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 נספח א'
 

 גזר מועצה אזורית 

 בית חשמונאי 
 הודעה ותנאי מכרז 

 07/19מס'   פומבי מכרז
    מועצהל  מערכת מידע גיאוגרפיתאספקת ותחזוקת 

 תחזוקה ותמיכת משתמשים , שירות, שימוש רישיונותכולל: 
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 
מועד אחרון 

להגשת שאלות 
 הבהרה

 10:00עד השעה  שלישי 12/3/19

המועד האחרון 
 הגשת הצעות

 13:00עד השעה  ראשון 24/3/19

 16:30עד השעה  ראשון 24/3/19 פתיחת מעטפות

 )מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה( 
 

 
 : כללי .1

 
בזאת מציעים לתת פתרון טכנולוגי  נהמזמי( " או "המזמין"  מועצהה" להלן) גזר מועצה אזורית  1.1

, וזאת בהתאם לכל תנאי למועצה מערכת מידע גאוגרפיתמפורט וכן הצעות מחיר ליישום ותחזוקת 
 מתנאי המכרז כפי שיפורטו להלן.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מזכירות מנכ"ל המועצה בשעות העבודה הרגילות, בתמורה  1.2
וחזרו. תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי ש"ח אשר לא י 1000לתשלום של 

סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו 
 תפסל על הסף. 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או באתר  1.3

. הנוסח המחייב של המכרז :www.gezer-region.muni.il//httpובתו: האינטרנט של המועצה שכת
הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. יש 

 להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.

 
 השירותים נשוא המכרז .2

עבור  מידע גיאוגרפיתנשוא מכרז זה כוללים, בין השאר, אספקה, שירות ואחזקה של מערכת  השירותים .2.1
המפרט הטכני, הוראות הסכם המכרז  ,המכרז (, והכול  בהתאם למסמכיהמערכת -המועצה )להלן

מובהר בזאת כי לאחר  .השירותים( -המועצה, דרישות והוראות כל דין )להלן נציג ונספחיו, הוראות
לבצע עדכוני נתונים במערכת, לרבות קליטת המערכת, ובמהלך תקופת ההסכם, ידרש הזוכה אספקת 

 נתונים וזאת כנגד תשלום כמפורט במחירון המכרז. 
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תתבצע אשר  ,(עובדים 25 -כ) ה לעובדי המועצההדרכמובהר כי השירותים כוללים בנוסף,  .2.2
כמו כן,  התחלפות עובדים.במקביל להתקנת המערכת. כן תתבצע הדרכה חוזרת במקרה של 

השירותים כוללים שירותי תמיכה באמצעות מוקד מטעם הספק, אשר יעבוד במהלך הימים 
 או כפי שיעודכן מעת לעת.  16:00 – 08:00ה  בין השעות -א

הטמעת הקמה, הסבה ו מיום חתימת ההסכם יחל הספק הזוכה בשירותים הנדרשים ממנו לצורך .2.3
יצוע ההתאמות במערכת הקיימת והתאמתה לצרכי התחזוקה הנדרשים, המערכת. מובהר כי, תקופת ב

 ימסור המזמין למציע הזוכה תעודת גמר. כאמור בתום תקופת ההטמעה .יום 60לא תעלה על 

 בין המועצה  למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי מכרז זה.  .2.4

( חודשים  עשרים וארבעה) 24 -תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה למובהר כי  .2.5
, וזאת בכפוף חודשים כל אחת 12 תקופות נוספות בנות שלושלהארכה ל  למועצהקלנדריים עם אופציה 

 יום לפני תום תקופת ההסכם. 30, בכתב, למתן הודעה של המועצה

 
 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותם להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על רשאי

   מועצהההצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, תיפסל על הסף, אין באמור כדי לגרוע מסמכות 
 ועדת המכרזים להורות על השלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדרו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף.  /

מקומיות/  ותרשוי 3עבור לפחות המציע התקין והטמיע מערכות הנדסה  –השנים האחרונות  5במהלך  .3.1
ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ו/או ועדות תכנון ובניה ו/או תאגידים ממשלתיים/ 

  ציבוריים והמערכת פעלה לפחות שנה באותם גופים. 

על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מטעם לקוחותיו /ממליצים בהתאם למפורט לעיל 
רים מהגורמים המוסמכים ברשויות וכן רשימת לקוחות, פרטי אנשי הקשר, אישו

 (.ההמלצות -המקומיות, בדבר הפעלה וביצוע של השירותים הנדרשים בהליך זה )להלן 

  –בדרישות המצטברות הבאות תעמוד  המוצעתהתוכנה / המערכת  .3.2

על המציע לצרף להצעה קטלוג ומפרט טכני של המערכת  - המפרט הטכני דרישות עומדת בכל  .3.2.1
 ., וכן למלא את נספח ז' למסמכי המכרזהמוצעתתוכנה  /

ברשות מקומית/ גוף ציבורי/ ועדת תכנון  –השנים האחרונות  5עובדת לפחות שנה במהלך   .3.2.2
להוכחת האמור יציין המציע בהצעה פרטי ממליץ/ים אצלו מותקנת המערכת  –תאגיד עירוני  /

 כאמור. 

המציע יצרף הצהרה בנוסח  -להפצת המערכת /תוכנה  -המציע הינו בעל זכויות היוצרים / ספק מורשה  .3.3
 המצורף למסמכי פניה זו, להוכחת עמידתו בדרישה זו.   

להוכחת  -   מועצההעובד /  מועצההו/או עובד     מועצהההנהלת /  מועצהההמציע נעדר זיקה לחבר  .3.4
 האמור יצרף המציע להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד.  

  כמפורט להלן במסמכי המכרז.ש"ח  10,000בסך של המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  .3.5
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 צירוף מסמכים להצעת המציע .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 דלעיל.  3מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  .4.1

יאומת  -כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .4.2
 ויאושר המסמך כנדרש.  

  קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .4.3

שות, לרבות צילום מסך של ילציין בטבלה הכלולה במפרט הטכני התייחסות לכל אחת מהדריש  .4.4
 מערכות שעובדות אצל לקוחות המציגות מענה למפרט הטכני.  

המכרז כולל הדרכה וליווי העובדים. בתכנית ההטמעה  נשואתכנית  המציע להטמעת המערכות  .4.5
איזה סוגי הדרכה יבצע: פרונטלי בחדר הדרכה, פרטני ואיזה אמצעי המציע וההדרכה הספק יפרט 

 תיעוד והדרכה הוא יגיש למשתמשים: מדריכים מודפסים, תקליטורים המחשה מקוונת ועוד.

רותים על פי המכרז, בין אם מגורמים ממשלתיים כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השי .4.6
 ובין מכל גורם אחר.

ורשימות  מנהל פנקסי חשבונותאישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על כך שהמציע  .4.7
 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-על

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.8

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו ם ציבורייםחוק עסקאות גופיפי -אישור תקף על .4.9

 או פטור מכך. ניכוי מס במקוראישור על  .4.10

 .1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .4.11

 רשומה. אם המציע הינו עמותה -אישור ניהול תקין מרשם העמותות  .4.12

 : תאגידבמידה והמציע הינו  .4.13

 תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע. וכןתעודת התאגדות  .4.13.1

 5בדבר זכויות החתימה בתאגיד בנוסח המצורף כנספח א' ,אישור עו"ד או רו"ח  .4.13.2
 . למסמכי המכרז

 במידה והמציע הינו שותפות: .4.14

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד; .4.14.1

 הסכמים של השותפות; .4.14.2

 החתימה בשם השותפות.אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות  .4.14.3

 של תצהיר וכן להלן כמפורט ח"רו אישור להצעתו יצרף - אישה בשליטת עסק שהינו מציע .4.15
 . העסק בשליטת מחזיקה
  - זה סעיף לעניין

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או  –"עסק בשליטת אישה" 
יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)
אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 

 אלה: התקיים אף אחד מ
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הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, למעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 

 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
מות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשו -"עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 

 !לפסלה רשאיתתהיה ועדת המכרזים  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור             

לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת  העל זכות תשומר   מועצהה
 המציע בתנאי הסף. 

 :תנאים נוספים  .5

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות  .5.1
 הבנקאית יהיו על שם המשתתף.

 ביטוח .6

בישראל את כל הביטוחים ובעלת מוניטין הספק הזוכה יתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה  .6.1
בנספח הביטוח המצורף. על המציע לוודא אצל המבטח שלו שאכן יכול להשיג המפורטים 

 ביטוחים בהתאם לנספח הביטוח המצורף.

על הזוכה להמציא אישור קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח שלו טרם תחילת העבודה  .6.2
 בפרויקט נשוא מכרז זה.

ביטוחי המציע אינו מטיל כל אחריות על המועצה ו/או מי מטעמה בגין אישור המועצה ל .6.3
תוכן הפוליסות, ולא תבוא כל תביעה או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בגין 

 אחריותה של המועצה בגין נושא זה.

חדש חתום בכל פעם שתוקף  ללא כל דרישה מטעם המועצה, על הזוכה להמציא אישור .6.4
  . לפוג ביטוחי הזוכה עומדים

המציע מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוחים לכל תקופת אחריותו בהתאם להסכם זה  .6.5
 כלפי המועצה

נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על החוזה במועד בו נדרש  .6.6
לחתום עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, 

אר זכויות המועצה   במקרה זה, המועצה   יהיה רשאית לחלט את אזי מבלי לפגוע בש
 הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

מובהר בזאת כי למועצה  יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  .6.7
ועץ הביטוח של אישור עריכת ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י י

המועצה  . מובהר, כי למועצה   שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח 
האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי 
המצאתו חתום לידי המועצה   כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי 

 המועצה  .
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 בטחונות  .7

 ערבות הצעה 

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון ע"פ דרישה, ערוכה לטובת  .7.1
הערבות ₪.  10,000למסמכי המכרז, בסך של   1ד'נספח המצורף למסמכי המכרז דוגמת המזמין, בנוסח 

 (. הערבות הבנקאית להצעה -תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: 

ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי קבל ת   מועצהה .7.2
 דרישות לעיל ולהלן. דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו ב

לדרוש הארכת תוקף    מועצהההרשות בידי  30/6/2019בתוקף עד ליום להצעה תהיה הערבות הבנקאית  .7.3
חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף הערבות הבנקאית  3כל ערבות למשך 

 .  מועצההלהצעה  כנדרש, בהתאם להוראות 

ימים, מיום שיידרש לכך  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .7.4
לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לטובתה, ולמסור את    מועצהה רשאית,   מועצההעל ידי 

 העבודה למציע אחר.

 
 ערבות ביצוע 

בלתי מותנית,  -בעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית  .7.5
 50,000למסמכי המכרז, צמודה למדד המחירים לצרכן, בשיעור המצורף בנוסח    מועצההערוכה לטובת 

 ש"ח וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז.

 הבהרות למסמכי המכרז  .8

כל שאלות מציעים, לרבות התייחסות בלבד,  בכתבם להעלות שאלות הבהרה ירשאהמציעים יהיו  .8.1
לסתירות, ספקות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או חוסרים אם ישנן לדעת המציע במסמכי המכרז, 

 אל הכתובות הבאות : ,Wordתשלחנה במייל בלבד בקובץ 

shlomo@sbhsa.co.il 

  region.muni.il-efratr@Gezer  9274512-08בטלפון:  על המציע לוודא קבלתם   . 

  . מסמך זה.  בראשיתמפורט בטבלה  – מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד  .8.2
 ולחתום עליהן.ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה 

ימים לפני מועד האחרון להגשת הצעות, לפנות לנציג  5על כל מציע שלא קיבל מסמכי תשובות עד  .8.3
ולבקש לקבלן. לאחר הגשת ההצעות יחשב כל מציע כאילו קיבל את מסמכי התשובות, גם אם    מועצהה

 לא קיבל אותן בפועל, ולא תישמע כל טענה סותרת בעניין זה.

ינתנו למשתתפים יאינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר ש   מועצההלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  .8.4
תיקונים שנמסרו בכתב )להלן: ״הבהרות״( יחייבו את המזמין. במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ו

בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור 
במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה 

 המאוחרת יותר.

mailto:shlomo@sbhsa.co.il
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מציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שגיאה הלעיל, לא תישמע מ 8.1 לאחר חלוף המועד האמור בסעיף .8.5
 ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.

 לענות או להיענות לכל פניה של מציע.   מועצההאין באמור לעיל לחייב את  .8.6

מנע ממתן מענה כאשר עפ״י שיקול דעתה הבלעדי הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה ת   מועצהה .8.7
 כלשהיא.

, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים רשאית מועצהה .8.8
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, 
כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי 

 ו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסר

ידי המזמין לכלל משתתפי המכרז -על בכתברק הבהרות והודעות שתישלחנה  .8.9
-)בדוא"ל/בפקס'( תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפן חתומות על

פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את -ידו להצעתו. הבהרות והודעות שתינתנה בעל
 המזמין.

        

 הגשת ההצעות .9

על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה לתיבת  .9.1
. על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מהמועד   מועצההמכרזים ב

  מסמך זה.  בראשיתהנקוב  –האחרון להגשת ההצעות 

שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת  .9.2
 לאחר המועד הנ"ל.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל"  .9.3
 .   מועצההמאת מזכירות 

 

-באמצעות מדיה מגנטית ) מקור+ העתקעותקים  2-הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד, ב .9.4

diskon-key )של חוברת מסמכי המכרז . 
 

יש להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י  חנספח  –את טופס הצעת המחיר  .9.5
 המועצה.

תשומת לב המציעים כי למעטפת ההצעה, יש לצרף את הערבות במעטפה המתאימה וכן  .9.6
 את טופס הצעת המחיר במעטפה הייעודית שיסופקו ע"י המועצה.

  . רי מינימום ומקסימוםמחיהכוללים )שני כתבי כמויות ( למכרז מצורפים מחירונים  .9.7

לא ניתן להגיש הצעה  – כתב הכמויותכל אחד מרכיבי לנקוב במחיר המוצע על ידו ביחס לכל על המציע  .9.8
באחד או יותר מרכיבי  חלקית, ואין לנקוב במחיר נמוך ממחיר המינימום או גבוה ממחיר המקסימום

 . הצעה כזו תפסל ולא תובא לדיון,  כתבי הכמויות/ההצעה
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והתשלום לזוכה יהיה אך ורק כמפורט לצרכי המועצה בלבד מחירון הכמויות בלמען הסר ספק,  .9.9
 . ובהתאם לביצוע בפועל הוראות ההסכםב

 . חוק המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ כ .9.10

המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא השייכת  .9.11
עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף מעבר  באופן ישיר ו/או

 למחיר שיקבע בהצעתו.

 בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. .9.12

עותקי נייר במעטפה סגורה. כל עמוד בהצעה יישא חותמת רשמית של המציע  2-יש להגיש את ההצעה ב .9.13
וחתימה מלאה ובנוסף חתימה כדין במקומות שבם צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום 

 כדין על הנספחים בנוסחים הרצ״ב ולהשיבם לרשות כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .10

תהיה ועדת  -מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו  .10.1
 לפסול את הצעתו. רשאיתהמכרזים 

 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .10.2

 לחלקן. רשאיתעל המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא  .10.3

מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה  הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את .10.4
 וכי הינו מסכים לכל האמור בהם. המצורף אליהם

 במכרז בחינת ההצעות .11

 בחינת ההצעות במכרז תבוצע בשני שלבים כאמור להלן. .11.1

בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד  .11.2
מור כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים, להורות על השלמת בא איןבדרישות הסף, לא תובא לדיון. 

 מסמכים. 

  -ההצעות הכשרות יבחנו בהתאם לאמות המידה כמפורט להלן .11.3

 . 50% -מחיר  הצעת .11.3.1

 . 50% -ההצעה  איכות .11.3.2

 למסמכי המכרז. 1מסמך א'המידה והמשקלות לשקלול ההצעות הינן כאמור באמות  .11.4

 לערוך ידרשו כחלק מניקוד איכות ההצעה, המשתתפים במכרזמובהר לידיעת המשתתפים במכרז, כי  .11.5
 המציעים י"ע שהוטמעו ממערכות להתרשם למועצה ולאפשר המועצה במשרדי תכלית תצוגת/  מצגת
 לפסול רשאית תהיה המכרזים ועדת– כאמור לישיבה יתייצב שלא מציע. המציע מיכולות לרבות, בעבר

 .הצעתו את

 

 שונות  .12
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 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  ת מתחייב   מועצההאין  .12.1

, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו שינויים ותיקונים או לפרסם רשאית   מועצהה .12.2
דואר רשום ו/או בדוא״ל לכל הספקים אשר הגישו הצעות פקס'  /  מכרז חדש, הודעה על כך תשלח ב

 למכרז זה. 

לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה    מועצההחליט תאם  .12.3
 למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפיה.

לשקול כל שיקול שיביא להשגת מירב  רשאית   מועצהההא תלקביעת הזוכה במכרז,  הבמסגרת שיקולי .12.4
 היתרונות עבורה. 

את הזכות ליישם חלקים ממנה ולפי לוח  ת חייבת לקבל הצעת המציע במלואה ושומר אינה   מועצהה .12.5
 ולפי שיקולים תקציביים. הקבוע במסמכי המכרז או כפי שייקבע ע"י המנהל ו/או מי מטעמוזמנים ה

 התחייבות מצד המזמין להימנע מקבלת שירותים גם מספקים נוספים.אין בהתקשרות עם הזוכה כל  .12.6

חובה או להעניק למי שנקבע כזוכה זכות    מועצההאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על  .12.7
 בהיקף כלשהו.   מועצההלהתקשרות 

תנאי זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם ל תהא   מועצהה .12.8
 החוזה.

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן  .12.9
 לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות   מועצהה רשאית -הייתה שווה והטובה ביותר 

נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל 
 ההצעות.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת  .12.10
זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, 

 ז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכר

להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות  רשאיתהיה ת  מועצהה .12.11
 ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת  מועצההבשיקולי  .12.12
בודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות הכספית וטיב הע

 של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות  רשאיתהיה ת מועצהה .12.13
ה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכח

במקרה זה תינתן זכות טיעון למציעים טרם קבלת החלטה  לביצוע העבודה להנחת דעתה.
 בעניינם.

ם לערוך למציעים או רשאיו/או כל מי מטעמה    מועצההבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו  .12.14
מהמציעים  לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא    מועצההישתף פעולה עם 
, מטעם זה בלבד, לפסול רשאית  מועצהההיה ישיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, 

 את ההצעה.
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, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון   מועצהה רשאיתעוד 
, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת וו/או מי מטעמ   מועצההו/או הבהרה, הדרושים, לדעת 

 מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

בשל  או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית  מועצהה .12.15
מונע   מועצהה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

  .כנדרש ההצעה הערכת

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .12.16
י או בכל דרך ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לווא-ביחס אליהם, בין על

 אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. .12.17

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .12.18

 יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .12.19
 יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת

 פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי
כלשהו,  'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול

לטובתה,  כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא לנכון. כן ככל שתמצא
 של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על כפיצויים
 המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה המכרז ערבות וסכום המועצה 

 או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז
 של מזכויותיה לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה 

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה  .12.20
ים לציין בהצעתם מהם המסמכים הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציע

נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא  /
לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של 
המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי 

לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן ההחלטה 
יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים 

העיון  תגם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכו
 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

להעתיקם  רשאית, והמשתתף אינו   מועצההים, הינם רכושה הבלעדי של כל המסמכ .12.21
 .  ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 
 

 בברכה,

  רותם ידלין                  

 מועצההראשת            
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 1-א מסמך
 לבחינת ההצעות במכרזאמות מידה ומשקלות 

 

 ההצעות בכל קבוצה יבחנו ע"פ אמות המידה והמשקלות המפורטים בנספח זה. 

( משקלול ההצעה הכוללת, 50%( ושל מרכיבי מחיר ההצעה )%50להצעות ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה )
 כמפורט להלן. 

 
 אחוז השקלול הקרטריון לבדיקה המרכיב 

המחיר הקבוע לחודש לכל  50% –ההצעה  מחיר 1.
השירותים הנדרשים לפי 

המפרט הטכני בפרק ב' 
)סה"כ מחיר חודשי( כולל 

שקלול  טבלאות המחירים 
 בעלויות המשתנות ליחידה 

50% 

 

 

 

 

 

.2  

 

 .50% –ההצעה  איכות

מענה למפרט הטכני איכות 
 והמלצות  הפתרון ושלמותו 

15% 

התרשמות הצוות המקצועי 
מיכולות של המועצה 

   עהמצי

35% 

 
את הזכות לבקש הבהרות בכתב ולדרוש מהמציע מענה  ה לעצמ תבכל אחד מהשלבים של המכרז המועצה   שומר

 להבהרות בהתאם ללו"ז שיקבע ע"י המועצה.
 
 

 ( 50%) ההצעה מרכיב עלות
 

למסמכי  חבטבלת המחירונים המפורטים בנספח  כתב הכמויות לשקלול הינה  אמת המידה לבחירת ההצעה הזולה
 המכרז.

 
יהיה רשאית לדרוש תשלום נוסף עבור עיבודים, דוחות וכל שרות אחר הקשור לשרות המתואר  לאהמשתתף 

 במסמכי המכרז. 
 

המשתתף יכלול בהצעתו את כל העלויות כולל פיתוח, התאמה, הסבה, הטמעה ושיפור התכניות בהתאם לדרישות 
 המועצה   הכתובות במפרט. 

 
 מערכות שתתעוררנה לאורך תקופת ההסכם.משתתף ייקח בחשבון את הדרישות לשיפורים ב

 
  עלותציון עבור 

  :יחושב כדלקמן עלותחישוב ציון ההצעה בקריטריון 

 .100קבל ציון תביותר  ההנחה הגבוהה  .1

 לפי הנוסחה הבאה: גבוההביחס להצעה ה וקבל את ציונייותר  נמוך מחירכל  .2
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CM  =ההנחה הגבוהה  

iC  ההצעה הנבחנת = 
 iC/MC x 100ציון לכל הצעה נוספת = 

 
 

 המשתתף ימלא את המחירים בטבלאות בטופס "הצעת המחיר" בפרק ג'.
 
 

 (  50מרכיב איכות )% 
 
 

 (5%1)מענה למפרט הטכני איכות הפתרון ושלמותו 
 

   -הניקוד לסעיף זה יחושב ע"פ מענה המציע למכרז וכמפורט להלן
 

 1ינתנו על פי הנתונים ומענה המשתתף בטבלאות נספח ג' - נקודות בניקוד הסופי( 10מהניקוד )סה"כ  %10
  -"מענה מציע למפרט טכני ויחולק באופן הבא 

 
נקודות, שאר הסעיפים  3יקבל ניקוד של באנגלית   M לצורך ההשוואה בלבד, כל סעיף אשר מופיעה בו האות 

 לכל סעיף. הניקוד שכל מציע יקבל יסוכם לסה"כ ניקוד המציע.  0.5בטבלה יקבלו 
  נקודות. 10 –ניקוד מירבי בגין תת סעיף זה  .
 

יינתנו לספק אשר צירף מענה ודוגמאות לכל מערכות המכרז   - נקודות בניקוד הסופי( 5מהניקוד )סה"כ  %5
 כולל צילומי מסכים. 

לבדוק / לאמת מול רשויות אחרות את הנתונים שימסרו ולתקן ציון  רשאיתמובהר בזאת כי הרשות תהיה 
לבדוק  המועצה   רשאיתהיה ינמסר צילום מסך של ניהול מסמכים  -בהתאמה לתוצאות הבדיקה. לדוגמא 

 אם אכן צילום מסך זה "עובד בפועל" ברשויות בהם מותקנת המערכת של הספק. ה
 
 

 (5%3)התרשמות הצוות הבודק 
 

מהתוכנות המוצעות ע"י הספק וכמפורט  המועצההניקוד בסעיף זה יקבע ע"פ התרשמות הצוות הבודק מטעם 
  מועצהבתאריך שיקבע ב המועצהלהלן, כל מציע יגיע למשרדי 

 דקות , במסגרתן יתבקש המציע להציג את יכולותיו בפני הצוות המקצועי .  60יוקצו  –לכל מציע 
מיכולות  בתום המצגות יקבע הצוות המקצועי את הניקוד לסעיף זה וזאת ע"פ התרשמות הצוות המקצועי

 תוכנות המציעים כפי שיוצגו בפני הצוות המקצועי כמפורט  .
 

על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים מקצועיים מטעמם הבקיאים ובעלי ניסיון להפעלת 
המערכות המוצעות ע"י המציע. לא תשמע טענה בדבר אי יכולת להציג נתונים עקב היעדרות של גורם רלבנטי 

 יע הבקיא בתוכנות. מטעם המצ
 מובהר, כי מציע שלא יתייצב לישיבה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו.

 להלן טופס הדרוג, ובו פירוט של אופן הבחינה שתבוצע ע"י הצוות המקצועי מטעם המועצה.
 

 

  מערכת מידע גאוגרפית  ניהול –טופס דרוג 
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 ______________________   תאריך: _____________שם החברה המציגה: 

 שם המדרג: ________________________   תפקידו: _________________

הטוב ביותר. הציון  5הוא הציון הנמוך ביותר וציון  1, כאשר 5עד  1-מבטור "ציון" ממלא הטופס ימלא ציון 

 ערכת.ייתן ביטוי כמותי להתרשמות של ממלא הטופס מההצעה/המ

 בטור "התרשמות" ממלא הטופס יכול למלא נימוקים לציון נתן באותה שורה.

 
 ציון התרשמות תכונה קבוצה
ניווט בין מסכים,  ,ממשק )מסכים( משתמש נוח ידידותיות

 שכבות תפריטים בהירים, העלאת מקרא
  

הקפצת חלונות והתראות ( tooltipחלונות צפים ) 
כולל אזהרה לפני יזומות על ידי המערכת 

 פעולות הרסניות

  

מנגנון איתור מידע )מנוע חיפוש כולל חקירה  
( מתוך מסכי מידע ומתוך Drill Down)לעומק 

 תוצרים גרפיים

  

   איתור כתובות מיקום 
   ניהול תשתיות: חשמל,בזק מדידות ועוד פונקציונאליות

ניהול תהליכים הנדסיים כולל תזכורת  
 והתראות

  

   הפקת דוחותשאילתות על נושא ו 

מערכות אל /נתונים מועברים אוטומטית מ 
 , גבייה, בקרה ועוד-כגון משיקות

  

התרשמות מבשלות הפתרון והיקף הנושאים  כללי
 הנכללים

  

   בעיריות המציע והידע של התרשמות מניסיון  
   המדרג ירשום נושא אחר

 
  

 ב. חישוב הציון עבור כל הצעה 
 

לרכיבי  שנקבע הניקוד( + נקודות 50 מקסימום) הכספית בהצעה שנקבע הניקוד כ"סה הינו הכולל ההצעה ניקוד

 .(נקודות 50 מקסימום)האיכות 
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 נספח ב'

 
 07/19מכרז מס' 

 

 07/19מכרז/חוזה מס' 

 גזרבשנערך ונחתם 

 _____________ שנת __________ביום _________ לחודש 

 -ב  י  ן      -

 

 גזר מועצה אזורית 
 בית חשמונאי

 (המזמיןו/או    מועצהה -)להלן 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הספק -)להלן    

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הספק -)להלן        
 
 

מערכת לקבלת הצעות לאספקה, שירות ואחזקה של  07/19מכרז פומבי שמספרו  פרסמה   מועצההו והואיל:
 (, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;המכרז -)להלן   מועצההעבור  מידע גאוגרפית

והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת הארגונית הדרושים  והואיל:
ח האדם הדרושים למתן וא ההסכם ולו הציוד, החומרים וכלביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשו

 ;  מועצהההשירותים נשוא ההסכם בתחום שיפוט 

לקבל את הצעתו    מועצהה ראש , בהחלטתה מיום _______, המליצה בפני   מועצההוועדת מכרזים של  והואיל:      
את המלצת ועדת המכרזים, בכפוף לעמידת    מועצהה ראששל הספק ובתאריך __________ אישר 
 הספק בהוראות הסכם זה והוראות כל דין.
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 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 :מבוא .1

המכרז, המבוא לחוזה זה, לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי  .1.1
 הנספחים למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .1.2

 הגדרות .2

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

   מועצהה, שפורסם ע"י גאוגרפיתמערכת מידע אספקת ותחזוקת ל 07/19מכרז פומבי מס'   "המכרז" 
 ובו זכה הספק. 

 , ולרבות חוזה זה.  צורפותיוכל מסמכי המכרז, על  "מסמכי המכרז" 

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.  "תנאי המכרז" 

לנהל, לתאם    מועצההאו כל אדם אחר שימונה על ידי   מועצההרכז המחשוב של  "       המנהל" 
 ולפקח על ביצוע השירותים על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה.

השרות והמערכת אותן התחייב הספק לספק על פי המכרז ותנאי המכרז, בהתאם  "התוכנות"  
 למפרטים שבתנאי המכרז.

 המפרט במסמכי המכרז.  "המפרטים" 

 :הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 

כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות  .3.1

 הדרושות לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובהתאם לתנאי המכרז.

כי עומד לרשותו כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון בעבודה עם תוכנות המחשב  .3.2
טכני והמסוגל לספק הדרכה בהתקנת התוכנות ותמיכה והדרכה המפורטות במפרט ה

 .  מועצהל

כי הוא מפעיל מוקד תמיכה ושירות ללקוחותיו רוכשי התוכנות, וכי הוא מעסיק  .3.3
 עובדים במספר מתאים לצורך הפעלת המוקד.
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כי הוא בעל זכויות היוצרים, וזכויות שימוש אחרות הגלומות בתוכנות וכי הוא זכאי  .3.4
התקינן ולהתקשר בחוזה זה וכי יש בידו את כל האישורים הדרושים לשווקן ול

להתקשר בחוזה זה וכי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא 
להתקשרותו בחוזה זה. סעיף זה הינו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה 

 הפרה יסודית, על כל המשתמע מכך.

ה זה פגיעה בכל זכויות של צד שלישי כלשהו, וכי לא כי אין בהתקשרותו על פי חוז .3.5
על כל תביעה  מידית   מועצההוגשה תביעה כלשהי נגדו על הפרת זכויות. הספק יודיע ל

שתוגש כנגדו על הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת כל זכות אחרת בגין אספקת התוכנות 
 נשוא חוזה זה והשימוש בהן. 

וכי השירות והתוכנות המסופקות על ידו  ווצרכי   מועצההכי ידוע ומוכר לו מבנה  .3.6
לצורכי  בתחומים הרלוונטיים וכי הן נותנות מענה נאות   מועצההמותאמות לצורכי 

 .  מועצהה

כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על  .3.7

פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  וכן כי 
 אישורים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.

ת הנספח הטכני ויספק מענה כי יעמוד בדרישות רמת השירות המפורטת במסגר .3.8
באיכות מקצועית מעולה, באיכות שלא תפחת מדרישות ההסכם וברציפות בהתאם 

 למועדי השירות הנדרשים בהסכם. 

משום הפרת זכויות קנייניות של גורם    מועצההכי אין במילוי התחייבויותיו כלפי  .3.9
 אחר, לרבות הפרה של זכויות סימני מסחר, סוד מסחרי או פטנט.

מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או על כל מניעה להמשך    מועצהיודיע ל כי .3.10
ההתקשרות ו/או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים 

 הנוגעים לשירותים. 

כי הוא עומד בכל החוקים והתקנות המחייבות רשויות מוניציפאליות, לרבות חוק  .3.11
והנחיות גנזך המדינה לשמירה על מסמכים  2001-אחתימה אלקטרונית תשס"

 אלקטרוניים.

כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחוזה זה,  .3.12
וכן כל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על הצעתו    מועצההלרבות נתונים שונים בדבר 

 ו/או על קיום התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז ותנאי  .3.13
על  ,חוזה זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש 

פורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן. הספק מתחייב פי הדרישות והתנאים המ
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להעסיק עובדים מיומנים ובמספר הדרוש לאספקת והתקנת הציוד והתוכנות במועדים 
 שנקבעו בחוזה זה.

כי ביצוע השירותים על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב של ניגוד  .3.14
ע מלקבל על עצמו בעתיד ביצוע עניינים או חשש כלשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנ

עבודות שיש להן נגיעה כלשהי לשירותים נשוא חוזה זה ו/או חשש כלשהו לכך שייקלע 
 למצב של ניגוד עניינים.

כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהלך אספקת השירותים על פי חוזה זה ועל  .3.15
צוע השירותים על פי פי מסמכי המכרז, ולא יעשה שימוש במידע כאמור אלא לצורך בי

חוזה זה. סעיף זה הינו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית, על 
כל המשתמע מכך. התחייבות לשמירת סודיות, תחול גם על עובדים שיועסקו על ידי 
הספק ו/או קבלני משנה ו/או כל גורם אחר מטעמו. הספק מתחייב להחתימם על 

 , על פי דרישתה.  מועצהת ולהמציא את כתב ההתחייבות להתחייבות לשמירת סודיו

יעמדו בכלל הוראות מסמכי  מועצההכמו כן מצהיר הספק כי המערכות שיעמיד לרשות  .3.16

גרם נזק לא יגרם כל נזק ממעבר למערכות של הספק. במידה וי   מועצהוכי ל המכרז,
ובין דרישות  כאמור ו/או במידה ויתגלה חסר בין המערכת המסופקת על ידי הספק

די על חשבונו. הצהרה זו זה הספק לתקנו ולהשלימו באופן מימתחייב במסמכי המכרז, 
 הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו.

, אלא   מועצההכי לא יקבל החלטה הכרוכה בהטלת התחייבות חוקית ו/או כספית על  .3.17
 .   מועצההמהנדס אם כן יקבל על כך, מראש ומכתב, את הסכמת המפקח, 

כי הוא יודע שהשירותים נשוא ההסכם יבוצעו בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת  .3.18
. כן מצהיר   מועצהה  מהנדסידי -, וכפי שתאושר מראש ובכתב על  מועצההידי -על

ניתן יהיה לסיים את ההתקשרות הספק כי ידוע לו שבכל חריגה מהמסגרת התקציבית 
עימו וכי בשום מקרה, הספק לא יבצע עבודות/שירותים בהיקף כספי החורג מהמסגרת 

 התקציבית המאושרת. 

הספק מצהיר כי ידועות לו כל ההתחייבויות והחובות הכלולים בחוזה זה וכי הוא יכול  .3.19
 לקיימן במלואן ובשלמותן. 

ו/או    מועצהההספק מתחייב  למלא אחר כל ההוראות שיינתנו לו, מעת לעת,  על ידי  .3.20
 המפקח.

שר כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתק כי ידוע לו .3.21
 .עמו

 ההתקשרות .4

 במסמכי המכרז ותנאיו.   את השירותים כמפורטבזאת מהספק  נהמזמי    מועצהה .4.1
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את השירות והתוכנות ולקיים את יתר התחייבויות,    מועצההספק מתחייב לספק ל .4.2
 בהתאם למפורט בחוזה זה ועל פי  מסמכי  ותנאי  המכרז.

הספק מתחייב בזה לספק ולהתקין את התוכנות כשהן תואמות את המפרטים  .4.3
 , אלא אם הודיעחתימת הסכם זהימים, מיום  60שבמסמכי   המכרז, וזאת בתוך 

 לספק על מועד מסירה מאוחר יותר.   מועצהה

   מועצההספק מתחייב לעשות כל הנדרש כדי להפעיל את המערכות באופן שיאפשר ל .4.4
תפקוד נאות ותקין באופן רצוף לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות ביצוע עדכונים 
רצופים של המערכות ו/או תיקון כל תקלה שתתגלה במערכות בתוך הזמנים הקבועים 

 בהסכם זה.

ספק מתחייב לספק את התוכנות והחומרה בליווי תיעוד מלא, לרבות הוראות יצרן, ה .4.5
תעודת אחריות, רישיונות שימוש ומפרט טכני מקוריים מלאים של המערכת )לכל 

 לכל התקנת רשת, תשתיות ומוצרי תקשורת. AS MADEרכיבי המערכת(, תיק אתר 

   מועצההלבדוק עם נציג הספק מתחייב, קודם לאספקת התוכנות, ככל שהוזמנו,  .4.6
להצבת התוכנות,    מועצהוהמפקח את התאמת התשתיות באתרים המיועדים ב

ולהודיע על פירוט העבודות שיש לבצע בהם, אם בכלל, על מנת לאפשר את התקנת 
 התוכנות. 

גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור  .4.7
בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג.  יפנה הספק -בחוזה זה 

בכל מקרה של סתירה תהא עדיפות לאמור במפרטים אלא אם האמור במסמכים 
 האחרים בא להוסיף ולשפר מעבר לאמור במפרטים.

ועם המפקח את מועד האספקה, את מקום התקנתה, הכל    מועצהההספק יתאם עם  .4.8
מקרה של שינוי במועד ו/או בשעה שנקבעה לאספקה . בכל   מועצההבהתאם לקביעת 

 .   מועצההשעות מראש לנציג  24יודיע על כך הספק 

לא יודיע הספק על שינוי כאמור ייחשב הספק כמי שאיחר בביצוע האספקה כאמור  .4.9
 ( להלן.2ב.)5בסעיף 

ויאשר כי ההתקנה    מועצההספק יבצע בדיקות סופיות לתוכנות שהותקנו על ידו ב .4.10
 נבדקה בפועל ונמצאת תקינה.אכן 

בקש ביצוע התאמות או השלמת פיתוח של התוכנות לצורכי י   מועצההבמקרה בו  .4.11
 3, הספק יבצע ההתאמה ו/או ההשלמה הנדרשים תוך פרק זמן שלא יעלה על   מועצהה

  .  מועצההחודשים וזאת ללא כל תשלום נוסף מצד 

  -הגבלת הוצאות  .4.12
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או עבורה ואינו   מועצההלגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם  רשאיתאין הספק 
לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה  רשאית

 זה.

להסרת ספק, למנהל אין כל סמכות בענייני כספים ותמורה. כל עניין הכרוך בתשלום 
כספי לספק או לצד שלישי או ביחס לביצוע שירותים כלשהם הכרוכים בתשלום, 

, שאם לא כן הספק אינו   מועצהה מנכ"ל מחייבים קבלת אישור מראש ובכתב של 
  .   מועצההלבצעם או לחייב בגינם את  רשאית

 ושירות תמיכה .5

הספק מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם  .5.1
 זה כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.

כחלק בלתי נפרד משירותי הספק, עליו יהיה לבצע עדכוני נתונים במערכת, לרבות  .5.2
קליטת נתונים חדשים בהתאם לדרישת המועצה מעת לעת וכנגד תשלום ע"פ ביצוע 

 בפועל, כמפורט במחירון והצעת הספק במכרז. 

 מובהר כי על השירות יחולו הוראות הביצוע הבאות: .5.3

התקנת המערכת. כן תתבצע הדרכה חוזרת הדרכת העובדים תתבצע במקביל ל .5.3.1

 במקרה של התחלפות עובדים.

בקבלת פיצוי מוסכם    מועצההאי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את  .5.3.2
 לכל יום איחור. ₪  1,500בסך של 

מערכות המידע של הספק תהיינה זמינות בכל עת לכל אורך תקופת ההסכם  .5.3.3
המערכות. כל הפסקה יזומה של השרות לצורך וגם אחריה עד להחלפת 

 תחזוקה תתואם עם הרשות.

ובמשך כל שעות    מועצההשירות התמיכה יתקיים במהלך כל ימי העבודה של  .5.3.4
 העבודה כפי שיעודכנו מעת לעת. 

הספק מתחייב לספק מספר מתאים של עובדים וציוד, על מנת שהשירות  .5.3.5
 לעיל.יתבצע בתוך מגבלת השעות האמורה 

בכל מחלוקת או אי הבנה בעניין הנוגע ו/או הנובע לסוגיית השירות הניתן ע"י הספק, לרבות  .5.4
לעניין טיב השירות, ומה כלול בו, החלטתו של המנהל תהיה המכרעת והסופית, ואין הספק 

 לערער עליה. רשאית

. כל    מועצההל מוסכם על הצדדים כי שירותי מערכות המידע מהווים שירות ציבורי חיוני לניהו .5.5
והינה הפרה    מועצההפסקה או עיכוב במתן שירותים אלה מעל זמן סביר מהווה פגיעה ממשית ב

 יסודית של הסכם זה.
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6.  

את הזכות לשנות את סדרי    מועצהה הל תשומרלחוזה זה,  4מבלי לפגוע בכל האמור בסעיף  .6.1
להתאים את השירות הניתן לרשות השירות של הספק בכל פעם שתמצא לנחוץ, והספק מתחייב 

 בהתאם להנחיות המנהל, ככל שיהיו כאלה.

הספק מתחייב להחליף כל עובד המועסק על ידו במתן השירות בתחום הרשות, אשר המנהל יקבע  .6.2
 .  מועצההכי אינו מתאים לתפקידו, וזאת מיד עם קבלת דרישה לכך מ

 התמורה .7

 לשלם לספק   מועצהה תמתחייבה ע"י הספק, מוסכם בזאת כי בתמורה לקיום  הוראות חוזה ז .7.1
 בתוספת מע"מאת הסכום החודשי הכלול בטופס הצעת המחיר, ביחס לכל תוכנה שתסופק על ידו 

 , וזאת בהתאם להצעתו של הספק במכרז )להלן: "התמורה"(.כשיעורו על פי חוק

 45עד +דהיינו שוטף    מועצההתמורה תשולם לספק בהתאם לתנאי התשלום המקובלים ב .7.2

( שבו יגיש הספק למנהל חשבון בגין העבודות שבוצעו על 5בראשית כל חודש ועד היום החמישי ) .7.3
 ידו ואושרו על ידי המנהל בחודש הקודם.

המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו  .7.4
בצרוף חשבונית מס שתומצא    מועצהה( ימים מיום הגשתו לגזבר 10הבלעדי, ויעבירו תוך עשרה )

 לו על ידי הספק, על גובה התמורה המאושרת.

ד' לעיל, יאשרה כולה או  יבדוק את חשבונית המס המאושרת כאמור בס״ק   מועצההגזבר  .7.5
 מקצתה או שלא יאשרה כלל וישלם לספק את הסכום המאושר על ידו .

לשלם את התמורה ע"פ הסכם זה לספק בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק או  יכול   מועצהה .7.6
 באמצעות המחאה שתימסר לידי נציג מטעם הספק.

ע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצו .7.7
עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך, 

ולא יהיה זכאי    מועצההוהספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן 

 הצדדים.  לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין

 ימים, לא יזכה את הספק לפיצוי כלשהו.  30איחור בתשלום לספק שלא יעלה על  .7.8

 המודולים בכל שימוש ורישיון התקנה כוללת בהסכם התמורה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .7.9
יפותחו/יעודכנו /שיתווספו והיישומים המודולים כל)וכן  המערכת עם בקשר הספק אצל הקיימים

 (.ההסכם תקופת במהלך

 



 מועצה אזורית גזר 
 מכרז מערכת מידע גאוגרפית 

  

-   21  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394425.docx 

 

 

 

 תקופת ההתקשרות .8

)להלן חודשים החל מיום ________ ועד _________  24תוקף הסכם זה הוא לתקופה של  .8.1
  "תקופת ההסכם"(.

עד נוספות בנות  אופציה תקופות שלושההסכם לעד מוסכם כי למועצה שמורה הזכות להאריך את  .8.2
, וזאת בכפוף למתן הודעה של המועצה, בכתב,  "(תקופות ההארכהלהלן: " חודשים כל אחת 12
הוראות הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על  יום לפני תום תקופת ההסכם. מובהר כי 30

 תקופות ההארכה.

, בהתאם לשיקול  דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם  המועצהשל  הלמרות האמור לעיל, זכות .8.3
 30תצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה מקודמת בכתב של הספק בכל עת, מבלי ש

, מכל מין וסוג   המועצהיום. במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו על 

 ידו עד למועד ביטול ההתקשרות. 

  –בלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי בכל מקרה בו מ .8.4

המזמין ידי -שהוזהר עללאחר  ,ספקהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם וה ספקה .8.4.1
 לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה. בכתב, 

 סכם.הדרישות הטוח אינו עונה על יאו שהב ספקטוח של היפקע הב .8.4.2

 .חו"ח נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית ספקה .8.4.3

או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו  ,נכסיםכינוס צו נגדו או הוצא  ,פשט את הרגל ספקה .8.4.4
 .ימים 30בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 .םאו חלק שירותיםרוצה לבצע את ה/הודיע שאין הוא יכולספק ה .8.4.5

 .וראות הדיןבניגוד להממלא את תפקידו  ספקה .8.4.6

התברר למועצה כי הסכם זה נחתם מחמת טעות של ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל  .8.4.7

 ע"י בימ"ש מוסמך. 

לפי קביעת המזמין,  חלק יחסי מהתמורה, ספקישלם המזמין ל הופסקה ההתקשרות/בוטל ההסכם, .8.5
וז בקיז ,ספקבאורך התקופה שבה סופקו השרותים בפועל ובעמידה בהתחייבויות הבהתחשב 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד  - ספקסכומים/הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/מחדלי ה
סילוק תהווה הסכמה שלו ל ספקידי ה-קבלת תשלום זה על למזמין בהתאם להוראות כל דין.  

מחמת  ספקייגרמו ל/אובדן רווח או הוצאות שנגרמו ,הפסד ,נזקבגין טענה /מוחלט של כל תביעה
 .ההסכםהפסקת 

 להלן. 19כאמור בסעיף ספק , יפעל ההובא ההסכם לידי גמר .8.6
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 לפי העניין.  -מהתחייבויותיו בהסכם  ספקאין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את ה .8.7

 הספק קבלן עצמאי / העסקת עובדים .9

 הספק מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן: 

 

כי אין בהסכם כדי ליצור בין הספק ו השירותים את יבצעכי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא  .9.1

מטעמו ייחשבו כעובדי הספק ולא יהיו  מייחסי עובד ומעביד וכי הוא וכל  ומזמין או מי מטעמל

 בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד כלשהם. 

כי בינו לבין המזמין אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הספק אינו מורשה או זכאי להתחייב או  .9.2

 לחייב את המזמין כלפי צד ג'. 

תשלומים למס  ,ניכויים ,לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות ,כל התשלומים לעובדי הספקכי  .9.3

 ,יתר ההוצאות וכן כל, חובה או תשלומים אחרים מיהכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה תשלו

 -ידו במלואם ובמועדם -וישולמו עלבלבד יחולו על הספק ההסכם הסיכונים והאחריות בקשר עם 

 והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה. 

ידי -כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים על ,ותי תיווך כ"אכי עסקו אינו עסק למתן שר .9.4

 קבלני כ"א אינו חל עליו. 

מי מטעמו, שעילתה בקיום כנגד את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או כי הוא ישפה  .9.5

 , או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעותמזמיןליחסי עובד ומעביד בין הספק 

קבלני כ"א, או בגין עילה חוזית או אחרת הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין הספק בקשר עם 

 .הפרוייקט

מצג שיצר בהסכם והבסיס הצהרותיו -ניתנת לו, בין השאר, עלבהסכם התמורה עליו שמוסכם כי  .9.6

מי  אי לכך מסכים הספק, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או כאמור. כלפי המזמין

מחליפיהם מהמזמין זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים 

אחר כלשהו, כי בינו לבין מוסמך ידי ערכאה שיפוטית או גורם -באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על

הוא ישפה את המועצה על כל נזק ו/או הוצאה שתגרם המזמין מתקיימים יחסי עובד ומעביד, 

 פי דין. -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על -בגין כך  למועצה

לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו, אם לדעתו, אותו עובד הוא אינו  תרשאיהמועצה כי  .9.7

רותים. משדרשה זאת, חייב הספק להפסיק בהקדם את עבודתו ולהחליפו ימתאים לביצוע הש

 . המועצהשל  הבעובד מתאים יותר, להנחת דעת
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ידי הספק ובין אם תעלה -האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין עלכי  .9.8

ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו -ידי עובד של הספק ו/או על-על

 .ספקאת הספק כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו ל

 
 שיפוי בנזיקין:אחריות ו .10

ו/או  למזמיןלכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו  המזמיןאחראי בלעדית כלפי  הספק .10.1

עקב ו/או בקשר עם הפרת  כלשהו שלישי לצדאו /ו מטעמו למיאו /ן לעובדיואו /ו לספקאו /ו ולעובדי

למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או לשירותים ו/או  זה ו/או בקשר הסכםהתחייבויותיו על פי 

 .למערכתאו /ו לשירותים בקשר ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו הספקהשמטה של 

או למערכות ו/או לציוד הנלווה לשירותים /והספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד  .10.2

הקבלה ואישורם על ידי  מבדקיהספק עד לגמר  הנמצא בשימושו של ותיאורו/או לכל ציוד מכל סוג 

אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונו המלא.  מזמיןואישור ה למזמין המערכותומסירת  המזמין

וכן בתקופת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן שירותים נלווים, והוא פוטר את המזמין ו/או 

 דן ו/או נזק לציוד כאמור.ו/או כל אדם בשרות המזמין מכל אחריות לכל אב ועובדי

במקרה שבו הציוד/תוכנה או חלק ממנו כפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו נושא של תביעה או הליך  .10.3

בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, אשר בעקבותיו יוטל איסור על השימוש בציוד/תוכנה או 

ולפי  מועצההלהחלטת בחלק ממנו, ינהג ספק באחת הדרכים הבאות ועל חשבונו, וזאת בהתאם 

 הבלעדי: ושיקול דעת

 .מועצהההספק יפעל להשבת הזכות להוסיף ולהשתמש בציוד/תוכנה או בחלק ממנו ע"י  .10.3.1

הציוד/תכנה בציוד/תכנה שווי ערך אשר אין בו הפרה שכזאת;  הספק יחליף את .10.3.2

ידי -עשה עליבגין הוצאות החלפה כאמור ש מועצההספק ישפה את ה -לחילופין 

, לרבות הוצאות רכישת הציוד/תכנה נשוא הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מיתר  מועצהה

 במקרה זה, עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.  מועצההזכויות העומדות ל

ו נזק ו/א אבדןאו עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל  /והספק פוטר את המזמין  .10.4

 כלאת המזמין ו/או  ולפצותכאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות  הספקלהם אחראי 

גין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה ב מטעמו הפועל

 שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.  

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  הספקשאי לקזז מן התשלומים אשר ר המזמין .10.5

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מהמזמיןסכומים אשר נתבעים 
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מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  למזמיןכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  הספק

 כאמור לעיל. הספק

 ביטוח .11

, ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות הספק של אחריותולהבטחת  .11.1

 בה נוספת תקופה כל ולמשך ההסכם תקופת כל למשך ולערוך ולקיים על חשבונ הספקמתחייב 

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא  ,דין פי על אחראי ימצא

   א' 9או כמסמך /ו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח יפחתו 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  .11.2

ידי מבטחי -ביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום עלמבטחי הספק על קיום ועריכת ה

בישראל למזמין במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את  המורשיםהספק 

המזמין בתרופות בגין הפרת ההסכם. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת 

 .מזמיןצורך בקבלת דרישה כלשהי מההביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא 

ריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למזמין ע .11.3

לא יהוו אישור כלשהו מהמזמין על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות יחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ילבדו א הספק .11.4

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או  .11.5

הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה 

לקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה מלאה או ח

אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  מתחייב הספק .11.6

 ל כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.האמור, לשמור ע

לנזקים  אחראי ספק יהיהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין,  הספק הפר .11.7

 וטענה כלשהי כלפי המזמין על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת.



 מועצה אזורית גזר 
 מכרז מערכת מידע גאוגרפית 

  

-   25  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394425.docx 

 

 

 

12.  

הבלעדי, וכן בכל מועד בתקופות  ולבטל החוזה עפ"י שיקול  דעת עצהמושל ה הזכותמבלי לפגוע ב .12.1
ההארכה, כאמור לעיל, הרי שבמקרה שבו הספק לא ימלא אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, 

במקרה זה  ו, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות העומדות למועצהה תרשאימכל סיבה שהיא, 
ת ביצוע השירות לאדם או לאנשים אחרים, אם בקבלנות עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה, למסור א

או באופן אחר ובתנאים כאלה כפי שהיא תחליט עליהם לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות 
לקזז כל סכום מתשלומים  תזכאי תהיה מועצההבמקרה כה יישא בהן ספק, ו מועצהשיגרמו ל

 לספק לפי חוזה זה. מועצההעתידיים של 

תנאי לביצוע האמור לעיל הינו משלוח התראה לספק, ואי ביצוע ההתחייבות ו/או תיקון הדרוש ע"י 
 ימים ממועד ההתראה.  3הספק בחלוף 

בנסיבות האמורות בס"ק א' לעיל, וככל שלא בוצעה ההתחייבות ו/או לא תוקן הדרוש, תהא  .12.2
במקרה זה )לרבות, ה גרוע מיתר הזכויות העומדות ללבטל הסכם זה, וזאת מבלי ל תזכאי מועצהה

 אך לא רק, חילוט הערבות שנמסרה ע"י הספק(. 

 פיצויים מוסכמים .13

, בנוסף לכל תרופה תזכאי מועצההתהיה ביטלה אותו עקב כך,  מועצהההפר הספק את ההסכם, ו .13.1
 .50,000₪של בסכום לפיצויים מוסכמים שהיא מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין, 

 

מבלי לגרוע מן האמור להלן, המועצה תהיה זכאית לקבלת פיצוי מוסכם בכל מקרה של ליקוי  .13.2
בהקמה, הסב והטמעה של המערכת ו/או בכל מקרה של הפרת ההוראות בדבר רמת השירות, 

 כמפורט להלן.

 

 
 

 הפיצוי המוסכם נושא
 ליום.₪  300.  פיצוי מידי של 1 פיגור בהפעלת מערכת 

. בנוסף פיצוי של הפרש המחירים בין עלות 2
הפעלת המערכת הקיימת לעלות המערכת 

 החדשה.
 ליום₪  300פיצוי מידי של    המועצה   השבתת המערכת ללא הסכמת 

מועד להדרכה ולא קיים את  הספקקבע  פיגור בבצוע הדרכה
₪  100פיצוי בסך  הספקההדרכה ישלם 

 על כל מקרה. למועצה   
מועד להדרכה ודחה אותו פעמיים  הספקקבע  דחיית בצוע הדרכה

ימים ישלם  7-או דחה את המועד מעבר ל
על כל  למועצה   ₪  100פיצוי בסך  הספק

 מקרה.
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 הפיצוי המוסכם נושא
 קנס מהות התקלה

 1תקלה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע בטבלה 
 במפרט זה

לכל שעה שהתקלה נמשכת מעבר לזמן ₪  150
 המוקצב לתיקון התקלה

 2השבתה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע בטבלה 
 במפרט זה

לכל שעה שההשבתה נמשכת מעבר ₪  300
 לזמן המוקצב לתיקונה

. איחור בשעת חירוםעלת התחנה העצמאית איחור בהפ
קבלת בקשה מהמועצה   לצורך סעיף זה מוגדר כארבע שעות מ

 .לת המערכתפעהל

 לכל שעת איחור₪  300ישלם הספק 

 לכל שעת איחור₪  150ישלם הספק   .כל איחור במתן שרות אחר לגביו לא נקבע מועד לתיקון

  

 ,ובנספחיו זה בחוזה המפורטים המועדים כי הצדדים בין מוסכם ,לעיל האמור מן לגרוע מבלי .13.3

, ממנה חלק כל או השירות אספקת במועד ואיחור זה בחוזה ויסודיים עיקריים תנאים הינם
 את המזכה החוזה של יסודית כהפרה יחשב ,הספק של מחדלאו /ו ממעשה כתוצאה הנובע

 .איחור של יום לכל ₪ 1,500של בסך מראש וקבועים מוסכמים בפיצויים המועצה

 מועצהימים, יוגדל סכום הפיצויים שעל הספק לשלם ל 30אם האיחור האמור יעלה על תקופה של  .13.4

 ש"ח לכל יום של איחור מעבר לתקופה הנ"ל. 3,000לסך של 

בקבלת פיצוי כאמור לעיל, וכן  מועצההמוסכם כי המנהל יקבע אם נתקיימו התנאים המזכים את  .13.5
 .ולא ניתנת לערעור יינים אלה הינה סופיתאת גובה הפיצוי. החלטת המנהל בענ

וללא מתן הודעה מראש, מכל  ולקזז את הסכומים הנ"ל לפי שיקול דעת תרשאי תהיה מועצהה .13.6
 לספק. מועצההסכום שעתיד להיות משולם מ

מוסכם על הצדדים כי השירות מהווה שירות ציבורי ממדרגה ראשונה, והספק מתחייב שלא  .13.7
בעניין  מועצההלהפסיקו משום סיבה שהיא, לרבות במקרה של ניהול הליכים משפטיים כנגד 

 הסכם זה. 

 איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .14

 

בד את זכויותיו וחובותיו בהתאם אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעהספק  .14.1
 .ידי המזמין-עלבכתב ובמפורש  אושר, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הדבר להסכם
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, אלא אם הדבר אושר מראש הספק אינו רשאי להעסיק קבלני משנה כלשהם לביצוע השרותים .14.2
ידי המועצה וביצוע של פעולה כאמור, ללא אישור המועצה, יהווה הפרה של הוראות -ובכתב על

 הסכם זה, לרבות דרישת שמירה על סודיות.  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העסיק הספק קבלן משנה לצורך הפעלת התוכנה ו/או המערכת, והיה  .14.3
הוא אחראי באופן בלעדי כלפי המועצה ביחס לפעולתם, תקינותם, האחריות בגינם וכן הלאה, 

 וכלל התחייבויות הספק במכרז יחולו בהתאמה גם ביחס לשרותים אלו.

קבלני ידי -שרותים המסופקים עלאי לכל תשלום נוסף בגין הספק לא יהיה הזכלמען הסר ספק,  .14.4
 .המשנה הפועלים מטעמו

 ערבות .15

במעמד חתימת הסכם זה, ערבות    מועצהללהבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה נותן ספק     .15.1
ואשר תישא הפרשי הצמדה למדד המחירים   חמישים אלף (₪ )  50,000בסך של בנקאית צמודה 

חודשים  14תימת הסכם זה ועד התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף במשך לצרכן החל מיום ח

החל מיום חתימת ההסכם, ותהיה ניתנת לפירעון בכל מועד שהוא בתוך תקופת תוקפה ללא כל 
 תנאי ועל פי דרישה בלבד.

לממש  רשאית   מועצהההיה יסכום המגיע לה עפ"י הסכם זה    מועצהלבכל עת שספק לא ישלם    .15.2
 הערבות ע"ח המגיע לה מהספק כאמור.

יום לפני מועד פקיעתה, וזאת  30הספק מתחייב להאריך אחת לשנה את תוקף הערבות, לפחות     .15.3
 במשך כל תקופת החוזה ותקופות האופציה.

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .16

מהלך, אחרי ועקב  תקופת הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו ב .16.1
 ( ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.המידע הסודי -השירותים )להלן 

הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו, בין  .16.2
 בחוזה זה.   מועצההבמישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם 

, כי הוא מתחייב לנהוג 2/11כיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' הספק מצהיר כי הוא מ .16.3
פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון -על

ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי -לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
 יסודי ומהותי בחוזה זה.

הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים  .16.4
 לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

 בעלות במידע .17
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הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו  הינו   מועצהה .17.1
לבצע במאגר נתונים זה  רשאית   מועצההצאים במאגר הנתונים של התוכנות ובתוכנות ו/או הנמ

פי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת לספק בגין כך. למען הסר ספק,  כל זכויות -כל שימוש, על
ובכל תוצרי    מועצהההקניין הרוחני בכל המידע הקיים לרבות תוצרי העבודות שעשה הספק עבור 

במסגרת חוזה זה, לרבות,    מועצההיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן ייעודי עבור הפיתוח הייחודיים ש
כל מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי 

. הספק   מועצהההביניים של הנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלות הבלעדית והמלאה של 
מתחייב לא לעשות שימוש בזכויות קניין רוחני אלה שלא לצרכי המכרז, ובפרט שלא להעבירם 

 .  מועצההבכל דרך שהיא לצד שלישי, אלא בהסכמה בכתב ומראש של 

למערכות אחרות  או ממאגר הנתונים כאמור/ות ולהעביר נתונים מן התוכנ רשאית   מועצהה .17.2
ה או תביעה בקשר לכך. הספק יסייע ככל הנדרש בהעברת מבלי שלספק תהא כל טענשברשותה, 

 הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך. 

למען הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של המערכת /  .17.3
 ואין לו כל רשות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.   ותתוכנ

  וצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות הספק.זכויות הי .17.4
להעביר את התוכנה ו/או את רישיונות השימוש בעמדות לאחר, ללא  רשאית תהאלא    מועצהה

 אישור הספק לכך מראש ובכתב.

בידי הספק רישיונות שימוש מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני הרלבנטיות בכל רכיב בו הוא  .17.5
 א אינו בעל זכויות הקניין בו.משתמש והו

רישיונות שימוש הניתנים להעברה לצד שלישי בכל הרכיבים אשר    מועצהלהספק נותן בזה  .17.6
 זכויות הקניין הרוחני בהם הינן בבעלות הספק, בהתאם לפירוט שניתן ע׳׳י הספק בהצעתו.

זה זה והם העברת רישיונות השימוש המפורטים לעיל הינה חלק מחובותיו של הספק לפי חו .17.7
 ידרש לחתום על חוזה או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה.י   מועצההניתנים מבלי ש

לא יהוו משום הסכמה או    מועצההמסירת הרישיונות ע׳׳י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי  .17.8
בדבר עמידת הספק במלוא ההוראות בדבר זכויות הקניין הרוחני על פי    מועצהההודאה מצד 

לא    מועצההחוזה זה. בכלל זה, מסירת הרישיונות ע"י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי 
חובה לבדוק עמידתם של כל הרישיונות בדרישות חוזה זה או חובה לבדוק    מועצההתטיל על 

 ל פי חוזה זה.קבלת מלוא הרישיונות הדרושים ע

או באמצעות כל  ה, בעצמרשאיתהיה ת   מועצההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי  .17.9
, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללא הסכמת הספק ואף ללא וגורם אחר מטעמ

כאלו  ידיעתו, ולא תהיה לספק או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים
טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי או כדי לפגוע בו, בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע 

  למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו.
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 לא, כאמור ידיעתו ללא או הספק הסכמת ללא שינוי לעשות בזכותה השתמשה והמועצה ככל .17.10
 כאמור מהשינויים כתוצאה הינו הנגרם והנזק ככל, נזק נגרם בו במקרה באחריות הספק יישא

 .בלבד ומהם

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה  .17.11
, 2007-כלשהי לצורך ביצוע חוזה זה בשל זכויות מוסריות, כמשמען בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

 של עובדיו או צדדים שלישיים.

בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י הספק,    מועצהלזכות, טענה או סעד הנתונים  מבלי לגרוע מכל .17.12
בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות    מועצההמתחייב הספק לשפות את 

 קניין רוחני הנובעות ממימוש ההצעה של הספק.

   מועצההמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הספק להודיע למנהל מערכת המחשוב מטעם  .17.13
חני , או מידע שיש בו זכויות קניין רו1967 -על כל המצאה, כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז 

"תוצר לוואי מסחרי"(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם  -והוא בעל פוטנציאל מימוש מסחרי )להלן 
לאו הנובעת מביצוע החוזה וזאת מיד עם גילויה או פיתוחה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב 

ן הספק שלא לפעול בכל דרך שהיא לרישום פטנט הקשור עם ביצוע החוזה או נובע מחוזה זה. כ
מתחייב הספק להימנע מביצוע העברת זכויות לצד ג' כלשהו באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע 

מראש    מועצהההחוזה או תוצאותיו או בשימוש בהם או ניצולם וכל זאת ללא קבלת הסכמה מ
, אלא אם יסוכם אחרת   מועצההובכתב. הבעלות בהמצאה או בתוצר הלוואי המסחרי יהיה של 

 מראש ובכתב.

של  והספק מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותי .17.14
, ובכלל זה שמירה על סודיות, מסירת כל המידע הנדרש, וסיוע בהגנה   מועצההבשיתוף    מועצהה

 .  מועצהה, יחולו על   מועצההעל ההמצאה, הוצאות בפועל לצד ג' הכרוכות בהבטחות זכויות 

בתוצרי העבודות והפיתוח, ומתן    מועצהההבלעדית והמלאה של  ודים בדבר בעלותהסכמת הצד .17.15
 הכול כמפורט לעיל בסעיף זה. -רישיונות השימוש 

לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אחר    מועצההבמקרה בו יבוטל ההסכם בסמכות  .17.16
דע, חומרי תחזוקה, , וזאת לרבות הנגישות לכלל המי  מועצהה)שאיננו הספק הזוכה( עבור 
 אבטחת איכות ואבטחת מידע.

 ( הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.17סעיף זה ) .17.17

 קיזוז .18

לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  רשאיתהמזמין בלבד יהיה  .18.1
ממנו על פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הספק 

  .וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לספק
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ור בכל דרך אחרת ואינן הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמ .18.2
פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הספק מכוח חוזה זה 

  .ו/או הוראות כל דין

  .תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון לספק לא .18.3
 

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .19

או דו"ח או פלט תוכנות  במהלך תקופת ההסכם חייב הספק לאפשר למזמין לעיין/לקבל כל מסמך .19.1

 .  מועצההפי דרישת -הקשור לשירותים, על

ידו( העתק מלא -ימים למזמין )באופן שיידרש על 3עם גמר השירותים/ההסכם, ימסור הספק, תוך  .19.2
 של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים.

שר המזמין להשתמש בכל המסמכים שערך הספק בק רשאיתבכל מקרה של הפסקת השירותים,  .19.3
 לשירותים ו/או שנערכו באמצעות התוכנה.  

מסמכים ומידע שהספק קיבל על עצמו להכינם או המצויים ברשותו וכן במאגר הנתונים של  .19.4
ייחשבו כרכושו הבלעדי של  -ידי המערכת  / תוכנה  -המערכת ו/או מסמכים ומידע שהופקו על

יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין  להשתמש בהם כראות עיניו. הספק רשאיתהמזמין והמזמין יהיה 
 השימוש במידע זה, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכוח דיני עשיית עושר וכיו"ב.

 פי הוראות הדין.-מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על .19.5

ידאג הספק להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכים והמידע למזמין  -הופסק ההסכם  .19.6
   , תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש.  מועצההו/או לספק אחר מטעם 

מובהר ומוסכם בזאת כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים  .19.7
, ללא תשלום נוסף. כמו כן יסייע   מועצהההספק לרשות הקיימים במערכת / תוכנה יועבר ע"י 

באופן    מועצההידרש ע"י יבהתאמת הנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל ש   מועצהלהספק 
  שיאפשר מעבר בין מערכות / תוכנות ללא הפרעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם.

להתקשר עם הספק ו/או כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקה  רשאית יהיה   מועצההלמען הסר ספק, 

 שוטפת, ככל שתידרש, למערכת / תוכנה לאחר תום תקופת ההתקשרות.    

וראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של זה , הן ה 19הוראות סעיף  .19.8
 ההסכם

 

 המועצה כמפעל חיוני  .20
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן 
או יותר  מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד

  -מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  .20.1
 .1973-תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .20.2

לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, א 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .20.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .20.4

ו/או הוראת כל דין  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 יצוע העבודות נשוא חוזה זהרלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ב

 .והקבלן ימשיך בביצוע העבודות גם בתקופה כאמור

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  -שימוש או אי .21

אין בה ולא  -מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או בכלל   מועצהההימנעות 
ו בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה א

 זכויות לפי חוזה זה.  

 הו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנ   מועצהההסכמה מצד 
 גזרה שווה למקום אחר. 

של  ולא יפגעו בזכויותי ואו מטעמ   מועצההכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי 
יתור מצד וולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הספק, ולא יחשבו כו   מועצהה
 .ועל זכות מזכויותי   מועצהה

 שינוי  החוזה  .22

מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק יהא מנוע כל שינוי 
 מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 

 הודעות .23

הודעות הצדדים תהיינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח 
 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72תב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך לפי הכתובות הנ"ל במכ

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
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___________________                               __________________ 

 הספק                                                            מועצהה
 
 

 אישור עו"ד
 

 
( מאשר בזה כי "הספק" אני הח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________ )להלן:

ק ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה ________________________ בשם הספק, כי אצל הספ

נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הספק ועל פי כל דין להתקשרות והספק 

 על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הספק.
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 1נספח ב'
 מפרט טכני

 מפרט השירותים נשוא המכרז
 מצב קיים

 
 גזר מועצה אזורית  .1

קליטת תכניות גרפית מלאה ובצעה  הוועדה המקומית גזר ביצעה בשנה שעברה באמצעות חברת אינטרטאון
של  GISוהם מופיעות באתר ה GISתכניות למערכת ה 304קומפילציה על כלל שטח המועצה. נקלטו סה"כ 

 הוועדה. 
בנוסף, ביצעה הוועדה תהליך למיסוד והתאמת דף מידע תכנוני אשר תואם את מדיניות הוועדה ואת 

נומרי של יישוב פיילוט לדוגמא ונקבע תצורת הדף מידע -פארפורמת רישוי זמין. בתהליך זה בוצע פירוק אל
 הרצוי והמידע שהוועדה מעוניינת להציג לציבור הרחב. 

 
על המציע להסב על חשבונו את העבודה שכבר בוצעה למערכת שלו על חשבונו ולהמשיך את הפרויקט 

 נומרי של פירוק התקנונים לפי הפורמט שנקבע טרם הוצאת המכרז.-האלפא
 

כמקובל  GDBנקלטו גם שכבות ממ"ג נוספות ממגוון מקורות אשר הוסבו לפורמט  GISערכת ה במ
. על המציע לספק להסב על חשבונו את המידע שמוצג כיום במערכת לרבות ממשקים ESRIבמערכות 

 למערכות קיימות )בר טכנולוגיות ואתר המועצה(.
 

 
 מידע כללי

 כמות נושא

 500 גושים
 500 תב"עות

 80 תא"חים

 
 

  מערכות במועצה
 שם הספק תאור המערכת

מעקב תב"ע, רישוי, פיקוח וייעודי  ניהול ועדה 
 קרקע

 בר טכנולוגיות

 חברת בר טכנולוגיות רישום, מעקב אחר נכסי המועצה ניהול נכסי מועצה  

ניהול נתונים גיאוגרפיים )כולל  GISגיאוגרפית 
 ואלפאנומרי(ייעודי קרקע גרפי 

חברת אינטרטואן כולל ייעודי 
 קרקע 

 
רישום, קליטת וניתוח פניות  מוקד ניהול פניות

מהציבור כולל ייצוג נתונים 
 ESRIבמערכת גיאוגרפית 

CRMC 

 EPRחברת  פיננסית, הכנסות מערכות ליבה
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  נתונים קיימים
 הערות תאור שכבה / מאגר

  קיימת שכבת קדסטר במערכת הקיימת גוש וחלקה
  קיימות תכניות במערכת הקיימת  תב"עות

  קיימות תכניות במערכת הקיימת תכניות מתאר ארציות
  קיימות תכניות במערכת הקיימת תכנית מתאר מחוזית

  קיים מיפוי פוטוגרמטרי  טופוגרפיה
  קיימים אורטופוטו + אלכסונים

  קיים רצף קוים כחולים
  קיים רצף תכניות 
  קיים גבול שיפוט

  קיים גבולות ועדים מקומיים
  קיימים רסטרים למיניהם

  GISאין שכבת  סקר נכסים לארנונה
 
 

 מערכות המידע הנדרשות
 

 מבקשת  להקים מערכת מידע גאוגרפית אשר תותקן בשרתי הספק  מועצה אזורית  גזר
 או חלונאית או משולבת(. webתצורת הפעלת מערכת )דפדפן  .1
 ממשק משתמש אחיד והפעלה ממסך יחיד )המערכת אינה דורשת גישה למספר אפליקציות / מערכות נפרדות(. .2
 קלות שימוש ואינטואיטיביות למשתמש. .3

 
 

 שלבי היישום 
 
 הוצאת מסמך אפיון מפורט למערכת ע״י הספק הזוכה. .1
 באחריות הספק הזוכה.  -מהקבצים הקיימים הסבת נתונים  .2
 קבלת נתונים ממבצעי הסקרים במועצה    .3

 .המועצה ויאושרו על ידי מהנדס המועצהשיבוצעו ע"י  , כולל בדיקות קבלה GISמערכת  –הקמת  .4
 ועצה   להוספת שכבות ונתונים. התקנת מערכת ,במשרדי המועצה   ולעובדי המ .5
 

המציע יציג לוח זמנים מפורט )גאנט( הכולל פירוט של כלל הפעילויות הראשיות המוגדרות בסעיף זה לרבות לוחות 
 זמנים להקמה, הסבת נתונים ומימוש עד ״עלייה לאוויר״. 

 
 

  דרישות טכנולוגיות מערכת המידע:
המציע יעשה שימוש בבסיס נתונים מהגרסה החדשה ביותר של היצרן או מגרסה קודמת הנתמכת על ידי יצרן בסיס 

 הנתונים. 
צוותי הפיתוח של המציע ייערכו בדיקות תוכן ובדיקות קוד באמצעות כלי בדיקת תוכנה: לקוד התוכנה, תוכן 

 רכות אחרות. המידע, תהליכי העבודה, הרשאות, ממשקי מידע למודולים ומע



 מועצה אזורית גזר 
 מכרז מערכת מידע גאוגרפית 

  

-   35  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394425.docx 

 

 

 

 מערכת תהליכית  .1
המערכת אמורה ללוות את המשתמש דרך שלבי הביצוע של התהליך, ובכך לוודא השלמת התהליך בצורה מסודרת 

 בהתאם לתהליכי העבודה והנהלים שהוגדרו.
 
 גמישות  .2

מורכבים ותלויים בתוכן המידע המוזן. כמו כן התהליכים אינם סטטיים ומשתנים  מועצה  חלק מתהליכי העבודה ב
 מעת לעת בכפוף להחלטות מדיניות ברמות שונות. על המערכת לאפשר גמישות בתהליכים אלו.

 
 אבטחת מידע   .3

הפרט.  והן בהיבטים של צנעת הנדסיים באופן טבעי הנתונים במערכת הינם בעלי רגישות מסוימת, הן בהיבטים 
 לפיכך, נדרשת במערכת הקפדה על אישורים וחיסיון מידע, בכפוף לאישורים.

 
 אחזור מידע ובקרה   .4

 המערכת צריכה להכיל יכולות אחזור מידע ברמות שונות על פי דרישה ובאופן יזום.
 
 יכולות מעקב  .5

רבים; מעקב לוחות זמנים ניתן יהיה לבצע מעקב אחר פעילויות במערכת : מעקב ביצוע פעילויות; משתמשים מעו
לביצוע פעילות, תהליך ותהליכי משנה; מעקב חריגות בלוחות זמנים )כמו בתהליכים שע״פ החוק נדרש לבצע בתוך 

 מספר ימים מוגדר(; מעקב אחר משאבים מוגדרים.
 
 
 אינטגרציה  .6

חת ומסתיימים ההתייחסות הינה למערכת כוללת אחת שבה תהליכים מסוימים מתחילים בפונקציה ארגונית א
 בפונקציה ארגונית אחרת ובמודולים שונים. יש לאפשר אחזור מידע שחוצה מודולים.

 
 אפשרות לביצוע פעולה על מספר ישויות במקביל  .7
 

 ממשק משתמש 

  תשאול מידע .1
( ולקבל את הנתונים hyperlinkהמשתמש יוכל לתשאל את המערכת באמצעות לחיצות על מידע קיים )כגון 

הרלוונטיים. המערכת תאפשר למשתמש ״לדפדף״ בין מסכי תצוגה שהוצגו לו )דומה לפעולת דפדוף בין דפי 
 אינטרנט(.

 
 

 שילוב נתוני מיקום גיאוגרפיים  .2
שתמש להתמצא בנתוני מיקום )כתובת( ולהציג כתובת מדויקת )רחוב, בית( המערכת תכיל ממשק מובנה שיאפשר למ

על מפה שתוצג על גבי המסך או בחלונית נפרדת. נתוני מיקום יוצגו הן עבור שטח השיפוט העירוני והן עבור אזורים 
 אחרים בארץ.
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  חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני - SLA סכם רמת שרותה

 
 מקרים של רמת שרות:זה מתייחס לשני מפרט 
 תקלה או השבתה של השרות -רמת שרות שוטפת  .א

 תקלה או כשלון בהסבת הנתונים והטמעת המערכת -רמת שרות בהקמת המערכת  .ב
 

 

 

 רמת שרות שוטפת א.
 

להבטיח את רמת השרות ורמת תפקוד המערכות כך שיספקו מענה לצורכי ניהול המערכות המפורטות בפרק  מטרה:
 מפרט טכני. -ב' 

 רמת שרות זה הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק. מפרט
 עמידה בתקן רמת השרות לאורך זמן תחשב כהפרה יסודית של החוזה.-אי
 

. הספק יעמוד בתקן רמת השירות 1 היא חריגה מ"תקן רמת השרות", כמפורט בטבלה "תקלה"  :הגדרות
להלן. במקרה והתגלתה "תקלה" על הספק לתקן את התקלה תוך פרק  1עפ"י המפורט בטבלה 

 הזמן המוגדר בעמודה "זמן לתיקון התקלה".
משבשת את מתן שימוש ברכיב / מערכת ו/או  המועצה   החוזרת ו/או המתמשכת המונעת מ תקלה

". המנהל יקבע אם וממתי התקלה החוזרת/מתמשכת הופכת השבתההשרות לציבור יחשב כ"
 ".השבתהל"

 היא הפסקה של הפעילות הקשורה לאותה שרות. במקרה של השבתה, כהגדרתה בטבלה"השבתה" 
תקינה , בנוגע לכל אחד מרכיבי השרות, יפעל הספק באופן מיידי להחזיר את הרכיב/שרות לפעולה 2

 תוך פרק הזמן המוגדר בעמודה "זמן להחזרת הרכיב לאחר השבתה", כמפורט בטבלה זו.
הפסד כספי ו/או פגיעה  למועצה   משמעו תוצר מהמערכת שבהעדרו יגרם  עיבוד או הפקה קריטית

 .המועצה   במוניטין 
בעלי המקצוע כל תיקון, עדכון גרסה או שנוי יעשה בידיעת ובתאום עם  אחריות דיווח ותאום:

 .מועצה  הרלוונטיים ב
 

 : הגדרות של תקלה1טבלה    
 

שיטת המדידה  רכיב 
 של רמת שרות

תקן רמת 
 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה
התקלה 
 בשגרה

כניסה למערכת    .1
 ואימות משתמש

מלחיצה על 
Enter/אישור 

שנייה 
 אחת

 2-מקרים בשעה החורגים מ 10
 שניות

 שעות 24

מסך קליטת או   .2
 הצגה של פרטים

 אלפאנומריים

מלחיצה על 
Enter/אישור 

 5-מקרים בשעה החורגים מ 10 שניות 2
 שניות

 שעות 24

עיבוד דו"ח פרטים   .3
 אלפאנומרי

מלחיצה על 
Enter/אישור 

 5-מקרים ביום החורגים מ 3 דקות 2
 דקות

 שעות 24

הצגת מידע גרפי   .4
שכבה אחת על מפת 

מלחיצה על 
Enter/אישור 

 2-מקרים ביום החורגים מ 3 שניות 10
 דקות

 שעות 24
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שיטת המדידה  רכיב 
 של רמת שרות

תקן רמת 
 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה
התקלה 
 בשגרה

 רקע

הצגת מידע גרפי רב   .5
שכבתי על מפת רקע 

 ו/או תצ"א

מלחיצה על 
Enter/אישור 

 2-מקרים ביום החורגים מ 3 שניות 20
 דקות

 שעות 24

הפקת דף מידע על   .6
 זכויות בנכס

מלחיצה על 
Enter/אישור 

 2-מקרים ביום החורגים מ 3 שניות 20
 דקות

 שעות 12

בצוע גבוי במקביל   .7
 לעבודה במערכת

 שעות 12 שעות 3-מקרה אחד החורג מ שעות 3 ממתן הפקודה

במערכת מקומית:   .8
שחזור מגבוי, בדיקת 

תקינות ושלמות 
 והפעלה מחדש

מרגע הכשרת 
מערכת החומרה 

ומתן האשור 
 לבצע שחזור

 שעות 12 שעות 6-מקרה אחד החורג מ שעות 6

לשרות הניתן   .9
בתקשורת: שחזור 

מגבוי, בדיקת 
תקינות ושלמות 

 והפעלה מחדש

מרגע קבלת 
האשור לבצע 

 שחזור

 שעות 12 שעות 4-מקרה אחד החורג מ שעות 4

הקמה או שנוי   .10
 הרשאות משתמש

מרגע קבלת 
 הבקשה

 שעות 4 מקרה אחד החורג משעתיים שעתיים

שנוי הגדרות   .11
במערכת )למשל, 
התקנת חומרה: 

או מדפסת, נתב 
 מחשב(

מרגע קבלת 
 הבקשה

 שעות 24 שעות 4-מקרה אחד החורג מ שעות 4

תמיכה טלפונית   .12
במשרד כולל תמיכה 
מרחוק דרך מערכת 

 התקשורת

מרגע החיוג 
לתמיכה בין 

 - 8:00השעות 
-בימים א' 17:00

ה' וביום ששי  
 8:00-וערב חג מ

 12:00עד 

תוך שתי 
 דקות       

מזמן מקרים ביום החורגים  5
 דקות 3המתנה של 

 שעות 24

הגעת טכנאי למועצה      .13
במקרה והבעיה לא 

 נפתרה בטלפון

מרגע קבלת 
 קריאת השרות

מקרים בחודש אחד של  2 שעות 24
איחור בהגעת הטכנאי מעבר 

 שעות 6-ל

קנס מידי 
לאחר המקרה 

 השני

שנוי בתכנית חישוב   .14
הנובע משנוי בחוק, 
תקנות או הוראות 

 של גוף מסחרי גדול 

מרגע פרסום 
 השנוי

שבוע 
 אחד

מקרה אחד של איחור של יותר 
 מיום

 שעות 48

תיקון או שנוי הנובע   .15
 מבקשת המועצה  

מרגע קבלת 
 הבקשה

מקרים של איחור של יותר  2 שבועיים
 מיום

 שעות 48
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שיטת המדידה  רכיב 
 של רמת שרות

תקן רמת 
 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה
התקלה 
 בשגרה

העברת בסיס   .16
הנתונים למועצה    
בפורמט מקורי או 

 ASCIIבקבצי 

מרגע קבלת 
 הבקשה

מקרים של איחור של יותר  2 ימים 4
 מיום

 שעות 48

שחזור המערכת   .17
 מגבוי לאחר אסון

מרגע קבלת 
 הבקשה 

מקרה אחד של איחור של יותר  יום אחד
 משעתיים

 שעות 4

הקמת הרשאות   .18
 באתר חליפי

מרגע קבלת 
 הבקשה

מקרה אחד של איחור של יותר  שעות 4
 משעתיים

 שעתיים

שחזור המערכות   .19
 באתר חליפי 

מרגע קבלת 
 הבקשה

מקרה אחד של איחור של יותר  יומיים
 שעות 4-מ

 שעות 4

 
 

 ההשבת: הגדרות של 2טבלה    

זמן להחזרת  הגדרת השבתה רכיב 
הרכיב לתפקוד 

 מלא בשגרה

 שעות 4 דקות  10אין כניסה למערכת במשך  ואימות משתמשכניסה למערכת    .1

מסך קליטת או הצגה של פרטים   .2
 אלפאנומרי

 שעות 4 דקות  10המסך לא מתפקד במשך 

 שעות 4 דקות 10ההדפסה לא מופקת במשך  עיבוד הדפסה אלפאנומרי  .3

 10המסך)ים( לא מופק )ים( במשך  מסך הצגת מידע גרפי   .4
 דקות

 שעות 4

 10המסמך)ים( לא מופק )ים( במשך  הפקת דף מידע על זכויות בנכס  .5
 דקות

 שעות 4

התקבלה הודעת שגיאה מידית או  בצוע גבוי במקביל לעבודה במערכת  .6
 שעות  6הגבוי לא הסתיים תוך 

 שעות 8

במערכת מקומית: שחזור מגבוי,   .7
בדיקת תקינות ושלמות והפעלה 

 מחדש

מידית או התקבלה הודעת שגיאה 
 שעות 8השחזור לא הסתיים תוך 

 שעות 12

לשרות הניתן בתקשורת: שחזור   .8
מגבוי, בדיקת תקינות ושלמות 

 והפעלה מחדש

 שעות 12 שעות 6שחזור לא הסתיים תוך 

 שעות 12 שעות 5ההרשאה לא הוגדרה במשך  הקמה או שנוי הרשאות משתמש  .9

שנוי הגדרות במערכת )למשל,   .10
התקנת חומרה: מדפסת, נתב או 

 שעות 12 שעות 24שנוי ההגדרה לא בוצע במשך 



 מועצה אזורית גזר 
 מכרז מערכת מידע גאוגרפית 

  

-   39  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394425.docx 

 

 

 

זמן להחזרת  הגדרת השבתה רכיב 
הרכיב לתפקוד 

 מלא בשגרה
 מחשב(

תמיכה טלפונית במשרד כולל תמיכה   .11
 מרחוק דרך מערכת התקשורת

 שעות 12 דקות 15אין מענה במשך 

לתקלה המשביתה את המערכת או  הגעת טכנאי למועצה      .12
 שעות 4 -חלקה 

 שעות 4

התקבלה הודעת שגיאה מידית או  שחזור המערכת מגבוי לאחר אסון  .13
 8מצב בו השחזור לא הסתיים תוך 

 שעות

 שעות 12

הקמת הרשאות למערכות באתר   .14
 חליפי

התקבלה הודעת שגיאה מידית או 
 שעות 8השחזור לא הסתיים תוך 

 שעות 12

מידית או התקבלה הודעת שגיאה  שחזור המערכות באתר חליפי   .15
 שעות 8השחזור לא הסתיים תוך 

 שעות 12

כל השבתה שלא נזכרת לעיל הגורמת  כל מערכת   .16
לנזק תפקודי ו/או כלכלי ו/או פגיעה 

 במוניטין המועצה   

שעות מרגע  4
דיווח על  השבתת 

 הרכיב / שרות 

 
 .התקלותיים לכל שעתרד לבשעת חירום תקן הזמן להחזרת הרכיב/מערכת לתפקוד מלא י

 
 רמת שרות בהקמת הסבת והטמעת המערכות ב.
 

זה בהתאם  וזבקשה להצעות נשוא המערכות ביצוע התקנה, הסבת נתונים, הדרכה וליווי להבטיח את  מטרה:
 .בקשה להצעותלמבחני הקבלה, לוחות הזמנים ודרישות איכות אחרות שנקבעו במסמכי ה

 
כאשר  וז קשה להצעותהמספקות את השרותים הנדרשים בבמועצה   נות ומתפקדות תקמערכות מו :סופי תוצר

 .המשתמשים יודעים לתפעל מערכות אלה באופן עצמאי
 

או כל דבר אחר שימנע יום  14פיגור בלוח הזמנים המוגדר בחוזה העולה על  דחייה אוכל   פיגור בהפעלת מערכת:
 .במועצה   זמינה למשתמשים להיות מערכת מה

 
 הפסקת השרות של המערכת החדשה לאחר הפעלתה. השבתת המערכת:

 
פיגור בלוח זמנים  .בתקנת והפעלת המערכת הוא הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות כשלון :ביטול ההתקשרות

 יום הוא הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  21באספקת התכנות, התקנת המערכת ו/או הסבת הנתונים העולה על 
 

יום איחור לתוספת פיצוי עבור כל  תהיה זכאיתהמועצה , המכרזבלי לפגוע באמור בשאר מסמכי  פיצוי מוסכם:
לפיצוי בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהעדר הפעלת המערכת של צד  תהיה זכאיתהמועצה בהפעלת השרות. בנוסף 

 (. בטבלה למטה שיעורי הפיצוי המוסכם:ן, אובדן הכנסות ו/או תקציב, פגיעה במוניטיןב' בהסכם ההתקשרות )כגו
 

 
 
 

 הסבה והטמעת המערכתפיצוי מוסכם עבור ליקויים בהקמה : 3טבלה 
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 הפיצוי המוסכם נושא
 ליום.₪  300.  פיצוי מידי של 1 פיגור בהפעלת מערכת 

. בנוסף פיצוי של הפרש המחירים בין עלות הפעלת המערכת 2
 הקיימת לעלות המערכת החדשה של צד ב'.

השבתת המערכת ללא הסכמת 
 המועצה   

 ליום₪  300פיצוי מידי של 

קבע צד ב' מועד להדרכה ולא קיים את ההדרכה ישלם צד ב'  הדרכהפיגור בבצוע 
 על כל מקרה. למועצה   ₪  100פיצוי בסך 

קבע צד ב' מועד להדרכה ודחה אותו פעמיים או דחה את  דחיית בצוע הדרכה
 למועצה   ₪  100ימים ישלם צד ב' פיצוי בסך  7-המועד מעבר ל

 על כל מקרה.
 
 

 ותרמת שירות ומנגנון קנס
הספק מתחייב לקיים את כל המטלות, המשימות והתנאים המופיעים בהסכם ובמפרטים לספק את כל  .1

המערכות, התמיכה והשירותים במועדים שיקבעו ע" המועצה   על מנת שלא לפגוע בפעילות השוטפת של 
בות הסכם זה מהווה התחייהמועצה   ולמלא אחר התחייבויותיו להשלמת התוכנה החסרה במועדים שקבע. 

 הספק לרמת שרות אותה ייתן למועצה  .
 

הספק מתחייב לעמוד בהבטחותיו על פי מסמכי הצעת מחיר זה. היה והספק לא יקיים את הבטחותיו, תהא  .1
המועצה   רשאית לקנוס את הספק בסכומים המצטברים המופיעים בטבלה. הסכומים יקוזזו מתוך התשלום 

א יכסו את סכומי הקנסות יחולטו הסכומים מתוך הערבות החודשי של המועצה   לספק ובמידה שאלה ל
 הבנקאית. כל הסכומים בטבלה הם בשקלים שלמים.

 
 

 קנס מהות התקלה

 1תקלה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע בטבלה 
 במפרט זה

לכל שעה שהתקלה נמשכת מעבר לזמן ₪  150
 המוקצב לתיקון התקלה

 2השבתה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע בטבלה 
 במפרט זה

לכל שעה שההשבתה נמשכת מעבר ₪  300
 לזמן המוקצב לתיקונה

. איחור עלת התחנה העצמאית בשעת חירוםאיחור בהפ
קבלת בקשה מהמועצה   לצורך סעיף זה מוגדר כארבע שעות מ

 .לת המערכתפעהל

 לכל שעת איחור₪  300ישלם הספק 

 לכל שעת איחור₪  150ישלם הספק   .כל איחור במתן שרות אחר לגביו לא נקבע מועד לתיקון

 

 הפעלת מנגנון הקנסות

סכום הקנסות יקוזז מהתמורה המגיע לספק. כל זאת בלי לפגוע בזכותה של המועצה   לבטל את ההסכם בגין  .2
בנוסף לקיזוז שהמועצה   רשאית להטיל  ההסכם.תקלה או נזק או השבתה או העדר שרות שיהווה הפרה של 

במישרין או בעקיפין כתוצאה  אםעל הספק המועצה   יהיה רשאית לקבל פיצוי עבור כל נזק שיגרם למועצה  
 .מתקלה או השבתה של שרות

 חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני -הדרכה והטמעה  
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תמשים עד שהם יוכלו להפעיל את המערכת הספק במסגרת הטמעת המערכת שלו ידאג לליווי והדרכת המש

 באופן עצמאי ובאישור המועצה  .
 

הספק יגיש למועצה , עם שאר מסמכי המכרז, את תכניתו להטמעת המערכות כולל הדרכה וליווי העובדים. 
בתכנית ההטמעה וההדרכה הספק יפרט איזה סוגי הדרכה יבצע: פרונטלי בחדר הדרכה, פרטני ואיזה אמצעי 

 והדרכה הוא יגיש למשתמשים: מדריכים מודפסים, תקליטורים המחשה מקוונת ועוד.תיעוד 
 

ליווי של עובד מסתיים בנקודת הזמן בה העובד מסוגל לבצע את מטלותיו בשגרה ללא עזרה של מדריך או עובד 
 תמיכה.

 
המציע יכשיר עובד המועצה   אחד שיהיה איש קשר לפרויקט. אותו עובד ירכז בעיות, יעבירם לספק ויאשר 

 שבעיות אלו נפתרו. 

 
 להצגת חידושים ולהדרכת משתמשים –מתחייב להגיע למועצה באמצעות נציג תמיכה אחת לחודש  הספק

 
 (.helpdeskמהחובה לספק שרותי מוקד תמיכה )למען הסר ספק, תכנית ההדרכה אינה פוטרת את הספק 

 

 הסבת הנתונים והטמעת המערכת
 

 רואה במעבר חלק ומהיר למערכת החדשה חשיבות עליונה.המועצה 

 יעדי הסבת הנתונים והתקנת היישומים הם:

 .שבועות מיום קבלת הוראת תחילת עבודה מהמנהל 8פרק הזמן להקמת המערכת החדשה תעמוד על  .1

 מינימום הפרעה לעבודה השוטפת; .2

 הסבת הנתונים תתבצע בסוף השבוע מיום ה' עד יום א', .א

 . המועצה  התקנת החומרה והיישומים יתבצע מחוץ לשעות העבודה הרגילות של  .ב

 מהימנות הנתונים לאחר הסבה; .3

 המנהל יערוך מבחני קבלה לבדיקת שלמות מאגרי המידע ומהימנות הנתונים, .א

  המועצה  לנספח זה הספק יבצע הסבת נתונים לצורך בדיקה של  1גדר בסעיף בשבוע הראשון המו .ב
 והמנהל,

עם אישור ההסבה הספק יתאם עם המנהל את המועד להסבת הנתונים לצורך תחילת העבודה  .ג
 במערכת,

הסבת הנתונים תתבצע רק באישור המנהל שבדק את נכונות ושלמות הנתונים בכל מאגר מידע  .ד
 המוסב. 

 של היישומים ועבודה חלקה במערכת; אינטגרציה .4
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ב'( הספק יציג למנהל את המערכות 3לאחר הסבה הראשונה של הנתונים לבדיקה )סעיף קטן  .א
 , המועצה  הפועלות על הנתונים המוסבים של 

תפעל בהתאם למפורט  במועצה  האינטגרציה בין המערכות שבהצעת המציע ולמערכות הקיימות  .ב
    בחני הקבלה בהמשך.במפרט הטכני )פרק ב'( ובמ

האינטגרציה תיבדק על פי אמות מידה שהמנהל יקבע. בדיקות אלה יבדקו את הדרישות הנוגעות  .ג
 לנושאים אינטגרציה וממשקים המופיעים במפרט הטכני.  

 הדרכה של המשתמשים .5

 המנהל יחד עם הספק ירכיב תכנית הדרכה למשתמשים במערכת, .א

 (,1)סעיף  הדרכת העובדים תתבצע במקביל להתקנת המערכת/ות .ב

 .תתקיים הדרכה מאומצת ביום ה' לפני סוף השבוע של הסבת הנתונים וביום א' אחריו .ג

לאחר הסבת הנתונים ומעבר לעבודה במערכת החדשה הספק ילווה את המשתמשים בעבודתם עם  .ד
המערכת עד למצב שהמשתמשים מפעילים את המערכת באופן עצמאי )תקופת ההרצה(. המנהל 

 מתפקד באופן עצמאי. יקבע מתי המשתמש 

כמות מספקת כדי לענות על כל שאלות בהמועצה הספק ידאג למדריכים מיומנים באתר  .ה
 המשתמשים.

 
תכנית ההדרכה תכלול את כל העובדים במערכת החדשה או שיש להם קשר אליה )לדוגמא חשבי אגפים  .6

 המזינים דרישות רכש ומעיינים בתקציב(;

 , מועצה  ההדרכה תתקיים באחד המתקנים של  .א

ההדרכה תכלול עזרי לימוד כגון, מצגות או חוברות הדרכה, תקליטורים, כל אלה על חשבונו של  .ב
 הספק,

 . המועצה  המנהל יהיה ראשי לדרוש חומרי עזר נוספים בהתאם לצורכי  .ג

 

אם הספק יכשל באחד או יותר מהשלבים של ההסבה, התקנה או ההטמעה של המערכות או יפגר 
כשלון או פיגור זה כאשר סיבת הפיגור הינה עקב מעשה ו/או מחדל מצד הספק, בלוח הזמנים, 

לבטל את ההסכם ולהתקשר עם ספק  רשאית היהתהמועצה    יהווה הפרה יסודית של ההסכם ו
 עפ"י דין. למועצה  וזאת מבלי לגרוע מכל הסעדים השמורים  ,אחר

 

 הסר ספק, כלול במחיר החודשי ולא תשולם תוספת כלשהי בגין הסבת נתונים.  ןלמע
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 סיום ההתקשרות
 

כל מקרה של סיום ההתקשרות, בין אם בתום תקופת ההסכם ובין אם לפני  תתום תקופת ההתקשרות כולל

  תום התקופה, בין אם ביוזמת המועצה ובין אם ביוזמת הספק.

  :עם תום תקופת ההתקשרות

, זאת עובדיואו אצל ו/שהצטבר אצלו למועצה ביחס את כל המידע והידע    המועצהלהעביר לידי  ספקעל ה .1

 .דה מתום תקופת ההתקשרותימי עבו 7 -לא יאוחר מ

ם אוניברסאליות הניתנות טבלאות נתונילהנוהל יכלול בתוכו את כל, התיעוד, אופן גזירת המידע מהמערכת  .2

 מערכות אחרות.ב לקריאה

לוגים, תנועות, מסמכים, תמונות, הנתונים, במקרה זה, כוללים את כל קובצי המערכת, לרבות קבצי אב,  .3

נתונים אלה  .כולל תאור תוכן הטבלאות והשדות וכיו"ב , טבלאות עזרמשתמשים, הרשאותאינדקסים, 

 קבצים"יועברו על מדיה מגנטית או בכל צורה אחרת על פי דרישת המועצה  . הנתונים יועברו בתבניות של 

 מפרט שמופרט כפי" האלפאנומרית במערכת אוניברסליים"קבצים ו" גרפית במערכת אוניברסאליים

 .כניהט

ותהליכי העבודה,  המועצה  מידע לגבי  או לכל תשלום נוסף עבור העברת הנתונים רשאיתהספק לא יהיה  .4

 ה ו/או נוהל מסירת המערכת.  זהציוד אם יש כ

במקביל לכניסתן  תקופה בה המערכות של הספק ממשיכות לפעולב( היא "חפיפה"תקופת המעבר )להלן:  .5

  .לאחר סיום ההתקשרות הנוכחית() ת של הספק החדשוהמערכלשרות של 

שעליו  המועצה  עד לקבלת הוראה בכתב מ "חפיפה"את המערכות גם בתקופת הל יעהספק ימשיך להפ .6

בתקופת ה"חפיפה" הספק ימשיך לספק את כל . וז התקשרותלהפסיק את מתן שרותי מערכת המידע נשוא 

 נתונים בתבניות של קבצים אוניברסליים.השירותים נשוא התקשרות זו לרבות תכניות להורדת 

 5לקבל תמורה עבור הפעלת המערכות בהתאם למפורט בסעיף  רשאיתהספק יהיה  "החפיפה"בתקופת  .7

 לספק. המועצה   לסכם ההתקשרות בין 

כל  גבוי של  ,על הפסקת השרות המועצה  מיום קבלת הוראה בכתב מ ,הספק ימשיך להחזיק במשך שנתיים .8

 . לעיל 3-ו 2דע המפורטים בסעיפים הנתונים והמי

ובמסמכים הבקשה  זהמסמך ב ותהמפורטלעמוד בהתחייבויותיו  ספקהעל כי  ,למען הסר ספק יצוין .9

 .להצעות מחיר, בכל מקרה של סיום ההתקשרות, לרבות סיום ההתקשרות על ידי המועצה  
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  ג'נספח 
  

 

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד

 גזר מועצה אזורית 

 ("המועצהו/או " "המזמין" -)להלן 
 9978909בית חשמונאי 

 
 

( ו/או "החברה" "הספקאישור על קיום ביטוחים של ___________________________  )להלן: " הנדון:
 –מועצה אזורית  גזראספקה, התקנה הטמעה ותחזוקה של תוכנה לניהול  לביצוע עבודות ומתן שירותי

סכם תכנון רישוי ופיקוח על הבנייה, נכסי רשות  ו/או מערכות נלוות ו/או שירותים נלווים , בקשר עם ה
 ____  )להלן: "השירותים"(____מיום  _

 
 
 

 
 בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 

            
אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של הספק,  .1

 כמפורט להלן:
 

ביטוח אחריות חוקית א. 
 כלפי 

הציבור )"ביטוח צד 
  שלישי"(

 פוליסה מספר
___________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין אבדן ו/או נזק 
לגוף ו/או לרכוש העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין, לעובדיו ולמי 

 מטעמו, בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.

 שנתית. למקרה ולתקופת ביטוח ₪  2,000,000סך  :גבולות אחריות
הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל  .1 :תנאים מיוחדים

 של הספק ומי   
 מטעמו בביצוע השירותים.    
 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. .2
 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .3

 הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל. .4
 ₪  (. 40,000לכל מקרה ביטוח. )אך לא יותר מ ₪  ______________ סך   : השתתפות עצמית

  ביטוח חבות מעבידיםב.   
 פוליסה מספר

___________ 

לכיסוי אחריות הספק על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 
 בגין נזקי גוף העלולים להיגרם לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים. 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   20,000,000  -לתובע ו ₪  6,000,000סך  ולות אחריות:גב
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם אחריות  :תנאים מיוחדים

 כמעביד לנזקי גוף שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.
 ₪  (. 20,000לכל מקרה ביטוח. )אך לא יותר מ ₪  ______________ סך   השתתפות עצמית:
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ביטוח אחריות ג.  
משולב ביטוח   מקצועית

 חבות המוצר
פוליסה מספר  

__________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר 
העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו, בגין 
מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או 

 בקשר עם ביצוע השירותים.   

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  1,000,000₪סך  אחריות:גבולות 
 .  הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:1 תנאים מיוחדים:

 )א(  אי יושר עובדים, )ב( עיכוב או שיהוי, )ג( אבדן מסמכים ומדיה מגנטית.       
 חודשים.   12.  הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 2
. הביטוח מכסה את אחריות המזמין  ועובדיו בגין ו/או בקשר עם מתן 3

 השירותים.
 .  תאריך רטרואקטיבי __________ )מועד התחלת מתן השירותים למזמין(4

 ₪  (. 60,000יותר מ  לכל מקרה ביטוח. )אך לא₪  סך  ______________  השתתפות עצמית:
 

 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 הספק ו/או המזמין.  –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב .3
 בת ועובדים ומנהלים של הנ"ל. חברות ו/או מועצה אזורית  גזר  -"המזמין" 

 
 הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים  .4

 .זדוןלמעט כלפי מי שגרם לנזק ב, ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין א.
 סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמין כלפי הספק. ב.
לרעה, אלא  םהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיה ג.

לפני מועד הביטול  לפחותיום  30 60הודעה בכתב, במכתב רשום,  מזמיןלאחר שנמסור לספק ול
 ו/או השינוי המבוקש.

בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד  נהתהי ותהפוליס ד.
לא יחול על הפוליסות ככול )למעט ביטוח אחריות מקצועית( חריג רשלנות רבתי  התחלת הביטוח

  וקיים.
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  .5

על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",  , ולגבי המזמיןווכלפי מבטחי אחר לא יופעל כלפי המזמין
מבלי שתהיה לנו זכות   וטוחיייו, ללא זכות השתתפות בבבמלוא השיפוי  המגיע לפי תנא ותוהמזכה א

, ולמען 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  תביעה ממבטחי המזמין
 .הנ"ל הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי

 

, באישור זהובכפוף לאמור  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות .6
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 

 

       _____________  ___________________          ________________ 
  חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים        תאריך 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________
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 1ד'נספח 
 
 

 -ערבות הצעה
 כתב ערבות בנקאית למציע )מכרז(

 

 בנק: ________________        לכבוד

 סניף: _______________        גזרמועצה האזורית ה

 מיקוד: ______________        

 תאריך: ______________        

 

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

 ( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס'"המבקשים"______ )להלן _______על פי בקשת ___
 ₪.  10,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  07/19

דרישתכם הראשונה בכתב ימים ממועד  7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל  
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

כם טענת הגנה את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפי
 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזר

 ועד בכלל. 30/6/2019ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה.   30/6/2019יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת   30/6/2019 לאחר יום

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

   

 בכבוד רב,                 

 בנק : _____________________                 
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 2ד' נספח

   -ערבות הסכם - נוסח ערבות ביצוע

 
 בנק: ________________        לכבוד

 סניף: _______________     גזרמועצה האזורית ה
 מיקוד: ______________        
 תאריך: ______________        

 צמודה מס' _____________ערבות בנקאית הנדון:    

( להבטחת  קיום התחייבויות המבקשים, בנוגע "המבקשים"____ )להלן __________על פי בקשת _____ .1
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק ,  ת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצהלאספק לחתימת  חוזה מיום ______

_________________________ _________ש"ח )_____________________  כל סכום עד לסך של 
"הפרשי ( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן ש"ח

 (.הצמדה"

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או 

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

( כי "המדד החדש"ם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורס
"המדד המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש /___ שפורסם ביום ______, היינו _____ נקודות )להלן 

( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם היסודי"
 ק במדד היסודי.הנ"ל מחול

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,                 

 בנק : _____________________                 
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 1ה'נספח -
 רקע ופרטי הספק

 
 

 כללי  .1

)מילוי כל הפרטים הינם בגדר  זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי,  רקע עסקי וניסיון. נספחב .1.1
 .חובה(

 פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2

 

 פרטים כלליים .2

 

 שם המציע: __________________________________________________ .2.1

 _____________________________________________________ כתובת: .2.2

 _____________________ ___________________________  פקס: טלפון : .2.3

 ____________________________:  כד'(וסוג המציע : ) חברה פרטית/ציבורית  .2.4

 ___________________________________________________ חברת אם: .2.5

 ________________________א.    חברות בנות:  .2.6

 ________________________ב.    

 ________________________ג.    

 

 פרטי מנהלים בכירים:  .2.7

 נסיון מקצועי השכלה שם  תפקיד
    מנכ"ל

מנהל 
 פיתוח

   

מנהל 
 השרות

   

 

 

  מועצהמנהל הפרויקט לעבודה מול ה .2.8

 ______________________________________: נהל הפרויקטשם מ .2.8.1

 _________________________________________  :תפקיד בחברה .2.8.2

 _____ :נסיון בעבודה בתחומים הנזכרים במכרז  _____  _ :נסיון בעבודה .2.8.3
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 נסיון בניהול פרויקטים )שנים(: _______   )מספר פרויקטים(: ________

 פרויקטים שבוצעו:   ______________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 סבת נתונים:וה כקמת מערכות מידע גיאוגרפיטים של ניהול פרויקנסיון ב .2.8.4

 פרויקט ___________________________  תאריך סיום __________

 ____  תאריך סיום __________פרויקט _______________________

 פרויקט ___________________________  תאריך סיום __________

 פרויקט ___________________________  תאריך סיום __________

 

 : המלצות .2.8.5

 מהות הפרויקט טלפון תפקיד שם  ארגון
     

     

     

     

     

 

  הפרויקט.יש לצרף קורות חיים של מנהל  .2.8.6

 

 של המציע ותק  וניסיון .3
 

 :___________החברה שנת יסוד .3.1

 _______  :במתן שרות של מערכות לניהול נתונים גיאוגרפייםמס' שנות עבודה  .3.2

 ____ )מספר פרויקטים(: נותובשלוש השנים האחריעודי קרקע בי יםניסיון בפרויקט .3.3
 

 
 
 מציעשל הכ"א  .4

 _____________________   מס' עובדי פיתוח: עובדים :   סה"כ .4.1

 מס' עובדי מוקד התמיכה: ______    ______:  _תמיכה במערכות המידעמס' עובדי  .4.2



 מועצה אזורית גזר 
 מכרז מערכת מידע גאוגרפית 

  

-   50  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394425.docx 

 

 

 

 _________מספר עובדים הנותנים שרותי קליטה וטיוב נתוני ייעודי קרקע:  .4.3
 
 

 מוניטין ולקוחות .5
 

 _____________________________________________:  מס' לקוחות כללי .5.1
 

 ____________________________ : *מס' לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים .5.2
 

 * הקמת מערכת ובסיס נתונים גיאוגרפיים   
 

 .(5.2ותים נשוא המכרז )המוזכרים בסעיף שיר ןשהמציע מספק לה גופים/רשויות 3 רשימה של לפחות .5.3
 

ישיר של איש טלפון  שם  איש קשר ותפקידו גוף/רשותשם  מס'
 הקשר

1    

2    

3    

4    

5    

 
)ע"י מנכ"ל/מהנדס רשות/ מנמ"ר/מנהל  לקוחות לפחות של המציעלושה חובה לצרף המלצות מש .5.4

 .(GISתחום 
 

 בממשקים ןניסיו .6

 
סיון בקליטת והעברת נתונים מ/אל מערכת לניהול ועדה )מעקב תב"ע, רשוי, פיקוח, וכו'( המותקן ינ .6.1

 עדה )בר טכנולוגיות(: __________  ובו
 )מספר רשויות(                                                                           

 לפני פרסום מכרז זה:  לעיל בשנתיים האחרונות 6.1ממליצים עבור סעיף  .6.2
 
 
 
 
 
 
 
 

ניסיון  בקליטת והעברת נתונים מ/אל מודולים לניהול ייעודי קרקע אלפאנומרי במערכות לניהול ועדה  .6.3
   _________: _)בר טכנולוגיות, טלדור, קומפלוט(

 מספר טלפון תפקיד איש קשר שם רשות  מערכת/ספק
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 )מספר רשויות(                                                                  

 לפני פרסום מכרז זה: ונות האחרלעיל בשנתיים  6.3ממליצים עבור סעיף  .6.4
 

 מספר טלפון תפקיד איש קשר שם רשות  מערכת/ספק
     
     
     
     

 
 

  EPRחברת של  מועצהסיון בקליטת והעברת נתונים מ/אל מודולים לניהול הכנסות במערכת בינ .6.5
 )מספר רשויות(                                             

 לפני פרסום מכרז זה: האחרונות לעיל בשנתיים  6.5ממליצים עבור סעיף  .6.6
 

 מספר טלפון תפקיד איש קשר שם רשות  מערכת/ספק
     
     
     
     

 
 

 
 

בנוסח המצורף למסמכי  יש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מספקי המשנה .א
 המכרז. 

יש לצרף רזומה של ספק המשנה לרבות תחומי פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות ממליצים בהם  .ב
 פועלות המערכות שיסופקו על ידו או לחילופים מתחום פעילותו.

 
 

                            _________________                                ___________         ____________ 
 חתימה וחותמת                      תאריך                                                      שם המציע                             
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 2ה'נספח -

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 

ההתקשרות לביצוע פרויקט זה, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת 
 בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

  1959 -חוק שירות התעסוקה תשי״ט 

  1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א 

  1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו 

  1951 -חוק חופשה שנתית תשי״א 

  1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד 

  1965 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו 

  1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג 

 1953 -חוק החניכות תשי״ג 

  1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א 

  1968 -חוק הגנת השכר תשכ״ח 

  1963 - חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג

  1987 -חוק שכר המינימום תשמ״ז 

 1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח 

  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( )כולל חוק בריאות ממלכתי( תשנ״ה 

  1996 -חוק העסקת עובדים ע״י קבלני כוח אדם( תשנ״ה 

 2011-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע״ב

 

 

 

      _________                                                  ____________                                            __________ 

 חתימה וחותמת     תאריך                                                                     שם המציע                                           
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 3ה'נספח -
 

 אישור זכויות חתימה
 

 
 תאריך: ____________                                                                                 

 
 רו"ח _________________, מרחוב ______________ מאשר בזה כדלהלן: /אני הח"מ עו"ד

 
רו"ח של המציע, ששמו:_____________________ ומספר זיהוי /הנני משמש כעו"ד  .1

 התאגדות הינו: ________________. 
 

מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה הינם ___________, וחתימתם בצירוף חותמת התאגיד  .2
 שמו המודפס, על גבי מסמכי המכרז מחייבת את המציע בקשר עם המכרז".או 

 
 

_______________ 
 +חותמתת רו"חחתימ
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 4ה'נספח 
 

 
 -מטעם עובדי הספק הנדון: התחייבות לשמירת סודיות

 
 תאריך: ________          לכבוד                                                                                        

 גזר מועצה אזורית 
 
 

)להלן: ״הספק״( בביצוע ההתקשרות מיום__________ ביניכם לבין  הואיל ואני אעסוק במסגרת תפקידי אצל
אני מתחייב  ,07/19פומבי  , במסגרת מכרזמועצה אזורית גזרעבור  מיד גיאוגרפית הספק להקמת ותחזוקת מערכת 

 כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:
אני מתחייב אני מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלי אגב, בקשר או  .1

 במהלך ביצוע השירותים.
עבודה,  לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות -״מידע״ לעניין התחייבות זו משמעו  .2

רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מסמך האגור ברשתות המחשבים 
 והתקשורת שלכם.

ידי לגבי המידע הסודי של הספק המצוי בידי, וזאת -אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על  .3
 , התחייבות זו לא תחול על:למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.  למרות האמור לעיל

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת  .3.1
 התחייבות זו;

 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי;  .3.2
 מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.  .3.3
 פי הוראות כל דין.-אשר גילויו נדרש עלמידע   .3.4

לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת  המועצה  מבלי לגרוע בזכאות  .4
 20,000בפיצוי מוסכם ומוערך מראש ממני, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך  המועצה  התחייבות זו על ידי את 

 ש״ח.
 

 

 

 

 

                  _________                                      ____________                                            __________ 

 חתימת העובד    תאריך                                                                  שם העובד                                                
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 5ה'נספח -
  מידע ואבטחת סודיות שמירת הצהרה בדבר

 ומתחייב מצהיר"( הספק" שם_______________) מטעם ים/מוסמך ים/נציג_________________  הח״מ אנו
 :בזה

 

 או אדם לשום, מכן לאחר ובין המועצהעם  התקשרותי תקופת במשך בין, למסור או להראות, לגלות לא .1
 למועצה הנוגע מידע ושום שלה המחשוב ומערכות המועצה של אחרים או, מסחריים סודות שום, גוף

 בעקיפין או במישרין הקשור מידע שום או, בפרט, זה מכרז נשוא ההתקשרות הסכם ולעניין בכלל
 הבאים או במועצה הקשורים הגופים או והאנשים, ספקיהן, לקוחותיהן, ענייניהן, עסקיהן, ברכושן

 או במועצה מהעסקתי כתוצאה אלי הגיעו האמורים והאינפורמציה שהסודות בין וזאת במגע עמהן
 .שהוא אחר אופן בכל לידיעתי שהגיעו ובין למועצה שירותים במתן

 שנמסרה ההסכם נשוא העבודה של ביצועה למטרות שלא לעיל כאמור במידע שימוש כל לעשות לא .2
 .אלה למטרות שלא, ב"וכיו, העתקים, שכפולים בצוע כולל, המועצה ידי על לביצועי

, העונשין חוק על עבירה מהווה הצהרה פי על המועצה כלפי ההתחייבויות מילוי שאי לי ידוע כי .3
 .1977-ז"התשל

 עלול, מהמועצה בכתב אישור ללא, דהוא למאן, לעיל 2 או 1 בסעיף כאמור מידע שהעברת לי ידוע כי .4
 .ביותר משמעותיים כלכליים נזקים למשרד להסב

 שהוא מידע על תחול לא זו התחייבות. האמור ההסכם תקופת תום לאחר אף לחול תמשיך זו התחייבות .5
 .הציבור נחלת בבחינת

 

 _____________:_עובד. ז.ת מס׳_____ _______:__העובד שם__ _____:_______החברה שם

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

     

 חתימת העובד והמעסיק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     
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 6ה'נספח -
 

  תצהיר זכויות הקניין
 
 

 תצהיר
 

אני הח"מ ___________ ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 מצהיר/ה בזה כדלקמן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 
מערכת  07/19פומבי מספר הנני נותן תצהיר זה בשם _________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז 

״(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע)להלן: "גזר מועצה אזורית עבור   מידע גאוגרפית
 המציע.

 
 במשבצת המתאימה( X) סמן ב 

 

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

 המכרז כמפורט במכרז.

 ס להצעה הן בידי _____________ והמציע מורשה לפעול מטעמו זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביח
 למכור ולתחזק את שרותיו.

 
המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות 

תים הכלולים קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש בשירו
 או תביעה של צד ג׳ כנגד המזמין.\בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 

_________                                        _________________                                           _______________ 
 חתימה וחותמת              תאריך                                                                    שם                                                  

 
 

 אישור

 /ה בפני במשרדי שברחוב ________ בישוב /ת כי ביום _________ הופיע/אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר
ת לי /ה על ידי ת.ז ______________ המוכר/תה עצמו/גב' _______________ שזיהה /בעיר ____________ מר

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

 
 
 

__________                                           _________________                                           ___________ 
 חתימת עו"ד                תאריך                                                  חותמת ומספר רישיון עורך דין                         
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 7ה'נספח -
 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים

אנו הח״מ ___________________ נציג/ים מוסמך/ים ומורשה לחתום בשם תאגיד __________________ 
ולאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן:  
ף המבקש להתקשר עם הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ שהוא הגו .א

 )להלן: "המציע"(.  07/19מכרז  במסגרת  מועצה אזורית גזר
הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש  .ב

אני עלול לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה. אני מתחייב להודיע באופן מידי על כל נתון או מצב שבגינם 
 להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.

ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תיבחן על ידי  .ג
עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים המועצה, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד 

 ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.
הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך בינו לבין  .ד

הקשורה להתקשרות ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של ניגוד עניינים המועצה מליטול חלק בעבודה כלשהי 
 במישרין ובעקיפין.

הנני מתחייב ליידע את המועצה במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע לי כי במקרה זה  .ה
ול עפ"י שיקול יהיה רשאית המועצה שלא להעביר למציע עבודה אשר מתקיים לגביה חשש לניגוד עניינים והכ

 דעתה הבלעדית.
בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא  .ו

פנייה זו, בכל שלב שהוא. ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, גם 
צה, באופן בלעדי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיה, כפי שיהיו בכל לאחר תקופת ההתקשרות, נתונה למוע

 עת.
אני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של המועצה בעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לפי שיקול דעת המועצה,  .ז

 לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין המועצה.
 ולראייה באתי על החתום:

     
 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 
 

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

יהא/תהא צפוי/ה ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

         _____________                                                                        ___________________ 
  תאריך

  
                                                     שם  
 חתימה 

 
 

 
  

חתימה וחותמת    מ.ר                                 
  עו"ד



 מועצה אזורית גזר 
 מכרז מערכת מידע גאוגרפית 

  

-   58  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394425.docx 

 

 

 

 8ה'נספח -
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר 

                          
 

________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ 
  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  

_________________________ אצל המציע _________________________  -אני משמש כ .1
, לביצוע גזר מועצה אזורית   מהאשר פרס  07/19ומבי מס' (,  שהגיש הצעה למכרז פהמציע - )להלן

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -העבודות נשוא המכרז )להלן 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
     מועצההשבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או    מועצהההשליטה בו או  
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-נקאות )רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הב      -    "שליטה"

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 במשבצת המתאימה [: Xלסמן 

 

  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 לפי חוק עובדים 2002באוקטובר  31 -בחשון התשס"ג  הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה ,
ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  1987-התשמ"ז
 האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים    

 חלות על המציע 1998 -אנשים עם מוגבלות, תשנ"חלחוק שוויון זכויות ל 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
  הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל

 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998
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   והשירותים החברתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
, הוא פנה כאמור 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

חייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה המציע מת .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 

 אישור

_____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9ה'-נספח
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   מועצהההצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

 לכבוד 
 גזר מועצה אזורית 

 (   מועצהה -)להלן 
 ג.א. נ.,

 07/19( במסגרת הצעתי במכרז מספר המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.     מועצההשפורסם ע"י 

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הביא   מועצהההנני מצהיר בזאת כי  .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה    מועצהה, קרובו, סוכנו או שותפו, או   מועצהה"חבר 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -, לעניין זה, ״קרוב״   מועצההעם 

 ים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע:)א( של ההודעה בדבר כלל 12כלל  .2.2

  -״   מועצההלא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר    מועצהה״חבר 
 שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.   מועצההאו קרובו או    מועצההחבר 

 י:לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כ 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או שותפו,  -, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  מועצהה" לא יהיה לעובד   
, פרט לעניין  שיש ואו בשמ ולמענ   מועצההכל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם 

ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות    מועצההלעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי 
 מספק״.   מועצההמהשירותים ש

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

 סוכן או שותף.אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו     מועצההבין חברי מליאת   .3.1

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו   מועצההאין חבר   .3.2
 באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.    מועצההשל 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3

 לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. רשאית היהי   מועצההידוע לי כי  .4

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות המקומיות )מועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
 'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף  רשאיתובאישור שר הפנים,  ומחברי 2/3ברוב של    מועצההאזוריות(, לפיהן מליאת 

 )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________

 
 10ה'נספח 
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 -מנהל הפרויקט מטעם הספקפרטי 

 
 

בפרק זה יפרט מנהל הפרויקט את פרטיו, ידע מקצועי, ניסיון עסקי שלו כמנהל פרויקטים מסוג זה.)מילוי 
 כל הפרטים הינם בגדר חובה ( פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין ״אין״ במקום המתאים.

 
 

 פרטים כלליים
 

 ______________________שם מנהל הפרויקט: 
השכלה, קורסים ותעודת רלוונטיות לתחום שירותי מחשוב )מערכות מידע, ניתוח מערכות, אבטחת מידע, 

 מערכות פיננסיות וכיו״ב(:
 
 __________________________ .א
 __________________________ .ב
 __________________________ .ג
 __________________________ .ד
 __________________________ .ה
 
 
 

 סייעים למנהל הפרויקט )באם יצורפו(
 

 ניסיון מקצועי השכלה שם תפקיד
    

    

    

 
 ותק וניסיון

 
 מספר שנות ניסיון במחשוב: ________________

 מספר שנות התמחות במערכות מידע ארגוניות: ________________
 

 
 
 
 
 
 

 ניסיון קודם
 

רשימת לפחות שני גופים דומים )מתן שירותים ציבוריים( שמנהל הפרויקט מספק / סיפק להם 
 .  מועצהלשירותים דומים לשירותים נשוא המכרז, בעלי מאפיינים דומים 
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 שטלפון ישיר של אי שם איש קשר ותפקידו התאגדות /רשות  /שם חברה  מס'

 הקשר
1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 

 תעודות והסמכות
 

 פירוט תעודות והסמכות. יש לצרף את התעודות והסמכות למסמכי המענה:
 

 גוף מסמיך שנת קבלת ההסמכה תעודה /נושא הסמכה  מס'
1    

2    

3    

4    

5    
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 טופס ריכוז מסמכים למציע
  

 אין יש תיאור

   הצעת המציע

הצעת המחיר של המציע )פרק ג' למסמכי המכרז ונספחיו( חתומים על 
   ידי המציע 

   תנאי המכרז -מסמכים לפרק א' 

 ערבות הצעה למכרז    1'  דנספח 
   

 ערבות ביצוע למכרז   2 ' ד נספח 
 
 

  

 זיהוי הספק וקבלני משנה     1ה' נספח 
   

 התחייבות להעסקת עובדים כדין ותשלום שכר מינימום כדין לפי חוק        8ה' נספח 
   1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו               

   אישור זכויות חתימה       3ה'  נספח

 אישור ביטוחים  ג' נספח 
   

 הצהרת סודיות המציע   4ה' נספח 
   

 הצהרת סודיות עובדי המציע  5ה' נספח 
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 אין יש תנאי המכרז -מסמכים לפרק א'  

 אישור רואה חשבון   נספח 
   

 תצהיר זכויות קניין   6ה' נספח 
   

 תצהיר ניגוד עניינים   7ה' נספח 
   

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים   8ה 'נספח 
   

   מועצההחברי –תצהיר בדבר העדר קרבה   9ה' נספח 
   

 פרטי מנהל הפרוייקט   10 ' הנספח 
   

 
 

 אין יש מסמכים משלימים  

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ

אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות 
והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף על פי חוק 

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 
  

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

   רכישת מסמכי המכרז.קבלה עבור 
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 ז'נספח 

 גזר מועצה אזורית    מועצהה

 07/19 מס'הצעת מציע מכרז  -הנדון 
  -   מועצהה_ למכרז ________________להלן הצעת המציע __________________________

 מענה המציע למפרט הטכני 

צילום מסך של מערכות יש לציין בטבלה להלן התייחסות לכל אחת מהדרישות, לרבות 
 שעובדות אצל לקוחות המציגות מענה למפרט זה

 
 הגדרות:

 
 .   מועצההאו העומדת לרשות    מועצהבהמערכת המידע הקיימת  -" המערכת הקיימת"
 
 המערכת המוחזקת בחוות השרתים של המציע אליה המשתמשים נגשים בתקשורת. -" מרכזיתהמערכת ה"
 
הפועלת ללא תלות במערכת    מועצההמערכת מותקנת במחשב)ים( של  -" תחנה עצמאיתאית / מעצהמערכת ה"

 המרכזית.
 
, DWG ,TIFF ,DXF ,JPG ,BMP GIF ,SHP ,SHX ,DBF ,raster formats, -" קבצים אוניברסאליים במערכת הגרפית"

vector formats ,grid formats קבצים אלה לא יהיו מוצפנים.ואחרים . 
 
קבצים אלה לא  ואחרים. ASCII ,XLS ,CSV ,MDB ,DAT ,XML -" קבצים אוניברסאליים במערכת האלפאנומרית"

 יהיו מוצפנים.
 
 
 

 הוראות כלליות: .1
 

 דרישות כלליות – מפרט טכני

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

  .1 כללי
תאפשר קליטת נתונים עדכניים והיסטוריים המערכת 

מהמערכת הקיימת כולל מפות, שכבות מידע, כרטסות 
 נתונים, טבלאות, תמונות ומסמכים.

    

  .2  כללי
 המערכת תפעל על פי החוקים, התקנות וההנחיות של

     משרד הפנים )ובייחוד נוהל מבא"ת רשות המים,
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 דרישות כלליות – מפרט טכני

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

(, משרד השיכון, מנהל מקרקעי ישראל וגופי ומבא"ר
 אחרים.וניהול מקרקעין תכנון 

  .3 כללי

המערכות תפעלנה על פי החוקים, התקנות וההנחיות 
הנוגעות לניהול משק בשעת חירום, פיקוד העורף, 

משרד הפנים )לרבות תכנית רציפות תפקודית(, 
 אחרים.משטרת ישראל וארגוני ביטחון ממלכתיים 

  

  .4 טכנולוגיה 
. WEBהמערכת המרכזית תאפשר עבודה בממשק 

תחנת עבודה עצמאית )לשעת חירום יכול לפעול 
 ממשק חלונות(.

  

  .5 טכנולוגיה 
המערכת של המציע תומך בעבודה עם הדפדפנים 

    פוקס.-אקספלורר, כרום ופייר

  .6 טכנולוגיה 

לעבודה מול    מועצהבהמציע ידאג להתאמת העמדות 
המערכת דהיינו, יתאים הגדרות בדפדפן, יתקון רכיבי 

תכנה עם נדרש וכל פעולה אחרת כך שהמערכת 
 תעבוד.

   

  .7 טכנולוגיה
מודולים למערכת בסיס נתונים משותף עם שאר ה

    הצעה.וחלקי ה

  .8 טכנולוגיה
 נהדועבתהמערכת על כל תתי המערכות והמודולים 

   .ועיצוב אחיד אחידיםסכים כמקשה אחת עם מ

  .9 טכנולוגיה

המערכת של המציע תתאים לכל הציוד הקיים 
. לדוגמא, אם סורק או מדפסת אינו מדגם   מועצהב

המוכר למערכת של המציע, המציע יתאים את 
 .חשבונוהמערכת שלו לציוד או יחליף את הציוד על 

  

  .10 טכנולוגיה
המערכת תדע לשלב מכשירים ניידים )מסופון, טלפון 

   חכם, מחשב לוח וכו'( בעבודה השוטפת.

  .11 תיעוד ועזרה
עבור תהליכים מורכבים המערכת תכלול תיעוד של 

תהליכי העבודה ואשפים בנויים בצורה מובנת 
 למשתמש.

   

  .12 תיעוד ועזרה
המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה עשירים כולל 

    מילון מונחים ותיעוד תהליכים. 

  .13 תיעוד ועזרה
היה יא וזמין פיתוח מיוחד מהספק הי   מועצההאם 

 לקבל את התיעוד המפורט של הפיתוח.  רשאית
    

  .14 יבוא יצוא

-המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע ודוחות אלפא
 -( וקובץ ל XLS/CSVאלקטרוני )נמריים  לגיליון 

ASCII  .כן יבוא נתונים ממקורות ממוחשבים חיצוניים
 .XMLלמערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי 

   

  .15 יבוא יצוא

המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע גרפי לקבצים 
 DWG DWF ,,TIFF ,DXF ,JPG,בתבניות מוכרות )

,BMP GIF ,SHP ,SHX ,DBF ,raster formats ,vector 

formats ,grid formats  .)ואחרים 

    

  .16 יבוא יצוא
המערכת תהיה בעלת מנגנון לקלוט נתונים מתכנות 

 ואחרים.AutoCad שרטוט כגון 
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 דרישות כלליות – מפרט טכני

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

  .17 יבוא יצוא
המערכת תתמוך בייצוא כל דוח או מידע לקובצי 

 ללא התערבות מפעיל. PDFאופיס או לקובץ 
  

  .18 יבוא יצוא
במבנה המערכות תקבלנה עדכונים ותייצא נתונים 

המצויות בשימוש בשלטון  GIS-למערכות ההמוכר 
 המקומי.

    

  .19 יבוא יצוא
 המערכות תקבלנה עדכונים ותייצא נתונים בתבנית

XML ,GML ו-KML. 
    

  .20 יבוא יצוא
המערכת תהיה בעלת יכולת להפצת הודעות לפי 

 חתכים שונים.
    

  .21 יבוא יצוא
כגון, פלוטר, המערכת תדע ליצור פלט למשלוח 

 .אחרים פקס ,דואל , הדפסה
    

  .22 יבוא יצוא

קבצי היצוא יפיקו עברית בצורה תקניה )כיוון נכון, 
 סימנים נכונים(.

היבוא יהיה בעל יכולת לסדר מלל בעברית מנגנון 
 )לתקן מלל הפוך(.

    

  .23 יבוא יצוא
המערכת תספק מידע ותפעל באופן משולב עם אתר 

    .  מועצהההאינטרנט של 

  .24 יבוא יצוא
המערכת תהייה פתוחה לשיתוף נתונים ממערכות 

אחרות ובפרט משרדי ממשלה גם כאשר נתונים אלה 
 ספקים אחרים.מוחזקים במערכות של 

   

  .25 יבוא יצוא
יר נתונים מוצפנים ובשיטות עבההמערכת תדע ל

    .העברת מידע מאובטחות

  .26 יבוא יצוא
המערכת תדע לייצא נתונים למכשירים ניידים ולקבל 

    עדכונים ממכשירים אלה.

  .27 מעקב
המערכת תאפשר תהליכי עבודה מורכבים עם מספר 

תכלול מסך ריכוז של תחנות אישור ובקרה. המערכת 
 פעולות או נושאים לאישור.

    

  .28 מעקב
המערכת תאפשר מעקב אחר התקדמות בתהליכים 

 מורכבים ממודולים שונים וממערכות אחרות ברשות.
    

  .29 מעקב
המערכת תאפשר תיוג כל עצם )מסך, רשומה, שדה( 

 עם תזכורת או הערה.
    

  .30 מעקב
המערכת תכלול טבלאות מרכזיות משותפות לכל 

המערכות והמודולים במערכות של המציע. למערכת 
   מנגנון התראה לגבי עדכון הטבלאות. יהיה של המציע 

  .31 גרסאות
המציע ישדרג את גרסאות התוכנה לגרסאות 

לכל תשלום  רשאיתהחדישות שהוא פיתח ולא יהיה 
   נוסף עבור הגרסה, ההתקנה ו/או ההטמעה.

 
  .32 גרסאות

היה זכאי לקבל כל תכנית, שגרה, עיבוד, י   מועצהה
שליפה, חתך, תוצר או דוח שיבנה עבור לקוח אחר של 

 תשלום.הספק, כל אלה ללא תוספת 
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 דרישות כלליות – מפרט טכני

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

  .33 גרסאות

עדכוני גרסה, תיקוני תכנה,    מועצהלהמציע יעביר 
עדכוני אבטחה, עדכוני טבלאות מערכת באופן 

אוטומטי וללא תוספת תשלום. המציע ידווח למנהל 
ברשות על כל שנוי או עדכון. עדכוני גרסה או כל שנוי 
במערכת הדורש השבתת השרות או שאלול לשבש את 

 השרות יתואם עם המנהל ברשות.

  

  .34 גרסאות
אחראי לעדכון התצורה בתחנות לאחר המציע יהיה 

 עדכוני גרסה או כל שנוי במערכת בהצעתו.
  

  .35 גרסאות

המציע ישלח למזמין פרסום חודשי בעלון דואל או 
בנייר המפרט את החידושים במערכת, שיטות עבודה 

( ומידע אחר על המערכות best practicesמומלצים )
 והשרות שלו.

אם היישומים של המציע נגישים מפורטל, הפורטל 
 יכלול חלון פרסום חידושים ומידע אחר. 
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תיאור המערכת הקיימת כיום לניהול נתונים גיאוגרפיים 

(GIS וניהול )דפי מידע 
 

 הנדסית לניהול מידע גאוגרפי בוועדה המקומית GISמערכת 

   

הגרפית והמילולית של נתוני התכנון, זכיות בניה, המערכת מטפלת בסוגיות ההצגה תפקיד:  

 הרישוי והפיקוח בוועדה המקומית. כמו כן, המערכת מספקת מידע על עצמים פיזיים לוועדה.

המערכת משמשת ככלי עזר לעובדי הועדה המקומית והועדה, לניהול תכניות בנין עיר  תאור: 

 ל הבניה ונושאים הנדסיים נוספים.)תב"ע(, ייעודי קרקע ושימושי קרקע, רישוי ופיקוח ע

ולמעקב אחר  מסכים ומנגנונים לקליטה וניהול נתוני תשתית ותכסית הקשורים לתכנון כלים: 

תכניות, ונושאים הנדסיים אחרים בתחום שטח שיפוט הועדה. כלי תצוגה גרפי של הנתונים 

 בנייר, במסכים ובאינטרנט.

ע. מידע גרפי על עצמים פיזיים. מידע והודעות מפות ייעודי קרקע והשימוש בקרק תוצרים: 

 לציבור )גם באינטרנט(, דוחות תפעול ודוחות ניהול להנהלה הבכירה ועוד. 

למערכת יש אפשרות לבצע קשרים ממשקים מערכת אלפאנומרית. והמערכת תהיה  ממשקים: 

 פתוחה לקליטה ודיווח למערכות מידע שונות בוועדה ובמגוון אמצעים.

המערכת עובדת כיום מול כל הפורמטים של נוהל מבא"ת ותהליכי העבודה מיוחדות: סוגיות  

המוגדרים בנוהל. למערכת יכולות להשתלב עם יישומים אחרים המותקנים בוועדה או מחוץ 

לוועדה )למשל, העברת נתונים למערכת ההכנסות והפיננסית, קבלת נתונים ממערכות בוועדה 

  ועוד(.

 
 פרויקט ייעודי קרקעפק לביצוע דרישות כלליות מהס

  
ידע בהסבת נתונים גרפיים בהתאם להוראות תקנונים, בהתאם לשכבת תפקיד:  

 קאדסטר.
 

 
  
סריקות , תוכניות השרות כולל איסוףעל הזוכה בתהליך ההסבה הגיאוגרפי לספק  תאור:

בסיס נתונים  ביצוע בהתאם להנחיות האחראי על המרה למבנה ממוחשב,  משלימות, 
לעבוד בהתאם לכללים ויעילות המערכת הקיימת והכל על מנת  –לניהול ייעודי קרקע 

 מערכת תציג את המידע. שה
  

יוטמעו המערכת על ידי איש הועדה בלבד ו קבצי נתונים מוכנים לקליטה במערכת  תוצרים:
 ת ההטמעה דרך אתר הועדה.לזוכה תינתן האפשרות לראות את תוצאו

 
(, GISקבצי הנתונים לקליטה במערכת לניהול מידע גיאוגרפי )הזוכה יכין את סוגיות מיוחדות:  

 . הועדהשל   GISאופן הצגתם במערכת ה  יראה אתו
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 המערכת תיאור 

 
 שם היישום: _______________________

 קצר: ______________________________________________ תאור

______________________________________________________ 

 

 ________ לקוחות: 5זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 

 
 פירוט שם המערכת והיצרן נושא 

   *שרת)י( היישום 1.0

    

   מערכת הפעלה בשרת)ים( 2.0

   בסיס הנתונים 3.0

   חבילת התכנה/מחולל היישום 4.0

   )בצד הלקוח( מערכת הפעלה בקצה 5.0

   תצורת חומרה נדרשת בקצה 6.0
  מעבד תתצורה מינימאלי 

   כלי הצגת הנתונים למשתמש 7.0

   מחולל הדוחות המובנה ביישום 8.0

    
 הנתונים ברשותוקליטת פרויקט טיוב 

  

המכילה נתוני אוכלוסייה ממערכות המידע  GISהינה לייצר מערכת הפרוייקט מטרת 
 הקיימות ברשות וזאת לשני משימות עיקריות:

יצירת מאגר מידע מאוגד ומטוייב גאוגרפית אשר יאפשר ניתוח נתונים לצורך קבלת  .א
 הנוגעות לפעילות הרשות המקומית ובניית העיר חריש תהחלטות אסטרטגיו

מרכזי אשר מאגד את המידע המוניציפאלי על כל מערכותיו לצורך " HUBיצירת " .ב
-שמירה על עדכניות וטיב הנתונים המרחביים שנקלטים במערכות המידע האלפא

 נומריות.
 

 מלבד המערכת, המציע יצטרך לבצע פרויקט טיוב נתונים עבור המועצה.
וזאת בכדי לתת לכל  GISהמציע יגיש הצעה לטיוב נתוני המערכות הקיימות במערכת ה 

-רשומה בבסיסי הנתונים הקיימים מזהה גאוגרפי אשר יאפשר חיבור נתונים אלפא
 .GISנומריים ממערכות המידע הנזכרות למערכת ה

על המציע לקחת בחשבון כי במערכות המידע של הרשות קיים מזהה גאוגרפי )לרוב 
ני מקרקעין כגון גושים מלבד מערכת ניהול וועדה אשר מתבססת יותר על נתו –כתובת 

 וחלקות(.
לצורך ביצוע הפרויקט המציע יקבל לידיו את המידע הנדרש לניהול והצגה במערכת ה 

GIS נומריות.-בטבלאות אקסל אשר יופקו מהמערכות האלפא 
הקיימת ברשות ועל בסיסה  GISבנוסף יקבל המציע שכבת כתובות מעודכנת ממערכת ה 

 המידע.יתבצע טיוב הנתונים למערכות 
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בגמר טיוב הנתונים המציע ישיב את הטבלאות כאשר הוסיף את שדה הכתובת המפורק 

 )בהתאם למפרט שדה כתובת בלמ"ס( ואלו יעודכנו במערכות המידע הקיימות.
 

לצורך שמירה על אחידות המידע, המציע יציג ארכיטקטורה בהצעתו להקמת ממשק 
 .GISת והצגת מידע מעודכן במערכת ה אחורי של זרימת מידע ממערכות המידע הקיימו

 
נדגיש כי אחריות יישום הממשק תחול גם על חברת מטרופולינט בכל הנוגע לעדכון 

קבוע לשרת  serviceמערכות המידע בכתובת מטוייבת ושידור טבלאות מעודכנות ב
 המועצה.

 
לל כאשר כ GISהתוצר הסופי של פרויקט טיוב הנתונים יהיה יכולת הצגתם במערכת ה

 נתוני המערכות ניתנות לגישה באמצעות שכבת הכתובות.
 

 

 .GISוניתוח המידע ממערכת ה BIמערכת 

 
מערכת זו נועדה לשמש ככלי לתכנון אסטרטגי עבור המועצה ולעיבוד הנתונים המטוייבים 

 .GISשאוגדו תחת מערכת ה 
המוזכרת לעיל  GISהנדרשת צריכה תחילה להיות מחוברת ישירות למערכת ה  BIמערכת ה 

ולהיות בעלת גישה ישירה לכלל הנתונים אשר יוכנסו ויתוחזקו בין אם בממשק או בין אם 
 באחזקה ישירה.

ובעלת גמישות  BIעדכני כמקובל במערכות  DASHBORDהמערכת צריכה להיות בעלת 
 ת, מסכים, מצגים. מירבית ליצירה ובנייה של דוחו

על המערכת להיות בעלת ממשק משתמש אשר יאפשר למנהל המערכת לייצר ניתוחים שונים 
על בסיס המידע הזמין לרשותו וזאת בהתאם להוראות ישירות אשר יגיעו ממשרד מנכ"ל 

 המועצה ובהתאם לסדר היום המועצה האזורית.
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 פרוט הדרישות

  

 

 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 א. כללי
הגישה לנתונים במערכת והצגת 

   .WEBהשכבות תהיה בממשק 

 2 כללי

המערכת ההנדסית תכלול את כל 
פונקציונאליות, הרכיבים, תכונות, 

מחשבונים, מנגנוני עיבוד, כלי מיפוי 
 ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.

  

 3 כללי

המערכת תקלוט את כל הנתונים 
 מועצהבועדה והמהמערכות הקיימות 

)על כל שלוחותיה( אלא אם כן נגדיר 
מראש את מנהל ההנדסה אשר כולל 
 את הועדה ואגף ההנדסה והתשתיות

 

 

כלול את כל השכבות מערכת ת 4 כללי
   ".םקיי מצב שפורטו בנספח "

 5 כללי
תהיה אינטגרציה מלאה בין כל 

 ותמערכהמודולים והנתונים ב
 .יתההנדס

 
 

תכלולנה דוחות ניהול המערכות  6 כללי
   מובנים ומחולל דוחות.

 7 כללי
למערכת תהיה השקה לכלי בקרה 

תקציבית וכלי בקרה על פרויקטים 
 .מועצהבמערכת הפיננסית של ה

 
 

 8 כללי

המערכות תפעלנה על פי כל החוקים 
והתקנות הנוגעות לניהול הנדסי 
למשל, חוק תכנון ובניה, פקודת 

רישוי עסקים וכל חוק הקרקעות, חוק 
ו/או תקנה אחרת הנוגעים לנושא 

 ההנדסי.

 

 

 1 ב. מערכת מיפוי 
המערכת תקלוט ותציג תצלום אוויר 

ס"מ לפיקסל  7.5עד רזולוציה 
 ותצלומים אלכסוניים.

 
 

 מערכת מיפוי
המערכת תהיה ערוכה על רשת  

  קואורדינטות ישראל החדשה
 

 מערכת מיפוי

2 

קואורדינטות של המערכת תציג 
מיקום העכבר על המפה. תהיה 

למשתמש אפשרות להציג את רשת 
 הקואורדינטות.
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 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 מערכת מיפוי
3 

-המערכת תציג מידע בקנה מידה מ
  ומה שביניהם.  1:100ועד   1:50,000

 

 מערכת מיפוי

4 

עם שינוי קנה המידה המערכת תדע 
להסתיר פרטים או לחשוף פרטים 

ע"י  ונתנילהנחיות אשר י)בהתאם 
מזמין העבודה(. לדוגמא בקנה מידה 

המערכת תציג כותרות של  1:12,500
שכונות בלבד. עם הגדלת קנה המידה 

יתווספו כותרות של  1:5,000-ל
מוסדות ציבור ושמות דרכים. בקנה 

יופיעו תוויות של  1:500מידה של 
עצמים קטנים כגון, מגופים וכו'. בכל 

מקרה למשתמש יהיה אפשרות 
 או לחשוף פרטים.להסתיר 

 

 

 מערכת מיפוי
5 

תהיה אפשרות להציג שכבות ועצמים 
בשקיפות חלקית. למשתמש יהיה 

 שליטה על תכונה זו. 
 

 

 מערכת מיפוי

6 

המערכת תחשב מרחקים בין נקודות 
או רצף נקודות )מסלולים(. חישוב 

המרחק יעשה על פי נקודות או על פי 
 (.gridרשת )

 

 

 מערכת מיפוי
המערכת תחשב שטח של מתחמים  7

  וצורות שונות )פוליגונים(. 
 

 מערכת מיפוי

8 

המערכת תאפשר תרגום כתובת 
למיקום במפה )קואורדינאטות( 

 reverse-ו geocodeולהיפך. דהיינו 
geocode. 

 

 

 מערכת מיפוי

9 

המערכת תשמור גם כתובת או נתון 
)למשל כתובת של בית פינתי(שאינה 

המערכת מוביל כנתון חליפית. 
תאפשר רישום כתובת נוספת כגון 

שדות אלה מספר משק, בלוק וכד'. 
שדה יהיו רב מופעים כאשר לכל מופע 

המערכת תאפשר חיפוש לפי כל  .אפיון
 כתובת וקישורו לכתובת המובילה.

 

 

 מיפוימערכת 

10 

סביב מסך התצוגה של המידע 
הגיאוגרפי יהיו סרגלי כלים 

ומקראות. למשתמש יהיה אפשר 
להעלים את הכלים האלה. המקרא 
יהיה מדורג כאשר המשתמש יוכל 

 להרחיב או לצמצם את המידע.
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 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 מערכת מיפוי
11 

באמצעות המקרא המשתמש יוכל 
לבחור איזה מידע יוצג ואיזה מידע 

 יוצג.לא 
 

 

 מערכת מיפוי

12 

המערכת תאפשר למשתמש ליצור 
ולקלוט עצמים ומידע גיאוגרפי, 
לקשור אותם לקבוצות ושכבות 

ולהציגם על גבי מפת רקע או בשילוב 
עם שכבות אחרות, באופו עצמאי 

ובהתאם להרשאות אשר יקבעו לכל 
 משתמש ע"י מזמין העבודה.

יוכלו   שפ"עלמשל, רק עובדי מחלקת 
 .ירהשלי כלי אצלעדכן מידע ושכבות 

 

 

 מערכת מיפוי
13 

המערכת תבצע עיבודים משולבים בין 
( mashupשכבות/קבוצות מידע )

 ותציגם על מפה.
 

 

 מערכת מיפוי

14 

המערכת תאפשר למשתמש ליצור 
בו הוא מעדכן טיוטא )"סקיצה"( 

עצמים ומכין שכבות וכל מידע 
כמו כן המשתמש יוכל . גיאוגרפי אחר

מידע להלביש קובץ חיצוני במערכת. 
משתמש אך לזה יהיה שייך גיאוגרפי 

יהיה ניתן לשיתוף עם משתמשים 
  .אחרים

 

 

 מערכת מיפוי

15 

המערכת תאפשר תרגול וסימולציה 
של אירועים והצגתם על מפה בנוסף 

 לשכבות/קבוצות מידע אחר.
למשל, המערכת תאפשר הגדרת 

ורדיוס או פוליגון. המערכת נקודה 
תנתח ותציג את המידע בתחום 

 המוגדר.

 

 

 מערכת מיפוי

16 

 drillהמערכת תאפשר חקירת נתונים )

down .על מפה של עצם על מפה )
למשל, הצבעה על עצם או כתובת 

המציין מיקום יביא את המידע על 
אותו עצם או כתובת. המערכת 

תאפשר שימוש בלחצן ימני בעכבר 
 כדי לבצע פעולות ולקבל תפריט מידע.

 

 

 מערכת מיפוי

17 

המערכת תהיה מקושרת למערכות 
האלפאנומריות כדי לקלוט נתונים 
לצורך ניתוח מרחבי והצגה על גבי 

 מפה.
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 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 מערכת מיפוי
18 

המערכת תאפשר ניתוח מרחבי למשל, 
תיחום שטח על פי תאור, תיחום שטח 

 מסביב לנקודה ועוד.
 

 

 מערכת מיפוי

19 

המערכת תאפשר קליטה של מידע 
 GISו/או שכבות נתונים מערכות 

כמו כן, המערכת תאפשר  אחרות.
למשתמש לקלוט קבצים )למשל, 

תכנית, מדידות או תשתיות( וליצור 
מידע והכל בהתאם מהם שכבות 

 להרשאות.

 

 

 מערכת מיפוי

20 

עבור כל עצם )נקודה, צורה(, מידע 
ו/או שכבה יהיה אפשר ליצור כרטסת 

נתונים גמיש בו המשתמש יוכל 
להוסיף שדות המתארות את תכונות 

 .העצם / שכבה

 

 

 מערכת מיפוי

21 

בכרטיס עבור עצמים ו/או מידע ו/או 
שכבות נתונים יהיה בנוסף לשדות 
תאור: תאריך יצירת המידע, שם 

המשתמש שיצר את המידע, תאור, 
 הערות ועוד. 

 

 

 מערכת מיפוי
22 

תהיה אפשרות לחייב את המשתמש 
למלא את כרטיס המידע עבור 

 העצם/מידע/שכבה.
 

 

 מערכת מיפוי

23 

מידע שצמודה לעצם המערכת תאחזר 
( שיהיה popupבחלון שיעלה על המפה )

. מועצהמעוצב בהתאם לדרישות ה
המשתמש יוכל להקטין, להגדיל 
ולהזיז את החלון על פני המפה 

 ולקבוע את מידת השקיפות שלו.

 

 

 מערכת מיפוי

24 

המערכת תכלול מנגנונים לטיוב 
נתונים. המערכת תכלול שאילתות 

לאיתור סתירות ודוחות מובנים 
וכפילויות בנתונים. למשל, המערכת 

תאגד נתוני כתובת ממערכות ותבדוק 
 את מהימנותם.

 

 

המערכת תציג על גבי מפה נתונים  1 גיאוגרפי מידע. ג
   מכל מודול ומערכת בהצעת המציע.

 2 מידע גיאוגרפי

המערכת תאפשר קליטה של מידע 
ו/או שכבות ו/או רשתות נתונים 

כמו כן,  אחרות. GISממערכות 
המערכת תאפשר למשתמש לקלוט 

קבצים )למשל מדידות( וליצור מהם 

 

 



 מועצה אזורית גזר 
 מכרז מערכת מידע גאוגרפית 

  

-   76  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394425.docx 

 

 

 

 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 שכבות מידע והכל בהתאם להרשאות.

 3 מידע גיאוגרפי

למשתמש במערכת יהיה אפשר ליצור 
עצמים גיאוגרפיים, לקשור אותם 
לקבוצות ושכבות ולהציגם על גבי 

מפת רקע או בשילוב עם שכבות 
 אחרות.

 

 

 4 מידע גיאוגרפי

 המערכת תכלול שכבת מבנים ונכסים
עם ומערך כתובות  מועצהממערכות ה

 ימודול לקליטה שרטוטים מסקר
 נכסים עבור ארנונה. 

 

 

 5 מידע גיאוגרפי

המערכת תקלוט נתונים ממערכות 
. המערכת תציג מועצהלניהול נכסי ה

מיקום הנכס ופרטים מתוך כרטיס 
 הנכס במערכת לניהול נכסים.

 

 

 מידע גיאוגרפי
6 

המערכת תטפל בכל הנושאים 
הקשורים בייעודי קרקע ושימושי 

 קרקע.
 

 

 מידע גיאוגרפי
על אותה מערכת תהיה אפשרות נתוני   7

   רישוי ופיקוח על הבניה.

 מידע גיאוגרפי
8 

המערכת תכלול יישומים לניהול 
שתיות ותכסיות )? מה מעקב אחר תו

 .הכוונה?( בשכבות נפרדות
 

 

 מידע גיאוגרפי

9 

המערכת תהיה מוכנה לקליטה של כל 
תהיה  מועצהנתון או שכבה שה

מעוניין לנהל אותה במערכת הגרפית 
גם אם הוא אינו קשור לניהול הועדה 

 המקומית.

 

 

 מידע גיאוגרפי

10 

המערכת תעקוב אחרי נתוני שימושי 
קרקע בשכבות נפרדות עבור כל תכנית 

כך שיהיה אפשר להעלות את כל או 
חלק מהתכניות הנוגעות לעצם 

 גיאוגרפי אחד לפי בקשת המשתמש. 

 

 

 מידע גיאוגרפי

11 

מסד המידע של המערכת יכיל מידע 
מתוך התקנונים של התב"עות ותדע 
ליצור שכבת קומפילציה של תכניות 

על מנת להציג את המצב החוקי 
העדכני של כל חלקה או עצם במערכת 

והכל בתאום עם מערכת אלפנומרית 
 .מועצהאשר תתבצע ע"י ספק של ה

 

 

  ותדפיס של  המערכת תפיק תשריט 12 מידע גיאוגרפי
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 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

זכויות הבניה בחלקות או עצמים 
והכל בהתאם למוגדר בחוק התכנון 

 .והבניה ו/או בתקנות
 מידע גיאוגרפי

המערכת תכלול יישומים לניהול  13
   .עצמים בשכבות השונותמעקב אחר ו

 מידע גיאוגרפי
14 

 המערכת תכלול שכבת מבנים ונכסים
 יעם מודול לקליטה שרטוטים מסקר

 נכסים עבור ארנונה.
 

 

 מידע גיאוגרפי

15 

דע להציג נתוני אוכלוסיה המערכת ת
מימ"ד או גחלת, לניהול מערכת )

 גביאוכלוסין הנמצאת ברשויות( על 
המערכת תהיה  .מועצהמפת ה

מסוגלת להצליב את הנתונים בשכבת 
ושכבות אחרות כגון,  האוכלוסיה

רובעים ולחשב סיכומים 
וסטטיסטיים עבור תאי שטח 

 מוגדרים.

  

 שעת חירום

16 

 תומערכדע לייצא נתונים להמערכת ת
השו"ב )שליטה ובקרה בשעת חירום( 

לגורמי  וכן לספק כל נתון  מועצהשל ב
הטיפול בשעת חירום )מוקדי חירום 

ברשויות סמוכות, פיקוד העורף, 
 גורמי ביטחון והצלה(.

  

 שעת חירום
17 

המערכת הגיאוגרפית על כל שכבותיה 
והנתונים בה תתפקד על עמדה בודדת 

 ללא תקשורת.
  

. דוחות ומידע ה
 מנהלי

 
1 

 גיאוגרפיתהדוחות של המערכת ה
כללו את כל הדוחות הקיימים י

ת פועלוהדומות ת ובמערכהמקובלים 
דוחות בתוספת בשלטון המקומי 

 שהמשתמשים יבקשו מעת לעת.

  

 2 דוחות

דוחות יהיה כלול במערכת המחולל 
ויאפשר בניית דוחות על ידי 
המשתמשים מכל תוכן במערכות 

. כל דוח יועבר לאקסל מועצהב
 בלחיצת כפתור.

  

 3 דוחות

המערכת תספק את כל הדוחות 
 מועצההמובנים הדרושים על ידי ה

ים הגיאוגרפיים לצורך ניהול הנושא
 .וייעודי קרקע

  

 4 דוחות
המערכת תספק דוחות מובנים 

את כל  מועצההנדרשים על ידי ה
הדוחות המובנים הנדרשים או 
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 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

בעתיד על ידי משרדי  ושיידרש
האוצר/מנהל ממשלה לרבות משרד 

 התכנון/משרד הביטחון וכיוצ"ב.

 5 דוחות

המערכת תספק התראות ודוחות 
שגויים של קליטה למערכת ההנדסית 

פוליגונים לא סגורים, כפילות  כגון:
נתונים בעיקר לגבי כתובות וישויות 

 פיזיות.

  

 6 דוחות
מודול מידע למנהל יכלול גם דוחות 

   בקרה.

 7 דוחות

מודול מידע למנהל יכלול גם מחולל 
למשתמש, אשר דוחות יעיל וידידותי 

יאפשר הפקת דוחות אינטגרטיביים 
מכל מודול במערכת. תהיה אפשרות 

להצגת סיכומים ומידע להנהלה 
הבכירה במסכים ברורים ותמציתיים 

(dashboards .)'וכו 

  

 דוחות

8 

הספק מתחייב לשלוח בחוזר דוא"ל 
או עלון נייר עדכונים אודות כל חידוש 

תהיה זכאית  מועצהבמערכת שלו, וה
לקבל עדכונים אלה ללא תוספת 

 תשלום.

  

 1 . ממשקיםו

"קשר חם" היה י גיאוגרפיתערכת הלמ
למערכת כווני -דוממשק או לפחות 

. המעבר של מועצהלניהול הועדה וה
נתונים והשילוב של תכניות ומסכים 
בין מערכות  האלפאנומריות 

 והגיאוגרפיות יהיה שקוף למשתמש. 
המערכת תאפשר התמקדות בנכס, 

ומעבר במפה מבנה או עצם אחר 
למסכים הנוגעים בדבר במערכת 

. כמו כן, מועצהוה לניהול ועדה
דע להגיב לבקשות למידע המערכת ת

מסך, שורה או  מתוךוהתמקדות 
 מערכת לניהול ועדה.בכפתור 

המערכת הגרפית תשלח את המידע 
חזרה במבנה מוסכם שקבע המערכת 

 לניהול ועדה.

  

 2  ממשקים

המערכת ההנדסית תדע לקלוט נתוני 
מדידות מסקר נכסים )כשכבת מידע( 

 GIS-ולשייך אותם לעצמים במערכת ה
 ולתיקי בניין.
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 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 3 ממשקים
כיווני -מערכת תהיה בעלת ממשק דוה

ולמוקדים  ת פיקוח עירוניולמערכ
 העירוניים.

  

 4 ממשקים

המערכת ההנדסית תהיה בעלת 
, ממשקים  להורדת נתונים למסופונים

טלפונים חכמים וליישומים ניידים 
שונים לצורך פיקוח על הבניה. כמו 

כן, המערכת תדע לקלוט נתונים 
אלפא נומריים, תמונות  ונתונים 

גיאוגרפיים ממסופונים, טלפונים 
 חכמים ומכשירים ניידים אחרים.,

  

 5 ממשקים

למערכת תהיה השקה למערכות רישוי 
עירוני עסקים, פיקוח עירוני, מוקד 

ומערכת ההכנסות על מנת לאתר בניה 
 או שימושים חורגים.

  

 6 ממשקים

 םהמערכת תהיה בעלת ממשקי
מערכות בנתונים וקליטת העברת ל

 המים יתאגידב ממוחשבות הפועלות
ושיתוף פעולה עם המערכות 

 .בתאגידים

  

 7 ממשקים

המערכת תהיה בעלת ממשקים 
למערכות הגביה של החברה 

 .אר .פי .לאוטומציה, מטרופולינט, אי
 ופריאוריסיטי. 

  

 ממשקים

8 

המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת 
מימ"ד ו/או גחלת לניהול אוכלוסין. 

המערכת תקלוט מאפיינים של 
 גביאוכלוסיה ותציג אותם כשכבה על 

המערכת תהיה  .מועצהמפת ה
מסוגלת להצליב את הנתונים בשכבת 

האוכלוסיה ושכבות אחרות, כגון 
רובעים, ולחשב סיכומים 

וסטטיסטיים עבור תאי שטח 
 מוגדרים.

  

 ממשקים
9 

המערכת תעבוד מול כל הפורמטים 
של נוהל מבא"ת ותהליכי העבודה 

 המוגדרים בנוהל.
  

 ממשקים

10 

המערכת תתממשק "בקשר חם" 
למערכות חיצוניות כגון מערכות 

להצגת צילומים אלכסוניים ומצלמות 
 אבטחה כולל מוקד אבטחה.

המערכת תאפשר התמקדות במפה 
 ומעבר לצילומים.
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 המערכת הגיאוגרפית - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 ממשקים

11 

המערכת יודעת לקבל נתונים ולשתף 
נתונים עם מערכות גיאוגרפיות 

, ESRI ,MapGuide ,MapInfoאחרות )
Intergraph ,QGIS .)ועוד 

  

 אתר אינטרנט

1 

המערכת תציג כל שכבה או מידע 
תחליט לפרסם.  מועצהלציבור שה

המידע יוצג באתר האינטרנט נגיש 
 בהתאם להרשאות.

  

 אתר אינטרנט

2 

המערכת תותאם לעבודה עם כל סוגי 
הדפדפנים הנפוצים: כרום, 

אקספלורר, אדג', ספארי, פיירפוקס 
 וכו'.

  

 אתר אינטרנט

3 
האתר יהיה נגיש לבעלי מוגבלויות 

תפריטי נגישות , AA ברמה של 
 .ונגישות קולית

  

 אתר אינטרנט
4 

)עם  מועצההמערכת תאפשר לעובדי ה
להזין הודעות  (הרשאה מתאימה

 .ולנהל תכנים באתר לציבור
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ייעודי קרקע - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -
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 ייעודי קרקע - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1  ייעודי קרקע

המערכת תציג כל נתוני ייעודי קרקע 
תכניות קיימות )מאושרות, שיקלטו 

מופקדות או שיש להן השפעה 
 תכנונית(.

  

 2 ייעודי קרקע

המציע יקלוט ויבצע טיוב של הנתונים 
ועדה כך ששכבות /מועצההקיימים ב

התכניות ושכבת הקומפילציה יתאימו 
האלפאנומרית. למען הסר נתונים ל

ספק ההתאמה ורמת הדיוק יקבעו על 
 .מועצהידי המנהל בועדה/

  

 3 ייעודי קרקע

המערכת תקלוט תקנונים ממקור 
ממוחשב בתבנית נוהל מבא"ת של 
-משרד הפנים הפנים/משרד האוצר

 מינהל התכנון.
המערכת תאחסן תכניות )הוראות, 

תשריטים, נספחים( סרוקים 
ומסמכים אחרים. אם התכניות 
קלוטות במערכת לניהול הועדה 

הספק יקשר את התכניות  לישויות 
 במערכת הגיאוגרפית.

  

 ייעודי קרקע

4 

המערכת תשמור גרסאות קודמות של 
תכניות וייעודי קרקע ותדע לחשב 

ייעודי קרקע הנגזרות מתכניות רבות 
 )קומפילציה(.

  

 ייעודי קרקע
5 

ייעודי קרקע תהיה השקה למערכת 
מאובטחת לאתר האינטרנט של 

 ועדה. /מועצהה
  

 ייעודי קרקע

6 

תנהל נתוני ייעודי קרקע למערכת 
 תהיהאלפאנומריים באופן עצמאי ו

קשר למודול האלפאנומרי  לה
במערכת לניהול ועדה כך שיש ניתן 

להפיק דף מידע של זכויות ברמה של 
 נכס בודד בצמוד לתשריט של הנכס. 

  

 דוחות

1 

המערכת תספק את כל הדוחות 
הועדה המובנים הדרושים על ידי 

ים לצורך ניהול הנושא מועצההו
 .הגיאוגרפיים וייעודי קרקע

  

 ממשקים
1 

אפשר התמקדות בעצם המערכת ת
לחיצת כפתור לכרטסת בבמפה ומעבר 

 .ייעודי קרקעשל הנתונים ודף המידע 
  

 ממשקים
2 

שתלב עם המערכת לניהול המערכת ת
 .ייעודי קרקע כולל מודולועדה 

המערכת תקלוט נתונים ממערכת זו 
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 ייעודי קרקע - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

ותציגם במפה בחלונות מידע 
 ובדוחות.

 ממשקים

3 

נתונים מהמערכת קבל המערכת ת
ותציגם במפה  מועצהלניהול נכסי ה

המערכת  .בחלונות מידע ובדוחות.
תספק נתונים למערכת נכסי ציבור 

 כגון, כתובות גושים וחלקות וכו'. 

  

 
 
 
 

 יםאלפאנומרי ת ייעודי קרקעמערכ –מפרט טכני

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד
 לא קיים קיים הדרישה לדרישה

  לפיתוחפרט לו"ז  -

 1 ייעודי קרקע
המערכת תאגור ותעבד את נתוני ייעודי קרקע 

)נתוני תקנונים( שיקלטו מהועדה ומקורות 
 אחרים.

 
 

המציע יבצע קליטת נתונים קיימים במודול מעקב  2 ייעודי קרקע
   למערכת המוצעת. תב"ע במערכת הקיימת בועדה

 3 ייעודי קרקע

המערכת תהיה בעלת מסכים לקליטת נתוני 
 ייעודי קרקע על ידי משתמשים בועדה.

מסכים אלה יכללו מנגנונים לבקרה לוגית של 
 קליטת הנתונים.

 

 

 4 ייעודי קרקע
המערכת תאחסן תקנונים סרוקים ומסמכים 

אחרים בצמוד לתכנית ובכן קישורים למקורות 
 ועדה ועוד(. מידע אחרים )מנהל התכנון, רמ"י

 
 

תקנונים ממקור ממוחשב גם המערכת תקלוט  5 ייעודי קרקע
    .לתכניות בתבנית נוהל מבא"ת

 ייעודי קרקע

6 

תכניות המערכת תשמור גרסאות קודמות של 
ויעודי קרקע ותדע לחשב זכויות בקרקע הנגזרות 

 מתכניות רבות )קומפילציה(.
 נקודת זמן. מידע לכליהיה ניתן להפיק דף 

 

 

 ייעודי קרקע

7 

למערכת ייעודי קרקע תהיה השקה מאובטחת 
למערכת היכולת לאתר האינטרנט של הועדה. 

להציג נתונים באתר האינטרנט של הועדה. 
הנתונים שיופיע באתר האינטרנט יהיו אלה 

 החליטה לפרסם. מועצהשה

 

 

 ייעודי קרקע
8 

המערכת תפיק דף מידע על זכויות במקרקעין 
 בהתאם לתבנית של משרד אוצר/מנהל התכנון

 .ו/או של הועדה
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 יםאלפאנומרי ת ייעודי קרקעמערכ –מפרט טכני

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד
 לא קיים קיים הדרישה לדרישה

  לפיתוחפרט לו"ז  -
 ייעודי קרקע

9 

המערכת תכין מידע אלפאנומרי על זכויות ברמה 
של נכס בודד. המערכת תדע לשלב בדף המידע 

שתקבל מהמערכת  נתונים ו/או תשריטים
 הגיאוגרפית.

 

 

 ייעודי קרקע
10 

-המערכת תדע כיצד להתייחס לנכסים שעברו רה
פרצלציה ולהוציא דף מידע בהתאם למצב 

 התכנוני החדש.
 

 

 ייעודי קרקע
11 

"ראה" כולל טבלאות המערכת תשמור טבלת 
   .היסטוריות

 ייעודי קרקע
12 

המערכת תייצא נתונים בממשק למערכת  
קבל נתונים תהגיאוגרפית המופעלת בועדה ו

 .מערכת זומ
 

 

 ייעודי קרקע

13 

מערכת תקלוט נתוני קדסטר מהמערכות ה
 הגיאוגרפיות בועדה כולל טבלאות "ראה"
)טבלאות להמרה בין נתוני קדסטר ישנים 

המערכת תשמור נתונים היסטוריים של . וחדשים(
 גושים, חלקות ומגרשים.

 

 

 ייעודי קרקע

14 

למערכת ייעודי קרקע אלפאנומרי ממשק 
 רכות הגיאוגרפיות הנפוצות בשלטון.למע

הספק יתאים את המערכת שלו למערכת 
המופעלת בועדה כך שנתונים של ייעודי קרקע 

יוכלו להיות מוצגים כשכבה ו/או כחלון צף 
(tooltip.או דוח במערכת הגרפית ) 

 

 

 

 BIמערכת  – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

BI  1 
המערכת תאפשר חיבור לבסיס נתונים מבוזר הבנוי ואוסף נתונים מאוגד במערכת ה 

GIS. 

BI 2 
המערכת תאפשר למנהל המערכת בנייה ויצירה של גרפים, פאי, ניתוחי עוצמות 

 ורגישות בצורה חזותית נקייה וברורה

BI 3 
המידע באמצעות המערכת מסוגלת לשבת על מחשב בודד ברשות או לחליפין להציג את 

 האינטרנט דרך דפדפן סטנדרטי

BI 4 
המערכת תאפשר ביצוע עיבודים שונים על המידע לצורך ניתוח מתקדם והצלבות 

 נתונים דומים בין מערכות.

BI 5 
המערכת תהיה עצמאית ובלתי תלויה וניתן יהיה להשתמש בה לביצוע ניתוחים שונים 

 לא רק עבור הפרויקט הנדון 

BI 6  המערכת תאפשר יצוא נתונים אשר עברו עיבוד לפורמטים שלOFFICE סטנדרטיים 

BI 
7 

המערכת תספק למשתמש הקצה חווית משתמש נוחה וידידותית ותשאף להציג את 

 המידע המעובד בצורה נקייה 
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 BIמערכת  – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

BI 
8 

המערכת תהיה מסוגלת על סמך הפרמטרים הגאוגרפים להציג נתונים שעברו עיבוד על 

 המוצעת GISגבי מפה או לחלופין ישירות במערכת ה 
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 ניהול תשתיות - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 תשתיות 

המערכת ההנדסית תכלול את כל הרכיבים, 
תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני 

עיבוד, כלי מיפוי ותוצרים המקובלים במערכות 
 הפועלות בשלטון המקומי.

  

 2 תשתיות
תהיה אינטגרציה מלאה בין כל המודולים 

   .יתההנדס ותמערכוהנתונים ב

 3 תשתיות
המערכת תקלוט את כל נתונים הקיימים ובייחוד 

    ומתקנים.קווים ,נתוני תכנית אב למים וביוב 

 4 תשתיות

המערכת תאפשר בניה של שכבות לכל סוג של 
יהן. המערכת עקב אחרתשתית ותאפשר ניהול ומ

תטפל בתשתיות כרשת של עצמים עצמיים או 
 שרת עצמים וקווים.

 
 

 5 תשתיות

המערכת תכלול בדיקות לוגיות וטופולוגיות של 
השכבה בהתאם לחוקיות השכבה. למשל, עם 

שוחה חייבת להיות קשורה לקו המערכת תחייב 
 זאת וכו'.

 
 

 6 תשתיות
נתוני תקציב,  נתוניניהול המסמכים, השקה ל

כל  .תביעות במערכת הפיננסית פרויקטים ונתוני
 אלה יקושרו לעצמים במערכת.

 
 

 7 תשתיות

והעצמים המערכת תאפשר הצמדה לישויות 
ה מסכי מידע וטפסים לבדיקה או טיפול במפ

בעצם )למשל, טופס לבדיקה תקופתית של מתקן 
 או הוראות כיצד לטפל(.

 
 

המתואמים  דוחות ניהול מובנים ומחולל דוחות 8 תשתיות
   .לניהול תשתיות

למערכת בהצעת המציע תהיה השקה לכלי בקרה  9 תשתיות
   תקציבית וכלי בקרה על פרויקטים.

ממשקים ויישומים למכשירים ניידים )מחשב  10 תשתיות
   לוח, טלפון חכם וכו'(.

 11 תשתיות

למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי 
מכשירים ניידים ולקלוט תחזוקה על גבי 

 ממכשירים אלה עדכונים למערכת.
 ליישום זה מנגנון בקרה לעדכון מהשטח.

 
 

 12 תשתיות
המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו' 

ולקשור את אלה לכל סוגי העצמים הקיימים 
 במערכת. 

 
 

 13 תשתיות
למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי 
תחזוקה על גבי מכשירים ניידים ולקלוט 

 ממכשירים אלה עדכונים למערכת.
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 ניהול תשתיות - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 ליישום זה מנגנון בקרה לעדכון מהשטח.

 14 תשתיות
המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו' 

ולקשור את אלה לכל סוגי העצמים הקיימים 
 במערכת. 

 
 

 15 תשתיות
טפל בכל סוגי התשתיות עם המערכת תדע ל

המתאימים  והמקראים יםעצמים השונים, הסמל
  לכל נושא )תקשורת, חשמל, ניקוז, מתקנים וכו'(.

 
 

 16 תשתיות

המערכת תאפשר מעבר מתנוחה לחתך באמצעות 
סימון מקום החתך במצב של תנוחה 

(inversion המערכת תציג בחלון את עומק .)
התשתיות מתחת לפני הקרקע ומיקומן אחת 

ביחס לשניה וכן תשתיות עליות )כבלי חשמל , 
 תאורה וכד'(.

 

 

תשתיות 
 רטובות

1 

, EPRתכלול ממשקים עם תכנת גביה  המערכת
או כל גרסה עתידית לניהול  CITYMINDמערכת 

, wizcon) ומערכת פיקוד ובקרהשעוני מים 
SCADA'מערכות לניתור לחצים וכו ,). 

 

 

תשתיות 
 רטובות

המערכת תתממשק למערכות להדמיית זרימה  2
   ברשת והצגת טופולוגיה של הרשת.

תשתיות 
 רטובות

המערכת תתממשק למערכות להדמיית זרימה  3
   טופולוגיה של הרשת.ברשת והצגת 

תשתיות 
 רטובות

המערכת תהיה מוכנה להתחבר למודול לניטור  4
   (.  7021שפכים תעשייתיים )תקן 

תשתיות 
 רטובות

5 

המערכת תהיה בעלת סמלים המתאימים 
לעבודה עם תשתיות רטובות )שוחות, מגופים, 

גמלים, מפלים וכו'(. כמו כן יהיו מקראים 
 בהתאם. 

 
 

 1 תחזוקה 

המערכת תאפשר בניה של שכבות לכל הישויות 
ה, וראת)תשתיות, דרכים,   מועצההפיזיות ב

ניהול גנים, מתקנים, ריהוט רחוב וכו'( ותאפשר 
 .הישויות אלהעקב אחר ומ

  

 2 תחזוקה

המערכת תאפשר הצמדת תאריך לביצוע תחזוקה 
לישויות פיזיות כגון מגופים, קווים, דרכים, 

 תאורה, מתקני משחק וכו'. 
המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים שפג 

 תאריך התחזוקה שלהם.

 

 

 3 תחזוקה

מסכי המערכת תאפשר הצמדה לישויות הפיזיות 
ה או טיפול בעצם )למשל, טפסים לבדיקמידע ו

ן או הוראות תקופתית של מתק קהידבטופס ל
 .כיצד לטפל(

 
 

  המערכת תציג קריאות שרות, תיקונים, טיפולים  4 תחזוקה
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 ניהול תשתיות - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

תחזוקה. יהיה ניתן לבצע  כולל מידע על ארועי
 חתכים ולהציג רק את הנתונים בחתך.

המערכת תכלול יישום נייד שיאפשר לעובדי שטח  5 תחזוקה
   להזין נתונים למערכת.

 6 תחזוקה
המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות בחתכים 

שונים של סוגי טיפולים לפי מאפייני תשתית 
 ועוד.
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 תחבורה/ועדת תנועהועדת 

 
 מבוא

   
 לנהל את התהליכים הקשורים להצבת תמרורים וסימון כבישים.תפקיד:  
כלי לניהול התכנון, לרישום פרוטוקולים ומעקב אחר החלטות בנושא תמרור וסימון. תמיכה  תאור: 

 בתהליכים אישור של החלטות הועדה.
רוטוקולים ומסמכים, מעקב ותחזוקה תמרורים מסכים לקליטת מידע תכנוני אלפאנומרי כולל פ כלים: 

 וסימון. 
 מסמכים, דוחות ניהול ועוד. מפות,  תוצרים: 
( ולמערכות ניהול התחזוקה ומוקד GISכיווניים למערכות הגרפית/גיאוגרפית )-קשרים דו ממשקים: 

 עירוני.
 השתלבות עם יישומים אחרים המותקנים ברשות. סוגיות מיוחדות:  

 
 

 שותפרוט הדרי
 

 ועדת תחבורה – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 ועדת תחבורה

המודול ינהל ישיבות ועדת 
התחבורה/תנועה/רשות התמרור, יוציא 

פרוטוקולים של הועדה ויעקוב אחר אחרי 
 החלטות הועדה.

  

 2 ועדת תחבורה
המודול ינהל את בשלבי תכנון, המלצה, אישור 
של תמרורים והסדרי תנועה ופרוטוקולים של 

 הועדה.
  

 3 ועדת תחבורה

המודול יעקוב אחר בקשות ותהליך האישור 
 במשרד התחבורה, המשטרה וכו'.

כמו כן, המודול ינהל את המסמכים הקשורים 
 לתהליכי הבקשה והאישור.

  

 תחבורהועדת 

4 

המודול ינהל ויעקוב אחר אחרי הצבת תמרורים, 
סימון כבישים והסדרי תנועה אחרים ויטפל 

בתהליך תחזוקת התמרורים, סימון הכבישים 
 וכו'.

  

 ועדת תחבורה
5 

המערכת תקלוט את המידע הקיים ו/או מידע 
מסקר תמרורים והסדרי תחבורה והצבת שלטי 

 רחובות.
  

 ועדת תחבורה

6 

למערכת ממשק למערכת הגרפית כך שיהיה ניתן 
ציג את המידע בשכבה התחבורה. המערכת הל

תציג בסימן או צבע נפרד תמרורים או סימונים 
 שטרם אושרו. 

הממשק יאפשר הזנה ועדכון מידי של המערכת 
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 ועדת תחבורה – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 הגרפית.
 ועדת תחבורה

7 

המערכת תאפשר יצירת חתכים ודוחות על כל 
 נתון במערכת.

דוחות הניהול יסייעו למעקב אחר תהליכי 
האישור, הצבה ותחזוקה של תמרורים, סימון 

 כבישים וכו'.
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 דיתופקות תרציפ /שעת חירום 
 

 מבוא
   
 להציג נתונים מכל סוג על גבי מפה ולבצע ניתוחים מרחבים על נתונים אלה.תפקיד:  
 מערכת גרפית המותאמת למערכות שו"ב לשעת חירום. תאור: 
מפת רקע ליצוג נתונים מרחביים המאפשרת, הצבה והצגת ארועים, תיחום שטחים, ניתוח  כלים: 

נתונים סביב נקודה או בתוך פוליגונים, שיבוץ משאבים/עצמים במרחב, חישוב מסלולים, ניהול 
מרחב. מסכי עבודה לקליטה, עדכון והצגת נתונים בכל גרסאות של מידע, מנגנוני חיתוך והצלבת מידע ב

 סוגי המחשוב כולל טלפונים חכמים.
מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים. התוצרים  תוצרים: 

 יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.
מידע  מועצה. הספק יקלוט עבור המועצההמותקנים בהשתלבות עם יישומים אחרים סוגיות מיוחדות:  

 גיאוגרפי בסיסי כגון, מפות בסיס, אזורים סטטיסטים, רובעים וכו'.
המערכת תהיה בעלת מנגנון הרשאות שתאפשר הסתרת נתונים רגישים כגון, פרטים מזהים של מטופלי  

 רווחה.
 המערכת תתפקד גם על שרת ו/או תחנת עצמאית ללא תקשורת. 
( תקן  למערכות מידע גיאוגרפיות ברשויותמערכת תעמוד בכל התקנים והדרישות של פיקוד העורף )ה 

 והאגף לחירום וביטחון  במשרד הפנים )תכנית רציפות תפקודית(.
 
 

 פרוט הדרישות
 

 שעת חירום – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתקיילא  קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

המערכת תקלוט ותציג נתוני ארועים על גבי  1  שעת חירום
   מפה.

 2 שעת חירום

אפשר תיחום אזור )פוליגון או רדיוס(  המערכת ת
 ושליפת נתונים על פי הכתובות / זיהוי גיאוגרפי. 
כמו כן, המערכת תכין רשימת אוכלוסיה בתחום 

 .SMSהנבחר למשלוח הודעות 

  

 3 שעת חירום
המערכת תכלול שגרות לקליטת נתונים של 

, רווחה ואחרים ממערכת הליבה אוכלוסיה
 שהמשתמשים יוכל להפעיל באופן עצמאי. 

  

 4 שעת חירום

( על drill downהמערכת תאפשר חקירת נתונים )
מפה של עצם על מפה. למשל, סמל בכתובת או 

מבנה המציין מיקום של אדם המצריך סיוע 
יפתח עם לחיצת עכבר בו יצוין מיקומו במבנה 

המוגבלות הדורשים סיוע )עיוור )דירה( וסוגי 
 ותשוש(.

  

המערכת תספק לציבור מידע על מפגעים,  5 שעת חירום
   הערכות לשעת חירום ומידע גיאוגרפי אחר.

  תהיה אפשרות להצגת סיכומים ומידע להנהלה  6 שעת חירום
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 שעת חירום – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתקיילא  קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

, ועדת מל"ח  מועצההבכירה )מטה החירום ב
 dashboardsועוד( מסכים ברורים ותמציתיים )

 וכו'(.

המערכת תנהל שכבת מיגון ומקלטים כולל  7 שעת חירום
   עצמים בקבוצה/שכבה ומאפייניהם.

 8 שעת חירום
המערכת תכלול יישום לשיוך אוכלוסיה לאתרים 

למרכזי פנוי ו/או  כגון, לשיוך קבוצת אוכלוסיה
 למקלטים וכו'.

  

המערכת תאתר אוכלוסיה ללא מקלט ותצביע  9 שעת חירום
   על פערים ו/או תציע מענה.

 10 שעת חירום
המערכת תפיק מפות אזור ותכניות עבודה 

לצוותי חירום בקנה מידה שונים על בסיס מפה 
 ו/או אורתופוטו.

  

 11 שעת חירום
 ערכת מוקד / שו"בהמערכת תקלוט נתונים ממ

ולהציג נתונים בחתכים שונים כגון, באופן מקוון 
 פי רובעים ושכונות.להתפלגות קריאות 

  

 12 שעת חירום
מערכות ניידות כולל תקלוט נתונים מהמערכת 

כדי לעדכן באופן מקוון איכון של  GPSנתוני 
 .צוותים ורכבים בשטח

  

המערכת תהיה בעלת ממשקים למערכות  13 שעת חירום
   )מוקד, רווחה וכו'( מועצההתפעוליות ב
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 ארנונה

 
 מבוא

   
 חיוב וגביה כולל שרטוטים של הנכסים.לשמש את יחידות הארנונה והגביה להצגת נתוני תפקיד:  
 מערכת גרפית המותאמת לפעול עם מערכות הכנסות בשלטון המקומי. תאור: 
 מפות לייצוג נתונים המתארים נכסים לחיוב ורישום בספרי הארנונה.  כלים: 
מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים. התוצרים  תוצרים: 

 יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.
 ייצוג נתוני מתוך מערכת ההכנסות על גבי מפה המאפשר תחקור מרחבי של הנתונים. 
מידע  מועצהספק יקלוט עבור ה. המועצההשתלבות עם יישומים אחרים המותקנים בסוגיות מיוחדות:  

 גיאוגרפי בסיסי כגון, מפות בסיס, אזורים סטטיסטים, רובעים וכו'.
 
 

 פרוט הדרישות
 

 ארנונה – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 ארנונה

המערכת תקלוט נתוני סקר נכסים לארנונה 
מתוכנות שונות כגון, תכנות שרטוט וציור, 

שונות ותקשור  GIS, מערכות CADתכנות 
 אותם לעצמים במפה.

 

 

 2 ארנונה
המערכת תתמוך באיתור מידע מהסקר לפי 

המאפיינים של הסקר )לפי תאריך, שם מודד, 
 בסקר(.כתובת, מחזיק בנכס או כל נתון אחר 

 
 

 3 ארנונה
המערכת תתמוך באורגון הנתונים בשכבות ותתי 

שכבות: במבנה תהיה אפשרות להציג כל קומה 
 בנפרד. 

 
 

 4 ארנונה

מערכת תאפשר למשתמש לסמן עצמים וליצור 
והערות.  לעצמו ישויות כולל השדות תאור

המערכת תאפשר יצירת שכבות על ידי המשתמש 
 כול שרטוטים על גבי תצ"א.

 

 

ועד   1:50,000-המערכת תציג מידע בקנה מידה מ 5 ארנונה
   ומה שביניהם. 1:250

 ארנונה
המערכת תבליט מתאר )קונטור( של פוליגונים  6

   שונים מהסקר.

 ארנונה
7 

המערכת תציג שטחים של פוליגונים שונים 
 (.tooltipבמבנה )כולל בחלון צף 

 
 

 ארנונה

8 

המערכת תדע לקלוט נתוני סקר ארנונה ונתונים 
ותדע להשוות את  מועצהממאגר הארנונה של ה

הנתונים ולהציג על מפה את הנכסים בהן יש 
 שוני בנתונים.
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 ארנונה – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 ארנונה

9 
המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת ההכנסות 

ותציג נתונים ממערכת  מועצה)ארנונה וגביה( ב
 ( או חלון צדדי.popupזו בחלון צף )

 
 

 ארנונה
המערכת תכלול שאילתות לסינון והצגת השוני  10

   בנתונים כגון לפי אחוז או כמות.

 

 
 שפ"ע ודרישות שונות 

 
 מבוא

   
 והגופים הקשורים אליה. מועצהלשמש את כל יחידות התפקיד:  
 .מועצהמערכת גרפית המותאמת לפעול עם שאר המערכות ב תאור: 
 . מועצהמפות לייצוג נתונים המתארים עצמים ופעילות ב כלים: 
מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים. התוצרים  תוצרים: 

 יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.
 ייצוג נתוני מתוך מערכת ההכנסות על גבי מפה המאפשר תחקור מרחבי של הנתונים. 
 . סוגיות מיוחדות: 

 
 פרוט הדרישות

 

 שפ"ע ואחרים – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 פיקוח

מהערכת תקבל ותייצא נתונים מ/אל מערכות 
פיקוח הנפוצים בשלטון המקומי )אוטומציה, 

'(. כמו כן, דמטרופארק, שוהר, לולאטק וכ
על מנת  מועצהלמערכת ממשק לשער המערכות ב

לאפשר שאילתות מורכבות והצלבת נתונים 
 ממערכות שונות. 

 

 

 2 פיקוח

המערכת תעבוד בשילוב עם המוקדים לפניות 
המופעלת  crmcציבור ובייחוד עם המערכת של 

הספק יתאים ממשק לכל מערכת  .מועצהב
 תתקין בעתיד. מועצהאחרת שה

 

 

המערכת תהיה בעלת סמלים ומקרא לנושאי  3 פיקוח
  תוכל להוסיף ולערוך את  מועצהפיקוח. ה
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 שפ"ע ואחרים – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 רשימת הסמלים.

 4 פיקוח
למערכת יישום לקליטת דיווחים בתקשורת 

ירים ניידים  )פקחים בשטח( כולל שממכ
 קואורדינטות.   

 
 

המערכת תאפשר בניה של מסלולים לאיסוף  1  תברואה
   .אשפה ותתממשק למערכות לתכנון מסלולים

 2 תברואה

המערכת תנהל שכבה של עצמים הקשורים 
מסוגים לתברואה כולל כלי אצירת אשפה 

שונים. המערכת תנהל כרטסות לכל סוגי 
 העצמים.

 
 

למערכת ממשק למערכת לניהול פנוי אשפה  3 תברואה
   ומחזור.

המערכת תבדיל בין מפגעים קבועים ומפגעים  1 איכות הסביבה
  המדווחים למוקד.

 

בנוסף המערכת תנהל שכבה נפרדת של מפגעים  2 איכות הסביבה
   כגון, אסבסט.

שכבה של מפעלים עם סמלים לסוגי מפעלים  3 איכות הסביבה
   ומידת הסכנה או פגיעה הסביבתית.

שוי יהמערכת תקבל נתונים מהמערכת ניהול ר 1 שוי עסקיםיר
   ותיצור שכבה במפה. מועצהעסקים ב

 1 חינוך
המערכת תאפשר בניה של מסלולים לאיסוף 

למערכות והורדת תלמידים. המערכת תתממשק 
 .הסעות נט ומסלולים של משרד החינוך

 
 

 2 הסעות-חינוך
המערכת תאפשר בניה של מסלולים לאיסוף 

והורדת תלמידים. המערכת תתממשק למערכות 
 .הסעות נט ומסלולים של משרד החינוך

 
 

   .המערכת תציג במרחב נתונים ממערכת הרווחה 1 רווחה

 1 קהילה

המערכת  .PPGISבמסגרת  לעופדע להמערכת ת
 מועצהתספק כלים )בהתאם להרשאה( לתושבי ה

לבניה של שכבות לשימוש עצמי או לשימוש 
 קבוצות מוגדרות.

 
 

 2 קהילה

שר שיתוף נתונים ברשתות פהמערכת תא
וכו'(. כמו  חברתיות )פייסבוק, טוויטר, וואטסאפ

כן יהיה ניתן לעגן הערות )פוסטים למשל( 
 לעצמים במפה.
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 אתר אינטרנט הנדסי  –מפרט טכני  

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 לא קיימת 

פרט לו"ז  -
 לפיתוח

     מותאם סולולר -אתר אינטרנט הנדסי  1 א. כללי 

  
ואם בהמשך יחולו שינויים   AAאתר מונגש ברמה 

 את ההנגשה הספק/קבלן יתאים ויבצע 
  

  
ככל  -הנגשת כל המסמכים והטפסים על ידי ספק

   שיידרשו 

   הצגת מפות   1 מודולים 

   ככל שיידרש על פי הרשאות  –הצגת שכבות  2 

   מודול גיאוגרפי    3 

 8 
כולל טפסים דיגיטליים  שיתוף ציבור וחוכמת המונים
   אשר יאפשרו קשר עם הועדה

   צור קשר עם אנשי אגפי הנדסה  9 

תפוקת 
 המערכת 

   הפקת כל האמור במודולים  1

ממשקים 
   לכלל המודולים כאמור 1 חיצוניים 
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 אבטחת מידע, התאוששות וכלי מערכת
 

 מבוא .א

 
 למנוע אובדן נתונים או שימוש לרעה במערכת המידע.תפקיד:  
המערכת תרשום ותנהל את המשתמשים במערכות המופעלות ברשות. המערכת תעקוב  תאור: 

אחר השימוש בבסיסי המידע במערכות. המערכת תכלול אמצעים ונהלים לגבוי ושחזור מערכות 
 המידע.

מנגנוני גבוי והתאוששות, מסד מידע של מורשים במערכת, מסכי עבודה לניהול  כלים: 
נים, מנגנון מעקב אחר תהליכים, שימוש במערכות, שימוש משתמשים, מסכי ניטור מקוו

 בנתונים והתראה על חריגות בפעילות המערכות והתקשורת.
גבויים, נהלים, התראות מקוונות, דוחות ניהול ומעקב, התראות מעקב אחר הוצאת  תוצרים: 

 נתונים משרתי הרשות או הספק. 
ת בהצעה ותהיה אפשרות לקבל נתונים מערכת ההרשאות תהיה כללית לכל המערכו ממשקים: 

 אדם. חשל משתמשים ממערכת כו
  סוגיות מיוחדות: 

 
 פרוט הדרישות .ב
 

 אבטחת מידע וכלי מערכת - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 א. כללי 
כללית לכל המודולים מערכת האבטחה היא 

 במערכות.
    

 2 כללי

מערכת תאפשר עיצוב ההרשאות כך תגן על 
נתונים בעלי רגישות מבחינת חוק הגנת הפרטיות. 
למשל נתונים מזהים בשכבת "רווחה" יהיו גלויים 

 למורשים בלבד.

  

 3 כללי

למשתמשים יהיה גישה לכל האפשרויות 
שלהם. הספק והתכניות במערכת כפוף להרשאות 

לא יחסום על דעת עצמו גישה למודולים, תכנית, 
 טבלאות או כל רכיב אחר.

  

אחר הנעשה בתחנות הקצה בהן  בהמערכת תעקו 4 ניטור
 מתבצעים עדכונים ותתריע על חריגים.

  

 5 ניטור

המערכת תשמור גרסאות קודמות של נתונים 
לאחר עדכונם. כמו כן, המערכת תאגור את 

הנתונים הבאים על בצוע העדכון: זיהוי המעדכן, 
התחנה ממנה בוצע העדכון, תאריך ושעה, ערך 

 קודם.
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 אבטחת מידע וכלי מערכת - מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 6 ניטור

המערכת תתעד כל שנוי או עדכון ברמת שדה. 
ישמרו הערכים הקודמים של השדה, תאריך ושעת 

עדכון, מבצע העדכון, כתובת המכשיר שממנו 
 בוצע העדכון

  

 7 גבוי
הנתונים בחוות השרתים של המציע כולל גבוי 

שכבות ועצמים שהמשתמשים הזינו יהיו 
 באחריותו של המציע.

  

מערכות הגבוי תעבודנה ברקע כך שמשתמשים  8 גבוי
 יוכלו להמשיך לעבוד בזמן בצוע גבוי.

  

המערכת בתחנה העצמאית תכלול שגרה לגבוי  9 גבוי
 הנתונים בתחנה. 

  

 10 התאוששות
הספק יהיה אחראי להתאוששות מתקלה או 

רמת  מפרטפגיעה במערכת בהתאם לאמור ב
 .SLAהשרות 

  

 11 התאוששות
תיעוד כיצד להיערך למצב    מועצהלהספק יספק 

חרום בתחנה העצמאית. בתכנית תהיה 
 התייחסות לתהליך שחזור המערכת בתחנה.

  

 12 אבטחה
כל תקשורת נתונים או העברת נתונים מי ואל 

לתקני המערכות בהצעה תהיה מאובטחת בהתאם 
 אבטחת המידע המקובלים בשוק.

  

 13 אבטחה

המערכת תכלול מנגנון הרשאות מתקדם הן 
לאחזור והן לעדכון בחתכים שונים בכל רמה 

וחתך תתאפשר הגדרת הרשאות מרמת שדה בודד 
ועד רשומה שלמה או מסך שלם, הכל בהתאם 

 לתקני אבטחת המידע המקובלים בשוק.
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 שרותים נוספים )אופציונאליים(
 

אינה חייבת להזמינם מהזכיין  מועצהרותים נוספים( הינם אופציונאליים והירותים בפרק זה )שיכל המוצרים הש
 רותים לא יהיו שיקולים בבחירת הזכיין.יבמכרז זה או בכלל. מחיר ואיכות המוצרים והש

 

 צילומי אוויר ושירותי סקר ופענוח 

 צילומי אוויר 1

 .מועצהכל הדרישות מתייחסות לשטח השיפוט של ה

 הדרישה מס"ד הנושא

 1 אורתופוטו

(. בהתאם לדרישות תקנות 1:500ס"מ לפיקסל )קנ"מ  5אורתופוטו  -בשטח הבנוי 
. התאמת הצבעים לחיבורי DTM-המדידה כולל ביסוס לרשת ישראל החדשה ו

 MrSID-ו ECWהתמונות על מנת לקבל תמונה אחידה. אספקה קובץ במבנה 
 והמערכות הנפוצות בשלטון המקומי. מועצהב GIS-המותאמים למערכת ה

מצילום אוויר קיים משנה הנוכחית  אורתופוטו –( מועצהבשטח פתוח )בין יישובי ה
 ס"מ לפיקסל. 25ברזולוציה עד 

צילום 
 אלכסוני

2 
בחדות בגוהה  ס"מ לפיקסל מעוגן לאותופוטו 5בשטח הבנוי בלבד צילום אלכסוני 

וחפייה של  30%כיוונים ויכלול חפיית צד של  4-מעלות. הצילום יהיה מ 45וזווית של 
 בתוך קו הצילום. 60%

 

 תחזוקת מערכות סקרים והשלמות שדה 2

 .מועצהכל הדרישות מתייחסות לשטח השיפוט של ה

 הדרישה מס"ד הנושא

מערכת 
  צפייה

1 
אלכסוניים באינטרנט כולל כלי מדידה. הצילומים יאוחסנו מערכת צפייה בצילומים 

ולמערכות נפוצות בשלטון  מועצהב GIS-בשרתים של הספק. ממשק למערכת ה
 ( ושאילתות איתור. SHPהמקומי. שכבה גיאוגרפית )

מערכת 
 צפייה

2 
שרות תחזוקה ותמיכה במערכת הצפייה בצילומים האלכסוניים כולל אחסון של 

 הצילומים. 

מערכת 
 צפייה

3 
מערכת צפייה בצילומים אלכסוניים באינטרנט כולל כלי מדידה. הצילומים יאוחסנו 

ולמערכות נפוצות בשלטון  מועצהב GIS-בשרת ים של הספק. ממשק למערכת ה
 ( ושאילתות איתור.SHPהמקומי. שכבה גיאוגרפית )

מערכת 
 צפייה

שרות תחזוקה ותמיכה במערכת הצפייה בצילומים האלכסוניים כולל אחסון של  4
 הצילומים. 

 יצירת שכבת קווי מתאר של כל המבנים בעיר בתוך צילומי אוויר.  5 מבנים

 יצירת שכבת קווי מתאר של כל המבנים בעיר בתוך צילומי אוויר.  6 מבנים
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סקר תמרור ואבני שפה כולל מיקום העצם )קואורדינטות(, סימון בשכבת גיאוגרפית  7  תמרורים
(SHP.'זיהוי התמרור/סימן וכו ,) 

הנתונים השלמת סקר תמרורים בשדה: איסוף נתונים חסרים כולל צילום ואימות  8 תמרורים
 בשטח.

סקר עמודי תאורה וחשמל כולל מיקום העצם )קואורדינטות(, סימון בשכבת גיאוגרפית  9 תאורה
(SHP.)'(, זיהוי העצם )עמוד, ארגז בקרה וכו 

השלמת סקר תאורה ועמודי חשמל: איסוף נתונים חסרים כולל צילום ואימות הנתונים  10 תאורה
 בשטח.

 11 שלטים
שלטים )מסחריים( כולל מיקום העצם )קואורדינטות(, סימון בשכבת סקר עמודי 
(, זיהוי העצם )עמוד, ארגז בקרה וכו'(, הפקת קובץ של נתונים SHPגיאוגרפית )

 .מועצהאלפאנומריים לקליטה במערכת ההכנסות ב

הנתונים השלמת סקר שלטים )מסחריים(: איסוף נתונים חסרים כולל צילום ואימות  12 שלטים
 בשטח.

 13 מים

סקר מרכיבי רשת המים והביוב )ללא קווים ורכיבים תת קרקעיים( כולל מיקום העצם 
(, הפקת קובץ של נתונים SHP)קואורדינטות(, סימון בשכבת גיאוגרפית )

אלפאנומריים.  הסקר יכלול את כל המרכיבים הקרקעיים של הרשת: מכסי מים וביוב, 
 אש, מאגרים, בריכות, משאבות וכו'(. מגופים, גמל, ברז כיבוי

השלמת סקר מרכיבי רשת המים והביוב )ללא קווים ורכיבים תת קרקעיים(: איסוף  14 מים
 נתונים כולל צילום, חסרים ואימות הנתונים בשטח. 

 

 שרותים נוספים 3

 כל הדרישות מתייחסות לעבודה של עובד משרד או עובד שטח.

 הדרישה מס"ד הנושא

 1 פענוח
. פענוח צילומים מועצה( של הGISהפקת שכבות מידע מוכנים לקליטת במערכת הממ"ג )

 וזהוי עצמים, סימון מיקום העצמים ורישום תכונות של העצמים.
השלמת 

 שדה
2 

 .מועצה( של הGISבמערכת הממ"ג )שכבות  וןקותי שלמת נתונים על עצמים בשטחה
 .העבודה כוללת צילום העצמים בסקר

 
 .GISפירוט הדרישות לביצוע פרויקטים במערכת ה  .4

 

 קליטת ייעודי קרקע – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 את פרויקט קליטת הנתונים ויציג תכנית עבודה למנהל.הקבלן ינתח ויתכנן  1  ייעודי קרקע

 2 ייעודי קרקע
מבנה קליטה  ויקבעבשיתוף עם הספק למערכת הממוחשבת לניהול ייעודי קרקע  קבלןה

 .לנתוני ייעודי קרקע כך שיתאימו לקליטה אוטומטית של הנתונים

 3 ייעודי קרקע
תכניות ובמסמכים תוך כדי הכנתם או סתירות שתתגלנה ב יותבעל יתן מענההקבלן 

 הקבלן יביא לידיעת המנהל כל בעיה או סתירה ויפעל על פי הנחיית המנהל. לקליטה.
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 קליטת ייעודי קרקע – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 הקבלן יוציא את התכניות והמסמכים מהארכיב בוועדה ויחזירם מיד עם סיום הקליטה. 4 ייעודי קרקע

 5 ייעודי קרקע

בהתאם להרשאות והחלטת המועצה/וועדה הקבלן יקלוט את הנתונים במערכת של 

לניהול ייעודי קרקע. לחילופין הקבלן יגיש לספק המערכת הממוחשבת את הוועדה 

 הנתונים במבנה מוסכם ובהתאם לדרישות ספק המערכת.

 הקבלן יערך לשתי האפשרויות האלה. 

 ייעודי קרקע

6 

פרצלציה ויזין את המערכת הממוחשבת במידע -הקבלן ייתן פתרון לנכסים שעברו רה

 העדכני ביותר. הקבלן יודע להתייחס לנתוני קדסטרים וטבלאות "ראה". 

 הקבלן יציין את הזכויות העדכניות לחלקה/מגרש הנוכחי ולחלקות היסטוריות.

 ייעודי קרקע
7 

בהתאם לדרישות של ספק מערכת המידע הקבלן יגיש את הנתונים במבנה נוסף 

 הגיאוגרפי הפועלת במועצה.

 ייעודי קרקע

8 

הקבלן יקלוט את נתוני הזכויות בהתאם לדרישות הוועדה ומנהלת הפרויקט מטעמה. 

לחוק  101מבנה דף המידע יותאם לצרכי הוועדה ויעמוד בתנאי הרפורמה ותיקון 

 התכנון והבנייה

 ייעודי קרקע
9 

יבצע בקרת איכות ותיקונים על שכבת הקומפילציה הקיימת שנקלטה שהוכנה הקבלן 

 בוועדה לפני כשנה. התיקונים הגרפיים יתבצעו על חשבון הקבלן.

 ייעודי קרקע

10 

הקבלן יכין שכבה גאוגרפית המציגה את תיקי הבניין ומקושרת לבקשות ממערכת ניהול 

הציג את תיקי הבניין ומספרי ניתן יהיה ל GISהוועדה כך שבלחיצה במערכת ה 

 הבקשות החלים על הקרקע.

 ייעודי קרקע
11 

הקבלן יקלוט בנוסף למערכת תמ"אות, תת"לים, ולקחש"פ, תשריטי חלוקה, ועדכוני 

 קדסטר בצורה שוטפת ויהיה אחראי על עדכניותה של המערכת.

 
 
 

 ביצוע סקר תמרורים – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 1  תמרורים
הקבלן ידגום בשטח את כלל תמרורי עמוד, כביש, מדרכה, חנייה וכל הכלול במפרט 

 משרד התחבורה

 2 תמרורים
קליטת הנתונים תתבצע בשטח ובאחריות הקבלן, על הקבלן לכתוב תכנית בטיחות 

 מפורטת לרבות ניהול סיכונים לביצוע הסקר

 3 תמרורים

ובמודל  ESRIשל  FileGDBאספקת בסיס נתונים גיאוגרפי בפורמט פורמט 

נתונים שיתואם עם הספק כך שניתן יהיה לייבא את נתוני הסקר בצורה חלקה 

 לתוך מערכת ניהול התמרורים.  

 תתבצע קליטה של שכבת עמודים, תמרורי העמוד יקושרו לעמודים  4 תמרורים

 5 תמרורים
ניתן יהיה לראות את כלל  1:250הצגת התמרורים במערכת תתבצע כך שבקנ"מ 

 התמרורים בצורה ברורה 

 תמרורים
6 

על קליטת החומרים. יש לספק אישור ממודד  0.5על הקבלן לעמוד ברמת דיוק של 

 מוסמך.
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 ביצוע סקר תמרורים – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 תמרורים
7 

על הקבלן לצלם את כל תמרורים העמוד ולקשר את התמונות לתמרורים במערכת ה 

GIS)על הקבלן לציין במידה ונראות התמרור אינה תקינה )שבור, דהוי , 

 יש לעמוד במפרט הקליטה שיצורף בנספח ב' 8 תמרורים 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קליטת נתוני מחלקת גבייה ושכבת כתובות – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 1 ארנונה
הקבלן יקבל את בסיס הנתונים של מחלקת הגבייה, יבצע טיוב גאוגרפי )ע"י מזהה 

GIS)( לכל רשומה ויחזיר למחלקת הגבייה עם נתונים גאוגרפים )גוש/חלקה וכתובת 

 2 ארנונה
הקבלן יקבל את תשריטי הארנונה ממחלקת הגבייה, יפרק אותם למבנים וידגום אותם 

 יקושר לכל פוליגון במקורו בתשריט PDFעל תצלום אוויר עדכני. תשריט ה

 3 ארנונה
ויסמנם למועצה לצורך מדידת ארנונה עדכנית  הקבלן יאתר חריגות/חוסרים

 ופרטנית

 הקבלן יאתר חריגות/חוסרים ויסמנם למועצה לצורך מדידת ארנונה עדכנית ופרטנית  4 ארנונה

 5 ארנונה

לבניית כתובות, במידה  הקבלן יכין שכבה להמלצה של כתובות לפי כללי הלמ"ס

ותאושר שיכבה זו יבצע הקבלן שיוך וטיוב של כלל הנתונים במערכות המידע לעדכון 

 שדה הכתובת 

 ממערכת הגבייה והקבלן יציג את נתוני חיוב הארנונה שיילקח 6 ארנונה

 ארנונה

7 

נומריות ויציג תוצאות מחושבות יחד עם -הקבלן יבצע שאילתות גאוגרפיות ואלפא

על גבי המפה וסכום את  XXXXמידע גאוגרפי כדוגמת: הצג את כל הנכסים של ת.ז 

 סך התשלום עבורם.

 יש לעמוד במפרט הקליטה שיצורף בנספח ב' 8 ארנונה

 ארנונה
9 

לרבות כמות נפשות  תאגיד המיםהקבלן ישלב במערכת את נתוני מחלקת הגבייה של 

 בכל נכס

 

 קליטת נתוני מחלקות המועצה  – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 1 חינוך
הקבלן יקבל את בסיס הנתונים של מחלקת החינוך ויטמיע אותו במלואו במערכת ה 

GIS. 
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 קליטת נתוני מחלקות המועצה  – מפרט טכני 
 המודול

 מודול-תת
 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 הקבלן ידגום במערכת את מוסדות החינוך השונים ויציג אותם לפי אייקונים מקובלים 2 חינוך

 3 חינוך
הקבלן יתחזק עבור כל מוסד חינוכי את המידע הרלוונטי לגביו לרבות 

  כמות תלמידים ואנשי קשרטלפונים בעת חרום, 

 הקבלן ידע למקם את מגורי התלמידים בפועל ממוסד החינוך   4 חינוך 

 הקבלן ימקם תחנות הסעה לתלמידים ויציין שעות איסוף תלמידים  5 חינוך

 של משרד הפנים ויציגם במיקום הנכון  הקבלן ישייך את נתוני מערכת המימד 6 מימד

 מקושר בין מערכת המימד ומערכות הגבייה  drilldownהקבלן יאפשר ביצוע  7 מימד

 הקבלן יאסוף מגורמי המועצה מידע גאוגרפי רלוונטי למחלקת ביטחון  8 ביטחון

 ביטחון
9 

הקבלן ייצר שכבות נושאיות הקשורות לביטחון )מקלטים, תשתיות חרום, נ.מים וכו'( 

 בהתאם למפרט רציפות תפקודית

 ביטחון
10 

הקבלן ייצר שאילתות מובנות לתרחישים תוך ביצוע ניתוח גאוגרפי חי מהמערכת, 

 )תרחישי נפילת טיל, שרפה, אר"ן(

 רווחה
11 

רווחה ויציגם בצורה מאובטחת על גבי המפה לפי סיווג הקבלן יקלוט נתוני מחלקת 

 המוגבלות

 הקבלן יבצע שאילתות  12 רווחה

  GISהקבלן יבצע קליטה של קבצי אוטוקאד וייצר שכבות סטנדרטיות ל 13 תשתיות 

 תשתיות
14 

הקבלן יאתר אזורים בהם לא קיים מידע אודות תשתיות ויספק כלי איסוף שטח למידע 

 החסר 

 תשתיות
15 

מקומי שבאמצעותו ניתן יהיה לייצר שכבות  DESKTOPהקבלן יספק למועצה רשיון 

 ומפות ייעודיות לצורך הנגשת מידע לציבור ולצרכי המועצה

 הקבלן ישייך קצבי אוטוקד לשכבות המידע שהופקו מהם ויאפשר גישה לקובץ המקורי 16 תשתיות

 של חברת החשמל 827הקבלן יקלוט את התשתיות בהתאם למפרט  17 תשתיות

 אתר ציבורי
18 

הקבלן יפתח חלק מהמידע שיאושר ע"י מנהל הפרויקט לציבור הרחב ויציגו באתר 

 ציבורי פתוח

 אתר ציבורי
19 

הקבלן יספק מפות דינמיות נושאיות )לדוגמא: חינוך, שבילי אופניים, תיירות, צימרים 

 וכו'(

 אתר ציבורי
20 

שתציג חלונית מפה דינמית עם  embedded map viewהקבלן יאפשר התמעה של 

 שכבות ספציפיות בהתאם למחלקה ישירות באתר המועצה

 
 

 
 מפרט טכני סקר עבירות בנייה 
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 :116להלן הצילום מתוך תיקון 

 
 

 צילומי אויר נדרשים   .א

 חובה(: 2018הועדה תספק תצ"א מהשנים המפורטים )אלא אם יש כבר בידכם ממועדים אחרים ) .1

• 2012 

• 2015 

• 2019 
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 תוצרי הסקר .ב

פעולה זו תבוצע לכל ישוב בנפרד וגם  .קובעת קומפילציהרקע שכבה של מבנים בשטחים פתוחים על פענוח והצגת   .1

 ברמה של כלל שטח שיפוט מועצה )אזורית או מקומית(.

בין אורתופוטו )או תוספות של מבנים בשלמותם(   בכל ישובשל תוספות של בנייה  שכבת השוואהפענוח והצגת   .2

 תוגש לכל ישוב בשלמותו.. ההצעה 2019-ל 2015

מבנים בשלמותם(  בין אורתופוטו תוספות של )או  בכל ישובשכבת השוואה של תוספות של בנייה פענוח והצגת   .3

 ההצעה תוגש לכל ישוב בשלמותו. .2015-ל 2012

אם )שלא בהכרח שהם "עבירות בנייה(, יש לוודא  1-3לאחר סיום  פענוח כל התוספות הבנייה שאותרו בסעיפים  .4

וזאת בכדי לאמת שהתוספת שפוענחה והוצגה בסעיפים  –קיים היתר בנייה למבנה או לתוספת בנייה שפוענחה 

במידה וזוהה ההיתר, יוצג ו/או ישוייך ההיתר ביחס ל"פוליגון" של התוספת שפוענחה.  הקודמים היא בהיתר מאושר.

 יתר. החיוב יבוצע לכל "פוליגון" שזוהה/פוענח כתוספת ושוייך לו הה

עם מפקחים שיוסמכו  בטרם יבוצע אימות "פרטני" של כל תוספת שפוענחה למגרש/חלקה מול ההיתר, המציע יפגש

המשך עבודת  -לבטל פעולה זו על סמך היכרותם שקיים היתר לתוספת הנ"ל, ויתמקד רק במה שיישאר לאמת 

הברור והשיוך כולל השוואה אל ההיתר )אם יימצא כזה( לאותו פוליגון "חשוד". החיוב עבור פעולה זו יהיה לכל 

 צא היתר )חשד לעבירת בנייה(.בין אם נימצא היתר ובין אם לא נימ -פעולת ברור 

בסיום פעולה זו, תוצג  בכל ישוב שכבה של "תוספות מבנים חשודים", או מבנים "חשודים בשלמותם" שאין להם  .5

 היתרים. החיוב עבור ביצוע שכבה זו יבוצע לפי ישוב בודד.

 

 אופן מסירת הנתונים )תוצרי העבודה(: .ג

ת שתפעל במיוחד לטובת הפרויקט. בשלב ראשון תציג ייעודי GIS המציע יקים  באינטרנט אפליקציית .1

. בנוסף, תציג  גם את תוצאות הפענוח  1בתוכה את שכבות האורטופוטו מאותם השנים שצויינו בסעיף 

ההשוואתי )פוליגונים ווקטורים "החשודים שנבנו בלי היתר(. אפליקציה זו תאפשר למועצה  לצפות 

הפענוח.  בנוסף, תאפשר למועצה  לתת הערות לכל פוליגון מפוענח ולעקוב באופן רציף אחרי תוצרי הסקר/

 גבי אותו פוליגון/מבנה החשוד בעבירה. -או לצרף הערות מכל סוג )לדוגמא: יש או אין היתר( על –

 יוצגו גם השכבות שייסעו בזיהוי הנכס ו שיוך לבעלים: אינטרנטית   GISבמערכת שתהיה בטכנולוגית  .2

 שכבת גושים וחלקות. .1

 שכבת ה"קומפילציה הקובעת" שבתוכה יש את המגרשים של כל תבע ונתוני התב"ע.  .2

 שכבת תוכנית מתאר אחרונה. .3
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ק הצגת פליגון מפוענח את ההיתר עצמו )סרוק(, או שרק נרשום את נתוני ההיתר, המועצה תאפשר לספ  -4

בין אם בחיבור מרחוק לעמדה בוועדה ובין אם בהגעה אישית לעבודה  –אפשרות גישה אל מאגר התרי בניה סרוקים 

 משרדי הועדה.
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 נספח ח' 
 

 

 : _________תאריך
 לכבוד

 גזרמועצה האזורית ה

 נ.,א.ג.
מערכת מידע אספקת ותחזוקת  07/19מכרז פומבי מס'  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון

 למועצה     גיאוגרפית
 כולל: רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים 

 

________ שכתובתנו ______________זהות __/ח.פ______ מס' _________________אנו הח"מ _______
 _______, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:_________היא _______

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו )להלן:  .1
 (."מסמכי המכרז"

ובחנו את כל התנאים בישיבת הבהרות, הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו  .2
הדרישות ובחינה מיוחדים של  ו/או הנובעים מהם, לרבות בדיקה השירותיםוהנסיבות הקשורים בביצוע 

, וכן את כל הגורמים האחרים השירותיםאת כמותם, איכותם, טיבם, את שיטת ביצוע הטכניות, 
 הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

 
אנו מצהירים כי השירות המוצע וכן כל שרות שיסופק במסגרת המכרז, יהיה בשרות שוטף ואין לנו מידע או  .3

חשש להפסקת השרות במהלך תקופת המכרז. כמו כן, כל הרכיבים הנדרשים לצורך מתן השירות והאחריות 
יהיו בשרות שוטף בכל תקופת ההתקשרות ואין לנו מידע או חשש להפסקת אספקת השירותים במהלך 

 תקופת ההתקשרות.
יינים עסקי או אישי, שלנו, של אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה למכרז זה משום ניגוד ענ .4

 עובדינו או של ספקי המשנה ועובדיו.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם  .5
האמורים, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים 

 , כמפורט בהמשך.  ויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעיםאת כל שאר התחייב

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות לבעלי מועצה אנו מסכימים כי ה .6
הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, 

  .מועצהכל החלטה כאמור של ה ואנו מתחייבים לקבל

  במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .7

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .7.1
 ידכם.-שיקבע על

פיצויים כלשהם בגין הקטנת לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או  .7.2
 היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.
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לא יאוחר  -ידכם -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .7.3
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. חתימת ההסכם, ימים מיום  14מתוך 

 -במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם שביניהם במועד חתימת החוזה או  -להפקיד בידיכם  .7.4
העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל האישורים 
והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן את הערבות הבנקאית להבטחת קיום 

 התחייבויותינו לפי החוזה.

ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים הננו מצהירים  .8
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

מפורט כמועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה ידי ה-על
   במסמכי המכרז.

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית, של בנק  .9
פי הנוסח -על ש"ח, לטובתכם 10,000על סך של 30/6/2019____________ סניף _________ בתוקף עד 

כולן או  -א נקיים התחייבויותינו הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולדוגמת 
ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו  7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך  -מקצתן 

, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת מועצהו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע ה
תרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוו

 זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית  .10
בתוספת של  ההסכםתקופה לכל תקופת שתעמוד ב סכום הנדרש במכרז,אוטונומית צמודה לפקודתכם ב

 שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם.

אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון  .11
דה ובמהלך תקופה זו נידרש ידי המועצה. במי-שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.-על

-אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו על -)במקרה של תאגיד( 
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

ג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהצי .12
ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות 

  אלה.

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות יהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונ .13
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך יכי הננו עומדים בכל תנאי הננשוא החוזה, ו

סיון יביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נ
  בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ובמספר מתאים ומספיק.

התאם לכל בדון, הננו מתחייבים לבצע את התחייבויותינו על פי המכרז במכרז הנ במתן השירותיםם נזכה א .14
 תנאי המכרז לשביעות רצונכם. 

שם  ____________ תפקידו במשתתף_____________,  –איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו  
יותיו מס' טל נייד: _____________ מס' טל' ______________ מס' פקס':__________________ ופנ

 מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי המועצה תחייבנה אותנו.

 הצעת המציע:
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כתב בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה הצעתנו לתמורה בגין ביצוע העבודות הינה כמצוין ב .15
 ..המחירונים /הכמויות

 ידוע לנו כי: .16

 ציוד תקשורת לרשת הפנימית.או  מחשב שרת, תחנות עבודההצעת המחיר לא כוללת  -

 המערכת והנתונים יוחזקו באתר של הספק ובמקביל בתחנות מקומיות של המועצה  . -
 הקמת המערכת במחשבי המועצה  .ההצעה כוללת  -

 .אם יהיו כאלה נתונים היסטוריים הסבתההצעה כוללת  -

 בכתב הכמויות.  ההצעה כוללת את כל המפורט -

 ולל רישיונות צד שלישי.כ לשימוש במערכת ההצעה כוללת רישיונות -

 תמיכה שוטפת במשתמשים ללא הגבלה.הדרכה וההצעה כוללת  -

או )ובפרט רשות המים( ההצעה כוללת כל שינוי שיידרש בתוכנה כתוצאה מדרישת גורמים ממלכתיים  -
 גורמים עסקיים גדולים.

לקבל את ההצעה הזולה ורשאית לבסס את החלטתו על שיקולי איכות המוצר, המועצה  אינה חייב  -
 ניסיון ומוניטין המציע וטיב השרות.

 .לא כוללים מע"מהמחירים בטבלת הצעת המחיר  -

עבור כל לפני מע"מ" יפרט המציע את התמורה שתשלם לו המועצה  מוצעת בעמודת "עלות חודשית  .17
מסמכי המכרז, למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה המפורטת  על פי  מועצהשעליו לספק ל השירותים

המוגדרים במסמכי המכרז לרבות התקנה, הדרכה הטמעה,   שרותי  כל האיפיוניםכעמודה זו כוללת את 
DRP רישיונות, התקנות, תחזוקה תמיכה, הדרכה וכל השאר כמפורט במסמכי המכרז. המועצה לא תשלם  ,

 המוגדרים במסמכי המכרז.  מועצהעל הספק  לספק לבנוסף/בנפרד על שירותים ש

למען הסר ספק, כל עדכון גרסה ו/או פתרון טכנולוגי או פונקציונאלי מתקדם ביחס למודולים שנדרשו  .18
במכרז, יסופקו ע"י המציע הזוכה במהלך כל תקופת ההסכם, ללא תוספת עלות שהיא. המציע הזוכה חייב 

ההסכם את המודולים הרלבנטיים בהתאם לפתרון הטכנולוגי /  לשדרג ו/או לעדכן במהלך כל תקופת
 פונקציונאלי המתקדם / עדכני ביותר במועד אספקת השירותים ובמהלך כל תקופת מתן השירות.  

כתב הכמויות לשקלול בחשבון  ויילקחרכיב המחיר בשקלול ההצעה מובהר כי לצורך חישוב  .19
 .בלבד

המפורטים בבקשה להצעת מחיר, לרבות המפרט הטכני, בתמורה חודשית כנקוב הנני מציע לבצע השירותים  .20

 . להלן₪  -על ידי ב

 

 :דגם המערכת המוצע על ידנו הינו _______________________ .21
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 לשקלול לא      -  . טיוב נתונים ופרויקטים -כתב כמויות לא לשקלול  

 

 
מחיר  יחידת מידה סעיף מס

מינימום 
 לפעולה

מחיר 
 מקסימום

-אומדן
כמות 
 לשנה

מחיר 

מוצע 

לפריט 

בש"ח 

– 

לפני 

 מע"מ

סה"כ 

מחיר 

מוצע 

לפריט 

במכפל

ת כמות 

הפריטי

 ם

        
קליטת  1

נתוני 
ארנונה 

 )כולל שיוך(

   10,000 20 10 מבנה

הקמת  2
שכבת 

 כתובות

   10,000 20 10 כתובת

טיוב ושיוך  3
נתוני חינוך 

 ורווחה.

רשומות 
 במערכת

10 20  5,000   

שכבת תיקי  4
 בניין

   10,000 30 20 תיק בניין

סקר  5
 תמרורים

   2,000 20 15 תמרור/עמוד

סקר  6
עבירות 

 –בנייה 
תיקון 
  116לחוק 

הכנת שכבת 
עבירות 

בנייה 
ופיענוח 

צאות ות
בהתאם 
למפרט 

 –הטכני 
 ברמת יישוב 

הערכה  200 180
500 

מבנים 
לכל 

 יישוב

  

חיוב  -בשנה  100 250 200 פיתוח  שעת עבודה  7
על פי ביצוע 

 בפועל 
חיוב  -בשנה  100 200 180 הטמעה שעת עבודה  8

על פי ביצוע 
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 בפועל
 esriרישיון  9

 שולחני
רישיון מחיר 

 חד פעמי 
המחיר לא    8,000 7,500

כולל אחזקה 
שנתית מעבר 

לשנה 
 הראשונה 

רישיון   10
autocad 
 שולחני 

רישיון חד 
 פעמי 

המחיר לא    6,400 6,000
כולל אחזקה 
שנתית מעבר 

לשנה 
 הראשונה 

צילום  11
 ואורתופוט

וצילום 
 אלכסוני

 7.5  מועצהל
 ס"מ לפיקסל

אחת לשנה על 
פי דרישת 

 המועצה

פעמי חד    90,000 70,000 
 לשנה

-צילום תלת 12
מימד 

בצפיפות של 
ס"מ  3

 לפיקסל

אחת לשנה  
על פי דרישת 

 המועצה

חד פעמי    150,000 120,000
 לשנה

מיפוי רכוב  13
של העיר 
והצגה בתלת 

 –מימד 
STEERT 
VISION- 

כולל תחזוקת 
 3 -מערכת ל

 שנים 

אחת לשנה  
על פי דרישת 

 המועצה

חד פעמי    150,000 120,000
 לשנה
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