איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד
איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות נגב מערבי (להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול")
פועל ב 11 -רשויות מקומיות בנגב המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני
שמעון ,מועצה אזורית לקיה ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב,
שדרות ,מועצה אזורית חוף אשקלון ומועצה אזורית שער הנגב.
בהתאם להוראות תקנה  )4( 3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח 1987 -ובהתאם להמלצת
הגורמים המקצועיים באשכול נגב מערבי ,וזאת על סמך מסמכים המצויים בידה לרבות חוות דעת
מקצועית באשר למערכת ניהול וניטור פסולת חקלאית.
בהתאם לנ"ל מבקש אשכול נגב מערבי להתקשר עם חברת סייבר גרין בשלב זה .מציע אחר ,אשר
ברשותו מערכת פעילה בשירות רשויות מקומיות במשך  6חודשים לפחות אשר לה לכל הפחות
היכולות הבאות:
•

מערכת ניהול המאפשרת :פתיחת לקוח ,פרטים מזהים ,פרטי אשראי ופתיחת קריאה לטיפול בפסולת
חקלאית ,העברת הקריאה לקבלן רלבנטי (עפ"י בחירת האשכול) ,התאמת השקילה בשטח ללקוח
הרלבנטי ,חיוב הלקוח עפ"י משקל הפסולת שטופלה.

•

זיהוי ומיקום כלי הקבלן בצורה רציפה ושמירת נתוני נתיב הנסיעה.

•

זיהוי כל לקוח עם הגעת הקבלן המטפל לשטח.

•

שקילת הפסולת המטופלת במקום באמצעות משקל על גבי המשאית באמצעות יחידת שקילה
אינטגרלית ושידור און ליין למערכת הניהול.

•

הטמעת שקילת הפסולת שטופלה במערכת הניהול לצורך חיוב הקבלן.

•

אישור הלקוח על ביצוע העבודה בשטח באמצעות מערכת הניהול.

•

צילום רציף של פעולת הקבלן באמצעות מצלמה על גבי המשאיות וציוד הקבלן.

•

זיהוי המשאית בכניסה לאתר הקצה ויכולת הצלבת המידע מנתוני השקילה מאתר הקצה.

•

אגירת מידע לתקופה של  6חודשים לפחות.

•

יכולת התחברות למערכת הסליקה של האשכול לצורך חיוב.
רשאי לפנות לאשכול נגב מערבי לקבלת פרטים נוספים בדוא"ל info@westnegev.org.il :ולא
יאוחר מיום  23/11/2021עד השעה  .12:00יש לוודא את קבלת הפניה בטל' .073-7269274 :המועד
האחרון להגשת הצעות ו/או התנגדויות :בתאריך  30/11/2021עד השעה  ,12:00במשרדי אשכול נגב
מערבי רחוב סמילו  8נתיבות כניסה ב' קומה  .2לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה
ופרטי התקשרות (לרבות שם מלא ,ח.פ ,כתובת ,מספר טלפון קווי ונייד ,פקס ודוא"ל).
אורי פינטו,
מנכ"ל האשכול
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