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 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 2מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

אספקת ותחזוקת מערכות מידע עירוניות לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה והנלווים   – 04/2023 מכרז: הנדון
 להם

 

, לות ת המועצה לשאוותשוב ת הבהרה  ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ו ת המועצה לשאל וכפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשוב

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 
 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א

 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

1.  44 
A.01.010 

 טו' 

מערכת   אינה  רכב  צי  ניהול  מערכת 
מכרזים   במסגרת  נכללת  ואינה  ליבה 

 מסוג זה.  

יתירה מכך, למיטב ידיעתנו לאף מציע  
במסגרת   פתרון  קיים  לא  פוטנציאלי 

 מערכותיו.  

על   עומד  זו  מערכת  של  ג'  צד  עלות 
 ₪ לחודש לפחות. 3,000

דרישה   להסיר  נבקשכם  לפיכך, 
למערכת זו, לחלופין להוסיף לה שורת  

 מחיר נפרדת שתכסה עלות זו.

 הבקשה נדחית. 
ניהול   תוכנת  עלות  מבדיקתנו, 

וכה מאוד ביחס  ציי רכב הינה נמ
 לנכתב בשאלה.  

 

2.  44 
A.01.010 

 יט' 

ליבה   מערכת  אינה  היסעים  מערכת 
מסוג   מכרזים  במסגרת  נכללת  ואינה 

 זה. 

למיטב ידיעתנו, לאף מציע פוטנציאלי  
מערכותיו   במסגרת  פתרון  קיים  לא 
ונכון לכתיבת שורות אלו, ולאחר פניה  
מערכת   בתחום  ספקים  למספר 
לספק   המוכן  ספק  אין  ההיסעים, 

 מענה לדרישות המפורטות. 

הדרישה   את  להסיר  נבקשכם  לפיכך, 
את   וכן  הליבה  מאשכול  זו  למערכת 
 הצגת המערכת וניקוד האיכות בגינה. 

 .הבקשה מתקבלת
לניהול   מערכת  לספק  ידרש  לא 

 הסעים. 
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 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

3.  44 
A.01.010 

 כ'

מערכת ניהול תיקי מטופלים בשירות  
הפסיכולוגי אינה מערכת ליבה ואינה  

 נכללת במסגרת מכרזים מסוג זה.  

יתירה מכך, למיטב ידיעתנו לאף מציע  
במסגרת   פתרון  קיים  לא  פוטנציאלי 

 מערכותיו.  

על   עומד  זו  מערכת  של  ג'  צד  עלות 
 ₪ לחודש. 1,500לפחות 

דרישה   להסיר  נבקשכם  לפיכך, 
למערכת זו, לחלופין להוסיף לה שורת  

 מחיר נפרדת שתכסה עלות זו.

 הבקשה נדחית. 
מערכות   מספר  קיימות  בשוק 
בסכומים   מטופלים  לניהול 

 נמוכים משמעותית מהמוצג. 
 
 

4.  45 
A.02.010 

 

על   יעמוד  כי המקסימלי    9,000נבקש 
.₪ 

לרבות תשומות   הענן  שירותי  משאבי 
עלו   ופרטיות  מידע  אבטחת 
משמעותית בשנים האחרונות ובנוסף,  

 יש לספק קו תקשורת.   

 הבקשה נדחית בחלקה. 
 ראו מחירון מעודכן. 

5.  46 
A.02.020 

 

עומד   אינו  הנקוב  המחירים  טווח 
והמערכות   הדרישות  להיקף  בהלימה 
את   משקף  ואינו  במכרז  הנדרשים 
בתחום   העובדים  השכר  עליית 

 הטכנולוגי.  

המקסימלי   המחיר  כי  נבקש  לפיכך, 
 ₪. 26,000יעמוד על 

 הבקשה נדחית בחלקה. 
 ראו מחירון מעודכן. 

6.  51 
B.01.020 

 ז'

לתשובות   בקובץ    30  -ו  29בהמשך 
, להבנתנו מערכת ניהול  1הבהרות מס'  

אינה מערכת חוצה ארגון,    פרויקטים
מערכות   למספר  מתממשקת  אלא 

 מצומצם.

למיטב ידיעתנו לאף מציע פוטנציאלי  
מערכותיו   במסגרת  פתרון  קיים  לא 
ונכון לכתיבת שורות אלו, ולאחר פניה  
ספק   אין  בתחום,  ספקים  למספר 
פוטנציאלי המוכן לספק את הדרישות  

 המפורטות. 

 הבקשה מתקבלת חלקית. 
למערכת  הינה  המועצה  כוונת 
של   בהיבט  פרויקטים  ניהול 
תחת   וסטטוסים  משימות  ניהול 
נושא מסויים לרבות בניית גאנט  
זה   באשכול  המציעים  פרויקט. 

המספק מערכת  להציג  ת  יוכלו 
מענה חלקי על הדרישות ולרשום 

המגבלות    ומהן  חסר  מה 
 במערכת המוצעת על ידם. 
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 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

הדרישה   את  להסיר  נבקשכם  לפיכך, 
 למערכת זו. 

7.  51 
B.01.030 

 

במסמך הבהרות מס'    81בתשובה מס'  
נרשם כי המחיר המקסימלי לסעיף    1

₪. עם זאת, בטופס    10,000יעמוד על  
המחיר   המעודכן  המחיר  הצעת 

 ₪ .  8,000המקסימלי עומד על 

 הבהרתכם. נבקש 

 . טעות סופר
 ראו מחירון מעודכן. 

8.  57 
D.01.010 

 ד'

למיטב ידיעתנו לאף מציע פוטנציאלי  
מערכותיו   במסגרת  פתרון  קיים  לא 
ונכון לכתיבת שורות אלו, ולאחר פניה  
ספק   אין  בתחום,  ספקים  למספר 
פוטנציאלי המוכן לספק את הדרישות  

 המפורטות. 

את   להסיר  נבקשכם  הדרישה  לפיכך, 
 למערכת זו. 

 הבקשה נדחית. 
ספקים   מספר  בשוק  קיימים 

 המספקים מערכת וטרינריה. 

9.  61 E.02.020 

כי לא רק    הרינו להביא לתשומת לבכם
לא   המחיר  להעלאת  בנוגע  שבקשתנו 
בטופס   המקסימלי  המחיר  נענתה, 

 הצעת המחיר המעודכן אף ירד.

אנוש   ומשאבי  שכר  אשכול  תכולת 
מרובים   ושירותים  רכיבים  כולל 
נוכחות.   למע'  ג'  צד  תשלום  לרבות 
יהיה כלכלי   לפיכך ועל מנת שהמחיר 
ויעמוד בתנאי השוק, נבקש כי   לספק 

המקס על  המחיר  יעמוד  ₪,   20ימלי 
 כנהוג.  

 הבקשה מתקבלת בחלקה. 
 ראו מחירון מעודכן. 

  16המחיר המקסימלי יעמוד על  
 .ש"ח

10.  124 
 מפרט טכני 
Fi1.03.090 

נבקש לוודא כי המערכת המנהלת את  
הווקטורי העברת    התסריט  תאפשר 

במערכת   הערכים  לעדכון  מידע 
 הגבייה. 

מידע לממשק  להעברת   הכוונה 
שטחים   מערכת   -פרטי  בין 

השומה   לנתוני  ועדה  לניהול 
 במערכת הגבייה. 

11.  164 
 מפרט טכני 
Fi4.01.200 

נבקש   ברורה,  איננה  בסעיף  הדרישה 
להבהיר האם הכוונה לאחד כרטסות  
לבטל   או  הנתונים  טיוב  במסגרת 

 פקודות שנרשמו יותר מפעם אחת.  

 תנועות. ה תהכוונה היא לאח
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 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

12.  204 

 מפרט טכני 
Pr1.02.000 

כלל הסעיף  
עד 

pr1.02.100 

 כולל 

נדרשת   המערכת  האם  לוודא  נבקש 
בסעיפים   המפורט  כל  את  לספק 

של     אלו, הצרכים  עם  מהיכרותנו 
מועצות מקומיות ומועצת עומר בפרט  
רכוש   מנהלות  לא  מקומיות  רשויות 

 קבוע ופחת.  

אינוונטר   לניהול   –הכוונה 
 הנדרש על ידי משרד הפנים. 

כי המערכת נדרשת   יש לשים לב
)ככל  עירוניים  תאגידים  לשרת 
אלו   דרישות  כן  ועל  ויהיו( 

 מופיעות במפרט. 

13.  240 
 מפרט טכני 
Ed3.01.120 

הסעיף כולל דרישות לממשקים רבים  
כי   לוודא  נבקש  שונות,  במערכות 
לפתיחת   לדאוג  המועצה  באחריות 
להתממשק   המיועדות  המערכות 

 למערכת המיועדת.  

מקובלת.  לכלל    הבקשה  ידוע 
הספקים   כי  במכרז,  המציעים 
לממשקי   גישה  יספקו 

 מערכותיהם, כל אחד בתחומו.

14.  254 
 מפרט טכני 

Ed5 

הסר   לתשובה  למען  בהמשך  ספק 
,    103למענה לשאלות הבהרה שאלה  

והמועצה   שבמידה  לוודא  נבקש 
כי   נבקש  זו  מערכת  לרכוש  תחליט 

 הסעיפים:
1) ed5.01.020    ועד ישות  מהמילה 

 סוף הסעיף,  
2) ed5.01.030    סעיף ועד 

ed5.010.080   
   ed5.01.150ו   ed5.01.140סעיפים  (3

של המערכת מאחר   בתכולה  יהיו  לא 
ולהבנתנו מדובר על סעיפים פדגוגיים  
בתכולה   להיות  אמורים  שאינם 

 מערכת פיננסית לניהול בית ספר.

 הבקשה נדחית. 
הספק רשאי לרשום אלו רכיבים 

 אינם במערכת המוצעת על ידו.

15.  48 
 הצעת מחיר 

Ed6 

הינה   לגננות  דיווח  מודל  מערכת 
שלה   הפתרון  תכולת  אשר  מערכת 

מתאימה להיות חלק  שונה ולכן אינה  
מאשכול מערכות ליבה. נבקש להפריד  
חדשה   בשורה  ולהגדירה  זו  מערכת 

 ואופציונלית במכרז זה. 

 הבקשה נדחית. 

16.  44 
 הצעת המחיר 
P1 ED4 T1 

הבהרה   לשאלות  לתשובות  בהמשך 
מערכות  15,16,17 הינן  אלו  מערכות   ,

לכל דבר. בהכללתן במחיר הנקוב של  
שלא המערכת   נראה  הפיננסית, 

הובאה בחשבון עלותם של המודלים.  
אלו   סעיפים  כי  הבהרתכם  נבקש 

ברישא    1,2,3ראו מענה לשאלות  
 של מסמך זה. 
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 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

מוסרים מתכולת המכרז. לחלופין נא  
אופציונאלי   שירות  של  שורה  הוסיפו 
במחיר   ותמחרו  המחירים,  לטבלת 

 לחודש₪1,600  -שלא יפחת מ

17.   ED4 

חריג   מודל  הוא  היסעים  ניהול  מודל 
זה,   מסוג  במכרזים  קיים  לא  אשר 
לגשת   לנו  לאפשר  וכדי  כך  בעקבות 

מודל   את  לפצל  נבקש    ed4למכרז 
כמערכת   והגדרתו  המכרז  מתכולת 

 נוספת בהצעת המחיר. 

מס'   לשאלה  מענה  ברישא    2ר' 
 של מסמך זה. 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי 
 המועצה מנכ"ל  

 
 
 
 

____________________________________________ ____________________________ _______ _ 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות 
על גבי מסמך זה   ולצרפו כחלק בלתי נפרד נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום  ועל הנספח לו 

     מהצעתו במכרז.

 

 
 ________________  ________________  ________________ 

 חתימה + חותמת  שם המציע  תאריך 
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 03/2023/19מעודכן מיום  הצעת המחיר וכתב כמויות  -נספח ב' 
 

 רכיב המפורט בטבלה שלהלן. ל המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו על, עבור כל ע

 

 : הנחיות למילוי

על המציע להציע מערכות מידע ושירותי מחשוב תומכים לתחומי אחריות המועצה במתן שירותים מוניציפליים   .1

 עירוניים. המכרז בנוי לפי אשכולות. ניתן להציע הצעות לאשכול אחד או יותר מהאשכולות הבאים:  

 אשכול מערכות ליבה )אשכול א( 1.1

 אשכול מערכות ניהול קשרי לקוחות )אשכול ב( 1.2

 אשכול רווחה )אשכול ג(  1.3

 אשכול פיקוח וחניה )אשכול ד( 1.4

 אשכול משאבי אנוש, שכר, נוכחות ודיווחי מעסיקים )אשכול ה(  1.5

 אשכול מערכות הנדסיות )אשכול ו(  1.6

 אשכול מערכת רישוי עסקים )אשכול ז(   1.7

 האשכולות כוללים בתוכם את כלל המודולים הנדרשים והמפורטים במסמכי המכרז.  

חור להגיש הצעה לאחד או יותר מהאשכול המוצעים וכל אשכול ייבחן בנפרד הן מבחינת המחיר  המציע יכול לב .2

 והן מבחינת האיכות. 

על המציע לציין את המחיר המוצע על ידו לכל רכיב בכל אשכול נבחר בטבלה שלהלן, בעמודה האחרונה )"מחיר   .3

 שקל חדש ללא תוספת מע"מ. מוצע בש"ח"(; יובהר כי המחירים המירביים והמוצעים הינם במטבע 

המחירון כולל סעיפים להסבה והקמה חד פעמיים, שעבורם המועצה קבעה מחיר שאותו תשלם למציע נבחר   .4

 מהנקוב באותו סעיף(.  50%)למציע קיים ישולם 

ככל שמופיע מחיר מירבי שניתן להציע עבור הרכיב, בעמודה "מחיר מירבי בש"ח", המציע לא יציע מחיר העולה   .5

ויוצע מחיר הגבוה מהמחיר המירבי, המועצה תראה את המחיר המירבי כמחיר  על ה מחיר המירבי. במידה 

 המוצע על ידי המציע. 

 בגין כלל הרכיבים בכתב הכמויות.    20%יש להציע הנחה של עד  .6

 

 : הערות

בטבלה   .1 המופיעים  מהרכיבים  ו/או  מהאשכולות  חלק  רק  להזמין  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ו/או  המועצה 

בהצעת המחיר של המציע, או את כולם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות  

 להפחית את היקף השירותים ובהתאמה, תופחת התמורה.
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המקורית   .2 ההתקשרות  לתקופת  הארכות  ותינתנה  תקופות    –במידה  למשך  גם  בתוקפם  יישארו  המחירים 

 ההארכה ויוצמדו כמפורט להלן; 

)אופציה ראשונה(    התמורה .3 שתשולם לספק תוצמד למדד המחירים לצרכן, החל משנת ההתקשרות השנייה 

ואחת לשנה. מדד הבסיס לחישוב ההצמדה הינו המדד הידוע ביום חתימת ההסכם בין הצדדים בהתאם למנגנון  

 ההצמדה כמפורט בתנאי ההסכם.

ו/או   .4 חשבוניות  טעויות  בהצעתו  שנפלו  תהא  במידה  הטעויות,  לתקן  רשאית  המועצה  תהא  סופר,  טעויות 

 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;  .5

 ערך מוסף;  כלל המחירים הנקובים הנם בשקלים חדשים ואינם כוללים מס .6

כלל המחירים הנקובים על ידי המציע כוללים את כלל הדרישות המופיעות במפרט הטכני וכן את כלל   .7

 התשומות הנדרשות מהספק;

 הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. הוצאההמועצה לא תכסה שום  .8

בחישוב ציון המחיר. מבנה הציון בכתב הכמויות )מחירים חד פעמיים( לא יכללו    01פרקים    -פרקי ההקמה   .9

 יות )שירותים חודשיים(. ובכתב הכמ 02פרקים  -יתבסס אך ורק על המחירים החודשיים לכל אשכול  

 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 03/23/19 מסמך מעודכן – ההצעה 

 

אחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז ואת ההסכם המצורף לו, וידועים לנו כל תנאי מתן השירותים נשוא 

המכרז. תמורת ביצוע השירותים ומילוי כלל התחייבויותינו במלואן ובמועדן, הצעתנו למתן השירותים הנדרשים 

 במכרז זה הינה כדלקמן:  

 

A 'עצה וגופי הסמךמו –אשכול מערכות ליבה  –. אשכול א 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

A.01   אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת

 הקיימת, הטמעה והדרגת משתמשים.

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים באותו  

המזמין ישלם   – אשכול/פריט )במועצה / בגוף הסמך(

 (  01את מחצית הסכום )

 - - הערה 

A .

01.010  

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה על פי הדרישות 

 המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 

 (:Fiניהול גבייה והכנסות )

 תחת סעיף זה: המודולים הנכללים 

( *לרבות מערכת Fi1מודול שירות לקוחות וגבייה  ) .א

 חיובי שילוט 

 (Fi2מודול אכיפת הגבייה ) .ב

 (Fi3מודולים פריפריאליים לניהול הכנסות ) .ג

 (Fi4מודול הנהלת חשבונות ) .ד

 ( Fi5מערכת תשלומים לספקים וזכאים ) .ה

 ( Fi6מודול ניהול פיננסי ) .ו

 (Fi7תב"ר( )מודול ניהול תקציב בלתי רגיל ) .ז

 (Fi8מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים ) .ח

 ( Fi9מערכת ניהול חיובי חשמל ) .ט

 (IP5מערכת ניהול תוכן טפסים דיגיטליים מקוונים ) .י

חד 

 פעמי 

20,000 20,000 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

 BI (CR5)מודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .יא

 

 ( Prניהול רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים )

 (Pr1מודול רכש ) .יב

 ( Pr3מודול חוזים והתקשרויות )  . יג

 (Pr4מודול ניהול מחסן ) .יד

 ( T1מודול ניהול ציי רכב ) .טו

 

 (: EDמערכות חינוך )

 (ED1מודול רישום ושיבוץ  ) .טז

 (ED2רישום וניהול תלמידים  ) .יז

 (ED3ניהול תלמידי חוץ ) . יח

 ( ED4מערכת ניהול היסעים ) .יט

שירות   .כ במח'  מטופלים  תיקי  לניהול  מערכת 

 (P1פסיכולוגי חינוכי )

 (Ec1מודול ניהול אירועים ) .כא

A .

01.020 

הסבת נתונים ממערכות גוף הסמך )לכל גוף סמך של  

 :המועצה(

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים בגוף הסמך על פי  

 הדרישות המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 

 (:Fiניהול גבייה והכנסות )

 המודולים הנכללים תחת סעיף זה: 

 ( Fi4א. מודול הנהלת חשבונות )

 (Fi5ב. מערכת תשלומים לספקים וזכאים )

 (Fi6ג. מודול ניהול פיננסי )

 (Fi7ד. מודול ניהול תקציב בלתי רגיל )תב"ר( )

 (Fi8ה. מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים )

 ( Fi10ו. מערכת ניהול חיובי חשמל )

חד 

 פעמי 

10,000 10,000 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

 

 ( Prרכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים )ניהול 

 (Pr1ז. מודול רכש )

 ( Pr2ח. מודול חוזים והתקשרויות )

 (Pr3ט. מודול ניהול מחסן )

 

 ( EDחינוך )

 (Ec1י. מודול ניהול אירועים )

A .

01.030 

חד  טיוב כתובות בהתאם לדרישות המפרט הטכני

 פעמי 

10,000 10,000 

A.01  סה"כ פרקA .01  

A.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: 

א. ניטור מלא של רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, 

השרתים )סיסטם(, התקשורת, הגיבויים, אבטחת מידע  

פי הדרישות במפרט הטכני ובכפוף לרמת השירות  על 

 לכל אחת מהסביבות 

 ב. שירותי גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  

 למערכות המידע   DBAג. שירותי 

/   IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN  בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה בקו )

  – P2Pב בתצורת מ" 150במהירות לפחות  יחידסימטרי  

 . ISPקו פרטי ללא 

שירותים אלו יחולו הן עבור המועצה והן עבור גופי  

 הסמך של המועצה. 

  4,000 חודשי 

A .

02.020 

 :שירותי תחזוקה חודשית של מערכות המועצה

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.010המפורטות בסעיף 

  23,000 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

רישיונות משתמשים אשר להם יתאפשר להתחבר   20* 

 למערכת מרחוק. 

  6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים. 

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות המועצה בכל  

ך לא רק, מסכים, דוחות,  התכונות החדשות )לרבות א 

לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במהלך תקופת  

 השירות. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

ד. הגדרת והקמת דוחות חדשים במערכות הספק לאחר  

  20הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

ן בסיס נתונים של תושבי המועצה למערכות  ה. עדכו 

האוכלוסין של הספק )באמצעות שירות מערכת אביב או  

 אחת לשלושה חודשים*.    –שוות ערך( 

 בנפרד לספק ישולמו*הערה: עלויות עדכוני שאילתות 

בהתאם למחירון שאילתות רשות האוכלוסין / משרד  

 לספק.  10%התחבורה  בתוספת עמלה של 

רים מאובטחים מרחוק למערכת  ו. אספקת חיבו 

( או אימות  fortitokenתוכנה )כדוגמת  tokenבאמצעות 

 משתמשים בו זמנית.  20דו שלבי אחר לחיבור של עד  

מסופוני אשראי פיזיים בתקן   2ז. אספקת ותחזוקת  

EMV   לטובת סליקת תשלומי אשראי בקופת המועצה

 )מסופון פיזי כולל שירות למסופון(.

מסופוני אשראי וירטואליים לסוגי   8ת ח. הקמת ותחזוק

 שירות נפרדים )ארנונה, מים, חינוך ועוד(. 

יובהר כי הקמת מספרי מסופונים ותשלום עמלות  

סליקת אשראי, יעשה בנפרד בין המועצה לגוף הסולק  

 )חברת האשראי(. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

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,  

פק במהלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הס

 השירות. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי גוף הסמך בהתאם 

 לרמת השירות הנדרשת. 

ד. הגדרת והקמת דוחות חדשים במערכות הספק לאחר  

  10הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

  3,000 חודשי 

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 

3.0 

 לטרנזקציה 

 

A. 

02.050 

 מערכת לניהול מוסדות חינוך )בתי ספר(: 

הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה וכן שירותי הפעלת  

מערכת בענן הספק, תמיכה במשתמשים,  ושירות  

עדכוני גרסאות תוכנה. התשלום  למערכת לרבות 

 במתכונת חודשית:

 (ED5א. מודול ניהול מוסד חינוכי  )

 

חודשי  

למוסד  

 חינוך 

400 

 למוסד 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

 מוסדות חינוך  2הערה: ברשות המועצה 

A. 

02.060 

 מערכת תיחור מקוון של ספקים:

הדרכה, הטמעה וכן שירותי הפעלת מערכת בענן הספק,  

ושירות למערכת לרבות עדכוני  תמיכה במשתמשים,  

 גרסאות תוכנה. התשלום במתכונת חודשית: 

 (PR2א. מודול תיחור מקוון של ספקים )

  1,500 חודשי 

A. 

02.070 

 מערכת לדיווח גננות )גני ילדים(:

הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה וכן שירותי הפעלת  

מערכת בענן הספק, תמיכה במשתמשים,  ושירות  

וני גרסאות תוכנה. התשלום  למערכת לרבות עדכ 

 במתכונת חודשית:

 ( ED6א. מודול דיווח גננות  )

  1,500 חודשי 

A. 

02.080 

 1TBתיבות דואר ושיתוף קבצים ארגוני בענן בנפח  80

 ( Microsoft 365 Business Basic)רישוי: 

 Microsoft 365 Business Basicנדרש:   365רישוי 

לתיבה   6$התמחור הוא ביחס למחירון היצרן בסך 

בודדת בהתחייבות לשנה. במידה ויידרש רישוי של  

משתמשים נוספים או יהיה שינוי במחירון מיקרוסופט 

ישולם באופן יחסי לכמות המשתמשים הנדרשת   –

ולאחוז הנחה שניתן על ידי המציע במקט זה לפי בסיס  

 תיבות דואר.  80של 

  1,800 חודשי 

A. 

02.090 

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 / לגוף הסמך. 

 

עמדות   2  -עמדות עבודה למועצה ו 3הרישוי הנדרש הוא  

 עבודה לכל גוף סמך. 

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

A. 

02.100 

 הפקה ודיוור שוברים תקופתיים

הפקה שוברים תקופתיים לתשלום )ארנונה, מים וביוב,  

 חינוך, היטלים וכיו"ב( בבית דפוס. 

 דיוור התשלומים בדואר רגיל לרבות ביול של השובר. 

מותאמות עם לוגו של המועצה   הדיוור יהיה במעטפיות

 וכן הדפסת הודעות כלליות ו/או אישיות ברמת שובר. 

 שוברים לתקופה.  3000אומדן כמות תקופתית: 

3,000  

 לתקופה 

3  

A.02  סה"כ פרקA .02  

 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

B 'אשכול ניהול קשרי לקוחות מועצה וגופי הסמך –. אשכול ב 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

B.01   אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת

 הקיימת, הטמעה והדרגת משתמשים.

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים באותו  

המזמין ישלם   – אשכול/פריט )במועצה / בגוף הסמך(

 ( 01מחצית המחיר המפורט בפרק זה )

 - - הערה 

B .

01.010 

 :הקמת והסבת נתונים ממערכות המועצה

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה על פי הדרישות 

 המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 (:CMמערכת ניהול קשרי לקוחות)

 (CM3תכנון שלבי היישום והטמעת המערכת ) .א

 (CM4ל בפניות )תהליכים ראשיים לטיפו .ב

ה .ג מערכת  של  מרכזיים  במערך    CRM- תהליכים 

 (CM5ההכנסות )

 ( CM6תהליך עדכון פרטי לקוח ) .ד

 (CM7ברור צרכנים ) .ה

 (CM8תהליך זיכוי לקוחות ) .ו

 (CM9תיעוד תהליכים ופעולות כספיות ) .ז

 (CM10מערכת אכיפת גבייה תהליכי שירות לקוחות ) .ח

 (CM11ניהול פניות הציבור ) .ט

 ( CM12טיפול בתקלות )תהליכי  .י

 (CM13מערכת זימון תורים ) .יא

וניהול   .יב הגבייה  ממערכת  אב  טבלאות  ויצאו  יבוא 

 ( CM13הכנסות  )

 ( CM14ממשק מערכת למודול ניהול מסמכים) . יג

 7,000 7,000 חד פעמי 

B .

01.020 

 5,000 5,000 חד פעמי  :הקמת והסבת נתונים ממערכות המועצה



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

דרכות לכל המשתמשים במועצה על פי הדרישות ביצוע ה

 המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 (: CRמודול מערכות חוצות ארגון )

 (CR1מודול ניהול משימות ) .א

 (CR2מודול ניהול מסמכים ותיקים ) .ב

 (CR3מודול ניהול תיקי מידע ) .ג

 ( CR4מודול ניהול קצבי אב ) .ד

 BI (CR5)מודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .ה

 (CR6מודול תהליכים והרשאות )  .ו

 (CR7מודול ניהול פרויקטים ) .ז

B .

01.030 

הקמת והסבת אתר האינטרנט של המועצה ואתר פארק  

 תעשייה 

מחיר זה יכלול את כלל הדרישות המפורטות במפרטי  

המכרז בדגש על הסבת התכנים מהאתר הישן, הצגת  

אלטרנטיבות לנראות האתר החדש, העברת התכנים  

לאת החדש לרבות הקמת יכולות ניווט ומבנה האתר  

החדש, נגישות אתר על פי תקני נגישות, העלאת תמונות, 

, מודולים  סרטונים ונתונים אחרים מהאתר הישן

הנדרשים במפרט הטכני לרבות ניהול טפסים, מודולים  

)עלות משלוח הודעות ה   SMSלשליחת דוא"ל והודעות 

SMS )תוחרג מהתשלום החודשי. 

 המודולים הכלולים בסעיף זה:

 ( IP1אתר אינטרנט של המועצה ) .א

מכרזים   .ב וניהול  לפרסום  תוכן  ניהול  מערכת 

 (IP2והתקשרויות פומביים )

 10,000 10,000 חד פעמי 

B .

01.040 

 5,000 5,000 חד פעמי  :הקמת והסבת נתונים ממערכות המועצה



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה על פי הדרישות 

 המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 (IPמודול מערכות ניהול תוכן )

)לרבות תיק תושב לביצוע תשלומים   .א פורטל לתושב 

 ( PCI/DSS( )IP3בצורה מאובטחת בתקן 

 (IP5מערכת ניהול תוכן וטפסים דיגיטליים ) .ב

B.01  סה"כ פרקB .01  

B.02   שירותי תחזוקה חודשית של המערכות שהוקמו בפרק

01 

   

B .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

א. ניטור מלא של רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, 

השרתים )סיסטם(, התקשורת, הגיבויים, אבטחת מידע  

על פי הדרישות במפרט הטכני ובכפוף לרמת השירות  

 לכל אחת מהסביבות 

 ב. שירותי גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  

 למערכות המידע   DBAג. שירותי 

/   IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN  בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה על גבי )

 קווי התקשורת של המועצה. 

  2,500 חודשי 

B .

02.020 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לרבות:  לעיל,  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,  

  4,000 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במהלך תקופת  

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 חברתיים. 

טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם   ג. שירותי תמיכה

 לרמת השירות הנדרשת. 

 

 כמות משתמשים נדרשת : רישוי לכלל עובדי המועצה. 

B. 

02.030 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.020המפורטות 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,  

הלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במ

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 חברתיים. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

 

 כמות משתמשים נדרשת : רישוי לכלל עובדי המועצה. 

  3,000 חודשי 

B. 

02.040 

 : שירותי תחזוקה חודשית לאתר האינטרנט

שירותי תחזוקה חודשית של האתר הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.030המפורטות בסעיף 

 

תחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט. התחזוקה תכלול  

שירותי אחסון האתר בשרתי הספק, גיבוי הנתונים על  

פי הדרישות, סיוע לעובדי המועצה ושירות העלאת  

  3,500 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

לרבות תחזוקת ממשק העברת תנועות  –תכנים לאתר 

כספיות ממערכות הסליקה של האתר למערכת  

כויים  הכספית של המועצה לרבות התאמות חיובים וזי

 . EMVלפי כרטיסי הנח"ש והעומד בתקן 

כמו כן יכלול סיוע בנושאי נגישות אתר ומסמכים  

מצורפים המועלים לאתר וכן סרטוני וידיאו ואלמנטים  

 נוספים הנכללים / ייכללו תחת דרישות נגישות. 

B. 

02.050 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

מערכות הספק למועצה,  שירותי תחזוקה חודשית של 

 לעיל, לרבות:   01.040המפורטות 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,  

לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במהלך תקופת  

לדרישות המשרד לשירותים  השירות ובהתאם  

 חברתיים. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

 

 משתמשים.  20כמות משתמשים נדרשת : 

  2,000 חודשי 

B. 

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. 

 

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

 עמדות עבודה למועצה. 2הרישוי הנדרש הוא  

B.02  סה"כ פרקB .02  

 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

C 'אשכול רווחה )מח' רווחה(  –. אשכול ג 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מוצע על  מחיר 

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

C.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

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה על פי  

 הדרישות המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 (: EDמערכת רווחה)

 (ED7א. מערכת רווחה )

 ב. ניהול ועדת תכנון 

 5,000 5,000 חד פעמי 

C.01  סה"כ פרקC .01  

C.02   שירותי תחזוקה חודשית של המערכות שהוקמו בפרק

01 

   

C .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

א. ניטור מלא של רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, 

סיסטם(, התקשורת, הגיבויים, אבטחת מידע  השרתים )

על פי הדרישות במפרט הטכני ובכפוף לרמת השירות  

 לכל אחת מהסביבות 

 ב. שירותי גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  

 למערכות המידע   DBAג. שירותי 

/   IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN  בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה בקו )

  –  P2Pמ"ב בתצורת  50במהירות לפחות  יחידסימטרי  

 . ISPקו פרטי ללא 

  600 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מוצע על  מחיר 

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

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,  

הלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במ

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 חברתיים. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

ד. הגדרת והקמת דוחות חדשים במערכות הספק לאחר  

  20הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

בי המועצה למערכות  ה. עדכון בסיס נתונים של תוש

האוכלוסין של הספק )באמצעות שירות מערכת אביב או  

 אחת לשלושה חודשים*.    –שוות ערך( 

 

 משתמשים.  5כמות משתמשים נדרשת : 

רישיון  

 חודשי 

 למשתמש

220  

C. 

02.030 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום  

 ההתקשרות.

שהוצע על   החודשימהמחיר  15%לפי התשלום יבוצע 

 ידי המציע עבור: 

 א. שירותי ענן  

 ב. שירותי תחזוקת המערכת למועצה. 

 

 עמדת עבודה למועצה.  1הרישוי הנדרש הוא  

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מוצע על  מחיר 

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

C.02  סה"כ פרקC .02  

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

D 'תפעול, וטרינריה, פיקוח וחניה  –. אשכול ד 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מירבי  מחיר 

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

D.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 

D .

01.010 

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה על פי הדרישות 

 המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 (:OPתפעול, פיקוח )

 (OP1תכליתי )א. מערכת פיקוח רב 

מסופוניםEMV (3   ,)ב. מערכת מסופונים לחניה בתקן 

 (OP2איכות הסביבה )

 (OP3ג. מערכת ניהול חניה  )

 ( OP4ד. מערכת וטרינריה )

חד 

 פעמי 

5,000 5,000 

D.01  סה"כ פרקD .01  

D.02   שירותי תחזוקה חודשית של המערכות שהוקמו בפרק

01 

   

D .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

א. ניטור מלא של רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, 

השרתים )סיסטם(, התקשורת, הגיבויים, אבטחת מידע  

על פי הדרישות במפרט הטכני ובכפוף לרמת השירות  

 לכל אחת מהסביבות 

 ב. שירותי גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  

 למערכות המידע   DBAג. שירותי 

  700 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מירבי  מחיר 

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

/   IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN  בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה על גבי )

 קווי התקשורת של המועצה. 

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. 

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. 

ד. הגדרת והקמת דוחות חדשים במערכות הספק לאחר  

  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  

 התחבורה  . 

 

 כמות משתמשים נדרשת :  

 משתמשים.  6א. פיקוח ואיכ"ס: 

 משתמשים. 3ב. מערכת וטרינריה: 

  4,000 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מירבי  מחיר 

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

ערכות פיקוח / חניה )ערכות פקח  2ג. כמות ערכות פקח: 

הכוללות טלפון סלולרי חכם, חבילת תקשורת סלולרית,  

 מדפסת ואביזרים נלווים( 

D. 

02.030 

 :2ערכת פקח נוספת מעבר ל  

ערכת פקח הכוללות טלפון סלולרי חכם, חבילת  

 תקשורת סלולרית, מדפסת ואביזרים נלווים 

  550 חודשי 

D. 

02.040 

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  סה"כ פרקD .02  

 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

E . 'מערכות שכר, נוכחות, משאבי אנוש ודיווחי מעסיקים –אשכול ה 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

על ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

E.01   ,אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת הקיימת

 הטמעה והדרגת משתמשים. 

באותו  הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים 

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

 (  01המפורט בפרק זה ) 

 - - הערה 

E .

01.010 

 : הסבת נתונים ממערכות המועצה וגופי הסמך

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל משתמש מח' שכר במועצה וגופי הסמך 

המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי  על פי הדרישות 

 המכרז:

 (:HRאשכול מערכות שכר ומשאבי אנוש )

 (HR1א. מערכת שכר ומשאבי אנוש )

 (HR2ב. מודול נוכחות )

 (HR3ג. מודול חוזי עבודה ושכר  ) 

חד 

 פעמי 

10,000 10,000 

E.01  סה"כ פרקE .01  

E.02  01שירותי תחזוקה חודשית של המערכות שהוקמו בפרק    

E .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

א. ניטור מלא של רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, 

השרתים )סיסטם(, התקשורת, הגיבויים, אבטחת מידע על 

פי הדרישות במפרט הטכני ובכפוף לרמת השירות לכל אחת  

 מהסביבות 

 ב. שירותי גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  

 למערכות המידע   DBAג. שירותי 

( IPSEC  /SSLVPNד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

  יחידבין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה בקו סימטרי 

 .ISPקו פרטי ללא  – P2Pמ"ב בתצורת  50במהירות לפחות 

  1,000 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

על ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

E .

02.020 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

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. 

 ם.חודשי 6ב. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

ג. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות המועצה בכל 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. 

הגדרת והקמת דוחות חדשים במערכות הספק לאחר  ה. 

דוחות  20הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 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 

 במשרד הפנים האוצר ו

ז. הפעלת שירותי לשכת שירות, דיווח פנסיוני ודיווחי  

עבור המועצה וגופי הסמך )לשכת שירות דיווחי   – מעסיקים 

 מעסיקים ומסלקות פנסיוניות(.

 ח. הפקת התלושים כולל כל הצרופות והנלווים.   
 

תלושים לחודש המתפלגים : לכ  320 -כמות תלושי שכר: כ

 עובדים 250 -גמלאים ולכ 66 –

תלוש  

שכר 

 לחודש 

16  

E. 

02.030 

 שעוני נוכחות חדשים / נוספים:

אספקת, התקנת ותחזוקת שעון נוכחות משולב הכולל  

וחבילת    טביעת אצבע וכרטיס קירבה )צ'יפ( לרבות סים

  50 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

על ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

תקשורת סלולארית של ספק השעונים וממשק מידע  

 אוטומטי למערכת רישום נוכחות בענן הספק. 

הערה: ברשות המועצה שעוני נוכחות קיימים והספק יעשה 

בהם שימוש. שעונים חדשים / נוספים ידרשו רק במקומות 

 שאין בהם שעון קיים. 

E. 

02.040 

 סריקה ומפתוח תיקי עובדים:

שירותי סריקה ומפתוח תיקי עובדים והעלאת המסמכים 

הסרוקים לפי מפתוח למערכת השכר / משאבי אנוש של  

 הספק. 

השירות כולל איסוף והחזרת תיקים פיזיים למשרדי  

 המועצה. 

תיק  

 עובד 

50  

E. 

02.050 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום  

 ההתקשרות.

שהוצע על ידי  מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 המציע עבור: 

 א. שירותי ענן  

 ב. שירותי תחזוקת המערכת למועצה. 

 עמדות עבודה למועצה. 2הרישוי הנדרש הוא  

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(

E.02  סה"כ פרקE .02  

 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 

F .'אשכול מערכות הנדסיות   -אשכול ו 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

F.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 

F .

01.010 

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה על פי הדרישות 

 המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 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

 (EG4) מערכת מידע גאוגרפית  .ד

 ( EG5מודול ניהול נכסים ) .ה

 (EG6מערכת היטלי השבחה ) .ו

 ( EG7) מערכת מעקב תב"ע .ז

 (EG8מודול אישורי העברת זכויות במקרקעין ) .ח

אתר הנדסי    - אתר הנדסי לניהול הועדה לתושב וליזם  .ט

(IP4 ) 

 י. מערכת מידע גיאוגרפית )ממ"ג(:

 Mapבפלטפורמת  (GISמערכת מידע גיאוגרפית )

Guide   או ArcGIS   בלבד הכוללת את כל הפונקציות

 הנדרשות במכרז.

חד 

 פעמי 

10,000 10,000 

F.01  סה"כ פרקF. 01  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

F.02   שירותי תחזוקה חודשית של המערכות שהוקמו בפרק

01 

   

F .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

המערכת, בסיסי הנתונים, א. ניטור מלא של רכיבי 

השרתים )סיסטם(, התקשורת, הגיבויים, אבטחת מידע  

על פי הדרישות במפרט הטכני ובכפוף לרמת השירות  

 לכל אחת מהסביבות 

 ב. שירותי גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  

 למערכות המידע   DBAג. שירותי 

/   IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN  בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה על גבי )

 קווי התקשורת של המועצה. 

  700 חודשי 

F .

02.020 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.010המפורטות בסעיף 

  6עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל א. שירותי 

 חודשים. 

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות המועצה בכל  

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

לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במהלך תקופת  

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 חברתיים. 

ועצה בהתאם  ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המ 

 לרמת השירות הנדרשת. 

ד. הגדרת והקמת דוחות חדשים במערכות הספק לאחר  

  10הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

  4,000 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

F .

02.025 

,  במועצה התמרורים כלל ניהול  הכולל תמרור ניהול

  תמרורים מיקומי  ותיעוד רישום, תמרור ועדת החלטות

  וכל  מאושרות תמרור תוכניות של לתשריטים והפניות 

 במועצה  התמרורים ניהול לתחזוקת  הנדרש  תהליך

  1,000 חודשי 

F. 

02.030 

הספקת ומתן שירות חודשי למערכת ייעודי קרקע אשר  

תמלא את כלל הדרישות של המפרט הטכני לרבות  

ממשקי מידע, חיבור והעברת מידע למערכות הקיימות  

(, דוחות ובקרות  GISבמועצה )ניהול ועדה ומערכת 

 נדרשות למערכות המועצה. 

  1,500 חודשי 

F. 

02.040 

ייעודי קרקע  אלפאנומרית  הקמה ו/או עדכון שכבת 

 מגרש  1וגיאוגרפית לתוכנית בודדת המכילה 

תוכנית  

1 

350  

F. 

02.050 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים 2-5וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

1 

750  

F. 

02.060 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 גרשיםמ 6-10וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

1 

1200  

F. 

02.070 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים 11-25וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

1 

2000  

F. 

02.080 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים 26-50וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

1 

3200  

F. 

02.090 

שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  הקמה ו/או עדכון 

 מגרשים   51-100וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

1 

3800  

F. 

02.100 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 מגרשים  101-150וגיאוגרפית המכילה  

תוכנית  

1 

4500  

F. 

02.110 

הקמה ו/או עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  

 .מגרשים 150המכילה מעל וגיאוגרפית 

תוכנית  

1 

5000  

F. 

02.120 

תוכנית   הקמת ו/או עדכון תוכנית נושאית 

1 

1400  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

F. 

02.130 

תוכנית   מחיר לעדכון עבור גוש בודד  –עדכון קדסטר 

1 

150  

F. 

02.140 

תוכנית   התאמת תוכנית בודדת עבור לגוש עדכני 

1 

250  

F. 

02.150 

פוטוגרמטריה על כלל שטח השיפוט או  עדכון שכבת  

 המרחב התכנוני של המועצה 

תוכנית  

1 

5000  

F. 

02.160 

שנות ניסיון בתחום שרטוט   5מעל  GIS/CADשרטט 

  שכבות מיפוי עירוני.  AutoCADבפלטפורמת 

ש"ע  

1000 

190  

F. 

02.170 

אספקת וקליטת שכבת אורתופוטו דיגיטלי של המזמין  
בנוי בלבד בנוסף קיים שטח הבנוי  קמ"ר  3.25)שטח בנוי 

  -של פארק התעשיות כולל גן ארכאולוגי ושטח האגם, כ
קמ"ר בנוי( לרבות צילום   4 - סה"כ כ –קמ"ר  0.7

אלכסוני על פי הנחיות תקנות מפ"י ו/או תקנות  
 המודדים ו/או על פי ההנחיות המקובלות ועל פי כל דין. 

ם  צילום האוויר יבוצע בהתאם לגזרה שתסוכם ע
מ' תוספת לשטח השיפוט ו/או   500המזמין בתוספת 

צילום של שטחים נוספים שאינם בשטח השיפוט של  
המועצה. המחיר יחושב באופן יחסי לפי שטח הצילום  

 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 

30,000  

F. 

02.180 

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,  
לצורך בקרה לפני   CADבקרת נתונים וקליטתם לשכבת 

 GISהעלאתם לשכבה מאושרת במערכת ה 

  800 ק"מ  50

F. 

02.190 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום  

 ההתקשרות.

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

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  

F.02  סה"כ פרקF. 02  

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

G 'רישוי עסקים )מח' רישוי עסקים(  –. אשכול ז 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

G  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 

G .

01.010 

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

הסבת נתונים, הספקת והתקנת המודולים הבאים וכן  

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה על פי הדרישות 

 המופרטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז: 

 (:FIמערכת רישוי עסקים )

 (Fi9עסקים )א. רישוי  

 10,000 10,000 חד פעמי 

G.01  סה"כ פרקG. 01  

G.02   שירותי תחזוקה חודשית של המערכות שהוקמו בפרק

01 

   

G .

02.010 

 :עבור המועצה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות: 

א. ניטור מלא של רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, 

התקשורת, הגיבויים, אבטחת מידע  השרתים )סיסטם(,  

על פי הדרישות במפרט הטכני ובכפוף לרמת השירות  

 לכל אחת מהסביבות 

 ב. שירותי גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  

 למערכות המידע   DBAג. שירותי 

/   IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN גבי  ( בין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה על

 קווי התקשורת של המועצה. 

  500 חודשי 

G .

02.020 

רישיון   : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

 מחלקתי 

2000  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

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,  

לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במהלך תקופת  

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 חברתיים. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

קמת דוחות חדשים במערכות הספק לאחר  ד. הגדרת וה

  10הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש )עד  

 דוחות חדשים בשנה(. 

 ה. אפליקציה סלולארית למפקח רישוי עסקים. 

 

 משתמשים.  3כמות משתמשים נדרשת : 

G .

02.025 

עלות   -מפקחים   2ככל שידרשו אפלקיציות מעבר ל 

 לשני מפקחים אפליקציה  למפקח נוסף מעבר 

מפקח  

 נוסף 
450 

G. 

02.030 

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. 

 

 עבודה למועצה.עמדות  2הרישוי הנדרש הוא  

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(

G.02  סה"כ פרקG .02  

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

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

פי ההסכם, וכי  -התחייבויותיי על ולביצוע מלוא  -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.

 המכרז וכי הכמויות לעיל הם לצרכי המועצה בלבד.  

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

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

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

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

 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: 

 

אני הח"מ, __________עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני   

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

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

 

       ________________  __________________  __________________  

 חתימה  שם תאריך                            

 

ידוע ומוסכם עלינו כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו   .1

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

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

 וכי הכמויות לעיל הם לצרכי המועצה בלבד.  המכרז 

 

כל הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי תמורה אלה מהווים את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת   .2

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 

בנקיבת התעריפים לעיל הבאנ .3 כי  נוספת,  כל סייג, טענה או דרישה  כל  הננו מצהירים בזאת, ללא  ו בחשבון את 

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.

 

חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור   הצעה זו היא בלתי .4

 .  דלעיל

 

 שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ. _______________________ 

 נא לפרט תיאורו אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________    

 כתובת:_____________________________   טלפון:_______________________________   

  

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   חתימות:

 )ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(.  

 _____________________.    תאריך:  

 

   )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(אישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________  )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1
  

 ה"ה __________ת.ז. ____________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(   .2
  

 

 תו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב או

 

                               ______________                                  ________________            

 חתימה                     תאריך           



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 
 אישור עו"ד/רו"ח:

 

אני הח"מ, __________עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על   

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

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

שם תאריך  __________________  __________ ________  ________________   

 חתימה  

  

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 


