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לשירותי יעוץ ניהול וליווי לקבלת הצעות למתן  201714/לגבי מכרז  מפרט טכני מיוחדהנדון: 
 .הטיפול בשפכי תעשיה

בהתאם לכללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא  .1

חלים על המועצה ועל המפעלים בתחומה כללי תאגידי מים וביוב )שפכי  2010 -תאגיד( התשע״א

כללי וכפי שישונו מפעם לפעם )להלן: ״ 2011 -מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( התשע״א 
 ״(;השפכים

שירותי ייעוץ ניהול וליווי של הטיפול בשפכי התעשייה וכל השפכים או  שירותים ע"פ הסכם זה הםה .2
 המפעלים עליהם חלים כללי השפכים.

 השירותים .3

 השירותים שיינתנו ע״י המנהל יכללו את כל הכרוך ביישום כללי השפכים בתחום
 המועצה וניהול החום זה, לרבות:

 מסד נתונים .1.1

 בתכנית הדיגום תנוהל תיקיית נתונים שתוכן ע"י היועץ.לכל מפעל הנכלל  .1.1.1

כל תיקיה תכיל הנתונים הבאים: ספיקות מים וספיקות שפכים, תהליכי ייצור עיקריים,  .1.1.2
רשימת חומרים נצרכים, תכנית הדיגום המתוכננת, מכתבים, חיובים עתידיים, התרעות, 

 היסטוריית אנליזות ועוד.

תוכנה שתספק תיעוד לכלל היסטוריית הפעילות  –נתונים  במסגרת השירותים יש צורך במסד .1.2
הכוללת תוצאות הבדיקות, ניתוחם חיובים שהופקו ופירוט החריגות. על הספק להיות בעלת תכנה 
ייעודית לניהול שטחי תעשיה הכוללת מעקב ושמירת נתונים. התכנה תעודכן ותנוהל על ידי הספק 

ך. בכל מקרה של סיום התקשרות ימסרו כל הנתונים ותאפשר גישה און ליין למועצה לפי הצור
 התקשרות עם מעבדהשיופקו באמצעות התכנה למועצה

 באחריות היועץ עריכת מפרט עבודה וכתב כמויות לצרכי פרסום מכרז לקבלת שמתי .1.2.1
 בדיקות מעבדה.

 ייעוץ וסיוע בהליך מכרז / הליכי מו"מ/ הליך תחרותי אחר לבחירת מעבדה. .1.2.2

המועצה ליועץ יפוי כח לקבלת מידע כגון חשבוניות / דו"חות לצורך כך תמסור  .1.2.1
פעילות מספקי השירות הקיים. היועץ לא יעשה כל שימוש אחר ביפוי הכח והוא 

 יוגבל אך ורק למטרה זו.  

 פגישות, ישיבות ותיאומים הנדרשים לצורך הכנת המכרז / הסכם כמפורט לעיל.   .1.2.3

עד לקביעת ספק זוכה ותחילת ביצוע  ליווי הליכי המכרז / הליך תחרותי אחר, .1.2.3
  -השירותים ע"י הזוכה ובכלל זאת 

ייעוץ וסיוע בהכנה וריכוז כל החומר המקצועי הנדרש לפרסום המכרז /  .1.2.3.1
 הליך תחרותי. 
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טכניות וחשבונאיות לגבי -ייעוץ, סיוע וכן ביצוע בדיקות פורמאליות .1.2.3.2
 וניתוחן.הספקים   הצעות

 המכרזים, ככל שיידרש. עריכת חוות דעת מקצועיות לועדת .1.2.3.1

 ניהול ו/או סיוע בניהול מו"מ וליבון בעיות או אי בהירויות עם ספקים. .1.2.3.3

עדכון האומדן התקציבי בהתאם להוצאות ההתקשרות עם הספקים  .1.2.3.3
 תקציבית מעודכנת בהתאם, בתיאום עם המזמין.ת מסגרת וקביע

 גביה .1.1

אשר הזרימו שפכים חורגים ביצוע תחשיבים לחיוב והכנת דו״ח חיוב מפורט עבור המפעלים  .1.1.1
 באישור או שלא באישור, או שפכים אסורים בהתאם לתעריפים המופיעים במפרט המיוחד.

 הדו"ח יכלול חשבונות חייב למפעל בגין דיגום ואנליזות שבוצעו בפועל. .1.1.2

 חישובים אלה יועברו להנהלת החשבונות של המועצה לצורך הוצאת חיובים באגרות הביוב. .1.1.1

 דיווחים .1.3

 ים על תוצאות הדיגום.למפעל .1.3.1

ניסוח מכתבי התראה למפעלים חשודים או חורגים או שהזרימו שפכים אסורים, בהתאם  .1.3.2
 לכללים.

הכנת דו״ח שנתי מפורט לגבי כמות הבדיקות, הממצאים, התראות למפעלים ודרישות  .1.3.1
 לתיקון המעוות, ועדכון תכנית הדיגום, בהתאם לנדרש על פי התקנות.

 מקציב, גבייה ותשלומים, לרבות בדיקת חשבונות.סיוע למועצה בנושא  .1.3.3

 השתתפות בישיבות עבודה שוטפות של המועצה, ככל שיידרש. .1.3

 ייצוג המועצה בטיפול בפגיות בעלי עסקים ומפעלים בתחום נשוא שרותי .1.3
 הייעוץ.

 ייצוג המועצה וקשר מול משרדי הממשלה הרלבנטיים. .1.3

, והוא יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולארי היועץ יספק את השירותים באמצעות כלי הרכב שלו .1.3
 זמין במשך כל זמן מתן השירותים.

 מובהר, בזאת כי אופי השירותים מחייב מתן מענה גם לקריאות פתע. .1.3

אחת לחודש יגיש היועץ למועצה דו״ח מפורט ובו פירוט הפעולות שבוצעו על ידו במסגרת אספקת  .1.13
עו והמלצות לביצוע בצירוף העתקי תכניות השירותים לרבות פירוט אירועים חריגים אם איר

 והוראות שהוכנו על ידו.

 היועץ יעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים במועצה או מי מטעמן. .1.11
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 היועץ מתחייב לבצע את כל דרישות המועצה כמפורט בהסכם. .1.12

כל למען הסר ספק, המועצה תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מ .1.11
המוקנים עפ"י דין בכל המסמכים שנעשו  -סוג שהוא, בין זכויות קניין רוחניות ובין שימוש וכיוצ"ב 

 אם השתמשו בהם ואם לאו. -או יוצרו בהתאם להסכם זה 

 על היועץ להעמיד לפחות שני אנשים ייעודיים למתן השירות למועצה: .1.13

על מכלול העבודות איש הקשר העיקרי של היועץ במועצה האחראי  -יועץ למועצה .1.13.1
הכלולות במכרז זה. על היועץ להיות בעל ניסיון של ייעוץ מלא לתאגיד מים או מועצה 

 מפעלים במשך שנה מלאה בשנתיים האחרונות. 33אזורית הכוללים לפחות 

בעל תעודת דוגם מוסמך, בעל נסיון של לפחות שנה בניהול עבודת השטח )בחירת נקודות דיגום  -איש שטח
מפעלים במשך שנה מלאה בשנתיים  33דיגומים( לתאגיד מים או מועצה אזורית הכוללים לפחות וליווי 

 האחרונות.


