
14.4.2022 

 הזמנה להגשת הצעות 
לאספקת שירותים לניטור כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות )פחים  

 תשובות לשאלות הבהרה  –  כתומים(

המסמך   מס"ד 
או הנספח  

אליו  
מתייחסת  

 ההבהרה 

פרק וסעיף  
רלוונטיים

תשובת תמיר נוסח השאלה 

תנאי הסף   1
להגשת  

הצעה  
במסגרת  
 הזמנה זו 

מתוך שאיפה למצוינות  . 8.2.5סעיף 
ברמת הפיתוח, השרות,  

המקצועיות והידע ומתוך  
רצון לשמור ולהגן על  

המידע והידע של  
 לקוחותיה ושלה,  

ובמטרה להבטיח רמת  
אבטחת מידע וסייבר  
במסגרת מתן שירות  

 ללקוחות החברה בתחום:  
פיתוח דוחות נוכחות, "

מעקב אחר עובדים  
",  והניטורובתחום הניהול 

בימים אלו מקדמת הנהלת  
 ,  xxxxחברת 

   2022לאמץ ולקיים בשנת 
מערכת איכות ניהול  

כוללת, מסוג ת"י  
Iso9001:2022  , 

לתקינת וניהול   בנוסףוזאת 
אבטחת מידע שיושמה  

 מסוג   xxxx בחברת
    Iso27001:2022ת"י 

הליך המביא לשלמות,  
 אמינות וזמינות  
 המידע בכל עת. 

בהנחה שנזכה אנחנו  
מתחייבים לעמוד בתנאי  

לאור ההתחייבות   –סף זה. 
שלנו מבקשים לאשר סעיף  

 זה כחריג. 

תמיר תאפשר להציג אישור   
רשמי מהגורם המנפיק את  

האישור על עמידה בתקן,  
המעיד כי המציע נמצא  

בתהליכים לקבלת הרישוי,  
 כהוכחה לעמידה בתנאי הסף. 

מציע אשר הציג אישור כאמור  
כהוכחה לעמידתו בתנאי הסף, 
יידרש להציג אישור על עמידה 

חודשים ממועד  6בתקן בתוך  
. ככל שלא ההודעה על הזכיה

  6הוצג אישור כאמור בתוך  
חודשים, הדבר ייחשב הפרה  

יסודית של תנאי ההתקשרות 
ויחולו, בין היתר, הוראות סעיף  

 למסמכי ההזמנה.  10

המציע   2
צירף 

אסמכתאו 
ת ונתונים  
אמפיריים  
המעידים  

כי מערכת  
הניטור  

המוצעת  
על ידו  
עומדת  

כל  זיהוי של ל 8.7.1 :8.7סעיף 
מהפינויים   %95הפחות 

שמבוצעים בפועל, בכל  
 תנאי מזג האוויר 

זיהוי כמות כלי   .8.7.2 
האצירה בכל הרמה (הנפה)  
ברמת דיוק של לכל הפחות  

בכל תנאי מזג  , %95
 האוויר 

זיהוי נפח הפסולת   .. 8.7.3
בכלי האצירה שמורם  

המועד האחרון להגשת הצעות 
15.6.2022 ליוםבהזמנה נדחה 

על מנת לאפשר למציעים  
 להיערך.
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בתנאים  
 :שלהלן

(מונף), על בסיס ניתוח  
ויזואלי ו/או על ידי כל  

טכנולוגי אחר, ברמת  רכיב 
לכל הפחות,   %80דיוק של  

 .בכל תנאי מזג האוויר
זיהוי צבע כלי   .8.7.4

האצירה הכתום שמפונה,  
לכל   %80ברמת דיוק של 

בכל תנאי מזג   ,הפחות
 האוויר 

זיהוי צבע כלי   8.7.5 .
האצירה שאינו כתום,  

לכל   %60ברמת דיוק של 
בכל תנאי מזג   ,הפחות

 האוויר  
ת זיהוי סוג  יכול .8.7.6 .

כלי האצירה הכתום ונפחו  
 ליטר(   100,1/360/240)
בכל הנפה, ברמת דיוק של   

לכל הפחות, בכל   %95
 תנאי מזג האוויר 

החברה נתמכת ע"י המדען  
רשות לחדשנות כבר היום  
הגרסה החדשה שפותחה  
והושלמה בנויה משכבות  

ניהול המאפשרות ניהול של  
מולטי רשויות ברמה  

משאיות  ארצית, קבלנים, 
,מוצרים ושירותים  

במערכת אחת מרכזית  
כולל יכולת להקצות  

הרשאות ניהול ובקרה  
 ברמת רשות וקבלן  

 
והחברה הגישה תוכנית  
שלב ג' לפיתוח שכבת ה  

A.I    והשלימה את כל
הנדרש מול המדען שאמור  

  22לאשר עד סוף אפריל 
את שלב ג' של התוכנית  

המשרג את יכולת המערכת  
י הסף  ונותן לכל תנא 

שהוגדרו ע"י תאגיד תמיר   
 במסמך זה 

המטרה להשלים פיתוח  
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ויכולות על מערכת  
הטלמטיקס "דשבורד "  

אחוד הקיים להוסיף  
יכולות זיהוי ,הערכה ודיוק  
והרחבת יכולות אנליטיקה  

של המערכת המרכזית  
שישפרו את מנגנון החיזוי ,  
והמלצות לרשות , לאשכול  

לתאגידים כמו תאגיד  
שר יכולת  תמיר שיאפ

חכמה לתכנן ולשלוט על כל  
הפינויים והסבבים עד הפח  

הבודד בדיוק מרבי על פי  
המדדים שהוגדרו בתנאי  

 הסף של תאגיד תמיר ויותר  

נמצאת בשלב אחרון של  
אישור תוכנית להשלמת  

ו   A.Iפיתוח יכולות ה 
BigData   שיאפשרו לממש

ולעמוד בתנאי הסף אילו  
 שהוגדרו ע"י תאגיד תמיר . 

היתרון המשמעותי שלנו  
שהמדען הרשות   –כחברה 

לחדשנות והמשרד להגנת  
הסביבה תומך ומלווה את  

כל שלבי הפיתוח ולומד  
לעומד את מה שפותח עד  
כה ומה שיפותח במהלך  

  A,Iהשנה בטכנולוגיית ה 
זה כולל צוות מהנדסים  

שמלווה ובודק את  
התוכנית והיישום ומגדיר  

לטכנולוגיה שלנו " תו  
ת ואיכות " מטעם  חדשנו

המדען הרשות לחדשנות  
והמשרד להגנת הסביבה  

מה שמייתר   –בהקשר זה 
את הדרישה של תאגיד  

תמיר למסמכים ואישורי  
עו"ד שאכן המנגנוני דיוק  

וזיהוי אכן קיימים  
 ומדויקים  

המדען גם מוודא שנפתח  
וניישם יכולות אלה לפי  
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מדדים הגבוהים ביותר של  
 איכות , דיוק וזיהוי 

ל כן בקשתנו היא כן  ע
לבחון אפשרות לשלב  

בהליך תחרותי זה   –אותנו 
לניטור עגלות כתומות ,  

מהסיבה שכרגע חסר לנו  
רק את היכולות הזו  

ומאידך יחסית בתקופה  
קצרה נשיג יכולות אלה  

נוכל להתחייב מולכם  
   באבני דרך

ולאפשר לתאגיד תמיר  
להיות שותפה ומעורבת  

באפיון והפיתוח במטרה  
חיב יכולות ולקבל  להר

מערכת הכי מותאמת  
לצרכים בשלב הזה   

ומאידך להטמיע  
פלטפורמה כחול לבן  

מודולרית בעלת יכולת  
להתרחב בעתיד ולהתאים  

יכולות ושירותים לאתגרים  
 בתחום זה לשנים הבאות 

יתרון משמעותי נוסף  
 שנוכל לספר לתאגיד תמיר  

שהמערכת כיום בגרסה  
החדשה תאפשר לרשויות  

לות שיטמיעו את  ואשכו
הפתרון שלנו לפתוח  

ולהקים באותה מערכת  
 יישות חדשה  

רשות / או אשכול ללא  
צורך לרכוש מערכת ניהול  

אלא   –פסולת עירונית 
נאפשר לרשויות לפתוח  
יישות ועץ חדש לניהול  
פעילות האשפה ברשות  

בנוסף למערכת ניהול  
וניטור עגלות כתומות  

 ברשות
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המערכת שלנו מפותחת  
אלה כפלטפורמה   בימים

היחידה שנותת מענה  
הוליסטי מקצה לקצה  

לתחום איכות הסביבה "  
 בעיר חכמה " 

קרי לתמוך בתוכנית  
האסטרטגית של המשרד  

 להגנת הסביבה : 

הפרדה במקור  והגברת  
 המחזור וצמצום ההטמנה  

תמרוץ פרסונלי ברמת בית  
אב/ בנין יישוב ואו עסקים  
, כולל מענה לניהול פסולת  

 בעסקים  עודפת

אנחנו נשמח לשתף פעולה  
ולהגדיר יחד את הצרכים  

ולהתחייב באבני דרך  
להשלמת פערים אלה  

המפורטים בסעיפים אלה  
של תנאי הסף בהליך  

 התחרותי. 
 8.7.5 תנאי הסף  3

 3עמוד  8.7.6
לגבי איסוף בחושך?  מה 

רוב המצלמות בשוק  
ולא ניתן   IRעובדות ב 

 לראות את הצבע.  

תנאי הסף לזיהוי צבע כלי  
האצירה מתייחס אך ורק  

לאיסוף המתבצע בשעות האור  
 בלבד.

 58.1 תנאי הסף  4

12עמוד   

נבקש הבהרתכם לכוונת  
 האמור בסעיף 

בהתאם לאמור, שורת דיווח לא  
תיווצר פעמיים. כלומר כל הנפה  

תיספר רק פעם  כלי אצירהשל 
בהתאמה כל תמונה של . אחת

  תוצג פעם אחת  כלי אצירה
כלי אצירה שהונף   בלבד עבור כל

 . ופונה
 65,67,68 תנאי הסף  5

 14עמוד 

יובהר כי לחברתנו קיים  
פטנט ישראלי מס' רשום  

IL253417A :שם הפטנט .
Device, system and 

method for the 
monitoring, control 

and optimization of a 
waste pickup service 

השאלה אינה ברורה. כמו כן, 
  -ו 67, 65לא ברור כיצד סעיפים 

אליהם השאלה מפנה,   68
 קשורים לתנאי הסף. 

 1.5 נספח א' 6

24עמוד   

האם נדרש לשמור תיעוד  
כל הנפה   וידאו של

ולהעלות אותו לשרת מעבר  
לתמונות/מידע מעובד? אם  

 כן, לכמה זמן? 

  נספח א'ל  2.7סעיף  ורא
. לשיקול  למסמכי ההזמנה

הספק כיצד לשמור את סרטוני  
הווידיאו. על הספק להבטיח  

לצפייה בסרטון    זמינות מיידית
ווידאו של פינוי עד חודש ימים 

של   לפי דרישה ,אחורה במערכת
 בהתאם תמיר ו/או מי מטעמה,
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פרמטרים שיוזנו כמתואר  
 . 2.7בסעיף 

 1.8 נספח א' 7
 24עמוד 

מניח שמדובר ב  
https://www.govmap.g

ov.il/  ,   נוכל להתממשק
  APIבמידה וייחשף 

מתאים ע"י האתר ותמיר  
יסכמו שתהיה לנו גישה  

 אליו. 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

 1.10 נספח א' 8

 24עמוד 

האם יש צורך במתן יכולת  
עריכה עצמאית למשתמש  

או שבקשה משירות  
לקוחות וביצוע ע"י הספק  

 מספיקים 
 

תמיר תאפשר ביצוע עריכה על 
ידי בקשה משירות הלקוחות 

ימי    2הספק בתוך וביצוע על ידי  
 עבודה לכל היותר. 

 1.11 נספח א' 9

24עמוד   

לכוונת   הבהרתכם  נבקש 
 האמור בסעיף 

האם במידה וההמשאית  
אוספת מיכל שאיננו כתום, 

המיכל יוצג על המפה?  
האם ייכנס לדו"ח איסופים  

סוג פסולת שונה   )יצויין
מאריזות(? האם לבצע  

ספירה כוללת של איסופים  
ובמקביל ספירה של  

איסופים לפי סוג פסולת  
 )צבע מיכל(? 

יוצג בצבע שונה על   כלי האצירה
; איסוף כלי האצירה  המפה

יופיע בדו"ח האיסופים וכן  
יצויין כי מדובר בפסולת שאינה  
פסולת אריזות; הספירה נדרשת 

וראות סעיף להיות בהתאם לה
לנספח א' למסמכי ההזמנה.   2.4

לפיכך, תתבצע ספירה של מספר  
האיסופים הכולל וכן של מספר 

האיסופים לפי סוג הפסולת,  
 בנפרד. 

 1.14 נספח א' 10

25עמוד   

נבקש הבהרתכם היכן  יוצגו  
  ? אופן  ובאיזה  הצבעים? 
ע"פ   ותוכן  כתומה  מסגרת 

 צבע בתצוגת המפה? 

כמות   תוצג ,ג'טיםדכחלק מהווי
  פינויים לפי צבע. בדוחות יצויין

והקטגוריה   המוערךהנפח   אחוז
 ."ירוק", צהוב"(לדוגמה: שלו )

 1.15 נספח א' 11

25עמוד   

במערכת   מדובר  האם 
וצריכים   תמיר  של  קיימת 
לחשוף להם ממשק לבקשת  
שנאספו   מיכלים  כמויות 

למשאית/יום/פוליגון  
  מסוים? 

המערכת אליה מתייחס הסעיף  
היא מערכת קיימת. להבהרה, 

משאית הפינוי נכנסת בתום  
סבב/יום פינוי לתחנת המיון  
ונשקלת. בהמשך לכך, יועבר 

תמיר דיווח  למערכת הדיווח של 
על מספר הפינויים המאושר לפי  
סוג כלי האצירה, ברמת משאית  

 ורשות )פוליגון(. 
 נספח א' 12

 
2.3 

2.4 

26עמוד   

פרמטרים   קביעת  האם 
תהיה   מאושרת  להרמה 
החל   רק  או  רטרואקטיבית 
הפרמטרים   קביעת  ממועד 
להגדיר   אפשר  החדשים? 
איזה   מדויק,  יותר  באופן 

 פרמטרים? 

ם לא תחול  קביעת הפרמטרי
 רטרואקטיבית. 

יקבעו באופן סופי  יהפרמטרים  
ויחולו   לאחר זכיית הספק

מהמועד בו נקבעו על ידי תמיר  
: ה. פרמטרים לדוגמבאופן סופי

כלי  זיהוי / אי זיהוי הרמה של 
, זיהוי / אי זיהוי עצירה אצירה

 ועוד. 
 2.7 נספח א' 13

 26עמוד 

לפני   סרטונים  משיכת 
בטווח   פוליגון  פוליגון/תת 

נבקש הבהרה    –זמן מוגדר  
 למה בדיוק הכוונה? 

צריכה להיות זמינות מידית  
לצפייה בסרטון ווידאו של פינוי  

 על ידי עד חודש ימים אחורה 
הזנת מפתחות כגון: מספר  

משאית, פוליגון, תת פוליגון, 
 טווח זמן של הסרטון המבוקש

 וכדומה. 

https://www.govmap.gov.il/
https://www.govmap.gov.il/
https://www.govmap.gov.il/
https://www.govmap.gov.il/
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 נספח א' 14
 

3 

27עמוד   

כלים   היות    -מצבת 
בפועל   מניפה  והמשאית 
עבור   שונים  במיקומים 
כתלות   הכתובת  אותה 
שלה   העצירה  במיקום 
רכב   התנועה/כלי  ובמצב 
ניתן   לא  וכדומה,  חוסמים 
כל   של  "איחוד"  לבצע 
מסויימת   לכתובת  ההנפות 
פתרון   האם  הנ.צ..  ברמת 
ישויכו   בה  כלים  מצבת  של 
)בין   רחוב  למקטעי  הכלים 

לצומת שקיים  צומת  כפי   )
 כיום יענה על הדרישה? 

 

כאמור   הקיים כיוםהפתרון 
עונה להגדרת  בשאלת ההבהרה

כי  יובהר  .הסעיף באופן חלקי
יש לשייך   ,מקטעים ככל שיהיו

את המקטע לתת פוליגון )רחוב /  
בתת  ה:שכונה / יישוב(. לדוגמ

כלים שבמקטע יש   50פוליגון יש 
. תת הפוליגון צריך להיות  2

וגדר, כלומר בר  ומ קבוע
 השוואה 

 נספח ב' 15
 

2 

28עמוד   

כלים   מצבת  יש    –דו"ח 
על   שמדובר  בחשבון  לקחת 
עשוי   הפקתו  שמשך  דו"ח 
)כתלות   לקחת מספר שעות 
והאזור   התאריכים  בטווח 
עבורו   להפיק  שמבקשים 
את הדו"ח(. האם מעוניינים  
כזה   דו"ח  להפקת  במנוע 
שתסתיים   לאחר  וקבלתו 

 הפקתו בפועל? 
 

שהדוח יהיה   תמיר תאפשר
קבוע ולא ישתנה ברמת רשות 

)פוליגון ראשי( ו/או ברמת אזור  
תקופה  , על בסיס)תת פוליגון(

ה יחליט מ או מי מטעו/שתמיר 
שהיא מייצגת את מצבת  

 הכלים. 
בהתאם לשיקול דעתה של תמיר  

התקופה ניתן יהיה לשנות את 
הדוח כך שמצבת  עליה מתבסס

 וסף,בנ הכלים תשתנה בהתאם.
תוצג התקופה עליה מתבסס  

הדוח. יובהר שללא שינוי  
 התקופה עליה מתבסס הדו"ח,

 מצבת הכלים לא תשתנה. 
לא נדרש מנוע להפקת מצבת 

 . כלים דינמית
 נספח ב' 16

 
4,5 

29עמוד   

להבדלים   הבהרתכם  נבקש 
לאמור    4בין האמור בסעיף  

   5בסעיף 
 

דוחות  הבין   דניתן לאח
   .5-ו  4האמורים בסעיפים 

 נספח ב' 17
 

6 

29עמוד   

למשפט   הבהרתכם  נבקש 
באופן   יוצגו  ב"ההתראות 
שורות   דוח  לפי  מפורט 

 דיווח" 

  1לפי הפלט המוצג בסעיף  
"דוח שורות דיווח   –לנספח 

 . )איסופים("

מסמך  18
 הפנייה 

הארכה   112כ  לקבל  ניתן  האם 
שאלות   הגשת  במועד 

 הבהרה 

  2ראו מענה לשאלת הבהרה 
 לעיל. 

מסמך  19
 הפנייה 

 28ז 
 

הארכה   לקבל  ניתן  האם 
 במועד הגשת המענה 

  2ראו מענה לשאלת הבהרה 
 לעיל. 

מסמך  20
 הפנייה 

3.2  + 
 III  55.יב

יפיק   שהספק  הכוונה  מה 
תמיר?   עבור  הדוחות  את 
היא   הכוונה  האם 
לאפשר   נדרשת  שהמערכת 
הפקת הדוחות ותמיר תפיק  
אנא   בעצמה?  הדוחות  את 

 אשרו.

כוונת הסעיף היא שהמערכת 
נדרשת לאפשר את הפקת  
הדוחות, ותמיר תפיק את  

 הדוחות בעצמה. 

21  
מסמך   

 הפנייה 

בתמיר מוטמעת מערכת   3
שתומכת בסוגי   xxxxשל 

פסולת מסוגים שונים  
ת, פלסטיק(,  )קרטון, זכוכי

מתממשקת למערכות של  
תמיר וכן מתממשקת  

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 
 

יוכל    נציין כי הספק הזוכה
לעבוד בשיתוף פעולה עם ספקי  

המערכות האחרות של תמיר על  
 מנת לספק להן את צד התוכנה. 
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ליחידות קצה של קבלנים  
לקבלת דיווחים ממקורות  

 .חיצוניים
כידוע, המערכת תומכת  

במגוון רחב של דוחות  
מותאמים לצרכים של  

תמיר, תומכת בסוגי  
משתמשים של מנהל רשות,  

מנהל קבלן ומנהל אדמין  
של תמיר עם פילוחי דוחות  

ת תמונות  בהתאם, הצג
 .ועוד

 
: לאור האמור, אנו  השאלה

מציעים לתמיר להפריד  
את הרכיב האוטומטי של  

קבלה, ניתוח ושליחת  
נתוני הפינויים מהמשאית  

)כלומר מערכות הניטור  
שמותקנות על המשאית(  

ובין מערכת הניהול  
האחורית שאחראית על  
השמירה, הפקת דוחות  

 .וממשקים
 

בצורה זו ניתן ליישם  
מערכת אחורית אחודה, כך  
שכל מי שיציע את הפתרון 

לאיסוף הנתונים יוכל  
להתחבר למערכת  

הבקאופיס הקיימת כבר  
 בתמיר.

 

 

 נספח א'  22
 

1.9 
 

האם הפוליגונים המשניים  
הם על בסיס הפוליגנים  

ורק    govשמוגדרים ב 
משנים את  

שיוך  \איחוד\הקיבוץ
שלהם, או שהדרישה היא  

בניה שרירותית של  
    פוליגונים

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

 נספח א'  23
 

1.12 
 

מה   –הגדרת ימים קבועים 
השימוש שלהם אם יש  
 מעבר למתן התראות? 

 

עבודה מחוץ לשעות ו/או לימים  
ההתראות   ה עלהקבועים משפיע

 הא( ומשפיע בנספח   2.8)סעיף 
על הגדרת סוג פסולת )סעיף  

( וסטטוס שורת הדיווח  1.11
 .(2.4ו   2.3)סעיף 

 נספח א'  24
 

2.8.5 
 

האם זה אומר מעקב אחרי  
שעות   24מיקום המשאית 

ביממה? אם לא, מתי  
 מגדירים תחילת עבודה? 

קבלת מיקום רק לאחר הנעת 
המשאית. התחלת יום עבודה 

בפוליגון  זהו הפינוי הראשון 
)רשות( מאושרת ומוגדרת  
   .לאיסוף של פסולת אריזות

האם גורם כל שהוא ביצע   פרק ד'  מכרז 25
פיילוט ו/או הוכחת יכולת  

עבורכם, בידיעתם או  
 בהזמנתכם ? 

 

תמיר ביצעה פיילוט ביחס  
למרכיב מסוים ומצומצם  

 מהשירותים נשוא ההזמנה. 
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האם אותו גורם ישתתף   פרק ד'  מכרז 26
במכרז שפרסמתם או  
שהוא קשור עם חברה  

 אחרת שתשתתף במכרז ? 
 

מטבע הדברים, אין באפשרות 
תמיר לדעת אילו גורמים יציעו  

הצעות במסגרת ההזמנה.  
מדובר בהליך פתוח לכלל  

הספקים הסבורים כי ביכולתם 
להציע את השירותים נשוא  

 ההזמנה.  
(  1האם בדיקה זו )בשאלה  פרק ד'  מכרז 27

ל גבי משאיות  נערכה ע
שמפנות בפועל פחים  

 כתומים עבורכם ? 

ראו התייחסות תמיר לשאלה 
 לעיל.  25

האם תכנון הפרויקט   פרק ד'  מכרז 28
ואפיון המטלות הנדרשות  

מהספק בוצעו ביחד עם  
 נציג מטעמכם ? 

 

אינה ברורה. למען הסר  שאלהה
מסמכי ההזמנה  כי   נבהיר ספק,

נכתבו על ידי תמיר בלבד  
 ובהתאם לצרכיה ושיקוליה. 

נבקש לדעת האם הוכחה   8.7 מכרז 29
כי המערכת המוצעת  
  8.7מבצעת את כל סעיף  

הינה כנגד ביצוע עבור  
גורמים אחרים שהם לא  

תאגיד המחזור תמיר כמו  
כן במידה והניטור בוצע  

בשיתוף פעולה עימכם  
האם ההשוואה בין הביצוע  
המדווח לבין הביצוע בפועל  
 בוצעה על ידי עובד שלכם.  

 

ו  השאלה אינה ברורה. רא 
 28התייחסות נוספת בשאלה 

 לעיל. 

הינה כי   8.7משמעות סעיף  8.7 מכרז 30
היחיד שיכול להוכיח את  

אחוזי ההצלחה  
הספציפיים כפי שנדרש  

הינו אך ורק מישהו אשר  
ביצע את הפיילוט ביחד  

איתכם, ונשאלת השאלה  
מדוע בוצע פיילוט רק עם  
ספק אחד ומי היה הגורם  

אצלכם אשר קבע איזה  
זכה לבצע עמכם את  ספק י

הפיילוט, אשר מתברר  
כאמור שהוא גם ההוכחה  

המוחלטת והבלעדית  
בעמידה בדרישות הסף. לא  

רק זאת אף זאת שהציון  
המשוקלל שינתן לאותו  
ספק הינו ציון שינתן על  
סמך עבודתו המשותפת  

 איתכם.
 

ראו התייחסות תמיר לשאלת 
לעיל. למען הסר   25הבהרה 

תנאי   כל יכ נשוב ונבהיר . ספק, 
לרבות האחוזים   ,הסף

  תמיר על ידיהמינימליים נקבעו  
 .ושיקוליה  לפי צרכיה בלבד,

מבקשים   23, 22סעיף  22,23 מכרז 31
לדעת האם במידה והתקנו  

משאיות בשנה   70
הראשונה, ואם לאחר שנה  

וחצי אתם מחליפים את  
הקבלנים העובדים, האם  

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 
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משמעות סעיפים אלה היא  
נם את כל  כי אנו נתקין בחי

 המשאיות החדשות?  70
 

האם ניתן להבין כי הספק    35.1.2 מכרז 32
שביצע ביחד איתכם את  

הפיילוט ו/או הבדיקה  
המקדימה יקבל את הציון  
של פרמטר האיכות בזכות  

העבודה שהוא ביצע  
איתכם. וכמו כן האם נציג  

מטעמכם השתתף במדידות  
ובהשוואות בין היכולות  
המדווחות לבין היכולות  

 המבוצעות בפעול 

הבהרה ראו התייחסות לשאלת 
 לעיל.  28

כיצד ניתן לאמוד הצעת   35.1.3 מכרז 33
על פירוק   3%מחיר )

על שעת   2%והתקנה + 
פיתוח( כאשר אף אחד לא  

יודע מה המשמעות  
הכספית. לכן על מנת  

שהשקלול יהיה הוגן, אנו  
מבקשים כי הצעת המחיר  

להתקנת מערכת ושעת  
עבודה יהיו ע"פ אומדן  

מכומת שלכם שיפורסם  
או שלכל היותר יונח  מראש 

בקופסת ההצעות לפני  
 פתיחת המכרז 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

האם שקלול הצעות המחיר   35 מכרז 34
בבדיקת השלב הכספי  

יתייחס לעלויות  
המשוערות בשלוש שנים  

של המכרז או בשנה אחת,  
כמו כן נשוב ונבקש כי  
אומדן שעות הפיתוח  

הנדרשות ואומדן החלפות  
רשות יימסר  המערכות הנד

לידיעת המשתתפים ולכל  
הפחות יונח לפני מרכז  

 בתיבת ההצעות 
 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 
 

שקלול הצעות המחיר עבור  
התשלום החודשי השוטף  

מתייחס לעלות עבור תשלום 
  21חודשי שוטף )כאמור בסעיף  

להזמנה( של מערכת ניטור אחת  
 בודדת. 

 
עבור פירוק והתקנה של מערכת 

  22כאמור בסעיף  ניטור )
 להזמנה( אחת בודדת. 

 
עבור תשלום בגין שעת פיתוח 

להזמנה(    23)כאמור בסעיף 
 אחת בודדת. 

האם תמיר רשאית לקיים   36.1 מכרז 35
משא ומתן עם המציעים  
לאחר פתיחת  מעטפות  

 המכרז,  
 

תמיר רשאית לקיים משא ומתן  
 עם המציעים, בכל עת. 

שותפה  האם תמיר תהיה  45 מכרז 36
פעילה במגעים התפעוליים  

עם הרשויות המקומיות   
 והקבלנים 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

  45כיצד ניתן לספק בתוך  47 מכרז 37
יום את כל דרישות המכרז  

ראו התייחסות תמיר לשאלת 
 לעיל.  2הבהרה 
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וביצוע ניטור ספציפי של  
פחים כתומים כפי שנדרש  
על ידכם. משמעות הדבר  

היא כי רק אותו אחד  
באופן   שביצע ביחד אתכם )

כזה או אחר( את בדיקת  
הנושא / הפיילוט יכול  

 לעמוד בתנאי זה. 
התקנת מערכת האיתור על   49 מכרז 38

משאית הקבלן חייבת  
להתבצע על פי המכרז  

יום, נושא זה אינו    14בתוך 
יכול להיות באחריות  

המציע אלה ברצונו הטוב  
  10של הקבלן ומניסיון של 

שנים שיש לנו בפרויקטי  
ניטור, הקבלנים עושים  

כמיטב יכולתם להקשות  
על התקנת הציוד. נבקש כי  

 הערה זו תטופל על ידכם 

חלה  האחריות לתיאום התקנה 
המציע   ,. יחד עם זאתעל הספק

יכול לפנות לרשות המקומית 
ולהיעזר בתאגיד תמיר לביצוע  

 התיאום. 

  70בהנחה שיותקנו   52 מכרז 39
משאיות, ובהנחה כי  
שמשאיות תעבודנה  

שנתיים האם פרוש סעיף  
זה כי אתם יכולים לדרוש  

  140מאיתנו פירוק והרכבה  
 פעמים ללא תמורה. 

כן. אין שינוי מהאמור במסמכי  
 ההזמנה.

מי קובע את אפיון   58.3 מכרז 40
 החריגים 

אפיון החריגים נקבע על ידי  
 תמיר. 

  במקרה של נזק בזדון 63 מכרז 41
מבקשים לדעת מי הוא  

אותו "הקבלן שיישא  
באחריות.." שישלם עבור  
הנזק האם מדובר במציע  
או בקבלן הפינוי. מבקש  

להבהיר שתמיר תגבה  
מקבלן הפינוי את כל  

העלויות הנגרמות מנזק  
בזדון ותעבירו לידי ספק  

שרותי הניטור בהתאם  
 למחירון הציוד אצל הספק 

הקבלן שיישא באחריות הינו 
 הזוכה בהזמנה. הספק 

לעניין הסיפא של שאלת  
ההבהרה, אין שינוי במסמכי 

 ההזמנה.

האם במסגרת שקלול   פרק י"ב  מכרז 42
הציון יילקחו בחשבון על  

 ידי תמיר, נתונים כגון:
קיום עשרות נקודות  

התקנה פזורות ברחבי  
 הארץ 

ו/או הספק מחזיק בעצמו  
באנשי תוכנה ובטכנאים  

 ומתקינים 
ו/או משרדי הספק פזורים  

 בכל הארץ  
 

לא, פרמטרים אלו לא ישוקללו  
במסגרת ציון האיכות. יובהר 

שהספק יצטרך לעמוד בלוחות 
במסמכי   הזמנים המצוינים

 .  ההזמנה
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מי וכיצד יקבעו את אחוזי   89.3 מכרז 43
הזיהוי לצורך אישור  

 התשלום 

תקבע את אחוזי הזיהוי   תמיר
  ואת ממוצע אחוזי הזיהוי

 כהגדרתו במסמכי ההזמנה. 
מי יקבע האם פיתוח   89.4 מכרז 44

מערכת הניטור אינו תקין  
ואינו עומד בדרישות ומה  
 הם הפרמטרים לקביעה זו 

 

תקבע האם תכולת   תמיר
הפיתוח, כולה או חלקה, אינה 
עומדת בדרישות. הפרמטרים 
הם פונקציות שלא עובדות או  

לא עובדות כראוי, באגים  
 במערכת וכדומה. 

יש לקחת בחשבון כי פיתוח   1.3 נספח א  45
ווידג'טים הינו בעלות  

שעות פיתוח. ואינו  
מתכולת הפרויקט מכיון  

 שלא הוגדרו תכולות. 
 

נוי במסמכי ההזמנה.  אין שי 
פיתוח ווידג'טים הינו חלק  

מתכולת השירותים שהוגדרו 
 בנספח. 

יש להגדיר אילו מסכים   1.4.1 נספח א  46
ואילו פונקציות אמורות  

להיות ברות הרשאה,  
להגדרות אלו יש  

משמעויות על היקפי שעות  
 הפיתוח. 

 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

מה הכוונה בתאור "כל   1.5 נספח א  47
מדד ורכיב טכנולוגי אחר  

שידע לתת אינדיקציה זו"   
האם ידרשו אנדקציות  
נוספות מעבר למפורט  

בסעיף זה, במידה וכן, יש  
להגדירן מראש כי הן  

ישפיעו על הפתרון  
 הטכנולוגי ועלויות הפיתוח. 

 

כל מדד ורכיב טכנולוגי אחר  
במידה ולספק יש   -פירושו 

אחר שלא צויין   פתרון טכנולוגי
בסעיף זה אשר מקובל על תמיר  

 ויספק את התוצר הנדרש. 

האם בשימוש בביטוי   1.7 נספח א  48
הכוונה היא   "כלים"
 לפחים? 

, הכוונה לכלי אצירה  כןא
 )פחים(. 

באחריות מי ההתממשקות   1.15 נספח א  49
למערכות תמיר, הבקשה  

היא כי המערכת תספק  
API  במידה והספק אמור ,

לבצע את ההתממשקות אל  
מערכות תמיר, נא לפרט  

מהן ההתממשקויות,  
של המערכות   APIולספק  

על מנת שניתן יהיה  
 להעריך את שעות הפיתוח.

 

  אין שינוי במסמכי ההזמנה.
י  משאית הפינויובהר כי  ,בנוסף

נכנסת בתום סבב/יום פינוי  
לתחנת המיון ונשקלת. בהמשך 
לכך, יועבר למערכת הדיווח של 
תמיר דיווח על מספר הפינויים 
המאושר לפי סוג כלי האצירה, 
 ברמת משאית ורשות )פוליגון(.

הוגדרו   1.5בסעיף  2.3 נספח א  50
הפרמטרים להוכחת פינוי,  

האם מדובר בסעיף זה  
 בפרמטרים אחרים? 

 

ותם הפרמטרים שבשילוב לוגי  א
שלהן המערכת תקבע באופן  

אוטומטי האם  מדובר בפינוי, 
בהתאם לשיקול דעתה של  

 . תמיר

במידה ואלו ההגדרות של   2.6 נספח א  51
הוכחת פינוי , מה משמעות  

? בנוסף, מהי  2.3סעיף 

בהינתן לכל פתרון טכנולוגי  
שהספק יוכיח כי הוא מספק  

  על ידילזיהוי פינוי אשר יוסכם  
 . תמיר
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הדרישה לאמצעים נוספים  
 לזיהוי הנפת הפחים 

, על מנת להגדיר תכולת   2.8 נספח א  52
פיתוח יש להסביר כיצד  
המערכת צריכה לזהות  

פינוי כפול, במידה ונדרשת  
חומרה ייעודית, יש  

 להגדירה. 
 

  אין שינוי במסמכי ההזמנה. ראו
 53תשובה לסעיף 

 

מבקשים הבהרה כיצד ניתן   2.8.2 נספח א  53
לזהות אם אותו פח )מתוך  

יונף פעמיים   סמוכים( 3
מבלי שתהיה מערכת זיהוי  

(RFID)   על הפחים 

על הספק לתת את הפתרון  
ו/או את החלופה   הטכנולוגי

למניעת ספירה לא אמינה של 
פינויים. פתרון מינימלי )דוגמא( 
ניתן לזהות פינוי כפול כך שאם 
ידוע שבתת פוליגון מסויים יש 

X   פחים וביום פינוי בפוליגון זה
 מבוצע )מפונה( 

X  +Y  פחים המערכת תיתן
התרעה. יובהר כי תמיר תבחן  

האם הפתרון המוצע על ידי  
לשביעות רצונה,  הספק הינו 

בהתאם לצרכיה ושיקוליה  
 הבלעדיים. 

האם משאית מפנה אך ורק   2.8.4 נספח א  54
כתומים בימים קבועים  

ובאזורים קבועים? האם  
יתכן כי משאית עובדת  

בצהרים   Xבבוקר בישוב 
  Zובערב ביישוב  Yביישוב  

 כיצד תתייחסו לכך 

. לכל רשות  השאלה אינה ברורה
או ימים שעות עבודה ו/ יוגדרו

אם יש   לביצוע פינויים.  מוגדרים
איסוף מחוץ לשעות / ימים אלו  

ככלל, משאית תהיה התראה. 
פינוי יכולה לבצע פינויים בכמה  

 רשויות באותו יום עבודה.

מי מספק את הפוליגון   2.8.7 נספח א  55
והאם הנכם מודעים לכך  

כי יש הרבה רשויות שבהן  
  3או   2מטר יש   30בתוך 

 גבולות רשות 
 

 אין שינוי במסמכי ההליך. 

הנחת העבודה של המכרז   3 נספח א  56
היא כי מצבת הפחים תבנה  
על בסיס ההנפות והמיקום  

 שלהם.
מיותר לציין כי ההנפות  

אינן נעשות במקום מדויק,  
פחים לעיתים נאספים  

לנקודות שונות ותכולה  
מועברת מפח לפח כך  

ששיטה זו לעולם לא תהיה  
מדוייקת ולא תצליח לתת  

 מידע נכון. 
בהתבסס על העובדה כי  

כותב המכרז מעוניין לקבל  
התראות על פחים שלא  

רוקנו יש בעיה להתבסס על  
ך שיש לעדכנה  שיטה זו כ

 או לוותר על דוח זה. לכן:
כיצד ניתן לדעת אם לא  

 הרימו פח. 
כיצד ניתן לדעת אם  

הדוח יכול להציג כמות פחים 
לפי מקטעי רחוב ולפי פוליגונים  

התקופה עליה מתבסס משניים.  
תהיה אמינה לבדיקה   הדוח

תמיר. תמיר  על ידיומוסכמת  
שומרת לעצמה את האפשרות 

 לטעון קובץ אקסלי חיצוני. 
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העבירו מפח לפח ולימצמו  
 פינוי 

כיצד נוכל לשייך פח לבית  
אם "המוציא" מקבץ פחים  

של מספר בניינים בנקודה  
 אחת.

איך נדע אם פח   - לדוגמא 
יורם   10של בכתובת בניין 

בגלל   14מול  בניין בכתובת 
שלא היה מקום לעמוד ליד  

 בניין  
10 

לסעיף  ראה הרחבה בהערה  2 נספח ב  57
, לא ניתן  של נספח א' 3

המבוסס   אמיןלפתח דוח 
 על שיטת איסוף נתונים זו. 

 אין שינוי במסמכי ההליך. 

יש להגדיר מהם החריגים    5 נספח ב  58
בעת המכרז לצורך הגדרת  
תכולת הפיתוח, אחרת הן  

יוגדרו כשעות פיתוח  
נוספות )למרות המתואר  

 בסעיף(. 

 אין שינוי במסמכי ההליך. 

באיזו שיטה תבקשו לדעת   8.7.3סעיף  תנאי הסף  59
לנו אין   - את נפח הפסולת?  

  – כרגע את היכולת הזאת 
תנאי  האם ניתן לשנות את 

 הסף הנ"ל 

על הספק לתת את הפתרון  
אשר עונה  הטכנולוגי המתאים

 לדרישות מסמכי ההזמנה. 
 

   אין שינוי במסמכי ההזמנה.

אין לנו כרגע את היכולת   8.7.3סעיף  תנאי סף  60
לבקרה על הנפות כפולות  

האם ניתן   –של פח מסויים
 לשנות את תנאי הסף הנ"ל 

ראו התייחסות תמיר לשאלת 
 לעיל.  59הבהרה 

לא יתכן שבמקרה גניבה   63סעיף   61
שריפה או פגיעה בזדון  

במערכת האחריות תחול  
 על הספק 

 האם ניתן לשנות? - 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

מחיר המקסימום לא   22.4סעיף  מחיר  62
  –משקף את מצב השוק 

 ?האם ניתן להגדיל אותו

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

מחיר המקסימום לא   23סעיף  מחיר  63
  –משקף את מצב השוק 

 ?האם ניתן להגדיל אותו

ראו התייחסות תמיר לשאלת 
 לעיל.  62הבהרה 

מחיר המקסימום לא   24סעיף  מחיר  64
  –משקף את מצב השוק 

 ?האם ניתן להגדיל אותו

ראו התייחסות תמיר לשאלת 
 לעיל.  62הבהרה 

ערבות   65
 בנקאית 

למסמכי    8.8כאמור בסעיף  בתנאי סף? האם מדובר  30
ההזמנה, המציע נדרש לצרף  

ערבות בנקאית להצעתו. צירוף  
 הערבות מהווה תנאי סף. 

כלומר, אין שום ודאות   38 כשיר שני  66
 לגביי גודל הזכייה? 

 שינוי במסמכי ההזמנה.  אין

מיקום   67
 ההתקנה 

ההתקנה דורשת חשמל,   48
מיזוג, גג ועוד דברים כאלו  

 ם זה יסופק על ידכם? הא –

הספק הזוכה נושא באחריות 
הכוללת להתקנת מערכת  

 הניטור.  
האם ישנו תשלום נפרד   70 כח אדם  68

למנהל הפרוייקט מצד  
 הספק? 

לא תשולם כל תמורה נוספת 
מלבד התמורה המפורטת בפרק 

 י"ג למסמכי ההזמנה. 
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תמורה   69
עבור  

 שירותים 

מדוע מדובר על תנאי   79
  – 60שוטף תשלום של 

 האם ניתן לשנות זאת? 

 ההזמנה. אין שינוי במסמכי  

פיצויים   70
 מוסכמים 

הפיצוי שמוכתב מאוד   89
 נשמח לשינוי שלו  -גבוהה 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

תקופת   71
ההתקשרו 

 ת

  7האם ניתן לשנות ל   93
 שנים? 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

ערבות   72
 בנקאית 

האם   –גבוהה . הסכום 1 97
. האם  2ניתן לשינוי?  

 יום   30אפשרי לאחר 

   אין שינוי במסמכי ההזמנה 

האם ניתן לקבל דוגמאות   כולו  נספח ב'  73
 שקיימים היום?

הדוחות אינם קיימים. אלו  
התוצרים שתמיר מבקשת  

 . לקבל
הסכם  74

 התקשרות 
  – יש לנו הערות לחוזה  כולו 

האם ניתן לשנות בשלב זה  
 א

 שינוי במסמכי ההזמנה. אין 

הסכם  75
התקשרות  

תיקון   –
 תקלות 

האם כל תקלה היא על   10
חשבון הספק? גם תקלה  

שנעשה במזיד על ידי  
 הרוכש? 

 הספק נושא באחריות המלאה.
 

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

הסכם  76
התקשרות  

תיקון   –
 תקלות 

  – אין הגיון בסעיף זה  10.3
 נשמח לשינוי 

 במסמכי ההזמנה. אין שינוי 

האם אפשרי שגם תהייה   12 סודיות  77
התחייבות של הרוכש כלפי  

 הספק? 

  תמיר תתחייב לשמור בסודיות
ולא לעשות כל שימוש בין  

ובין באמצעות אחרים,  הבעצמ
של הספק  ביחס לכל מידע סודי 

מעצם טבעו או מהותו, אליו  
יחשף, במסגרת תו/או   פהנחש

השירותים. על אף ובקשר עם 
תהא רשאית   , תמירהאמור

לגלות מידע סודי לרשות  
כלשהי, ולרבות גוף ציבורי  

)משרדי ממשלה ו/או מוסדות 
מדינה( שהמידע דרוש לה לשם 

ביצוע תפקידיה בהתאם  
 להוראות כל דין. 

 


