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 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 1מסמך 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 

 כללי   .1
שאלות  
 הבהרה 

המכרז   מורכבות  המציע  לאור  ורצון 
המיטבית,   בצורה  המכרז  את  להגיש 
לשאלות   נוסף  מועד  לקבלת  נודה 
הבהרה ודחיית מועד ההגשה בהתאם  
בהתאם   להיערך  יהיה  שניתן  כך 

 למענים שיינתנו. 

 הבקשה מתקבלת:
מועד שאלות הבהרה יוארך ליום  

14/3/23 
ליום   יידחה  ההגשה  מועד 

 12:00בשעה:    28/03/23
 בצהריים. 

 כללי   .2
מועד אחרון  

 להגשה 

מספר   הרחבה,  המכרז  תכולת  לאור 
המערכות הרב והדרישות המורכבות,  
בהגשת   שבועיים  בת  דחיה  נבקש 

 המענה. 

 . 1ראה שאלה  

3.  2 
הזמנה   - 1.2.3

 להציע הצעות 

תקשורת רכיבי    -קווי  לכל  באשר 
התקשרות   תקופת  פני  על  התקשורת 

שנים מחירי התקשורת משתנים   5של 
ולרוב   גם  מאוד,  כך  הלקוח.  לטובת 

בהתאם   משתנים  התקשורת  צרכי 
 לשינויים טכנולוגיים. 

מחירי   את  לקבע  שלא  נבקש 
התקשורת ואת התכולה, אלא להגדיר  
לבקשת   יספק  הספק  שבו  מנגנון 
עם   המועצה רכיבי תקשורת בתיאום 

יהיה  נ שישולם  והמחיר  המועצה  ציג 
Cost+20%    כנגד הצגת חשבונית של(

 ספק התקשורת(.

מעבר המו תשלם  לא  עצה 
כפי שהוצעו ע"י הזוכה  לסכומים  

 . ושבעטיים )בין היתר( זכה
קווי   את  לספק  הספק  על 
שנדרש  כפי  בדיוק  התקשורת 
במכרז, ככל והמועצה תחליט על  
יופעל   התקשורת,  קווי  שדרוג 
מנגנון של הפחתה של הקיים לפי  

  + קו    5%עלות  עבור  ותוספת 
 5%משודרג לפי עלות +  
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4.  4 8 

הרחב,   והמענה  המכרז  היקף  לאור 
נבקש לוודא כי פתח תיבת המכרזים  
יאפשר הגשת חוברות מסמכים ומענה  

 בהיקפים גדולים.  

המכרז  מסמכי  את  להגיש  ניתן 
במעטפה אחת. ניתן להגיש בעובי  

 ס"מ.   20של עד 
הלב   תשומת  מקום,  מכל 

בסעיף   שניתנה    4.12לאופציה 
 לתנאי המכרז. 

5.  8 2.6 

אשכולות   השירותים,  מפרט  עפ"י 
ומודולים   מערכות  כוללים  המכרז 

 רבים ומגוונים.  

כלולים   הליבה  באשכול  למשל,  כך 
מודולים   בהכרח  שאינם  מודולים 
הרשות   לפעילות  ומרכזיים  עיקריים 
חוץ,   תלמידי  ניהול  חשמל,  )חיובי 
ניהול אירועים וחוגים, מערכת דיווח  

 (. גננות, ניהול מוסדות חינוך ועוד

תידרש   כי  סביר  לא  ואף  ישים  לא 
בדרישות   המציע  עמידת  הוכחת 
מערכת   לכל  ביחס  האמורות  הניסיון 

 וכל מודול הכלולים בכל אשכול.  

 לפיכך נבקש כי: 

ליבה   .א מערכות  אשכול  בהגדרת 
ניסיון   להוכיח  יהיה  נדרש 
והכנסות,   גביה  באספקת מערכת 
 מערכת פיננסית ומע' חינוך בלבד.

קש .ב אשכול  לקוחות  בהגדרת  רי 
ניסיון   להוכיח  יהיה  נדרש 
לקוחות   קשרי  מערכת  באספקת 

(CRM.בלבד ) 
וחניה   .ג פיקוח  אשכול  בהגדרת 

ניסיון   להוכיח  יהיה  נדרש 
וניהול   פיקוח  מערכת  באספקת 

 חנייה בלבד. 
בהגדרת אשכול מערכות הנדסיות   .ד

ניסיון   להוכיח  יהיה  נדרש 
ומערכת   ועדה  לניהול  במערכות 

 גיאוגרפי בלבד.מידע 

חלקית  הבקשה   .א   – מתקבלת 
בגבייה,   ניסיון  להציג  נדרש 

תקציבאכיפה,   ,  כספים, 
 . ומע' חינוך רכש

חלקית  הבקשה   .ב   – מתקבלת 
באתר   ניסיון  להציג  נדרש 
ניהול   ומערכת  אינטרנט 

 .CRMפניות / מערכת 
 הבקשה מקובלת.  .ג
 הבקשה מקובלת.  .ד
 

המציעים   לב  המענה   –לשימת 
הוא   אלו  תנאי  לשאלות  לעניין 

הניקוד  לצורך  ואילו  בלבד  הסף 
שבאמות המידה לבחירת הזוכה 
המופיעים  המודולים  כל  יוותרו 
בהתאם  ינוקדו  ואלה  בסעיף 

שנקבע ל והניקוד  המציע  פירוט 
 . לצידם
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6.  8 2.6 

רבות   שנים  במשך  מספקת  חברתנו 
לניהול קשרי   ומגוונות  מערכות רבות 
לקוחותינו,   לצרכי  בהתאמה  לקוחות 
חדשה   מערכת  לנו  קיימת  ואף 

 ומשודרגת.  

על מנת שנוכל להגיש הצעה, נבקש כי  
הניסיון   דרישות  זה  לאשכול  ביחס 
יהיה   הניסיון  וכי  למציע,  ייוחסו 
לקוחות   קשרי  מערכת  באספקת 

ל מעל    3-לפחות  המונות  רשויות 
בהכרח    10,000 שאינה  תושבים 

 המערכת המוצעת. 

 הבקשה מקובלת. 
ניתן יהיה להציג ניסיון למציע או  

 למערכת. 

 3.1.1פרק  9  .7

רבות   מידע  מערכות  מקיף  המכרז 
-עמודים, מתוכם למעלה מ  442ומונה  

עמודים בתכולת השירותים נבקש    200
אחד   לפרק  לגשת  המעוניין  מציע  כי 
בלבד יידרש לצרף למסמכי המכרז את 
הפרק   ואת  הכלליים  הפרקים  כלל 
הרלוונטי למערכת אותה הוא מתעתד  
שלא   להדפיס  שלא  מנת  על  להציע 

 לצורך מאות רבות של עמודים.

 . דחיתהבקשה נ

8.  9 3.1.4 

של   גדולה  בכמות  ומדובר  מאחר 
אשכול,   לכל  ביחס  המלצה  מכתבי 
לצירוף   הדרישה  את  להסיר  נבקש 

 המלצות בכתב.  

הרשות תהא רשאית לפנות לכל אחד  
ניסיון   בנספח  המפורטים  מהלקוחות 
המפורט   המידע  לאימות  המציע 
מטיב   התרשמות  ולקבלת  בטבלאות 
ע"י   המסופקים  השירותים  ואיכות 

 המציע.  

 . דחיתהבקשה נ

 4.2סעיף  10  .9

המכרז  שמסמכי  לאישור  נודה 
שיישלחו למציע במייל לאחר תשלום  

המסמכים    – באינטרנט   הינם 
 המקוריים כמתואר בסעיף זה

 . הבקשה מאושרת
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10.  24 

נוסח ערבות  
להבטחת  

 הצעה

שייחתם   נדרש  המסמך  בתחתית 
   בחותמת אישית.

בחותמת   חותמים  הפועלים  בבנק 
ולא   חתימה,  מורשי  וחתימות  הבנק 

 באמצעות חותמות אישיות. 

נבקש להסיר את הדרישה ולצרף את 
 נוסח הערבות ללא דרישה זו.

 הבקשה מקובלת. 
 

11.  35 16.1 

 נבקש כי : 

ייכתב   .א "אחראי"  המילה  לאחר 
 "על פי דין". 

עקיפה"   .ב ו/או  "ישירה  המילים 
 תמחקנה. 

ובמקומה  המילה   .ג "יפצה" תמחק 
 ייכתב "ישפה". 

עקיף"   .ד ו/או  "ישיר  המילים 
 תמחקנה. 

ובמקומה   .ה תמחק  "מיד"  המילה 
 ייכתב "תוך זמן סביר". 

כאמור   .ו "השיפוי  ייכתב  בסיפא 
בסעיף זה כפוף לפס"ד שלא עוכב  
ביצועו הקובע את אחריות הזוכה  

 לנזק". 

 מקובלת  .א
 נדחית  .ב
 מקובלת  .ג
 נדחית  .ד
 מקובלת  .ה
 מקובלת  .ו

 הצעת מחיר  – נספח ב' 

12.  42 
הצעת המחיר  

 כללי  -
המחירים   את  להעלות  מבקשים  אנו 

 . 30% –הנקובים ב 
 . הבקשה נדחית

 6סעיף  42  .13

בנספח    6סעיף    -הנחה בכתב הכמויות
ב' מציין כי " יש להציע הנחה של עד 

בכתב   30% הרכיבים  כלל  בגין 
המערכת   בגין  התמורה  הכמויות". 
מורידה   מקסימלי  הנחה  אחוז  לאחר 
את כדאיות העיסקה ולא משקפת את  
את   להעמיד  נבקש  בשוק.  המחירים 

 .  15%אחוז ההנחה המקסימלי על  

 ת הבקשה מתקבלת חלקי
ל תשונה  המקסימלית    - ההנחה 

20% . 
 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.

14.  42 6 
כך   ההנחה  טווח  את  להקטין  נבקש 

 הנחה.   20%שיעמוד על מקסימום  
 לעיל.  13מענה לשאלה מס'  אה ר



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

15.  44 
A01.010 

 טו 

מערכת   אינה  רכב  צי  ניהול  מערכת 
מכרזים   במסגרת  נכללת  ואינה  ליבה 

 אלו.  

יתירה מכך, למיטב ידיעתנו לאף מציע  
במסגרת   פתרון  קיים  לא  פוטנציאלי 
להסיר   נבקשכם  לפיכך,  מערכותיו. 
את המודול מאשכול הליבה ולהעבירו  

 לאשכול נפרד.  

 . 5ראה מענה לשאלה 
זה   למודול  נדרשת  המועצה 

 ידרש לספק מודול זה.והזוכה י

16.  44 
A01.010 

 יט 

ליבה   מערכת  אינה  היסעים  מערכת 
 ואינה נכללת במסגרת מכרזים אלו.  

יתירה מכך, למיטב ידיעתנו לאף מציע  
במסגרת   פתרון  קיים  לא  פוטנציאלי 
להסיר   נבקשכם  לפיכך,  מערכותיו. 
את המודול מאשכול הליבה ולהעבירו  

 לאשכול נפרד. 

 . 5מענה לשאלה מס'   אהר
המועצה תדרש למודול זה. יכול ו 

במהלך   המועצה  ותחליט  ככל 
ההתקשרות לרכוש מודול זה, על 

 הזוכה לספק מודול זה. 

17.  44 
A01.010 

 כ

מערכת ניהול תיקי מטופלים בשירות  
הפסיכולוגי אינה מערכת ליבה ואינה  

 נכללת במסגרת מכרזים אלו. 

יתירה מכך, למיטב ידיעתנו לאף מציע  
במסגרת   פתרון  קיים  לא  פוטנציאלי 
להסיר   נבקשכם  לפיכך,  מערכותיו. 
את המודול מאשכול הליבה ולהעבירו  

 לאשכול נפרד. 

 . 5מענה לשאלה מס'   אהר
המועצה יכול ותדרש למודול זה. 
במהלך   המועצה  ותחליט  ככל 
ההתקשרות לרכוש מודול זה, על 

 הזוכה לספק מודול זה. 

-43עמוד   .18
45 

 הצעת מחיר 

ותכולת   המכרז  מורכבות  לאור 
במכרז,  הנדרשת  העשירה  הפתרונות 
המקסימום   מחירי  את  לעלות  נבקש 
עמודים   המחיר  בהצעת  המוצעים 

 20%ב

 . 12לשאלה מענה  אהר

 הצעת מחיר  ,45עמוד   .19

בעמוד   המחיר  נכלל    45בהצעת  לא 
נתונים   והסבת  הקמה  סעיף  תשלום 

נבקש  ED6ו    ED5למודלים    .
לביצוע     להוסיף פעמי  חד  מחיר 

 ההסבה עבור המודלים הללו.

 הבקשה נדחית. 
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20.  46 
A02.020 

 

עומד   אינו  הנקוב  המחירים  טווח 
הדרישות   להיקף  והמערכות  בהלימה 

את   משקף  ואינו  במכרז  הנדרשים 
בתחום   העובדים  השכר  עליית 
אבטחת   עלויות  לרבות  הטכנולוגי 
מידע ופרטיות אשר מצריכות השקעת  

 משאבים רבים. 

המינימלי   המחיר  כי  נבקש  לפיכך, 
)לאחר מתן הנחה מקסימלית( יעמוד  

 ₪.  26,000על 

המחיר    הבקשה מתקבלת חלקית
 ₪.  22,000המקסימלי הינו 

 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.

21.  46 A.02.020 

החודשית בגין    - התמורה  התמורה 
לא   הכמויות  בכתב  המערכת  רכיבי 
נבקש   בשוק  המחירים  את  משקפת 
להעלות את מחירי המינימום על מנת  
שהעיסקה תהיה כדאית. מעבר לאחוז  
הצעת   במסגרת  להציע  שיש  ההנחה 
מחיר   את  להעלות  נבקש  המחיר 
ולהעמיד   הכמויות  בכתב  המינימום 

 .  20,000בסך של   02.020את סעיף  

 לעיל  20ראה מענה לשאלה  

 ,47עמוד   .22
לשכת שירות  

 לעיקולי 

  3בהצעת המחיר שירות זה מתומחר ב 
  ₪25% לפעולה כאשר המחיר נמוך ב

דומים   ומכרזים  השוק  ממחירי 
נבקש   זהה.  גודל  בסדר  ברשויות 
לעלות את מחיר המקסימום לפעולה  

 ₪  4-ל

 הבקשה נדחית. 

23.  48 A02.060 

תיחור ספקים    מערכת  של    - מקוון 
מספק                                                                                                      מחיר  הצעת  קבלת                                                              לאחר 

לא   המערכת  תמחור  כי  מוצאים  אנו 
לא   בפועל.  עלותה  את  הגיוני  משקף 

 לבקש מספק לסבסד מערכת של צד ג'.

שירות   של  שורה  הוסיפו  נא 
המחירים,   לטבלת  אופציונאלי 

יפחת   שלא  במחיר    1,600-מותמחורו 
₪ לחודש. לחילופין נבקש להסיר את  
ולהתקשר   המכרז  מתכולת  המערכת 

 עם הספק ישירות.

 הבקשה מתקבלת חלקית. 
  1,500המחיר המקסימאלי יהיה  

.₪ 
 ן מעודכן בסיפא.מצורף מחירו



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

 ,48עמוד   .24
מודל ניהול  
 מוסד חינוכי 

מחיר המקסימום במודל זה עומד על  
₪ לחודש, מחיר המקסימום נמוך    300

ב  השוק  לעלות  25%ממחירי  נבקש   ,
 ₪ 400את המחיר המקסימום ל

 .הבקשה מתקבלת
  400המחיר המקסימלי יעמוד על  

 שח.
 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.

25.  48 A02.070 

ילדים(   )גני  גננות  דיווח     –מערכת 
מספק   מחיר  הצעת  קבלת  לאחר 
תמחור   כי  מוצאים  אנו  המערכת 
המערכת לא משקף את עלותה בפועל.  
לסבסד   מספק  לבקש  הגיוני  לא 

 מערכת של צד ג'. 

שירות   של  שורה  הוסיפו  נא 
המחירים,   לטבלת  אופציונאלי 

יפחת מ במחיר שלא  ₪    300ותמחורו 
ל  ילדים  נבקש  לגן  לחילופין  חודש. 

להסיר את המערכת מתכולת המכרז  
 ולהתקשר עם הספק ישירות.

 . הבקשה מתקבלת חלקית
על  יעמוד  המקסימלי  המחיר 

לכלל    1500 הקיימיםשח    הגנים 
 . במועצה

 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.

26.  48 A02.050 

)בתי   חינוך  מוסדות  לניהול  מערכת 
המערכת    -ספר(   את  להסיר  אבקש 

 מתכולת המכרז.  

החל   שיישומה  ה"גפן"  ברפורמת 
יכול   מוסד  כל  האחרונים,  בחודשים 
סל  דרך  המערכת  את  בעצמו  להזמין 
ולקבל את   לניהול תשתיות,  התקציב 

 המימון בהתאם. 

 . הבקשה נדחית
אם   להחליט  סוברנית  המועצה 

א לרכוש מערכת זו  לרכוש או של 
 עבור מוסדותיה. 

27.  49 A02.100 

תקופתיים   שוברים  ודיוור    - הפקה 
מתכולת   הרכיב  את  להסיר  נבקש 
המכרז או לחילופין להפוך את הסעיף  

 לאופציונלי.  

 הבקשה נדחית. 

28.  50 
B01.010 

 יא 

תוסר   תורים  ניהול  מערכת  כי  נבקש 
 מהתכולה או שתתומחר בנפרד.

 . הבקשה נדחית
הנזכר סעיף    –  הסעיף  הינו 

 הקמה.  
החודשית   התמורה  בסעיף 

B02.020  –    המחיר המירבי יעלה
 שח לחודש.   4000ל 

 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.
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 ,51עמוד   .29
  bמודל 

 cr7ב    סעיף

פרויקטים   ניהול  מערכת  להבנתנו, 
אלא   ארגון,  חוצה  מערכת  אינה 
מתממשקת למספר מערכות מצומצם. 

נבקש להסיר את הדרישה  לאור זאת,  
במידה   למודול זה במסגרת האשכול.

ולאור   בשלילה,  תענה  ובקשתנו 
זה   מודול  ידיעתנו  שלמיטב  העובדה 
המציעים,   למרבית  ג'  צד  מודול  הינו 
בנפרד   יתומחר  זה  מודול  כי  נבקש 

 )הקמה ותחזוקה חודשית(. 

 . הבקשה נדחית
הנזכר   סעיף    –הסעיף  הינו 

 הקמה.  
החוד  התמורה  שית  בסעיף 

B02.030  –    המחיר המירבי יעלה
 שח לחודש.  3000-ל

 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.

30.  51 
B01.020 

 ז

פרוייקטים ניהול  חלק    מערכת  אינה 
ממערכות ניהול קשרי לקוחות ואינה  
יתירה   אלו.  מכרזים  במסגרת  נכללת 
מציע   לאף  ידיעתנו  למיטב  מכך, 
במסגרת   פתרון  קיים  לא  פוטנציאלי 
להסיר   נבקשכם  לפיכך,  מערכותיו. 
ניהול   מערכות  מאשכול  המודול  את 
לאשכול   ולהעבירו  לקוחות  קשרי 

 נפרד. 

 . 29מענה לשאלה מס'  אה ר

31.  52 
B02.020 

 

עומד   אינו  הנקוב  המחירים  טווח 
בהלימה לתכולת הסעיף הכוללת: מע'  

CRM  ניהול מע'  תורים,  ניהול  מע'   ,
 פניות ציבור ועוד.  

המינימלי   המחיר  כי  נבקש  לפיכך, 
)לאחר מתן הנחה מקסימלית( יעמוד  

 ₪.  4,500על 

 . 28ראה מענה לשאלה 

32.  53 
B02.040 

 

כוללת   הסעיף  אתרי    2תכולת 
מכרזים   ניהול  מע'  אינטרנט, 
והתקשרויות פומביים ועוד. נבקש כי  
הנחה   מתן  )לאחר  המינימלי  המחיר 

על   יעמוד  ₪    6,000מקסימלית( 
מחיר   שגם  העובדה  לאור  במיוחד 
משמעותית   נמוך  מחיר  הוא  ההקמה 

 מהנהוג. 

 . הבקשה מתקבלת חלקית
שח   3500המחיר המירבי יעלה ל  

 לחודש. 
 מעודכן בסיפא.מצורף מחירון 
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33.  53 
שירותי ענן  

b02 

כמות המשתמשים הנדרשת בסעיפים  
משתמשים,   20הינה    050  030  020

הנדרש   הכמות  שזוהי  לוודא  נבקש 
 ברשות זו 

הניסוח ישתנה והכמויות יעודכנו  
 בסעיפים אלו בהתאמה, להלן:

מתייחס לרישוי    -    B02.020סעיף  
 לכלל עובדי המועצה 

מתייחס לרישוי    -    B02.030סעיף  
 לכלל עובדי המועצה 

מתייחס לרישוי    -    B02.050סעיף  
ובהתאם   20  -לכ משתמשים 

 לצרכי המועצה. 
 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.

 
 

34.  54 
B02.050 

 

גם   הכולל  לסעיף  המחירים  טווח 
טפסים   מע'  וגם  לתושב  פורטל 
כי   נבקש  מהנהוג.  נמוך  דיגיטליים 
הנחה   מתן  )לאחר  המינימלי  המחיר 

 ₪.  2,000מקסימלית( יעמוד על 

 הבקשה נדחית. 
לתת   שלא  רשאים  המציעים 
המקסימלי   מהמחיר  הנחה 

 לסעיף בודד או למספר סעיפים.

35.  57 
D01.010 

 ד'

למיטב ידיעתנו, לאף מציע פוטנציאלי  
במסגרת   פתרון  קיים  מערכותיו.  לא 

לאשכול   תועבר  המערכת  כי  נבקש 
 נפרד. 

 הבקשה נדחית. 
של   מערכת  לספק  למציע  ניתן 

 קבלן משנה. 

36.  61 E.02.020 

אנוש   ומשאבי  שכר  אשכול  תכולת 
על   מרובים.  ושירותים  רכיבים  כולל 
הצעתה   להגיש  תוכל  שחברתנו  מנת 
לאשכול זה נבקש כי המחיר המינימלי  
)לאחר מתן הנחה מקסימלית( יעמוד  

 ₪, כנהוג בשוק.   17על 

 הבקשה נדחית. 

37.  64 F.02.020 

השירותים   עבור  המקסימום  מחיר 
  נמוכים  המפורטים 
נבקש   משמעותית  בשוק.  מהמקובל 

בלפחות   מהמחיר    35%להעלותם 
 המרבי. 

 . הבקשה מתקבלת חלקית
  4000המחיק המקסימלי יעלה ל  

.₪ 
 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.

38.  63 

  -אשכול ו' 
מערכות  
 הנדסיות 

ו'   אשכול  את  לפצל  מבקשים     – אנו 
ניתן    מערכות שיהיה  כך  הנדסיות, 

עבור  נפרדת  הצעה  מערכת    להגיש 
למערכת   נפרדת  והצעה  ועדה  לניהול 

 (.GISמידע גיאוגרפי )

 . הבקשה נדחית
המציע רשאי להציע קבלן משנה  
ברשותו.  שאין  מערכת    לטובת 
יידרש  משנה  קבלן  מקום,  מכל 
לקבל את אישור המועצה מראש 
ובכתב והמועצה אינה מתחייבת  

 להעניק אישור. 
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 F 01מקט  63עמוד    .39

סעיף   את  לפצל  מבקשים    01.010אנו 
להסבה של ניהול ועדה בנפרד והסבה  

 בנפרד )סעיפים ג', ד', י'( .  GISשל 

 . 38מענה לשאלה מס'  אה ר

 F 02מקט  64עמוד    .40

הדרישות   את  גם  לפצל  מבקשים  אנו 
במקט זה כך שיהיה ניתן לגשת רק ל 

– GIS  .ללא ניהול ועדה 

 . 38מענה לשאלה מס'  אה ר

41.  65  

נבקש הבהרתכם אם בעמודת המחיר  
המוצע יש לרשום מחיר מוצע ליחידה  
 אחת או שיש להכפיל ביחידת המידה. 

 לתוכנית בודדתיש לרשום מחיר  
ליחידת    בלבד. מתחת  )המספר 

 המידה הינו טעות סופר( 

42.  65 02.110F. 

המגרשים   מספר  את  להגביל  נבקש 
 (.150-350) 350בסעיף זה לעד 

מ למעלה  עם  מגרשים    350-תוכנית 
 תתומחר בנפרד לכשתתקבל. 

 . הבקשה נדחית

43.  66 02.180F. 

 נבקש לקבל דוגמאות לסקרים.

מדובר   כי  להבהיר  נבקש  כן  כמו 
ו/או   תשתיות  ללא  בלבד,  בתכסית 

 תשתיות תת קרקעיות. 

)מעל   עיליים  בסקרים  המדובר 
 פני הקרקע(. כדוגמת: 

עצים הידרנטיםסקר   סקרים   ,
מוסדות   סקר  תמרורים,  סקר 

 עירייה וכו' 

44.  66 02.180F. 
נבקש הבהרתכם אם בעמודת המחיר  

ליחידה  המוצע יש לרשום מחיר מוצע  
 אחת או שיש להכפיל ביחידת המידה. 

 . 41מענה לשאלה מס'   אה ר

45.  66 02F.   סה"כ 

לחבר   יש  כיצד  הבהרתכם  נבקש 
שורות שחלקן מבטאות מחיר חודשי  

 וחלקן מבטאות הקמות חד פעמיות. 

הנוסחה   את  לקבל  נבקש  בנוסף, 
 לתחשיב ציון המחיר. 

ההקמה התשלומים    פרקי  אן 
עם   הפרויקטלים יחוברו  לא 

החודשית התחזוקה  לכן  פרקי   ,
  02פרק    - ו  01הם מפוצלים לפרק  

 . בכל אשכול
ציון   8סעיף    42כפי שמצוין בע"מ  

פי   על  ורק  אך  ייקבע  המחיר 
 .שקלול המחירים החודשיים 

נוסחה   אותה  היא  הנוסחה 
בסעיף     17ע"מ    6.1.2.3שכתובה 
 למסמכי המכרז. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

46.  67 
G 

02.020 

במסגרת שירותי התחזוקה החודשית  
שולבה   העסקים  רישוי  מערכת  של 
אפליקציה   לאספקת  דרישה 
העסקים   רישוי  למפקח  סלולארית 
בנפרד   בשוק  כיום  מתומחרת  אשר 
התמיכה   הפיתוח,  עלויות  לאור 
בנוסף, כמות   והשירות הנדרשים לה. 
המשתמשים הנדרשת הוגדרה בצורה  

"  ( ריאלית  וכ  3לא  כל  משתמשים 
המציע   את  חושפת  אשר  שיידרש"( 
למספר משתמשים אין סופי אותו הוא  

 נדרש לספק במסגרת הצעתו. 

יש   לאפליקציה  כי  העובדה  לאור 
בגין   והעלויות  נפרדות  עלויות 
בה   וכדומה  ההדרכות   התמיכה, 
נגזרות מכמות המשתמשים נבקש, כי  
לאפליקציה   נפרד  תמחור  ייקבע 
עסקים   רישוי  למפקח  הסלולארית 
בסך   אחרים  במכרזים  לנהוג  בדומה 

 ₪ לחודש.  650מקסימלי של 

הכוונה בסעיף היא תוכנת רישוי  
ל   ככל   3עסקים  או  משתמשים 

 שיידרש לתוכנה. 
מפקח   המועצה  ברשות  כיום, 

 רישוי עסקים בודד. 
 

של  עלות  יכלול  החודשי  המחיר 
 + עסקים  רישוי  מערכת 

ל   )ככל   2אפליקציה  מפקחים 
 נוסף(. והמועצה תקלוט מפקח

 
ככל שידרשו אפלקיציות מעבר ל 

לכל מפקח    – מפקחים    2 העלות 
לאחר    450נוסף   )מחיר  ש"ח 
 הנחה(. 

 מצורף מחירון מעודכן בסיפא.

47.  67 G.02.020 

טווח המחירים אינו משקף את הנהוג  
 בשוק.

נבקש כי המחיר המינימלי )לאחר מתן  
 ₪  2,500הנחה מקסימלית( יעמוד על  

 . 46מענה לשאלה אה ר

48.  71 

 -נספח ג'
נוסח ערבות 

ביצוע 
 ההסכם

שייחתם   נדרש  המסמך  בתחתית 
 בחותמת אישית. 

בחותמת   חותמים  הפועלים  בבנק 
ולא   חתימה,  מורשי  וחתימות  הבנק 

 באמצעות חותמות אישיות. 

נבקש להסיר את הדרישה ולצרף את 
 נוסח הערבות ללא דרישה זו.

 .10ראה תשובה לשאלה מס' 

 ביטוח    - נספח ד'
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49.  72 

הגדרת  
"מבקש  
 האישור" 

ניתנים   נבקש כי בסיפא ייכתב "להם 
ידי   על  ישיר  באופן  השירותים 
כי   מובהר  האמור  אף  על  המבוטח. 

- ו  8.2,  7,  4,  3,  2לעניין פסקאות מס'   
העירייה    9 הינו  להלן מבקש האישור 

 )כהגדרתה בהסכם( בלבד".   

 מקובל 

 2סעיף  72  .50

" המילים:  כי  ימים"    7מבוקש 
 תמחקנה.  

 מקובל 

51.  72 
פסקה    2סעיף 

 שנייה 

"או למשך תקופה   מבוקש כי המילים:
בסעיף   כמפורט  לעיל"    1נוספת 

 תמחקנה.  

 לא מקובל 

 ,72עמוד   .52
פסקה    2סעיף 

 שלישית 
" המילים:  כי  יום"    30מבוקש 

 תמחקנה.  
 מקובל 

53.  72 2 

 נבקש כי: 

על   .א המפקח  "להוראות  המילים 
שוק  האישור  מבקש  הביטוח, 

וחיסכון   ביטוח  "  2020-1-6ההון, 
תמחקנה ובמקומן ייכתב "לנוסח  

 המצ"ב להסכם זה".  
לרעה"   .ב "שינוי  המילים  לאחר 

לאישור   בסיפא  "כאמור  ייכתב 
 ביטוחי המבוטח".  

" .ג "יום"  30המספר  והמילה   "
 ימחקו.  

כי....  .ד בזאת  "מוסכם  המילים 
 ביטוח זה." תמחקנה. 

 לא מקובל  .א
 מקובל  .ב
 מקובל  .ג
 לא מקובל  .ד

54.  72 
פסקה    2סעיף 

 חמישית 

"כן מוסכם כי בכל   מבוקש כי הסיפא:
מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח  
האישור   מבקש  כאמור,  הביטוח  על 
נוסח   דוגמת  את  להחליף  רשאי  יהא 
בנוסח   המצ"ב  הביטוח  אישורי 
וזאת בכפוף   ביטוח חלופיים,  אישורי 
המבוטח   של  הביטוח  להתחייבויות 

 לא מקובל 
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כאמור" זה  ביטוח  בנספח    - כמפורט 
 תמחק.     

55.  72 3 

 נבקש כי:  

ובמקומה    .א תמחק  "מיד"  המילה 
 ייכתב "תוך זמן סביר". 

בכך   .ב שאין  "ובלבד  ייכתב  בסיפא 
 כדי לפגוע באינטרס המבוטח". 

 מקובל  .א
 מקובל  .ב

 3סעיף  72  .56

 מבוקש כי המילה: "מיד" תמחקנה.  

כדלקמן: סיפא  תתווסף  כן   כמו 
לפגוע   בכדי  באמור  שאין  "ובלבד 

 באינטרסים של המבוטח".  

 מקובל 

 5סעיף  73  .57

מבוקש כי הסיפא: "בכל ביטוח חבות  
על שייערך  משלים  ו/או  ידי  - נוסף 

לכלול   המבוטח  שם  יורחב  המבוטח 
לסעיף   בכפוף  האישור,  מבקש  את 

 תמחק    -" .אחריות צולבת

 מקובל 

58.  73 5 

 נבקש כי: 

ידו"   .א על  "שייערך  המילים  לאחר 
פי   על  לפעילותו  "בקשר  ייכתב 

 הסכם זה".  
המשפט "בכל ביטוח חבות נוסף ..  .ב

 אחריות צולבת" ימחק.  

 בקשות מקובלות 

 6סעיף  73  .59

ובשם  "בשמו  המילים:  כי  מבוקש 
והמילים: המבוטח"  מטעם   הבאים 

 ידי מי מטעם" ימחקו.  - "ו/או על

 בקשה ראשונה מקובלת 
 בקשה שנייה לא מקובלת 

60.  73 

ביטוח  
אחריות כלפי  

 צד שלישי 

המילים: כי  אחריות   מבוקש  "סייג 
גוף"   נזקי  בגין  יחול  לא  מקצועית 
אחריות   פוליסת  למבוטח  יימחק 

 מקצועית.  

 מקובל 
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61.  73 

ביטוח חבות  
מוצר משולב  

עם ביטוח  
אחריות  
 מקצועית 

"חריגה   המילים:  אחרי  כי  מבוקש 
"בתום   המילים:  יבואו  מסמכות" 

 לב".  

סייבר   לביטוח  המתייחסת  הפסקה 
סייבר   פוליסת  יש  לספק  תמחק. 

של   אחריות  בגבול    2,000,000נפרדת 
 דולר.  

 מקובלת  -בקשה ראשונה
שנייה   מקובלת    -בקשה  לא 

כי   מובהר  אולם  המחיקה 
אישור  להעביר  יאפשר  המזמין 

 המעיד על קיום ביטוח זה  

62.  73 6 

 נבקש כי :  

הבאים   .א ובשם  "בשמו  המילים 
 מטעם המבוטח" תמחקנה. 

מטעם"   .ב "מי  המילים  לאחר 
 המילים "ו/או" ימחקו.  

אבדן   .ג לרבות  "במפורש  המילים 
תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור"  

 תמחקנה.  

 מקובל  .א
 לא מקובל  .ב
 לא מקובל  .ג

63.  73 7 

 נבקש כי: 

מבקש  .א מטעם  מי  ו/או   " המילים 
 האישור" תמחקנה.  

כאמור   .ב "השיפוי  ייכתב  סיפא 
שלא  דין  לפסק  כפוף  זה  בסעיף 
אחריות   את  הקובע  ביצועו  עוכב 

 הזוכה לנזק. 

 לא מקובל  .א
כי   .ב מובהר  אולם  מקובל, 

להוראות   כפוף  זה  סעיף 
 השיפוי והאחריות בהסכם 

64.  73 
8.1 

 

 נבקש כי: 

המילים "סייג אחריות מקצועית   .א
 לא יחול בגין נזקי גוף" תמחקנה. 

שלישי"   .ב "לצד  המילים  לאחר 
ייכתב ")למעט רכוש עליו פועלים  

 במישרין(".  

 מקובל  .א
 מקובל  .ב

65.  73 
8.3 

 

 נבקש כי: 

לאחר המילה "וחריגה מסמכות"   .א
ייכתב "בתום לב, הפצת וירוסים  

 שלא במתכוון". 
ייכתב   .ב "וירוסים"  המילים  לאחר 

 "שלא במתכוון.  

 מקובל  .א
 מקובל  .ב
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66.  74 

 9סעיף 

הוראות  
 כלליות 

מטעם   מי  "ו/או  המילים:  כי  מבוקש 
כללית   )הוראה  (  9.3המבוטח 

 תמחקנה.  

"מהדורה   תמחקנה    -2013המילים: 
 (. 9.4)הוראה כללית  

המילה: )שורה   אחרי  "יסודית" 
סיפא:   -אחרונה( "איחור   תתווסף 

בהמצאת אישור ביטוח שלא יעלה על  
יסודית של    10 יהווה הפרה  ימים לא 

 ההסכם". 

 . בקשות מקובלותה

67.  74 9.2 
מביטוחי    " המילים  לאחר  כי  נבקש 
תקופת   "במהלך  ייכתב  המבוטח" 

 הביטוח".  

 . מקובל

68.  74 9.4 

 נבקש כי: 

"אחריות   .א המילים  לאחר 
חבות   "משולב  ייכתב  מקצועית" 

 מוצר". 
והמספר   .ב "מהדורה"  המילה 

ייכתב  2013" ובמקומם  ימחקו   "
 "במועד עריכת הביטוח".  

 . בקשות מקובלותה

69.  74 10 

אף   "על  ייכתב  בסיפא  כי  נבקש 
המצאת אישור  - האמור, מוסכם כי אי

תהווה   לא  במועד  הביטוח  עריכת 
ימים    14הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

בכתב   האישור  מבקש  דרישת  ממעד 
הביטוח   עריכת  אישור  להמצאת 

 כאמור".  

 . מקובל

70.  75 
מבקש 
 האישור 

נבקש כי המילים "ו/או מנהליהם ו/או  
 עובדיהם" תמחקנה.  

 . לא מקובל

 אישור ביטוח  75  .71

האישור: מבקש  כי     המילה: מבוקש 
 "שלובות" תמחקנה.  

 . לא מקובל
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 אישור ביטוח  75  .72

מוצר  ביטוח    -חבות  עם  משולב  יצוין 
להחליף   מבוקש  מקצועית.  אחריות 

 .304בקוד  321את קוד 

 . לא מקובל

 אישור ביטוח  76  .73

מקצועית עם    -אחריות  משלוב  יצוין 
ביטוח חבות מוצר. מבוקש למחוק את  

 .    304קוד 

 . לא מקובל

 אישור ביטוח  76  .74

ג'  צד  לנזקי  הרחבה  למחוק  יש 
במסגרת   סייבר  מאירועי  כתוצאה 
ובמקום   מקצועית  אחריות  פוליסת 

סייבר פוליסת  אחריות   -לציין    -גבול 
2,000,000    .$ 

 . מקובל

 ו' + נספח יא  נספח

75.  78 2 

השבים,   תקנות  הוראות  לאור 
ולקבל   לבקש  הספק  את  המגבילות 
בעלי   מי  פלילי   רישום  אודות  מידע 
כי  נבקש  ממנהליו,  השליטה/מי 
וביחס   הידיעה  למיטב  יהיה  התצהיר 

 לספק בלבד. 

כי התצהיר יהא   - מקובל חלקית 
 מיטב הידיעה בלבד. ל

76.  
 87עמוד 

נספח  
 י"א 

תצהיר זכויות  
 עמוד קנייניות 

זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס  
נא   בידי________"  הן  להצעה 
שיש  במצב  לפעול  כיצד  הנחייתכם 

 יותר מספק משנה אחד. 

את  למלא  ניתן  זה,  במקרה 
 התצהיר המצורף בסיפא. 

 

 מפרט השירותים –נספח א'  

77.  104 1.2 

עבודה   ונהלי  מפורט  גאנט  כי  נבקש 
 ינתנו ע"י המציע הזוכה. 

ובלבד שלוחות    הבקשה מקובלת 
הזמנים יקבעו בהתאם לדרישות  
לחרוג   יוכל  לא  והספק  המועצה 

של   או   90מטווח  )בטור  יום 
המציע(    –במקביל   לשיקול 

 להקמת והטמעת כל מערכת.
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78.  106 1.1.7 

נבקש כי המסמכים המפורטים ינתנו  
 ע"י המציע הזוכה. 

 . הבקשה נדחית
דוגמא   להציג  יידרשו  המציעים 

הפחות   לכל  את אחת  המפרטת 
 דרישות הסעיף. 

המציע   1.6.13 109  .79 ע"י  ינתן  המסמך  כי  נבקש 
 הזוכה. 

 הבקשה נדחית. 

עמוד    .80
182-183 

 חיובי חשמל 

אין   זה  ובעמוד  המחיר  בהצעת 
לעומת    fi10תאימות על סוג המערכת  

fi9    כך מחדש  ולארגן  לתקן  נבקש 
זה   בעמוד  בנוסף  יתאמו.  שהסעיפים 

מוגדרים   כמו    fi6הסעיפים  ולא 
 בכותרת העמוד. 

מדובר בטעות סופר מודול חיובי  
 . fi10חשמל הוא 

 מצורף המסמך לאחר התיקון.

עמוד    .81
189 

סעיף  

1.07.010 

הטכני   במפרט  זה  בחלק  הדרישות 
הינן    b.01.030בנוסף לדרישות בסעיף  

דרישות רחבות וגדולות למערכת אתר  
המחיר   הצעת  רשותי.  אינטרנט 

כמחיר מקסימום גם    8000העומדת על  
איננה   האתר  לבניית  וגם  להסבה 
ונבקש   בשוק  המציאות  את  תואמת 

  .100%לעלות את המחיר בלפחות 

 חלקית. הבקשה מתקבלת 
  10,000המחיר המקסימלי יהיה  

 ש"ח 

עמוד    .82
190 , 

מודל ניהול  

 חנייה עירוני 

מודל ניהול חנייה עירוני כפי שהוגדר  
במסמכי המכרז    tf9 במסמכי המכרז  

הצעת   מסמכי  במסגרת  פורט  לא 
המחיר. נבקש להוסיף מודל זה בסעיף  
עלות   עם  נפרד  כמודל  המחיר  הצעת 

 נפרדת. 

 . הבקשה נדחית
תחת   מפורט  חניה   OP3מודול 

בסעיף   וכן    D01.010ומתומחר 
 ( 58)עמוד  D02.020בסעיף 

עמוד    .83
191 , 

מודל שילוט,  

מודל רישוי  

עסקים, ניהול  

 הפיקוח 

 bs2ו    bs1  כלל המערכות המוגדרות
אינן   אך  הטכני  במפרט  נמצאות 
נמצאות במסמכי הצעת המחיר. נבקש  
הצעת   בסעיף  המודל  את  להוסיף 
 המחיר כמודל נפרד עם עלות נפרדת.  

שילוט   חלק  -  BS1מודול  הינו 
והתשלום   הליבה  ממערכות 
מתשלום   כחלק  יהיה  בעבורו 

 . A01.010עבור 
הנו חלק מאשכול    –  BS2מודול  

בכתב  מסומן  עסקים  רישוי 
 . Fפרק  הכמויות תחת 

84.  
עמוד  

203 

 

Pr1.01.500 

נא אשרו שככל שהכוונה היא חתימה  
כגון קומסיין או     דיגיטלית מאושרת 

הרישיונות   עלות  די.,  איי.  פרסונל 
 והציוד יושתו על המועצה כמקובל.  

ורוכשת  משלמת  המועצה 
מספק   בנפרד  חכמים  כרטיסים 

 קומסיין. 
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הספק הזוכה יידרש לממשק את 
אלו   שכרטיסים  כך  מערכותיו 

 יופעלו. 

85.  
עמוד  

211 

 

Pr2.07.010- 

Pr2.07.140 

מכרזים מקוונים סוגי מכרזים    - סוגי 
שונים כמו מכרזים אנגלים, הולנדים,  
סוגי   את  משקפים  אינם  וכו'  יפנים 
ברשויות   הקיימים  המכרזים 
אותם   להסיר  נבקש  המקומיות. 
מתכולת המכרז או לחילופין להשאיר  

 אותם בתור סעיפים אופציונליים. 

הספק הזוכה יגדיר בשלב האפיון  
את   המועצה  עם  יחד  המפורט 

 תהליך התיחור. 

86.  
עמוד  

216 

 

מודול   3.5
 ניהול ציי רכב 

רכב ציי  ניהול  להסיר     - מודול  נבקש 
או   המכרז  מתכולת  הרכיב  את 
הסעיף   את  להפוך  לחילופין 

 לאופציונלי. 

 . הבקשה נדחית

87.  227 
מודול ניהול  

 ציי רכב 

הרכב   כלי  מס'  את  לקבל  נבקש 
 שינוהלו במודול. 

כלי רכב אך הכמות יכולה    70  -כ
 להשתנות.

88.  227 
מודול ניהול  

 ציי רכב 
המשתמשים  מס'  את  לדעת  נבקש 

 שצפויים להפעיל את המודול.
 משתמשים.  5 -כ

89.  227 
מודול ניהול  

 ציי רכב 
שרת   ימוקם  היכן  הבהרתכם  נבקש 

 המערכת. 
 בענן )הספק או יצרן המערכת(.

90.  228 
T1.01.020 

 ס"ק  יא' 

הליסינג   חברות  לכמה  לדעת  נבקש 
 מחוברת המועצה. 

אחת   יתכן  לאף  אך  מהחברות 
בשירותי   תשתמש  והמועצה 

 חברות ליסינג / השכרה. 

91.  228 
T1.01.020 

 ס"ק  יג' 

"יחידות   לביטוי  הבהרתכם  נבקש 
מדובר   יחידות  באילו  ברכב".  קצה 

 ומה נדרש מהספק.  

קצה  יחידות  המילים  צירוף 
 יימחקו מהסעיף. 

92.  228 
T1.01.020 

 ס"ק  יג' 

לפי   לספקים  לחיבור  דרישה  לעניין 
קיום  6נוהל   כי  הבהרתכם  נבקש   ,

המועצה   בחיבור  מותנה  הדרישה 
 של חב' ביפר.    9095לשירות  

עלויות   כי  הבהרתכם  נבקש  עוד 
 החיבור יהיו ע"ח המועצה. 

מערכת  המועצה  ברשות 
איתוראן. הספק יידרש להתחבר 

 ולהתממשק אליה. 
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עמוד    .93
271 , 

 sy1מערכת 

בעמודים   המחיר  לא    43-68בהצעת 
מערכת   בעבור  תשלום    sy1נכלל 

.  Microsoft  365שירותי מחשוב בענן  
נפרדת   ומערכת  מדובר על מוצר מדף 
ולכן   מופרדת  להיות  צריכה  אשר 
למערכת   נפרדת  עלות  להוסיף  נבקש 

sy1   .במסמכי הצעת המחיר 

לסעיף   מתייחסת  הדרישה 
A02.080 

ש בסיפא  סופר  טעות  ל  קיימת 
בעמוד   המדובר  271הפסקה   .

ל   מעל  רישיונות  עבור  בתשלום 
80. 

94.  296 

Cm15.01.02
0 

סעיף ב';  
 9בולט 

לספק   נדרש  האם  הבהרתכם  נבקש 
ניהול תורים כמתואר בסעיף   מערכת 

להתממשק  292בעמ'    5.13 או    ,
 הקיימת במועצה.   callflowלמערכת 

 לעיל.  28מענה לשאלה אה ר

95.  400 EG1.01.060 

מידע   מערכות  באילו  לפרט  נבקש 
 מדובר. 

את סוגיית    בכל מקרה נבקש להחריג 
אלו   ממערכות  הדיווחים  קבלת 

 ולתמחרם בנפרד לאחר אפיונם.

למערכות   לממשק  היא  הכוונה 
השירות   ניהול  ולמערכת  הליבה 
מערכת הכספים ולמערכת ניהול  

 השירות לתושב(. 

96.  405 EG1.01.920 

המערכת   מהי  הבהרתכם  נבקש 
בשימוש   הנמצאת  המשפטית 

 העירייה? 

 לא קיימת מערכת כזו כיום.  
הספק    –במידה והמועצה תרכוש  

יידרש לבצע את הממשק הנדרש 
 בסעיף. 

97.  406 EG1.01.930 

ולתמחרו   זה  סעיף  להחריג  נבקש 
הממשקים   אפיון  לאחר  בנפרד 

 רישוי במועצה, הפיקוח למערכות
 אכיפת לצורך  פניות ומוקד עסקים

 והבניה.  התכנון חוקי

 הבקשה נדחית. 

98.  415 EG4.01.150 

באיזה   לדרישה,  הבהרתכם  נבקש 
 שרת מדובר? 

ג שירותי  שכבות  ינדרש  של  בוי 
על מחשב במועצה לטובת    GISה

 הפעלה בחירום. 

99.  425 7.01.010EG 

מעקב   פרק  תחת  מופיעה  זו  דרישה 
בנין.   תיקי  לפתיחת  ובהתייחס  תב"ע 

תב"ע במערכת  מנוהלים    כידוע,  לא 
את   להעביר  נבקש  לפיכך  בנין.  תיקי 

 . הבקשה מקובלת
יועבר   ניהול    למערכתהסעיף 

 רישוי. מודול ועדה תחת 
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 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

להסירו   או  רישוי  תחת  הנ"ל  הסעיף 
 מתכולת המכרז.  

100.  427 EG7.01.120 

הדרישה מתייחסת לנושא סגירת תיק  
במודול   מנוהלים  לא  אשר  בניין, 
את   להעביר  נבקש  לפיכך  תב"ע. 
הסעיף הנ"ל תחת פרק רישוי בנייה או  

 להסירו מתכולת המכרז. 

 . 99מענה לשאלה מס'   אהר

עמוד    .101
244 , 

מערכת ניהול  
 מוסד חינוכי 

בממשק   הצורך  את  להוריד  נבקש 
של    למנב"ס גפן  רפורמת  בגלל  נט 

 משרד החינוך. 

 . הבקשה מתקבלת חלקית
ברפורמת  תפעל  והמועצה  ככל 

יתייתר   והממשק  אזי    – גפן 
 הספק לא יידרש להקימו. 

 הממשק נדרש.  –עד אז 

עמוד    .102
247 , 

ED5.01.060 

לעולים   בנוגע  נתונים  מפורט  בסעיף 
הללו   שהנתונים  נבקש  חדשים, 
הרשות/משרד   ידי  על  מסופקים 
איתו   בקשר  הרשות  אשר  ממשלתי 

 ולא על ידי הספק 

 .הבקשה מתקבלת
הספק יידרש למשוך נתונים אלו  
)מערכת  אוכלוסין  מקובץ 

 כדוגמת מימד(.

103.  245-251 

 
Ed5 

לניהול   מערכת  על  מדובר  להבנתנו 
לאור   ספר(  )בית  חינוכי  למוסד  כספי 
זאת נבקש להסיר את הסעיפים הנ"ל  
נדרשים   אינם  הם  ולהבנתו  מאחר 
במסגרת תכולת מערכת לניהול כספי  

 לבית ספר. 

 להלן הסעיפים שנבקש להסיר:

 –  ED5.01.020סעיף   •
 מהמילה ישויות ועד סוף הסעיף. 

סעיף   ED5.01.030סעיף   • ועד 
ED5.01.080   

 -ו    ED5.01.140סעיפים   •
ED5.01.150.    

 לעיל  26מענה לשאלה אה ר
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 ודעמ מס'
פרק וסעיפים 

 רלוונטיים
 תשובה שאלה 

עמוד    .104
280 , 

Cm4.01.050 

בשוק   הניסיון  ומתוך  להבנתנו 
איננה   זו  דרישה  המוניצפאלי 

 רלוונטית ונבקש להורידה מהמפרט. 

 . הבקשה נדחית
לפונה   להשיב  תדרש  המערכת 
אוטומטיות   הודעות  בסגנון 

 בקשתך.."()כדוגמת "קיבלנו את  
או   במייל  או  בכתב  בקשה  כל 

 תענה במייל  –בפקס 
ב   בקשה  ב   SMSכל  או 

WHATSAPP  –    באותו תועבר 
 ערוץ 

 הודעת מועצה
ותיקון   לשינוי  מותאמת  הספק  של  והאכיפה  הגבייה  החוק מערכת 

סעיף   העיריות  פקודת  בהתאם    330לתיקון  הדרישות  כלל  את  ומכילה 
 לחוק )כדוגמת שליחת התראות והודעות, דואר רשום וכו'(. 

 

 

 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 ועל   ולצרפו כחלק בלתי נפרד נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום  הנספח לו 

     מהצעתו במכרז.

 

 
 ________________  ________________  ________________ 

 חותמת + חתימה   שם המציע  תאריך 
 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 תצהיר בדבר זכויות קנייניות  –נספח יא' 

 

  ______________נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד ________________ ת.ז ________________אני הח"מ  
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  להצהיר לאחר שהוזהרתי  לאחר שהוזהרתי 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

 , שהוא הגוף  ("המציען: "להל ) הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ 

 לאספקת ותחזוקת מערכות מידע    04/2023המבקש להתקשר עם מועצה מקומית עומר במסגרת 

 עירוניות, לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה והנלווים להם עבור המועצה המקומית עומר, אני  

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

   אשכול מערכות ליבה 

  ניהול קשרי לקוחותאשכול   

  אשכול מערכת רווחה 

  .אשכול פיקוח וחניה 

  אשכול משאבי אנוש ושכר 

   אשכול מערכות הנדסיות 

  אשכול מערכת רישוי עסקים 

 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 במשבצת המתאימה(  X) סמן ב 

 

   בהצעתו הגלומות  והזכויות האחרות  היוצרים  זכויות  זכויות הפטנטים,  זכויות הקניין,  בעל  הוא  המציע 
קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך  )להלן ביחד: ״זכויות הקניין״(, ולא  

 המכרז כמפורט במכרז. 

   )זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי )יש להוסיף בטבלה את שמות הספקים הרלוונטיים
 . והמציע מורשה לפעול מטעמו לספק ולהתקין את המוצר בקרב לקוחות מישראל

 ע. למצי  מצ"ב אישור היצרן
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 

 

 

 

 

 

 

המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות 
בעקבות   המכרז  עורך  של  ההתקשרות  או  ההצעה  בשל  כלשהן  הכלולים קניין  בשירותים  השימוש  או  הרכישה 

 או תביעה של צד ג׳ כנגד המזמין. \בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

             

 ________________  ________________  ________________ 
 חותמת + חתימה   שם תאריך 

 

 

 אישור

ה בפני במשרדי שברחוב  /הופיע________________ ת כי ביום /עו"ד  מאשר________________אני הח"מ  
ה על  /תה עצמו/שזיהה________________גב'  /מר________________בעיר   /בישוב ________________

ה להצהיר את האמת וכי  /ה כי עליו/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/המוכר________________ידי ת.ז  
 פני על התצהיר דלעיל. ה ב/תעשה כן, חתם/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה /תהא צפוי/יהא

 
 

 ________________  ________________  ________________ 
 חתימת עו"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 

 

 

 

  

זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן  
 בידי:  

 סוג הרישיון 
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 ( Fi10חיובי חשמל ) .1.1

 תיאור דרישה  דרישה 

Fi10.01.010 :תכונות נדרשות של המערכת 

 המערכת בעלת יכולות מבנה קובץ נתונים מחברת החשמל ויוצרת פקודת יומן למערכת הפיננסית. 

מגוון   פי  על  דוחות  באמצעות  ותפעול  דיווח  בקרה,  כלי  תספק  לכלל  המערכת  קריטריונים, 

 הגורמים במועצה בחלוקת חיובים על פי מחלקות ואגפים 

Fi10.01.020 1 .המערכת בעלת מערך ניהול משתמשים והרשאות . 

 . קליטת קבצי קריאות מחברת חשמל. 2

. המערכת תקושר למערכת התקציב העירונית וניהול החיובים ומוני החשמל יוגדר לפי ניהול  3

 תקציביים. סעיפים 

 . המערכת בעלת יכולת התאמת בנקים וסעיפי הוצאה.4

 . המערכת תאפשר ייצוא פקודת יומן להנהלת חשבונות במערכות הספק. 5

. המערכת תכיל יכולת הגדרה ושיוך מונים וחשבונות ליחידות ארגוניות ומרכזי רווח נפרדים  6

 )כגון גופי סמך וחברות עירוניות(. 

 ת הצגה נוחה של חשבונות החשמל.. המערכת תכיל יכולו7

 . המערכת תכיל יכולות איתור ופילוח קריאות חריגות. 8

חשבונות  9 שוברי  ואחזור  חשמל  חשבונות  לאחסון  מסמכים  ניהול  מערכת  תכיל  המערכת   .

 החשמל. 

מס'    . המערכת תותאם למבנה החשבון החדש של חברת החשמל )מעבר מניהול מחשבון על פי10

 מספר חוזה(.   פי צרכן לחשבון על 

סעיף  11 תקופה,  המונה,  מס'  החוזה,  מס'  הבאים:  הערכים  פי  על  נתונים  תאתר  המערכת   .

 תקציבי, חשבונית מס/קבלה 

 . המערכת תכיל יכולות בקרה והתייעלות בצריכה וחסכון בהוצאות חשמל. 13

ים השונים:  . הדוחות במערכת נותנים מענה לניהול ובקרה במערכת הפקת הדוחות על פי החתכ14

סיכומים חודשיים, אחוז חריגה, הערכה, חוזה, חשבון בנק, סוג קריאה, סעיף תקציבי וחתכים  

 נוספים על פי דרישות משתמש

 . יכולת ייצוא של הדוחות לקובץ אקסל. 15

 מותאמת למשתמש   BI. הפקת דוחות דינאמיים באמצעות מערכת דוחות 16

 . המערכת תכיל יכולות ניתוח סימולציה של מעבר לסוגי מניה שונים כגון תעו"ז, הפקה עצמית 17

. המערכת בעלת יכולת ניהול ומעקב במוסדות ובאתרי מועצה המפיקים חשמל )יצרני חשמל  18

סולארי( לרבות ביצוע זיכוי לחיובים ו/או קבלת תשלומים מהפקת חשמל עצמאית ומכירתה לחב'  

 חשמל. 
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 מעודכן  - הצעת המחיר וכתב כמויות  -נספח ב' 
 

 בטבלה שלהלן.  על, עבור כל רכיב המפורטעל המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו 

 

 : הנחיות למילוי

במתן שירותים מוניציפליים    מועצההאחריות    מיתחועל המציע להציע מערכות מידע ושירותי מחשוב תומכים ל .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

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

 אשכול מערכות הנדסיות )אשכול ו(  1.6

 (  זאשכול מערכת רישוי עסקים )אשכול  1.7

 האשכולות כוללים בתוכם את כלל המודולים הנדרשים והמפורטים במסמכי המכרז.  

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

 והן מבחינת האיכות. 

)"מחיר    האחרונה  טבלה שלהלן, בעמודהכל אשכול נבחר ב רכיב בכל  על המציע לציין את המחיר המוצע על ידו ל .3

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

בורם המועצה קבעה מחיר שאותו תשלם למציע נבחר  המחירון כולל סעיפים להסבה והקמה חד פעמיים, שע .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 המח  י כמחיר  ירביר המ על המחיר המירבי. במידה 

 המוצע על ידי המציע. 

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

 

 : הערות

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

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

 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(    הישתשולם לספק תוצמד למדד המחירים לצרכן, החל משנת ההתקשרות השני  התמורה .3

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

 .הסכםההצמדה כמפורט בתנאי ה

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

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

 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

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

 התשומות הנדרשות מהספק;

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

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

 בכתב הכמיות )שירותים חודשיים(.  02פרקים  -אשכול   יתבסס אך ורק על המחירים החודשיים לכל 

 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 מסמך מעודכן  –  ההצעה

 

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

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

 כדלקמן:   במכרז זה הינה

 

A 'מועצה וגופי הסמך –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

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הספק הקיים באותו  הערה: במידה והספק הזוכה הינו 

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

 (  01את מחצית הסכום )

 - - הערה 

A .

01.010  

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

ת על פי הדרישוביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה  

 : כרזובמסמכי המ מפרט הטכניב פרטותהמו

 

 :(Fiניהול גבייה והכנסות )

 המודולים הנכללים תחת סעיף זה: 

*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

 (Fi6ניהול פיננסי )מודול   .ו

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

 (Fi8מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים ) .ח

חד 

 פעמי 

20,000 20,000 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

 ( Fi9מערכת ניהול חיובי חשמל ) .ט

 ( IP5מערכת ניהול תוכן טפסים דיגיטליים מקוונים ) .י

 BI (CR5)מודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .יא

 

 (Prומחסנים )ניהול רכש, התקשרויות, מלאי 

 (Pr1מודול רכש ) .יב

 ( Pr3מודול חוזים והתקשרויות ) . יג

 (Pr4מודול ניהול מחסן ) .יד

 (T1מודול ניהול ציי רכב ) .טו

 

 (: EDת חינוך )ומערכ

 ( ED1מודול רישום ושיבוץ  ) .טז

 ( ED2רישום וניהול תלמידים  ) .יז

 ( ED3ניהול תלמידי חוץ ) . יח

 (ED4מערכת ניהול היסעים ) .יט

תיקי   .כ לניהול  שירות  מערכת  במח'  מטופלים 

 (P1פסיכולוגי חינוכי )

 (Ec1מודול ניהול אירועים ) .כא

A .

01.020 

הסבת נתונים ממערכות גוף הסמך )לכל גוף סמך של  

 :המועצה(

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: 

 ( Fi4. מודול הנהלת חשבונות )א

חד 

 פעמי 

10,000 10,000 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

 (Fi5. מערכת תשלומים לספקים וזכאים )ב

 (Fi6. מודול ניהול פיננסי )ג

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

 (Fi8תקציבים עירוניים ). מודול ניהול ספרי ה

 ( Fi10. מערכת ניהול חיובי חשמל )ו

 

 (Prניהול רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים )

 (Pr1מודול רכש ) .ז

 ( Pr2מודול חוזים והתקשרויות ) .ח

 ( Pr3ט. מודול ניהול מחסן )

 

 ( ED) חינוך

 (Ec1מודול ניהול אירועים )י. 

A .

01.030 

חד  כתובות בהתאם לדרישות המפרט הטכניטיוב 

 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: 

המערכת, בסיסי הנתונים, רכיבי 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 

  יחידבין ענן הספק למשרדי ואתרי המועצה בקו סימטרי 

  3,000 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

קו פרטי ללא   – P2Pמ"ב בתצורת  150במהירות לפחות 

ISP . 

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 

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. 

ות הספק לאחר  דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

  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 

ו. אספקת חיבורים מאובטחים מרחוק למערכת  

( או אימות  fortitokenתוכנה )כדוגמת  tokenבאמצעות 

 משתמשים בו זמנית.  20דו שלבי אחר לחיבור של עד  

  22,000 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

מסופוני אשראי פיזיים בתקן   2ז. אספקת ותחזוקת  

EMV   לטובת סליקת תשלומי אשראי בקופת המועצה

 )מסופון פיזי כולל שירות למסופון(.

מסופוני אשראי וירטואליים לסוגי   8. הקמת ותחזוקת ח

 שירות נפרדים )ארנונה, מים, חינוך ועוד(. 

יובהר כי הקמת מספרי מסופונים ותשלום עמלות  

סליקת אשראי, יעשה בנפרד בין המועצה לגוף הסולק  

 )חברת האשראי(. 

A .

02.030 

 :הסמךשירותי תחזוקה חודשית של מערכות גוף 

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,  

חות הספק במהלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקו 

 השירות. 

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(. 

  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

פעולת  

עיקול  

ן  -ח

עו"ש  

 חייב 

3.0 

 לטרנזקציה 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

 עבור מוסד בנקאי יחיד.   -התמורה לכל פעולה 

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:

 ( ED5מודול ניהול מוסד חינוכי  )א. 

 

 מוסדות חינוך  2הערה: ברשות המועצה 

חודשי  

למוסד  

 חינוך 

400 

 למוסד 

 

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: 

 ( PR2תיחור מקוון של ספקים )מודול א. 

  1,500 חודשי 

A. 

02.070 

 מערכת לדיווח גננות )גני ילדים(:

הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה וכן שירותי הפעלת  

מערכת בענן הספק, תמיכה במשתמשים,  ושירות  

לרבות עדכוני גרסאות תוכנה. התשלום  למערכת 

 במתכונת חודשית:

 (ED6)  דיווח גננותמודול א. 

  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 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

 בש"ח  

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(

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

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

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

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

ת על פי הדרישוביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה  

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכניב פרטותהמו

 (:CM)ניהול קשרי לקוחות מערכת 

 (CM3תכנון שלבי היישום והטמעת המערכת ) .א

 (CM4) תהליכים ראשיים לטיפול בפניות .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

גבייה   .ח אכיפת  לקוחות  מערכת  שירות  תהליכי 

(CM10 ) 

 (CM11) ניהול פניות הציבור .ט

 (CM12תהליכי טיפול בתקלות ) .י

 (CM13מערכת זימון תורים ) .יא

וניהול   .יב הגבייה  ממערכת  אב  טבלאות  ויצאו  יבוא 

 (CM13)  הכנסות 

 7,000 7,000 חד פעמי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

 (CM14ממשק מערכת למודול ניהול מסמכים) . יג

B .

01.020 

 :ממערכות המועצההקמת והסבת נתונים 

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

ת על פי הדרישוביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה  

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכניב פרטותהמו

 (: CRמודול מערכות חוצות ארגון )

 ( CR1מודול ניהול משימות ) .א

 (CR2מודול ניהול מסמכים ותיקים ) .ב

 (CR3מידע )מודול ניהול תיקי  .ג

 ( CR4מודול ניהול קצבי אב ) .ד

 BI (CR5 )מודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .ה

 (CR6מודול תהליכים והרשאות )  .ו

 (CR7מודול ניהול פרויקטים ) .ז

 5,000 5,000 חד פעמי 

B .

01.030 

ואתר פארק   המועצה שלאינטרנט ה אתר  והסבת הקמת

 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

 8,000 8,000 חד פעמי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

מכרזים   .ב וניהול  לפרסום  תוכן  ניהול  מערכת 

 (IP2והתקשרויות פומביים )
B .

01.040 

 :הקמת והסבת נתונים ממערכות המועצה

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

ת על פי הדרישוביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה  

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכניב פרטותהמו

 ( IPמודול מערכות ניהול תוכן )

)לרבות תיק תושב   .א לביצוע תשלומים  פורטל לתושב 

 ( PCI/DSS( )IP3בצורה מאובטחת בתקן 

 ( IP5) םמערכת ניהול תוכן וטפסים דיגיטליי .ב

 5,000 5,000 חד פעמי 

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: 

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. 

  2,500 חודשי 

B .

02.020 

 : שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

ית של מערכות הספק למועצה,  שירותי תחזוקה חודש

 לעיל, לרבות:   01.010המפורטות בסעיף 

  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 

  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  

בהתאם לדרישות המשרד לשירותים  השירות ו

 חברתיים. 

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי המועצה בהתאם  

 לרמת השירות הנדרשת. 

 

 . רישוי לכלל עובדי המועצהכמות משתמשים נדרשת : 

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. 

 

 . רישוי לכלל עובדי המועצהכמות משתמשים נדרשת : 

  3,000 חודשי 

B. 

02.040 

 : שירותי תחזוקה חודשית לאתר האינטרנט

שירותי תחזוקה חודשית של האתר הספק למועצה,  

 לעיל, לרבות:   01.030המפורטות בסעיף 

  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 

התחזוקה תכלול  . תחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט

שירותי אחסון האתר בשרתי הספק, גיבוי הנתונים על  

פי הדרישות, סיוע לעובדי המועצה ושירות העלאת  

לרבות תחזוקת ממשק העברת תנועות  –תכנים לאתר 

כספיות ממערכות הסליקה של האתר למערכת  

הכספית של המועצה לרבות התאמות חיובים וזיכויים  

 . EMVבתקן והעומד  לפי כרטיסי הנח"ש 

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

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק למועצה,  

 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,  

הלך תקופת  לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במ

השירות ובהתאם לדרישות המשרד לשירותים  

 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: 

)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 

 א. שירותי ענן  

 ב. שירותי תחזוקת המערכת למועצה. 

 

 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 

מירבי  מחיר 

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

C.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 

C .

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

 (:EDמערכת רווחה)

 (ED7מערכת רווחה ) א.

 ניהול ועדת תכנון  ב.

 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: 

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 

ועצה בקו סימטרי  בין ענן הספק למשרדי ואתרי המ

  600 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מירבי  מחיר 

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

קו פרטי   – P2Pמ"ב בתצורת  50במהירות לפחות  יחיד

 .ISPללא 

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. 

ות הספק לאחר  דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

  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. 

)אין למלא כל   15% חודשי 

 סכום(



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מירבי  מחיר 

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

 

 עמדת עבודה למועצה.  1הרישוי הנדרש הוא  

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

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

ת על פי הדרישוביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה  

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכניב פרטותהמו

 :(OPתפעול, פיקוח )

 ( OP1תכליתי )מערכת פיקוח רב  א.

(, מסופונים 3) EMVבתקן  לחניה מסופוניםמערכת  .ב

 ( OP2איכות הסביבה )

 ( OP3מערכת ניהול חניה  ) .ג

 ( OP4מערכת וטרינריה ) .ד

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: 

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 

 שחזור יזומות(  גיבוי נתונים )לרבות בדיקות ב. שירותי  

 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 

( IPSEC  /SSLVPNד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

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. 

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  

 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

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

ביצוע הדרכות לכל משתמש מח' שכר במועצה וגופי הסמך 

ובמסמכי    מפרט הטכניב  פרטותהמות על פי הדרישו

 :המכרז

 (:HRאשכול מערכות שכר ומשאבי אנוש )

 ( HR1מערכת שכר ומשאבי אנוש ) א.

 (HR2מודול נוכחות ) .ב

 ( HR3מודול חוזי עבודה ושכר  )  .ג

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: 

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת מידע על (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת השירות לכל אחת  בכפוף להדרישות במפרט הטכני ו פי 

 מהסביבות 

 גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור יזומות(  ב. שירותי  

 למערכות המידע  DBAג. שירותי 

  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 

( בין  IPSEC  /SSLVPNד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

  יחידענן הספק למשרדי ואתרי המועצה בקו סימטרי 

 . ISPקו פרטי ללא  – P2Pצורת מ"ב בת  50במהירות לפחות 

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. 

 חודשים. 6שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל ב. 

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.

תמשי המועצה בהתאם  ד. שירותי תמיכה טלפונית במש

 לרמת השירות הנדרשת. 

ות הספק לאחר  דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת  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  

פיקוח על השכר במגזר הציבורי במשרד והשתלמות, גופי ה 

 האוצר ובמשרד הפנים 

שירותי לשכת שירות, דיווח פנסיוני ודיווחי   ז. הפעלת

עבור המועצה וגופי הסמך )לשכת שירות דיווחי   –  קיםימעס

 מעסיקים ומסלקות פנסיוניות(.

 ח. הפקת התלושים כולל כל הצרופות והנלווים.   
 

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

 עובדים 250 -גמלאים ולכ 66 –

תלוש  

שכר 

 לחודש 

13  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע  

על ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

E. 

02.030 

 ני נוכחות חדשים / נוספים:שעו

משולב הכולל  אספקת, התקנת ותחזוקת שעון נוכחות 

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

וממשק מידע  של ספק השעונים  תסלולארי תקשורת 

 בענן הספק. מערכת רישום נוכחות ל אוטומטי

הערה: ברשות המועצה שעוני נוכחות קיימים והספק יעשה 

בהם שימוש. שעונים חדשים / נוספים ידרשו רק במקומות 

 שאין בהם שעון קיים. 

  50 חודשי 

E. 

02.040 

 סריקה ומפתוח תיקי עובדים:

שירותי סריקה ומפתוח תיקי עובדים והעלאת המסמכים 

וקים לפי מפתוח למערכת השכר / משאבי אנוש של  הסר

 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 

מוצע על  מחיר 

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

F.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 

F .

01.010 

 :הסבת נתונים ממערכות המועצה

המודולים הבאים וכן  הספקת והתקנת הסבת נתונים,  

ת על פי הדרישוביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה  

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכניב פרטותהמו

 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(:

חד 

 פעמי 

10,000 10,000 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מוצע על  מחיר 

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

 Mapבפלטפורמת  (GISמערכת מידע גיאוגרפית )

Guide   או ArcGIS   בלבד הכוללת את כל הפונקציות

 הנדרשות במכרז.

F.01  סה"כ פרקF. 01  

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, רכיבי 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 

F .

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. 

  4,000 חודשי 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מוצע על  מחיר 

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

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(. 

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  

 מגרשים 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 

עדכון שכבת ייעודי קרקע  אלפאנומרית  הקמה ו/או  

 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 150וגיאוגרפית המכילה מעל 

תוכנית  

1 

5000  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מוצע על  מחיר 

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

F. 

02.120 

תוכנית   הקמת ו/או עדכון תוכנית נושאית 

1 

1400  

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 

עדכון שכבת פוטוגרמטריה על כלל שטח השיפוט או  

 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 

דיגיטלי של המזמין   אספקת וקליטת שכבת אורתופוטו
שטח הבנוי  בנוסף קיים  קמ"ר בנוי בלבד 3.25)שטח בנוי 
  -כולל גן ארכאולוגי ושטח האגם, כהתעשיות של פארק 

( לרבות צילום  קמ"ר בנוי 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. 
צילום האוויר יבוצע בהתאם לגזרה שתסוכם עם  

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  
ה,  לרבות ביצוע בדיקות לאחר צילום, תיקוני חפיי 

 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



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מוצע על  מחיר 

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

F. 

02.190 

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(

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  

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

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

וכן  הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים,  

ת על פי הדרישוביצוע הדרכות לכל המשתמשים במועצה  

 : ובמסמכי המכרז מפרט הטכניב פרטותהמו

 (:FIמערכת רישוי עסקים )

 ( Fi9רישוי עסקים ) א.

 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: 

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. 

  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 

G .

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,  

יקות( שפותחו עבור לקוחות הספק במהלך תקופת  לוג

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  

 נה(. דוחות חדשים בש

 ה. אפליקציה סלולארית למפקח רישוי עסקים. 

 

 משתמשים.  3כמות משתמשים נדרשת : 

רישיון  

 מחלקתי 

2000  

G .

02.025 

עלות   -מפקחים   2ככל שידרשו אפלקיציות מעבר ל 

 מפקחים  לשניאפליקציה  למפקח נוסף מעבר 

מפקח  

 נוסף 
450 

G. 

02.030 

תום  הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר 

 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(



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

יחידת   תיאור מקט  מקט

 מידה 

מחיר מירבי  

 בש"ח 

מחיר מוצע על  

ידי המציע  

בש"ח ללא  

 מע"מ 

G.02  סה"כ פרקG .02  

 

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

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.

 המכרז וכי הכמויות לעיל הם לצרכי המועצה בלבד.  

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

 .  ישה אחרת העולים ממכרז זהמכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דר

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

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

 ונאליות הנכללות בהם.וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופצי

 

 ___________________  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  ________________אני הח"מ,  

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

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

 

 

 ________________  ________________  ________________ 
 חתימה   שם תאריך 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

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

פי ההסכם, וכי  -יבויותיי על ולביצוע מלוא התחי   -בין הישירות ובין העקיפות    -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

 

בנקיבת   .3 כי  נוספת,  כל סייג, טענה או דרישה  כל  הבאנ  לעיל  התעריפיםהננו 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.

 

אותי כאמור   חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  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:  

 

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

  

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

 
 )ימולא כשהמציע הוא אדם( ________________ת.ז. ________________ ה"ה  .1
  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                             ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(  ________________ת.ז. ________________ ה"ה  .2
  

 

 ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.  ________________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 

 ________________  ________________ 
 חתימה  תאריך 

 

 
 אישור עו"ד/רו"ח:

 

עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו  ________________אני הח"מ,   

  ________________ בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם  

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

 

 

 ________________  ________________  ________________ 
 חתימה   שם תאריך 

 


