
הבאים: מחיר ההצעה המשוקללת לביצוע  ישוקללו ההצעות לפי המבחנים     בשלב השלישי  12.1
יהווה   המידה    35%ממשקלה,    65%העבודות  לאמות  בהתאם  לאיכות  יינתנו  הנותרים 
   המפורטות להלן:

 
 ניקוד מרבי  פירוט נושא

טיב, סוג  
ואופן מתן  
השירותים  
והתאמתם  

לצרכי  
 המועצה 

המציעים יזומנו להצגת יכולות המערכת המוצעת בפני המועצה. 
המועצה תנקד את איכות המציעים והצעותיהם על פי בחינת  

 האלמנטים הבאים:  
o  14.1מפרט שרותים כמפורט במסמך מפרט שרותים סעיף  
o ) ממשק המשתמשUser Inerface .הגרפי ( 
o טכני מידע  דף  קרקע,  ייעודי  מידע  מערכת  הצגת  ,  תכנוני, 

 קומפילציה, תוכניות תב"ע, שכבת מבנים. 
o .מערכת הפקת מפות 
o  :כגון שדות  לפי  חיפוש  ו/או  (אובייקטים  חיפוש  מגרש,  מערכת 

 גוש, חלקה, מס' מבנה, שם מבנה, שם מפעל/מתחם וכו')
o :מגרש, גוש, חלקה, מס' מבנה,   מערכת שאילתות לפי שדות כגון

 שם מבנה, שם מפעל/מתחם וכו' 
o   דומנגנון למערכת    GIS  -כיווני ממערכת ה-העברת מידע ושדות 

 ניהול ועדה וההפך.  
o להוספה המיועדות  לשכבות  המפרט  שכבות,  הוספת    תהליך 

)DWG(מדידות , . 
o .תהליך ייבוא וייצוא של שכבות 
o .(הרשאות כלליות ללא משתמש) מערכת הרשאות לציבור הרחב 
o  .מערכת גיבוי ואופן שמירה ואחזור 
o  פתרון לעמדתStand Alone. 
o   ניהול אבטחת מידע, שמירה על המידע במערכת, שמירה על פרטי

 המשתמשים. 
o ל מקושרות  נתונים  אלפא  שכבותטבלאות  שכבת -(מידע  נומרי): 

 מבנים, תוכניות, מגרשים.
o  .ממשק להצגת אורתופוטו אלכסוני, מבט רחוב ועוד 
o  .(על פי המפרט) ממשק לטאבלט/מכשיר סלולארי 
o נית הדרכה כללית ומדריך למשתמש.תוכ 
o   .שכבות דינמיות ו/או שכבות מסקר קרקעי 

 נק'  25

התרשמות  
 כללית  

מספר טיב ואיכות ההמלצות אותן הגיש המציע, התרשמות המועצה  -
 .  וטיב השירותים של המציעעמידה בלוחות זמנים, משירות, זמינות, 

 אמינות, מקצועיות וכדו' התרשמות כללית מניסיון המציע, -
לצורך האמור על המציע לצרף להצעתו המלצות כנדרש בתנאי הסף,   

 המלצות.  5ולכל היותר 
 

 נק'  10

 
 סה"כ 

 
 נק'  35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9מסמך 
 : __________ תאריך

       
 

 15/2022טופס הצעה למכרז פומבי  הנדון:
 ג.א.נ.,

 
כל   את  ולבצע  המכרז  מסמכי  פי  על  התחייבויותינו  כל  את  למלא  מתחייבים  אנו  להצהרותינו  בהמשך 

 ם לרבות בין היתר:השירותי
 

, האמצעים כח האדם הנדרש, אנשי המקצוע, מומחים והניסיון הדרושים  השירותיםלספק את כל   .1
 לשם ביצוע השרותים, בהתאם לתנאי מסמכי המכרז. 

 
ם הכרוכים בהעסקת עובדים על ידי המציע הזוכה על פי תנאי המכרז ועל  כל ההוצאות והתשלומי .2

 פי כל דין. 
 

כל ההוצאות והתשלומים המפורטים במסמכי המכרז, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי המכרז מחייבים   .3
 את המציע הזוכה.

 
 רווחי המציע הזוכה.  .4

 
המכרז   .5 נשוא  השרותים  כלל  של  ומושלם  מלא  לביצוע  נספחיו  הצעתנו  המכרז  לתנאי  בהתאם 

 והמפרטים המצורפים לו ובהתאם להוראות כל דין היא:
 

 
 מפרט שירותים -א9בנספח  כמפורטהשירותים  יכללו את כל   למען הסר ספק העבודות

 
 : צעת המחירה

משקל רכיב  תאור ספ' 

 בהצעת מחיר 

 הצעת מחיר  פירוט 

הקמת המערכת   1

והטמעתה לרבות 

הדרכות וכלל 

הנדרש על פי מסמכי 

 המכרז 

  עלות חד פעמית  20%

  עלות חודשית  50% תחזוקה . 2

שרותים נוספים  . 3

 3בהתאם לסעיף 

 בכתב כמויות 

עלות חד  30%

 פעמית/שעתית

 

  סה"כ לא כולל מע"מ  . 4

 
 

 :הערות כלליות
ל ברור  ספק  הסר  כפי    ספקלמען  והתמיכה  השירותים  העבודות,  כל  יכללו  זה  בסכום  כי  מצהיר,  והינו 

 נספח המפרטים הטכניים ובדרישות המכרז בכלל.   – להסכם ההתקשרות   א'9שמפורטות בנספח 
ישארו בעינם, גם במקרה של הפחתה/הוספה  יוהינו מצהיר כי מוסכם שמחירי הצעת המחיר    ספק ברור ל

 מכל סיבה שהיא לכל אורך תקופת ההתקשרות.   או שדרוג מוצר חלפת דגםבכמויות וכן גם במקרה של ה



 כוללים מע"מ.לעיל ובכתב הכמויות אינם  המחירים •
ע"פ • וישולמו  כלשהו  למדד  יוצמדו  לא  תקופת   המחירים  כל  למשך  זו  בהצעה  המוצעים  המחירים 

עליהם כל תוספת יוקר או  כהגדרתם במכרז ובנספחיו ולא תתווסף    ההתקשרות. ו/או תקופות האופציה
 מחירי התשומות או כל תוספת שהיא לרבות בתקופות האופציה. תוספת הנובעת מעליית

וועדת   • רשאית  זה  במסמך  שצוין  המחיר  לבין  הכמויות  בכתב  הצעתנו  שווי  בין  סתירה  של  במקרה 
תחייב המציע (ככל  המכרזים להתחשב את ההצעה הזולה מבין השתיים כהצעה הנכונה וההצעה כאמור  

הכמויות  בכתב  ההצעה  מול  אל  ההפחתה  שיעור  יחושב  זה,  במסמך  ההצעה  הינה  הזולה  וההצעה 
 והמחירים בכתב הכמויות יופחתו באותו שיעור).

 המועצה אינה מתחייבת לכמויות, ורשאית להקטין או להגדיל אותם בהתאם לצורך.  •
 בפועל.   המועצה תשלם רק על שירותים שסופקו על ידי המציע •
הצעת המחיר תהיה בטווח שבין מחיר המינימום למחיר המקסימום, כפי שצויינו בכתב הכמויות,  •

ככל שצויינו. סעיף שלא כולל מחירי מינימום/מקסימום טעון הצעה פתוחה. הצעה החורגת באופן 
 פסל.יניכר מאומדן המועצה עלולה לה

 בעו עלול לפסול את ההצעה. מילוי מחיר החורג ממחירי מינימום/מקסימום ככל ונק  •
לוועדת המכרזים שמורה הזכות להתאים את מחירי ההצעה למחירי המינימום/מקסימום ככל והם  •

חורגים כלפי מטה ממחירי המינימום, וכלפי מעלה ממחיר המקסימום. אולם היא אינה חייבת לעשות  
 . כן

 ו את המציע ככל ותפעל וועדת המכרזים כאמור, המחירים שיותאמו על ידה ייחייב •
 
 

 
 

 על הצעת המחיר: ספקחתימת ה
 

 ספק : _______________ שם ה
  

 ________________  :שם מורשה החתימה
  

 : ___________________ תפקיד מורשה החתימה
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 כתב כמויות –נספח ג' 
                    

משקל   פריט     מספר 
רכיב 

בהצעת 
   המחיר

מחיר  
 מינימום

מחיר  
 מקסימום

"כ סה  מחיר
כולל    לא

 מע"מ 

1.  
הקמת המערכת והטמעתה לרבות 

הדרכות וכלל הנדרש על פי מסמכי 
 המכרז  

20% 

3000 6000  

2.  
 תחזוקה חודשית  

 
 

50% 

1500 2300  

3.  
 שרותים נוספים:

 

30% 
   

 9.1סעיף  -תוספות לתצ"א קיימת 3.1
 בוטל בוטל בוטל השירותיםלמפרט 

למפרט    8.9סעיף  -אינוונטר מגרשים 3.2
  5000 3000 השירותים 

סעיף  -ממשקי תצוגה לבעלי תפקידים  3.3
  5000 3000 למפרט השירותים  9.2

 10.2סעיף  -מערכת קליטת קבצי תמונה 3.4
 בוטל בוטל בוטל למפרט השירותים

למפרט  10.3סעיף  -מודול שטח 3.5
 בוטל בוטל בוטל השירותים 

למפרט  9.4סעיף  -  Stand Aloneעמדת  3.6
  פתוח  פתוח  השירותים 

 9.5סעיף  -קישורים למערכות נוספות 3.7
 בוטל בוטל בוטל למפרט השירותים

    , לפי הפירוט:קליטת תוכנית חדשה 3.9
  700 0 מגרשים    5-1 
  1500 0 מגרשים    25-6 
  2800 0 מגרשים   50-26 
  3500 0 מגרשים  100-51 

קליטת קובץ ראסטר לכלל מרחב  3.11
  1500 1000 התכנון

שכבת מידע חדשה (על פי  קליטת 3.12
  450 300 סקיצה)

  13.9בהתאם לסעיף שעת  הדרכה נוספת  3.13
  200 120 מחיר שעתי –במפרט השירותים 

 11.4.1רותים נוספים בהתאם לסעיף ש 3.14
  250 150 מחיר שעתי  -במפרט השירותים

  
 3סה"כ עבור שירותים נוספים סעיף 

 : לעיל 
 
 

   

4.  
סה"כ עבור ביצוע כלל השירותים כאמור לעיל  

לא כולל  בהתאם למסמכי המכרז ולמפרט הטכני 
 מע"מ 

 

   



 כוללים מע"מ.לעיל ובכתב הכמויות אינם  המחירים  •
 ספק וכל הוצאותיו.רווחי ה המחירים כוללים כל  •
זה   • במסמך  שצוין  המחיר  לבין  הכמויות  בכתב  הצעתנו  שווי  בין  סתירה  של  וועדת במקרה  רשאית 

(ככל   אותנו  וההצעה כאמור תחייב  המכרזים לחשב את ההצעה הזולה מבין השתיים כהצעה הנכונה 
הכמויות  בכתב  הצעתנו  מול  אל  ההפחתה  שיעור  יחושב  זה,  במסמך  הצעתנו  הינה  הזולה  וההצעה 

 והמחירים בכתב הכמויות יופחתו באותו שיעור).
 הקטין או להגדיל אותם בהתאם לצורך. המועצה אינה מתחייבת לכמויות, ורשאית ל •
 המועצה תשלם רק על שירותים שסופקו על ידי המציע בפועל.  •
הצעת המחיר תהיה בטווח שבין מחיר המינימום למחיר המקסימום, כפי שצויינו בכתב הכמויות,  •

באופן ככל שצויינו. סעיף שלא כולל מחירי מינימום/מקסימום טעון הצעה פתוחה. הצעה החורגת  
 פסל.יניכר מאומדן המועצה עלולה לה

 מילוי מחיר החורג ממחירי מינימום/מקסימום ככל ונקבעו עלול לפסול את ההצעה.  •
ככל  • למחירי המינימום/מקסימום  הזכות להתאים את מחירי ההצעה  לוועדת המכרזים שמורה 

ממחיר   מעלה  וכלפי  המינימום,  ממחירי  מטה  כלפי  חורגים  אינה  והם  היא  אולם  המקסימום. 
 .חייבת לעשות כן

 ככל ותפעל וועדת המכרזים כאמור, המחירים שיותאמו על ידה ייחייבו את המציע  •
 

 
 

 
 
 


