
 חותמת + חתימת המציע: _________________

 

 2022יוני  26
            לכבוד 

 08/2022משתתפי מכרז פומבי מס' 
 

 ג.א.נ.,

 עירוניותלמתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע  2220/08מכרז מס' הנדון: 
 עיריית בית שאןעבור  

 2 מסמך הבהרות מס'
 

 בקשר למכרז שבנדון:"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו העירייה)להלן: " עיריית בית שאןלהלן המענה של 

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

 תנאי המכרז –שאלות הבהרה בהתייחס לקובץ חלק א' 

1.  4 9.2 

נבקש לוודא כי בהגדרת מערכת ליבה 

נדרש להוכיח ניסיון במערכת גביה 

 ופיננסים.

 הבקשה נדחית.

2.  4 9.2 

על מנת שחברתנו תוכל להגיש הצעה, 

ולאור העובדה שחובה לגשת לכל 

האשכולות, נבקש להסיר את דרישת 

 הניסיון במערכת קשרי לקוחות. 

לחלופין, נבקש כי למציע יהיה 

שנים  3הניסיון הנדרש )לפחות 

בשלוש  2015-2021במהלך השנים 

רשויות מקומיות לפחות המונות מעל 

ניהול קשרי  תושבים( במערכת 20,000

לקוחות, שאינה בהכרח המערכת 

 המוצעת.

 הבקשה נדחית.

3.  4 9.2 

"המערכת המוצעת, ביחס לאשכולות 

...פועלת ברציפות.... להוכחת האמור 

..." 2על המציע למלא את מסמך 

נדרש המציע  2בנספח א' למסמך 

לפרט אילו מודולים מותקנים אצל 

נא  –לקוחותיו להוכחת ניסיונו. 

"אשכול מערכות ליבה" -שבאשרו 

"המציע סיפק שירותי  –הכוונה 

תוכנה בתחום מערכות גביה 

ואוכלוסין, ומערכות פיננסיות 

 לוגיסטיות"

 .1ר' מענה לשאלה מס' 

4.  4 9.2 

נא אשרו כי  -"כולל צילומי מסך" 

צילומי מסכים ממערכות שעובדות 

אצל לקוחות המציע יצורפו במדגם 

 מערכת.מייצג של תהליכים מכל 

 הבקשה מקובלת.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

5.  4 9.2 
נבקש לפצל בין האשכולות ולאפשר 

 הגשה רק לחלק מהאשכולות. 

 הבקשה נדחית

6.  6 20 

על מנת להגיש מענה התואם את 

מורכבות המכרז והיקף הדרישות 

הרחב, נבקש דחייה בת שבועיים 

 לפחות במועד הגשת ההצעה.

 הבקשה מקובלת.

המועד האחרון להגשת ההצעה נדחה 

 .12:00בשעה  12/07/2022 – ל

 

7.  7 21 

לאור היקף המכרז והמענה הרחב, גם 

מעטפות יתקבל  2 -לאחר פיצולו ל

מענה עבה. לפיכך, נבקש לוודא כי 

פתח תיבת המכרזים יאפשר הגשת 

 מענה גדול.

 4X30 –פתח תיבת המכרזים  מידות

 ."מס

לפצל את ההצעה למספר  ניתן

מעטפות )לכתוב על כל מעטפה את 

מספר  אתמספר המכרז ולציין 

 (המגישמעטפות  כללהמעטפה מתוך 

8.  8 25 

"על המציע להגיש הצעתו על טפסי 

המכרז, שנמסרו לו על ידי העירייה" 

נא אשרו כי ניתן להשתמש במסמכי  –

המכרז שפורסמו באתר האינטרנט, 

שיישלח  PDFאו במסמכים בקובץ 

 לרוכשים בדוא"ל.

ניתן להגיש את המענה על גבי קבצי 

PDF  ו/או באמצעות קבצים נפרדים

מטעם המציע ובלבד שיציגו מראה 

 מקום של המענה לכל דרישה.

9.  

נבקש פירוט נוסף על הקריטריונים  33.3 9

לציון איכות כולל מס' חברי הועדה 

לכל מערכת, מנעד הציונים של כל 

חבר ועדה, פירוט הסעיפים 

 והמאפיינים שיבדקו לכל מערכת. 

מס' חברי הועדה ומשקל ציונם יהא 

 שווה לכלל המודולים .

כלל רכיבי האיכות מפורטים בטבלת 

ין ליד כל רכיב כמה מצו –האיכות 

 כל מודול.ל ניתןנקודות 

 טבלת הניקוד המעודכנת.מצורפת 

10.  9 33.4 

המכרז בנוי  –ניקוד האיכות 

מאשכולות שלכל מערכת הניקוד 

שלה. בטבלה מפורטים התכונות של 

מערכות הליבה. נא הבהירו כיצד כל 

 אשכול מקבל ניקוד איכות בנפרד?

אחוד. האשכולות יקבלו ניקוד איכות 

המכרז מחולק לאשכולות אך ורק 

למען הסדר הטוב. המציע ייבחן על 

כלל המודולים לכן אין הפרדה בציוני 

 האיכות לאשכולות.

11.  9 
 1פרמטר 

 בטבלה

לאור העובדה כי מערכת שכר, מ"א 

ונוכחות הינן מערכת מהותיות 

נקודות  15ומרכזיות במכרז, נבקש כי 

במודולים הנוספים ינתנו עבור אשכול 

 זה. 

 הבקשה מקובלת.

 .הטופס המעודכןבסיפא  ורףמצ

12.  12 41 

נבקש הבהרתכם אלו מערכות יופעלו 

בכל גופי הסמך  ומה כמות 

מערכת המשתמשים הצפויה בכל 

 )לצורך הערכת עלות(.

לא קיימים גופי סמך המערכות 

 יותקנו אך ורק במחלקות העירייה
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

13.  13 

 – 2מסמך 

הצעה 

והצהרת 

 המציע

נראה כי כל האשכולות  4בסעיף 

נכרכו יחד. נא הבהרתכם כיצד יש 

לנהוג במצב של מציע שמבקש להציע 

 הצעה לחלק מהאשכולות.

על המציעים להגיש הצעתם לכלל 

 המודולים במכרז. 

לחלק לא ניתן להגיש הצעה 

 מהאשכולות.

14.  16 
נספח א' 

 2למסמך 

 4בשל כפילות, נבקש כי עמודה 

 שכותרתה :"מספר תושבים", תוסר.

 מצורף המסמך המעודכן.

15.  19 
נספח ג' 

 2למסמך 

לאור הוראות תקנות השבים, 

המגבילות את הספק לבקש ולקבל 

מידע אודות רישום פלילי  מי בעלי 

השליטה/מי ממנהליו, נבקש כי 

התצהיר יהיה למיטב הידיעה וביחס 

 לספק בלבד.

הבקשה נדחית. אין בתצהיר בקשה 

 למידע ספציפי אלא הצהרה כללית.

 3שורה  22  .16
נבקש הבהרתכם למדד הבסיס אליו 

 יוצמד סכום ערבות ההצעה.

 מאי. 15 -המדד שפורסם ב

 

17.  22 

 – 3מסמך 

ערבות 

 ההצעה

"בתוספת הפרשי הצמדה למדד 

המחירים לצרכן בין מדד חודש ____ 

לבין המדד הידוע ביום התשלום..."  

עקב הרגישות בערבויות המכרז, נא 

 הבהירו לאיזה חודש תוצמד הערבות.

 .16ר' מענה לשאלה 

18.  22 

פסקה 

ראשונה שורה 

 שלישית

בנוסח ערבות המכרז ישנה דרישה 
להצמיד את הערבות למדד )ראו 
 פסקה ראשונה שורה שלישית(. 

נבקש לדעת לאיזה מדד יש להצמיד 

 את הערבות. 

 .16ר' מענה לשאלה 

 9שורה  22  .19
, 1נבקש לוודא כי בדומה לשורה 

 במקום "החייב" ירשם "המציע".

 הבקשה מתקבלת.

20.  
27 

28 

4 

5.8.1 

המכרז מגדיר תקופת התקשרות 

 10לרבות תקופות הארכה של עד 

שנים, והשחיקה שעלולה להיווצר 

במחירי המכרז בשל עליית המדד 

תפגע פגיעה ממשית בספק לאורך 

זמן. לפיכך, נבקש כי המחירים 

יוצמדו למדד המחירים לצרכן 

 כמקובל.  

במידה וההתקשרות תוארך מעבר 

ייקבע לחמש השנים הראשונות אזי 

לתקפה השנייה מחיר חדש שהינו 

המחיר לתקופה הראשונה מוצמד עד 

למדד הידוע ערב החידוש וזה יהווה 

 המחיר החדש לכל תקופת ההארכה.

21.  31 10.1 

נבקש כי המילים "ולמשך כל תקופה 

נוספת בה ימצא אחראי על פי דין" 

ולעניין  תמחקנה ובמקומן ייכתב "

ביטוח אחריות מקצועית למשך 

שנים לאחר תום  3תקופה נוספת של 

 תקופת מתן השירותים".

 הבקשה נדחית. 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

22.  32 10.3 
מבוקש כי המילים "פוליסות הביטוח 

 ו/או" תמחקנה. 

 נדחית.הבקשה 

23.  
31-

32 
10 

יימחקו המילים "ולמשך כל  -10.1
תקופה נוספת בה ימצא אחראי על פי 

דין" ובמקומן יתווספו המילים 
 "ולעניין ביטוח 

שנים  3אחריות מקצועית למשך 
 נוספות לאחר תום תקופת הסכם זה"

 
"מסירת האישור חתום ...  – 10.2

הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר 
 הפרתו מזכה את העירייה בתרופות" 

 לשק"ד יועמ"ש מילגם.  -
 

יימחקו המילים "והמצאת  – 10.3

 פוליסות הביטוח"

 הבקשה נדחית.

24.  33 11.9 

אינה עומדת במבחן דרישת הסעיף 

הסבירות. הספק נדרש לבצע תחזוקה 

לרכיבים שסיפק ולא יוכל לתת 

שירות זה אם גורמים שאינו הוא או 

ספקי המשנה שלו יבצעו שינויים 

 עירייהבמערכותיו. יתירה מזו, ה

 מקבלת מהספק זכויות שימוש בלבד.

 הסעיף ימחק

25.  35  

נבקש להוסיף סעיף חדש בו 

יסופקו בכפוף התחייבויות הספק 

למגבלות מגיפה ו/או הגבלת פעילות 

מכול סוג שאינה קשורה לספק 

 במישרין ו/או בעקיפין.

בתקופה של הגבלות מכול סוג כגון 

סגר אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה 

במתן השירותים שאינם באחריות 

הספק, לא ימצא הספק כמי שהפר 

את החוזה הפרה יסודית שיש עמה 

חילוט  תקשרות,ביטול והפסקת הה

ערבות, ופיצוי בגין כול נזק או הוצאה 

 מכול סוג.

 הבקשה נדחית

 רכוש 36  .26

מבוקש כי המילים "וכה"ס ושחזור 

מידע ומסמכים לפי נזק ראשון" 

תמחקנה. כידוע לעורך המכרז לא 

ניתן לכתוב "מלל חופשי" לפי 

 הוראות הפיקוח על הביטוח.

 הבקשה נדחית

 צד ג' 36  .27
 מבוקש כי:

 ימחק. 304קוד  .א

 הבקשה נדחית
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

 ימחק. 318קוד  .ב

28.  36 
אחריות 

 מקצועית

 מבוקש כי:

לאחר המילים "אחריות  .א

מקצועית" ייכתב "משולב 

 חבות מוצר".

המילים "מועד חתימת...  .ב

בפועל המוקדם" תמחקנה. 

כיודע לעורך המכרז לא ניתן 

לכתוב "מלל חופשי" לפי 

 הוראות הפיקוח על הביטוח.

 ימחק. 304קוד  .ג

 ימחק. 322קוד  .ד

המילים "ביטולי סייגי  .ה

חבויות, רשלנות רבתי, סייבר 

 ימחק".

 הבקשה נדחית

29.  36  

יימחקו המילים  –ביטוח רכוש 
"כה"ס ושחזור מידע ומסמכים לפי 

 נזק ראשון"
 

, 304יימחקו קודים  –ביטוח צד ג' 
318 

 
יימחקו קודים :  –אחריות מקצועית 

המילים יימחקו  332, קוד   302,304
 6חודשים" ובמקומן יצוין " 12"

 חודשים"
יימחקו המילים "ביטול סייגי חבויות 

 רשלנות רבתי, סייבר"
יימחקו המילים "מבוטח  321קוד 

נוסף בגין המבקש" ובמקומן יתווספו 
המילים "מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או 

 מבקש האישור" -מחדלי המבוטח
 

פירוט השירותים: יימחקו קודים 

038 ,045,049,086 

 הבקשה נדחית

30.  37 
פירוט 

 השירותים

 הבקשה נדחית ימחק. 038מבוקש כי קוד 

31.  37 
ביטול/ שינוי 

 הפוליסה

מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 

 יום, כמקובל. 30

 הבקשה נדחית

32.  39 3 

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק 

בלבד שכן אין בידיעתו המידע על כל 

 בעלי הזיקה.

 נדחית.הבקשה 

 נספח ז' 47  .33
"זכויות הקניין או זכויות כלשהן 

 ביחס להצעה הן בידי..." 

 הבקשה מקובלת.

 המסמך המעודכן. מצורף
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

נא לערוך את התצהיר כך שיאפשר 

תשובה מפורטת. לחילופין נא אפשרו 

להפנות לטבלה בנספח שמאפשרת 

 רישום של יותר מספק משנה אחד.

 שאלון 48  .34

לאיתור חשש נא אשרו ששאלון 

לניגוד עניינים ייחתם על ידי הספק 

הזוכה יחד עם ההסכם, ובשלב הגשת 

 ההצעות ייחתם בשוליו בלבד.

 הבקשה נדחית

35.  48  

נבקש לוודא כי מילוי השאלון הוא 

ע"י הספק הזוכה וכי המציע במסגרת 

הצעתו נדרש לחתום עליו כחלק מכלל 

 מסמכי המכרז.

 .34ר' מענה לשאלה 

36.  59 
1; 

4 

נבקש לוודא כי הספק מחויב להעביר 

 עירייהאת כל הנתונים אשר שייכים ל

בלבד, שכן דרישה להעברת ידע 

שהצטבר אצל העובדים, אלגוריתמים 

של המערכת וכד' אינה ישימה ואינה 

 סבירה.

 הבקשה מקובלת.

37.  61 

הנחיות 

 –למילוי 

 3סע' 

נבקש לוודא כי הנחה זו רלוונטית רק 

 –ח מחירי מינ' לשורות שאין להן טוו

 מקס'.

סעיף זה מתייחס לכלל הסעיפים 

במחירון מלבד הסעיפים 

אשר מחיריהם  02.140,02.150

 קבועים.

38.  61 01.010 

נבקש הבהרתכם מי הספקים 

הקיימים בכל אחד מהמודולים 

 באשכול מהם יש לבצע הסבה.

מצורף קובץ מבנה מפורט לגבי 

 .המערכות הקיימות

39.  62 

 01.010מק"ט 

 בהצעת

 המחיר

"לכל המשתמשים בעירייה וגופי 

על מנת לתמחר את הצעתנו הסמך" 

נבקש מידע בדבר גופי סמך שכלולים 

בהצעה. אבקש פירוט של גופי הסמך 

 ותיאור כללי של פעילותם. 

לא קיימים גופי סמך המערכות  -

 יותקנו אך ורק במחלקות העירייה

40.  62  

נבקש לפצל את המכרז לפרקים ו/או 

לגשת לפרק של מערכת  לאפשר לא

 רישוי עסקים.

 הבקשה נדחית 

41.  62 

 01.020מק"ט 

בהצעת 

 המחיר, וכן

 02.010מק"ט 

 (Fi9רישוי עסקים )

מערכת רישוי העסקים איננה חלק 

מהמערכות הפיננסיות. אמנם יש 

מקום לממשק בנושא החיובים, אך זו 

מערכת נפרדת לחלוטין. אבקש 

להפריד את מערכת הרישוי העסקים 

 הבקשה נדחית 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

ממערכות הליבה לאשכול נפרד 

לנושא, כפי שמערכות השכר מופרדות 

לאשכולות נפרדים, ולאפשר להגיש 

ללא מערכת רישוי  01הצעות לאשכול 

 עסקים. 

42.  62 01.010 

נבקש להפריד את מודול ניהול מוסד 

חינוכי מהאשכול ולהקים אותו 

 כאשכול נפרד.

מודול למיטב ידיעתנו, לכל המציעים 

זה הינו מודול נפרד מיתר המודולים 

באשכול המתופעלים בעירייה, והוא 

נפרד הן מבחינה טכנולוגית והן 

מבחינת המשתמשים אליו מודול זה 

 מיועד.

 הבקשה נדחית.

43.  62 

 01.020מק"ט 

בהצעת 

 המחיר, וכן

 02.010מק"ט 

 (ED5מערכת ניהול מוסד חינוכי )

מערכת זו נושאת עלות ומתומחרת 

 במחיר לפי רישיון למוסד )בית ספר(,  

לכל  ₪ 240במחיר שלא יפחת מ

 מוסד.

אבקש להוציא את המערכת לשורה 

נפרדת בהצעת המחיר )באותו אשכול 

או באשכול נפרד( כאשר המחיר הוא 

לפי מוסד, והחיוב הוא לפי שימוש 

 בפועל.

 הבקשה מקובלת.

 כן.מצורף מחירון מעוד

44.  62 

 01.020מק"ט 

בהצעת 

 המחיר, וכן

 02.010מק"ט 

 (ED6מודול ניהול מוסד חינוכי )

א. נדמה כי חלה טעות סופר בטבלת 

 זהים.  ED5-6המחירים. סעיפים 

 למערכת דיווח גננותב. ככל שהכוונה 

  ED6כפי תיאורה תחת קידוד 

 במסמכי המפרט הטכני:

. מערכת זו נושאת עלות ומתומחרת 1

במחיר לפי רישיון למוסד )גן ילדים / 

סופר הכוונה היא  אכן מדובר בטעות

 למערכת דיווח גננות.

 הבקשה נדחית.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

 ₪ 120מעון(,  במחיר שלא יפחת מ

לכל מוסד. נא הוסיפו שורת מחיר 

עבור מערכת זאת, כאשר המחיר הוא 

לפי מוסד, והחיוב הוא לפי שימוש 

 בפועל.

. להפעלה מיטבית של מערכת זו 2

נדרש גם מחשב לוח )טאבלט( 

במוסד לצורך הדיווח )יצוין  הממוקם

כי ישנן סוגיות משפטיות שמהן עולה 

שלא רצוי שהדיווח יעשה על ידי צוות 

הגן ולכן כדאי להציב טאבלט ייעודי 

שבו הורי הילדים מדווחים נוכחות 

ולא מהמכשירים הפרטיים של אנשי 

 צוות הגן(.

נבקש הבהרתכם כי המחיר אינו כולל 

ל ידי חומרה. מחשבי לוח יסופקו ע

העירייה במפרט שיסופק על ידי 

הספק הזוכה, או על ידי הספק הזוכה 

בעצמו בהצעת מחיר נפרדת יחד עם 

 חבילת תפעול ושירות לחומרה.

. נא הבהירו כיצד הדבר מתכתב עם 3

קיומה של מערכת "מכילים" 

המוזכרת כמערכת המותקנת בעירייה 

 למפרט הטכני. Ed3.01.140בסעיף 

45.  62 

 01.020מק"ט 

בהצעת 

 המחיר, וכן

 02.010מק"ט 

 (OPאשכול תפעול ופיקוח )

מערכת הפיקוח הינה מערכת נפרדת. 

אבקש להפריד את מערכת הפיקוח 

ממערכות הליבה לאשכול נפרד 

לנושא, כפי שמערכות השכר מופרדות 

לאשכולות נפרדים, ולאפשר להגיש 

 הבקשה נדחית.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

ללא מערכת  01הצעות לאשכול 

 פיקוח. 

 .ז' 01.030 63  .46

מודול ניהול פרוייקטי תשתית או 

הפרוייקטלי הינו  כללי ברמת הניהול

נפרד ממערכות הליבה. נבקשכם 

להסירו מתכולת המכרז או לתת 

תמורה נפרדת בגינו שכן, עלות 

מערכות אלו בשוק אינן עומדות 

 בהלימה לטווח המחירים המצוין.

 הבקשה נדחית 

47.  65 

02.010 

מודול ניהול 

מוסד חינוכי 

(ED5) 

מודול ניהול מוסד חינוכי הינו מודול 

מוסדות החינוך ומודל נפרד עבור 

התמורה בגינו הוא לפי מוסד. משכך, 

נבקשכם להוסיף תמורה למודול זה 

 230 -בסכום מקסימלי שלא יפחת מ

 למוסד. ₪

 

 .43לשאלה מס'  ר' מענה

48.  65 

02.010 – 

מערכת 

מסופונים 

לחניה, איכות 

הסביבה 

ווטרינריה 

(OP2) 

נבקש הבהרתכם כמה מסופונים 

תמורה נוספת נדרש לספק, וכן לקבל 

 פר מסופון.

 

 מסופונים 6

 צורף מחירון מעודכן.

 

49.  66 02.040 

מרבית המודולים הכלולים באשכול 

קשורים בקשר הדוק למערכות 

הליבה, ולא סביר להפרידם לספקים 

נפרדים. למשל, מע' לניהול תוכן )תיק 

תושב המציג את נתוני התושב 

מהמערכות התפעוליות(, טפסים 

המקושרים למע' דיגיטליים 

התפעולית ומודול ניהול קבצי אב 

אשר נשענים על הנתונים במערכת 

התפעולית, ולהפרידם למספר 

 ספקים, אינו הגיוני.

גם הפרדת מודול ניהול המסמכים 

בהם השקיעה חברתנו  BIומודול 

עשרות שנות אדם ע"מ שיעבדו באופן 

אינטגרלי עם המערכות, אינה סבירה. 

כלל המודולים במכרז יסופקו על ידי 

ספק אחד בלבד. ההפרדה נעשתה 

 למען התמחור של המערכת.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

חד אשכול זה עם לפיכך, נבקשכם לא

 אשכול הליבה.  

50.  66 

 02.050מק"ט 

מערכת  –

 לניהול תוכן

אבקש הבהרתכם כי סעיף זה, הכולל 

את אתר האינטרנט ומערכת ניהול 

 1התוכן למכרזים מוסר מפרק 

 להצעת המחיר.

 לא ברורה.השאלה 

הוא  02.050למען הסר ספק, מק"ט 

חלק מהמערכות שיש לספק במסגרת 

 המכרז ויש לתמחרו בהתאם.

51.  66 

02.050 – 

מערכת 

לניהול תוכן 

(IP) 

המחיר הנקוב לכלל מערכות ניהול 

התוכן אינו סביר כלל ועומד במבחן 

המציאות. מחירים אלו אינם 

מאפשרים כיסוי להוצאות הספק, לא 

ווח קבלני סביר. לדוגמא, כל שכן ר

רק עבור הקמת אתר אינטרנט העומד 

בדרישות המפרט נהוג לקבל תמורה 

, לא כל שכן ₪ 35,000 -שלא תפחת מ

כאשר התכולה כוללת גם מע' ניהול 

 מכרזים ופורטל לתושב.

לפיכך, נבקש להעלות את המחירים 

 כדלקמן:

מחיר הקמה חד"פ לאתר  -סעיף א' 

 .₪ 35,000 –אינטרנט 

   -מחיר תחזוקה לאתר האינטרנט 

 לחודש.  ₪ 700

מחיר הקמת מע' ניהול  –סעיף ב' 

 . ₪ 60,000מכרזים ופורטל לתושב 

לחודש או  ₪ 2,000 –מחיר תחזוקה 

 לפי טרנזקציות. 

מחיר הקמת מערכת פורטל  –סעיף ג' 

 ₪ 20,000הקמה  –לתושב 

 לחודש.  ₪ 500 –מחיר תחזוקה 

 צורף מחירון מעודכן.

 02.070מק"ט  67  .52

מודול ניהול לשכה משפטית ... לכל 

נא פרטו באילו גופי סמך  גופי הסמך 

 מדובר.

לא קיימים גופי סמך המערכות 

 יותקנו אך ורק במחלקות העירייה

53.  67 

מק"ט 

02.090, 

וכן מק"ט 

02.140 

המחיר יחושב באופן יחסי לפי בסיס 

 לדולר ארה"ב  ₪ 3.3שער דולר של 

אבקש הבהרתכם כי הכוונה היא 

שסעיף זה יוצמד לאורך ההתקשרות 

 לערך דולר ארה"ב.

 נכון.

54.  67 02.090 
המחיר הנקוב אינו מכסה את עלות 

משתמשים.  100צד ג' לרישוי של 

 הבקשה נדחית.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

לפיכך, נבקשכם כי הסכום 

 .₪ 6,000 -המקסימלי לא יפחת מ

על פי נתוני היצרן מחיר לחבילת 

Microsoft 365 business basic   הינו

דולר למשתמש לחודש. במכפלת של  6

דולר  600רישיונות מדובר ב 100

 לחודש. המחיר המירבי הינו סביר.

55.  69 02.140 

המחיר הנקוב אינו מכסה את עלות 

צד ג' לרישוי. מבקש כי הסכום 

 .₪ 60 -המקסימלי לא יפחת מ

 הבקשה מקובלת חלקית.  

 צורך מחירון מעודכן.

56.  71 04.020 

נבקש הבהרתכם לכמות השעונים 

הנדרשת. נוכח הסתירה שבין הכמות 

המצוינת בסעיף זה למול סעיף 

04.030  

 שעוני נוכחות. 3 קעל הספק יהא לספ

מדובר בטעות סופר במקום המילים 

שעוני נוכחות" יבואו  5-".... מעבר ל

שעוני  3-המילים "... מעבר ל

 נוכחות."

57.  72 

 05.010מק"ט 

ומק"ט 

05.020 

ב  data center" עלות הקמת 

Dedicated Cloud  של הספק בחוות

שרתים בישראל העומדת בדרישות 

TIER 2 ".לכל הפחות 

א. נא אשרו כי ניתן להציע חוות 

(, כל AWSשרתים שאינה בישראל )

עוד היא עומדת בדרישות אבטחת 

 המידע.

ב. נא אשרו כי שירותי הענן מיועדים 

למערכות נשוא מכרז זה. אם אך ורק 

התשובה היא שלילית, נא הבהירו 

מהי תצורת ההתקנה של שאר 

 האשכולות.

ג. נא אשרו כי ככל שתשולב מערכת 

של ספק משנה בפתרון, וספק משנה 

זה מספק את מערכותיו בסביבת ענן 

 נפרדת, הדבר יתאפשר.

 א. מקובל.

ב. נדרש עבור השירותים והמערכות 

 זה בלבד.הכלולים במכרז 

בדרישות  מחויביםג. ספקי משנה 

המכרז לרבות שירותי ענן ולחוות 

  TIER 2שרתים העומדת בתקן של 

 לכל הפחות. 

58.  73 

 05.030מק"ט 

, 05.040וכן 

05.050 

"קווים סימטריים ברוחב של 

באמצעות תשתית אופטית  100/100

קווי  2מחירם של הכולל תשתית" 

 הבקשה נדחית.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

התקשורת בדרישות הנקובות לא 

תואם למחירם בשוק. א. אבקש 

להוריד את הדרישה לקוי התקשורת 

 מתכולת המכרז.

ב. לחלופין, אבקש להתאים את 

מחירי התקשורת למחיר הריאלי 

 ₪ 1,600שלהם, במחיר שלא יפחת מ

 .100X100 התמסורת לכל אחד מקווי

יצוין כי מחירי התקשורת משתנים 

מעת לעת ואין הגיון לקבע לתקופה 

חיר שמשתנה מעת לעת כה ארוכה מ

ולרוב מוזל עם השנים. אם העירייה 

מעוניינת שהספק ינהל את התקשורת 

למערכותיו, ניתן לקבוע מנגנון שבו 

 20%עלויות התקשורת יהיו עלות + 

בכפוף להצגת אסמכתא )חשבונית 

 מספק התקשורת(.

 05.020מק"ט  73  .59

" עלות שירותי תקשורת וחיבור קווי 

תקשורת בין ענן הספק לבין משרדי 

החברה ובין הספק למשרדי תע"א... 

)סה"כ שני קווי מטרו( על פי 

דרישות המפרט הטכני במהירות של 

( סימטרי  Mbpsמ"ב ) 100לפחות 

 "P2P)קו מטרו( בתצורת 

 א. נא הסבירו מה הכוונה תע"א.

קווי תקשורת צוינה  2ב. הדרישה ל

ילות , האם מקור הכפ05.030בסעיף 

בטעות סופר? אם כן נא הבהרתכם כי 

לא כולל קווי תקשורת.  05.040סעיף 

 אחרת, נא הסבירו.

א. מדובר בטעות סופר, המילה תע"א 

 תמחק מהסעיף.

לא מדובר בטעות סופר, בבסיס  ב. 

. 100/100קווי תקשורת  3נדרשים 

ובנוסף קיימים מק"טים נוספים עבור 

 קווי תקשורת עתידיים.

60.  74 

סיכום 

בתחתית 

טבלת 

 המחירים

 A + B"סה"כ מחיר לכלל הפרקים 

+ C + D + E "____________ 

נא הבהירו שמדובר בטעות סופר, 

 .לכל פרק בנפרדוניתן להגיש הצעות 

 לא מדובר בטעות סופר. 

על המציע למלא את כלל הרכיבים 

לא ניתן להציע הצעה רק  -בטבלה

 לחלק מהרכיבים במכרז.

 המפרט הטכני –בהתייחס לקובץ חלק ב'  שאלות הבהרה
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

61.  6 
 מפרט טכני

1.2 

נבקש כי גאנט מפורט ונהלי עבודה 

 יוצגו ע"י הספק הזוכה.

 הבקשה נדחית.

62.  6 1.1.9 

"דרישות מהמציע: תקנים 

וסטנדרטים בהם עומד הספק / 

 מערכת המידע":

אבקש להסיר הדרישה לצרף תקני  

, שאינם רלוונטיים 20000-ו 90003

באופן מובהק לשירותים נשוא 

 המכרז.

 הבקשה מקובלת.

63.  
6 

 

דרישות 
מהמציע: 

תקנים 
וסטנדרטים 
בהם עומד 

הספק/מערכת 
 המידע

בברור שביצענו עם מכון התקנים 
ו  9001היות שהחברה עומדת בתקנים 

270001  
 90003,  20000ובהינתן שהתקנים 

מכוסים ברובם תחת התקנים בהם 
 אנחנו מוסמכים;

וכן שמתבצעות בדיקות תקופתיות על 
 ;ITהשירות באגף ה 

 2נמסר לנו כי ההשלמה הנדרשת ל
 תקנים תתבצע בזמן קצר ביותר

מסמכים אלו  2האם ניתן להשלים 

לאחר הודעת הזכייה ועד תחילת 

 מימוש הפרויקט?

טעות סופר מדובר בתקנים קיימת 

9001 ,27001. 

64.  40 
 מפרט טכני

סעיף 
Fi2.02.010 

לוודא כי עבור כל טרנזקציית נבקש 

 3-2עיקול תינתן תמורה נפרדת בסך 

₪. 

 הבקשה נדחית.

65.  65 1.04.010IP 

נבקש הבהרתכם, האם על הספק 

 להנגיש מסמכים?

במידה וכן, נבקש להוסיף סעיף 

תמחור הנגשת מסמכים לפי עמוד 

 ולפי מורכבותו.

לא, הספק נדרש להדריך ולייעץ 

באתר  באופן הנגשת המסמכים

 האינטרנט של העירייה.

66.  67 

 סעיף

1.04.040IP 

 '(ג(

האם נדרש פיתוח  -מערכת צד שלישי 

 התממשקויות למערכת צד שלישי?

במידה וכן, לאלו מערכות ומה יידרש 

מהספק. נבקש להבהיר כי נושא זה 

לא אופיין במכרז ולכן לא ניתן לאמוד 

 את עלויותיו.

הכוונה היא לממשקים של המערכות 

הנדרשות במסגרת המכרז. ככול 

שנדרשים ממשקים למערכות שלא 

אלו יתומחרו  -נדרשות במכרז זה

 בנפרד.

67.  68 1.06.020IP 
 Internetנבקש להסיר את דפדפן 

explorer  בשל אי תמיכה של

 הבקשה מקובלת.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

מיקרוסופט, כמו כן דפדפן זה אינו 

 תומך באופן מלא ברספונסיביות.

68.  75 

פורטל  3.1

 –לתושב 

דרישה 

Ip3.07.200 – 

פורטל 

 גיאוגרפי

 "פורטל גיאוגרפי"

נא אישורכם כי פורטל המידע 

הגאוגרפי יסופק על ידי הזוכה 

אשכול מערכות  - 04באשכול 

הנדסיות ניהול ועדה לתכנון ובניה, 

 - 01ולא על ידי הזוכה באשכול 

 מערכות הליבה.

במכרז יהא ספק זוכה אחד ומכאן 

שעליו יהא לספק את כלל המערכות 

 הנדרשות במסמכי המכרז.

69.  76 5.07.010IP 

לצורך תמחור, נבקש לקבל מראש את 

מערכות המידע אשר נדרש עבורם 

התממשקות, כמו כן הסבר אפיון 

 אודות כל אחד.

 .66ר' מענה לשאלה 

70.  76 5.07.010IP 
נבקש להוסיף שורת תמחור עבור 

 SMSשליחת 

  מעודכן.מצורף מחירון 

71.  77 Ip5.07.040 

"טפסים מוגני סיסמה לרישום 

". לא מדובר נוכחות תלמידים בחוגים

בטופס מקוון אלא במערכת דיווח 

 נוכחות. נבקש למחוק את הדרישה.

 הבקשה נדחית.

72.  114 Op1.12.140 

"אי הסכמת הספק הנוכחי לספק 

את הנתונים על גבי מדיה מגנטית , 

וחובתו אינה גורעת מאחריות הספק 

 לבצע את העבודה על חשבונו"

מדובר בסעיף שרירותי שלא ניתן 

 לקיים.

לחברתנו ניסיון רב שנים בהסבה של 

מערכות הליבה ממערכות אחרות, 

ובין היתר מהספק הפועל כיום 

בעירייה. ישנם נתונים שלא ניתן 

לגשת אליהם מעל פני התוכנה ללא 

שיתוף פעולה מצד הספק הקיים )גם 

 אם ניתנת גישה למחולל דוחות(. 

 הבקשה נדחית.

 הזוכה יקבל גישה למערכות העירייה.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

לכל נתון כזה יש סיבה עניינית מדוע 

ותו ללא שת"פ, לא ניתן להסב א

 למשל:

 –מסמכים מצורפים )סריקות(  .א

אין אפשרות לשלוף את כל 

הנתונים מעל פני התוכנה ויש 

צורך בשיתוף פעולה של הספק. 

כמו כן, לעיתים המסמכים 

 מוצפנים.

מטעמי  –נתוני הסדרי אשראי  .ב

הגנה על הנתונים לא ניתן לבצע 

הסבה מעל פני התוכנה ונדרש 

 שיתוף פעולה של הספק.

נתונים המנוהלים בלוגיקה שלא  .ג

מאפשרת הסבה תקינה ללא 

נתונים  –כגון  –שיתוף פעולה 

 10-מהעבר הרחוק )יותר מ

 שנים(.

 דומים. מנומקיםועוד מקרים 

יצוין המובן מאליו; הנתונים הינם 

רכוש העירייה. במכרזים רבים 

שהתקיימו בשנים האחרונות של 

מעבר בין ספקים נתונים אלו הועברו 

גבי מדיה מגנטית, מתוך הבנה של  על

כלל הצדדים שלא ניתן להסב אותם 

 מעל פני התוכנה ללא סיוע. 

נא הבהרתכם כי האחריות להסבת 

נתונים שלא ניתנים להסבה מעל פני 

ממשק המשתמש, כגון המוזכרים 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 מענה שאלה  סעיף עמ' מס"ד

לעיל, תהיה על הספק הזוכה ובתנאי 

 שאחת החלופות הבאות תתקיים:

לידי יימסר כלל בסיס הנתונים  .1

הספק הזוכה יחד עם מפתחות 

 וקשרי גומלין בין הטבלאות.

תינתן לספק הזוכה גישה מעל פני  .2

ממשק המשתמש של התוכנה 

 לכל נתון כזה.

נתונים כנ"ל יועברו על גבי מדיה 

 מגנטית לספק הזוכה.

73.  115 Op1.12.290 

 300עד  270 נא הבהירו כיצד סעיפים

מתיישבות עם נספח הצעת המחיר 

שבו מפורט מחיר נפרד ל"ענן" ומחיר 

 נפרד לקווי התקשורת.

כולל הוסרו  300-270סעיפים 

השירות הנדרש  .מדרישות המכרז

הוא שירותי אירוח בענן כפי שנכתב 

 .בהצעת המחיר

74.  168 

מודול  8.2

ניהול 

מסמכים 

 (Cr2ותיקים )

המסמכים יוכל א. נא אשרו כי ניהול 

להתבסס על פתרון משולב במערכות, 

המאפשר הצמדת כל צרופה רלוונטית 

לכל ישות מידע רלוונטית מעל פני 

המערכת )מבלי לספק מערכת 

ייעודית, כלל ארגונית, לניהול מסמכי 

 הארגון(.

ב. ככל שכוונתכם למערכת ייעודית, 

ארגונית, נבקש הבהרתכם כי עלות 

רד ממערכות מערכת כזו תתומחר בנפ

הליבה, לפי רישיון משתמש בפועל, 

לכל  ₪ 110במחיר שלא יפחת מ

 משתמש.

 .א. הבקשה מקובלת

75.  
187-

203 
 

נבקש לפצל את המכרז לפרקים ו/או 

לאפשר לא לגשת לפרק של מערכת 

משאבי אנוש, שכר נוכחות ודיווחי 

 מעסיקים. 

 הבקשה נדחית.
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 
  :כללי

 
מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות ההבהרות במסמך הבהרות זה  .1

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל  .2

 מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

ידי מורשה החתימה -ם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין עלעל המציעים לצרף להצעותיה .3

 מטעמם.

  בהצלחה למשתתפי המכרז.  תמאחל העירייה .4

 
 בכבוד רב,            

 עיריית בית שאן       
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 המערכת המוצעת הנם:)מעודכן(  הפרמטרים והמשקלות לניקוד איכות  33.4

 

ניקוד  פרמטר נבחן #

מקס' 

 מצטבר

 התרשמות מהמערכת המוצעת על ידי המציע. 1

 נק', לפי הפירוט הבא: 60הניקוד הכולל לסעיף זה יהיה מקסימום 

 
 נק'; 10עד  –מודול פיננסי, גביה ואכיפה  -

 נק'; 10עד  –מודול שירות לקוחות )לרבות אפליקציה ותיק תושב(  -

 נק'; 10עד  –מודול רכש, מצאי וניהול מחסנים  -

 נק'; 10עד  – BI מודול תקציב ומערכת -

 נק'; 10עד  –מודול חינוך ורווחה  -

 .נק' 10עד  –מש"א, שכר ונוכחות מודולים  -

 

 כל מודול ינוקד בהתאם לקריטריונים הבאים:

איכות הפתרון המוצע והתאמתו לדרישות המפרט הטכני של המכרז, באמצעות הצגת  .1

 רכיבים מובילים במערכת;

 הצגת דוחות ובקרות; .2

 ( של המודול והתרשמות כללית מהמודול.GUIהצגה חזותית ) .3

60 

 10 התרשמות הוועדה מרמת האינטגרטיביות של המערכת המוצעת 2

 ( המפורטים בנספחהעיריהלקוחות קודמים של המציע )לפי בחירת  2 שיחות טלפוניות עם 3

 והתרשמות מאמות המידה הבאות : 2א' למסמך

 רמת שביעות רצון  -

 מקצועיות המציע  -

 עמידה בזמנים -

 זמינות המציע -

 רמת ניהול הפרויקט. -

 

על המציע לציין את פרטי ההתקשרות של כל אנשי הקשר אצל לקוחותיו הקודמים, 

 שהוצעו במסגרת במכרז.

 

 מבנה הניקוד כדלקמן: 

  נקודות לממליץ. 15, וסה"כ נקודות 3עד  יוקצו סעיףלכל  -

 נקודות 30מקסימום עד 

30 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 2למסמך נספח א' 

 מעודכן - פרטי ניסיונו של המציע

 

פירוט  , על המציע לפרט בטבלה שלהלן,שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לצורך בדיקת עמידת הצעתו בתנאי הסף

ות המפורטים במפרט הטכני: אשכל אשכוללביחס  ,המערכת המוצעתאודות רשויות אשר להם סיפק המציע את 

שנים לפחות,  3פועלת ברציפות אשר  ניהול קשרי לקוחות, אשכול מש"א, שכר ונוכחות, מערכת ליבה, אשכול

תושבים כל אחת )ע"פ נתוני הלמ"ס  20,000, בשלוש רשויות מקומיות לפחות המונות מעל 2015-2021במהלך השנים 

 המעודכנים ליום הגשת המכרז(. 

, וניתן להציג אותה הרשותיפעלו אצל  האשכולות ששלושתאין הכרח רשויות לכל הפחות.  3יש לפרט לכל אשכול 

 . רשות שונה אשכול לכל

שם הרשות  #

 המקומית 

האשכול הקיים 

)ליבה,  במערכת 

שירות לקוחות, 

 מש"א(

מספר 

 תושבים

מועדי תחילת 

וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

6.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

7.     
 שם:__________________
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

שם הרשות  #

 המקומית 

האשכול הקיים 

)ליבה,  במערכת 

שירות לקוחות, 

 מש"א(

מספר 

 תושבים

מועדי תחילת 

וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

8.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

9.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

10.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

11.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

12.     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 נספח ז'

 מעודכן - תצהיר בדבר זכויות הקניין

 למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע לעירייה 08/2022מכרז מס' 

 

אנו הח״מ ___________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד __________________ ולאחר 

 שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

 

שהוא הגוף , "(המציעהנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ )להלן: " .1

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות  08/2022מכרז פומבי במסגרת  עיריית בית שאןהמבקש להתקשר עם 

 .ות וחומרה ולמתן שירותים הנלווים לכל אלהמידע עירוניות לרבות מתן שירותי תשתי

 במשבצת המתאימה( Xאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. )סמן  .2

המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו          □

יימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה "זכויות הקניין"(, ולא ק –)להלן ביחד 

 עם העירייה כמפורט במכרז.

)יש להוסיף בטבלה את שמות הספקים הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי  זכויות   □

 הרלוונטיים( והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו.

 

המציע מתחייב לשפות ולפצות את העירייה בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות  .3

 קניין כלשהן בשל ההצעה או המכרז דנא. בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .4

     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 

 אישור עו"ד:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה ____________,  ת.ז. _____________, 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
 

    

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             

 סוג הרישיון זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי: 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 6מסמך 

 מעודכן - הצעת המחיר וכתב כמויות

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

 

 הנחיות למילוי:
)"מחיר מוצע על  האחרונה על המציע לציין את המחיר המוצע על ידו לכל רכיב בטבלה שלהלן, בעמודה .1

 ידי המציע בש"ח ללא מע"מ"(;

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

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

 י כמחיר המוצע על ידי המציע.ירבתראה את המחיר המ

 בגין כלל הרכיבים בכתב הכמויות.  15%יש להציע הנחה של עד  .3

 הערות:
ומרת לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהרכיבים המופיעים בטבלה, או את כולם, לפי העירייה ש .1

 שיקול דעתה הבלעדי;

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

 ההארכה ויוצמדו כמפורט להלן;

ה. מדד הבסיס ישנת ההתקשרות השניהתמורה שתשולם לספק תוצמד למדד המחירים לצרכן, החל מ .3

לחישוב ההצמדה הינו המדד הידוע ביום חתימת ההסכם בין הצדדים בהתאם למנגנון ההצמדה כמפורט 

 .הסכםבתנאי ה

רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון  העיריי .4

 .עיריההטעויות לאחר שבוצעו על ידי ה

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

 

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

 01פרק 
אספקת מערכת המידע הארגונית והסבת 

 מידע מהמערכת הקיימת
 0 הערה

 אשכול מערכות ליבה

01.010 

המודולים  הספקת והתקנתהסבת נתונים, 

   30,000 1 חד פעמיהמופיעות בחלק ת הדרישוהבאים על פי 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

וכן ביצוע הדרכות לכל  מפרט הטכני

 :המשתמשים בעירייה וגופי הסמך

 (Fiניהול גבייה והכנסות )

 (Fi1מודול שירות לקוחות וגבייה  ) .א

 (Fi2מודול אכיפת הגבייה ) .ב

מודולים פריפריאליים לניהול הכנסות  .ג

(Fi3) 

 (Fi4מודול הנהלת חשבונות ) .ד

אים מערכת תשלומים לספקים וזכ .ה

(Fi5) 

 (Fi6מודול ניהול פיננסי ) .ו

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

(Fi7) 

מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים  .ח

(Fi8) 

 (Fi9)רישוי עסקים  .ט

 (Fi10חיובי חשמל ) .י

 

 (:EDמערכת חינוך ורווחה)

 
 (ED1)  רישום ושיבוץמודול  .א

 (ED2רישום וניהול תלמידים ) .ב

 (ED3ניהול תלמידי חוץ ) .ג

 אירועי תרבות, העשרה וחוגיםמודול  .ד

(ED4) 

 (ED5מערכת ניהול מוסד חינוכי ) .ה

 (ED6)  לדיווח גננות מערכת .ו

 (ED7)מערכת רווחה  .ז

 (ED8ניהול ועדת תכנון) .ח

 

 (OP)תפעול, פיקוח 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

 (OP1פיקוח רב תכליתי ) מערכת .א

איכות  ,מערכת מוסופונים לחניה .ב

 (OP2הסביבה ווטרינריה )

 (OP3)  מערכת ניהול חניה .ג

 

 (LWמודול לניהול לשכה משפטית )
 

 לרבות ביצוע:

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 בעירייה. 

 הדרכה והטמעת משתמשים -

01.020 

הספקת והתקנת המודולים הסבת נתונים, 

המופיעות בחלק ת הבאים על פי הדרישו

וכן ביצוע הדרכות לכל  מפרט הטכני

 :המשתמשים בעירייה וגופי הסמך

 

ניהול רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים 

(Pr) 
 (Pr1מודול רכש ) .א

 (Pr2מודול תיחור מקוון של ספקים ) .ב

 (Pr3מודול חוזים והתקשרויות ) .ג

 (Pr4מודול ניהול מחסן ) .ד

 

 לרבות ביצוע:

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 בעירייה. 

 והטמעת משתמשיםהדרכה  -

   15,000 1 פעמי חד

01.030 

הספקת והתקנת המודולים הסבת נתונים, 

המופיעות בחלק ת הבאים על פי הדרישו

וכן ביצוע הדרכות לכל  מפרט הטכני

 :המשתמשים בעירייה וגופי הסמך

 

 :(CRמערכות חוצות ארגון )

 

   15,000 1 פעמי חד
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

 (Cr1מודול ניהול משימות ) .א

 (Cr2מודול ניהול מסמכים ותיקים  ) .ב

 (Cr3מודול ניהול תיקי מידע  ) .ג

 (Cr4מודול ניהול קבצי אב  ) .ד

 BIמודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .ה

(Cr5) 

 (Cr6מודול תהליכים והרשאות ) .ו

 (Cr7) פרויקטיםמודול ניהול  .ז

 

 :ביצוע לרבות

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 בעירייה. 

 הדרכה והטמעת משתמשים -

01.040 

הספקת והתקנת המודולים הסבת נתונים, 

המופיעות בחלק ת הבאים על פי הדרישו

וכן ביצוע הדרכות לכל  מפרט הטכני

 :המשתמשים בעירייה וגופי הסמך

 

 (:IPמערכת לניהול תוכן )
 (;IP1) העירייהאתר אינטרנט של  .א

מערכת ניהול תוכן לפרסום וניהול  .ב

 (;IP2מכרזים)

 (;IP3תושב()פורטל לתושב )לרבות תיק  .ג

( כולל IP5טפסים דיגיטליים מקוונים ) .ד

 חיבור למערכות המידע.

   20,000 1 חד פעמי

  0 0  הערה  הליבה: תותחזוקה חודשית של מערכ 02פרק 

02.010 

גבייה, חינוך, ת ותחזוקה חודשית של המערכ

 רווחה ותפעול:

 :(Fiניהול גבייה והכנסות )

 

 (Fi1מודול שירות לקוחות וגבייה  ) .א

 (Fi2מודול אכיפת הגבייה ) .ב

   25,000 36 חודשי
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

מודולים פריפריאליים לניהול הכנסות  .ג

(Fi3) 

 (Fi4מודול הנהלת חשבונות ) .ד

מערכת תשלומים לספקים וזכאים  .ה

(Fi5) 

 (Fi6 )מודול ניהול פיננסי  .ו

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

(Fi7) 

מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים  .ח

(Fi8) 

 (Fi9)רישוי עסקים  .ט

 (Fi10)חיובי חשמל  .י

 

 (:EDמערכת חינוך ורווחה)

 
 (ED1)  רישום ושיבוץמודול  .א

 (ED2רישום וניהול תלמדי חוץ ) .ב

 (ED3ניהול תלמדי חוץ ) .ג

  אירועי תרבות, העשרה וחוגיםמודול  .ד

(ED4) 

 (ED6)  מערכת לדיווח גננות .ה

 (ED7)מערכת רווחה  .ו

 (ED8ניהול ועדת תכנון) .ז

 

 (OP)תפעול, פיקוח 
 (OP1פיקוח רב תכליתי ) מערכת .א

איכות  ,מערכת מוסופונים לחניה .ב

 (OP2הסביבה ווטרינריה )

 (OP3)  מערכת ניהול חניה .ג

הרישוי ברמת עירייה וכלל גופי הסמך של 

 העירייה
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

02.015 

חודשי  (ED5ניהול מוסד חינוכי )מודול 

לרישיון 

עבור 

מוסד 

)בית 

 ספר(

1 240   

02.020 

חודשית של המערכת הארגונית  תחזוקה

 גחל"ת:

העירייה תשלם לספק את עלות השאילתות 

שעובדי העירייה ביצעו במערכת "גחלת" 

ועבור העדכונים התקופתיים למערכת 

האוכלוסין "מימ"ד". העירייה תשלם לספק 

לפי התעריפים  בלבד השאילתותאת עלות 

 ורשות התחבורה משרד, הפנים משרד של

 עבור השרות הנדון.  הנגבים, האוכלוסין

כל חודש הספק יגיש לעירייה חשבון יחד עם 

 .שבוצעות והעדכונים השאילתו כמות פירוט

 0.00 כלול

02.025 

  אספקת ותחזוקת ערכות פקח

 (1)כולל מסופון 

חודשי 

לערכת 

 פקח 

36 600 ₪   

02.030 

הרכש תחזוקה חודשית של המערכת 

 לעירייה וגופי הסמך:

רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים ניהול 

(Pr) 
 (Pr1מודול רכש ) .א

 (Pr2) מודול תיחור מקוון של ספקים  .ב

 (Pr3מודול חוזים והתקשרויות ) .ג

 (Pr4מודול ניהול מחסן ) .ד

 

הרישוי ברמת עירייה  וכלל גופי הסמך של 

 העירייה
 

   10,000 36 חודשי

02.040 

חוצות ארגון ת ותחזוקה חודשית של המערכ

 וגופי הסמך:לעירייה 

 
 (:CRמערכות חוצות ארגון )

 (Cr1ניהול משימות ) מודול .א

   5,000 36 חודשי
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

 (Cr2מודול ניהול מסמכים ותיקים  ) .ב

 (Cr3מודול ניהול תיקי מידע  ) .ג

 (Cr4מודול ניהול קבצי אב  ) .ד

 BIמודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .ה

(Cr5) 

 (Cr6מודול תהליכים והרשאות ) .ו

 (Cr7 מודול ניהול פרויקטים ) .ז

ברמת עירייה  וכלל גופי הסמך של הרישוי 

 העירייה
 

02.050 

 (:IPמערכת לניהול תוכן )
 (;IP1) העירייהאתר אינטרנט של  .ה

מערכת ניהול תוכן לפרסום וניהול  .ו

 (;IP2מכרזים)

 (;IP3פורטל לתושב )לרבות תיק תושב() .ז

   2,000 36 חודשי

02.060 
 טפסים דיגיטלייםמערכת ניהול תוכן 

 ( כולל חיבור למערכות המידע.IP5מקוונים )
   1,500 36 חודשי

02.065 

 :SMS - חבילת מסרונים

עבור חבילה של מיליון מסרונים )כל מסרון 

 תווים(  144עד 

חבילה 

של 

מיליון 

 מסרונים

1 13,500   

02.070 

מודול ניהול לשכה תחזוקה חודשית של 

 משפטית לעירייה וגופי הסמך:
 (LWלשכה משפטית ) מודול ניהול

הרישוי ברמת עירייה  וכלל גופי הסמך של 

 העירייה
 

   2,500 36 חודשי

02.080 

ההתקשרות  לכל תקופתהדרכת משתמשים 

 )טלפונית ופרונטאלית(

לרבות מיישם ומדריך פרונטאלי ליישום 

ימי  2והדרכה והפקת דוחות בהיקף של 

ש"ע שבועיות  16עבודה בחודש )

 פרונטאליות( 

   0.00 36 כלול

   2,000 36 חודשי משתמשים 100 -)דוא"ל( ל 365רישוי  02.090
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

הכולל שירותי תמיכת סיסטם למנמ"ר 

 בלבד )תמיכה טלפונית מרחוק(

המחיר לתיבות דוא"ל יחושב באופן יחסי 

לדולר  ₪ 3.3לפי בסיס שער דולר של 

 ארה"ב.

02.100 

 :שינויים במערכת

שינויים במערכת המידע המוצעות על ידי 

הספק, הינם חלק מהשירות החודשי הניתן 

למערכת ולא ישולמו לספק מעבר לתשלום 

 החודשי המפורט. לרבות אך לא רק: 
 שינוי באובייקט מידע: 

הוספת / גריעת שדות מאובייקט מידע. 

הוספת/מחיקת  נתונים לשדות 

 רשומה.

 המסך.הוספת שדות מידע  חדשים על  .1

הוספת/גריעת שדות מדוח מודפס או  .2

 טבלה המוצגת על המסך.

 שינוי פרמטרים. .3

הוספת שאילתה או פרוצדורה והצגתה  .4

בדוח או על המסך תחת פקד או פקדי 

 מידע.

 

 התרעות וכללים:

 שינוי, הוספה או מחיקת התרעה.

 שינוי, מחיקה או הוספת תזכורת. .5

 שינוי, מחיקה או הוספת כלל. .6

 

 0.00 כלול

02.110 

הקמת ו/או שינוי חבילות עבודה במערכת 

הכוללות בין היתר התאמה של המודולים 

הבאים לדרישות העירייה )וזאת לאחר 

תקופת ההקמה והטמעה הראשונית של 

 המודול(:
 

 שינוי בתהליך:הוספה ו/או 

אובייקט 

/ תהליך 

 יחידני

1 2,500   
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר מוצע 

בכמות 

 אומדן

הוספת או גריעת פעילות מתהליך  .1

 עבודה.

 שינוי לוגי בתהליך או בסכמת חיוב .2

 סכמה.שינוי  .3

 

 אובייקטים:

 הוספת אובייקט מידע חדש )לרבות קשרים(.

ניוון אובייקט מידע קיים. )לרבות  .4

 קשרים(.

הוספת שדות ניהול וצירוף מסמכים או  .5

שדות התרעה או תזכורת לאובייקט 

 קיים.

02.120 

 דוח לפי דרישת משתמש

במערכת על הסבר: הגדרת דוחות חדשים 

לאחר שהוגדרו  –בסיס הנתונים הקיימים

 ואושרו ע"י משתמש בכתב.

כלל הדוחות יהיו על חשבון הספק כחלק 

מהתשלום החודשי, לרבות דוחות הנדרשים 

על פי אמות המידה, דרישות משתמשים 

 בעירייה וכיו"ב.

 0.00 כלול

02.130 

המשך עבודה עם המערכת בתום 

ממועד סיום יום  365ההתקשרות עד 

 ההתקשרות במצב קריאה בלבד.

   2,500 36 יחודש

02.140 
נוספת  365תוספת חודשית של תיבת דואר 

 תיבות דואר 100 -מעבר ל
   20 36 חודשי

02.140 

עדכון מאגר אוכלוסין על פי שאילתות 

חודשיות ו/או רבעוניות לרבות שימוש 

במערכת ניהול אוכלוסין והטמעת הנתונים 

 במערכות הספק. 

 שאילתא
המחיר יהא על פי מחירון פעולות משרד  

 הפנים ורשות האוכלוסין.

02.150 
שאילתא לבירור מספר רכב ממשרד 

 התחבורה
 שאילתא

מחירון פעולות משרד המחיר יהא על פי 

 התחבורה ורשות האוכלוסין.

A+B 
)סה"כ מחירון  02+  01סה"כ מחיר פרק 

 פרק(
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי המציע 

בש"ח ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

 03פרק 

הסבת קשרי לקוחות, אספקת מערכת 

, תחזוקה מידע מהמערכת הקיימת

 חודשית ושיפורים )לפי אשכולות(

 0 הערה

 אשכול קשרי לקוחות

03.010 

 התקנת, הסבת נתונים, הספקת

המודולים הבאים על פי  ותחזוקת

הדרישות המופיעות בחלק מפרט הטכני 

וכן ביצוע הדרכות לכל המשתמשים 

 וגופי הסמך: עירייהב

 

 :(CM) קשרי לקוחותאשכול 

 
 תהליכים ראשיים לטיפול בפניות .א

(CM4) 

 (CM11) ניהול פניות הציבור .ב

יבוא ויצאו טבלאות אב ממערכת  .ג

 (CM13)  הגבייה וניהול הכנסות

ממשק מערכת למודול ניהול  .ד

 (CM14מסמכים)

 

 לרבות ביצוע:

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 בעירייה. 

 הדרכה והטמעת משתמשים -

   5,000 36 חודשי

C 
)סה"כ מחירון  30 סה"כ מחיר פרק

 פרק(

 

 

 

 



32 

 חותמת + חתימת המציע: _________________

 יחידת מידה תיאור מקט מקט
כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

 04פרק 

שכר, משאבי אנוש אספקת מערכת 

הסבת מידע מהמערכת ונוכחות, 

, תחזוקה חודשית ושיפורים הקיימת

 )לפי אשכולות(

 0 הערה

 אשכול מערכות שכר ונוכחות

04.010 

הספקת והתקנת הסבת נתונים, 

ת המודולים הבאים על פי הדרישו

וכן  המופיעות בחלק מפרט הטכני

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים 

 :בעירייה וגופי הסמך

 

 אשכול מערכות שכר ומשאבי אנוש
(HR): 

 
 (HR1) מערכת שכר ומשאבי אנוש .א

 (HR2) מודול נוכחות .ב

 (HR3)  חוזי עבודה ושכרמודול  .ג

 

 לרבות ביצוע:

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 בעירייה. 

 הדרכה והטמעת משתמשים -

   5,000 36 חד פעמי

04.020 

אשכול מערכות  תחזוקה חודשית של 
 :(HR) שכר ומשאבי אנוש

 (HR1)מערכת שכר ומשאבי אנוש  .א

שעוני נוכחות +  3 מודול נוכחות + .ב

 (HR2דיווח טלפוני+ אפליקציה  )

אספקת מערכת דיווח נוכחות 

 ושעוני נוכחות:

שעוני נוכחות  3הכוללת אספקת 

-אתרים וכן דיווח טלפוני לכ 3-ב

גני ילדים ואתרי משנה כולל  50

דיווח טלפוני/ אפלקציה, זאת 

לרבות הספקה, הצבה, התקנה 

חודשי לתלוש   36 24  
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי המציע 

בש"ח ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי המציע 

בש"ח ללא 

 מע"מ

 05פרק 
שרתי אירוח בענן, קווי תקשורת 

 ומנמ"ר
 0 הערה

05.010 

 הקמה בענן

 data centerעלות הקמת 

של הספק בחוות  Dedicated Cloudב

שרתים בישראל העומדת בדרישות 

TIER 2 .לכל הפחות 

, רישוי, ITלרבות הקמת תשתיות 

על פי מפרט הדרישות  IPתשתיות 

 .הדרישות במפרט 4 בסעיף

שירותי התקנה והמיגרציה )לרבות 

בדיקות הפעלה ותקינות מערכות( של 

מערכות המחשוב הקיימות לתשתיות 

 בענן הספק.
 

חד 

 פעמי
1 10,000   

ותחזוקה חודשית של שעוני 

הנוכחות המופעלים באמצעות 

SIM  סלולארי חודשי כולל עלויות

חבילה סלולארית חודשית לכל 

 שעון נוכחות.

 (HR3מודול חוזי עבודה ושכר  ) .ג

לרבות שירותי לשכת שירות, דיווח 

 פנסיוני ודיווחי מעסקים.

 

04.030 

 3-מעבר לשעון נוכחות תוספת לכל 
משולב שעון נוכחות  שעוני נוכחות:

הכולל טביעת אצבע וכרטיס קירבה 
 )צ'יפ( לרבות סים סלולארי של ספק

השעונים הכולל מערכת רישום נוכחות 
 בשרתי ענן הספק

 50 36 חודשי לשעון
  

D 
)סה"כ מחירון  40 סה"כ מחיר פרק

 פרק(
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי המציע 

בש"ח ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי המציע 

בש"ח ללא 

 מע"מ

05.020 

 אירוח בענן  שירות

עלות שירותי אירוח בענן הספק לרבות 

 Datacenterשירותי תמיכת סיסטם ב 

לרבות ניטור מלא של הסיסטם, רכיבי 

אבטחת מידע על פי הדרישות במפרט 

הטכני ועל פי דרישות רמת השירות לכל 

אחת מהסביבות,  גיבוי נתונים )לרבות 

בדיקות שחזור יזומות( בחיבור מרחוק ל 

Data center וכן שירותי של החברה ,

 ותמיכת ITמוקד טלפוני לטובת סיסטם 

DBA  במערכות המידע הלוגיסטיות )ללא

 (.PCתמיכה במשתמשי קצה ותחנות 

עלות רישוי, יישום, הפעלה ושירות 

המתוכננת על  NOCחודשי למערכת ה 

ידי הספק, לרבות ניטור על ידי מרכז 

 התמיכה של הספק.

 קווי וחיבור תקשורת שירותי עלות

 משרדי לבין הספק ענן בין תקשורת

"א )סה"כ תע למשרדי הספק ובין החברה

 המפרט דרישות פי על( מטרו קווי שני

"ב מ 100 לפחות של במהירות הטכני

(Mbps בתצורת )( סימטרי )קו מטרו

P2P. 

בגישה מאובטחת  ISPשירותי  אספקת

לרשת האינטרנט מחוות הספק 

 50למשתמשים חיצוניים במהירות של 

 .הפחות לכל( Mbpsב )מ"
 התמחור במחיר יחידה הינו חודשי.

 11,000 36 חודשי
  

05.030 

 :חודשית תקשורת קווי עלות

ברוחב של  יםסימטרי וים( קו2) שני. א

באמצעות תשתית אופטית  100/100

הכולל תשתית עם גיבוי אסימטרי או 

 העירייה משרדי)עבור  4Gסלולרי 

 תשתית + ספק (.הרווחה ומשרדי

 מ"ב לכל קו. 100אינטרנט 

סימטרי במהירות של -א אחד קו. ב

של  BIZNETמ"ב )כדוגמת  100/5לפחות 

בזק( הכולל תשתית עם גיבוי אסימטרי 

 עבור) 4Gנפרדת או סלולרי  בתשתית

 חודשי
 לכל

 שלושת
 הקווים

36 2,500 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי המציע 

בש"ח ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי המציע 

בש"ח ללא 

 מע"מ

תשתית + ספק  (הסביבה איכות משרדי

 מ"ב. 100אינטרנט 

 :בנוסף
שני יחידות  והתקנת אספקת

FIREWALL מסוג FortiGate 100F 

רישוי  כולליםה  FortiGate 60F ויחידה

FULL GUARD  מלא לכל תקופת
השירות, לרבות הקשחה וקונפיגורציה 

פי דרישות המזמין ו/או משרד  על
 -הסייבר הלאומי  מערךהפנים ו/או 

  יםהעירוני האתרים על הגנה מדיניות
ולמזמין תהיה אפשרות צפייה בהגדרות 

 ובלוגים.

05.040 

 :חודשית תקשורת קווי עלות

באמצעות  50/50סימטרי ברוחב של  קו

הכולל תשתית + ספק  תשתית אופטית

 מ"ב. 100אינטרנט 

 

 חודשי
 לקו

36 1,000 
  

05.050 

 : התקשורת לקווי תוספת -אופציונלי

סימטרי ברוחב של עלות קו תקשורת 

באמצעות תשתית אופטית  100/100

הכולל תשתית עם גיבוי אסימטרי או 

  4Gסלולרי 

 חודשי
 לקו

36 1,400 
  

מנמ"ר במשרה מלאה על פי הדרישות  05.060

 במפרט הטכני
 20,000 36 חודשי

  

E 
)סה"כ מחירון  50 סה"כ מחיר פרק

 פרק(

 

 

 

 _________________________ A+B+C+D +Eלכלל הפרקים  מחיר סה"כ

 

ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו 
פי ההסכם, וכי -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על -בין הישירות ובין העקיפות  -תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי  .לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו
 וכי הכמויות לעיל הם לצרכי העירייה בלבד. המכרז 

 

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

 . או דרישה אחרת העולים ממכרז זהמכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות 
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 חותמת + חתימת המציע: _________________

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 

 אופציונאליות הנכללות בהם.וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה ה

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

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

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

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

תאריך __________________ __________________ ________________  

 חתימה שם 

  

 

 

 

 

 

 


