות  בלבדאת  ידני  לתיבת    באופן 

 המכרזים המיועדת הנמצאת במשרדי האשכול. 

 . 13:30עד השעה   12/05/2021מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:  .5.2

זה, ותוחזר לשולח, מבלי    הצעה שתוגש לאחר מועד  לא תוכנס לתיבת המכרזים 

 לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח. 

 

 :הגשת המענה הטכני .6

הציוד   .6.1 יצרן  מטעם  מקוריים  טכניים  מפרטים  מהצעתו  נפרד  בלתי  כחלק  יגיש  המציע 

ו לוודא עמידה מלאה  )בשפה עברית או אנגלית בלבד( המכילים את כל הנתונים שיאפשר 

בכתב  סעיף  כל  בעבור  שיוצעו  והמערכות  המכלולים  הפריטים,  של  המכרז  בדרישות 

המערכת \הכמויות. כמו כן על המציע להגיש הצהרות רשמיות וחתומות על ידי יצרן הפריט

ו שיידרש \המוצעים  ככל  נתונים  להשלים  מנת  על  בארץ,  היצרן  של  הרשמי  נציגו  או 

המערכת לדרישות הטכניות המוגדרות ואת התאמת \לא ע"י הפריטלהוכחת מתן מענה מ

 מערכת לפעול לצד יתר מערכות המכרז )לרבות ממשקים, שיתוף נתונים, אספקת  \הפריט

API/SDK .)חיבור למערכות אחרות הכלולות במכרז , 

שרטוטים,  .6.2 הכמויות  בכתב  פרק  לכל  להגיש  המציע  על  הטכניים,  המפרטים  על  בנוסף 

בלוק תיאור  סכמות  נתונים,  זרימת  תרשימי  מערכת,  תרשימי  ארכיטקטורות,  ים, 

אופן   באופן מלא את  מנת לתאר  על  שיידרש  ככל  נוספים,  תומכים  ונתונים  טקסטואלי 

החיבור בין רכיבי הקצה לריכוזי התקשורת, הצורה שבה הרכיבים והמערכות המוצעות  

והפ  הטכניות  הדרישות  על  מלא  באופן  ועונים  יחד  המוגדרות  משתלבים  ונקציונליות 
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במכרז זה, זרימת הנתונים והיכולות הפונקציונליות שמתאפשרות בין אביזרי הקצה לבין  

 כל תוכנה, בקר, רכזת, עמדת שליטה, שרת מערכת, ציוד מולטימדיה וכיו"ב. 

את המענה הטכני יש להגיש אך ורק בהגשה הדיגיטלית על המציע לאחד את כל החומרים  .6.3

ע  PDFלקובץ   בור כל שורה בכתב הכמויות, כאשר שם הקובץ יהיה מספר הסעיף  אחד 

 בכתב הכמויות )מס"ד( ושם הפריט. 

את חוברת המענה הטכני רשאי המציע להגיש באופן דיגיטלי בלבד )ללא צורך בהדפסה   .6.4

וכריכת מסמכים אלה( כחלק מהגשת מסמכי המכרז. במקרה זה, יכלול המציע בהגשת 

 את המענה הטכני. המכילים   CD \ DOKההצעה 

 סימון סעיפי ההצעה לעמידה בדרישות המוגדרות:  .6.5

כחלק מהגשת המענה נדרש המציע לאשר בכתב הכמויות את אופן עמידת   .6.5.1

הפריטים המוצעים לדרישות המוגדרות במכרז. סימון זה יהווה התחייבות  

הפונקציונליות  מוחלטת מצד המציע למענה מלא לכל הדרישות הטכניות,  

ו כל מערכת  ועבור  בנפרד  ציוד  או  \והאחרות הנדרשות במכרז מכל פריט 

יותר   או  אחד  כי  הפרויקט  של  שלב  בכל  ויימצא  במידה  ממנה.  חלק 

או ישלים המציע על  \מהפריטים אינם עומדים בדרישות המוגדרות, יחליף ו

 חשבונו את כל הנדרש לקיום כלל הדרישות המוגדרות. 

המציע .6.5.2 אחד    פירוט  את  יכלול  הכמויות  בכתב  המציע"  "הערות  בעמודת 

 הסיווגים הבאים בלבד:

ו .6.5.2.1 למכרז  \"מענה מלא" כאשר הפריטים  או המערכות המוצעים 

נותנים מענה מלא לכל הדרישות המוגדרות, והוגש חומר תומך  

 המאפשר ווידוא של האמור לעיל. 

יפותח" כאשר קיים פריט תוכנה אשר נכון למועד   -"מענה חלקי  .6.5.2.2

הגשת ההצעה לא תומך בכלל הפונקציונליות הנדרשת אך המציע  

מתחייב, בגיבוי יצרן המערכת, לפתח וליישם את כל הפיתוחים  

עמידה   לכדי  הפרויקט  ללו"ז  בהתאם  הנדרשות  וההשלמות 

עבור   המוצע  המחיר  במסגרת  הדרישות  בכל  מלאה 

וללא כל תוספת מחיר או זמן מצד המזמין, עד  \ריטהפ מערכת 

הפריט "מענה  \לעמידת  עבור  לעיל  כמוגדר  בדרישות  המערכת 

 מלא". 

כחלק   .6.5.2.3 להגיש  המציע  על  זה,  בסיווג  כלשהו  סעיף  סימון  בעת 

הפערים   את  המפרט  וחתום,  רשמי  כתוב,  מסמך  מהצעתו 

ות  הקיימים. בנוסף נדרש המציע להציג כחלק מהצעתו התחייב 

המערכת לפיתוח היכולות הנדרשות  \רשמית מטעם יצרן הפריט

 במכרז.

או מערכת העונים  \מענה פונקציונלי בלבד" כאשר קיים פריט ו" .6.5.2.4

באופן מלא על הפונקציונליות הנדרשת אך חורגים מההגדרות  



 אשכול רשויות גליל מערבי 
 להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2021מכרז מס' 

 
 

 

    
                 

 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

)למעט   (.  meet & exceedהטכניות המוגדרות בכל צורה שהיא 

זה,   בסיווג  כלשהו  סעיף  סימון  כחלק  בעת  להגיש  המציע  על 

עמידת   אופן  את  המפרט  וחתום,  רשמי  כתוב,  מסמך  מהצעתו 

המערכת בדרישות הפונקציונליות ואת הפערים הטכניים  \הפריט

אינה   הטכנית  החריגה  לפיהן  הסיבות  הצגת  תוך  הקיימים, 

את   לשקול  רשאי  המזמין  הנדרשים.  הביצועים  על  משפיעה 

המוצע ככזה המתאים  הנימוקים המפורטים ולאשר את הפריט  

באופן מלא לדרישות, או לחילופין לפסול פריט זה ככזה שאינו  

 לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי של המזמין.   – עומד בדרישות  

"מענה חסר" כאשר הפריט המוצע אינו עומד בדרישות הטכניות.   .6.5.2.5

כ"מענה   המסומנים  פריטים  קיימים  בהן  הצעות  יאושרו  לא 

למצ שתינתן  לאחר  מבלי  חסר"  הצעתו,  לתקן  ההזדמנות  יע 

לאופן   המתייחס  בפרק  כמתואר  המוצע,  המחיר  את  לשנות 

 בדיקת ההצעות להלן.  

שנרשמה    .6.5.2.6 כפי  המכרז  בדרישות  והמערכות  הפריטים  עמידת 

החומר   מול  אל  המזמין  ע"י  תיבחן  המציע"   "הערות  בעמודת 

הטכני הנלווה שיוגש כחלק מההצעה. על המציע לוודא כי הגיש  

כל המפרטים, השרטוטים, ההצהרות הרשמיות, התיאורים  את  

הגרפיים והמילוליים כנדרש לווידוא מלא של עמידת הפריטים  

 והמערכות מול הדרישות הטכניות והפונקציונליות המוגדרות.

 

 

 תיאור כללי של הפרויקט והעבודות הנדרשות: .7

 הקדמה והצגת הצורך 

ערים מסוג אשכול רשויות, שהוקם במטרה לקדם אשכול רשויות גליל מערבי הינו איגוד   .7.1

ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. אשכול רשויות גליל  

מערבי נחשב לחלוץ בתחום ומטרתו ליצור קפיצת מדרגה באיכות חיי התושבים ולהוביל  

פיסי, כלכלי  לצמיחה כלכלית ולשיתוף פעולה חברתי לאורך זמן, זאת באמצעות פיתוח  

 ורווחתי של אזור הגליל המערבי.

תושבים:  230,000רשויות הכוללות מעל  13רשותי בו שותפות  -האשכול מהווה תאגיד רב  .7.2

מעלות אשר,  מטה  עכו,  כפר -נהריה,  חורפיש,  שלומי,  יוסף,  מעלה  ג'אן,  בית  תרשיחא, 

 ורדים, מזרעה, פסוטה, מעיליא ומגדל תפן. 

באש .7.3 החברות  הרשויות  שטחים  מרבית  שבאחריותן  ומקומיות  אזוריות  מועצות  הן  כול 

פסולת   השלכת  אירועי  מאות  שנה  מדי  מתרחשים  אלה  בשטחים  נרחבים.  פתוחים 

 באזורים אסורים על ידי תושבי האזור. 
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בכוונת האשכול, בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה, להקים מערך טכנולוגי שיאפשר ניטור   .7.4

כנגד  וזיהוי אירועי שפיכת פסולת בזמן א מת, תחקור האירועים וביצוע פעולות אכיפה 

 משליכי הפסולת. 

 תיאור הפתרון הנדרש 

פרויקט  .7.5 לביצוע  הצעות  להגיש  בזאת  מזמין  מערבי  גליל  רשויות  אשכול  ערים  איגוד 

זיהוי   ניטור,  ובקרה, הקמת מערך  מוקד שליטה  של  ותחזוקה  התקנה הפעלה  אספקה, 

 בי הגליל המערבי.ואכיפת השלכת אשפה בתחומי אשכול יישו

ב .7.6 סקרים  בוצעו  זה  מכרז  כתיבת  למועד  פני    102-נכון  על  החברות    8אתרים  רשויות 

באשכול. פרויקט זה כולל את כל הרכיבים הנדרשים למתן מענה מלא וגמיש לכל אחד 

 מהאתרים המתוכננים וכן לאתרים עתידיים שיתוכננו ויבוצעו לאורך חיי הפרויקט. 

הכמויות והאמור במכרז זה אינם מהווים כל התחייבות מצד האשכול  יובהר בזאת כי כתב   .7.7

או מי מהרשויות החברות בו לרכוש כמות מסוימת של פריטים, או פריט כלשהו בכלל  

באמצעות מכרז זה. התשלום בפועל יבוצע בהתאם לכתב הכמויות ולפי תכניות מאושרות  

או לבטל כל כמות של כל פריט    וצו תחילת עבודה לכל אתר. המזמין רשאי לשנות, לעדכן

 במהלך הפרויקט בהתאם לתקציב הזמין ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 תכולת הפרויקט הנדרש מתחלקת לארבעה חלקים עיקריים:

מרוחקים   .7.8 שטח  השלכת   –אתרי  לאתרי  בסמוך  טכנולוגיים  קצה  אביזרי  של  התקנה 

אמי התקנה, כל הנדרש האשפה המזוהים כיום, כולל אספקת ארונות ריכוז, תרנים ומת

כיוונית מלאה  -לאספקת חשמל לכל ארון ריכוז וקיום תקשורת רציפה להעברת נתונים דו 

והבקרה.  הצפייה  מוקדי  לבין  האתרים   בין 

ועשויים   האתר  ומיקום  לאופי  בהתאם  משתנים  להתקנה  הנדרשים  החיישנים  סוג 

מהפרוי כחלק  המציע  ע"י  שיבוצע  המפורט  התכנון  במהלך  שיתואר  להתעדכן  )כפי  קט 

 בהמשך מסמך זה(. 

טמ"ס   מצלמות  כוללים  הנדרשים  יכולות    IPהחיישנים  כולל  שונים  מסוגים 

כריזה   מכ"מים,  טרמיות,  מצלמות  שונות,  תחכום  ברמות  רכיבי  IPאנליטיקה   ,

 אזעקה ועוד כפי המפורט בכתב הכמויות. 

ברשויות   .7.9 מקומיים  צפייה  נד  –מוקדי  המקומיות  מהרשויות  אחת  היכולת  בכל  רשת 

לצפייה בזמן אמת ושחזור הקלטות וידאו )ללא שליטה( באתרי הקצה הממוקמים בשטח  

לאתרי   כריזה  לביצוע  היכולת  תידרש  מהרשויות  בחלק  כי  ייתכן  בלבד.  הרשות  אותה 

הקצה. הצפייה בנתוני המערכות המותקנות בשטח תהיה באמצעות עמדת עבודה )מחשב 

באמצעות אפליקציה לקליינט נייד שתותקן ע"ג סמארטפון  קליינט וציוד מולטימדיה( וכן  

 או טאבלט לפי דרישת המזמין. 

"עיר   פרויקט  במסגרת  שהוקמו  ובקרה  שליטה  מוקדי  קיימים  מהרשויות  בחלק 

ללא אלימות" מטעם המשרד לביטחון הפנים. ברשויות אלה נדרש להקים עמדת  

אחריות נדרשת  לא  הקיים.  המוקד  בתוך  )קליינט(  למערכות    צפייה  המציע  מצד 

במידה  שהותקנו במסגרת הבט"פ או תפעול של מערכות אלו. יחד עם האמור לעיל,  
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כחלק בלתי נפרד מתכולת האספקה    המציע מחוייב  -  בלבד   ויידרש על ידי המזמין

לפרויקט זה לשתף פעולה עם זכייני משרד הבט"פ ולספק להם את כל הנתונים,  

מהמערכות   וידאו  ערוצי  לקלוט  כדי  הנדרשות  העבודות  את  ולבצע  החיבורים 

שיוקמו בפרויקט זה אל מערכות הצפייה הקיימות במוקדי הרשויות. יובהר כי כל  

בוצע אך ורק בצורה שלא תפגע באבטחת הרשת ובמידור  חיבור למערכת חיצונית י

התכולה הנדרשת    ההרשאות בין הרשויות השונות ובין הרשויות למוקד האשכול.

כוללת  המקומיים  ריהוט  ITציוד    למוקדים  בינוי,  עבודות  תקשורת,  תשתיות   ,

מוקד, תוכנות שונות לצפייה והקלטת וידאו ואודיו, ניהול שליטה ובקרה, מערכות  

 קרת כניסה, רכיבי אזעקה, מולטימדיה ועוד כפי המפורט בכתב הכמויות. ב

כחלק מפרויקט זה יוקם    –מוקד צפייה, שליטה ובקרה מרכזי )מוקד האשכול(   .7.10

מוקד חדש סמוך למשרדי האשכול או באחת הרשויות המשתתפות בפרויקט, אשר יהווה  

ל המערכות המותקנות בכל  את המוקד המרכזי לניטור, צפייה, תחקור שליטה ובקרה על כ 

, תשתיות תקשורת, עבודות  ITהרשויות. התכולה הנדרשת למוקד הצפייה כוללת ציוד  

בינוי, ריהוט מוקד, תוכנות שונות לצפייה והקלטת וידאו ואודיו, ניהול שליטה ובקרה, 

 מערכות בקרת כניסה, רכיבי אזעקה, מולטימדיה ועוד כפי המפורט בכתב הכמויות. 

מערכת מתקדמת וייעודית    - ססת ענן לניטור, ניתוח נתונים והתראה מערכת מבו .7.11

לאירועי השלכת פסולת ותנועת רכבים, המבוססת על כלי בינה מלאכותית, שמתעדת את 

האירועים בזמן אמת בענן לצורך זיהוי ואכיפת אירועי השלכת פסולת. המערכת תכלול  

ים כולל תמונות ווידאו, הכנסת ממשק נוח וידידותי למשתמש, תיעוד אירועים עד שנתי 

מספר רכב, מודול    \זמן    \אירועים לרשימות שחורות, מודול חיפוש אירועים לפי מצלמה  

 דוחות מובנה ועוד כפי שיתואר במפרט הטכני. 

 

 נוספים: דגשים .8

יש לשים לב ולתמחר בכתב הכמויות את האביזרים המשלימים במחירי היחידה   .8.1

ת ומערכת בהתאם לדרישות להפעלה מושלמת(  ובהתאם לכל המערכות )כל מערכ

והתקשורת כגון : סוויצ'ים, מחברים, מתאמים, כבילה ייעודית נחושת ומערכות  

הניהול של אמצעיים אלו כמו כן יש לגלם את מחיר הכנת הדרישות לאישורי חפירה  

ואו הזמנת חיבורי חשמל באם יידרש ככלול במחיר יש לגלם אותו במערכות לא  

תש  המערכות  ישולם  כלל  של  כנדרש  מושלמת  לעבודה  בהתאם  וזאת  נוסף  לום 

 והאינטגראציה בניהם. 

עבודה, התקנה, הפעלה, הרצה והדרכה כולל    ל:  בנוסף המחיר בכתב הכמויות כול .8.2

את כל הנדרש כלי עבודה, סולמות, במות, מקדחים מיוחדים, מתח לעבודה בשטח  

 .ATPוכול הדרוש לביצוע עבודה מושלמת לבדיקות  

כולל חלקי חילוף למערכות החדשות שיסופקו הגעה    36שרות ואחריות   .8.3 חודשים 

ביקורות בשנה    2לשרות בלו"ז עפ"י הנדרש בחוזה לתקלה קריטית, דחופה וכיו"ב..  

 בהתאם למפורט. 
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של   .8.4 הכנה  וקבוע,  מידי  זמין  פרויקט  )  CDRו    PDRמנהל  קבלה  (,  ATPבדיקות 

 הדרכות כנדרש והרצת המערכת.

רק  העבודה   .8.5 לעבוד  ויתאפשר  ייתכן  האשכול  נציג  עם  תאום  עפ"י  בשעות  באתר 

 בשעות מסוימות  יש לקחת את זה בחשבון. 
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 שם ומשפחה חברה

 הרטמן יוסי  אפקון 

 יעקב כהן  טופ סקיי ליין 

 דרור אליהו  מוטורולה 

 אלון שטר  בינת ישום 

 משה מזרחי  מגלקום 

 רועי מילר  אלפר 

 פרץ מולא  מר מערכות 

 עוז אליהו  טי אנד אם 

HTS  יורם הוכמן 

 רון נוימן  שמרד אלקטרוניקה 

 זיו שני  סלקום 

 

 

 

 


