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 - נספח ג'

 הצעת המחיר וכתב כמויות 

 בטבלה שלהלן.  עבורו םהאשכולות הרלוונטיי על פיעל המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו 

 

 הנחיות למילוי: 

)"מחיר מוצע   האחרונה  בטבלה שלהלן, בעמודה הרלוונטי על המציע לציין את המחיר המוצע על ידו לרכיב .1

 על ידי המציע בש"ח ללא מע"מ"(;

ככל שמופיע מחיר מירבי שניתן להציע עבור הרכיב, בעמודה "מחיר מחירון מירבי בש"ח ללא מע"מ",   .2

המציע לא יציע מחיר העולה על המחיר המירבי. במידה ויוצע מחיר הגבוה מהמחיר המירבי, המועצה  

 י המציע. י כמחיר המוצע על יד ירב תראה את המחיר המ

יבחן בנפרד הן מבחינת המחיר והן    אשכולכתב הכמויות וכל באחד או יותר  לאשכולניתן להגיש הצעה  .3

 מבחינת האיכות. 

)מחירים חד פעמיים(   01)מחירי תחזוקה חודשית( בכל אשכול, פרק   02רכיב המחיר יורכב אך ורק מפרק  .4

 לא יחשב כלל בחישוב הציון. 

 ין כלל הרכיבים בכתב הכמויות.  בג  15%יש להציע הנחה של עד  .5

 הערות: 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהרכיבים המופיעים בטבלה, או את כולם, לפי שיקול   .1

 דעתה הבלעדי; 

המחירים יישארו בתוקפם גם למשך תקופות    –במידה ותינתנה הארכות לתקופת ההתקשרות המקורית   .2

 ההארכה ויוצמדו כמפורט להלן;

שנפלו בהצעה טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא המועצה רשאית לתקן הטעויות, תהא    במידה .3

 ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי הועדה.

 לספק לא יהיו טענות או דרישות כספיות נוספות מעבר לתמורה שהוצעה על ידו;  .4

 ערך מוסף; ם הנם בשקלים חדשים ואינם כוללים מסכלל המחירים הנקובי .5

וכן את כלל  .6 ידי המציע כוללים את כלל הדרישות המופיעות במפרט הטכני  כלל המחירים הנקובים על 

 התשומות הנדרשות מהספק;

עבור סעיפי   .7 לא תשלם  במועצה, המועצה  כיום  את השירותים  זה שמספק  הוא  הזוכה  והמציע  במקרה 

 אליו ניגש.ההקמה באשכול  
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A . 'מועצה וגופי הסמך –אשכול הכנסות  –אשכול א 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

A  פרק .

01 

אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת  

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הקיים באותו  הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק 

המזמין לא ישלם את   – אשכול )במועצה / בגוף הסמך(

 (  01המפורט בפרק זה ) 

 - - הערה 

A .

01.010 

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

על פי  ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה  

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכני ב פרטותהמות  הדרישו

 

 :(Fiניהול גבייה והכנסות )

 המודולים הנכללים תחת סעיף זה: 

 (Fi1מודול שירות לקוחות וגבייה  ) .א

 ( Fi2מודול אכיפת הגבייה ) .ב

 (Fi3מודולים פריפריאליים לניהול הכנסות ) .ג

 (Fi4מודול הנהלת חשבונות ) .ד

 (Fi5מערכת תשלומים לספקים וזכאים ) .ה

 (Fi6מודול ניהול פיננסי ) .ו

 ( Fi7מודול ניהול תקציב בלתי רגיל )תב"ר( ) .ז

 (Fi8מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים ) .ח

 ( Fi9מערכת ניהול חיובי חשמל ) .ט

 

 (Prניהול רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים )

 (Pr1מודול רכש ) .י

 ( Pr3מודול חוזים והתקשרויות ) .יא

 (Pr4מודול ניהול מחסן ) .יב

חד 

 פעמי 

30,000  

A .

01.020 

הסבת נתונים ממערכות גוף הסמך )לכל גוף סמך של  

 :המועצה(

חד 

 פעמי 

15,000  
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

על פי  ביצוע הדרכות לכל המשתמשים בגוף הסמך 

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכני ב פרטותהמות  הדרישו

 

 :(Fiניהול גבייה והכנסות )

 המודולים הנכללים תחת סעיף זה: 

 ( Fi4הנהלת חשבונות ). מודול א

 (Fi5. מערכת תשלומים לספקים וזכאים )ב

 (Fi6. מודול ניהול פיננסי )ג

 (Fi7. מודול ניהול תקציב בלתי רגיל )תב"ר( )ד

 (Fi8. מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים )ה

 ( Fi10. מערכת ניהול חיובי חשמל )ו

 

 (Prניהול רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים )

 (Pr1כש )מודול ר .ז

 ( Pr2מודול חוזים והתקשרויות ) .ח

 ( Pr3ט. מודול ניהול מחסן )

  A .01סה"כ פרק  

A  פרק .

02 

שירותי תחזוקה חודשית של המערכות שהוקמו בפרק  

01 

   

A .

02.010 

 : עבור המועצה וגופי הסמך –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת מידע  (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת השירות  בכפוף לעל פי הדרישות במפרט הטכני ו

 לכל אחת מהסביבות 

 גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  ב. שירותי  

 למערכות המידע  DBAג. שירותי 

( IPSEC  /SSLVPNתצורת ד. חיבור בתצורה מאובטחת )ב

בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה בקו סימטרי  

  4,000 חודשי 
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

קו פרטי   – P2Pמ"ב בתצורת  150במהירות לפחות  יחיד

 .ISPללא 

שירותים אלו יחולו הן עבור המועצה והן עבור גופי  

 הסמך של המועצה. 

A .

02.020 

 :שירותי תחזוקה חודשית של מערכות המועצה

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.010המפורטות בסעיף 

  6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים. 

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות המועצה בכל  

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, דוחות,  

הספק במהלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות 

 השירות. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

ות הספק לאחר  דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

  20הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

ה. עדכון בסיס נתונים של תושבי המועצה למערכות  

הספק )באמצעות שירות מערכת אביב או  האוכלוסין של 

 אחת לשלושה חודשים*.    –שוות ערך( 

 בנפרד לספק ישולמו*הערה: עלויות עדכוני שאילתות 

בהתאם למחירון שאילתות רשות האוכלוסין / משרד  

 לספק.  10%התחבורה  בתוספת עמלה של 

  18,000 חודשי 

A .

02.030 

 :שירותי תחזוקה חודשית של מערכות גוף הסמך

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק לגוף הסמך,  

 לעיל, לרבות:   01.020המפורטות בסעיף 

  6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים. 

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות גוף הסמך בכל  

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, דוחות,  

הספק במהלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות 

 השירות. 

  3,000 חודשי 
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי גוף הסמך  

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ות הספק לאחר  דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

  10הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

A. 

02.040 

חייבים בבנקים מסחריים  ן -לשכת שירות לעיקולי ח 

 בישראל: 

מתן שירותי לשכת שירות לתפיסת כספי חייבים  

ן בבנקים מסחריים בישראל,  -באמצעות עיקולי ח 

 בהתאם לפקודת מיסים גבייה ובהתאם להנחיות כל דין.  

התשלום עבור טרנזקציה )פעולה(, הכוללת בין היתר:  

איתור חשבון עו"ש של חייב, תפיסת סכום החוב  

 ר העיקול במידה ושולם.ושחרו

 עבור מוסד בנקאי יחיד.   -התמורה לכל פעולה 

פעולת  

עיקול  

ן  -ח

עו"ש  

 חייב 

4  

A. 

02.050 

 מערכת תיחור מקוון של ספקים:

הדרכה, הטמעה וכן שירותי הפעלת מערכת בענן הספק,  

תמיכה במשתמשים,  ושירות למערכת לרבות עדכוני  

 במתכונת חודשית: גרסאות תוכנה. התשלום  

 ( PR2תיחור מקוון של ספקים )מודול א. 

  2,000 חודשי 

A. 

02.060 

ן חייבים בבנקים מסחריים  -לשכת שירות לעיקולי ח 

 בישראל: 

מתן שירותי לשכת שירות לתפיסת כספי חייבים  

ן בבנקים מסחריים בישראל,  -באמצעות עיקולי ח 

 בהתאם לפקודת מיסים גבייה ובהתאם להנחיות כל דין.  

התשלום עבור טרנזקציה )פעולה(, הכוללת בין היתר:  

איתור חשבון עו"ש של חייב, תפיסת סכום החוב  

 ושחרור העיקול במידה ושולם.

 עבור מוסד בנקאי יחיד.   -כל פעולה התמורה ל

פעולת  

עיקול  

ן  -ח

עו"ש  

 חייב 

)מחיר  

לעיקול  

 בודד(

4.5  

A. 

02.070 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום  

 ההתקשרות.

שהוצע על   מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 ידי המציע עבור: 

 א. שירותי ענן  

 לגוף הסמך. ב. שירותי תחזוקת המערכת למועצה / 

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

 

עמדות   2  -עמדות עבודה למועצה ו 3הרישוי הנדרש הוא  

 עבודה לכל גוף סמך. 

A. 

02.080 

הספק הזוכה בכל אשכול יקים ממשקי מידע לכלל  

  APIהמערכות באשכולות הנוספים הקיימים במכרז וכן 

וכן ל    BIלטובת העברת נתונים מהמערכת למערכת 

Dashboard   .לריכוז נתונים וניתוח מידע חוצה ארגון 

 כלול

  A .02סה"כ פרק  
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B . תפעול פיקוח וחנייה אשכול  –' באשכול   

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

B פרק .

01 

אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת  

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים באותו  

המזמין לא ישלם את   – אשכול )במועצה / בגוף הסמך(

 (  01המפורט בפרק זה ) 

 - - הערה 

B .

01.010 

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

על פי    ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכני ב פרטותהמות  הדרישו

 :(OPתפעול, פיקוח )

 ( OP1מערכת פיקוח רב תכליתי ) א.

(, איכות  מסופונים 3לחניה )  מסופוניםמערכת  .ב

 (OP2הסביבה )

 ( OP3מערכת ניהול חניה  ) .ג

חד 

 פעמי 

10,000  

  B .01סה"כ פרק  

B . פרק

02 

שהוקמו בפרק   שירותי תחזוקה חודשית של המערכות 

01 

   

B .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת מידע  (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת השירות  בכפוף לעל פי הדרישות במפרט הטכני ו

 לכל אחת מהסביבות 

 גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  ב. שירותי  

 למערכות המידע  DBAג. שירותי 

( IPSEC  /SSLVPNתצורת ד. חיבור בתצורה מאובטחת )ב

בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה על גבי קווי  

 התקשורת של המועצה. 

  700 חודשי 

B .

02.020 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.010המפורטות בסעיף 

  6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים. 

  5,000 חודשי 
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות המועצה בכל  

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, דוחות,  

הלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במ

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 חברתיים. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

ות הספק לאחר  דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

  10הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

התחבורה )פרטי בעלי   ה. לרבות ביצוע שאילתות משרד

 רכב לפי לוחית זיהוי(*.

 

 בנפרד לספק ישולמו*הערה: עלויות עדכוני שאילתות 

בהתאם למחירון שאילתות רשות האוכלוסין / משרד  

 לספק.  10%התחבורה  בתוספת עמלה של 

 

 משתמשים נדרשת :  כמות 

 משתמשים.  6א. פיקוח ואיכ"ס: 

ניה )ערכות  ערכות פיקוח / ח 3. כמות ערכות פקח: ב

פקח הכוללות טלפון סלולרי חכם, חבילת תקשורת  

 סלולרית, מדפסת ואביזרים נלווים( 

B. 

02.030 

 :3ערכת פקח נוספת מעבר ל  

ערכת פקח הכוללות טלפון סלולרי חכם, חבילת  

 תקשורת סלולרית, מדפסת ואביזרים נלווים 

  550 חודשי 

B. 

02.040 

בתצורת קריאה בלבד לאחר תום  הפעלת המערכות 

 ההתקשרות.

וצע על  שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 ידי המציע עבור: 

 שירותי ענן  א. 

 שירותי תחזוקת המערכת למועצה. ב. 

 

 עמדות עבודה למועצה. 2הרישוי הנדרש הוא  

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(

B. 

02.050 

הספק הזוכה בכל אשכול יקים ממשקי מידע לכלל  

  APIהמערכות באשכולות הנוספים הקיימים במכרז וכן 
 כלול
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

וכן ל    BIלטובת העברת נתונים מהמערכת למערכת 

Dashboard .לריכוז נתונים וניתוח מידע חוצה ארגון 

  B .02סה"כ פרק  
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C . ( ישוי עסקים )מח' ר רישוי עסקים –' גאשכול 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר  

מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

C פרק .

01 

  אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת הקיימת,

 הטמעה והדרגת משתמשים. 

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים באותו  

המזמין לא ישלם את   – אשכול )במועצה / בגוף הסמך(

 (  01המפורט בפרק זה ) 

 - - הערה 

C .

01.010 

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

ת על פי הדרישו  ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכניב פרטותהמו

 (:EDמערכת רישוי עסקים )

 (Fi10עסקים )רישוי   א.

חד 

 פעמי 

10,000  

  C .01סה"כ פרק  

C . פרק

02 

    01שהוקמו בפרק  שירותי תחזוקה חודשית של המערכות 

C .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת מידע  (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת השירות לכל בכפוף לעל פי הדרישות במפרט הטכני ו

 אחת מהסביבות 

 גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  ב. שירותי  

 למערכות המידע  DBAג. שירותי 

( IPSEC  /SSLVPNד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

על גבי קווי  בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה 

 התקשורת של המועצה. 

  500 חודשי 

C .

02.020 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.010המפורטות בסעיף 

  6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים. 

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות המועצה בכל  

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, דוחות,  

רישיון  

מחלקת 

 י

2500  
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר  

מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במהלך תקופת  

 השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים חברתיים.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

ות הספק לאחר  דוחות חדשים במערכקמת וההגדרת ד. 

  10ידי המשתמש )עד  הגדרת ואישור מבנה הדוח על 

 דוחות חדשים בשנה(. 

 ה. אפליקציה סלולארית למפקח רישוי עסקים. 

 

 משתמשים.  5כמות משתמשים נדרשת :

C. 

02.030 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום  

 ההתקשרות.

וצע על ידי שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 המציע עבור: 

 שירותי ענן  א. 

 שירותי תחזוקת המערכת למועצה. ב. 

 

 עמדות עבודה למועצה. 2הרישוי הנדרש הוא  

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(

C. 

02.040 

הספק הזוכה בכל אשכול יקים ממשקי מידע לכלל  

  APIהמערכות באשכולות הנוספים הקיימים במכרז וכן 

וכן ל    BIלטובת העברת נתונים מהמערכת למערכת 

Dashboard .לריכוז נתונים וניתוח מידע חוצה ארגון 

 כלול

  C .02סה"כ פרק  
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D מערכת מידע גאוגרפית –' ד. אשכול- GIS 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

D פרק .

01 

אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת  

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים באותו  

המזמין לא ישלם את   – הסמך(אשכול )במועצה / בגוף 

 (  01המפורט בפרק זה ) 

 - - הערה 

D  .

01.010 

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

המערכת וכן ביצוע  הספקת והתקנת הסבת נתונים,  

ת  על פי הדרישוהדרכות לכל המשתמשים במועצה 

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכניב פרטותהמו

 מערכת מידע גיאוגרפית )ממ"ג(:

 Mapבפלטפורמת  (GISמידע גיאוגרפית )מערכת 

Guide   או ArcGIS   בלבד הכוללת את כל הפונקציות

 הנדרשות במכרז.  

חד 

 פעמי 

2,500  

  D .01סה"כ פרק  

D . פרק

02 

שירותי תחזוקה חודשית של המערכות שהוקמו בפרק  

01 

   

D  .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 מערכות הספק לרבות: שירותי אירוח בענן של  

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת מידע  (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת השירות  בכפוף לעל פי הדרישות במפרט הטכני ו

 לכל אחת מהסביבות 

 גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  ב. שירותי  

 למערכות המידע  DBAג. שירותי 

( IPSEC  /SSLVPNד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה על גבי קווי  

 התקשורת של המועצה. 

  700 חודשי 

D  .

02.020 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.010המפורטות בסעיף 

  6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים. 

  5,000 חודשי 
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות המועצה בכל  

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, דוחות,  

הלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במ

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 חברתיים. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

ות הספק לאחר  דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

  10הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

D . 

02.030 

שנות ניסיון בתחום שרטוט   5מעל  GIS/CADשרטט 

  שכבות מיפוי עירוני.  AutoCADבפלטפורמת 

ש"ע  

1000 

190  

D . 

02.040 

אספקת וקליטת שכבת אורתופוטו דיגיטלי של המזמין  

קמ"ר בנוי בלבד( לרבות צילום   דונם 80,000שטח בנוי )

אלכסוני על פי הנחיות תקנות מפ"י ו/או תקנות  

 המודדים ו/או על פי ההנחיות המקובלות ועל פי כל דין. 

צילום האוויר יבוצע בהתאם לגזרה שתסוכם עם  

מ' תוספת לשטח השיפוט ו/או   500המזמין בתוספת 

צילום של שטחים נוספים שאינם בשטח השיפוט של  

ה. המחיר יחושב באופן יחסי לפי שטח הצילום  המועצ

 בפועל. 

 1:500דיוק: 

 ס"מ  4דיוק שגיאה: עד  

לרבות ביצוע בדיקות לאחר צילום, תיקוני חפייה,  

 ECWהשלמות , מסירת שכבה למועצה בפורמט 

 של המציע.  GISוהעלאתה למערכת ה  

חד 

 פעמי 

18,000  

D . 

02.050 

ביצוע סקר שדה להשלמת מידע משכבה בודדת לרבות  

הזנת נתונים ווקטורים ואלפאנומריים נוספים על  

השכבה או השכבות הקיימות. סקר השדה יוגבל לעדכון  

שכבות נתונים שונות בו זמנית ויימדד לפי   3מידע עד ל 

ק"מ ביצוע לכלל הנתונים הנקלטים במועד הסקר כפי  

צה. הביצוע בסעיף זה יכלול  שהוגדרו מראש על ידי המוע 

את כל התשומות הנדרשות לרבות טאבלטים, כוח אדם,  

  800 ק"מ  50
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

לצורך בקרה לפני   CADבקרת נתונים וקליטתם לשכבת 

 GISהעלאתם לשכבה מאושרת במערכת ה 

D . 

02.060 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום  

 ההתקשרות.

שהוצע על   מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 ידי המציע עבור: 

 א. שירותי ענן  

 ב. שירותי תחזוקת המערכת למועצה. 

 

 עמדות עבודה למועצה. 2הרישוי הנדרש הוא  

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(

D . 

02.070 

הספק הזוכה בכל אשכול יקים ממשקי מידע לכלל  

  APIהמערכות באשכולות הנוספים הקיימים במכרז וכן 

וכן ל   BIטובת העברת נתונים מהמערכת למערכת ל

Dashboard .לריכוז נתונים וניתוח מידע חוצה ארגון 

 כלול

  D .02סה"כ פרק  

 

  



 

  חתימת המציע                    18מתוך   15עמוד  
 

  

E ניהול ועדהמערכות  –' ה. אשכול 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

E  פרק .

01 

מהמערכת  אספקת מערכת המידע, הסבת מידע 

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים באותו  

המזמין לא ישלם את   – אשכול )במועצה / בגוף הסמך(

 (  01המפורט בפרק זה ) 

 - - הערה 

E. 

01.010 

המודולים    ותחזוקת התקנת  ,הסבת נתונים, הספקת

מפרט הטכני  בהדרישות המופיעות כלל הבאים על פי 

לרבות ממשקי מידע, חיבור והעברת מידע למערכות  

(, דוחות  GISהקיימות במועצה )ניהול ועדה ומערכת 

ובקרות נדרשות למערכות המועצה.וכן ביצוע הדרכות  

 לכל המשתמשים במועצה וגופי הסמך: 

 

 אשכול מערכות הנדסיות וניהול ועדה לתכנון ובניה 

(EG) : 

 

 ( EG1מודול ניהול ועדה מקומית לתכנון ובניה ) .א

 (EG2מודול ניהול הרישוי והפיקוח על הבניה) .ב

 (EG3מערכת ייעודי קרקע )  .ג

 ( EG5מודול ניהול נכסים ) .ד

 (EG6מערכת היטלי השבחה ) .ה

 (EG7) מערכת מעקב תב"ע .ו

 (EG8זכויות במקרקעין )מודול אישורי העברת  .ז

 (IP4אתר הנדסי לניהול הועדה לתושב וליזם )  .ח

 לרבות ביצוע: 

 הסבת נתונים מהמערכות הקיימות במועצה.   -

 הדרכה והטמעת משתמשים -

חד 

 פעמי 

5,000  

  E .01סה"כ פרק  

E  פרק .

02 

שהוקמו בפרק   שירותי תחזוקה חודשית של המערכות 

01 

   

E .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת מידע  (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

  1,500 חודשי 
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

רמת השירות  בכפוף לעל פי הדרישות במפרט הטכני ו

 לכל אחת מהסביבות 

 גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  ב. שירותי  

 למערכות המידע  DBAג. שירותי 

( IPSEC  /SSLVPNד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

  יחידבין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה בקו סימטרי 

קו פרטי ללא   – P2Pמ"ב בתצורת  50במהירות לפחות 

ISP . 

E .

02.020 

 : תחזוקה חודשית של המערכתשירותי 

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.010המפורטות בסעיף 

א. ממשק מידע אוטומטי לקריאת נתונים משעוני  

 נוכחות קיימים במועצה למערכות הנוכחות של הספק. 

  6ב. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים. 

חת לרבעון, של מערכות המועצה בכל  ג. עדכון, א

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, דוחות,  

לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במהלך תקופת  

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 חברתיים. 

ד. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

ות הספק לאחר  דשים במערכדוחות חוהקמת הגדרת  ה. 

  20הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

ו. לרבות ביצוע שאילתות ודיווחים מול המוסדות:  

ביטוח לאומי, משרד האוצר, חברות הביטוח, קרנות  

גמל והשתלמות, גופי הפיקוח על השכר במגזר הציבורי  

 במשרד האוצר ובמשרד הפנים

שירותי לשכת שירות, דיווח פנסיוני ודיווחי   הפעלתז. 

 עבור המועצה וגופי הסמך.  –  קיםימעס

 

 תלושים לחודש  700 -כמות תלושי שכר: כ

  3,000 חודשי 

E. 

02.030 

הספקת ומתן שירות חודשי למערכת ייעודי קרקע אשר  

תמלא את כלל הדרישות של המפרט הטכני לרבות  

  1,500 חודשי 
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יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

ממשקי מידע, חיבור והעברת מידע למערכות הקיימות  

(, דוחות ובקרות  GISבמועצה )ניהול ועדה ומערכת 

 נדרשות למערכות המועצה. 

E. 

02.040 

ע  אלפאנומרית  הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרק

 מגרש  1וגיאוגרפית לתוכנית בודדת המכילה 

תוכנית  

10 

350  

E. 

02.050 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים 2-5וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

10 

750  

E. 

02.060 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים 6-10וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

20 

1200  

E. 

02.070 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים 11-25וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

30 

2000  

E. 

02.080 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים 26-50וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

30 

3200  

E. 

02.090 

עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  הקמה ו/או  

 מגרשים   51-100וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

10 

3800  

E. 

02.100 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים  101-150וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

10 

4500  

E. 

02.110 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 .מגרשים 150וגיאוגרפית המכילה מעל 

תוכנית  

10 

5000  

E. 

02.120 

תוכנית   הקמת ו/או עדכון תוכנית נושאית 

5 

1400  

E. 

02.130 

תוכנית   מחיר לעדכון עבור גוש בודד  –עדכון קדסטר 

5 

150  

E. 

02.140 

תוכנית   התאמת תוכנית בודדת עבור לגוש עדכני 

5 

250  

E. 

02.150 

עדכון שכבת פוטוגרמטריה על כלל שטח השיפוט או  

 המרחב התכנוני של המועצה 

תוכנית  

2 

5000  

E. 

02.160 

   -הקצאות קרקע 

בהתאם לכמות שעות העבודה שיסוכמו בין המזמין  

 לספק.  

  250 ש"ע

E. 

02.170 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום  

 ההתקשרות.

וצע על  שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 ידי המציע עבור: 

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(



 

  חתימת המציע                    18מתוך   18עמוד  
 

  

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

 ידי המציע 

 שירותי ענן  א. 

 שירותי תחזוקת המערכת למועצה. ב. 

 

 עמדות עבודה למועצה. 2הרישוי הנדרש הוא  

E. 

02.180 

הספק הזוכה בכל אשכול יקים ממשקי מידע לכלל  

  APIהמערכות באשכולות הנוספים הקיימים במכרז וכן 

וכן ל    BIלטובת העברת נתונים מהמערכת למערכת 

Dashboard .לריכוז נתונים וניתוח מידע חוצה ארגון 

 כלול

  E .02סה"כ פרק  

 

  

מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו  ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד 

פי ההסכם, וכי  -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על  -בין הישירות ובין העקיפות   -תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי  לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.

 וכי הכמויות לעיל הם לצרכי המועצה בלבד.  המכרז 

הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי תמורה אלה מהווים את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל  

 .  מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דרישה אחרת העולים ממכרז זה

הבאנו בחשבון את כל   לעיל התעריפיםישה נוספת, כי בנקיבת הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דר

הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז 

 וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 __ _________________ שם המציע   _____________  תאריך 

 ___________________  כתובת    

 ___________________  ת.ז / מס' תאגיד     

 ___________________  מס' טלפון     

 ___________________  מס' פקס     

 ___________________  חתימת המציע      

 

 אישור עו"ד/רו"ח: 

 

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על  ___אני הח"מ, ____

  -ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע. המציע"

 

       ________________  __________________  __________________  

 ה חתימ שם תאריך                            


