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 שאן עבור עיריית בית למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע 08/2022מכרז מס' הנדון: 

 1מס'  תשובות לשאלות הבהרה

 ."( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדוןהעירייה)להלן: "עיריית בית שאן להלן המענה של 

 ידי מורשה החתימה מטעמם.-ה, כשהוא חתום כדין עלזסמך הבהרות מעל המציעים לצרף להצעותיהם 

 

 

 מענה שאלת המציע סעיף עמוד #

1.  4 8 
נבקש לוודא כי מציע שרכש את המכרז בגרסתו הקודמת, אינו 

 הבקשה מקובלת. לרכוש את המסמכים החדשים.צריך 

2.  5 9.2.3 

, מספר התושבים 2022בהתאם לנתוני הלמ"ס לסוף נובמבר 
בבית שאן נמוך  מעשרים אלף תושבים. לאור כך נבקש  להציג 

 19,000מנמ"ר בעל ניסיון במועד הגשת ההצעה ברשות מעל 
 תושבים.

 הבקשה נדחית

3.  5 9.7 
הספק בלבד, שכן אין בידיעתו  נבקש כי המצהיר יחתום בשם

 הבקשה נדחית המידע על כל בעלי הזיקה.

4.  6 15 
לאור מורכבות המכרז נודה לקבלת מועד נוסף לשליחת הבהרות 

 הבקשה נדחית בגין המכרז.

5.  6 20 
לאור היקף המכרז והמענה הרחב, נבקש לוודא כי פתח תיבת 

 המכרזים יאפשר הגשת מענה גדול.

ניתן לפצל את 
המסמכים לשתי 

 מעטפות.

6.  6 21 

לאור סמיכות המועדים בין מועד שאלות ההבהרה למועד 
ההגשה והיקף המכרז הגדול, נבקש דחייה בת שבועיים במועד 

 ההגשה.
 הבקשה נדחית.

7.  6 21 

לאור המורכבות המכרז ועל מנת לאפשר למציע זמן סביר 
המכרז לטובת הכנת מענה איכותי למכרז נבקש כי מועד הגשת 

 ימים לפחות. 10יידחה ב
 .6ר' מענה לשאלה מס' 

 מקובל נבקש כי הסעיף יסויג למיטב הידיעה. 23.22 8  .8

9.  12 38 

נבקש הבהרתכם כיצד יחושב ציון המחיר לאור העובדה 
שבהצעת המחיר קיימים רכיבים חד"פ ומחירים חודשיים. 

 נבקש לקבל את הנוסחה.

המחירים החד פעמיים 
בחישוב  לא יחושבו כלל

)פרקי  ציון המחיר
 .ההקמה בכל אשכול(

הציון יתבסס על 
המחירים החודשיים 

 בלבד )פרק התחזוקה(.

 2פסקה  23  .10
 נספח ג'

לאור הוראות תקנות השבים, המגבילות את הספק לבקש ולקבל 
מידע אודות רישום פלילי  מי בעלי השליטה/מי ממנהליו, נבקש 

 וביחס לספק בלבד.כי התצהיר יהיה למיטב הידיעה 
 הבקשה מקובלת
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 מענה שאלת המציע סעיף עמוד #

 נבקש הבהרתכם למדד הבסיס אליו יוצמד סכום ערבות ההצעה. 1פסקה  26  .11
נובמבר  –מדד הבסיס 

 15-באשר פורסם  2022
 2022בדצמבר 

ערבות  26  .12
 מכרז

בנוסח הערבות חסר החודש אליו עלינו להתייחס בהקשר 
 לתוספת הפרשי ההצמדה למדד, נודה לעדכון הנוסח או

 לחילופין קבלת החודש עליו מדובר

נובמבר  –מדד הבסיס 
אשר פורסם  2022

 2022בדצמבר 

13.  32 5 

המכרז מגדיר תקופת התקשרות לרבות תקופות הארכה של עד 
שנים, והשחיקה שעלולה להיווצר במחירי המכרז בשל עליית  10

המדד תפגע פגיעה ממשית בספק לאורך זמן. לפיכך, נבקש כי 
 יוצמדו למדד המחירים לצרכן כמקובלהמחירים 

הצמדה למדד 
המחירים לצרכן תחל 

חודשי  24תום מ
התקשרות וזאת לפי 

מדד המחירים לצרכן 
הידוע במועד חתימת 
 ההסכם בין הצדדים

14.  36 10.1 

נבקש כי המילים "ולמשך כל... דין" תמחקנה ובמקומן ייכתב 
 3של  "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת

 שנים מתום תקופת ההסכם".

 הבקשה נדחית.

15.  36 10.1 

נבקש למחוק את המילים "ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצא 
אחראי על פי דין" ובמקומן יתווספו המילים "ולעניין ביטוח 

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

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. "מיד" תמחק ובמקומה ייכתב "תוך זמן סביר".נבקש כי המילה  10.2 36  .16

17.  36 10.3 

 נבקש  כי:

 א.  המילים "והמצאת פוליסות הביטוח" תמחקנה.

 ב. המילים "על פי הסכם זה או" תמחקנה.

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. אנא מכם למחוק את המילים: "והמצאת פוליסות הביטוח". 10.3 36  .18

 הבקשה נדחית. כי המילים "ולדרישת העיריה... בעת הצורך" תמחקנה.נבקש   10.4 36  .19

20.  36 10.4 
נבקש כי: תתווסף סיפא כדלקמן: "ובתנאי שהדבר אינו נוגד את 

 אינטרס הספק".
 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. נבקש כי לאחר המילה "אחראי" ייכתב "על פי דין". 10.5 36  .21

22.  37 10.7 

 מבוקש כי:

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

 ב. המילים "באופן מלא ובלעדי" תמחקנה.

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. נבקש כי: אחרי המילה: "אחראי" יבואו המילים: "ע"פ דין". 10.7 37  .23

24.  38 11.9 

דרישת הסעיף אינה עומדת במבחן הסבירות. הספק נדרש לבצע 
שירות זה אם גורמים תחזוקה לרכיבים שסיפק ולא יוכל לתת 

שאינו הוא או ספקי המשנה שלו יבצעו שינויים במערכותיו. 
 יתירה מזו, המועצה מקבלת מהספק זכויות שימוש בלבד.

הספק יספק תחזוקה 
לרכיבים באחריותו 
בלבד ויידרש לשתף 

פעולה בהקמת 
ותחזוקת ממשקי מידע 

עם צדדי ג' )ספקי 
 תוכנה חיצוניים(.
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 מענה שאלת המציע סעיף עמוד #

המועצה מקבלת  
זכויות שימוש  מהספק

 מקובל - בלבד

25.  
40-
41 

אישור 
 ביטוח

נבקש כי: סעיף הרכוש יימחק היות ואינו רלוונטי לשירותים 
 הניתנים. 

. יש למחוק את 318 -ו 304מבוקש למחוק את קודים  -צד ג'
המלל הנ"ל נוגד את  -המילים: "ביטול סייג חבות רשלנות רבתי

 הוראות המפקח על הביטוח. 

יימחקו  332, קוד   302,304יימחקו קודים :  –מקצועית אחריות 
 חודשים" 6חודשים" ובמקומן יצוין " 12המילים "

יימחקו המילים "ביטול סייגי חבויות רשלנות רבתי, סייבר" 
 . $ 2,000,000לספק יש פוליסת סייבר נפרדת בגבול אחריות של 

ומן יימחקו המילים "מבוטח נוסף בגין המבקש" ובמק 321קוד 
 -יתווספו המילים "מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח

 מבקש האישור"

 045,049,086, 038פירוט השירותים: יימחקו קודים 

 .30 -יש לשנות ל -ביטול/ שינוי הפוליסה

 הבקשה נדחית.

מבקש  40  .26
 האישור

מבוקש כי המילים "המזמין/ החברה/ המבוטח הנוסף" 
 הגדרות אלה צצו.תמחקנה. לא ברור מאיפה 

 הבקשה נדחית.
 

 צד ג' 40  .27

 מבוקש כי:

 ימחק. 318א. קוד 

ב. המילים "ביטול סייג רשלנות רבתי" תמחקנה. כידוע לעורך 
המכרז לא ניתן לכתוב מלל "חופשי" בהתאם להוראות 

 הרגולציה.

 הבקשה נדחית.

אחריות  40  .28
 מקצועית

 מבוקש כי:

 ימחק. 322א. קוד 

 (.332חודשים, כמקובל. )קוד  6תעמוד על ב. תקופת הגילוי 

המילים "ביטול סייגי חבויות, רשלנות רבתי, סייבר" תמחקנה 
כידוע לעורך המכרז לא ניתן לכתוב מלל "חופשי" בהתאם 

להוראות הרגולציה. ניתן להציג תוספת אינפורמטיבית המעידה 
 על ביטול חריג סייבר עד לג"א מבוקש.

 הבקשה נדחית.

 פירוט 41  .29
 השירותים

 מבוקש כי:

 .089ימחק ובמקומו יצוין קוד  086א. קוד 

 ימחקו. 045ו 049ב. קודים 

 הבקשה נדחית.

ביטול/שינוי  41  .30
 הפוליסה

 הבקשה נדחית. יום, כמקובל. 30נבקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 

31.  43 3 
נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד שכן אין בידיעתו 

 הזיקה.המידע על כל בעלי 
 3ראה מענה לשאלה 

 לעיל



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

 מענה שאלת המציע סעיף עמוד #

32.  52 52 
נבקש לוודא כי מילוי השאלון הוא ע"י הספק הזוכה וכי המציע 
 מקובל במסגרת הצעתו נדרש לחתום עליו כחלק מכלל מסמכי המכרז.

כל  66  .33
 האשכולות

לאור העובדה שהמזמין לא ישלם לספק הקיים את מחיר 
למציע שהינו  ההסבה וההקמה, נבקש כי עבור שורות אלו תנתן

ולא להגביל את ההנחה  0הספק הקיים אפשרות לרשום מחיר 
, שכן לא סביר ואין כל משמעות לכך 15% -המקסימלית ל

 שהמציע יציע מחיר שלא יוכל לקבלו.

 מקובל
 9ר' מענה לשאלה מס' 

 לעיל.

כל  66  .34
 האשכולות

בהמשך לשאלה לעיל, נבקש הבהרתכם מה התשלום לספק אשר 
 הבקשה נדחית להיום לעירייה חלק מהמערכות הכלולות באשכול.מספק נכון 

35.  66 
A 

01.020 
01.030 

לצורך תימחור הצעתנו, נבקש פירוט ומספר גופי הסמך 
שכלולים בהצעה, ומי הספק הנוכחי של אותם גופים מהם נדרש 

 לבצע הסבה.

אין יחידות סמך 
 לעירייה

36.  76 D 
02.040 

היות ואתר אינטרנט אינו נבקש הבהרתכם מה נדרש מהספק 
 מכיל את האופציות הנ"ל.

הדרישה מתייחסת 
למערכות הנדרשות 

 בלבד

37.  82 G 
01.030 

המחיר הנקוב אינו מכסה את עלות צד ג' עבור התכולה המפרטת 
 לא כל שכן רווח קבלני סביר. 

לאור כך, נבקש כי הסכום המרבי בגין דרישות הסעיף לא יפחת 
 .₪ 6,500מסך 

הבקשה מקובלת 
מצורף כתב חלקית. 

 כמויות מעודכן.

38.  83 G 
01.040 

 המחיר הנקוב אינו מכסה את עלות צד ג' עבור התכולה המפרטת. 

לאור כך, נבקש כי הסכום המירבי בגין דרישות הסעיף לא יפחת 
 . ₪ 1,500 -מ

 הבקשה נדחית.

 המפרט הטכני –שאלות הבהרה בהתייחס לקובץ חלק ב' 
 מקובל נבקש כי גאנט מפורט ונהלי עבודה יוצגו ע"י הספק הזוכה. 1.2 6  .39

40.  158 1.04.010IP 
 נבקש הבהרתכם, האם על הספק להנגיש מסמכים?

במידה וכן, נבקש להוסיף סעיף תמחור הנגשת מסמכים לפי עמוד 
 ולפי מורכבותו.

 הבקשה מקובלת.
 מצורף מחירון מעודכן

41.  159 1.04.040IP 
 ג'((

האם נדרש פיתוח התממשקויות למערכת צד  -שלישי מערכת צד 

 שלישי?
במידה וכן, לאלו מערכות ומה יידרש מהספק. נבקש להבהיר כי 

 נושא זה לא אופיין במכרז ולכן לא ניתן לאמוד את עלויותיו.

כלל הממשקים 
למערכות צד ג' ישולמו 

המחיר הינו  –לפי ש"ע 
לפני ש"ח   220לפי 
מ. כמות השעות "מע

 הבין העיריי תסוכם
 הצורך.לספק במידה 

42.  160 1.06.020IP 
בשל אי תמיכה של  Internet explorerנבקש להסיר את דפדפן 

מיקרוסופט, כמו כן דפדפן זה אינו תומך באופן מלא 

 ברספונסיביות.

 יימחק –מקובל 

43.  168 5.07.010IP 
לצורך תמחור, נבקש לקבל מראש את מערכות המידע אשר נדרש 

 התממשקות, כמו כן הסבר אפיון אודות כל אחד.עבורם 

 אין מידע בשלב זה.
 41ראה מענה לשאלה 

 לעיל

44.  168 5.07.010IP  נבקש להוסיף שורת תמחור עבור שליחתSMS. .הבקשה מקובלת 
 מצורף מחירון מעודכן
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  :כללי

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

 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.

 מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז.   העירייה .3
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 6מסמך 

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

 

 הנחיות למילוי:
 האחרונה בטבלה שלהלן, בעמודה הרלוונטי על המציע לציין את המחיר המוצע על ידו לרכיב .1

 )"מחיר מוצע על ידי המציע בש"ח ללא מע"מ"(;

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

מע"מ", המציע לא יציע מחיר העולה על המחיר המירבי. במידה ויוצע מחיר הגבוה מהמחיר 

 י כמחיר המוצע על ידי המציע.ירבתראה את המחיר המ עירייההמירבי, ה

יבחן בנפרד הן מבחינת  ולאשככתב הכמויות וכל באחד או יותר  לאשכולניתן להגיש הצעה  .3

 המחיר והן מבחינת האיכות.

 בגין כלל הרכיבים בכתב הכמויות.  15%יש להציע הנחה של עד  .4

 הערות:
שומרת לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהרכיבים המופיעים בטבלה, או את כולם,  עירייהה .1

 לפי שיקול דעתה הבלעדי;

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

 תקופות ההארכה ויוצמדו כמפורט להלן;

רשאית לתקן הטעויות,  עירייהבמידה שנפלו בהצעה טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא ה .3

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

 ידי הועדה.

ה. מדד ישתשולם לספק תוצמד למדד המחירים לצרכן, החל משנת ההתקשרות השניהתמורה  .4

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

 .הסכםההצמדה כמפורט בתנאי ה

 לספק לא יהיו טענות או דרישות כספיות נוספות מעבר לתמורה שהוצעה על ידו; .5

 ערך מוסף; נקובים הנם בשקלים חדשים ואינם כוללים מסכלל המחירים ה .6

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

 כלל התשומות הנדרשות מהספק;

לא תשלם עבור  עירייה, העירייהבמקרה והמציע הזוכה הוא זה שמספק את השירותים כיום ב .8

 ל אליו ניגש.סעיפי ההקמה באשכו

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

 בכתב הכמיות 02מבנה הציון יתבסס אך ורק על המחירים החודשיים לכל אשכול פרקים 

 .)שירותים חודשיים(

 

  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

 

A 'וגופי הסמך עירייה –אשכול הכנסות  –. אשכול א 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

A פרק .

01 

אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת 

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים 

המזמין לא  – באותו אשכול )בעירייה / בגוף הסמך(

 ( 01ישלם את המפורט בפרק זה )

 - - הערה

A .

01.010 

 :עירייההסבת נתונים ממערכות ה

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על פי עירייה וכן ביצוע הדרכות לכל המשתמשים ב

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות הדרישו

 :המכרז

 

 :(Fiניהול גבייה והכנסות )

 המודולים הנכללים תחת סעיף זה:

 (Fi1מודול שירות לקוחות וגבייה  ) א.

 (Fi2ב. מודול אכיפת הגבייה )

 (Fi3ג. מודולים פריפריאליים לניהול הכנסות )

 (Fi4ד. מודול הנהלת חשבונות )

 (Fi5ה. מערכת תשלומים לספקים וזכאים )

 (Fi6ו. מודול ניהול פיננסי )

 (Fi7ז. מודול ניהול תקציב בלתי רגיל )תב"ר( )

 (Fi8ח. מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים )

 (Fi9מערכת ניהול חיובי חשמל ) ט.

 

 (Prניהול רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים )

 (Pr1מודול רכש ) .אי

 (Pr2מודול חוזים והתקשרויות ) .בי

 (Pr3מודול ניהול מחסן ) .גי

 

 (:EDת חינוך )ומערכ

 (ED1מודול רישום ושיבוץ  ) .יד

 (ED2רישום וניהול תלמידים  ) .טו

 (ED3ניהול תלמידי חוץ ) .טז

חד 

 פעמי

30,000  

A .

01.020 

גוף הסמך )לכל גוף סמך של הסבת נתונים ממערכות 

 :העירייה(

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על גוף הסמך וכן ביצוע הדרכות לכל המשתמשים ב

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות פי הדרישו

 :המכרז

 

חד 

 פעמי

15,000  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

 :(Fiניהול גבייה והכנסות )

 הנכללים תחת סעיף זה:המודולים 

 (Fi4. מודול הנהלת חשבונות )א

 (Fi5. מערכת תשלומים לספקים וזכאים )ב

 (Fi6. מודול ניהול פיננסי )ג

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

 (Fi8. מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים )ה

 (Fi9. מערכת ניהול חיובי חשמל )ו

 

 (Prמלאי ומחסנים ) ניהול רכש, התקשרויות,

 (Pr1מודול רכש ) .ז

 (Pr2מודול חוזים והתקשרויות ) .ח

A .

01.030 

גוף הסמך )לכל גוף סמך של הסבת נתונים ממערכות 

 :העירייה(

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על גוף הסמך וכן ביצוע הדרכות לכל המשתמשים ב

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות פי הדרישו

 :המכרז

 

 :(ED4) ניהול אירועי תרבות העשרה וחוגים

 המודולים הנכללים תחת סעיף זה:

 (ED4) אירועי תרבות העשרה וחוגים. מודול א

 

חד 

 פעמי

15,000  

  A .01סה"כ פרק  

A . פרק

02 

שהוקמו  שירותי תחזוקה חודשית של המערכות

 01בפרק 

   

A .

02.010 

 :עבור העירייה וגופי הסמך –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות:

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת בכפוף למידע על פי הדרישות במפרט הטכני ו

 השירות לכל אחת מהסביבות

גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור ב. שירותי 

 יזומות( 

 למערכות המידע DBAג. שירותי 

/  IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN בין ענן הספק למשרדי ואתרי העירייה )

מ"ב בתצורת  150במהירות לפחות  יחידבקו סימטרי 

P2P –  קו פרטי ללאISP. 

והן עבור גופי שירותים אלו יחולו הן עבור העירייה 

 הסמך של העירייה.

  4,000 חודשי



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

A .

02.020 

 :עירייהה שירותי תחזוקה חודשית של מערכות

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק 

 לעיל, לרבות:  01.010לעירייה, המפורטות בסעיף 

 6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים.

כות העירייה בכל ב. עדכון, אחת לרבעון, של מער

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

 במהלך תקופת השירות.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי העירייה 

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ות הספק דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

המשתמש לאחר הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי 

 דוחות חדשים בשנה(. 20)עד 

ה. עדכון בסיס נתונים של תושבי העירייה למערכות 

האוכלוסין של הספק )באמצעות שירות מערכת אביב 

 אחת לשלושה חודשים*.  –או שוות ערך( 

ו. שימוש במערכת גחל"ת לשאילתות אוכלוסין כלל 

 ארציות*.

בנפרד  ישולמו*הערה: עלויות עדכוני שאילתות 

בהתאם למחירון שאילתות רשות האוכלוסין  לספק

 לספק. 10%/ משרד התחבורה  בתוספת עמלה של 

  18,000 חודשי

A .

02.030 

 :גוף הסמך שירותי תחזוקה חודשית של מערכות

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק לגוף 

 לעיל, לרבות:  01.020הסמך, המפורטות בסעיף 

 6תוכנה לפחות אחת ל א. שירותי עדכוני גרסאות 

 חודשים.

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

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

 במהלך תקופת השירות.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי גוף הסמך 

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ות הספק חות חדשים במערכדווהקמת הגדרת ד. 

לאחר הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש 

 דוחות חדשים בשנה(. 10)עד 

  3,000 חודשי

A. 

02.040 

 :גוף הסמך שירותי תחזוקה חודשית של מערכות

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק לגוף 

 לעיל, לרבות:  01.030הסמך, המפורטות בסעיף 

 6גרסאות תוכנה לפחות אחת ל א. שירותי עדכוני 

 חודשים.

  2,500 חודשי



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

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

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

 במהלך תקופת השירות.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי גוף הסמך 

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ות הספק דוחות חדשים במערכהקמת והגדרת ד. 

לאחר הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש 

 דוחות חדשים בשנה(. 10)עד 

 מוסדות חינוך 15הערה: ברשות העירייה 

A. 

02.050 

ן חייבים בבנקים -לשכת שירות לעיקולי ח

 מסחריים בישראל:

מתן שירותי לשכת שירות לתפיסת כספי חייבים 

 מסחריים בישראל, בנקיםן ב-חבאמצעות עיקולי 

סים גבייה ובהתאם להנחיות כל יבהתאם לפקודת מ

 דין. 

הכוללת בין )פעולה(, התשלום עבור טרנזקציה 

היתר: איתור חשבון עו"ש של חייב, תפיסת סכום 

 החוב ושחרור העיקול במידה ושולם.

 עבור מוסד בנקאי יחיד. -פעולה כל התמורה ל

פעולת 

עיקול 

ן -ח

עו"ש 

 חייב

4  

A. 

02.060 

 מערכת לניהול מוסדות חינוך )בתי ספר(:

הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה וכן שירותי הפעלת 

מערכת בענן הספק, תמיכה במשתמשים,  ושירות 

למערכת לרבות עדכוני גרסאות תוכנה. התשלום 

 במתכונת חודשית:

 (ED5מודול ניהול מוסד חינוכי  )א. 

 

 מוסדות חינוך 15הערה: ברשות העירייה 

חודשי 

למוסד 

 חינוך

400  

A. 

02.070 

 (:גני ילדים) לדיווח גננותמערכת 

הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה וכן שירותי הפעלת 

מערכת בענן הספק, תמיכה במשתמשים,  ושירות 

התשלום למערכת לרבות עדכוני גרסאות תוכנה. 

 במתכונת חודשית:

 (ED6)  דיווח גננותמודול א. 

 

  2,500 חודשי

A. 

02.080 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום 

 ההתקשרות.

וצע שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 על ידי המציע עבור:

 שירותי ענן א. 

 / לגוף הסמך. עירייהשירותי תחזוקת המערכת לב. 

)אין למלא כל  15% חודשי

 סכום(



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

 

 2 -ו עירייהעמדות עבודה ל 3הנדרש הוא הרישוי 

 עמדות עבודה לכל גוף סמך.

  A .02סה"כ פרק  

 
  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

 

B 'אשכול רווחה )מח' רווחה( –. אשכול ב 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

B .

פרק 

01 

מהמערכת אספקת מערכת המידע, הסבת מידע 

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים 

המזמין לא  – באותו אשכול )בעירייה / בגוף הסמך(

 ( 01ישלם את המפורט בפרק זה )

 - - הערה

B .

01.010 

 :עירייההסבת נתונים ממערכות ה

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על פי עירייה הדרכות לכל המשתמשים בוכן ביצוע 

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות הדרישו

 :המכרז

 (:EDמערכת רווחה)

 (ED7מערכת רווחה ) א.

 ניהול ועדת תכנון ב.

  15,000 חד פעמי

  B .01סה"כ פרק  

B .

פרק 

02 

שהוקמו  שירותי תחזוקה חודשית של המערכות

 01בפרק 

   

B .

02.010 

 :עבור העירייה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות:

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת בכפוף למידע על פי הדרישות במפרט הטכני ו

 השירות לכל אחת מהסביבות

גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור ב. שירותי 

 ת( יזומו

 למערכות המידע DBAג. שירותי 

/  IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN בין ענן הספק למשרדי ואתרי העירייה )

מ"ב בתצורת  50במהירות לפחות  יחידבקו סימטרי 

P2P –  קו פרטי ללאISP. 

  1,300 חודשי

B .

02.020 

 :שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק 

 לעיל, לרבות:  01.010לעירייה, המפורטות בסעיף 

 6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים.

רישיון 

 חודשי

 למשתמש

220  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות העירייה בכל 

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

במהלך תקופת השירות ובהתאם לדרישות המשרד 

 לשירותים חברתיים.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי העירייה 

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ות הספק דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

לאחר הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש 

 דוחות חדשים בשנה(. 20)עד 

תושבי העירייה למערכות ה. עדכון בסיס נתונים של 

האוכלוסין של הספק )באמצעות שירות מערכת 

 אחת לשלושה חודשים*.  –אביב או שוות ערך( 

ו. שימוש במערכת גחל"ת לשאילתות אוכלוסין כלל 

 ארציות*.

בנפרד  ישולמו*הערה: עלויות עדכוני שאילתות 

בהתאם למחירון שאילתות רשות האוכלוסין  לספק

 לספק. 10%תוספת עמלה של / משרד התחבורה  ב

 

 משתמשים. 27: כמות משתמשים נדרשת 

B. 

02.030 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום 

 ההתקשרות.

וצע שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 על ידי המציע עבור:

 שירותי ענן א. 

 .עירייהשירותי תחזוקת המערכת לב. 

 

 .עירייהעמדות עבודה ל 2הרישוי הנדרש הוא 

)אין למלא כל  15% חודשי

 סכום(

  B .02סה"כ פרק  

 

 
  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

 

C תפעול, וטרינריה, פיקוח וחניה –' ג. אשכול 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

C פרק .

01 

אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת 

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים 

המזמין לא  – באותו אשכול )בעירייה / בגוף הסמך(

 ( 01ישלם את המפורט בפרק זה )

 - - הערה

C .

01.010 

 :עירייההסבת נתונים ממערכות ה

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על פי עירייה המשתמשים בוכן ביצוע הדרכות לכל 

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות הדרישו

 :המכרז

 :(OPתפעול, פיקוח )

 (OP1מערכת פיקוח רב תכליתי ) א.

(, איכות מסופונים 3לחניה ) מסופוניםמערכת  .ב

 (OP2הסביבה ווטרינריה )

 (OP3מערכת ניהול חניה  ) .ג

 (OP4מערכת וטרינריה ) .ד

חד 

 פעמי

10,000  

  D .01סה"כ פרק  

C . פרק

02 

שהוקמו  שירותי תחזוקה חודשית של המערכות

 01בפרק 

   

C .

02.010 

 :עבור העירייה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות:

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת בכפוף להדרישות במפרט הטכני ומידע על פי 

 השירות לכל אחת מהסביבות

גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור ב. שירותי 

 יזומות( 

 למערכות המידע DBAג. שירותי 

/  IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN בין ענן הספק למשרדי ואתרי העירייה על )

 גבי קווי התקשורת של העירייה.

  700 חודשי

C .

02.020 

 :שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק 

 לעיל, לרבות:  01.010לעירייה, המפורטות בסעיף 

 6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים.

  5,000 חודשי



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות העירייה בכל 

מסכים,  התכונות החדשות )לרבות אך לא רק,

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

במהלך תקופת השירות ובהתאם לדרישות המשרד 

 לשירותים חברתיים.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי העירייה 

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ות הספק דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

לאחר הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש 

 דוחות חדשים בשנה(. 10)עד 

ה. לרבות ביצוע שאילתות משרד התחבורה )פרטי 

 בעלי רכב לפי לוחית זיהוי(*.

 

בנפרד  ישולמו*הערה: עלויות עדכוני שאילתות 

בהתאם למחירון שאילתות רשות האוכלוסין  לספק

 לספק. 10%/ משרד התחבורה  בתוספת עמלה של 

 

 : כמות משתמשים נדרשת 

 משתמשים. 6יכ"ס: א. פיקוח וא

 משתמשים. 2ב. מערכת וטרינריה: 

ערכות פיקוח / חניה )ערכות  3ג. כמות ערכות פקח: 

פקח הכוללות טלפון סלולרי חכם, חבילת תקשורת 

 סלולרית, מדפסת ואביזרים נלווים(

C. 

02.030 

 :3ערכת פקח נוספת מעבר ל 

חבילת ערכת פקח הכוללות טלפון סלולרי חכם, 

 תקשורת סלולרית, מדפסת ואביזרים נלווים

  550 חודשי

C. 

02.040 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום 

 ההתקשרות.

וצע שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 על ידי המציע עבור:

 שירותי ענן א. 

 .עירייהשירותי תחזוקת המערכת לב. 

 

 .עירייהעמדות עבודה ל 2הרישוי הנדרש הוא 

)אין למלא כל  15% חודשי

 סכום(

  D .02סה"כ פרק  

 
  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

D אשכול ניהול קשרי לקוחות –' ד. אשכול 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

D .

 01פרק 

אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת 

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים 

המזמין לא  – באותו אשכול )בעירייה / בגוף הסמך(

 ( 01ישלם את המפורט בפרק זה )

 - - הערה

D .

01.010 

 :עירייההסבת נתונים ממערכות ה

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על פי עירייה וכן ביצוע הדרכות לכל המשתמשים ב

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות הדרישו

 :המכרז

 (:CM)ניהול קשרי לקוחותמערכת 
 (CM3תכנון שלבי היישום והטמעת המערכת ) .א

 (CM4) תהליכים ראשיים לטיפול בפניות .ב

במערך  CRM-תהליכים מרכזיים של מערכת ה .ג

 (CM5ההכנסות )

 (CM6תהליך עדכון פרטי לקוח ) .ד

 (CM7ברור צרכנים ) .ה

 (CM8)תהליך זיכוי לקוחות  .ו

 (CM9תיעוד תהליכים ופעולות כספיות ) .ז

מערכת אכיפת גבייה תהליכי שירות לקוחות  .ח

(CM10) 

 (CM11) ניהול פניות הציבור .ט

 (CM12תהליכי טיפול בתקלות ) .י

 (CM13אפליקציה עירונית ) .יא

יבוא ויצאו טבלאות אב ממערכת הגבייה וניהול  .יב

 (CM14)  הכנסות

 (CM15ממשק מערכת למודול ניהול מסמכים)

חד 

 פעמי

15,000  

D .

01.020 

 :עירייההסבת נתונים ממערכות ההקמת ו

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על פי עירייה וכן ביצוע הדרכות לכל המשתמשים ב

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות הדרישו

 :המכרז

 :(CRמודול מערכות חוצות ארגון )
 (CR1מודול ניהול משימות ) .א

חד 

 פעמי

10,000  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

 (CR2ניהול מסמכים ותיקים )מודול  .ב

 (CR3מודול ניהול תיקי מידע ) .ג

 (CR4מודול ניהול קצבי אב ) .ד

 BI (CR5)מודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .ה

 (CR6מודול תהליכים והרשאות ) .ו

 (CR7מודול ניהול פרויקטים ) .ז

D .

01.030 

 העירייה שלאינטרנט האתר  והסבת הקמת

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, סרטונים ונתונים אחרים 

, מודולים הנדרשים במפרט הטכני מהאתר הישן

לרבות ניהול טפסים, מודולים לשליחת דוא"ל 

תוחרג  SMS)עלות משלוח הודעות ה  SMSוהודעות 

 .מהתשלום החודשי(

 המודולים הכלולים בסעיף זה:

 (IP1אתר אינטנרט של העירייה ) .א

מערכת ניהול תוכן לפרסום וניהול מכרזים  .ב

 (IP2והתקשרויות פומביים )

חד 

 פעמי

35,000  

D .

01.040 

 :עירייההסבת נתונים ממערכות ההקמת ו

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על פי עירייה וכן ביצוע הדרכות לכל המשתמשים ב

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות הדרישו

 :המכרז

 (IP) מודול מערכות ניהול תוכן
לביצוע תושב )לרבות תיק  לתושבפורטל  .א

 (PCI/DSSתשלומים בצורה מאובטחת בתקן 

(IP3) 

 (IP5מערכת ניהול תוכן וטפסים דיגיטלים ) .ב

חד 

 פעמי

15,000  

  D .01סה"כ פרק  

D .

 02פרק 

שהוקמו  שירותי תחזוקה חודשית של המערכות

 01בפרק 

   

D .

02.010 

 :עבור העירייה –שירותי ענן 

 לרבות:שירותי אירוח בענן של מערכות הספק 

  3,000 חודשי



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת בכפוף למידע על פי הדרישות במפרט הטכני ו

 השירות לכל אחת מהסביבות

גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור ב. שירותי 

 יזומות( 

 למערכות המידע DBAג. שירותי 

/  IPSECמאובטחת )בתצורת ד. חיבור בתצורה 

SSLVPN בין ענן הספק למשרדי ואתרי העירייה )

 על גבי קווי התקשורת של העירייה.

D .

02.020 

 :שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק 

 לעיל, לרבות:  01.010לעירייה, המפורטות בסעיף 

 6גרסאות תוכנה לפחות אחת ל א. שירותי עדכוני 

 חודשים.

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות העירייה בכל 

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

במהלך תקופת השירות ובהתאם לדרישות המשרד 

 לשירותים חברתיים.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי העירייה 

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

 

 משתמשים. 20: כמות משתמשים נדרשת 

  4,000 חודשי

D. 

02.030 

 :שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק 

 לעיל, לרבות:  01.020לעירייה, המפורטות בסעיף 

 6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים.

ן, אחת לרבעון, של מערכות העירייה בכל ב. עדכו

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

במהלך תקופת השירות ובהתאם לדרישות המשרד 

 לשירותים חברתיים.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי העירייה 

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

 

 

 משתמשים. 20: כמות משתמשים נדרשת 

  3,000 חודשי

D. 

02.040 

  2,500 חודשי :שירותי תחזוקה חודשית לאתר האינטרנט



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

שירותי תחזוקה חודשית של האתר הספק לעירייה, 

 לעיל, לרבות:  01.030המפורטות בסעיף 

 

התחזוקה . תחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט

תכלול שירותי אחסון האתר בשרתי הספק, גיבוי 

 עירייההנתונים על פי הדרישות, סיוע לעובדי ה

לרבות תחזוקת  –ושירות העלאת תכנים לאתר 

ממשק העברת תנועות כספיות ממערכות הסליקה 

לרבות  עירייהשל האתר למערכת הכספית של ה

 . התאמות חיובים וזיכויים לפי כרטיסי הנח"ש

כמו כן יכלול סיוע בנושאי נגישות אתר ומסמכים 

מועלים לאתר וכן סרטוני וידיאו מצורפים ה

ואלמנטים נוספים הנכללים / ייכללו תחת דרישות 

 נגישות.

D. 

02.050 

 :שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק 

 לעיל, לרבות:  01.040לעירייה, המפורטות בסעיף 

 6אחת ל א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות 

 חודשים.

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות העירייה בכל 

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

במהלך תקופת השירות ובהתאם לדרישות המשרד 

 לשירותים חברתיים.

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי העירייה 

 נדרשת.בהתאם לרמת השירות ה

 

 

 משתמשים. 20: כמות משתמשים נדרשת 

  2,500 חודשי

D. 

02.060 

המספקת את כלל התכונות  SMSחבילת מסרונים 

הנדרשות לרבות יכולת הסרה מדיוור לרבות ממשק 

 למערכת.

מסרונים. אורך מסרון עד  250,000החבילה תכלול 

 תווים. 144

  4,500 חודשי

D. 

02.070 

 ,PDF, Excel, Wordהנגשת מסמכים מסוג: 

PowerPoint 

  20 חודשי

D. 

02.080 

  50 חודשי סרוק/ תמונה PDFהנגשת מסמכים מסוג: 

D. 

02.090 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום 

 ההתקשרות.

)אין למלא כל  15% חודשי

 סכום(



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

וצע שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 על ידי המציע עבור:

 שירותי ענן א. 

 .עירייהלשירותי תחזוקת המערכת ב. 

 

 .עירייהעמדות עבודה ל 2הרישוי הנדרש הוא 

  D .02סה"כ פרק  

 

 
  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

 

E (ישוי עסקים)מח' ר רישוי עסקים –' ה. אשכול 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

E .

פרק 

01 

מהמערכת אספקת מערכת המידע, הסבת מידע 

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים 

המזמין לא  – באותו אשכול )בעירייה / בגוף הסמך(

 ( 01ישלם את המפורט בפרק זה )

 - - הערה

E .

01.010 

 :עירייההסבת נתונים ממערכות ה

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

על פי עירייה הדרכות לכל המשתמשים בוכן ביצוע 

ובמסמכי  מפרט הטכניב פרטותהמות הדרישו

 :המכרז

 (:EDמערכת רישוי עסקים )

 (Fi10רישוי עסקים ) א.

  10,000 חד פעמי

  E .01סה"כ פרק  

E .

פרק 

02 

שהוקמו  שירותי תחזוקה חודשית של המערכות

 01בפרק 

   

E .

02.010 

 :עבור העירייה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות:

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת בכפוף למידע על פי הדרישות במפרט הטכני ו

 השירות לכל אחת מהסביבות

גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור ב. שירותי 

 יזומות( 

 למערכות המידע DBAג. שירותי 

/  IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN בין ענן הספק למשרדי ואתרי העירייה )

 על גבי קווי התקשורת של העירייה.

  500 חודשי

E .

02.020 

 :שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק 

 לעיל, לרבות:  01.010לעירייה, המפורטות בסעיף 

 6א. שירותי עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל 

 חודשים.

ב. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות העירייה בכל 

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

במהלך תקופת השירות ובהתאם לדרישות המשרד 

 לשירותים חברתיים.

רישיון 

 מחלקתי

2500  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

ג. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי העירייה 

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ות הספק דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ד. 

לאחר הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש 

 דוחות חדשים בשנה(. 10)עד 

 קח רישוי עסקים.ה. אפליקציה סלולארית למפ

 

 משתמשים. 3: כמות משתמשים נדרשת 

E. 

02.030 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום 

 ההתקשרות.

וצע שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 על ידי המציע עבור:

 שירותי ענן א. 

 .עירייהשירותי תחזוקת המערכת לב. 

 

 .עירייהעמדות עבודה ל 2הרישוי הנדרש הוא 

)אין למלא כל  15% חודשי

 סכום(

  E .02סה"כ פרק  

 
  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

 

F מערכות שכר, נוכחות ומשאבי אנוש –' ו. אשכול 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

F פרק .

01 

אספקת מערכת המידע, הסבת מידע מהמערכת 

 הטמעה והדרגת משתמשים. הקיימת,

הערה: במידה והספק הזוכה הינו הספק הקיים 

המזמין לא  – באותו אשכול )בעירייה / בגוף הסמך(

 ( 01ישלם את המפורט בפרק זה )

 - - הערה

F .

01.010 

 :עירייה וגופי הסמךהסבת נתונים ממערכות ה

הספקת והתקנת המודולים הבאים הסבת נתונים, 

עירייה ב משתמש מח' שכרוכן ביצוע הדרכות לכל 

מפרט ב פרטותהמות על פי הדרישווגופי הסמך 

 :ובמסמכי המכרז הטכני

 (:HRאשכול מערכות שכר ומשאבי אנוש )

 (HR1מערכת שכר ומשאבי אנוש ) א.

 (HR2מודול נוכחות ) .ב

 (HR3מודול חוזי עבודה ושכר  ) .ג

חד 

 פעמי

20,000  

  F .01סה"כ פרק  

F . פרק

02 

שהוקמו  שירותי תחזוקה חודשית של המערכות

 01בפרק 

   

F .

02.010 

 :עבור העירייה –שירותי ענן 

 שירותי אירוח בענן של מערכות הספק לרבות:

רכיבי המערכת, בסיסי הנתונים, ניטור מלא של א. 

אבטחת (, התקשורת, הגיבויים, סיסטםהשרתים )

רמת בכפוף להטכני ומידע על פי הדרישות במפרט 

 השירות לכל אחת מהסביבות

גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור ב. שירותי 

 יזומות( 

 למערכות המידע DBAג. שירותי 

/  IPSECד. חיבור בתצורה מאובטחת )בתצורת 

SSLVPN בין ענן הספק למשרדי ואתרי העירייה )

מ"ב בתצורת  50במהירות לפחות  יחידבקו סימטרי 

P2P –  קו פרטי ללאISP. 

  1,500 חודשי

F .

02.020 

 :שירותי תחזוקה חודשית של המערכת

שירותי תחזוקה חודשית של מערכות הספק 

 לעיל, לרבות:  01.010לעירייה, המפורטות בסעיף 

א. ממשק מידע אוטומטי לקריאת נתונים משעוני 

נוכחות קיימים בעירייה למערכות הנוכחות של 

 הספק.

 6עדכוני גרסאות תוכנה לפחות אחת ל ב. שירותי 

 חודשים.

תלוש 

שכר 

 לחודש

14  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

ג. עדכון, אחת לרבעון, של מערכות העירייה בכל 

התכונות החדשות )לרבות אך לא רק, מסכים, 

דוחות, לוגיקות( שפותחו עבור לקוחות הספק 

במהלך תקופת השירות ובהתאם לדרישות המשרד 

 לשירותים חברתיים.

עירייה ד. שירותי תמיכה טלפונית במשתמשי ה

 בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ות הספק דוחות חדשים במערכוהקמת הגדרת ה. 

לאחר הגדרת ואישור מבנה הדוח על ידי המשתמש 

 דוחות חדשים בשנה(. 20)עד 

ו. לרבות ביצוע שאילתות ודיווחים מול המוסדות: 

ביטוח לאומי, משרד האוצר, חברות הביטוח, קרנות 

על השכר במגזר  גמל והשתלמות, גופי הפיקוח

 הציבורי במשרד האוצר ובמשרד הפנים

שירותי לשכת שירות, דיווח פנסיוני  ז. הפעלת

 עבור העירייה וגופי הסמך. – קיםיודיווחי מעס

 

 תלושים לחודש 700 -כמות תלושי שכר: כ

F. 

02.030 

 ני נוכחות חדשים / נוספים:שעו

משולב שעון נוכחות  ותחזוקת התקנת, אספקת

הכולל טביעת אצבע וכרטיס קירבה )צ'יפ( לרבות 

של ספק השעונים  תסלולאריוחבילת תקשורת סים 

בענן מערכת רישום נוכחות ל וממשק מידע אוטומטי

 הספק.

  50 חודשי

F. 

02.040 

 סריקה ומפתוח תיקי עובדים:

שירותי סריקה ומפתוח תיקי עובדים והעלאת 

לפי מפתוח למערכת השכר / המסמכים הסרוקים 

 .משאבי אנוש של הספק

השירות כולל איסוף והחזרת תיקים פיזיים למשרדי 

 העירייה.

תיק 

 עובד

50  

F. 

02.050 

הפעלת המערכות בתצורת קריאה בלבד לאחר תום 

 ההתקשרות.

וצע שה מהמחיר החודשי 15%לפי התשלום יבוצע 

 על ידי המציע עבור:

 שירותי ענן א. 

 .עירייהשירותי תחזוקת המערכת לב. 

 

 .עירייהעמדות עבודה ל 2הרישוי הנדרש הוא 

)אין למלא כל  15% חודשי

 סכום(

  F .02סה"כ פרק  

 
  



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

Gאשכול מנמ"ר וקווי תקשורת . 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

G .

 01פרק 

    שירותי תחזוקה חודשית 

G .

01.010 

 מנמ"ר במשרה מלאה על פי הדרישות במפרט הטכני
 20,000 חודשי

 

G .

01.020 

 אירוח בענן  שירות

עלות שירותי אירוח בענן הספק לרבות שירותי 

לרבות ניטור מלא של  Datacenterתמיכת סיסטם ב 

הסיסטם, רכיבי אבטחת מידע על פי הדרישות 

במפרט הטכני ועל פי דרישות רמת השירות לכל אחת 

מהסביבות,  גיבוי נתונים )לרבות בדיקות שחזור 

של החברה,  Data centerיזומות( בחיבור מרחוק ל 

 ותמיכת ITוכן שירותי מוקד טלפוני לטובת סיסטם 

DBA  במערכות המידע הלוגיסטיות )ללא תמיכה

 (.PCבמשתמשי קצה ותחנות 

עלות רישוי, יישום, הפעלה ושירות חודשי למערכת 

המתוכננת על ידי הספק, לרבות ניטור על ידי  NOCה 

 מרכז התמיכה של הספק.

 ענן בין תקשורת קווי וחיבור תקשורת שירותי עלות

 דילמשר הספק ובין החברה משרדי לבין הספק

 המפרט דרישות פי על( מטרו קווי שני"א )סה"כ תע

( Mbps"ב )מ 100 לפחות של במהירות הטכני

 .P2Pסימטרי )קו מטרו( בתצורת 

בגישה מאובטחת לרשת  ISPשירותי  אספקת

האינטרנט מחוות הספק למשתמשים חיצוניים 

 .הפחות לכל( Mbpsמ"ב ) 50במהירות של 

 התמחור במחיר יחידה הינו חודשי.

 11,000 חודשי

 

G .

01.030 

 :חודשית תקשורת קווי עלות

 100/100ברוחב של  יםסימטרי וים( קו2) שני. א

באמצעות תשתית אופטית הכולל תשתית עם גיבוי 

 עירייהה משרדי)עבור  4Gאסימטרי או סלולרי 

מ"ב  100אינטרנט  תשתית + ספק (.הרווחה ומשרדי

 לכל קו.

 100/5ל לפחות סימטרי במהירות ש-א אחד קו. ב

של בזק( הכולל תשתית עם  BIZNETמ"ב )כדוגמת 

 עבור) 4Gנפרדת או סלולרי  בתשתיתגיבוי אסימטרי 

תשתית + ספק אינטרנט  (הסביבה איכות משרדי

 מ"ב. 100

 :בנוסף

 חודשי

 לכל

 שלושת

 הקווים

3,500 

 



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

יחידת  תיאור מקט מקט

 מידה

מחיר 

מירבי 

 בש"ח

מחיר מוצע על 

 ידי המציע

 מסוג FIREWALLשני יחידות  והתקנת אספקת

FortiGate 100F ויחידה FortiGate 60F  כולליםה 

מלא לכל תקופת השירות,  FULL GUARDרישוי 

פי דרישות המזמין  עללרבות הקשחה וקונפיגורציה 

 -הסייבר הלאומי  מערךו/או משרד הפנים ו/או 

ולמזמין תהיה   יםהעירוני האתרים על הגנה מדיניות

 אפשרות צפייה בהגדרות ובלוגים.

G .

01.040 

 :חודשית תקשורת קווי עלות

באמצעות תשתית  50/50סימטרי ברוחב של  קו

 מ"ב. 100הכולל תשתית + ספק אינטרנט  אופטית

 

 חודשי

 לקו
1,000 

 

G .

01.050 

 : התקשורת לקווי תוספת -אופציונלי

 100/100סימטרי ברוחב של עלות קו תקשורת 

באמצעות תשתית אופטית הכולל תשתית עם גיבוי 

  4Gאסימטרי או סלולרי 

 חודשי

 לקו
1,400 

 

  G .01סה"כ פרק  

 

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

פי -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על -בין הישירות ובין העקיפות  -בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות  כלשהו.ההסכם, וכי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף 

 בלבד.  עירייה/מחיר כנקוב במסמכי המכרז וכי הכמויות לעיל הם לצרכי ה

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

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

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

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

 ארכה האופציונאליות הנכללות בהם.תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות הה

 

 ___________________ 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 _____________________________ ___אני הח"מ, ____ 

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

 בים את המציע."( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייהמציע" -_______________ )להלן 

      ________________ __________________ __________________  

 החתימ שם תאריך                           


