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 תוכן חוברת המכרז

כל המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם, לרבות מסמכי ההבהרה 

 שיפורסמו על ידי המועצה )ככל שיפורסמו(, ויקראו להלן "מסמכי המכרז":

 3 .................................................................................................................. להציע הצעותהזמנה 

 4 ......................................................................................... הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 20 .................................................................................................................... הצהרת המציע – 1נספח א6

 22 .................................................................................................................. ערבות השתתפות -2נספח א6

 22 ............................................................................ תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים - 3נספח א6

 22 ........................................................................... תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים -4נספח א6

 /3 ................................................................... דהתצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבו – 0נספח א6

 31 .......................................................................... תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות - /נספח א6

 32 .................................................................................................... אישור בדבר מורשי חתימה -2נספח א6

 33 ............................................................................................ הצהרה על שיתוף ספקי המשנה – 2נספח א6

 34 .............................................................................................................. פירוט ניסיון קודם – 2נספח א6

 /4 ........................................................................... תצהיר על פיתוח התקנה ותמיכה במערכות –/1נספח א6

 42 ...................................................................................... הצהרת המציע אודות זכויות קניין – 11נספח א6

 42 ........................................... התחייבות המציע בנושא כוח אדם, נסיון, מיומנות ושיתוף פעולה – 12נספח א6

 42 ................................................................................ הצהרת המציע אודות שירות ותחזוקה – 13נספח א6

 /0 ....................................................................................... אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית –14נספח א6

 01 ....................................................................................................... חלקים חסויים בהצעה –10נספח א6

 02 .......................................................................... "סדר היום" המתוכנן של הדגמת המערכות –/1נספח א6

 /0 ........................................... (GIS)דוגמה לטופס הערכת מערכות הנדסיות מילוליות ומרחביות  –12נספח א6

 2/ ........................................................................................ טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה - 12נספח א6

 96 ...................................................................................................... הסכם התקשרות –מסמך ב' 

 22 ...................................................................................................................... מפרט המכרז – 1נספח ב6

 22 ....................................................................................................................... ערבות ביצוע – 2נספח ב6

 22 .......................................................................................................... אישור עריכת הביטוח – 63נספח ב

 /2 ................................................................................... התחייבות ספק תוכנה לאבטחת מידע  -  4נספח ב6

 23 .................................................................................. כתב התחייבות הספק לשמירת סודיות – 0נספח ב6

 20 ...........................................................................כתב התחייבות עובד הספק לשמירת סודיות – /נספח ב6

 /2 .......................................................................................... נספח התמורה כתב הצעת המחיר – 2נספח ב6
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 הזמנה להציע הצעות

זכות שימוש מזמינה בזאת הצעות להספקה של "( המזמין" ו6או "המועצה)להלן: " מטה יהודההמועצה האזורית 

פי התנאים המפורטים -, הכל עלושל שרותים נוספים GISבמערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה ו6או במערכת 

 במסמכי המכרז. 

   yehuda.org.il-www.mבאתר האינטרנט של המועצה בכתובת בחוברת המכרז ניתן לעיין 

 .)שלא יוחזרו(₪  ///,1, בסך של באתר המועצה את חוברת המכרז, לשם הגשת הצעה, ניתן לרכוש

  yehuda.org.il-www.mהודעות המועצה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 

על המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה. לא תתקבל טענה על אי ידיעה 

 לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.אודות הודעת מועצה שהועלתה 

את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, 

 ''. 1162/22שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס'  

ית בלבד )לא באמצעות משלוח בדואר( , במסירה ידנמועצהב בלשכה המשפטיתאת מעטפת ההצעה יש למסור 

בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה,  הלשכה המשפטיתולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי 

 )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"(.   //:12  בשעה  2/6262/22ד' וזאת לא יאוחר מיום 

 כמפורט בתנאי המכרז.₪,  ///,10על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של 

 ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז. 

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. 

 שא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין.המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מ

 

 

 ניב ויזל

  ראש המועצה

http://www.m-yehuda.org.il/
http://www.m-yehuda.org.il/
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 הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 רקע כללי .2

זכות  ה של"( מזמינה בזאת הצעות להספקהמזמין"6"המועצה")להלן:  מטה יהודההמועצה האזורית  .1.1

הכל על פי ההגדרות  ושל שרותים נוספים GISשימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה ו6או במערכת 

 המופיעות להלן ובהתאם להוראות ולנספחים המצורפים למכרז זה.

 פירוט השירותים הנכללים במכרז: .1.2

 שלהם במערכות המוצעות. קליטהשל נתוני המערכות קיימות ו הסבה 1.2.1

ה הספקה, התקנה, התאמה, פיתוח ממשקים, תפעול, תחזוקה, אחסנה, הדרכה הטמעה, תמיכ 1.2.2

לניהול המידע ותהליכי  במערכות ו0או ביישומים מילולייםבמשתמשים והענקת זכות שימוש 

 העבודה בתחומים הבאים:

 רישוי הבניה משלב מתן מידע תכנוני ועד למתן היתר. (1

פיקוח על הבניה לרבות פיקוח במסגרת היתר בניה ואכיפה לסוגיה, משלב המשימות,  (2

 שינתן.הממצאים ועד לביצוע פס"ד ככל 

ייזום ו6או אישור תוכניות בניין עיר לסוגיהן )מעקב תב"ע( משלב מסירת המידע ועד למתן  (3

 תוקף במוסד התכנון המוסמך לאותו סוג תוכנית.

איתור יעודי קרקע וזכויות בניה לרבות הפקת דף מידע תכנוני הנגזר ממידע המנוהל במערכות  (4

רלוונטיות המנוהלות במערכת מרחבית יעודית המילוליות הנכללות  ו6או מניהול שכבות מידע 

 6 משיקה. 

 חבויות  באגרות והיטלים לרבות היטל השבחה משלב איתור גורם מחולל ועד להשלמת הגביה. (0

 ניהול ישיבות ותהליכי עבודה בתחומי רישוי הבניה, הפיתוח וההנדסה.  (/

 "(לניהול ועדהמילוליות מערכות ניהול תהליכי עבודה אחרים על פי צרכי המועצה. )להלן גם " (2

הספקה, התקנה, התאמה, פיתוח ממשקים, תפעול, תחזוקה, אחסנה, הדרכה הטמעה, תמיכה  1.2.3

לניהול המידע ותהליכי העבודה  פורטל 0 אתר אינטרנטיבמשתמשים והענקת זכות שימוש 

לשימוש צוות המועצה והציבור  לרבות באמצעות טלפון חכם 6 מחשב לוח הפועלים באמצעות 

 , בתחומים הבאים:Androidאו  iOSרכות ההפעלה מע

 נהלי עבודת הועדה לתכנון ולבניה. (1

 הודעות 6 פרסומי הועדה לתכנון ולבניה על פי צרכיה ולפי כל דין. (2

 בקשות להיתרים ומצב הטיפול בהם עד למתן 6 סרוב. -רישוי הבניה  (3

  -אישור תוכניות בניין עיר לסוגיהן )מעקב תב"ע(  (4

 כויות בניה לרבות הפקת דף מידע תכנוני. יעודי קרקע וז (0

 חבויות  באגרות והיטלים לרבות היטל השבחה משלב איתור גורם מחולל ועד להשלמת הגביה. (/

 ניהול ישיבות ותהליכי עבודה בתחומי רישוי הבניה, הפיתוח וההנדסה.  (2

 פניות לנותני השרות בועדה באמצעות טפסים מקוונים. (2

"(פורטל הנדסי" או "אתר הנדסי)להלן גם "



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  0עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

הספקה, התקנה, התאמה, פיתוח ממשקים, תפעול, תחזוקה, אחסנה, הדרכה הטמעה, תמיכה  1.2.4

לטלפון חכם 6 מחשב לוח הפועלים באמצעות  בישומון מילוליבמשתמשים והענקת זכות שימוש 

לניהול המידע ותהליכי העבודה, ברמת המערכת השולחנית  Androidאו  iOSמערכות ההפעלה 

 של נתונים בשטח, בתחומים הבאים: לפחות ולעדכון 6 קליטה

 רישוי הבניה (1

 פיקוח על הבניה (2

 יעודי קרקע וזכויות בניה (3

 "(ישומון מילולי)להלן גם "

הספקה, התקנה, התאמה, פיתוח ממשקים, תפעול, תחזוקה, אחסנה, הדרכה הטמעה, תמיכה  1.2.0

לניהול המידע  (GISבמערכות ו0או ביישומים מרחביים )במשתמשים והענקת זכות שימוש 

 ותהליכי העבודה, הן בחשיפה ציבורית והן למורשים בתחומים הבאים:

שכבות רקע טופוגרפיות, מרחביות, קנייניות, ואחרות בפורמטים וקטוריים ו6או רסטריים דו  (1

 מימדיים לסוגיהם.

 רישוי הבניה משלב מתן מידע תכנוני ועד למתן היתר. (2

היתר בניה ואכיפה לסוגיה, משלב המשימות , פיקוח על הבניה לרבות פיקוח במסגרת  (3

 הממצאים ועד לביצוע פס"ד ככל שינתן.

 יעודי קרקע וזכויות בניה כל המידע הנדרש להפקת דף מידע תכנוני.  (4

 חבויות  באגרות והיטלים לרבות היטל השבחה משלב איתור גורם מחולל ועד להשלמת הגביה. (0

 ניהול תנועה 6 רשות תמרור. (/

 רטובות ויבשות.ניהול תשתיות  (2

 ניהול איכות סביבה. (2

 ניהול אוכלוסיה.  (2

 ניהול נכסי ארנונה. (/1

 ניהול נכסי המועצה. (11

 ניהול התיירות. (12

 ניהול שרותים מוניציפאליים. (13

 ניהול ההערכות והתפקוד בחירום. (14

 ניהול פניות מוקד. (10

 ניהול כל שכבה ו6או יישום אחר כפי שידרש למועצה או לפי כל דין. (/1

 "(GISמערכת " או "מרחבית מערכת)להלן גם " 
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הספקה, התקנה, התאמה, פיתוח ממשקים, תפעול, תחזוקה, אחסנה, הדרכה הטמעה, תמיכה  /.1.2

לטלפון חכם 6 מחשב לוח  (GISבישומון מילולי ומרחבי )במשתמשים והענקת זכות שימוש 

לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחומים  Androidאו  iOSהפועלים באמצעות מערכות ההפעלה 

 הבאים:

 רישוי הבניה (1

 פיקוח על הבניה (2

 יעודי קרקע וזכויות בניה (3

 תשתיות לסוגיהן (4

 תנועה 6 תמרורים (0

ניהול כל שכבה ו6או יישום אחר הפועלים במסגרת המערכת המרחבית כפי שידרש למועצה או  (/

 לפי כל דין.

 "(ישומון מרחבי)להלן גם "

התאמה, פיתוח ממשקים, תפעול, תחזוקה, אחסנה, הדרכה הטמעה, תמיכה הספקה, התקנה,  1.2.2

הענקת זכות שימוש בישום משולב במערכת המרחבית המוצעת לצפיה בצילומי במשתמשים ו

קנייניות, ואחרות בפורמטים תכנוניות, שכבות טופוגרפיות, על רקע  אויר אלכסוניים ותשאולם

 בתחומים הבאים:לניהול מידע, בין השאר, ו, לסוגיהםוקטוריים ו6או רסטריים דו מימדיים 

 .(אופציה)

 רישוי הבניה משלב מתן מידע תכנוני ועד למתן היתר.בקרת תהליך  (1

 פיקוח על הבניה לרבות פיקוח במסגרת היתר בניה ואכיפה לסוגיה. (2

 יעודי קרקע וזכויות בניה. בקרה ביחס ל (3

 ניהול תשתיות רטובות ויבשות. (4

 נכסי ארנונה.ניהול פיקוח ו (0

 ניהול ההערכות והתפקוד בחירום. (/

 ניהול כל שכבה ו6או יישום אחר כפי שידרש למועצה או לפי כל דין. (2

הספקה, התקנה, התאמה, פיתוח ממשקים, תפעול, תחזוקה, אחסנה, הדרכה הטמעה, תמיכה  1.2.2

במשתמשים והענקת זכות שימוש בישום משולב במערכת מילולית, גרפית ומרחבית לניהול המידע 

 רשות התמרור.אודות התמרור במרחב המועצה ותהליכי העבודה של 

תחזוקה, אחסנה, הדרכה הטמעה, תמיכה  הספקה, התקנה, התאמה, פיתוח ממשקים, תפעול, 1.2.2

במשתמשים והענקת זכות שימוש בישום משולב במערכת מילולית, לניהול המידע ותהליכי 

   )אופציה(. נכסי המועצההעבודה של 

בין  כיווניים -ממשקים מלאים דו פיתוח, הספקה, התאמה, התקנה, הטמעה תפעול ותחזוקה של  /1.2.1

ו6או אתרים 6 פורטלים  ו6או ישומונים לסוגיהם  (GIS)ת וביהמרחהמילוליות  ו ת המידעומערכ

לבין המערכות המשיקות המשמשות ו6או שתשמשנה ביניהם  עצמם וכןלבין המוצעים במכרז זה 

 את המועצה.
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 איסוף עריכת וקליטת נתונים  2.1.22

עדכון, או יצירה והספקה, של בסיס נתונים ממוחשב מלא ועדכני המכיל את כל המידע  (1

פי, הגרפי והמילולי, אודות הנושאים המפורטים להלן, כל נושא כנדרש עפ"י החוקים, הגיאוגר

 התקנות ונהלי העבודה החלים על ועדות ו6או רשויות מקומיות, לרבות נוהל מבא"ת, לרבות: 

איתור המידע, בדיקת התאמתו, עדכון או יצירה וקליטה של שכבות הרקע )קדסטר,  (1.1

 ממקורות שונים.פוטוגרמטריה, אורתופוטו(, 

איתור המידע, בדיקת התאמתו, עדכון או יצירה וקליטת במערכות של כל המידע  (1.2

 המילולי, גרפי ומרחבי אודות יעודי הקרקע וזכויות הבניה.

עדכון או יצירה וקליטה במערכות של ארכיון תוכניות בניין עיר )קלוטות, וקטורית  (1.3

 ורסטריות(.

 מפת רצף תכנוני )קומפילציה(. עדכון או יצירה וקליטה במערכות של (1.4

 1/1 –ו  33עדכון או יצירה וקליטה במערכות של דף זכויות 6 מידע תכנוני לפי תיקונים  (1.0

 לכל חלקה 6 מגרש.

איתור המידע, בדיקת התאמתו, יצירה וקליטה במערכות של כל המידע המילולי, גרפי  (/.1

 נון והבניה( ועדכונו.לחוק התכ /11ומרחבי אודות עבירות בניה )לרבות על פי תיקון 

איתור המידע, בדיקת התאמתו, יצירה וקליטה במערכות של כל המידע המילולי, גרפי  (1.2

 ומרחבי הנדרש לייצור ו6או עדכון של תוכנית תמרור ועדכונה.

בכל המידע לסוגיו אודות כל נושא  GISעדכון של השכבות הנושאיות לסוגיהן במערכת 6 יישום  (2

 כנדרש עפ"י החוקים והתקנות וכמפורט להלן ובכלל מסמכי מכרז זה. 

יצירה, הספקה, התאמה, התקנה, הטמעה ועדכון של שכבות גיאוגרפיות נושאיות לתחומים  (3

או  Wordיעודיים טכניים ומוניציפאליים וזאת על בסיס מידע מילולי שימסר בניירת, בקבצי 

Excel בקבצי רסטר לסוגיהם, או בקבצים וקטוריים או מרחביים )כ ,- (DWG, SHP. 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי השרותים לעיל אינם כוללים ביצוע של פעולות לאיתור מידע בשטח, 

 כסקרי שטח ו0או מיפוי,  או פעולות לאיתור מידע בתיקי מסמכי נייר המכילים מידע אודות המועצה. 
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 שרותי תמיכה, עדכון ותחזוקת נתונים 2.1.21

 של כלל מרכיבי המערכות לסוגיהן המוצעות.תחזוקה מונעת ומתקנת  (1

שדרוג בהתאם לסביבות העבודה של המשתמשים במועצה של כל היישומים הישומונים  (2

המנוהל שישמשו את המועצה והועדה וסביבת עבודתם לרבות בכל הקשור לאבטחת המידע 

 בהם והיתירות שלהם לפי דרישות כל דין ובהתאם לדרישות המועצה.

תחזוקה, תיקון, עדכון, הוספה, הסרה והתאמה שוטפים של הנתונים לסוגיהם )נתוני מקור  (3

ונתונים מעובדים 6 תוצאתיים לסוגיהם( ושל השכבות לסוגיהן ביישומים ובישומונים שישמשו 

 את המועצה.

חביים לסוגיהם מתוך המערכת המרחבית והעברתם למועצה בפורמט גזירה של נתונים מר (4

DWG  ו6אוSHP .למועצה לפי דרישתה 

 PDFגזירה של נתונים מרחביים ו6או מילוליים, הפקה  של דוחות לסוגיהם והעברתם במסמך  (0

 למועצה לפי דרישתה. Excelו6או בפורמט 

 זמינים למשתמשים במערכות.פיתוח של כל דו"ח ו6או שאילתה הנדרשים למועצה ואינם  (/

הדרכה של משתמשים חדשים באופן השימוש במערכות, בישומים ובישומונים שיסופקו על ידי  (2

 הזוכה והטמעה של השימוש בהם בשגרת עבודתם.

הדרכה של משתמשים קיימים במערכות, בישומים ובישומונים חדשים או בעדכונים שלהם  (2

 והטמעה של השימוש בהם בשגרת עבודתם.

דרכת צוותי המועצה לביצוע עצמאי של עדכון שוטף של הנתונים ביישומים ובישומונים ה (2

 שישמשו אותם.

תמיכה, עדכון ושרותי  עריכת וקליטת נתוניםהתוכניות מהמזמין איסוף  עבור הספקת שרותי (/1

שלם , תלעיל שרותי תמיכה, עדכון ותחזוקת נתוניםמפורט בשרות זה וב ותחזוקת נתונים

ה בהתאם לתפוקות בפועל שימסור לה ולהזמנת העבודה לפיה הם תמור יע הזוכההמועצה למצ

, כאמור במכרז זה, אלא אם כן נכתב בו בעניין זה הספקתם תמורה סופית עבוריסופקו, כ

 .במפורש אחרת

 כל האמור לעיל נדרש, כהגדרתו, ו0או כמפורט ו0או כמתבקש מכלל מסמכי המכרז.

 

תמיכה, עדכון ותחזוקת ושרותי  עריכת וקליטת נתוניםוכניות מהמזמין התאיסוף  עבור הספקת שרותי

שלם תשהתמורה עבורם אינה נכללת בתשלומים השוטפים , לעיל 1.2.12 -ו 1.2.11מפורט בסעיפים  נתונים

ה בהתאם לתפוקות בפועל שימסור לה ולהזמנת העבודה לפיה הם יסופקו, תמור המועצה למציע הזוכה

 ., כאמור במכרז זה, אלא אם כן נכתב בו בעניין זה במפורש אחרתהספקתם עבורתמורה סופית כ

 

 כל האמור לעיל נדרש, כהגדרתו, ו6או כמפורט ו6או כמתבקש מכלל מסמכי המכרז.

 "(השירותים)להלן: " 
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 לוחות זמנים למכרז .1

 פרטים נוספים תקופה0יום0שעה מהות

ורכישת מסמכי תקופה לעיון 

 המכרז

        216/62/22ג',  מיום

 

 באתר האינטרנט של המועצה

 ₪  ///,1עלות רכישה: 

  לא יתקיים כנס מציעים 

 3/6/62/22עד יום ה'  הגשת שאלות הבהרה

 (wordבכתב בלבד )בקובץ 

 noa@c-on.comלדוא"ל 

-04יש להתקשר: ה לאישור קבל

 2שלוחה  6336070

הגשת המועד האחרון ל

 הצעות

עד  1/0201/11ד' עד ליום 

 //:21לשעה 

בלבד, לתיבת המכרזים  תהגשה ידני

המועצה בבית  לשכה המשפטיתב

  מרכז אזורי הר טוב 

 תוקף ההצעה 
יום מהמועד האחרון  /12

 להגשת הצעות
 

 חודשים  // משך תקופת ההתקשרות

למועצה שמורה הזכות להאריך את 

בנות עד ההתקשרות לעוד תקופות, 

 שנה אחת כל אחת, באותם התנאים

ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא יעלה 

 חודש. /21על 

 
המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת  הערה:

, או הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין .ההצעות

 לפי שיקול דעת המזמין. -תפורסם באתר האינטרנט של המועצה



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  /1עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

להספקה  הכוונה גם"הספקה והתקנה של מערכת 0 מערכות .."  : בכל מקום שנכתב בתנאי הסףהבהרה

 .במקום גרסה קודמת של אותה מערכתגרסת המערכת המוצעת במכרז זה  והתקנה של

 כללי .3.1

למכרז זה רשאים להגיש הצעות יחידים תושבי ישראל, שותפויות רשומות או תאגידים הרשומים כדין 

"( העומדים, בין בעצמם, ובין באמצעות קבלני משנה מטעמם בסעיפים בהם המציע"בישראל )להלן: 

נאמר במפורש כי יכולים להיות מסופקים על ידי קבלני משנה,  במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת 

 ההצעות להליך בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 תנאי סף לעניין ספקי משנה .3.2

 חות אחת מסוגי המערכות הנדרשות.על המציע להיות הספק של לפ .3.2.1

וישום מרחבי לניהול יעודי הקרקע וזכויות  (GIS)ככל שהמציע הוא הספק של מערכת מידע מרחבית  .3.2.2

 הבניה, יוכל לצרף כספק משנה מטעמו ספק של כל המערכות המידע המילוליות גם יחד.

ככל שהמציע הוא ספק של כל המערכות המילוליות גם יחד הוא יוכל לצרף להצעתו כספק משנה  .3.2.3

 וישום מרחבי לניהול יעודי הקרקע וזכויות הבניה. (GIS)מטעמו ספק של מערכת מידע מרחבית 

ספק של אחד מסוגי המערכות, כאמור לעיל, יוכל לצרף להצעתו כספק משנה ספק לשרותי איסוף  .3.2.4

 טת נתונים ו6או לשרותי עדכון ותחזוקת נתונים.עריכת וקלי

הניסיון המוכח ביחס לכל מערכת 6שירות מוצע, נדרש להיות הניסיון של הגורם המספק את אותה  .3.2.0

ואי עמידת מי מהם בכל אחד מתנאי  מערכת6שירות, בין אם הוא המציע ובין אם ספק משנה מטעמו

  .הסף להלן תביא לפסילת הצעת המציע כולה על הסף

 

 תנאי סף לעניין נסיון 

, עיוהטמ יןפק התקיס לעיל( 3.2מציע )או לספק המשנה מטעמו, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף ה .3.3

 כדלקמן: ,מערכות ממוחשבות, )כולל( 1/12 - 1/22במהלך השנים 

הן לשימוש  – וישום מרחבי לניהול יעודי הקרקע וזכויות הבניה (GIS) –מערכת מידע מרחבית  .3.3.1

 (Web -" באמצעות  האינטרנטיאתר , והן לשימוש משתמשי חוץ )"בהרשאה פנים משתמשי

הן לשימוש  – יעודי הקרקע וזכויות הבניהלניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום  מערכת מילולית .3.3.2

 (Web -" באמצעות  האתר הנדסימשתמשי פנים, והן לשימוש משתמשי חוץ )"

הן לשימוש משתמשי  – בתחום הרישוי והפיקוח על הבניהמערכת לניהול המידע ותהליכי העבודה  .3.3.3

 (. Web -" באמצעות  האתר הנדסיפנים, והן לשימוש משתמשי חוץ )"

הן לשימוש משתמשי פנים,  -( בתחום התכנון )מעקב תב"עמערכת לניהול המידע ותהליכי העבודה  .3.3.4

 (.Web -" באמצעות  האתר הנדסיוהן לשימוש משתמשי חוץ )"

 (.החבויות )אגרות והיטלים 0 השבחהול המידע ותהליכי העבודה בתחום מערכת לניה .3.3.0

 .רשות תמרורמערכת לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום  ./.3.3
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 :כל אחת מהמערכות לעיל

 לתכנון ולבניה,  מקומיות ו6או ועדות ( רשויות3לשלוש )סופקה לפחות   (1

למועצות ו6או ועדות לתכנון ולבניה המספקות שרות  אזוריות מועצותמתוכן לפחות  (1שתיים ) (2

  ,אזוריות

וזאת ברצף לפחות שנתיים  ( מועצות אזוריות1שתי )מתוכן  ( רשויות3שלוש )או לחילופין משמשת  (3

 )כולל(. 2/21 - 2/12במהלך השנים 

 משתמשי פנים 5לפחות לעיל עושים שימוש  3.3.1-3.3.0בכל אחת מהמערכות כמפורט בסעיפים  (4

 משתמשי חוץ ללא הגבלה.בגרסה הפומבית שלה ו

ניסיון בהספקה, התאמה, התקנה, הטמעה תפעול ותחזוקה של  למציע )או לספק המשנה מטעמו( .3.4

 כדלקמן: ממשקים

 וישום מרחבי לניהול יעודי הקרקע וזכויות הבניה (GIS) –מערכת מידע מרחבית ממשקים בין  .3.4.1

 המוצעת על ידי המציע ובין:

 מערכת מילולית לניהול יעודי קרקע וזכויות הבניה. (1

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום רישוי הבניה. (2

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום הפיקוח על הבניה.

מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום התכנון)מעקב תב"ע(מערכת מילולית  (3

 ניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום החבויות )אגרות והיטלי השבחה(ל

יעודי הקרקע וזכויות הבניה לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום  מערכת מילוליתממשקים בין  .3.4.2

( Web -" באמצעות  האתר הנדסיהן לשימוש משתמשי פנים, והן לשימוש משתמשי חוץ )" –

 המוצעת על ידי המציע ובין:

( לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום יעודי הקרקע וזכויות GIS) –המידע המרחבית  מערכת (1

 הבניה.

 מערכת מילולית לניהול יעודי קרקע וזכויות הבניה. (2

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום רישוי הבניה. (3

 ה.מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום הפיקוח על הבני (4

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום התכנון )מעקב תב"ע( (0

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום החבויות )אגרות והיטלי השבחה( (/

הן  – הרישוי והפיקוח על הבניהממשקים בין מערכת לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום  .3.4.3

( המוצעת על Web -" באמצעות  האתר הנדסימוש משתמשי חוץ )"לשימוש משתמשי פנים, והן לשי

 ידי המציע, ובין:

לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום יעודי הקרקע וזכויות  (GIS) –המידע המרחבית  מערכת (1

 הבניה.

 מערכת מילולית לניהול יעודי קרקע וזכויות הבניה. (2

 התכנון )מעקב תב"ע( מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום (3

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום החבויות )אגרות והיטלי השבחה( (4
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הן לשימוש  -( בתחום התכנון )מעקב תב"עממשקים בין מערכת לניהול המידע ותהליכי העבודה  .3.4.4

( המוצעת על ידי Web -" באמצעות  האתר הנדסימשתמשי פנים, והן לשימוש משתמשי חוץ )"

 המציע ובין:

( לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום יעודי הקרקע וזכויות GIS) –מערכת המידע המרחבית  (1

 הבניה.

 מערכת מילולית לניהול יעודי קרקע וזכויות הבניה. (2

 )מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום רישוי הבניה. (3

 ת לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום הפיקוח על הבניה.מערכת מילולי (4

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום החבויות )אגרות והיטלי השבחה(. (0

ממשקים בין מערכת לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום החבויות )אגרות והיטלים 6 השבחה(  .3.4.0

 המוצעת על ידי המציע, ובין:

( לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום יעודי הקרקע וזכויות GIS) –מרחבית מערכת המידע ה (1

 הבניה.

 מערכת מילולית לניהול יעודי קרקע וזכויות הבניה. (2

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום רישוי הבניה. (3

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום הפיקוח על הבניה. (4

 מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום התכנון)מעקב תב"ע( מערכת (0

 מערכת מילולית לניהול המידע ותהליכי העבודה  בתחום החבויות )אגרות והיטלי השבחה(. (/

ביחס לכל אחת הממשקים המפורטים לעיל בסעיף זה, למציע )או לספק המשנה מטעמו( ניסיון 

( רשויות 3בהספקת, התאמת, התקנת, הטמעת תפעול ותחזוקה כאמור לגבי אותו הממשק, עבור שלוש )

 )כולל(.  1/12 - 1/22מקומיות ו0או  ועדות לתכנון ולבניה, במהלך השנים 

ן בתפעול ותחזוקה בלבד של כל הממשקים או חלק מהם שהותקנו קודם לשנת לסעיף זה יתקבל גם נסיו

 שנתיים ברצףאשר המציע, או ספק המשנה מטעמו, סיפק להם שרותי תמיכה, תחזוקה והתאמה  1/22

 לפחות במהלך אותן השנים.

 ,איסוף ( פרויקטים הכוללים מתן שרותי3המציע )או ספק המשנה מטעמו( ביצע או מבצע לפחות  שלושה ) .3.0

 , כאשר בכל פרוייקט כל המרכיבים להלן: מרחבייםעריכת וקליטת נתוני יעודי קרקע וזכויות בניה 

קליטה והתאמה של שכבות הרקע )קדסטר, פוטוגרמטריה, אורתופוטו(, ממקורות  ביצוע והשלמת (1)

 שונים.

 -ורית ורסטרית(קליטה והתאמה ו6או יצירה של ארכיון תוכניות בניין עיר מעוגנות )קלוטות, וקט (2)

 . תוכניות לפחות 2//בהיקף של 

תוכניות  1// הכוללת -קליטה והתאמה ו6או יצירה של מפת רצף תכנוני וקטורית )קומפילציה(  (3)

 . לפחות

( רשויות מקומיות ו0או ועדות לתכנון ולבניה, שתיים 3לשלוש ) סופקוהשירותים הנדרשים לפי סעיף זה, 

וזאת  ( מתוכן לפחות  מועצות אזוריות ו0או ועדות לתכנון ולבניה המספקות שרות למועצות אזוריות1)

 ., במשך שנה ברצף לפחות)כולל( 1/12 - 1/22במהלך השנים 
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( פרויקטים הכוללים מתן שרותי איסוף 3המציע )או ספק המשנה מטעמו( ביצע או מבצע לפחות  שלושה ) ./.3

 , כאשר בכל פרוייקט כל המרכיבים להלן: מילולייםעריכת וקליטת נתוני יעודי קרקע וזכויות בניה 

ניתוח של תשריטים, הוראות ונספחים של תוכניות בניין עיר לסוגיהן וחילוץ זכויות הבניה והוראות  (1)

 //2מרחב תכנון עליו חלות ב –חלקה 6 מגרש מחייבות המהוות תנאי למתן היתר וזאת ברמת 

 תוכניות לפחות.

לכל חלקה 6 מגרש כולל זכויות הבניה והוראות  1/1ו6או  33עריכת  דף מידע תכנוני  לפי תיקון  (2)

 //2מרחב תכנון עליו חלות ב -מחייבות המהוות תנאי למתן היתר וזאת ברמת חלקה 6 מגרש 

 תוכניות לפחות.

( רשויות מקומיות ו0או ועדות לתכנון ולבניה, 3לשלוש ) סופקוהשירותים הנדרשים לפי סעיף זה, 

 ( מתוכן לפחות  מועצות אזוריות ו0או ועדות לתכנון ולבניה המספקות שרות למועצות אזוריות1שתיים )

 ., במשך שנה ברצף לפחות)כולל( 1/12 - 1/22במהלך השנים וזאת 

בהצעתו את הפרטים לעיל( על המציע לפרט  9.3 -3.3הסף לעניין ניסיון )סעיפי להוכחת עמידה בתנאי 

, ולמלא 6נספח א0( בהתאם להנחיות המפורטות בכל אחד בנפרד)אודות ספקי0 קבלני המשנה ו אודותיו

  .6את הטבלאות המפורטות בנספח א0

 :הבהרות

יש לצרף  –למען הסר ספק, ככל שהוכחת עמידת תנאי הסף הינה בהסתמך על ספק 6 קבלן המשנה  -

את האישורים 6פרטים הנדרשים בהתייחס לקבלן6 ספק המשנה המצביעים על עמידת קבלן המשנה 

 בדרישות. 

 מציע שלא יכלול בהצעתו את כל הפרטים שיאפשרו למזמין לאמת את עמידתו בתנאי הסף או לבחון -

את אמות המידה לאיכותו כמציע ולאיכות הצעתו לא יוכל לטעון כלפי המזמין כל טענה היה והמזמין 

לא יקח בחשבון לקוח המופיע בהצעתו אך מהכתוב בה לא ניתן להבין בודאות את המשמעות של 

אחד או יותר מהפרטים המצויינים בה ו6או את היותם מהווים אימות לעמידת המציע בתנאי הסף 

 ו אמות המידה לאיכות.ו6א

 

 תנאי סף נוספים:

ידו -המציע ו6או ספק המשנה מטעמו הינו  הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בכל המוצרים המוצעים על .3.2

במסגרת הליך זה, לרבות בתוכנות, או מי שהוא בעל זכויות חוזיות למוכרם ולהפיצם. כמו כן אין למציע 

ים והתוכנות הנ"ל ו6או להעמידם לשימוש המזמין  ו6או להתקינם המוצר את כל מניעה ו6או הגבלה למכור

 ו6או לתחזקם ו6או לשדרגם ו6או להתאימם לצרכי המזמין.

לעיל על המציע לצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בתנאי הסף  3.2בסעיף  להוכחת עמידתו בתנאי הסף

  .22נספח א0 בנוסח המצורף לתנאי המכרז ומסומן

זכויות הקניין כולן או חלקן, שייכות לצד ג', יפורט הדבר בהצהרה בתוספת פרטי התקשרותו במקרה בו 

של המציע עם צד ג', במקרה האמור יצרף המציע להצעתו עותק מחוזה התקשרות עם צד ג' ו6או אישור 

 מאת צד ג' בדבר הסכמתו של צד ג' לשימוש בזכויות הקניין.
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צועי ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים נשוא המכרז, המציע בעל כוח אדם מיומן, ידע מק .3.2

אשר ינהל מטעמו את תכנון והספקת השירותים שיספק למועצה ויהיה איש  עובד מיומן ומקצועילרבות 

"(. מנהל מנהל הפרויקטלכל דבר ועיקר )להלן: " ספקהקשר הקבוע בין המועצה לבין הספק ונציג ה

השנים שקדמו  3ניהל במהלך כן שנים ו 3לפחות במשך  פרויקטים דומים כמנהלמש יהפרויקט יהיה מי שש

למועד הגשת ההצעות למכרז פרויקטים 6 הספקת שירותים דוגמת הנדרש למועצה וזאת לפחות לשתי 

 רשויות  6 ועדות לתכנון ולבניה. 

יחתום המציע על כתב התחייבות לאישור האמור בתנאי לעיל  3.2בסעיף  להוכחת עמידתו בתנאי הסף

ויצרף קו"ח ביחס למנהל הפרוייקט הרלבנטי,  21כנספח א0הסף בנוסח המצורף לתנאי המכרז ומסומן 

 כולל אישור רו"ח של המציע לפיו מנהל הפרוייקט מועסק ע"י המציע.  

 :הבהרות

התאמת מנהל הפרויקט המוצע לצרכיה  למועצה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע את -

ו6או למאפייני השירותים הנדרשים לה ולשם כך לקבל לראיין את מנהל הפרוייקט, לדרוש המלצות 

 כתובות עליו ולקבל פרטי ממליצים עליו .

כמו כן שמורה למועצה הזכות לדרוש את החלפתו של מנהל הפרויקט, בכל עת במהלך ההתקשרות  -

 מק את החלטתה.וזאת מבלי שתידרש לנ

סיים מנהל פרויקט את שירותו עבור המועצה, ימנה הספק מנהל פרויקט זמני תחתיו ויתבצע הליך  -

 אישורו, כאמור לעיל.

אין באישור מנהל הפרויקט על ידי המועצה כדי להוריד מאחריות המציע הזוכה למתן השירותים  -

 במלואם ולשביעות רצונה של המועצה.

ידו, לרבות התוכנה המשמשת אותו לביצוע -שהאמצעים הטכנולוגיים המוצעים עללהיות מי המציע על  .3.2

התחייבויותיו עפ"י חוזה זה מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה, ומי שלמיטב 

ידיעתו וידיעת כל ספקי המשנה שלו, לא ידוע לו על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ו6או אין שום 

 שנים לפחות מיום ביצוע ההתקנה. 0אספקת השירותים ו6או העדכונים למשך מניעה ל

לעיל, המציע יצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בתנאי הסף  3.2בסעיף  עמידתו בתנאי הסף להבטחת

 .23נספח א0בנוסח המצורף לתנאי המכרז ומסומן 

 :על המציע לעמוד בכל התנאים שלהלן גם יחד  -חוסן כלכלי ./3.1

המציע בעל מחזור הכנסות מהספקת שרותים מהסוג הנדרש במכרז זה לועדות לתכנון ולבניה,  .1./3.1

שקלים חדשים(, לא  )מליון וחצי₪  ///,//1,0ולמוסדות תכנון אחרים בסכום מצטבר של לפחות 

 ./2/2, 2/12, 2/12כולל מע"מ, וזאת לתקופה הכוללת את השנים 

 המציע אינו מוגבל בבנק. .2./3.1

 המציע "אזהרת עסק חי".אין כנגד  .3./3.1

נספח לעיל יצרף המציע להצעתו אישור מרואה חשבון בנוסח  /3.1בסעיף  להוכחת עמידתו בתנאי הסף

  .24א0

יתקבל גם אישור בנוסח אחר המעיד על מחזורי המציע ועל איתנותו הכספית כנדרש, לרבות לפי הוראת 

 יע", בהתאמות המתחייבות.שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המצ 2.24.1תכ"ם 
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 . י ניגוד עניינים בקשר עם הספקת השירותים נשוא המכרז למועצההמציע וכן ספק6י המשנה מטעמו נעדר .3.11

עניינים, בנוסח  המציע יצרף תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד 3.11בסעיף  להוכחת עמידתו בתנאי הסף

 .4נספח א0

התצהיר בעותק נוסף חתום ע"י כל אחד מספקי המשנה )ככל שההצעה מוגשת בשיתוף ספק משנה יוגש 

 הרלבנטיים(.

. מובהר, כי הגשת ערבות בנוסח 1כנספח א0בנוסח המצורף למכרז זה מקורית ערבות בנקאית  צרף המציע .3.12

 יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.  2שונה מנספח א6

בעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע ו6או  .3.13

עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 

 ו6או צווי ההרחבה מכוחם. 2/11-תשע"ב

יצרף המציע תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים,  3.13להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף 

 .3נספח א0, ע"ג 2/12 –התשל"ו 

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .3.14

 הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק בתחום השירותים האמורים במכרז זה.

העבודה, יצרף המציע תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני  3.14להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 

 .5נספח א0ע"ג 

המציע ו6או בעלי השליטה במציע ו6או מנהלי המציע לא הורשעו בעבירות )שטרם התיישנו( המנויות  .3.10

, כמפורט בתצהיר המצורף 1221, -בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

 למכרז זה.

תומות של המציע, בעלי השליטה יצרף המציע הצהרות ח 3.10להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 

במציע ומנהליו בפני עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות לפי התוספת השניה לחוק המרשם 

 .9נספח א0, על גבי 1221-הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי להביא בעניין שיקוליו את המידע שיובא לידיעתו מהמרשם 

לי, וכי במסגרת סמכותו זו רשאי המזמין לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י המידע כאמור. הוראה הפלי

 זו תחול, גם על תאגיד ו6או על מנהליו של תאגיד ו6או בעלי השליטה בו.

על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו. המזמין יהיה 

 ק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז.רשאי להפסי

 , יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע.המציע רכש את מסמכי המכרז ./3.1
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 הבהרות:

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו0או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,  -

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר -

אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו0או אישורים דקלרטיביים, בכל 

 הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם, כישוריהם,  -

ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו0או כל מידע נחוץ אחר ניסיונם 

 גם לאחר הגשת הצעות.

 

 שיש לצרף להצעה נוספים מסמכים .4

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן, כאשר כל 

 קפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: המסמכים הם על שם המציע בלבד ות

 .3א0נספח , ע"ג /122 –תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.1

 .4נספח א0תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח  .4.2

 .5א0נספח  ע"ג, העבודה דיני על שמירה לעניין והתחייבות תצהיר .4.3

פליליות  הרשעות העדר בדבר דין עורך השליטה במציע ומנהליו בפנישל המציע, בעלי  חתומות הצהרות .4.4

 . 9א0נספח , על גבי 1221-קודמות לפי התוספת השניה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

 מהמרשם לידיעתו שיובא המידע את שיקוליו בעניין להביא המזמין רשאי כי למען הסר ספק יובהר

 המידע כאמור. י"עפ במכרז מציע של הצעה זו רשאי המזמין לפסול סמכותו הפלילי, וכי במסגרת

 .בו השליטה בעלי או0ו תאגיד של מנהליו על או0ו תאגיד על גם, תחול זו הוראה

המזמין . כנגדו המוגש אישום כתב או פלילי רישום כל על החוזה בתקופות גם לדווח במכרז הזוכה על

 .במכרז הזוכה עם עבודתו המשך להפסיק רשאי יהיה

 מורשה. עוסק תעודת .4.0

(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור ./.4

 המציע. שם על, מ"מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, הנוכחית לשנה תקף, /122-ו"התשל

 .הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור .4.2

 2נספח א0, ע"ג אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית .4.2

 מציע שהוא יחיד יצרף להצעתו העתק תעודת זהות. .4.2

 :את המסמכים הבאיםגם  ולהצעת יצרף ,מציע שהוא תאגיד ./4.1

 מסוגו. לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם רישום בתוקף תעודת .1./4.1

 .בתוקף לשנה הנוכחית6 רשם השותפויות, לפי העניין, תדפיס רשם חברות .2./4.1

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.11

 בשליטת העסק. 
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 הגשת הצעות .5

  עיון במסמכי המכרז ורכישתם .0.1

חוברת )" לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז יוכלהמציע המשתתף במכרז,  .0.1.1

באתר , לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים כלליים בקשר להגשת הצעות למכרז, "(המכרז

 .)טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז( 1בסעיף  כמפורטלפני רכישתו  המועצה

 הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים הואהנוסח המחייב של המכרז  .0.1.2

תשובות על המציע חלה החובה להתעדכן באתר האינטרנט בדבר . שהתקבלו אצל המציע בקובץ

 בנוגע למכרז, וכן בדבר כל הודעת עדכון אחרת ביחס למכרז.  לשאלות הבהרה

אשר ישולמו לפקודת כולל מע"מ ש"ח  ///,1כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  .0.1.3

 , עבור מסמכי המכרז. המזמין

 על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.   .0.1.4

מובהר בזה, כי מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל, הצעתו תיפסל על הסף ולא  .0.1.0

 תידון בפני ועדת המכרזים. 

 במשרדי המועצה. ז יקבל המציע את חוברת המכרז לאחר רכישת מסמכי המכר ./.0.1

 מובהר בזה, כי הסך הנ"ל עבור רכישת חוברת המכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא. .0.1.2

 :לאופן הכנת ההצעהדרישות  .0.2

כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות  לכל השרותים כשהיא על המציע להגיש הצעה .0.2.1

, וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל המקומות ודבתחתית כל עמ המפרטים כשהם חתומים

 .המיועדים

על כל הישומים המילוליים לניהול תהליכי התכנון והבניה, לרבות בנושאי הרישוי, הפיקוח,  .0.2.2

התכנון )מעקב תב"ע(, החבויות )אגרות והיטלי השבחה( ויעודי הקרקע וזכויות הבניה להיות 

משולבים במערכת אחת שתתממשק למערכת המרחבית לניהול יעודי הקרקע, זכויות הבניה, 

 י הנדרש למועצה.  ושאר המידע המרחב

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .0.2.3

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. למזמין  /12למשך : ההצעה תהיה בתוקף תוקף ההצעה .0.3

 יום נוספים. /12-להאריך את תוקף ההצעה בשמורה הזכות לדרוש מהמציעים 

 :הגשת הצעות  אופן ומועד .0.4

את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס  .0.4.1

''. את 1162/22למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 

מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד ולהכניסה, לתיבת המכרזים, 

לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא יאוחר 

  לעיל. 1בסעיף מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( המפורט בהתאמה 

 חר המועד דלעיל לא תתקבל. הצעה שתוגש לא .0.4.2

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. משלוח ההצעה .0.4.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  .0.4.4

 .שתפורסם באתר האינטרנט של המועצהההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה 
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 מחירי ההצעה .9

בנספח התמורה המצ"ב בנספח , המופיע הצעת המחיר מפורטת על פי סעיפי כתבהצעת המחיר תהייה  .1./

 .4ב0

 חומרי, החומרים, הציוד, עלויותה כל את יכלול בהצעתו המציע שינקוב ההצעה מחיר כי, בזאת מובהר .2./

 פי-על השירותים להספקת הדרוש היתר , המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל האדם כח, העזר

 .ההסכם6המכרז מסמכי כל

 ., בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכםקבועים במחירים תהיה ההצעה .3./

 וכי, המשתתף בהצעת הסעיף תתי חשבון של בדיקה  לערוך הזכות את לעצמו שומר המזמין .4./

, דפוס לטעות לב בשים הסופית ההצעה גובה את לתקן ים6יכול המכרזים ועדת או6ו המומחה6הבודק

 כשינוי הדבר ייחשב ולא, אחר מציע של או המציע של המחיר בהצעת שנפלה חישוב טעות או, אנוש טעות

 נעשתה לא בהצעה ל"כנ טעות כי המכרזים ועדת או6ו המומחה6הבודק ו6ישתכנע אם זאת עם יחד. ההצעה

 את לקבל לא רשאים הם, המזמין את להטעות או ההצעה את לעמעם מנת על נעשתה או6ו לב בתום

 .בלבד זה מטעם ולו אותה לפסול או6ו ההצעה

 . המזמין את לחייב כדי בהן ואין, בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות כל .0./

 ידי על בפועל שיידרש כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל לספק את כל השירותים, מתחייב המציע ././

 .   להלן כאמור או להצעתו בהתאם וזאת המזמין

 

 שאלות מציעים והבהרותהודעות המועצה,  .2

שאלות הבהרה  למועצה,יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  //:21בשעה  3/0901/11 -ה ה'עד ליום  .2.1

להגיש , לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש בלבד WORDעל גבי קובץ  בכתב

 noa@c-on.comדוא"ל: באמצעות 

 בקשות הבהרה:להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ו .2.2

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

    

המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו6או  לפרסם  .2.3

במסמכי המכרז וזאת לפי מסמך הבהרות ו6או מידע נוסף ו6או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים 

פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים -שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על

 )להלן: "הודעות המועצה"(.

על המשתתפים חלה . הודעות המועצה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה .2.4

שיועלו לאתר המועצה. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות האחריות להתעדכן בהודעות המועצה 

 הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.

אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה  .2.0

 ז כלשונו. יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע 6 השארת הכתוב במסמכי המכר

הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה  ./.2

 להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. 
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למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו6או הסבר שיינתנו למשתתפים  .2.2

שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה. בכל במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים 

מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור 

במסמכי הודעות המועצה. במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם, יגבר האמור 

 בהודעה המאוחרת יותר.

 

 במסגרת המכרזערבויות נדרשות  .2

 פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז: .2.1

 תוקף הערבות שיעור ערבות )ש''ח( סוג ערבות

 2/61162/22עד ליום  ₪ ///,10 ערבות השתתפות 

  ערבות ביצוע

הבהרה: אין לצרף ערבות ביצוע להצעה 

 למכרז, זו תומצא ע"י הזוכה בלבד

יום מתום תקופת  // ₪  ///,/3

 ההתקשרות

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי בנוסח  .2.2

'(, בסך ובתוקף לפחות לתקופה כמפורט 'ערבות השתתפות'במכרז זה )להלן: ' 1בנספח א0דוגמת המופיע 

מותנית, לפקודת לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. הערבות תהא בלתי  2.1בהתאמה בסעיף 

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-המזמין, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על

, וכי הוא יום /2, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך המועצההמציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת  .2.3

 .יפעל בהתאם לדרישות  המועצה

הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז, כולה או  ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר .2.4

 חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .2.4.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .2.4.2

 זר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;המציע ח .2.4.3

בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי  הודעה למציע נמסרה לאחר ש .2.4.4

המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; 

, אישור ת כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזההמצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרו

   .וכו'( קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל  2.4חילוט הערבות בהתאם לסעיף  .2.0

 דרישה או טענה בקשר לכך. 

 מפורטים להלן:מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים ה ./.2

המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה של  .1./.2

 המועצה כאמור;

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה  .2./.2

ערבות , לרבות המצאת והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה

 . לעיל 2.1, בסך ובתנאים כמפורט בסעיף ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז
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 בהצעת המציעהסתייגויות  .6

בכל מקרה של שינוי ו6או השמטה ו6או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו6או כל הסתייגות  .2.1

 המזמין:לגביהם, בכל דרך ו6או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי 

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .2.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .2.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .2.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה  .2.1.4

 ו6או פרט מהותי בה.

לעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת ההחלטה בין האפשרויות ד .2.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את  2.1בסעיף האלטרנטיבות המנויות 

 ההצעה ו6או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז ./2

 השלבים כדלקמן: בחירת ההצעה הזוכה תעשה על פי .1./1

, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהילמען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה  .2./1

 במידה שהיא הצעה באיזו פורמאליים בפגמים להתחשב לא הזכות את לעצמה שומרת וכי המועצה

 .המציעים בין השוויון בעקרונות יפגע ולא למועצה נזק יגרום לא כזה שויתור

 אמות מידה .3./1

להתאמת  40% משקל שללנסיון המציע ו 10%משקל של  ,מחירמרכיב הל %/4המועצה תעניק משקל של 

 המערכות לצרכי המועצה.

 נק'( /4) הצעות המחיר ניקוד .3.1./1

נק'(, לשאר ההצעות יוענק ציון יחסי על פי הנוסחה  /4להצעה הזולה ביותר יוענק הציון המירבי )

 הבאה:

 ההצעה הזולה ביותר x 40 = המחירניקוד 
 ההצעה הנבחנת
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 נק'( 10) נסיון המציע ניקוד .3.1./1

 :ין ניסיון יקבע על פי הטבלה להלןניקוד בג

 אופן הניקוד סוג הניסיון

 או ו6( 3.3.1ה ותמיכה במערכת מידע מרחבית )סעיף התקנ ההספקבניסיון 

 3.3.0 - 3.3.2 פים כמפורט בסעיממוחשבות ה מערכותהמ 4לפחות של 

 מקומיות לסוגיהן בטווח הזמן הנקוב.רשויות  3-יותר מל לתנאי הסף

מעבר לנדרש 6 ועדה  רשותלכל 

 0נק', עד   1 –בתנאי הסף 

 נקודות.

קליטה והתאמה ו6או יצירה של ארכיון ניסיון בביצוע פרויקטים הכוללים 

כמפורט בסעיף  רית ורסטרית(תוכניות בניין עיר מעוגנות )קלוטות, וקטו

ומעלה לרשות מקומית או לועדה  תוכניות 1//בהיקף של  -לתנאי הסף  3.0

 לתכנון ולבניה בטווח הזמן הנקוב.

 0נק', עד   1 – כנ"ללכל פרוייקט 

 נקודות.

ניסיון בביצוע פרויקטים הכוללים מתן שרותי איסוף עריכת וקליטת נתוני 

 /.3, כמפורט בסעיף ועריכת דף מידע תכנוני יעודי קרקע וזכויות בניה 

 6 ועדות  רשויות 3-יותר מלרבות מבחינת היקף וטווח הזמן ל בתנאי הסף

מעבר לנדרש 6 ועדה  רשותלכל 

 0נק', עד   1 –בתנאי הסף 

 נקודות.

 נקודות 25 סה"כ:

 נק'( 40ניקוד התאמת המערכת ) .3.1./1

 /1ספח א6נהמועצה יעשה כמפורט ב תהליך בחינת המערכות לצורך ניקוד התאמתן לצרכי

 שבהמשך.

האפשרי ובהתאם למשקל היחסי של ניקוד בחינת התאמת המערכות יעשה ביחס לניקוד המירבי 

 שבהמשך. 12כל מערכת כמפורט בנספח א6

 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .22

שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה לא  המזמין .11.1

 ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים. מזמיןיגרום נזק ל

שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה  המזמין .11.2

אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר, הכל בהתאם לכללים הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו, 

 והדינים החלים על ההליך.

בתחום השירותים הנדרשים, את נסיונו  של המציע סיונוינ אתבין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול  .11.3

 הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.

שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר  למזמין .11.4

 שלילי ו6או בלתי מוצלח עמו.

  על הצעה כל שהיא.להמליץ בפני ראש המועצה המועצה אינה מתחייבת  .11.0

 או6ו להצעתו ביחס הבהרות המציע מאת לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת כי יובהר ./.11

 . מטעמה מי או6ו הוועדה דרישת לפי מסמכים מסירת או6ו השלמת לרבות נוספים פרטים

 קשר לכאורה יוכח אם אחרים מציעים עם בתיאום הוגשה אשר הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .11.2

 בין קשרים, המציעים בין בעלות קשרי זה ובכלל, המציעים בין מוקדם קשר קיים כי מצאה אם או6ו כזה

 בלתי הצעה או6ו תכסיסנית ההצעה כי חשש קיים אם או6ו ב"וכיו בנות חברות בין קשרים, אחיות חברות

 כל אחר ימלא לא הזוכה אם או6ו בכללותה להצעה ביחס אם ובין מסוימים לפריטים ביחס אם בין סבירה

 .המועצה בידי המצוי מהאומדן משמעותי באופן החורגת בהצעה מדובר אם או6ו המכרז דרישות

 עסק בשליטת אשה: .11.2
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למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא  .11.2.1

התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה 

 כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .11.2.2

 בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה  .11.2.3

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 

 אלה: אחד מ

 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, במישרין או נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; %/0-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש –"עסק" 

 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 

 עם הזוכה והתקשרותעל תוצאות המכרז הודעה  .21

פי שיקול -המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על .12.1

 דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין  כייה כאמורזמובהר, כי אין בהודעה על  .12.2

המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, 

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת תהמועצה רשאי

 ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים: (0חמישה )תוך  .12.3

 ( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.3שלושה ) .12.3.1

 .1נספח ב0ערבות ביצוע, בנוסח  .12.3.2

 .חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש (3נספח ב0ביטוחים ) קיוםאישור  .12.3.3

 שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.כל מסמך נוסף  .12.3.4

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם -פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-המועצה תהיה רשאית, על .12.4

 חתימת ההסכם. 

לא חתם הזוכה על ההסכם ו6או לא המציא ערבות הביצוע ו6או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו בזמן  .12.0

 ת זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.רשאית המועצה לבטל א –שנקבע

-ליתר המשתתפים במכרז על איבמכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, המועצה תודיע,  ./.12

 זכייתם במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 כשיר שני .23
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המועצה רשאית, במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו6או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא  .13.1

 אך לא חייבת, להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.

המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,  .13.2

 ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז, ועל בסיס הצעתו למכרז.

יב למועצה בדבר קבלת הצעתה, והתחייבותו לקיים את כל הדרוש ימי עבודה ידרש המציע להש 0בתוך  .13.3

 להתקשרות עם זוכה במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוחים.

ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לפנות  .13.4

 . וכך הלאה למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות,

 

 ביטוח .24

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא למועצה  .14.1

 את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .

בעצמו ועל חשבונו עם חברת מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא  .14.2

ם לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד ביטוח האם תסכי

 לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.

 הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה. .14.3

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .14.4

אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו6או חברת מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי  .14.4.1

ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו6או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח 

 שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמורה למועצה  .14.4.2

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק הזכות

אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים 

 שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

ים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכ .14.0

המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה 

כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה 6 הסכם, 

ת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של חילוט ערבות ההצעה 6 ערבות ביצוע ומסיר

 המועצה.

מובהר כי ככל שהמועצה ו6או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח  ./.14

על הביטוח ו6או הוראת חוק אחרת, ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות 

כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא אחר הוראות  המפקח על הביטוח ו6או

 נספח הביטוח.
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 עיון בהצעת הזוכה .25

ף בהצעה הזוכה, בכפו מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .10.1

המסמכים 6 נתונים המהווים סודות  הםמ באפשרות המציעים לצייןלסודות מסחריים 6 מקצועיים. 

וינמק את  מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים מסחריים 6 מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם

  .טענתו בנושא זה

מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי  מבלי לגרוע .10.2

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין  ההחלטה לעניין זה הינה מובהר בזאת כיאו סוד עסקי. 

. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם והפסיקה

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

 

 הצהרות המציע .29

 שכל וכהצהרה כאישור כמוה במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת .1./1

לו, הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת  ונהירים ידועים ההסכם6המכרז ומסמכי המכרז פרטי

עבור כל  מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב 

 ממרכיבי העבודה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .2./1

, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי המכרז6ההסכם ידועים ונהירים לו

 נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז6ההסכם. תיםולספק את השירהוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו6או הנתונים ו6או  .3./1

ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו6או מי מטעמו  הפרטים אשר נמסרו לו על

 לא תהיה כל אחריות ו6או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו6או פרטים  ו6או מצגים אלו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .4./1

 תקבל לאחר הגשת ההצעה.כלשהם מפרטי המכרז לא ת

 

 שמירת זכויות .22

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך 

להעתיק מסמכים אלה ו6או להעבירם לצד ג' כלשהו ו6או הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

_____________________ 

 מטה יהודהאזורית מועצה  
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 הצהרת המציע – 2נספח א0

__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע אני הח"מ .1

מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז )להלן: "המציע"(  _____________________

רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש  ובהסכם, הבנתי את האמור בהם, ואני מסכים לכל האמור בהם.

כהוכחה לכך  ,בחותמת וחתימת מורשי החתימה אצל המציעבמסמכי המכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח המכרז חתום 

 .לכל האמור בו המציע מבין ומסכיםש

ספק מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  המציע הואאני מצהיר בזאת כי  .2

 יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.

פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה -מציע לספק את השירותים על המציע .3

 לכל דבר ועניין. את המציעוזה מחייבת ועל הח

 ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות. /12 -זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל הצעה .4

לא תהא לי כל טענה ו6או תביעה ו6או דרישה בקשר עם עיכובים במועד  למציע אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי .0

בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב  תחילת השירותים ו6או במהלך ביצועם,

כל טענה ו6או תביעה ו6או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, ו6או  למציעבזאת, כי לא תהא 

 ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.

עה שהיא, לרבות ההצעה הנמוכה , שאינכם מחויבים לקבל כל הצלמציעלמען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע  ./

ביותר ו6או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם 

, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה למציעלנמק את החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע 

הנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך ו

כל טענה ו6או דרישה  למציעבלבד במלואן, ולא תהיה  על המציעלרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה 

 ו6או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

מתחייב לשתף פעולה עם  המציעשהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז.  לנואני מצהיר, כי ידוע  .2

 המועצה  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות  .2

במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית  ומתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותי והמציע

 כל דין. על הוראות

כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל  בהצעת המציעמובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב  .2

 פי כל מסמכי המכרז6החוזה.-יתר הדרוש לביצוע השירות על

 כל טענה בדבר הפסד.  למציעלמועצה הוא סופי, ולא תהינה המציע ידוע לי, כי המחיר שמוצע על ידי  ./1

( ימי 0מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך חמישה ) המציעתתקבל,  יעהצעת המצאם  .11

 במכרז: הזכייהעבודה מתאריך הודעתכם בדבר 

 ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום. '2נספח ב0לחתום על ההסכם  .11.1

, להבטחת קיום תנאי שקלים חדשים(שלושים אלף ₪ ) ///,/3ערבות בנקאית בסך  למועצהלהמציא  .11.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז. 1נספח ב0ההסכם, בנוסח 

 למסמכי המכרז. 3נספח ב0אישור על קיום ביטוחים בנוסח למועצה להמציא  .11.3



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  /2עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

אבד ילעיל כולן או מקצתן  11בצע את הפעולות המנויות בסעיף ישאם לא  למציעאני מצהיר בזאת כי ידוע  .12

רותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת לבצע השי המציע את זכותו

 זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז. הלהצע

כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת  .13

 .טל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.מציע נוהשההתחייבויות 

 

 

 לראיה באתי על החתום:

 

 שם המצהיר:______________________ תפקיד במציע:___________________________

 

 מס' ת.ז.6מס' חברה:________________________  שם המציע:_________________________

 

 חתימה:___________________    תאריך:______________

 

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 ____________ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. __

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 _______________________,עו"דחתימה וחותמת       _____________________תאריך 
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 השתתפות ערבות -1נספח א0
   לכבוד:

    מטה יהודההאזורית המועצה  

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

  ///,10 "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקשעל פי בקשת _____________ )להלן: "

אלף שקלים חדשים(, להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם השתתפותו חמישה עשר ש"ח )הסכום במילים: 

 ולשרותים נוספים GISלזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה ו6או למערכת   1162/22במכרז מס' 

 ומילוי תנאיו.

 

 3תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,  ימים

בלי לטעון כלפיכם טענת הגנה או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומ

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר 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 הנקוב לעיל

 

 הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. זו ערבות 

 ועד בכלל. 2/61162/22זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות

 לא תענה.  2/61162/22דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 2/61162/22לאחר יום 

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 

 בוד רב,בכ

 

 _____________בע"מבנק 
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר - 3נספח א0

 אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 ./122– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02  יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

חוק שוויון )להלן: " 1222 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.זכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן

 פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 0

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. /3והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 ימתי ותוכן תצהירי אמת.. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חת/

 __________________חתימה:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע6ה בפני 

מר6גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו6ה כי עליו6ה להצהיר את האמת וכי 

הקבועים בחוק באם לא יעשה6תעשה כן, אישר6ה בפני את תוכן תצהירו6ה לעיל יהא6תהא צפוי6ה לעונשים 

 בחתמו6ה עליו בפני.

  ____________חתימה וחותמת:
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 עניינים ניגוד לעניין העדר והתחייבות תצהיר -4נספח א0

אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________ 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי 6 קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו6או טענה מצד מילוי תנאיוו 1162/22מתן השירותים נשוא מכרז  בתחום עניין

 שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

ד הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו6או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגו .2

עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את 

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 של המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע  .4

 התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .0

בעניין.  להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו התקשרות שתהא בניגודהעלול להביא ל

 עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי המזמין

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע

מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד  לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות ./

 עניינים.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  .2

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   

  ולראיה באתי על החתום:

 

_______________________   ______________________   

     חתימה      שם

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע6ה בפני מר6גב' 

___________ 6 המוכר6ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו6ה באמצעות ת.ז. מס'

ר שהזהרתיו6ה כי עליו6ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י6תעשה כן י6תהיה צפוי6ה לעונשים הקבועים לאח

 בחוק, אישר6ה נכונות הצהרתו6ה לעיל וחתם6מה עליה בפני.

 

     _________________       _______________ 

 חתימה וחותמת      תאריך      
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 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה – 5נספח א0

ית חתימה מטעם \מורשה’____________ ת ת"ז מס\___________ נושא_______אני הח"מ

"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת המציע"-זיהוי6ח.פ._________)להלן’ ______________ מס

     -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\לא אעשה כן, מצהירה לכל העונשים הקבועים בחוק אם \וכי אהיה צפוי

בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני  ציעהמ .1

ככל שחלים הסכמים או  העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה,

 צווים כאמור.

 1ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  מתחייבים כי לי השליטה בו ומנהליובע ציעהמ .2

 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני  ציעהמ .3

לחוק  0שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה

, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי 1220-העבירות המינהליות,  התשמ"ו

כי  -ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר 1222-חוק שכר המינימום התשמ"ז

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. 3חלפו 

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת  ציעהמ .4

 ההצעה במכרז זה.                                                                                

ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין ומתחייבים כי מקיימים מצהירים כי הם בעלי השליטה בו ומנהליו  המציע, .0

 בעניין עובדים זרים.

 נחשבים לקנסות שונים.       –אך במועדים שונים  -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ./

 -לעניין תצהיר זה

, אשר שר 12/2-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-"דיני העבודה"

                          התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                                                                                      

_______________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי ה כי שמי הוא______\הנני מצהיר

 תוכן הצהרתי אמת.

 ______________________תאריך____________________          שם המצהיר וחתימה ______

 

 אימות חתימה

חודש_________ בשנת_______  הופיע ביום_______ בכי אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  \זהות______________’ מס _________________בפניי ה"ה

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את 

 תוכנו ואמיתתו. 

       _________________                            __________________

 תאריך                                                 חתימה
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות - 9נספח א0
 

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר6גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי6ח.פ. ____________ )להלן: " ’מס

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

צעה למכרז ( לחתום על תצהיר זה בתמיכה לההמציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 "(.המכרז) להלן: " 1162/22

 הרייני מצהיר כדלקמן: .2

; פקודת 1202-המציע לא  הורשע ו6או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.1

-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1220-מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 למעט הרשעות, 1222-לחוק העונשין, התשל"ז 432עד  414-ו 323עד  323, 222עד  /22; סעיפים 1222

 . 1221-שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )מחק את המיותר( או

 _____________________________________העבירות הבאות:  הורשע בעבר בביצועהמציע  .2.2

 ____________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

ן6ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו6או שיהיה קיים אודות הואיל וכך, אני נות .3

 . 1221-המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.  .4

 
 

                               ____________________חתימת המצהיר:        
         

 אישור:
 

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר6ת כי ביום _________ הופיע6ה בפני בכתובת 

__________________ מר6גב' ___________________ המוכר6ת לי אישית ו6או שזיהיתיו6ת על פי ת.ז. 

_________________ ולאחר שהזהרתיו6ה כי עליו6ה להצהיר את האמת כי יהיה6תהיה צפוי6ה מס' 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה6תעשה כן, אישר6ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם6ה עליה בפניי.

 

 

_____________________    _________________ 

 עו"ד        תאריך  
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 מורשי חתימה  אישור בדבר -2נספח א0
 
 
 
 

 אני הח"מ , עו"ד6 רו''ח  _________________________,  מ.ר ____________ 
 

 , הנני לאשר הזאת כי ה"ה:המציע_____________כעו"ד 6 רו"ח של 
 

 שם:_______________________________________ ת.ז.:____________________

 שם:______________________________________ ת.ז.:_____________________

 שם:______________________________________ת.ז:______________________

 

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

 

 המציע:________________________________________________אצל 

 ומורשים להתחייב בשמו. 

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

 

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  המציעבצירוף חותמת  

 .המציעמחייבת את 
 
 
 

 _________________רו"ח6עו"ד:______ תאריך:____________________
 
 

 **ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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 הצהרה על שיתוף ספקי המשנה – 2נספח א0
 

על המציע לפרט את פרטי ספקי המשנה ששירותים ו0או מוצרים המסופקים על ידם מוצעים על ידו למועצה 
 במסגרת מכרז זה.

 
בזאת שככל שנקב מציע בפרטי ספק משנה עליו גם לצרף להצעתו את כל הפרטים ו0או למען הסר ספק מובהר 

המידע ו0או המסמכים המוכיחים את עמידתם בתנאי הסף להספקת השרות ו0או המוצר המוצע על ידם וכן 
 לבחינת עמידתם באמות המידה לבחינת איכות ההצעה, כמפורט במכרז זה.

 לכבוד
 ,מטה יהודההמועצה האזורית 

 

 הנני להצהיר בזאת כדלקמן:

הצעתי למכרז זה מוגשת ביחד עם ספקי המשנה שפרטיהם וסוגי השרותים 6 המוצרים המוצעים להספקה על ידם 

 מפורטים להלן.

צרפתי להצעתי את כל המסמכים והתיעוד המוכיחים כי כל ספקי המשנה שפרטיהם להלן עומדים, כל אחד 

 הצעות למכרז זה.בתחומו, בתנאי הסף הנדרשים להגשת 

למרות שהצעתי מוגשת ביחד עם ספקי משנה ברור לי כי המציע הוא האחראי הבלעדי לכלל השרותים המוצעים 

 במכרז זה, בין אם מסופקים על ידו והן על ידי ספקי משנה. 

שם העסקי המלא של הספק ה #
 וכתובתו

 מס' מזהה
)ח.פ. 0 עוסק 

 מורשה(

 פרוט השרותים המוצעים להספקה על
 ידו במכרז

(1)     

(2)     

(3)     

(4)     

(0)     

(/)     

(2)     

 
 
 

 חתימת המצהיר  וחותמת המציע  תאריך  שם המצהיר
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 פירוט ניסיון קודם – 6נספח א0

 (9.3-3.3הנחיות לגבי אופן הוכחת עמידה בתנאי הסף לעניין ניסיון קודם )סע'  -חלק א'

אודות קבלני ו אודותיולהוכחת עמידתו בתנאי הסף לעניין ניסיון יפרט המציע בהצעתו את הפרטים הבאים 

 (.כל אחד בנפרד)המשנה 

על המציע לוודא כי הפרוט אודות הניסיון יהיה באופן שיוכיח את עמידת המציע עומד בתנאי הסף על כל  (2

,  הנתונים שיציין המציע אודות ניסיונו ישות הסףניסיון העולה על דרסעיפיהם, ובנוסף, ככל שיש למציע 

לעניין איכות המציע )המפורטות בסעיף  לאמות המידהיהיה באופן שיאפשר שקלול הניסיון הנוסף בהתאם 

 במסמך א' לעיל(. 10.3

על המציע לפרט את נסיונו בתחום השרותים המוצעים על ידו כנדרש בתנאי הסף ובמסמכי מכרז זה, בכלל  (1

 ( בפרט, לפי העניין וכדלקמן:1/12 - 1/22האחרונות )ובשנים 

 בתחום מערכות המידע (2)

 ניסיונו בתחום פיתוח מערכות מידע התקנתן ותמיכה בהן.  (1

 המוצעות. GIS –ניסיונו במערכות ה  (2

 ניסיונו במערכות המילוליות המוצעות. (3

 נסיונו בכלים לניהול שכבות נושאיות. (4

 ות יצרף המציע להצעתו:להוכחת נסיונו בתחום המערכות המוצע

  מלא וחתום כנדרש /2נספח א0את 

 ( רשימת לקוחות, כנדרש בתנאי הסף, אצלם מותקנת ופועלת ברמת ייצורProduction מערכת ,)

 GISכל מערכת מילולית ו6או  2/21עד  2/12כדוגמת המערכת הנדרשת למזמין וזאת במהלך השנים 

 המוצעת כולל: 

 סוג מערכת -

 מועד התקנה -

 תחילת ייצורמועד  -

 יחידות משתמשות -

 כמות משתמשים -

 פרטי הממליצים אצל כל לקוח )שם לקוח, שם מלא של הממליץ, תפקיד, וטלפון(. -

 

 בתחום שרותי המידע, לפי העניין המרחבי ו0או המילולי (1)

 .GISנסיונו בתחום הכנה לקליטה ו6או קליטת מיפוי פוטוגרמטרי למערכת  (1

 .GISאורתופוטו למערכת נסיון בהכנה לקליטה ו6או קליטת  (2

 .GISנסיונו בתחום קליטת גושים וחלקות ממפות גוש 6 קבצים כשכבות קדסטר למערכת  (3

 .GISנסיונו בתחום הכנה לקליטה וקליטת תוכניות לסוגיהן מקבצי מתכננים ו6או מודדים למערכת  (4

חים למערכת נסיונו בתחום איתור ו6או הכנה לקליטה ו6או קליטת תוכניות לסוגיהן מפלטים קשי (0

GIS. 

 נסיונו בתחום יצירת ארכיון תוכניות וקטוריות קלוטות ערוך להצגת גרפית של הסטוריה תכנונית. (/
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נסיונו בתחום איתור ו6או הכנה לקליטה ו6או קליטה עיגון וקישור של תוכניות סרוקות לסוגיהן  (2

 .GISלמערכת 

והכנת שכבות מידע גיאוגרפיות מרחביות שאינן  נסיונו בתחום איסוף מידע מילולי, טבלאי ווקטורי (2

 נמנות על השכבות לעיל ולהלן.

 .GISנסיונו בתחום יצירה, הכנה לקליטה וקליטת מפות רצף תכנוני )קומפילציה( במערכת  (2

 לחוק התכנון והבניה. 1/1ותיקון  33נסיונו בתחום הכנת מידע תכנוני לפי תיקון  (/1

 ין עיר.נסיונו בהקמת ארכיוני תוכניות בני (11

 נסיונו בשרותי עדכון נתונים מילוליים ו6או גרפיים ו6או גיאוגרפיים במערכות יעודי קרקע. (12

 

 להוכחת נסיונו בתחום השרותים המוצעים יצרף המציע להצעתו: (3)

 GISרשימת לקוחות, כנדרש בתנאי הסף,  להם סופקו השרות הסבת נתונים ממערכת מילולית ו6או 

למערכת המוצעת, איסוף ו6או עריכת ו6או הכנה לקליטה ו6או קליטה ו6או טיוב ו6או עדכון של נתונים 

 , כולל:2/21 -2/12דוגמת המוצעת, במהלך השנים  GISלמערכת מילולית ו6או 

 פרוט השרות -

 היקף השרות -

 מועד התחלתו וסיומו של השרות -

 השימוש שנעשה בתפוקות כל שרות -

 כל לקוח )שם לקוח, שם מלא של הממליץ, תפקיד, וטלפון(. פרטי הממליצים אצל -

 

 הבהרה:

 את רשימות הלקוחות, כנדרש לעיל, יש לערוך בטבלאות.  -

 יש לציין במפורש ככל שהניסיון הינו של ספק משנה מטעם המציע. -

 תחום.יש להכין רשימת לקוחות נפרדת לכל אחד מתחומי השרותים המפורטים לעיל ולכל סוג שרות בכל  -

יש להקפיד על מילוי כל הפרטים באופן שיאפשר למזמין לבחון את עמידת המציע הן  בתנאי הסף והן  -

 באמות המידה לבחינת איכות המציע והצעתו.

 

למזמין שמורה הזכות שלא לקחת בחשבון כל מידע על לקוח של מציע שלא ברור מהכתוב בהצעה אופן היותו מענה 

 .דה לאיכותעל תנאי הסף ו6או אמות המי

  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  /3עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 טבלאות לפירוט ניסיון קודם -חלק ב'

   של:  (GIS)מרחבית  וזכויות בניה  יעודי קרקע ניהולמערכת בכולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .א

 *   6 המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:____________________________0 ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 0 הועדה הרשותשם  #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

2 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

 
  

                                                             
 

1
 "עד כה" -חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות יש לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות"  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  32עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 :של מערכת יעודי קרקע מילולית בכולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .ב

 *   6 המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:____________________________0 ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 0 הועדה שם הרשות #.
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

2 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

  

                                                             
 

1
 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  32עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

מותאם לעבודה  (GIS)ישומון למערכת יעודי קרקע ומידע מרחבי כולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .ג
 :שלורשויות מקומיות של ועדות מקומיות לתכנון ולבניה 

*  6 המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:_____________________________0 ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 0  הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

2 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

                                                             
 

1
 זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  32עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 :של מערכת רישוי ופיקוח על הבניהב המציעכולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .ד

  *   6 המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:____________________________0 ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 0 ועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 2 התקשרות

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

 
  

                                                             
 

1
 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  /4עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 :בועדות מקומיות לתכנון ולבניה של מערכת מעקב תב"ע בכולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .ה

 *   6 המציע המשנה ששמו העסקי הוא:____________________________ 0 ספק קבלן 
 במקום המתאים.  יש לסמן  *

 0 הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

2 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

  

                                                             
 

1
 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  41עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

מותאם לעבודה של ועדות מקומיות לתכנון ולבניה  באתר הנדסיכולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .ו
 :של

*  6 המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:_____________________________0 ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 0  הועדה הרשותשם  #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

2 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

 
  

                                                             
 

1
 ם חוזה התקשרות"חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיו 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  42עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

מותאם לעבודה של ועדות  רישוי ופיקוחישומון למערכת בכולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .ז
 :מקומיות לתכנון ולבניה של

*  6 המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:_____________________________0 ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 0  הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

2 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ותפקידוברשות 

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

  

                                                             
 

1
 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  43עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

לעבודה של מותאם )השבחה ואגרות(  במערכת לניהול חבויות כולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .ח
 :ועדות מקומיות לתכנון ולבניה של

*  6 המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:_____________________________0 ספק קבלן 
יש סמן  *


 במקום המתאים.  

 0 הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

2 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

 

  

                                                             
 

1
 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  44עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

של יעודי קרקע  )וקטורית(  יצירת קומפילציה מרחבית ב המציעכולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .ט
 בועדות מקומיות לתכנון ולבניה של: וזכויות בניה

*  6 המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:_____________________________0 ספק קבלן 
יש סמן  *


 במקום המתאים.  

 

 0 הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום
 2 התקשרות

כמות 
 תוכניות

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

 

  

                                                             
 

1
 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  40עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

יצירת קומפילציה מילולית של יעודי קרקע וזכויות בניה ב המציעכולל,  1/12 - 1/22בין השנים , פרוט הנסיון .י
לחוק התכנון והבניה בועדות מקומיות לתכנון ולבניה,  61/1  33והכנת דפי מידע תכנוני לצרכי היתר לפי תיקון 

 של:

 המציע ,  יש סמן  *המשנה ששמו העסקי הוא:__________________________0 ספק קבלן


  

 המתאים במקום
 

 0 הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

2 

כמות 
 תוכניות

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(0)        

(/)        

(2)        

(2)        

(2)        

(1/)        

  

                                                             
 

1
 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  /4עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 במערכות תצהיר על פיתוח התקנה ותמיכה  –/2נספח א0

ו0או  תכנוניות הנדסיות מותאמות לועדות לתכנון ולבניה  (GIS)מילוליות, גרפיות וגיאוגרפיות 

 לרשויות מקומיות

 אני הח"מ ______________________, ת"ז __________________, 

הנושא6ת בתפקיד ____________________________, בחברת________________________________, 

"( המציע)להלן: "  לזכויות שימוש במערכות הנדסיות ולשירותים נוספים _____________המציע6ה במכרז 

 מצהיר6ה בזאת כי המציע:

  פיתח מערכת ממוחשבת לניהול המידע ותהליכי הרישוי והפיקוח על בניה, המותאמת לשימוש צוות ועדות
 לתכנון ולבניה  בשנת:__________________.

   פיתח מערכת ממוחשבת לניהול המידע ותהליכי התכנון, המותאמת לשימוש צוות ועדות לתכנון ולבניה
 _.בשנת:_________________)מעקב תב"ע( 

  פיתח אתר הנדסי להנגשת המידע ותהליכי רישוי הבניה והתכנון לציבור באמצעות האינטרנט, המותאם
 לשימוש ועדות לתכנון ולבניה  בשנת:__________________.

  פיתח מערכת ממוחשבת לניהול המידע ותהליכי החיוב בחבויות )היטלי השבחה ואגרות( ובקרת התשלום
 ש צוות ועדות לתכנון ולבניה  בשנת:__________________.בגינם, המותאמת לשימו

  פיתח מערכת ממוחשבת לניהול המידע המילולי אודות יעודי הקרקע וזכויות הבניה ותהליכי הפקת מידע
 תכנוני, המותאמות לשימוש צוות ועדות לתכנון ולבניה  בשנת:__________________.

  מרחבי פיתח מערכת ממוחשבת לניהול המידע ה(GIS)  אודות יעודי הקרקע וזכויות הבניה ותהליכי הפקת
מידע תכנוני, המותאמות לשימוש צוות ועדות לתכנון ולבניה ולציבור באמצעות האינטרנט  

 בשנת:__________________.
  התכנון ואישור תוכניות תנועה מותאמת לרשויות תמרורפיתח מערכת ממוחשבת לניהול המידע ותהליכי  

 נת:__________________.בש
  

 ומאז הוא מתחזק אותן, משדרג אותן, מתאים אותן לצרכי הועדות ולדרישות כל דין או נוהל,  ותומך במשתמשים בהן.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

       ______________  
 חתימת  המצהיר6ה        

 אימות

מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ פגשתי אני הח"מ , עו"ד  ________________,  

את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

 תאריך: __________________            עו"ד                    _____________________,
 

 לתאגיד –אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז 

לן: ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת ב___________ )לה

 "המציע"( בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.

 

 תאריך: __________________            _____________________, עו"ד                   
  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  42עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 הצהרת המציע אודות זכויות קניין – 022אנספח 
 

 אנו הח"מ _________________________________ מצהירים בזה כדלקמן:

עושים שימוש כחוק אך ורק בתוכנות מקור וזאת בהתאם לכל תנאי הרשיונות המתירים לעשות בהן הננו  .1

 שימוש כחוק ובהתאם לזכויות היוצרים של המפתחים אותן.

הננו הבעלים הבלעדיים של זכויות הקניין במוצרים המוצעים על ידנו למועצה, לרבות בתוכנות, המפורטות  .2

 להלן:

 תיאור שם המוצר

  
 

  
 

  
 

  
 

 

הננו מורשים, להפיץ ו6או למכור, להתקין ולתחזק  את המוצרים המוצעים על ידנו, לרבות בתוכנות, בהם  .3

 זכויות הקניין כולן או חלקן, שייכות לצד ג' )להלן: "המוצרים"(, המפורטות להלן:

סוג האישור  שם בעל הזכות שם המוצר
 המצ"ב

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

עותקים מהסכמי התקשרות עם בעלי הזכות במוצרים  ו0או אישורם בדבר הסכמתם לשימוש על ידנו מצ"ב 

 בזכויות הקניין.

 

מוצהר כי לא חלה כל מניעה ו6או הגבלה למכור את המוצרים ו6או להעמידם לשימוש המועצה  ו6או  .4

 להתקינם ו6או לתחזקם ו6או לשדרגם ו6או להתאימם לצרכי המועצה .

 

לשפות את המועצה  בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בהפרת הזכויות,  ייבים בזאתהננו מתח .0

בכפוף לכך שהמועצה הודיעה לנו על קיום התביעה, ואפשרה לנו להתגונן מפניה, בדרך של  כאמור לעיל,

 ניהול התביעה מטעם המועצה או הגעה להסדר פשרה לסילוקה.

 

 

 

 המציע:_____________חתימת   תאריך:_______________



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  42עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 התחייבות המציע בנושא כוח אדם, נסיון, מיומנות ושיתוף פעולה  – 21נספח א0
 

 אנו הח"מ, המשמשים מורשי חתימה מטעם _________________________________  

 "( מצהירים בזה כדלקמן:המציע)להלן "

ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים לרשות המציע עומדים כוח אדם מיומן, ידע מקצועי, ניסיון  .1

 המוצעים על ידי במכרז זה.

 

 ביכולת המציע להעמיד אדם מיומן ומקצועי שישמש מנהל הפרויקט כהגדרתו במכרז זה. .2

 

הננו מתחייבים כי המציע וכל מי מטעמו ישתף פעולה עם כל ספק אחר שכבר מספק ו6או יספק במהלך  .3

או מערכת מסוג כל שהם אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ההתקשרות למועצה מרכיב, שרות, 

 נדרש לה להבטחת מלוא התפוקה מהשרותים נשוא מכרז זה.

 

הננו מתחייבים כי המציע וכל מי מטעמו יפעל להעמיד לרשות המועצה ו6או מי מטעמה את כל המידע ו6או  .4

ולספק את שרותיה באמצעותם ברמות  האמצעים הנדרשים לה לקבל את מלוא השירותים על פי מכרז זה

 האיכות והמקצועיות הגבוהות ביותר ולפי כל דין במהלך ההתקשרות לפי מכרז זה. 

 

 מצ"ב קו"ח של מנהל הפרוייקט __________________________________)שם מלא( .0

 

השנים שקדמו  3ניהל במהלך כן שנים ו 3לפחות במשך  כמנהל פרויקטים דומיםמש יש מנהל הפרוייקט ./

למועד הגשת ההצעות למכרז פרויקטים 6 הספקת שירותים דוגמת הנדרש למועצה וזאת לפחות לשתי 

 , כמפורט להלן:רשויות  6 ועדות לתכנון ולבניה

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 מצ"ב אישור רו"ח לפיו מנהל הפרוייקט מועסק ע"י המציע. .2

 

 :מורשי חתימה מטעם המציע

 

 

 

 חתימה וחותמת  תאריך  תעודת זהות  שם מלא

 
  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  42עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 הצהרת המציע אודות שירות ותחזוקה – 23נספח א0
 

 אנו הח"מ _____________________________ מצהירים בזה כדלקמן:

 

כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ידנו, לרבות התוכנה המשמשת אותנו לביצוע התחייבויותינו עפ"י  .1

 ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה.הסכם זה מצויים בשירות 

 

למיטב ידיעתנו וידיעת כל ספקי המשנה שלנו, לא ידוע לנו על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ו6או אין  .2

 שנים לפחות מיום ביצוע ההתקנה. 0שום מניעה לאספקת השירותים ו6או העדכונים למשך 

 

 _____חתימת המציע:________  תאריך:_______________

 

  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  /0עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית –24נספח א0
 תאריך:______________________

 מטה יהודההאזורית לכבוד: המועצה 

 

 "( המציעאני הח"מ רואה חשבון מבקר של  _______________________________________  )להלן "

בתחום מתן זכות שימוש  המציע, בגין עבודותלבקשת המציע, הנני לאשר בזאת כי המחזור הכספי מצטבר של 

 לפחות ללא מע"מ.₪  ///,//1,0עמד על סך  /2/2, 2/12, 2/12, במהלך השנים במערכות מידע ושרותי מידע

 דוחות לרשויות דוחות מבוקרים ו6או  : *הרייני לאשר כי הנתונים מבוססים על

 במקומות המתאימים(יש לסמן *אחר ___________________________ ) ו6או 

 כמו כן, הנני לאשר כי המציע אינה מוגבל בבנק וכי אין כנגדו "אזהרת עסק חי".

 

 בכבוד רב,

 

 

_______________________             _______________         ____________________      

 חתימה וחותמת                                              תאריך                                            שם מלא         

 

 :הבהרה

יתקבל גם אישור בנוסח אחר המעיד על מחזורי המציע ועל איתנותו הכספית כנדרש, לרבות לפי הוראת תכ"ם 

 שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע", בהתאמות המתחייבות. 2.24.1

  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  01עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 בהצעהחלקים חסויים  –25נספח א0
 עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי: תאני מבקש שלא תינתן זכו

מסמך 
 בהצעה

עמוד0ים 
 בהצעה

סעיף 
 מהסיבות הבאות בנושא בהצעה

     

     

     

     

     

     

     

     

  
   

     

     

     

     

     

     

המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות,  מוסכם עלי, כי אם ועדת
הובהר לי כי ועדת המכרזים רשאית לסרב לבקשתי להכיר בחלקים כאמור כחסויים והכל על פי  שיוגשו למכרז זה.

 ה.שיקול דעתה הבלעדי והנני מוותר על כל תביעה ו6או טענה כנגד הועדה ו6או המועצה בעניין ז
 

 חתימת המציע:

 
         ______________               _________            ___________  _________________ 

 מס' זהות6עוסק מורשה  שם המציע                       תאריך                          חתימה6חותמת       
  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  02עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 היום" המתוכנן של הדגמת המערכות"סדר  –92נספח א0
 

בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, יזמן המזמין את נציגי המציעים להדגמה לצוות הבחינה של המזמין את 

 יכולות המערכות ואת תפוקות השרותים המוצעים על ידכם במכרז זה.

 ומהשעה כפי שיקבע המזמין. ההדגמה תערך במשרדי המזמין ביום

 חצי שעה לפני המועד הנקוב ולהערך להדגמה. על המציג להגיע לפחות

 , בהתפלגות הזמן הבאה:שעות 4להדגמה יקצה המזמין לכל היותר 

 דקות להצגת החברה. /1עד  (1

 דקות להצגה של מאפיניה הכלליים של המערכת המרחבית. 10עד  (2

 דקות להצגה של מאפיניהן הכלליים של המערכות המילוליות. 10עד  (3

מת יכולות המערכת ותפוקות השרותים, למענה על שאלות צוות הבחינה של יתרת הזמן תוקדש להדג (4

 המזמין ולמענה עליהן לרבות ההדגמות המתחייבות לשם כך.

 לצורך ההדגמה יעמיד המזמין לרשות המציג מקרן, וחיבור לרשת האינטרנט.

 על המציג להביא עימו:

 מחשב נייד מתאים להצגת המערכת.  (1

 )לא תתקבל טענה כי איכות המחשב באמצעותו נערכת ההדגמה פוגמת ביכולות להציג את המערכת( 

למרות האמור לעיל על המציג להצטייד במודם סלולרי מתאים למקרה של תקלה בחיבור לאינטרנט  (2

 באתר ההדגמה.

 מערכת( )לא תתקבל טענה כי איכות המודם באמצעותו נערכת ההדגמה פוגמת ביכולות להציג את ה

ההדגמה תעשה באמצעות מערכת פעילה של רשות מקומית אחרת בעלת המאפיינים דומים לאלו של 

המזמין והועדה לתכנון ולבניה שלו. )למען הסר ספק המחשה באמצעות מצגות לסוגיהן לא תחשב 

 כהדגמה לעניין זה(.

הלים באמצעות כל ההדגמה תערך לכלל המערכות הנדרשות במכרז ולכלל המידע והתהליכים המנו

 מערכת.

צוות ההערכה של המזמין יכלול נציגות של כל ממלאי התפקידים שמערכת ו6או יישום ו6או ישומון אחד 

 או יותר המוצעים במכרז נועדו לשמש אותם.

צוות ההערכה יבחן את האופן וההיקף שבהם מהווה כל מערכת 6 ישום 6 ישומון ו6או מאפיינים שלהם 

 כי המזמין.מענה על מגוון צר

כל משתתף בהערכת יתעד את הערכתו לכל מערכת 6 ישום 6 ישומון ולכל מאפיין שלהם בטופס תיעוד  

 במסמכי המכרז. 22נספח א'0ממצאי הערכת המערכות הנכלל כ

מובהר בזאת כי מעבר ובנוסף לאמור לעיל ובהמשך, על המציע לכלול במסגרת ההדגמה את המרכיבים 

 התיחסות לכלל המאפיינים הנכללים בטופס. שיאפשרו לצוות המזמין
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למזמין או למי מטעמו שישתתף בהערכת המערכות כאמור לבקש 

מהמציע להדגים מאפיינים, מידע או תהליכי עבודה שאינם נכללים  בטופס התיעוד או לבקש הדגמה 

מוצגת על מצבים שונים המתקיימים  באמצעות המערכות של מענה שמתאפשר באמצעות מערכת

 בתהליכי העבודה בהם נדרש שימוש במערכת.

מובהר בזאת שאין במידע הנכלל במסמך זה כדי להוות "רשמה סגורה" ושמורה למזמין הזכות לבחון 

נושאים והיבטים נוספים הנכללים בתהליכי עבודתו וכמענה לצרכיה הבאים לביטוי במסמכי המכרז גם 

 בו במפורש.אם לא נכתבו 

 

מהות ההדגמה היא לאפשר לצוות המזמין לבחון את האופן בו עונים המערכות המוצעות ושרותי המציע 

 צרכי ממלאי התפקידים אצלו לרבות בתהליכים הבאים:על 

 ההדגמה של המערכת המרחבית תערך לפחות כשלרשות המציג השכבות המרחביות הבאות:

 אורתופוטו (1
 קדסטר (2
 יעודי קרקעקומפילציה של  (3
 תמ"אות ותמ"מים (4

 (GISבמערכת יעודי הקרקע המילולית והמרחבית 

 (.1/1בדיקת תוכניות בסמכות מקומית )לפי תיקון  .א

 בדיקת תשריט חלוקה. .ב

 (.1/1מסירת מידע תכנוני )לפי תיקון  .ג

 בדיקת בקשות להיתר. .ד

 פיקוח על הבניה 6 אכיפת חוק התכנון והבניה 6 טיפול בתביעות. .ה

 קנסות 6 אכיפת פסקי דין. טיפול בגביית .ו

 בחינת חבות בהשבחה. .ז

 ניהול מודל המצויינות על פי דרישות מינהל התכנון. .ח

 טיפול בתכנון תנועה ואישור תמרורים ע"י רשות תמרור .ט

 מידע אודות תושבים .י

 מידע אודות נכסים 6 מבנים .יא

 מידע לצרכי בטחון .יב

 מידע אודות תשתיות .יג

 הרלבנטיות:לכל תהליך יוצגו לפי העניין ובמערכות 

 יכולת הצגת תמהיל המידע הנדרש למבצע כל תהליך לצורך ביצועו, כגון: (1

: נתוני גוש חלקה הסטוריים, לרבות שכבות קדסטר קודמות, נתונים נדרשים בתחום בדיקת תוכניות

לאיסוף אודות הקרקע המתוכננת, מידע תכנוני לרבות תוכניות בהכנה, בקשות להיתרים, עבירות בניה, 

 דין, דוחות פיקוח כולל צילומים, וכיוב'.פסקי 
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: נתונים נדרשים לאיסוף אודות הקרקע, מצב קומפילטיבי של תשריטי חלוקה בתחום תשריטי החלוקה

 קודמים לאותו שטח, וכיו"ב'

: מידע לבדיקת תנאי סף, מידע תכנוני שלם, היתרים קודמים, תשריטי בתחום בדיקת בקשה להיתר

 , אירועי השבחה וכיוב'.חלוקה, תוכניות בטיפול

: עבירות בניה, פסקי דין, דוחות פיקוח כולל צילומים, בתחום מתן אישור להעברת זכויות בנכס

 אירועים משביחים, היטלי השבחה קודמים, תוכניות משבירות כולל מועד אישורן 6 מתן תוקף וכיוב'.

ווים שהוצאו, נתוני רישוי הבניה, : נתוני פיקוח )יומן פיקוח( לרבות תמונות, צבתחום הכנת תביעות

 נתוני התוכניות על השטח לרבות תוכניות בהכנה, עבירות ופסקי דין קודמים וכיוב'.

אופן הצגת המידע הנדרש למבצע כל תהליך לצורך ביצועו מהמערכות המוצעות וממערכות חיצוניות  (2

ת, לרבות מידע המנוהל בהן הוא מנוהל לרבות הצלבת מידע במערכת המרחבית, במערכות המילוליו

 במערכות מתממשקות למערכת היעודית לטיפול בתחום.

 לרבות: הצגת המידע בסביבת עבודה אישית וקבוצתית.

אופן המעקב אחר ביצוע פעולות בשלבים לרבות ביצוע פעולות מתנות ומסלולי טיפול בהתאם לדיווח  (3

 הביצוע.

)כגון עמידה בתנאים(, אופן דיווח הביצוע אופן בקרת כגון: אופן יצירת רשימות תיוג לבחינת תהליכים 

עמידה בלוחות זמנים, אופן יצירת וקבלת תזכורות, התראות ודוחות על מועדי פקיעת מועדים, אופן 

 הדיווח אודות ביצוע השלבים בכל תהליך לגורמי פנים וחוץ וכן אופן קליטת דיווח הביצוע במערכות.

 לביצוע גורמי פנים וחוץ והמעקב אחר ביצוען.אופן הפצה של משימות 6 הנחיות  (4

 אופן הכנה ניהול, תיעוד ופרסום של ישיבות ושל החלטות. (0

 אופן הפצת 6 פרסום פרסומים. (/

 אופני חילול שאילתות מרחביות, מילוליות וכספיות, קבלת המענה עליהן, הפקתו והפצתו. (2

 ים.אופני חילול, הפקת והפצה של דוחות מרחביים, מילוליים וכספי (2

 אופן חילול, הפקת והפצה של טפסים ומסמכים הכוללים מידע מרחבי, מילולי, כספי וכן שילוב ביניהם. (2

אופן בקרת ביצועי עובד 6 נותן שרות לרבות נושאי טיפול תפוקות ומשכי טיפול בכל יחידת טיפול  (/1

 בנושא.

 נושאים שיבחנו, בין השאר, במערכת המרחבית:

 פיקוח, מעקב תב"ע והשבחה. ממשקים למערכות כגון רישוי, (1

 פרסום המידע המרחבי לציבור. (2

קליטת נתונים מרחביים שאינם הנדסיים כגון לצרכי ארנונה, מוסדות המזמין, בטחון, שרותי  (3

 תברואה ותשתיות.

המפורט לעיל  בכל תחוםבמסגרת ההדגמה יהיה על מציג המערכת להציג את התהליך בו תומכת המערכת 

 ולפי העניין:

 יב' לעיל, משמשת המערכת את המשתמש. –שלבים של כל התהליך, מהנמנים בסעיפים  א'  באיזה (1

 אופן ומגוון האפשרויות לאיתור ישות מטופלת במערכת יעודי הקרקע 6 בשכבה נושאית. (2
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 אופן ההתמקדות בישות מטופלת במערכת יעודי הקרקע 6 בשכבה נושאית. (3

רכת יעודי הקרקע או במערכת משיקה הניתן עושר המידע אודות הישות המטופלת המנוהל במע (4

 להצגה באמצעות המערכת המרחבית )מבלי לצאת מהמערכת(, לרבות:

 הצגת מידע מילולי. (4.1

 הצגת מידע מרחבי.(4.2

 הצגת קבצי סריקת מסמכים.(4.3

 במסגרת ההדגמה ידרש מדגים המערכת להציג מידע לפחות מהמערכות הבאות:

 רישוי בניה(4.4

 טיפול בתביעותפיקוח על הבניה לרבות (4.0

 מעקב תב"ע.(/.4

עושר המידע אודות הישות המטופלת המנוהל במערכת המרחבית בשכבה נושאית או במערכת   (0

 משיקה הניתן להצגה באמצעות המערכת המרחבית )מבלי לצאת מהמערכת(, לרבות:

 הצגת מידע מילולי.  (0.1

 הצגת מידע מרחבי. (0.2

 הצגת קבצי סריקת מסמכים. (0.3

 הכלול במערכת.רפרטואר השאילתות המובנות  (/

 יכולת המשתמש לתשאל את המערכת באמצעות חילול שאילתות ברמת השכבה. (2

 יכולת המשתמש לתשאל את המערכת באמצעות חילול שאילתות חוצות שכבות. (2

 רפרטואר הדוחות המובנים הכלול במערכת. (2

 יכולת המשתמש לתשאל את המערכת באמצעות חילול דוחות ברמת השכבה. (/1

 ל את המערכת באמצעות חילול דוחות חוצי שכבות.יכולת המשתמש לתשא (11

 יכולת המשתמש לנהל מידע אישי במערכת, לרבות: (12

 כולל ישויות קוויות ונקודתיות ומלל. Red lineשכבה אישית ברמת  (12.1

 קיבוע מצב פתיחה מבחינת גישה לשכבות 6 מידע בו מתמקדת עבודתו. (12.2

 יכולת המשתמש לשתף משתמשים אחרים בשכבה האישית (13

 

האמור לעיל יודגם בהתאמה גם בכל הקשור לאתר ההנדסי ולישומונים יעודיים לטלפונים חכמים  כל 

 ולמחשבי לוח.
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 (GIS)דוגמה לטופס הערכת מערכות הנדסיות מילוליות ומרחביות  –22נספח א0

 הנחיות למילוי טופס ההערכה
 הדרישות מהמציג: .2

 ההדגמה תעשה באמצעות מערכת פעילה של רשות מקומית אחרת בעלת המאפיינים דומים לאלו של הועדה. 

 )למען הסר ספק המחשה באמצעות מצגות לסוגיהן לא תחשב כהדגמה לעניין זה ולא תוערך(.

 כל ממלא תפקיד ינקד אך ורק את המאפיינים הרלבנטיים לתחום תפקידו

 אופן הערכת ההצעות .1

 , וכדלקמן:0לבין  /יהיה בין רכת ההצעות העניקוד 

והן מאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם מבחינה פונקציונאלית,   הכל= עונה באופן מצויין  )הן עונה על  0

 (6ישומוןהמערכת

המאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית  באופןאך לא  מבחינה פונקציונאלית, הכל= עונה באופן טוב  )עונה על  4

 (6ישומוןהמערכתעם 

מאפשרת עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם ה הברמ מבחינה פונקציונאלית  הרוב= עונה באופן בינוני )עונה על  3

 (6 הישומוןהמערכתמה שמאפשרת 

המאפשר עבודה נוחה יעילה אך באופן בלבד מהפונקציות הנדרשות  מיעוט= עונה באופן חלקי  )עונה על  2

המאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם  באופןאך לא עונה על הרוב   או ואיכותית עם המערכת

 (6ישומוןהמערכת

המאפשר עבודה נוחה  באופןלא   וגםבלבד מהפונקציות הנדרשות  מיעוט= עונה באופן גרוע )גם עונה על  1

 (6ישומוןיעילה ואיכותית עם המערכת

 לצרכי הועדה(  ם עבודה עם המערכת כמענה)היקף המענה ו6או אופן המענה לא מאפשרי  = לא עונה  /

 "לא הוצגובהערה יצויין " במיקום ניקוד האיכות של כל נושא שלא הוצג, יסומן הסימן   - לא הוצג

כל ממלא תפקיד שיקח חלק בהערכת איכות מערכת ומכל סיבה שהיא לא ינקד נושא, יסמן במיקום  – לא נוקד

 "לא נוקדובהערה יצויין "  -ניקוד האיכות של אותו נושא את הסימן 

 

 (:GIS –מהות בחינת המערכת המרחבית )יעודי קרקע  .3

בחינת היחס בין סוגי המידע שמעמידה המערכת לרשות המשתמש  –התאמת מגוון המידע במערכת לצרכים  (1

 לבין הצרכים לשמם נדרש שימוש במערכת.

אחר עד כמה הוא נגיש ומוצג באופן  ככל שהמידע מנוהל במערכת 6 מודול –זמינות מידע ממערכת משיקה  (2

 העונים על הדרישות מתוך המערכת המרחבית

עד כמה המערכת מאפשרת הצגת מידע מרחבי קריא ומבלי שנתון אחד יסתיר נתונים  –קריאות המידע  (3

 אחרים הנדרשים לצורך ביצוע הפעילות.

 לפי כמה פרמטרים 6 בכמה דרכים ניתן לאתר ישות במערכת  –מגוון אפשרויות איתור  (4

 עד כמה ברור למשתמש מה היא הישות בה הוא מבקש להתמקד. –נוחות התמקדות  (0

מידת התאמת השאילתות המובנות במערכת לצרכי הועדה בכל תהליך  –רפרטואר השאילתות המובנות  (/

 העבודה נבחן
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כולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל שאילתה ברמת מידת התאמת י –חילול שאילתות ברמת השכבה  (2

השכבה עונה על צרכי תהליך נבחן מבחינת סוגי שאילתות, מגוון שדות החיתוך, מגוון שדות ההצגה בתשובה 

 וחזות התשובה. 

מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל שאילתה חוצת  –חילול שאילתות חוצות שכבות  (2

תהליך נבחן מבחינת סוגי שאילתות, מגוון שדות החיתוך, מגוון שדות ההצגה בתשובה שכבות עונה על צרכי 

 וחזות התשובה.

מידת התאמת הדוחות המובנים במערכת לצרכי הועדה בכל תהליך העבודה  –רפרטואר הדוחות המובנים  (2

 נבחן

ברמת השכבה מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל דוחות  –חילול דוחות ברמת השכבה  (/1

 עונה על צרכי תהליך נבחן מבחינת סוגי הדוחות, מגוון שדות החיתוך, מגוון שדות ההצגה בדוח וחזות הדוח.

מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל דוחות חוצי שכבות  –חילול דוחות חוצי שכבות  (11

 עונה על צרכי תהליך נבחן מבחינת סוגי הדוחות, מגוון שדות החיתוך, מגוון שדות ההצגה בדוח וחזות הדוח.

 שיוך הערה לנושא הנבחן יעשה על פי מספרו בכותרת הטבלה.   –הערות  (12

 

 מהות בחינת המערכת מילולית: .4

בחינת היחס בין סוגי המידע שמעמידה המערכת לרשות המשתמש  –מגוון המידע במערכת לצרכים התאמת  (1

 לבין הצרכים לשמם נדרש שימוש במערכת

ומוצג באופן  1ככל שהמידע מנוהל במערכת 6 מודול אחר עד כמה הוא נגיש –זמינות מידע ממערכת משיקה  (2

 העונים על הדרישות מתוך המערכת המרחבית

עד כמה המשתמש יודע בכל עת באיזה מסך 6 שדה הוא נמצא ועד כמה קל  –התמצאות במערכת ובמידע  (3

 להגיע למסך בו על המשתמש לקלוט מידע לצרכי ביצוע התהליך  

עד כמה כלי ניהול התהליך הנבחן ובקרת הביצוע שמעמידה המערכת  –התאמת ניהול 6 בקרת התהליך  (4

 עונים על צרכי הועדה. ועד כמה 1לרשות המשתמש נגישים

 בחינה עד כמה תפעול המערכת אינטואיטיבי ומהיר.  –נוחות תפעול  (0

ככל שאופן ההגעה לכל מסך 6 שדה נדרש ברור ומהיר, ככל שהשדות הנדרשים למילוי מרוכזים במסך אחד 

וא לתהליך, ככל שכותרות השדות מבהירים את משמעות הנתון בהם, ככל שברור למשתמש בכל עת הין ה

"נמצא" במערכת וככל שכמות ההקשות 6 המעברים הנדרשים לתיעוד תהליך היא מינימאלית  ככל 

שהמערכת מאפשרת למשתמש ליצור "סביבה אישית" המתמקדת בפעולות אותן הוא מבצע בעיקר 6 כדרך 

 שיגרה, כך המערכת נוחה יותר.   

במערכת לצרכי הועדה בכל תהליך מידת התאמת השאילתות המובנות  –רפרטואר השאילתות המובנות  (/

 העבודה נבחן

ברמת מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל שאילתה  –חילול שאילתות ברמת הנושא  (2

מגוון שדות החיתוך, מגוון שדות ההצגה בתשובה  עונה על צרכי תהליך נבחן מבחינת סוגי שאילתות, הנושא

 .וחזות התשובה

                                                             
 

 (3לעניין בחינה זו משמעו כמות מעבר מסכים והקשות עכבר נדרשת לביצוע היא מינימאלית )עד  –נגיש  1
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חוצת מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל שאילתה  –ים חילול שאילתות חוצות נושא (2

מגוון שדות החיתוך, מגוון שדות ההצגה  עונה על צרכי תהליך נבחן מבחינת סוגי שאילתות, נושאים

 .בתשובה וחזות התשובה

 מידת התאמת הדוחות המובנים במערכת לצרכי הועדה בכל תהליך העבודה –רפרטואר הדוחות המובנים  (2

 נבחן

  ברמת נושאמידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל דוחות  –חילול דוחות ברמת הנושא  (/1

מבחינת סוגי הדוחות, מגוון שדות החיתוך, מגוון שדות ההצגה בדוח וחזות עונה על צרכי תהליך נבחן גם 

 הדוח.

 חוצי נושאיםמידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל דוחות  –חילול דוחות חוצי נושאים  (11

מבחינת סוגי הדוחות, מגוון שדות החיתוך, מגוון שדות ההצגה בדוח וחזות עונה על צרכי תהליך נבחן גם 

 הדוח.

מידת התאמת הטפסים )מכתבים, זימונים, סדר יום, פרוטוקולים, אישורים, מסמכים  –חילול טפסים  (12

ת מחוללת על פי תוכן מוכן מראש בשילוב מידע משדות נתוני המערכת( במובנים במערכת לתהליך שהמערכ

 וכן מידת גמישות חילול ועיצוב טפסים חדשים.

 

 מהות בחינת ישומונים: .5

בחינת היחס בין סוגי המידע שמעמיד הישומון לרשות המשתמש  –התאמת מגוון המידע בישומון לצרכים  (1

 רש שימוש בולבין הצרכים לשמם נד

בחינת היחס בין מגוון הפעולות  –התאמת מגוון הפעולות שניתן לבצע באמצעות הישומון לצרכים  (2

 שמשתמש יכול לבצע באמצעות הישומון לבין הצרכים לשמם נדרש שימוש בו

עד כמה המידע המוצג בישומון קריא ומבלי שתדרש פעולת הרחבת תצוגה באמצעות מסך  –קריאות המידע  (3

 המגע

 עד כמה נוח לקלוט מידע באמצעות הישומון –וחיות הזנת מידע נ (4

 ( באמצעות הישומוןGISאפשרויות תיעוד במלל או באופן קווי על גבי ישום מרחבי )יעודי קרקע 6  (0

פשטות העברת הנתונים המוזנים באמצעות הישומון למערכת השולחנית 6 למערכת ההפצה בישומון מרחבי  (/

 (.GIS)יעודי קרקע 6 
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 אופן קביעת ניקוד האיכות הסופי: .9

 
 תהליך קביעת ציון האיכות למערכות המודגמות יקבע באופן הבא:

 את המערכות והשירותים המוצעים במסגרת הדגמה חיה של המציע המועצההערכת צוות לצורך ניקוד  (1
 נקבע משקל יחסי לכל מערכת, כמפורט להלן:

 
 

 המערכת
 משקל

% 

 /GIS 2)מערכת יעודי קרקע מרחבית ) א

 /2 מערכת יעודי קרקע מילולית ב

ניהול שכבות נושאיות )לשימושים הנדסיים  (GIS)מערכת מרחבית  ג

 ומוניציפאליים(

2.5 

 25 כלי ניהול תהליכים וסביבת העבודה במערכות ניהול הועדה  ד

 21.5 מערכת רישוי בניה ה

 /2 מערכת פיקוח בניה ו

 /2 מערכת מעקב תב"ע ז

 /2 השבחה( –)אגרות והיטלים  –מערכת ניהול חבויות  ח

 /2 אתר הנדסי ט

 5 מודול מצויינות י

  2// 

 
 בחשבון רק נושאים שנוקדו על ידי כל המנקדים לכל המציעים. לצורך הניקוד ילקחו (2

 של כל מנקד לכל מערכת יקבע על פי ממוצע הניקוד של הנושאים הנכללים בה. הניקוד המסכם (3

לעיל,  שיוכפל  3של כל מנקד לכל מערכת יהיה הניקוד המסכם, כאמור בסעיף  הניקוד המשוקלל (4

 במשקל שנקבע לכל מערכת. 

לעיל, לאותה  4יהיה ממוצע הניקוד המשוקלל כאמור בסעיף  המשוקלל למערכת הניקוד המסכם (0

 לעיל. 2מערכת, שנוקדו על ידי כל המנקדים, כאמור בסעיף 

לעיל  0יהיה סיכום של הניקוד המסכם המשוקלל שהוענק, כאמור בסעיף  הניקוד המסכם למציע (/

 לכל המערכות. 

את המערכות והשירותים  המועצההערכת צוות על פי , ניקוד האיכות המסכם המשוקלל למציע (2

 ( יקבע באופן הבא: 3.3./1)כאמור בסעיף  המוצעים במסגרת הדגמה חיה של המציע

 

 45 = ניקוד האיכות המסכם המשוקלל למציע
 

x הניקוד המסכם למציע 
5 
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 GIS)מערכת יעודי קרקע מרחבית ) .א

 הצגת שכבות רקע  (1
 הערות הערכה השכבה

   פוטוגרמטריה (1

   אורתופוטו (2

   קדסטר (3

   תמ"אות ותמ"מים (4

   קומפילציה –יעודי קרקע  (0

   יעודי קרקע תוכנית בודדת (/

   תשריטי חלוקה (2

הצפת קובץ תשריט  –יעודי קרקע  (2
  DWG I - SHPבפורמט 

  

   הצגת שכבות שקופות (2
 

 ניהול שכבה אישית  (2
 הערות הערכה השכבה

    יצירת שכבה אישית (1

   שמירת שכבה אישית (2

   שיתוף שכבה אישית (3

 ניהול סביבת העבודה  (3
 הערות הערכה הנושא

   קיבוע מצב פתיחה (1

   כללי -נוחיות שימוש   (2

הצגת מידע המנוהל במערכות  (3
 הנדסיות משיקות 

 )רישוי, פיקוח, מעקב תב"ע(

  

 תמיכה בתהליכי עבודה (4

 הערות הערכה התהליך
(.   1/1מסירת מידע תכנוני )לפי תיקון  (1

 שכבת בקשות למידע–
  

תמיכה בתהליך בדיקת בקשות להיתר  (2
 שכבת היתרים –

  

 –תמיכה בתהליך הפיקוח על הבניה.   (3
 שכברת עבירות בניה

  

תמיכה בתהליך בדיקת תוכניות בניין  (4
עיר לאישור. לרבות הצפה של תשריטי 

 SHP -ו  DWGתוכניות בפורמט 

  

תהליך בחינת חבות השבחה.               (0
 שכבת חבויות -

  

   תהליך העברת זכויות בנכס (/

   תהליך בחינת בקשה לרשיון עסק (2

ייצוא שכבת קומפילציה שטוח לצרכי  (2
 SHP -ו  DWGמתכננים בפורמט 
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 שימוש בישומון )אפליקציה(  (0

 הערות הערכה הנושא

אתר המערכת רספונסיבי )מאפשר  (1

גלישה נוחה באמצעות טלפון חכם 6 

 טאבלט

  

רמת השימוש המלא במערכת   (2

באמצעות הישומון )אפליקציה(   

 לטלפון חכם6טאבלט

  

נוחיות השימוש בישומון באמצעות  (3

 טלפון נייד 6 טאבלט

  

   כללי -התאמה לצרכים  (4

 

 מערכת יעודי קרקע מילולית .ב

 

 הערות הערכה התהליך

תמיכה בתהליך מסירת מידע תכנוני  (1

 (.1/1)לפי תיקון 

  

תמיכה בתהליך בדיקת בקשות  (2

 להיתר.

  

   תמיכה בתהליך הפיקוח על הבניה. (3

תמיכה בתהליך בדיקת תוכניות בניין  (4

 עיר לאישור.

  

   תהליך בחינת חבות השבחה. (0

   רפרטואר דוחות (/

   רפרטואר שאילתות (2

   רפרטואר טפסים (2

   קיבוע מצב פתיחה (2

   כללי -נוחיות שימוש   (/1

   כללי -התאמה לצרכים  (11
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 ניהול שכבות נושאיות )לשימושים הנדסיים ומוניציפאליים( (GIS)מערכת מרחבית  .ג

 בענן( GIS –מערכת הפצה )מערכת ה  (1
 

 הערות הערכה התהליך

   תשתיות רטובות )מים ביוב ניקוז( (1

תשתיות חשמל )תאורת רחוב 6 בטחון  (2

 וכיו"ב(

  

   אוכלוסיה (3

   שכבות תפקוד בחרום  (4

   מיגון (0

   אשפה (/

   מבנים 6 חינוך (2

   נתוני קריאות 6 פניות מוקד רשותי (2

נתוני סקרי שטח )גינון, נגישות  (2

 וכיו"ב(

  

   שכבה אחרת:  (/1

   קיבוע מצב פתיחה (11

   כללי -נוחיות שימוש   (12

   כללי -לצרכים התאמה  (13
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 ישומון 6 גלישה באמצעות טלפון חכם 6 טאבלט (2
 

 הערות הערכה הנושא
האתר רספונסיבי )מאפשר גלישה נוחה  (1

 באמצעות טלפון חכם 6 טאבלט
  

רמת השימוש המלא במערכת   (2
באמצעות הישומון )אפליקציה(   

 לטלפון חכם6טאבלט

  

נוחיות השימוש בישומון באמצעות  (3
 טלפון נייד 6 טאבלט

  

   כללי -התאמה לצרכים  (4

 

 כלי ניהול תהליכים וסביבת העבודה במערכות ניהול הועדה  .ד
 הערות הערכה התהליך

ניהול ישיבות )הכנת סדר יום, תיעוד  (1
 ישיבות והכנת פרוטוקול(

  

הפצת החלטות של ישיבות )לגורמי  (2
 פנים וחוץ(

  

   תהליך מתן אישור להעברת זכויות (3

   תהליך בחינת בקשה לרשיון עסק (4

   תהליך הפקעה (0

גמישות ביצירת תהליך לפי צרכי  (/
 הרשות

  

   גמישות ביצירת תבניות טפסים (2

משיכת מסמכים )קבצים גרפיים  (2
( וקישורם לישויות Officeקבצי 

 במערכות המילוליות

  

 משיכת תוכן וצרופות דוא"ל וקישורם (2
 לישויות במערכת המילולית

  

   כלי חילול דוחות (/1

   כלי חילול שאילתות (11

   כלי מיזוג נתונים מהמערכת לטפסים  (12

כלי הפצת טפסים ממוזגים לנמעני  (13
 דוא"ל

  

חתימה דיגיטאלית על טפסים 6  (14
 מסמכים המופקים במערכות

  

   נוחיות שימוש (10

   כללי -התאמה לצרכים  (/1
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 מערכת רישוי בניה .ה
 

 הערות הערכה התהליך
תמיכה בתהליך מסירת מידע תכנוני  (1

 (.1/1)לפי תיקון 
  

תמיכה בתהליך בדיקת בקשות  (2
 להיתר.

  

   תמיכה בתהליך ניהול ישיבות. (3

   תמיכה בתהליך מתן היתר. (4

   תמיכה בתהליך חיוב באגרות. (0

   4תמיכה בתהליך טופס  (/

   תהליך אחר: (2

   רפרטואר דוחות (2

   רפרטואר שאילתות (2

   רפרטואר טפסים (/1

יעילות עדכון נתוני קדסטר )גושים  (11
חלקות( בין מערכת יעודי הקרקע 

ברמת תיק לבין מערכת הרישוי, 
  הבניין

  

יעילות עדכון נתוני קדסטר )גושים  (12
חלקות( בין מערכת יעודי הקרקע 

הבקשה ברמת לבין מערכת הרישוי, 
  0 ההיתר

  

יעילות ממשק העברת חיובים  (13
למערכת הגביה ולקבלת אישורי 

 תשלום ממנה

  

   קיבוע מצב פתיחה (14

   כללי -נוחיות שימוש   (10

   כללי -התאמה לצרכים של המערכת  (/1
   

רמת השימוש המלא במערכת   (12
באמצעות הישומון )אפליקציה(   

 לטלפון חכם6טאבלט

  

נוחיות השימוש בישומון באמצעות  (12
 טלפון נייד 6 טאבלט

  

   כללי -התאמה לצרכים של הישומון  (12



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  0/עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 מערכת פיקוח בניה .ו
 המערכת המשרדית (1

 

 הערות הערכה התהליך
תמיכה בתהליך מסירת מידע תכנוני  (1

 (.1/1)לפי תיקון 
  

   תמיכה בתהליך בדיקת בקשות להיתר. (2

   בתהליך בקרת ביצוע. תמיכה (3

   תמיכה בתהליך מתן היתר. (4

   .4תמיכה בתהליך טופס  (0

   תמיכה בתהליך אכיפה יזומה (/

תמיכה בתהליך ביצוע סקר עבירות  (2
 /11בניה לפי תיקון 

  

 תמיכה בתהליכים משפטיים (2
 )מעקב הליך, ביצוע פס"ד וכיו"ב(

  

 תמיכה בתהליכים מינהלי (2
ביצוע )הליך חילול צווים, מעקב 

 וכיו"ב(

  

   רפרטואר דוחות (/2

   רפרטואר שאילתות (21

   רפרטואר טפסים (22

יעילות ממשק העברת חיובים  (23
למערכת הגביה ולקבלת אישורי 

 תשלום ממנה

  

   קיבוע מצב פתיחה (24

   כללי -נוחיות שימוש   (20
 

 שימוש בישומון )אפליקציה( 6 שילוב במערכת הפיקוח (2
 

 הערות הערכה הנושא
 רמת השימוש המלא במערכת.  (1

את כל הפונקציות הקיימות במערכת 
השולחנית  ניתן לעשות באמצעות 

הישומון )אפליקציה(   לטלפון 
 חכם6טאבלט

  

נוחיות השימוש בישומון באמצעות  (2
 טלפון נייד 6 טאבלט

  

אופן העברת מידע שנקלט באמצעות  (3
 הישומון למערכת השולחנית

  

   כללי -התאמה לצרכים  (4
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 מערכת מעקב תב"ע .ז
 

 הערות הערכה התהליך
הנחיות  -תמיכה בתהליך מסירת מידע   (1

 לתכנון
  

   תמיכה בתהליך בדיקת תוכניות  (2

תמיכה בתהליך אישור תוכנית.  (3
במוסדות התכנון השונות ועל פי 

 הסמכויות

  

   תמיכה בתהליך הפקדה. (4

   תמיכה בתהליך התנגדויות. (0

   תמיכה בתהליך מתן תוקף (/

תמיכה בתהליך משפטי. כתביעות לפי  (2
 122סעיף 

  

   תמיכה בתהליך כספי (2

   קיבוע מצב פתיחה (2

יעילות ממשק העברת חיובים למערכת  (/1
 הגביה ולקבלת אישורי תשלום ממנה

  

   כללי -נוחיות שימוש   (11

   כללי -התאמה לצרכים  (12
 
 השבחה( –)אגרות והיטלים  –מערכת ניהול חבויות  .ח

 

 הערות הערכה התהליך
תמיכה בתהליך טיפול בחבות  (1

 מהעברת זכויות
  

תמיכה בתהליך טיפול בחבות מבקשת  (2
 היתר

  

   תמיכה בתהליך קביעת החבות (3

   תמיכה בתהליך קביעת שיעור החבות (4

   תמיכה בתהליך חיוב בחבות (0

   תמיכה בתהליך גביית חבות (/

   משפטיתמיכה בתהליך  (2

   רפרטואר דוחות (2

   רפרטואר שאילתות (2

   רפרטואר טפסים (/1

יעילות ממשק העברת חיובים  (11
למערכת הגביה ולקבלת אישורי 

 תשלום ממנה

  

   קיבוע מצב פתיחה (12

   כללי -נוחיות שימוש   (13

   כללי -התאמה לצרכים  (14
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 אתר הנדסי .ט
 

 הערות הערכה התהליך
עושר תמהיל הנושאים הניתנים   (1

 להצגה באתר ההנדסי
  

נוחות ההתמצאות באתר ההנדסי  (2
 ברמת דף הבית

  

פשוטת איתור מידע אודות בקשה  (3
 להיתר

  

פשטות איתור מידע אודות אישור  (4
 תוכנית

  

פשטות פרסום הודעות באתר ההנדסי  (0
 על ידי המשתמש

  

פשטות הוספה, הורדה ועדכון של  (/
באתר ההנדסי על ידי קטגוריות 
 המשתמש

  

פשטות עדכון תוכן דפים קיימים על  (2
 ידי המשתמש

  

פשטות שינוי תוכן דפים על ידי  (2
 המשתמש

  

   כללי -נוחיות שימוש  (2

   כללי -התאמה לצרכים  (/1
 

 מודול מצויינות .י
 

 הערות הערכה התהליך
   פשטות השימוש במודול (1

היקף הפקת מידע מהמערכות  (2
 ניהול המודול להעברה לקבצי

  

   כללי -נוחיות שימוש  (3

   כללי -התאמה לצרכים  (4
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 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה - 22א0נספח 
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים 

 המפורטים להלן:

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע 

לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים ברשימה זו ובין  לצרף את כל המסמכים הנדרשיםמאחריותו הבלעדית 
 אם לא.

 על פי נספח אסמכתא 

 בחוברת
 יש6

 לא נדרש

המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה וחותמת + כל מסמכי   ./

 ברת המכרזוקבלה ע"ש המציע על רכישת ח

  

  1נספח א6 הצהרת המציע  .1

  2נספח א6 ערבות השתתפות  .2

  3נספח א6 ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר  .3

  4נספח א6 עניינים ניגוד העדר על והתחייבות תצהיר  .4

  0נספח א6 והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודהתצהיר   .0

  /נספח א6 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות   ./

 לשנה בתוקף ד"עו או ח"רו י"ע מאושר חתימה מורשי בדבר אישור  .2

 .הנוכחית

  2נספח א6

  2נספח א6 הצהרה על שיתוף ספקי המשנה  .2

  2נספח א6 פירוט ניסיון קודם  .2

  (GIS)מילוליות, גרפיות וגיאוגרפיות תצהיר על פיתוח התקנה ותמיכה במערכות   ./1

 ,ו6או לרשויות מקומיות תכנוניות הנדסיות מותאמות לועדות לתכנון ולבניה

  /1נספח א6

  11נספח א6 הצהרת המציע אודות זכויות קניין  .11

  12נספח א6 התחייבות המציע בנושא כוח אדם, נסיון, מיומנות ושיתוף פעולה  .12

  13נספח א6 הצהרת המציע אודות שירות ותחזוקה  .13

  14נספח א6 אישור בדבר איתנות פיננסית  .14

  10נספח א6 חלקים חסויים בהצעה  .10

   תעודת עוסק מורשה  ./1

 גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור  .12

, הנוכחית לשנה תקף, /122-ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים

 מ."מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם

  

   הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור  .12

   .מסוגו לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת -תאגיד  .12

 לשנה בתוקף, המניות ובעלי התאגיד מנהלי על חברות רשם תדפיס -תאגיד  ./2

 .הנוכחית
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 הסכם התקשרות –' מסמך ב 

 _______ שנת_______  לחודש_________  ביום ב__________ ונחתם שנערך

 

 מטה יהודההמועצה האזורית בין:      

    ("המזמיןאו " "המועצה" להלן) ////222  שמשון מרכז אזורי הר טוב ד.נ.

  

 אחד; מצד

 :  ___________________ שם    : לבין

 :  _______________ מס' תאגיד6מס' ת.ז.

 :  _________________ כתובת

 ________: __________ טלפון

 _____:  _____________ פקס

       "(הספק"  להלן)

 שני; מצד

 

לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה ו6או למערכת   1162/22 פרסמה מכרז והמועצה הואיל

GIS (;השירותיםהשירות0" להלן) ולשרותים נוספים" 

 ;הזוכה כהצעה המועצה ידי על נבחרה והצעתו השרות למתן הצעה הגיש והספק והואיל

 האדם וכוח הציוד בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי הינושלצורך מתן השירותים  בזאת והספק מצהיר והואיל

 ;המועצה של המוחלט רצונה לשביעות השירות את לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו המתאים

 השירות למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

  .זה הסכם נשוא

 

 :  כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

  וכותרות מבוא .2

  .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

, המכרז במסגרת המועצה של לפרסומיה צורפו אשר, נספחיהם כל על המכרז מסמכי כי בזאת מובהר .1.2

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים

 .לפרשנותו ישמשו ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.3

 .על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז .1.4

 . זה בהסכם האמור יגבר ונספחיו ההסכם בין סתירה של במקרה .1.0
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 הגדרות .1

גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. בהסכם הסכם זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס  .2.1

 ובמסמכיו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:

 האזורית מטה יהודה. המועצה    "המזמין0המועצה"

 .היד על שימונה מי אומהנדסת המועצה   "הממונה0המפקח"

לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה ו6או למערכת  1162/22 "                   מכרזהמכרז"

GIS ולשרותים נוספים  . 

 מי שהגיש הצעה למכרז זה.  "המציע"

, מועסקיו, עובדיו המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבות "הספק"

 יורשיו(, המועצה מן אישור קבלת לאחר) ידו על שיועסקו המשנה קבלני ,מנהליו

  .מטעמו או בשמו הבאים וכל

קבלן אשר מספק שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות  "קבלן0ספק משנה"

 . (המועצה מן אישור קבלת לאחר) במכרז זה

מכלול העבודות והשירותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל  "השירותים0העבודות"

שירות כיו"ב הקשור לשירותים ו6או לעבודות אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים 

 המצורפים אליו. 

ביצוע עבודות ו6או השלמת הספקת שרותים ו6או לו זכאי הספק בגין  התשלום  "התמורה"

 .בהתאם לחוזה זהטובין ו6או זכויות שיוזמנו ממנו 

 המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס. מדד    "המדד"

 הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו. "ההסכם0החוזה"

סדרי א. לפקודת 12יום מנוחה, כמפורט תחת הכותרת "ימי מנוחה" בסעיף   "חג"

 .1242-השלטון והמשפט, תש"ח

 .1השירותים המצ"ב בנספח ב6הגדרות נוספות מפורטות במפרט  .2.2

 

 השירותים: .3

זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה הספקה של  השירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם

, 1נספח ב6וכמפורט במפרט המצ"ב כ כמצורףכמצויין במסמך א' וכן  ולשרותים נוספים GISו6או למערכת 

נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בפרט, ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה ומהווים נספח  יםמהוו

 להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בכלל.

  

 ההסכם תקופת .4

 . החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים חודשים, //תקופת ההסכם תהיה למשך  .4.1

עד  נוספות לתקופות ההסכם את להאריך דעתה לשיקול בהתאם המועצה רשאית, ההסכם תקופת בתום .4.2

 .חודשים /12 על יעלה לא, ההארכה תקופות שסך תקופת ההסכם, כולל ובלבד אחת, חודשים כל 12

הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב, באמצעות דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול  .4.3

ההסכם, או תום כל תקופה של דעתה הבלעדית של המועצה, לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת 

 הארכת ההסכם, לפי העניין.
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   התמורה .5

 לספק המועצה תשלם, המועצה של המלא רצונה לשביעות זה הסכם פי על כנדרש השירות מתן תמורת .0.1

 להלן) ממנו נפרד בלתי חלק , ומהווה4נספח ב0הנספחת להסכם ב להצעתו בהתאם הסכומים את

 "(.התמורה"

 : להלן כמפורט, ההתקשרות תקופת כל במשך תקפים יהיו המחירים .0.2

 ידי על המתפרסם, לצרכן הכללי המחירים למדד תקופתית יוצמדו בהצעה הנקובים המחירים .0.2.1

 .זו הצעה במסמכי כמפורט"(, המדד" להלן) כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 .הקבלן עם ההתקשרות הסכם חתימת ממועד 12 – ה מהחודש החל תחל המחירים הצמדת .0.2.2

 .אחת כל חודש 12 בנות בתקופות תהיה למדד ההצמדה .0.2.3

 /3 – ה לחודש ועד להתקשרות 12 – ה מהחודש) הראשונה ההצמדה לתקופת הבסיס מדד .0.2.4

 .שבהמשך' ד בסעיף כאמור  במערכת השימוש תחילת במועד הידוע המדד יהיה( להתקשרות

 המדד בין המדד להפרשי שווה תהיה, הראשונה ההצמדה תקופת לאחר תקופה בכל, למדד ההצמדה .0.2.0

 בחודש הידוע המדד  בין ההפרש, כגון. )המחיר עודכן לפיו הקודם המדד לבין העדכון בחודש הידוע

 (.הלאה וכן, להחלתה 12 – ה בחודש ידוע שהיה זה לבין ההצמדה להחלת /3 – ה

 עדכון לאחר הבאים החודשים 12)  ההצמדה תקופת כל למשך תקף יהיה הצמדה כל לאחר התעריף ./.0.2

 (.המחיר

למעט הצמדה כאמור, מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא,  .0.3

לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע 

הנדרשות לביצוע העבודה, , מכל מין וסוג שהוא, ספקהעבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות ה

ו6או מי מעובדיו,  ספקלרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו6או אחרות של ה

בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה או  ספקלרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו ל

 .שייגרמו בקשר להסכם זה

 .ספקק שנגרם לה על ידי ההמועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נז .0.4

 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו .0.0

 : להלן המפורטים לתנאים לספק בכפוף תשולם התמורה ./.0

 החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם. .1./.0

מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו וכן  לממונהלצורך קבלת התמורה יגיש הספק  .2./.0

 את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.

 וגזבר המועצה ועל פיו.  הממונההתמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי  .3./.0

 , בתנאי שאושר כאמוריום מתום חודש הגשת החשבון למועצה 40התמורה תשולם לספק בתוך  .5.9.4

 (.40)ש+

 

 מעביד עובד יחסי קיום אי .9

 וזאת עצמאי ספקכ ידיו על מתבצעת, זה הסכם לפי, ספקה עבודת כי, במפורש ומוצהר בזאת נקבע .1./

 משולבת תהיה שלא הצדדים של המפורשת מהכוונה והן עצמאי עסק כבעל עבודתו את מבצע מהיותו

 או6ו ספקל המועצה בין ומעביד עובד של יחסים ייווצרו לא שהן נסיבות בשום וכי, המועצה של בעבודתה
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 או6ו תשלום לכל זכאים עובדיו יהיו ולא ספקה יהיה לא, זה מטעם. ספקה מעובדי מי לבין המועצה בין

 . נוהג או6ו דין כל פי-על ממעבידו לעובד המגיעות כלשהן זכויות או6ו תמורה

 המועצה של נטענת אחריות בגין כלשהו גורם א6ו ספקה מעובדי מי ידי על תתבע שהמועצה במקרה .2./

 סכום כל בגין יום /3 תוך המועצה את ישפה או6ו יפצה ספקה, זה מהסכם הנובעת לעובדיו כמעביד

 שכר לחוק בנגוד ששולם לשכר בקשר תביעה כל לגבי גם יחול לעיל האמור. לשלם תחויב המועצה שאותו

 .כלשהו קיבוצי הסכם פי על משויך התובע אליו בענף המקובל השכר או המינימום

, הכנסה מס לרבות, דין פי על המחויבים התשלומים כל את עובדיו עבור ויפריש עצמו עבור ישלם ספקה .3./

 ולא זה הסכם ביצוע עקב מעביד או6ו עצמאי ספק על החלים תשלום או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע

 -עליו החל קיבוצי הסכם פי על לו המגיע השכר או6ו המינימום שכר חוק פי על לעובד מהמגיע פחות

 .מביניהם הגבוה

 

 אחריות הספק .2

 פי על השירות מתן לצורך ידו על שיועסקו האנשים לכל כמעביד אחראי הוא כי בזאת מצהיר הספק .2.1

 מינימום שכר תשלום לרבות, עובדיו לגבי דין כל פי על חובותיו כל את למלא מתחייב הוא וכי, זה הסכם

 כלשהי באחריות  תשא יהא לא, מצידו המזמין. דין כל פי על ממעבידו לעובד המגיעים התשלומים וכל

 . הספק עובדי כלפי

 כל פי על הנהוגות אחרות ולהטבות פיטורים לפיצויי זכאי הספק אין, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .2.2

 .נוהג או דין

 לכל או ידו על למועסקים, למזמין ייגרם אשר הוצאה או6ו נזק לכל אחראי הינו כי בזאת מצהיר הספק .2.3

בין , זה הסכם תנאי או כלשהו דין הפרת בגין או6ו השירות מן עקיף או ישיר, יוצא כפועל, שלישי צד

שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה את המזמין בגין כל תביעה 

 .שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל

הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע  .2.4

השירותים נשוא הסכם זה, לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה 

 וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.

 לעובד כרגיל המשתלם כלשהו תשלום, למועסקיו או6ו לעובדיו או6ו לספק המזמין לשלם ויחויב היה .2.0

 בו סכום המזמין בכול את הספק יפצה, אחר או שלישי לצד נזיקין פיצויי בתשלום שתחויב או, ממעבידו

 .דין עורך ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, כאמור יחויב

פי חוק  לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו6או כלפי צד ג' כלשהו, על למזמיןלמען הסר ספק,  ./.2

, ו6או על פי כל דין אחר, למטלטלין ו6או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק, 12/2-השומרים, התשכ"ז

 לביצוע הסכם זה ו6או לכל צורך אחר.

 

 XXלהתייחסות יועץ הביטוחXX ביטוח .2

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק,  .2.1

שנים  3למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 

ף להסכם נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצור
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", לפי אישור עריכת הביטוח" ו"ביטוחי הספקוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " ,3ב0כנספח זה 

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק,  ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח  -חבות מעבידים .2.1.1

 "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח. 

על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הספק )אין באמור כדי  -נוסחי הפוליסות .2.1.2

 לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(. 

בכל דרישה מצד המועצה, על הספק להמציא לידי המועצה, לפני תחילת מתן השירותים ללא צורך  .2.2

וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום 

בידי מבטח הספק. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המועצה אישור עריכת 

כן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם ביטוח מעוד

 לעיל.  2.1זה בתוקף ו6או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למועצה, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 

ביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת ה

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על  .2.3

סכם ו6או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי הה

את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו6או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המועצה או מי 

 מטעם המועצה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

כאמור למועצה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק  .2.4

לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק 

 להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על  .2.0

כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או 

ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת 

 הביטוח ובין אם לאו.

פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, הספק  ./.2

המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המועצה ו6או המשמש לצורך מתן השירותים )לרבות כלי 

זק רכב וצמ"ה(, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו6או נ

 כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בנוסף, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש  .2.2

על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש 

בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" ₪  ///,//4לסך בכלי רכב עד 

 לעניין ציוד מכני הנדסי.

על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד שלישי(  .2.2

יחול, כאילו נערכו לעיל  /.2המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 

 הביטוחים האמורים במלואם. 
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בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף  .2.2

כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

אה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם מבלי לגרוע מכל הור ./2.1

יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות 

 בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. 

מלואם, לרבות שירותים מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים ב .2.11

 שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי  סעיף זה )"ביטוח"( .2.12

ימים ממועד בקשת  /1המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 תב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.המועצה מאת הספק בכ

 

 ההסכם ביטול .6

 (/3שלושים ) בת בכתב מוקדמת בהודעה שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם לבטל רשאית המועצה .2.1

 .האמור ההסכם סיום בשל טענה או6ו דרישה או6ו תביעה כל תהיה לא לספק, כאמור במקרה. ימים

 .העבודה הפסקת לשלב בהתאם התמורה של היחסי החלק, לספק ישולם, ההסכם ביטול של מקרה בכל .2.2

 

 ערבות בנקאית ./2

 בלתי, למדד וצמודה אוטונומית בנקאית ערבות למועצה מסר ספקה  כי הינו זה הסכם לחתימת תנאי .1./1

נספח עפ"י הנוסח המצורף להסכם כ ,מיידי לפירעון ונתונה מותנית בלתי, שהיא צורה בכל לביטול ניתנת

 .במסמכי המכרז 1נספח א0כמפורט ב ובתוקף בסך, 1ב0

 //-ל עד קרי, בהתאמה הערבות תוקף את להאריך הספק מתחייב, זה הסכם של תוקפו שיוארך פעם בכל .2./1

 הערבות הארכת את להמציא מתחייב הספק. חשבונו על, ההתקשרות לסיום החדש המועד מתום יום

 . ההתקשרות הארכת על המועצה הודעת ממועד ימים /1-מ יאוחר לא, פעם בכל, למועצה כאמור

לעיל לתקופת ההתקשרות  2./1לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  .3./1

תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא  –המוארכת 

 סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.

 

  ועיכבון קיזוז .22

על פי  מהמועצההמועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  .11.1

וכן כל  הספקלבין  שבינהאחר  הסכםזה או על פי כל  הסכםעל פי למועצה , כל חוב המגיע לספקזה  הסכם

עצה לגבות את . הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המומהספקמועצה לחוב קצוב אחר המגיע 

החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו6או גורעות מכל סעד, ו6או צעד ו6או אמצעי אחר העומד 

  מכוח חוזה זה ו6או הוראות כל דין. הספקלרשות המועצה כלפי 

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא. .11.2

 זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא.למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה  .11.3
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 זכויות העברת .21

 בהסכמת אלא מהם חלק לא ואף זה הסכם פי על חובותיו או6ו זכויותיו את לאחר להעביר רשאי הספק אין

 .ומראש בכתב לספק שתינתן המועצה

 

 ההסכם שינוי .23

 . ומראש בכתב בהסכמה אלא זה בהסכם הוראה כל לשנות אין

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .24

, מועצהועדה, לעסקי, תפעולי, מנהלי או אחר הנוגע לאישי, הספק מתחייב לשמור בסודיות כל מידע  .14.1

לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, שיגיע אליו, אגב, בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם 

בין במישרין זה, ולאחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, לשם שמירת סודיותם כאמור ולא למוסרם 

 ובין בעקיפין לכל אדם ו6או גוף אחר.

, והוא מתחייב להסכם זה 60בכנספח יחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף  ספקה .14.2

 להסכם זה. /6בכנספח לגרום לעובדיו לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף 

 להסכם זה. 4ח ב6הספק יחתום על התחייבות לאבטחת מידע, המצורף כנספ .14.3

 מועצהו6או לאתר האינטרנט של ה GIS-מתחייב כי כל שכבת מידע אשר תוזן על ידו למערכת ה ספקה .14.4

 במפרט.תעמוד בדרישות לאבטחת מידע כמפורט 

, לרבות כל בדיקה לגבי מועצהשתידרשנה על ידי ה אבטחת המידעמתחייב לבצע את כל דרישות  ספקה .14.0

  בין השאר בדרישות כמפורט להלן:, מועצהשתדרוש ה ספקעובדי ה

תקנות ולפי  1221-, לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אמועצהדרישות אבטחת המידע החלות על ה .14.0.1

. /122-הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, תשמ"ו

מי המספק לה שרותים או פועל יחד עם זאת במהלך ההתקשרות יתכן ויחולו על הועדה וכן על כל 

 מטעמה הוראות ודרישות נוספות והספק ידרש לעמוד בהן. 

 , הרלבנטיות להתקשרות לפי הסכם זה.1220-חוק המחשבים, תשנ"המילוי אחר כל הוראות  .14.0.2

על הספק ליישם אמצעי אבטחה הולמים שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת או למערכות  .14.0.3

 .מועצהבאמצעותן לאלו המשמשים את ההתשתית והתקשורת שלו ו

 מועצהעל הספק לעדכן באופן שוטף את המערכות השונות המשמשות להספקת השרותים ל .14.0.4

באמצעים עדכניים למניעת חדירת וירוסים, נוזקות, רוגלות, סוחטות, וכן באמצעים לחסימת פרצות 

 אבטחת מידע.

שרידות מלאה והן זמינות מלאה של  על הספק להבטיח שמערכות ואמצעי אבטחת המידע יבטיחו הן .14.0.0

 .מועצההמערכות המשמשות אותו להספקת שרותים ל

 

 הפרות ופיצויים .25

על כל סעיפי  2על כל סעיפי המשנה שבו,  /, 3סעיפים המבוא להסכם זה, מצהיר, כי ידוע לו כי  הספק .10.1

הינם תנאים עיקריים ויסודיים , 12על כל סעיפי המשנה שבו,  /1על כל סעיפי המשנה שבו,  2המשנה שבו, 

בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 
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תבטל  לא זאת גם במקרה שהמועצהשקלים חדשים בע"מ( לכל מקרה הפרה,  חמשת אלפיםש"ח ) ///,0

המועצה לכל סעד ותרופה  וזאת מבלי לגרוע מזכותה שלאת ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק, 

ן, ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל די

   ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.

על פי מסמכי  ומהתחייבויותי ספקלא ישחררו את ה ספקלתשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  .10.2

 ההסכם.  

 

 מפעולה והימנעות ויתור .29

 אלא, זכויותיה על המועצה כויתור ייחשבו לא, המועצה מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות או ויתור כל

 .ומראש בכתב כך על המועצה ויתרה כן אם

 

 והודעות כתובות .22

 .זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים כתובות .12.1

 במבוא המצוינות הכתובות לפי תישלחנה, זה להסכם בקשר או זה הסכם פי על לשלחן שיש הודעות .12.2

 כמכתב זה הסכם לצורכי ייחשב, בהסכם כמצוין הכתובות לפי רשום בדואר שישלח ומכתב להסכם

 מכל לשולחו יוחזר אם אף, רשום דואר כדבר הדואר לבית מסירתו לאחר שעות 22 תוך לתעודתו שהגיע

 .לתעודתו יגיע לא או6ו שהיא סיבה

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

___________________                                        ___________________ 

 הספק                                                                      המועצה

 

 לספק שהוא תאגיד-אישור עו"ד

 י המסמך דלעיל, נחתם ע"י:מאשר בזאת כמ.ר________ אני הח"מ ________________ עו"ד,  

 ה"ה _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ________

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________________, מספר 

 תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 _________________,עו"ד    _____________
 חתימה וחותמת                         תאריך         

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:_______  מ.ר.אני הח"מ ____________________ עו"ד,  

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 
 ____________________,עו"ד       _________________         

 חתימה וחותמת    תאריך                              
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 מפרט המכרז – 2נספח ב0
 

 מצורף בחוברת נפרדת
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 ערבות ביצוע – 1נספח ב0
 אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז. צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתה

 

 לכבוד

 )להלן: "המועצה"(  מטה יהודההאזורית המועצה  

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

  לסך של עד סכום לסילוק כל בזה כלפיכם ערבים "( אנוהמבקשעל פי בקשת _______________ )להלן "

להבטחת התחייבויות "( הערבות סכום: "להלן( )שקלים חדשיםשלושים אלף  הסכום במילים: ) ח"ש ///,/3

לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה  1162/22' מס מכרז בעניין המבקש לבין שביניכם הסכם עם המבקש בקשר

 ומילוי תנאיו. ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או לתכנון ולבניה 

ידי הלשכה כפי שמתפרסם מפעם לפעם על  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פרות וירקות(,

לחודש  10 –מדד חודש ______ שהתפרסם ב   -זו, יהא "מדד הבסיס"  ערבות המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(.

 זו. ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות "המדד הקובע" לעניין

כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו זו יחושבו  ערבות הפרשי ההצמדה לעניין

"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד 

 הבסיס.

, ללא כל ערבותהאם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 .הצמדההפרשי 

עם דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  ימים 2תוך בכתב שתגיע אלינו, 

משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  

הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על 

 הצמדה.

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות 

 זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. ערבות

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.

 זו בטלה ומבוטלת. נוערבות לאחר יום _____

 שהיא.זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה  ערבות

 בכבוד רב,

 

 בע"מ ____________________ בנק

  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  22עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 אישור עריכת הביטוח – 3נספח ב0
תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

 לאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

מטה שם: מועצה אזורית 
ו6או גופים אזוריים  יהודה

 קשורים

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז.6ח.פ. ת.ז.6ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

כיסויים נוספים  גבול האחריות6 סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 בתוקף וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
  Xלנספח 

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      ₪ 3/2  

311  
313  
314  
31/  
312   
324  
322   

 

       

       

       

יש לציין      צד ג'
גבול אחריות 

בהתאם 
 לטבלה 

|)אחריות  3/1 ₪ 
 צולבת(

322 

)הרחב  3/4
 שיפוי(

322 

3/2  
311  
312  
310  
321  
322  

 

אחריות 
 מעבידים

    2/,///,///  ₪ 3/1 
3/4 
3/2 
312 
322 

אחריות 
 מקצועית

יש לציין     
גבול אחריות 

בהתאם 
 לטבלה 

 ₪ 3/1 32/ 
3/3 322 
3/4 322 
321  
320  
332 (12 

 חודשים(
 

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

XXX  

 ביטול6שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום /3שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 התחייבות ספק תוכנה לאבטחת מידע  -  4ב0נספח 
 "( הספק)להלן; "__________________________מורשי חתימה מטעם ואנו החתומים מטה   הואיל; 

שירותי פיתוח ו6או בין השאר גם "( המועצהלהלן; "והספק מספק למועצה האזורית מטה יהודה ) והואיל; 

 תחזוקת תוכנה. 

לשמור על סודיות המידע של  הספק מותנה בהתחייבות של מועצהלמסוג זה ומתן שירותים  והואיל; 

 ועל אבטחת מידע כמפורט בכתב זה; מועצהה

 

 ;מתחייבים בזאת כדלקמןהמורשים להתחייב מטעם הספק אנחנו , אי לכך

 הנחיות כללית: .1

הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט באמצעי  1.1

 ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו 

הספק ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר להבטיח שימוש נכון  1.2

בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות 

 .מועצההתקשורת המכילות מידע השייך ל

תים את עובדיו על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת הספק מתחייב להח 1.3

 .מועצהעל סודיות המידע של ה

הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש במידע שעובדיו  1.4

  .יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות

 לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.  מועצההספק מתחייב לאפשר לנציג ה 1.0

 .מועצההספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך ל /.1

 או אצל נאמן. מועצההספק יוודא הפקדת קוד מקור של אפליקציה ב 1.2

עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני  יוודא שקוד המקור מועצהמנהל אבטחת המידע והסייבר של ה 1.2

 (. Vulnerability Scanבאמצעות סריקת חשיפות אבטחת מידע )

 .מועצההספק יבצע הדרכה פרונטלית על התוכנה על פי דרישת ה 1.2

 

 פיתוח מאובטח: .2

 .מועצהאו מקביל שיאושר ע"י מנהל אבטחת המידע והסייבר של ה  OWASPשימוש בתקן  2.1

 מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח.שימוש בגרסאות  2.2

 .מועצההעברת מסמך אפיון מערכת לאישור של מנהל אבטחת מידע וסייבר של ה 2.3

 פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון. 2.4

  ביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק לווידוא קיום דרישות אבטחת מידע באפיון. 2.0

 .מבדק חדירה למערכת לפני העברה לייצור /.2
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 הגנה אפליקטיבית:  .3

 בכל דפי היישום.  Httpsשימוש בפרוטוקול  3.1

 הגדרת רשימת ערכים וטווחים מותרים לשדות קלט   3.2

בסוף הדף, לא ניתן לשנות או  UID)חוסר יכולת לשנות  URL-מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה 3.3

 להוסיף דפי משנה(.

ודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות בתוך היישום. אין לחשוף למשתמש הקצה ה 3.4

 שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית.

במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר בשרת כקובץ  3.0

 .phpו6או  htmlבעל סיומת לא פוגענית כגון 

 המידע במערכת כל עוד נמשך השירות.שמירת  /.3

 בקרת פלט: 3.2

 וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת, חשיפה של שדות שלא נדרשים. 3.2.1

 תיוג פלט בעל מידע רגיש המופק מהמערכת כמכיל מידע מוגן6חסוי לפי חוק הגנת הפרטיות.  3.2.2

 תיעוד בלוג: 3.2

 נעילות משתמש. 3.2.1

 קודם.פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך  3.2.2

 העלאות תכנים. 3.2.3

 הזדהות והרשאות:  3.2

תווים, מתבצע שימוש  2או שימוש במדיניות סיסמאות בה אורך סיסמא מינימלי  AD-קישור ל 3.2.1

 באותיות וספרות. 

 חודשים. /הסיסמאות תוחלפנה לפחות כל  3.2.2

 הסיסמאות יוצפנו בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים. 3.2.3

 ומידור גישה6עדכון ברמת שדה.יכולת להגדיר הרשאות על פי פרופיל  3.2.4

 יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות אחת לשנה. 3.2.0

 יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות. /.3.2

 הפרדת סביבות: /3.1

 סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות. 1./3.1

 העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.  2./3.1

 תוח.לא יעשה שימוש בנתונים אמתיים בסביבת הפי 3./3.1

 

 דרישות במקרה של פעילות בענן: .4

 מניעת ממשק ישיר בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים. 4.1

 שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות. 4.2

 בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה. מועצהממשק ניהול בגישה מה 4.3

 .IPSמימוש  -במקרה של ניהול בענן 4.4

אחר שיאושר ע"י מנהל אבטחת מידע או פרוטוקול  TLS1.2מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול  4.0

 .מועצהוסייבר של ה

 

 בקרת גישה: /.4
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 CAPTCHAאו  OTP-לאפשר יכולת שימוש ב –גישה לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמא  1./.4

 כמזהה נוסף.

 לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש. SESSION TIME OUTהגדרת  2./.4

 דקות. )גם אם המערכת תנוהל מקומית(. /3תהיה  Sessionברירת המחדל לסיום  3./.4

 אבטחת תשתיות 4.2

הספק יבצע הפרדה בין בסיס הנתונים של החברה לבין בסיסי נתונים  - מועצהבסיס נתונים ייעודי ל 4.2.1

 של לקוחות אחרים. 

 מועצההגנת בסיס הנתונים והקשחתו על פי הנחיות ה 4.2.2

 לפי דרישתה. מועצהניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח ל 4.2.3

 שמירת המידע כל עוד נמשך השירות. 4.2.4

יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית להפסקת  מועצההספק יספק ל 4.2.0

 השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

 מענה אנושי לטיפול באירועי סייבר. /.4.2

 

 ולראייה באנו על החתום

 

 

 חותמת  חתימה   תאריך  תפקיד  שם מורשה החתימה

         

         

 חותמת  חתימה   תאריך  תפקיד  שם מורשה החתימה
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 כתב התחייבות הספק לשמירת סודיות – 5נספח ב0
 

 "(  הספק" –)להלן  ________________ו ______________   :הואיל

לזכות שימוש במערכות לניהול  הלספק ל "( המזמין" -)להלן  יהודההמועצה האזורית מטה התקשר עם 
  ,"(השירותים" –)להלן  ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או ועדה לתכנון ולבניה 

 מיום _____________; כמפורט בהסכם
  

 עשויים להיחשף למידע כהגדרתו להלן; וו6או מי מטעמ וו6או עובדי ספקהו  :והואיל

  

 ומתחייב כלפי המזמין כדלקמן: ספקהאי לכך, מצהיר בזה 

  

לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו6או לא להביא לידיעת כל אדם, על ידיעה וכל מידע אשר  .1

יגיעו לידיעתי בתקופת מתן השירותים למזמין, או לאחר מכן. התחייבות זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם 

 בכל דרך אחרת. ספקהובין אם יגיעו לידיעת  ובתוקף עבודת ספקת היגיעו לידיע

כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של המזמין , אעשה זאת אך ורק לצורך מתן  .2

 השירותים למזמין, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המזמין.

למזמין  יםבאמצעים מכל סוג, והנוגע המתועדיםמסמכים  ,"כל מידע, נתונים, פרטים –מידע בכתב זה משמעו 

6 למקבלי  קוחותיולללעובדיו, שיטות עבודתו, לפעולותיו, לתהליכי ולו, יתיופעילולבמישרין ו6או בעקיפין, 

לרבות מידע וידע טכניים,   ,ו6או במי מטעמו הקשורים בווכן  בכל דרך , לקשורים עמוהשרותים ממנו

 השרות." הספקתהקשורים או המתייחסים לעצם לרבות אלו  ותהליכייםארגוניים מקצועיים, כספיים 

 על אף האמור בסעיף זה, הוראות שמירת הסודיות לא תחולנה על המידע המפורט להלן:

ו6או   ספקהיה כבר נחלת הכלל שלא מחמת כל מעשה או מחדל של ה ספקמידע אשר במועד הגיעו לידי ה  .א

 של מי מטעמו; 

 ו6או מי מטעמו; ספקלנחלת הכלל שלא ע"י מעשה או מחדל של ה ספקשהגיע לידי המידע אשר הפך לאחר  .ב

 מאת צד שלישי שלא עקב הפרת חובת סודיות;  ספקמידע אשר הגיע לידי ה .ג

 בשעה שהגיע אליו;  ספקכדין בידי הכבר מידע אשר היה  .ד

עמו באופן עצמאי שלא ו6או מי מט ספקאשר פותח על ידי האו אמצעי לניהול ו6או שמירה של מידע מידע  .ה

 סודי. המוגדר לעיל ולהלן כמידע  שאינו מתבסס עלהשירותים,  הספקתבמסגרת 

 יידרש לפרסמו על פי צו של רשות מוסמכת או על פי דין. ספקמידע אשר ה .ו

 כל האמצעים הנדרשים כדי למנוע העברתו של המידע ו6או גילויו לאנשים ו6או לגופים אחרים.בלנקוט   .3

אופן שהוא, לא להעתיקו ולא לשמרו בכל צורה  ו6אוזמן כל אמור לעיל, בהגדרתו וככ ,במידעלא להשתמש  .4

 בלבד.  הספקת השרותים למזמיןאלא לצורכי  ואופן

התחייבות זו על פי  וחשש כי הופרה התחייבות כלשהי מהתחייבויותי שנוצר לדווח למזמין מיידית בכל מקרה  .0

 .בדרך כלשהי

תהליך הספקת מעת לעת במסגרת  ספקל ואשר יימסר המכילים מידע  מסמךאו 6ה וכל מדילשמור על שלמות  ./

 השירותים.

בהסתמך  הנעשש עיבודתפוקת כל כן ו ספקשהועבר ל  מסמךאו 6כל עותק של מדיה וחזיר למזמין בשלמותו לה .2

 וזאת מיד עם דרישתו. על המידע כאמור
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בכל עותק של מדיה ו6או מסמך ו6או תפוקת עיבוד שנעשה בהסתמך על המידע כאמור ר ושמלולא  להעתיקלא  .2

 צורה ואופן לאחר קבלת דרישה כאמור.

אשר יספקו את השירותים למזמין על מסמך התחייבות לשמירת  וו6או נציגי וו6או שלוחי ולהחתים את עובדי .2

 עובד.  –סודיות ואבטחת מידע 

 הספקתעובדים ו6או שלוחים ו6או נציגים מטעמה שיהיו זקוקים לו לצורך לאותם אך ורק לגלות את המידע  ./1

 .לאחר שחתמו למזמין על מסמך התחייבות לשמירת סודיות כאמור לעיל בלבדלמזמין השירותים 

בכל מקרה, אחראי כלפי המזמין שמקבלי המידע כאמור יקפידו על שמירת יהיה,  ספקמובהר בזאת כי ה

 .וז התחייבותו המידע כמתחייב מהוראות

מסמך, לרבות  ,המזמין כל מידע מכל סוג שהואו6או מרשות  מחצריאיסור מוחלט להוציא  חל, כי ספקלידוע  .11

 בכתב ומראש מהמזמין. מפורשמבלי שקיבל לכך אישור א מתחייב שלא לעשות כן ומדיה, חומרה ותוכנה וה

כי חל איסור  והוא מתחייב להעביר ולהבהיר זאת לעובדיו ולכל מי שמספק מטעמו שרותים למזמין ספקידוע ל .12

שאינן בבעלות המזמין מבלי שהתקבל לכך חומרה בתוכנה ו6או אמצעי אחסנת מידע 6 נתונים, בכל ב שימושעל 

 בכתב ומראש מהמזמין. מפורשאישור 

, ובכל דרך אחרת על פי כל דין, לכל נזק או פגיעה מכל סכםההא אחראי כלפי המזמין בנזיקין, בהפרת י ספקה .13

או לצד שלישי ו6 ו6או למקבלי השרותים ממנו לקוחותיועובדיו ו6או לסוג שהוא, אשר ייגרמו למזמין ו6או ל

 כלשהו כתוצאה מהפרת אחת מהתחייבויותיה על פי כתב זה.

 ספקהגם לאחר סיום תקופת ההסכם בין  ותחל ןת לזמן כלשהו והומוגבל ןכאמור לעיל אינ ספקההתחייבויות  .14

 לבין המזמין.

  

 :ספקמורשי חתימה מטעם ה

 

 חתימה וחותמת  תאריך  תעודת זהות  שם מלא

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  תעודת זהות  שם מלא
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 כתב התחייבות עובד הספק לשמירת סודיות – 9נספח ב0
  

    ______________   ת.ז.    _________אני ________

 ( "הספק" –)להלן  ____________________________ המועסק על ידי  

 "( המזמין____________________________ )להלן "מצהיר ומתחייב בזה, כלפי 

 ,ספקה כלפיו

כן, לשום אדם או או על ידו ובין לאחר מ הספקלא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי אצל  .1

למזמין במישרין ו6או  יםבאמצעים מכל סוג, והנוגע המתועדיםמסמכים  ,כל מידע, נתונים, פרטיםגוף, 

, 6 למקבלי השרותים ממנו קוחותיולללעובדיו, שיטות עבודתו, לפעולותיו, לתהליכי ולו, יתיופעילולבעקיפין, 

לרבות מידע וידע טכניים, מקצועיים, כספיים   ,ו6או במי מטעמו הקשורים בווכן  בכל דרך לקשורים עמו

למזמין להלן  ספקשל ה השרות הספקתהקשורים או המתייחסים לעצם לרבות אלו  ארגוניים ותהליכיים

 "(.המידע)"

לבין  הספקלא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם שבין   .2

 המזמין.

לשמור כל עותק של המידע , כאמור לעיל, שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא  לא לשכפל, להעתיק, .3

  לבין המזמין. הספקההסכם שבין 

 -מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז  תי זו,על פי הצהרהמזמין, כי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי  .4

1222.  

ללא אישור לעיל,  3או שמירתו כאמור בסעיף לעיל, למאן דהו,  2או  1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .0

  משמעותיים ביותר.ישירים ו6או עקיפים נזקים  לו, עלול להסב ומראש מהמזמיןבכתב 

 זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור.  יהתחייבותכי ידוע לי ש ./

 שהוא בבחינת נחלת הציבור.  תחייבות זו לא תחול על מידעכי הובהר לי שה .2

  

  

 ___________________  : 6תשם העובד     __________________ספק : ____השם  

  

 : ________________ 6תחתימת העובד  _________________   : 6תעובד  מס' ת.ז. 

  

 _________________  תאריך :  
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 כתב הצעת המחירנספח התמורה  – 2נספח ב0

 הצהרת המציע .א

 לביצוע העבודות נשוא הסכם6מכרז זה, הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל. המציע להלן הצעת .1

כי כל הכמויות המפורטות בטבלה להלן הינן לשם השוואת ההצעות למכרז בלבד, ואין בהן כדי  מציעידוע ל .2

לעניין היקף העבודות הנדרשות, וכי התשלום יבוצע על פי כמות העבודות  מועצהלחייב או להגביל את ה

 .מועצהאשר בוצעה בפועל כפי שתוזמן מאתנו על פי צרכי ה

להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים את בהצעת המציע שהמחירים המפורטים  .3

צאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע כל העלויות הציוד, כח האדם, החומרים, המסים וכל שאר ההו

 העבודות.

 כחוק כנגד חשבונית. לכל המחירים יתווסף מע"מכי  מציעל ידוע .4

, כי התחרות הינה על סה"כ המחיר לאחר הנחה שתוצע על המחיר המרבי לכל שרות כמפורט מציעל ידוע .0

 בטבלה להלן, בשיקלול עם ניקוד האיכות אשר יוענק בהתאם לתנאי המכרז. 

חייב ליתן הצעה לכל אחד מסעיפי הטבלה וכי הצעה אשר תוגש עם טבלת הצעה  לא  שהוא מציעידוע ל ./

 מלאה, תיפסל.

או תוספת על  ,/)אי מיפוי שדה מחיר בסכום כל שהוא לרבות  , כי העדר הצעה כלל לסעיף,מציעידוע ל .2

  המחירים המרביים, יגרום לפסילת ההצעה כולה. 

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר,  מועצה, כי המציעידוע ל .2

 ואף לדחות ההצעות כולן.

בקשר לחלק מהעבודות ומהשרותים נשוא המכרז, או  ולהתקשר עמ מועצה, כי היה ותבחר המציעידוע ל .2

ת או להפסיק את ההתקשרות ביחס לחלק מרכיבי העבודו מועצההיה ולאחר מועד ההתקשרות תבחר ה

בעבור כל רכיב מרכיבי העבודות והשרותים כתמורה המירבית  השרותים, תחושב התמורה החלקית

 .המציע שנקבעה לאותו רכיב במחיר לאחר הנחה המוצע על ידי

 ומציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ממניחתום על ההסכם והמציע יהנני מצהיר ומסכים כי  ./1

רשאית לחלט  מועצהעשה כן, תהיה הילא המציע במכרז, והיה ו ועל זכיית וימים מיום שיוודע ל  /1בתוך 

כל הודעה ו6או התראה מראש ו6או  ו, וזאת מבלי ליתן לואת הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על יד

 בתנאי המכרז וההסכם. וכתוצאה מאי עמידת מועצהלהוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם ל

שאית למסור לזוכה רק חלק מהעבודות והשירותים, והיא רשאית לבצע את  יתר ר מועצה, כי המציעידוע ל .11

הכל  -העבודות ו6או השירותים בביצוע עצמי ו6או על ידי מי מטעמה ו6או על ידי מסירה לגורמים אחרים 

 .מועצהלפי שיקול דעתה הבלעדי של ה

במסגרת המכרז  וות שיידרשו ממנוכל לסרב לביצוע כל עבודה או שירילא הוא זכה י, כי אם מציעידוע ל .12

 מכל סיבה שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו6או גבוה מדי.

ו6או הממונה מטעמה, ועל פי  מועצהמתחייב לבצע את כל העבודות והשירותים לשביעות רצון ה המציע .13

 הוראות ההסכם.
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ה פירוט וניתוח מחירים לגבי ימי עבוד 3בתוך  למועצהמציא הוא מתחייב להדרש על ידכם המציע יבאם  .14

וזאת כנדרש במסמך ההוראות  י המועצה, וכל נתון אחר שיתבקש על ידוהסכומים הנקובים בהצעת

 למשתתפים.

הינו סופי וכולל את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע  המציע הנני מצהיר בזאת כי הסכום הנקוב בהצעת .10

נשוא ההסכם המצורף, הכוללים, בין השאר, ניהול, תכנון,  מועצהכל העבודות והשירותים הנדרשים ל

הקמה, התקנה, הסבת נתונים, פיתוח התאמות וממשקים ואינטגרציה, בדיקות, הטמעה ומסירה של 

המערכות  הנדרשות, שירותי תחזוקה ואחריות על המערכת ושרותי תמיכה במשתמשים ובמערכות הכל 

 ת כמפורט להלן:וכמפורט במכרז זה, לרבו מועצהכנדרש ל

  מועצהותוכנה בצד הספק וכן כל ציוד או תוכנה של הספק במתקני ה חומרה .10.1

 אחסון בסיס הנתונים של המערכות ו6או הישומים המותקנים בחוות השרתים של הספק. .10.2

 רישיונות )ככל שנדרשים(, כולל רישיונות צד שלישי וכל הדרוש להפעלת המערכות. .10.3

 ו6או מי מטעמם.  מועצהר משתמשים בלתי מוגבל של עובדי הענקת זכות שימוש ושירות למספ .10.4

הנדרש במפרט ללא מגבלה של מספר קטגוריות, תפריטים, 6 אתר אינטרנט הנדסי שימוש בפורטל  .10.0

 פורטלי משנה, דפים לסוגיהם, כלים וישומים לשימוש ולניהול או של  המשתמשים בו לסוגיהם.

 מועצההנדרשים להרגילים והמקוונים הטפסים  תפיתוח ו6או התאמה של כל הדו"חות, השאילתו ./.10

לצורך שימוש במערכות באופן העונה על צרכיה וכן של אלו הנדרשים ע"י גורמי הממשלה השונים 

ח חדש הנדרש על ידי גורמי הממשלה השונים  "כגון, אך לא רק, משרדי האוצר והפנים לרבות כל דו

 לסוגיהם וזאת בלו"ז הנדרש על ידי גורמים אלה.

 ביצוע מלוא שלבי היישום המפורטים במפרט דרישות המערכת.  .10.2

 ביצוע אינטגרציה מלאה בין חלקי המערכת השונים. .10.2

ביצוע מלוא השינויים ו6או ההתאמות בתוכנות ו6או בישומים ו6או בישומונים ו6או בממשקים  .10.2

המשמשים ו6או שישמשו את ביניהם לבין עצמם וביניהם לבין מערכות ו6או ישומים ו6או ישומונים 

, מועצההן בשלב ההקמה לצורך התאמתן לדרישות הוזאת , מועצהלו6או ידרש נדרש פי שכהמועצה 

וכן ביצוע כל שינוי  המכרז הידועות כיום וכמפורט במכרז או כפי שידרשו במהלך ההתקשרות על פי

עזר, חוזר מנכ"ל, -חוק אלו כתוצאה מדרישות הדין, לרבות: חוק, תקנה,אחד או יותר משיידרש ב

 נוהל משרד ממשלתי או רשות מוסמכת וזאת בתוך פרקי הזמנים שייקבעו בדין .

במפרט  למפורט במסמכי המכרז לרבותבהתאם תמיכה ושדרוג  , אחסנה, תחזוקה,שרותי תפעול ./10.1

 רמת השרות. דרישותת ווהמערכמדרישות ה

הנוגעת  מועצהחר של הספק בכל פניה של הטיפול של מנהל לקוח ו6או מנהל פרויקט ו6או כל גורם א .10.11

 לפי שיקול דעתה להתקשרות על פי מכרז זה לרבות הגעה לישיבות הכנת מסמכים לסוגיהם וכיו"ב. 

בניכוי שיעור ההנחה בה על ידי המועצה המחיר הנקוב בה  הינההמציע ידוע לי כי התמורה המוצעת על ידי  ./1

 . המציע נקב

במהלך ההתקשרות שרות נוסף, שלא נכלל במכרז אך תווצרנה נסיבות בהן היא  מהמציע מועצהככל שתזמין ה .12

 תוכל להזמינו כדין במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה, תוענק לה הנחה בשיעור שניתן לה במסגרת הצעה זו.
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אי מלאה סופית וממצה בעבור קיום מלוא ההתחייבויות על פי תנ הינה וכי התמורה המוצעת על יד למציעידוע  .12

היה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז וכל עבודה או ילא הוא המכרז וההסכם, וכי 

 הוצאה הכרוכות בביצועם. 

התמורה בעבור כל אחד מהשלבים ו6או השרותים  היה והמועצה תתקשר עימו על פי מכרז זה כי  למציעידוע  .12

ל מערכת ו6או יישום ו6או ישומון ו6או כל פיתוח תוכנה כל אך ורק מרגע אישור המנהל את קבלת כ ותשולם ל

, לאחר השלמת יישום השלב  והטמעתו, וכי תמורה זו הינה סופית מלאה וממצה בעבור קיום מועצהשהוא ב

על פי תנאי המכרז וההסכם, לרבות התחייבויות הספק טרם תחילת הפעלה מבצעית  המציעמלוא התחייבויות 

 . מועצהשל המערכת ב

החל ממועד מסירתה  את המציע על כל פרטיה מרכיביה ונספחיה תעמוד בתוקפה ותחייבשל המציע זו  ה הצע ./2

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במסמך ההוראות למשתתפים. /ועד לתום  מועצהל

או כל חלק ממנה וכי אין בה כדי לחייב אתכם בכל  וקבל את הצעתל המועצה אינה חייבת כי למציע ידוע  .21

 צורה שהיא.

 

 פעולות חריגות .ב

כי הן נדרשות כחלק מהזמנת שרות  מועצהעבור הפעולות המפורטות להלן, ככל שתזמין אותן ו6או תקבע ה 

 לספק תשלום קבוע ומוגדר מראש באופן הבא: מועצהאחר, תשלם ה

 הסבת נתוני המערכות המילוליות .2

הסבת כלל הנתונים המילוליים והגרפיים המנוהלים במערכות הרישוי, הפיקוח, מעקב התב"ע עבור 

החבויות ויעודי הקרקע לרבות נתוני המידע התכנוני, המילולי, הגרפי והמרחבי קליטתם במערכת המוצעת 

ותיקונם עד לאישור קבלתם באופן שיאפשר לאחר ההסבה למשתמש  מועצהבדיקתם העמדתם לבדיקת ה

בצע באמצעות המערכת המוצעת כל פעולה ולהפיק כל מידע לרבות דף מידע תכנוני לפחות ברמה שביצע ל

ו6או שהפיק קודם להסבה לרבות  בדיקת איכות טיוב שדות ו6או רשומות שהנתונים בהם אינם תקינים, 

 . לפני מע"מ₪  5,/// לספק סך של מועצהתשלם ה קומפלט  -לרבות כפילויות 

 ומערכת יעודי הקרקע GIS –הסבת נתוני פלטפורמת ה  .1

ובישום לניהול  GIS –עבור הסבת כלל הנתונים המילוליים, הגרפיים והמרחביים המנוהלים בפלטפורמת ה 

, קליטתם במערכת המוצעתוהנכסים, החבויות  ,המידע אודות יעודי הקרקע, הרישוי, הפיקוח, התכנון

ותיקונם עד לאישור קבלתם  מועצהבדיקתם העמדתם לבדיקת ה רקע,לרבות שכבות נושאיות ושכבות 

באופן שיאפשר לאחר ההסבה למשתמש לבצע באמצעות המערכת המוצעת כל פעולה ולהפיק כל מידע 

לרבות דף מידע תכנוני לפחות ברמה שביצע ו6או שהפיק קודם להסבה לרבות בדיקת איכות טיוב שדות ו6או 

 .לפני מע"מ₪  1,//5 לספק סך של מועצהתשלם ה קומפלטתקינים  רשומות שהנתונים בהם אינם

 ושכבות מידע מוניציפאלי  GIS –הסבת נתוני פלטפורמת ה  .3

עבור הסבת כלל הנתונים המרחביים, המילוליים והגרפיים בכלל השכבות המרחביות שלא מנוהלות לצרכי 

המוצעת בדיקתם העמדתם לבדיקת מפרט, קליטתם במערכת  -1נספח ב6ניהול יעודי הקרקע, כמפורט ב

ותיקונם עד לאישור קבלתם באופן שיאפשר לאחר ההסבה למשתמש לבצע באמצעות המערכת  מועצהה

המוצעת כל פעולה ולהפיק כל מידע לפחות ברמה שביצע ו6או שהפיק קודם להסבה לרבות בדיקת איכות 

₪  2,//5 לספק סך של מועצהה תשלם קומפלטטיוב שדות ו6או רשומות שהנתונים בהם אינם תקינים 

  לפני מע"מ
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 שרותי שינויים ושיפורים )שו"ש( .4

המכרז ובאמור בסעיף לעיל, יגיש  בתחומיהצעה לפיתוח שאינו נכלל  מועצהשתבקש הורק לכככל  .4.1

 תוכנית פיתוח מפורטת הכוללת: מועצההספק לאישור ה

 את תכולת העבודה (1

 (Production)את שלבי הפיתוח עד להפעלה מלאה  (2

 את הגורמים המקצועיים הנדרשים לפיתוח בפילוח לשלבים. (3

 את פרטיו המקצועיים של כל גורם מעורב. (4

 את היקף ההשקעה של כל גורם מקצועי מעורב בכל שלב וסה"כ לפיתוח. (0

 את לוחות הזמנים  לכל שלב ולכלל הפיתוח עד להפעלה מלאה. (/

 עי בכל שלב ואת המחיר לכלל העבודה.את המחיר המבוקש עבור השקעת כל גורם מקצו  (2

 

לדרוש תמורה עבוד שרותי פיתוח כל שהיא מובהר שאין באמור בסעיף זה כדי לקנות לספק זכות 

 בתחוםשיקול הדעת האם פיתוח נדרש הוא  .להם הוא מחוייב במפורש או במשתמע במסמכי המכרז

 .שמורה למזמין בלבד המכרז

בשרותי הפיתוח כאמור  הגורמים המקצועיים המעורבים עבור תשומות מועצהשתשלם ה התמורה .4.2

 לשעה.₪  /22בסך של לעיל תהיה  

התמורה עבור שרותי פיתוח כאמור תהיה על פי היקף העבודה ולוח הזמנים כפי שיאושרו על ידי  .4.3

לספק בהתאם. שרותי הפיתוח יבוצעו על ידי הספק  מועצהובהתאם להזמנת עבודה שתפיק ה מועצהה

 הזמנת עבודה כאמור ועל פיה.  מועצהאך ורק לאחר שיקבל מה

לא תשלם לספק עבור רכישה של תשתיות פיתוח )חומרה ו6או תוכנה לסוגיהם(  מועצהבכל מקרה ה .4.4

 אלא רק עבור שעות עבודת הגורמים המקצועיים, כאמור לעיל.

 למשלוח בדוא"לפיתוח טפסים מקוונים  .4.0

שדות למילוי שישלחו למועצה באמצעות הדוא"ל כקובץ  /10עבור אפיון ופיתוח טפסים מקוונים עד 

 4 -ל ללא יכולת לקלוט את הנתונים שבהם ישירות למערכות המוצעות תשלום המועצה תמורה השווה 

לסכום זה  /10ל לעיל. ככל שכמות השדות למילוי בטופס מסוג זה תעלה ע 4.2שעות כאמור בסעיף 

 שדות נוספים.  //1תתווסף תמורה בשיעור שעה נוספת לכל 

 פיתוח טפסים מקוונים כולל אפשרות לקליטה ישירה ./.4

שדות למילוי שישלחו למועצה באמצעות הדוא"ל כקובץ  /0עבור אפיון ופיתוח טפסים מקוונים עד 

עות תשלום המועצה תמורה כולל פיתוח אמצעים לקלוט את הנתונים שבהם ישירות למערכות המוצ

 /0לעיל. ככל שכמות השדות למילוי בטופס מסוג זה תעלה על  4.2שעות כאמור בסעיף  4 -השווה ל 

 שדות נוספים.  /0לסכום זה תתווסף תמורה בשיעור שעה נוספת לכל 

  

  



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  /2עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 שרותי הדרכה והטמעה .5

 כללי.  .0.1

 למזמין יסופקו בשני שלבים: ספקשרותי ההדרכה שיספק ה

 ראשון, עם השלמת התקנת כל מערכת, הדרכה ראשונית כמפורט להלן.בשלב  -

בשלב שני, לאחר השלמת ההדרכה הראשונית, הדרכה פרטנית או בקבוצות וכן הטמעה לפי הזמנת  -

 ובהתאם להתחייבות הספק כנדרש במכרז זה. מועצהה

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי לעניין מכרז זה:

 כיצד משתמשים במערכת ככלל.הדרכה משמעה הדרכת המשתמשים  (1

הטמעה משמעה הנחיית המשתמשים כיצד לעשות שימוש מלא ויעיל בכלל מרכיבי המערכת  (2

 .מועצהבשגרת העבודה בהתאם למאפייני  כל ממלא תפקיד וה

ובעל6ת נסיון של  מועצהשרותי הטמעה יסופקו על ידי מטמיע6ה הבקיא6ה בשגרת עבודת צוות ה (3

 מעת המערכות כאמור. שנים לפחות בהט( 0חמש )

שעת הדרכה 6 הטמעה לצורך תשלום לספק תחשב כפרק הזמן שבין מועד תחילת הדרכה, באתר  (4

 דקות. //הביצוע, למשך 

מחיר שעת הדרכה 6 הטמעה יגלם בתוכו, מעבר לאמצעים שיעמיד המציע כאמור לעיל גם את כל  (0

 ההוצאות הנלוות לרבות הוצאות נסיעה הכנה וכיוב'. 

שמורה הזכות לשנות את כמות השעות  מועצהעיל ולהלן הינו תכנון ראשוני בלבד ולהאמור ל (/

 הנקובה לעיל לפי צרכיה ובהתאם לתוצאות ההדרכה וההטמעה. 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מדריך או מטמיע אינו מומחה מספיק מועצהככל שתמצא ה (2

ה השעות בהן ידריך 6 יטמיע במערכת או אינו מיומן מספיק בהדרכה או בהטמעה, לא תלקחנ

 בפועל במניין שעות ההדרכה 6 ההטמעה ותחשבנה כשעות שלא סופקו כלל.

שעות הדרכה ו6או הטמעה מעבר לשעות אותן מחוייב הספק לספק במסגרת  מועצהככל שידרשו ל (2

 0.4בהתאם לתעריף כמפורט בסעיף  מועצהדמי השימוש, כמפורט במסמכי המכרז, תזמינם ה

 בהמשך.

 

 פרוט פעילויות ההדרכה וההטמעה הראשונית. .0.2

לעניין מכרז זה שרותי הדרכה והטמעה יחשבו קיום הדרכות והטמעות  על אופן הפעלת המערכת וכל 

 .מועצהוהשימוש היעיל והמיטבי בהם בשגרת העבודה בהתאם לצרכי ומדיניות ה .אחד ממרכיביה

והן  ,כלל המשתמשים בישומים לסוגיהםשרותי ההדרכה יסופקו לפי העניין בחצרי המזמינה הן ל

 .למשתמשי ישום בודד

עם ההתקנה בפעם הראשונה של כל מודול או ישום, 6 בראשית ההתקשרות לפי מכרז זה יספק המציע 

, שיסופקו לפי שעות //2ימי הדרכה, בהיקף מצטבר של  ,במסגרת תשלום דמי השימוש ,למזמינה

 .ימים, כמפורט להלןהחלטת המזמינה בימים שלמים או בחצאי 

 ההדרכה הראשונית של המשתמשים תהיה כמפורט להלן:

כמות  מערכת
 מודרכים

סה"כ  הטמעה הדרכה בקבוצות
 שעות עובדים שעות  קבוצות שעות

 /1 12 0 4 1 /1 -כ  רישוי בניה 

 /2 /1 0 4 1 0 -כ  פיקוח בניה 

 /1 2 4 2 1 /1 -כ  מעקב תב"ע 
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כמות  מערכת
 מודרכים

סה"כ  הטמעה הדרכה בקבוצות
 שעות עובדים שעות  קבוצות שעות

 2 4 3 4 1 0 -כ  השבחה 

 2 2 0 / - 0 -כ  העברת זכויות

 2 2 3 / - 0 -כ  רישוי עסקים

 / 4 3 2 1 /1 -כ  עדכון אתר הנדסי

 12 2 /1 4 2 /2 -כ  תפעול יעודי קרקע

תפעול ישומים 

 מוניציפאליים
 12 2 /1 4 2 /2 -כ 

 12 2 2 4 1 0 –כ  ניהול רשות תמרור

 //2 21   12   סה"כ

שמורה הזכות לשנות את כמות השעות  מועצהמובהר בזאת כי האמור לעיל הינו תכנון ראשוני בלבד ול

הדרכה והטמעה שוטפים במסגרת הנקובה לעיל לפי צרכיה ובהתאם לתוצאות ההדרכה וההטמעה. 

 .דמי השימוש

שרותי הדרכה בכל מודול או ישום  מועצהל ספקמעבר לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, יספק ה (1

שיתעדכן או יתווסף בהיקף שיבטיח שכל המשתמשים בו ישלטו בתפעולו ושרותי הטמעה לכל 

משתמש בכל מודול שנוסף או עודכן עד להבטחת יכולות לעשות בו שימוש מלא ויעיל בשגרת 

 העבודה וזאת במסגרת דמי השימוש השוטפים.

לעיל יהיה בנוסף לעדכון בכתב או להדרכה  1כי האמור בסעיף למען הסר ספק מובהר בזאת  (2

 כוללנית לכלל לקוחות הספק ככל שהספק יערוך כזו.

שרותי ההדרכה בכל מודול או ישום שיתווסף או יתעדכן יהיה כאמור לעיל ובהיקף שלא יפחת  (3

( לפחות לכל אחד 1( לפחות לכלל המשתמשים ושעת הטמעה אחת )1משעת הדרכה אחת )

 משתמשים בכל מודול 6 ישום שנוסף או עודכן.מה

 הדרכה משלימה 6 לפי דרישה .0.3

שעות הדרכה ו6או הטמעה מעבר לשעות אותן מחוייב הספק לספק במסגרת דמי  מועצהככל שידרשו ל

 בהתאם לתעריף וכאמור בסעיף זה מועצההשימוש, כמפורט במסמכי המכרז, תזמינם ה

ו6או הטמעה שאינם נכללים במסגרת דמי השימוש  הצעה לשרותי הדרכה מועצהככל שתבקש ה

 תוכנית הדרכה מפורטת הכוללת: מועצההשוטפים ו6או בדרישות המכרז, יגיש הספק לאישור ה

 את תכולת השרות )תאור נושאי ההדרכה וההטמעה( (1

 את שלבי ואופן ההספקה )סדר הדרכת 6 הטמעת הנושאים, כמות שעות, וקהל יעד לכל שלב ונושא( (2

 כ השעות המוצעות ואת המחיר עבורן על פי התמורה כמפורט בהמשך.את סה" (3

 מועצהמובהר בזאת שאין בבקשה לתוכנית ההדרכה וההטמעה המפורטת לעיל כדי לחייב את ה (4

 לקבלה כלשונה ושמורה לה הזכות לשנותה ולספק לא תהיה כל דרישה ו6או טענה עקב כך.

תהיה רק עבור הגורמים המקצועיים המעורבים בהספקה בפועל של שרותי  מועצהשתשלם ה התמורה .0.4

 ההדרכה וההטמעה )מדריך 6 מטמיע( כאמור לעיל.

 כדלקמן:עבור שרותי הדרכה והטמעה תהיה  התמורה  .0.0

 ₪. /12עבור שעת הדרכה:  .0.0.1

 ₪. 210עבור שעת הטמעה:  .0.0.2
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השרותים ולוח הזמנים כפי התמורה עבור שרותי ההדרכה וההטמעה כאמור תהיה על פי היקף  ./.0

 לספק בהתאם.  מועצהובהתאם להזמנת עבודה שתפיק ה מועצהשיאושרו על ידי ה

הזמנת עבודה כאמור  מועצהשרותי ההדרכה וההטמעה יסופקו על ידי הספק אך ורק לאחר שיקבל מה .0.2

 ועל פיה. 

מספיק במערכת או , לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מדריך או מטמיע אינו מומחה מועצהככל שתמצא ה .0.2

אינו מיומן מספיק בהדרכה או בהטמעה, לא תלקחנה השעות בהן ידריך 6 יטמיע בפועל במניין שעות 

 ההדרכה 6 ההטמעה ותחשבנה כשעות שלא סופקו כלל.

 

 :למען הסר ספק מובהר בזאת כדלקמן

מחירי המרכיבים המפורטים לעיל לא ילקחו בחשבון באמות המידה לבחינת מרכיב המחיר בהצעות  -

 המציעים. 

כל פיתוח או הצטיידות בחומרה ו0או תוכנה ו0או ציוד ותשתיות תקשורת הנדרשים להבטיח עמידת מרכיבי  -

ויעיל של המערכות  השרותים בדרישות כל דין או בהיקפי ו0או בנפחי השימוש ו0או להבטיח מענה מלא

, גם אם ידרשו על ידי מועצהו0או הפורטלים 0 אתרים לצרכי 0 דרישות הו0 או הישומונים  ו0או הישומים

והם יבוצעו ו0או יסופקו על ידי הספק ועל  לא יכללו במסגרת שרותי הפיתוח ו0או השו"ש לסוגיהם מועצהה

 חשבונו בלבד.
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 ערכותדמי שימוש חודשיים במ – שרותים שוטפים .ג

 כללי. .2

 כדלקמן: מציעידוע ל

את כל ההתאמות הנדרשות למערכות המידע והיישומים הן כנדרש  והתמיכה והתחזוקה יכלל ישרות  (1

למזמין והן להבטחת עמידת המזמין בכל הדרישות הסטטוטוריות ו6או הרגולטוריות האחרות כפי שיחולו 

 עליו מעת לעת במשך כל תקופת ההתקשרות.

השימוש בכלל המערכות 6 ישומים הנקוב בהצעה כולל את רכישת והתקנת כל תוכנות  המחיר עבור דמי (2

 התשתית הנדרשות לשימוש על ידי כלל המשתמשים במערכות, אלא אם כן צויין במפורש אחרת.

המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות למרות שהמזמין שיקף במסמכי המכרז את כמות המשתמשים,  (3

 , אלא אם כן יצוין במפורש אחרת.ללא הגבלת כמות משתמשיםעה הוא 6 ישומים הנקוב בהצ

יהיו לשימוש מלא של המזמין בהם ללא  GIS –דמי השימוש בפורטל 6 אתר ההנדסי ובאתר מערכת ה  (4

הגבלת כמות משתמשים מורשים, ללא הגבלת קטגוריות או דפים או כל מרכיב אחר שלהם וללא הגבלת 

 נפח אחסון נתונים.

הלך תקופת ההתקשרות ישנה המציע את סביבת הפיתוח ו6או ישדרג את מערכותיו המשמשות היה ובמ (0

את המזמין לפי מכרז זה הוא מתחייב לשדרג את גרסת המערכות שהתקין 6 העמיד לרשות המזמין קודם 

לכן לגרסה העדכנית ולבצע על חשבונו בלבד את כל הנדרש כדי שלרשות המזמין תעמוד הגרסה העדכנית 

ל המידע שנוהל במערכת טרם שדרוגה, אלא אם יקבע המזמין, לפי שיקול דעתו ותר של כל מערכת על כבי

 הבלעדי, אחרת.

התוכנות, בכל  מלא שימושלפיתוח ול מהווה עבור המציע תמורה מלאההמחיר הנקוב לדמי השימוש  (/

לניהול המידע הגרפיים והגיאוגרפיים המילוליים  , אתרי האינטרנט הפורטלים והיישומונים היישומים

, וכן לתחזוקתם ולתמיכה במשתמשים בהם נעשה בהם שימוש על ידי המזמיןם מיותהליכי העבודה בתחו

ממשקים בין ישומי המציע לבין עצמם ובינם לבין המערכות המנהלות מידע מרחבי 6 משלים ,  בבהם

 דו לרשותו על ידי גורמי חוץ ממשלתיים ואחרים( )בין אם נרכשו על ידו ובין אם הועמ  שבשימוש המזמין

 .במהלך ההתקשרות מזמיןלו6או ידרשו  יםוהנדרש

האינטרנט ההנדסי יכללו גם התאמות לדרישות המזמין בכל הקשור 6 פורטל דמי השימוש באתר  (2

 יעודי הקרקע וזכויות הבניה, הרישוי והפיקוח ומעקב התב"ע וכן הפעלת ישומילקטגוריות נוספות ל

 קישורים בין האתר ההנדסי לבין אתרים אחרים.דפים והעלאת או עדכון תוכן בהם וכן הוספת 6 הסרת 

עצמם גם דמי , לאתרים 6 פורטלים וליישומונים ישומיםתוכנות, ל, מעבר לאמור ליםדמי השימוש כולל (2

 ידי המזמין.   על בהם שימוש ודמי תמיכה שנתית בתוכנות התשתית הנדרשות לצורך השימוש התקנה, דמי 
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 הצעת המחיר. .1

 כללי .2.1

מציע לבצע העבודות והשירותים להספקה, התאמה, התקנה, בדיקה, תפעול, הדרכה, הטמעה  המציע

, וכל הנדרש ותחזוקה של מערכות המידע לסוגיהן, לרבות הממשקים ביניהן לבין מערכות משיקות

קבועים המהווים תמורה סופית עבור התקנה, הדרכה,  חודשייםתמורת דמי שימוש , במכרז זה

ולדרישות כל דין ככל שיהיו כאלה, תמיכה, שרות,  מועצההטמעה, שימוש, שדרוג, התאמה לצרכי ה

תחזוקה מתקנת, מונעת ומשדרגת, לכל סוגי התוכנות ו6או היישומיים ו6או הישומונים ו6או 

ידע או מהוות מרכיב ממנה, עפ"י הוראות המכרז האתרים6פורטלים שסופקו כחלק ממערכת המ

 כנקוב על ידי בש"ח.

 הצעת המחיר .2.2

# 

יחידת  הפעולה 0 השרות
 מידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

 כמות

מחיר 
לכמות 
לאחר 
 ₪הנחה 

וגרפיים הנדרשים  המילולייםזכות שימוש בכל הישומים   .1
לניהול כל המידע וכל תהליכי העבודה בועדה לתכנון ולבניה 

 כנדרש במכרז זה  לרבות:
רישוי בניה, פיקוח על הבניה, מעקב תב"ע, חבויות 6 אגרות 

יעודי קרקע , והיטלים כפיתוח והשבחה על כל ממשקיהן
ללא הגבלת , הפקת מידע תכנוני 6 להיתר וזכויות בניה

 קומפלט. –משתמשים 

 //3,0 חודש

 

3/  

לניהול מרחבי כולל ישום  GISזכות שימוש בפלטפורמת    .2
מערכת הצגה ממשק ליעודי קרקע וזכויות בניה כולל 

בתלת אלכסוני או וניתוח של צילום אויר 6  אורתופוטו 
 קומפלט -מימד 

 //1,0 חודש

 

3/  

אינטרנטי הנדסי כנדרש במכרז 6 אתר זכות שימוש בפורטל   .3
  /3  //1,0 חודש קומפלט  -

 תיאום פגישות עם מקבלי קהל זכות שימוש במודול   .4
ויתממשק באתר ההנדסי המותאם לצרכי המועצה שישולב 

 - קומפלט -לעיל(  1עם המערכות המילוליות )סעיף 
 (אופציה)

 //0 חודש

 

3/  

 –זכות שימוש במודול סליקה ותשלומים באתר ההנדסי   .0
 (אופציה) – קומפלט

 ///,1 חודש
 

3/  

וישומי  GIS  -זכות שימוש בישומון מקושר לפלטפורמת ה   ./
  /3  ///,1 חודש יעודי הקרקע קומפלט.

 – זכות שימוש בישומון מקושר לישומי ניהול ועדה  .2
  /3  //1,0 חודש (אופציה)

זכות שימוש במערכת מילולית, גרפית ומרחבית לניהול   .2
- רשות תמרורהמידע ותהליכי העבודה בתחום תמרורים 

 קומפלט.
 //1,0 חודש

 
3/  

אויר  מיהצגה וניתוח של צילולזכות שימוש ביישום   .2
כולל כלי הנעה וניתוח מרחבי אלכסוניים או בתלת מימד 

המידע על גבי הישום לניהול ושטחים לרבות גבהים 
 (.אופציההמרחבי של המציע )

 ///,1 חודש

 

3/  

המערכת בהתקנה מקומית הספקה, התקנה והקמה של   ./1
כאמור לעיל לרבות תוכנות מדף המהוות תשתית עבורה, 

 תמיכה,כולל  ARC GIS / AutoCAD / MapGuideכגון 
תחזוקה ושדרוגים וכן התאמה של המערכת לצרכי 

 -לרבות עדכונים אל וממערכת ההפצה  מועצהודרישות ה
 (.אופציהקומפלט )

 //1,0 חודש

 

3/  

  
  

 סה"כ:
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 GIS -עדכון נתונים מילוליים, גרפיים ומרחביים למערכות יעודי הקרקע ולמערכת ה  - שרותי מידע  .ד

 GISקליטת שכבות בסיס ליישום  .2
 כללי.   .1.1

 מובהר בזאת כי המחיר המוצע כולל: למען הסר ספק

את כל הפעולות הנדרשות מהמציע להקמת והספקת שכבה נושאית כשהיא מלאה תקינה וערוכה לשימוש 

(Production) :בהתאם לדרישות המזמין במסמך זה, לרבות , 

 איתור המידע -

 ו6או בדיקת תקפותו -

 ו6או התאמתו לקליטה -

 ו6או סריקה  -

 ו6או דיגיטציה  -

 קבצים  ו6או המרת -

 ו6או קליטת מידע מילולי -

 .Attributesו6או התאמת שדות מטה דטה 6  -

 ו6או הפקת פלטים לצורך בקרת איכות  -

 ו6או כל פעולה אחרת הנדרשת לאיתור מידע, תיעודו והגשת התפוקות הנדרשות במלואן. -

שימוש מלא , המחירים הנקובים על ידי המציע יהיו סופיים עבור כל הנדרש למזמין ללמען הסר ספק

 ובמידע המילולי הגרפי והגיאוגרפי 6 הנדסי הקשור אליהן.  GIS –ושוטף בשכבות ה 

המציע שיזכה ידרש להעמיד לרשות המזמין את כל המרכיבים, שיידרשו למזמין לשימוש מלא ושוטף 

 ובמידע המילולי הגרפי והגיאוגרפי 6 הנדסי הקשור אליהן.  GIS –בשכבת ה 

פעולה ו6או תוכנה ו6או פריט שלא יצוין ו6או לא יצוין עבורו מחיר יסופק למזמין ע"ח הספק בכל עת 

 שיידרש. 

על המציע לפרט בהצעתו את לוחות הזמנים, בימי עבודה, על פיהם הוא מתחייב לבצע את השרותים. 

המהווה תנאי הכרחי מספר ימי העבודה שיהיה נקוב על ידי המציע בהצעתו יהיה מתום השלב הקודם 

 להתחלתו.

ככל שתקבע המועצה שמרכיב עבודה או שרות יעשה על פי שעות עבודה תהיה התמורה בהתאם להיקף 

 השעות אותו תקבע המועצה או על פי הביצוע בפועל, הנמוך מבין השניים.

 לשעה. ₪ /21תעריף שעת עבודה של מערכן יהיה בסך של 
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 גרמטרי הצעת המחיר לקליטת מיפוי פוטו .2.1

 עריכה לעניין זה היא קבלת הנתונים בגליונות או במתחמים ויצירת רצף מיפוי.

ככל שתימסר לספק  שכבה ערוכה או דרישה לקליטה של נתונים כפי שהם ללא עריכה תהיה התמורה 

 בלבד ללא קשר עם גודל השטח הממופה. 3כפי שנקוב בסעיף 

יחידת  הפעולה 0 השרות 
 המידה

מחיר 
מירבי 
 ₪ליחידה 

 'מחיר יח
לאחר 

 ₪הנחה 
 כמות

מחיר לכמות 
לאחר הנחה 

₪ 
 הערות

עריכת נתוני מיפוי   .1
כשכבה לקליטה  יפוטוגרמטר

חדשה או כעדכון לשכבה 

לניהולם  GISביישום קיימת 
מקבצי מיפוי פוטוגרמטרי  -

או  CADבפורמט  קיימים

SHP .לכלל מרחב התכנון 

 קומפלט
 

/,///  10   

מיפוי עריכת נתוני   .2
כשכבה לקליטה  יפוטוגרמטר

חדשה או כעדכון לשכבה 

לניהולם  GISביישום קיימת 
מקבצי מיפוי פוטוגרמטרי  -

או  CADבפורמט  קיימים

SHP למתחם 

כאזור   /1  /20 קומפלט 
תעשיה, 

 כיישוב
 וכיוב'

קליטת שכבת מיפוי   .3
6 חדשה ערוכה פוטוגרמטרי 

הנתונים הערוכים עדכון 

 GISביישום שכבה קיימת ב
 לניהולם 

   /1  //0 קומפלט

  סה"כ:    

 הצעת המחיר לקליטת אורתופוטו  .2.3

 
יחידת  הפעולה 0 השרות

 המידה

מחיר 
מירבי 
 ₪ליחידה 

 'מחיר יח
לאחר 

 ₪הנחה 
מחיר לכמות  כמות

 הערות ₪לאחר הנחה 

התאמה וקליטה של קבצי  1
ביישום  חדשיםאורתופוטו 

GIS 

קומפלט 
 לקובץ

קבצים   /0  //2
יסופקו על 
 ידי המזמין

  סה"כ:    
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 .לניהולם GISוקליטתם ליישום עדכניים הצעת המחיר לאיתור נתוני גושים 0 חלקות )קדסטר(  .2.4
 סעיף זה ישמש לעדכון נתוני קדסטר לאחר הסבת הנתונים בלבד. (1

מאז עדכון שכבת הקדסטר הוקטורית עבור איתור נתוני גושים חלקות בתחום המועצה שהתעדכנו  (2

ומשיכת  והעברתו למועצה הכנת דו"ח גושים חסרים 6 לא עדכניים, שקלוטה במערכת  באתר מפ"י

קבצי הגושים שהתעדכנו לצורך התאמתם לקליטה במערכת המשמשת את המועצה, תשלם 

ושים שנמצא ג /3כל טיפול בל שלהלן, 1, כמוצע בסעיף המועצה תמורה בסך של שעת עבודה אחת

 כי התעדכנו.

 קליטת שכבת קדסטר עדכנית תעשה באופן שיאפשר איתור 6 הצגה של גושים וחלקות הסטוריים.  (3

עדכון גרפי של גוש במפת הרצף כולל ביצוע כל הפעולות המאפשרות הפקת מידע עבור  התמורה (4

קשר עם כמות  קומפלט ללא -בפורמט שיקבע המזמין  1/1  -ו  33לפי תיקונים   תכנוני עדכני

 .עדכון דפי המידע בכל החלקות בגוש גם יחד , כוללהתוכניות המושפעות

מהמחיר לקליטת תוכנית שמספר מגרשיה הוא כמספר  %/4 בשיעור של תהיה התמורה לשרות זה (0

עדכון הנתונים בדף המידע לכל חלקה בגוש יכלול כמובן התייחסות לכל  החלקות בגוש הנקלט.

להיות כמובא בדוגמה עבור שרות זה התמחיר . על ליה, ככתוב במפורשהתוכניות הנוגעות א

  הבאה:

 /4חלקות = )המחיר לקליטה של תוכנית בה  /4בו  12340קליטה ועדכון נתוני כל החלקות בגוש 

 .%/X 4. ס"ק/.2 מגרשים בסעיף

 לעיל( 0-1)ס"ק לרבות כאמור במבוא לסעיף זה  - טבלת הצעת המחיר (/

 
יחידת  הפעולה

 המידה

מחיר 
מירבי 

 ₪ 'ליח

 'מחיר יח
לאחר הנחה 

₪ 
 כמות

מחיר לכמות 
לאחר הנחה 

₪ 
 הערות

איתור נתוני גושים חלקות  1
שהתעדכנו ומשיכת הקבצים 

  כאמור במבוא לסעיף זה לעיל

כולל הכנת   /2  /12 ש"ע
דו"ח גושים 
חסרים 6 לא 

 עדכניים
התאמה תפירה של גוש חדש ב 2

 הקיימתשכבת הקדסטר ל
שכבה זו לקליטה ב ווהתאמת

יישום בו GIS –מערכת ה ב
 קומפלט נושא זה לניהול

לגושים   //2  //1 גוש
חסרים 6 לא 

או עדכניים, 
תצ"ר כשיר 

לרישום 
 בלבד.

שכבת הקדסטר עדכון  3
של הקיימת גיאוגרפית ה

 .בגוש הגושים והחלקות

כפי תפור או   //1  //1 גוש
שנמשך 6 

נמסר על ידי 
 .המזמין

 ת קדסטרשכבשל  הקליט 4
 –מלאה ועדכנית למערכת ה 

GIS וליישום לניהולם 

ככל שנדרשה   //1  //1 קומפלט
על ידי 

 המזמין 

במפת הרצף  גושעדכון נתוני  0
כולל ביצוע כל הפעולות 

המאפשרות הפקת מידע תכנוני 
 1/1  -ו  33עדכני  לפי תיקונים 

 בפורמט שיקבע המזמין   

קומפלט 
ללא קשר 

כמות  עם
התוכניות 
 המושפעות

 
 1-/.2כמפורט בסעיף מהמחיר הנקוב לתוכנית  %/4

לעיל בה כמות המגרשים שווה לכמות החלקות בגוש 
 לעיל. 1.4כמפורט בס"ק  המעודכן

  סה"כ:    
 

2סעיף  לחלק ד' סה"כ מחיר   
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 ייעודי לניהולם GISאיתור נתוני התכנון וקליטתם המילולית והגראפית ליישום  .1
 

 כללי.  .2.1

מובהר בזאת כי המחיר המוצע כולל איתור נתוני התכנון וקליטתם המילולית, הגראפית  למען הסר ספק

ל ויכלול את כ לתוכנית קומפלטוהגיאוגרפית לישום יעודי, מילולי, גראפי וגיאוגרפי לניהולם יהיה 

הפעולות הנדרשות מהמציע להקמה והספקה של התפוקה הנדרשת לקליטה גראפית, מילולית וגיאוגרפית 

, הן בארכיון התוכניות והן בקומפילציה (Production)של תוכנית כשהיא מלאה תקינה וערוכה לשימוש 

 בהתאם לדרישות המזמין במסמך זה, לרבות: 

 תוכנית גזור לפי תיחום הקו הכחול שלה.קליטה של עותק  סרוק ומעוגן של כל  (1

 קליטה וקטורית של כל תוכנית לרבות הקו הכחול שלה . (2

פענוח הוראות התוכנית וקליטה מילולית של כל הזכויות שהתוכנית מקנה ושל כל הוראות, התראות  (3

 והנחיות התוכנית ונספחיה.

 הכל כמפורט במכרז זה.  (4

 

 צע כולל:מובהר בזאת כי המחיר המו למען הסר ספק

את כל הפעולות הנדרשות מהמציע להקמה והספקה של התפוקה הנדרשת כשהיא מלאה תקינה וערוכה 

 , בהתאם לדרישות המזמין במסמך זה, לרבות: (Production)לשימוש 

 בחינת התאמה והסבה של נתוני התכנון מהמערכת הקיימת.  -

 כת הקיימת לצרכי המזמין לפי מכרז זה.ו6או בחינת התאמת ועיגון התוכניות הסרוקות הקלוטות במער -

מחוזית, מינהל התכנון, מזכירויות  ועדהו6או איתור התיעוד המלא אודות התוכניות החסרות, לרבות ב -

 הישובים או בכל מקום אחר.

 ו6או בדיקת תקפותו. -

 ו6או התאמתו לקליטה. -

 ו6או סריקה.  -

 ו6או דיגיטציה. -

 ו6או המרת קבצים. -

 מילולי.ו6או קליטת מידע  -

 .Attributesו6או התאמת שדות מטה דטה 6  -

 ו6או קישור ועיגון של סריקת כל תוכניות המקור. -

 ו6או הפקת פלטים לצורך בקרת איכות. -

 ו6או כל פעולה אחרת הנדרשת לאיתור מידע, תיעודו והגשת התפוקות הנדרשות במלואן. -
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 קליטת עותק סרוק של תוכנית. .2.2

 כל תוכנית סרוקה תקלט ותעוגן כשהיא "גזורה" בגבולות הקו הכחול שלה.

מעבר לאמור לעיל עותק מגליונות המקור של התוכנית הוראותיה ונספחיה כולל כל המופיע בהם יקלט 

במערכת כחלק מארכיות התוכניות ויקושר לקו הכחול כך שמשתמש יוכל להציגם בכל עת שידרשו לו 

 המצויים בגליונות ואינם מופיעים בתחום הקו הכחול. פרטי מקור או פרטים

בכל מקרה של קליטת עותק סרוק בלבד של תוכנית, יקלט הקו הכחול שלה וקטורית והיא תגזר תעוגן 

 בהתאם.

 תוכנית סרוקה וגזורה תעוגן בתחום הקו הכחול של התוכנית הוקטורית.

 קו הכחול של התוכנית.יעשה ל GIS –קישור תוכנית סרוקה ולא גזורה למערכת ה 

 קישור נתונים מילוליים של תוכנית שתקלט רק כעותק סרוק במערכת יקושרו לקו הכחול שלה.

 

 קליטת וקטורית של תוכניות )עדכון ארכיון תוכניות קלוטות(. .2.3

 השרות לפי סעיף זה  כולל:

נקודתיות, תקפות איתור נתוני התכנון )ייעודי קרקע( מתוכניות מתאר ו6או תב"עות מפורטות ו6או 

 והיסטוריות פגות תוקף, וכן על פי העניין מתוכניות מתאר ארציות ו6או מחוזיות.

חילוץ הנתונים המילוליים אודות התוכנית מגוף התוכנית הוראותיה ונספחיה וממקורות מוסמכים 

 משלימים לרבות נתוני התכנון והאישור, כנדרש על פי החוק.

המציגה את נתוניה  GISת מילולית ממוחשבת המקושרת למערכת תיעוד הנתונים וקליטתם במערכ

 הגרפיים של אותה התוכנית.

 ייעודיים לניהולה. GIS -התאמתה וקליטתה הגראפית של התוכנית ליישום 

 יצירת אינדקס לתוכניות וכלי חיפוש ואחזור פרמטריים.

 

 תוכניות קלוטות(.קליטת גרפית של קובץ תוכניות ממערכת תכנון זמין )עדכון ארכיון  .2.4

 השרות לפי סעיף זה  כולל:

תוכניות מתאר ו6או תב"עות מפורטות ו6או וזכויות הבניה של נתוני התכנון )ייעודי קרקע( משיכת קבצי 

 תוכניות מתאר ארציות ו6או מחוזיות.של נקודתיות, וכן על פי העניין 

 ש.המרה של פורמט הקובץ לפורמט המתאים לקליטה במערכת, ככל שנדר

המציגה את נתוניה הגרפיים של  GISהנתונים במערכת מילולית ממוחשבת המקושרת למערכת קליטה של 

 אותה התוכנית.

 השלמת ישויות וקטוריות שמופיעות רק בהוראות ונדרשות על ידי המזמין כהתרעות, קווי בניין וכיו"ב. 

 ייעודיים לניהולה. GIS -קליטתה גראפית של התוכנית ליישום 

 אינדקס לתוכניות וכלי חיפוש ואחזור פרמטריים.וב התוכנית בשיל
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 שילוב תוכנית בשכבת רצף תכנוני ויצירת מפת רצף תכנוני )קומפילציה( למרחב התכנון. .2.0

 יכלול, בין השאר: למרחב התכנוןשילוב תוכנית בשכבת רצף תכנוני ויצירת מפת רצף תכנוני )קומפילציה( 

 .בודדותהתכניות הניתוח תשריטי ותקנוני  -

 מפות מפתח של קווים כחולים.6 עדכון הכנת  -

 :כולל תוכנית ו6או קישור ביניהם,שונים לגבי כל הנתונים של ה וןת ועדכומיא -

 .נתוני קדסטר -

 .תכניות כפופות ומשנות -

 .תקפות מגרשים -

 (., שימושים ותכליותשטח מגרש וייעודי קרקע ראשיים ומשנייםלרבות כל מגרש ומגרש )ניתוח נתוני  -

 .בשכבת הרצףות עוהתרעדכון זכויות בנייה  -

 עדכון גרפי ומילולי של היעודים לפי תצורת מקור או בהתאמה לתצורת מבא"ת. -

שכבות מידע משלימות, מתוך תכנית המתאר המחוזית ותכניות המתאר הארציות החלות השלמת  -

 . תכנון ובקרבתובתחום ה

אפשר ביצוע שאילתות על י, באופן שהמילולית והגיאוגרפיתהנתונים הפרטניים למערכת המידע קישור  -

ברמת ישות שטח )מרמת הגוש עד רמת תת החלקה וכן מרמת התוכנית ועד  הגרפיהמילולי והמידע 

 פלט קשיח.וב על גבי מסך המחשב חזותי ו6או מילוליתוצאות באופן הוהצגת  לרמת המגרש(

( בפורמט שיקבע על ידי 1/1ותיקון  33עריכת והפקת טופס מסירת מידע )לפי כל דין לרבות תיקון  -

המזמין הכולל את כל המידע אודות כל חלקה 6 מגרש הנדרש למסירה 6 בחינה לצורך אישור בקשה 

 להיתר בניה.

 

הנדרש למזמין לשימוש מלא  , המחירים הנקובים על ידי המציע יהיו סופיים עבור כללמען הסר ספק

 ושוטף בתפוקות. 

המציע שיזכה ידרש להעמיד לרשות המזמין את כל המרכיבים, שיידרשו למזמין לשימוש מלא ושוטף 

 בתפוקות. 

פעולה ו6או תוכנה ו6או פריט שלא יצוין ו6או לא יצוין עבורו מחיר יסופק למזמין ע"ח הספק בכל עת 

 שיידרש. 

 תהיה האבחנה בין סוגי התוכניות כדלקמן: - אחרתאם לא נכתב במפורש 

 .הועדה0 כל מרחב תכנון  שכונה 0 מתחםעל החלה  מועצהתוכנית מתאר = תוכנית מתאר במרחב ה -

 דונם ומעלה. 21 -תוכנית מפורטת = תוכנית החלה על שטח של  -

 דונם. /2תוכנית נקודתית = תוכנית החלה על שטח של עד  -

 תחשב תוכנית נקודתית.ק"מ  0תוכנית דרך עד  -

 ק"מ תחשב תוכנית מפורטת. 0תוכנית דרך מעל  -
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 קליטת וקטורית של תוכניות )ארכיון תוכניות קלוטות(. ./.2

 

יחידת  0 השרות הפעולה
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 הערות ₪לאחר הנחה 

1.  

 מאושרת תוכנית קבלת
 מתאים בפורמט סרוקה

 היות אימות. לקליטה
. מאושרת התוכנית

 ויצירת תיעודה, ניתוחה
 קליטתו, וקטורי קובץ

 הן GIS במערכת הגרפית
 התוכניות בארכיון
 במפת והן הוקטורי

 יצירת כולל  הרצף
 וכן כחול קו וקליטת

 המידע קבצי כל יצירת
 לרבות הזכויות אודות

 הפקת לצורך הנדרש כל
 -תכנוני מידע מסמך

 קומפלט -קומפלט

  /10  /12 מגרש
המזמין יפנה את 

הספק לגורמי הפנים 
והחוץ ויסייע 

במסירת קבצי 
 הסריקה לספק.
כולל כל הנדרש 

הפקת מידע תכנוני ל
לפי כל דין לרבות 

 1/1  -ו  33תיקונים 
בפורמט שיקבע 

 המזמין

2-0 
  /10  /20 מגרשים

/-1/ 
  //1  320 מגרשים

11-20 
  20  /// מגרשים

2/-0/ 
  20  /1,20 מגרשים

0/-1// 
  /0  //1,0 מגרשים

1//+ 
  /0  /1,20 מגרשים

2.  

לעיל אך  1כאמור בסעיף 
מבוסס על משיכת קובץ 

ממערכת תכנון זמין 
)מבא"ת( והמרה לפורמט 

 המתאים ככל שנדרש.
 קומפלט

  /10  120 מגרש
 המזמין יעדכן את

הספק על מתן תוקף 
לתוכנית במרחב 

התכנון שלו 
באמצעות הדוא"ל, 
או בכל דרך אחרת 

 שיקבע.

2-0 
  /10  320 מגרשים

/-1/ 
  //1  /00 מגרשים

11-20 
 מגרשים

1,1//  20  

2/-0/ 
 מגרשים

1,00/  20  

0/-1// 
 מגרשים

2,///  0/  

1//+ 
 מגרשים

2,0//  0/  

3.  

6  תקנונית תוכנית קבלת
 אימות מאושרת נושאית

. מאושרת התוכנית היות
 ויצירת תיעודה, ניתוחה

, וקטורי כחול קו קובץ
 הן GIS במערכת קליטתו
 התוכניות בארכיון
 במפת והן הוקטורי

 כל יצירת . ובנוסףהרצף
 המילוליים המידע קבצי

 לרבות הזכויות אודות
 הפקת לצורך הנדרש כל

 -תכנוני מידע מסמך
 קומפלט

 /20 קומפלט

 

20  

לרבות משיכת קו 
כחול ממערכת 

 תכנון זמין.
 

כולל כל הנדרש 
להבטחת יכולת 

הפקת מידע תכנוני 
לפי כל דין לרבות 

 1/1  -ו  33תיקונים 
בפורמט שיקבע 

 המזמין
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יחידת  0 השרות הפעולה
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 הערות ₪לאחר הנחה 

4.  

אך  3כאמור בסעיף 
 קליטה מילולית בלבד

 )על בסיס קו כחול זמין(
 //2 קומפלט

 

20  

 כולל כל הנדרש
להבטחת יכולת 

הפקת מידע תכנוני 
לפי כל דין לרבות 

 1/1  -ו  33תיקונים 
בפורמט שיקבע 

 המזמין

0.  

 -קו כחול בלבדיצירת 
 קומפלט

לשטח 
תוכנית 

 נקודתית
0/ 

 
1/  

חל רק לגבי צורך 
שיעלה ושאינו נכלל 

בשרותי הקליטה 
לשטח  האחרים.

תוכנית 
 מפורטת

0/ 
 

2/  

לשטח 
תוכנית 

 מתאר
0/ 

 
10  

/.  

של  מלאהקליטה יצירה ו
0 נספח  חלוקהתשריט 

 פיםכאמור בסעי - בינוי
    תשריט קומפלט 2או  1

מהמחיר  %/9
 1או  2בסעיף 

בהתאמה לכמות 
 המגרשים 6 חלקות

כאמור בהערה 
 2לסעיף 

2.  

 קליטה גרפיתיצירה ו
 -תשריט הפקעה של

 2או  1 פיםכאמור בסעי
 קומפלט

 //3 תשריט

 

1//  

 היקף שטחבכל 
קליטה בשכבה 

כאמור ו יעודית
 2בהערה לסעיף 

2.  

התאמה 6 גזירה,  עיגון 
 ,מערכתוהכנה לקליטה ל

יצירת כל הקבצים 
לצורך קליטה במסמך 

תמ"א 0 מידע תכנוני של 
  - סרוקבקובץ תמ"מ 

 /10 תוכנית קומפלט

 

20  

בשכבה קליטה 
נפרדת משכבת 
 הרצף התכנוני

באופן שיאפשר 
גזירת נתונים 

מילוליים ושילובם 
במסמכי תיקי 

 המידע. 
 

 ןלרבות גיליו
, תת"ל, ולקחש"פ

 ול"ל וכיו"ב.
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יחידת  0 השרות הפעולה
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 הערות ₪לאחר הנחה 

2.  

של  משיכת קובץ גרפי
ממערכת  תמ"א 0 תמ"מ

)מבא"ת( 6  תכנון זמין
ממינהל התכנון המרה 
לפורמט המתאים ככל 

 שנדרש.
אימות היות התוכנית 

 והכנה מאושרת. ניתוחה, 
של  גרפית הקליטל

יצירת הקובץ במערכת ו
הנדרש כדי שיופיע כל 

בנוגעות לקרקע בדף 
 המידע.

 //1 תוכנית

 

20  

בשכבה קליטה 
כאמור נפרדת 

 בהערה לעיל.
 

תקבע  ככל שתמ"א
הוראות המחייבות 

פרוש 6 ניתוח 
מגרשים והוספה 

לדף המידע תהיה 
התמורה כקליטה 
 1של תוכנית בסעיף 

בטבלה על פי מספר 
המגרשים שקובעים 

 הוראות. 

1/.  

במערכת  קליטה גרפית
של תמ"א 6 תמ"מ 

מקובץ וקטורי או רסטרי 
וכן קישור קובץ   -

התוכנית המלאה לקו 
 קומפלט -הכחול 

 //1 תוכנית

 

20  

כאמור בהערה 
 לעיל. 2לסעיף 

11.  

 כל יצירתו פענוח
 המילוליים הקבצים

 כיבמסמ תםקליטו
 של תכנוניה מידעה

שנקלטה  מ"תמ6  א"תמ
 - גרפית במערכת

 קומפלט

 //2 תוכנית

 

20  

 כאמור בהערה לעיל.

12.  

בגבולות  התאמה 6 גזירה
והכנה ,  עיגון קו כחול

של  ,מערכתוקליטה ל
  - סרוקבקובץ תב"ע 

 /10 תוכנית קומפלט

 

20  

בשכבה קליטה 
נפרדת משכבת 
 הרצף התכנוני

באופן שיאפשר 
הצפתה שקופה או 

כרקע לקומפילציה 6 
לתוכנית קלוטה 

 וקטורית. 

 
  

 
  סה"כ: 

 

 :תשולם באופן הבא הסעיפים לעיל התמורה עבור  בשלבים,ככל שהקליטה המילולית והגרפית תעשה 

 (%/4עם אישור התפוקה הגרפית )  -הגרפית הקליטה מסירת עבור  -

 (.%//ואישור הקומפילציה ) 1/1ותיקון  33עם אישור דף המידע לפי תיקון  -הקליטה המילולית מסירת עבור  -
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 –מקושר למערכות המידע המילולי וה מעוגן וארכיון תוכניות סרוקות  ה שלוהקמ האיתור, סריק .2.2
GIS - כללי 

 מובהר בזאת כי המחיר המוצע כולל: למען הסר ספק

להקמה והספקה של התפוקה הנדרשת כשהיא מלאה תקינה וערוכה   ספקאת כל הפעולות הנדרשות מה

 , בהתאם לדרישות המזמין במסמך זה, לרבות: (Production)לשימוש 

 איתור  -

 מיון -

 בדיקה -

 ניתוח -

 הכנה לסריקה  -

 שינוע לסריקה וחזרה  -

 סריקה  -

 עריכה -

 עיגון -

 קבצים המרת -

 קישור למערכות  -

 הפקת פלטים לצורך בקרת איכות  -

 ו6או כל פעולה אחרת הנדרשת לאיתור מידע, עריכתו תיעודו והגשת התפוקות הנדרשות במלואן. -

יהיו סופיים עבור כל הנדרש למזמין לשימוש מלא   ספק, המחירים הנקובים על ידי הלמען הסר ספק

 ושוטף בתפוקות. 

עמיד לרשות המזמין את כל המרכיבים, שיידרשו למזמין לשימוש מלא ושוטף שיזכה ידרש לה  ספקה

 בתפוקות. 

פעולה ו6או תוכנה ו6או פריט שלא יצוין ו6או לא יצוין עבורו מחיר יסופק למזמין ע"ח הספק בכל עת 

 שיידרש. 

 הבהרות:

והחזרה של תשריטי סריקה, לרבות איתור, אימות מעמד, בדיקת התאמה, ניתוח וחילוץ נתונים, שינוע 

 ו6או נספחי והוראות התוכניות וקישור קבצי המידע הסרוק לישומים המילוליים והגיאוגרפיים  לניהולם.

המשמשות או שתשמשנה את או מוצעות המערכות ההמחיר לקישור קבצי המידע הסרוק יהיה לכלל 

הרלבנטי לתוכנית ו6או לתיק המזמין באופן שמכל מערכת יוכל המשתמש לצפות בעותק סרוק של המידע 

 הבניין ו6או לבקשה בהם הוא צופה.

קישור תוכנית למערכת המילולית יכלול את הקבצים הסרוקים על כל מסמכיה לרבות, תוכנית, הוראות 

 ונספחים.

עיגון כל תוכנית ו6או נספחיה יכלול גזירה בהתאם לקו הכחול ויהיה בשכבות נפרדות לפי סוג תוכנית או 

 התשריט.

 כל הפעולות תבוצענה בהתאם לדרישות מכרז זה.



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  1/0עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 הצעת מחיר -GIS –מקושר למערכות המידע המילולי וה מעוגן וארכיון תוכניות סרוקות  ה שלהקמ .2.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מרכיבי סעיף זה יחולו במלואם, אך ורק על תוכניות שלא קיים להם 
 מקור סרוק מתאים לצרכי המזמין. 

יחידת  השרותהפעולה 0  
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 ₪לאחר הנחה 

1.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  20  //.12 תוכנית תוכנית מתאר

2.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  /0  //.12 תוכנית תב"ע מפורטת

3.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  20  //.12 תוכנית תב"ע נקודתית

4.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  20  //.12 נספח  נספח תוכנית מתאר

0.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  /0  //.12 נספח  נספח תב"ע מפורטת

/.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  20  //.12 נספח  נספח תב"ע נקודתית

2.  
סריקה ש6ל של תשריט נספח 

  20  //.12 נספח  תוכנית מתאר

2.  
נספח סריקה ש6ל של תשריט 

  /0  //.12 נספח  תב"ע מפורטת

2.  
סריקה ש6ל של תשריט נספח 

 נספח  תב"ע נקודתית
12.//  

20 
 

1/.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  /0  //.12 תשריט חלוקה

11.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  /1  //.12 תשריט הפקעה

12.  
סריקה צבעונית של מפות 

  //1  //.12 גוש גוש

  20  //.12 גוש סריקה צבעונית של תצ"ר  .13

  ///,/1  20./ עמוד A4סריקה ש6ל של עמוד   .14

  ///,/1  /3./ עמוד A4סריקה צבעונית של עמוד   .10

  //1  20./ עמוד A3סריקה ש6ל של עמוד   ./1

  //1  /3./ עמוד A3סריקה צבעונית של עמוד   .12

 A4סריקה ש6ל של תקנון   .12
 קומפלט

 //./ תקנון
 

20/ 
 

12.  
סריקה צבעונית של תקנון 

A4 קומפלט 
 //./ תקנון

 
20/ 

 

2/.  
קישור קבצי תוכנית מתאר 

  GISסרוקה לישום 
 //.2 תוכנית

 
20 

 

21.  
קישור קבצי תוכנית מתאר 
  20  //.2 תוכנית סרוקה למערכות מילוליות

22.  
קישור קבצי גליון ולקחש"פ 

  GISסרוק לישום 
 גליון

2.//  
20 
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יחידת  השרותהפעולה 0  
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 ₪לאחר הנחה 

23.  
קישור קבצי גליון ולקחש"פ 

סרוק לישום למערכות 
 המילוליות.  

 20  //.2 גליון
 

24.  
קישור קבצי תוכנית 

  GISמפורטת סרוקה לישום 
 /0/  //.2 תוכנית

 

20.  
קישור קבצי תוכנית 

מפורטת סרוקה למערכות 
 המילוליות

 /0/  //.2 תוכנית
 

2/.  
קישור קבצי תב"ע נקודתית 

  GISסרוקה לישום 
 //2  //.2 תוכנית

 

22.  
קישור קבצי תב"ע נקודתית 
  //2  //.2 תוכנית סרוקה למערכות המילוליות

22.  
קישור קבצי נספח סרוק 

  GISלישום 
 //0  //.2 תוכנית

 

22.  
קישור קבצי נספח סרוק 

  //0  //.2 תוכנית למערכות המילוליות

3/.  
קישור קבצי תשריט חלוקה 

  GISסרוק לישום 
 //1  //.2 תוכנית

 

31.  
קבצי תשריט חלוקה  קישור

  //1  //.2 תוכנית סרוק למערכות המילוליות

32.  
קישור קבצי תשריט הפקעה 

  GISסרוק לישום 
 //1  //.2 תוכנית

 

33.  
קישור קבצי תשריט הפקעה 

  //1  //.2 תוכנית סרוק למערכות המילוליות

34.  
קישור קבצי מפת גוש 6 

  GISתצ"ר סרוק לישום 
 20  //.2 גוש

 

30.  
מפת גוש 6 קישור קבצי 

תצ"ר סרוק למערכות 
 המילוליות

 20  //.2 גוש
 

3/.  
קישור קבצי תקנון סרוק 

  GISלישום 
 /20  //.2 תוכנית

 

32.  
קישור קבצי תקנון סרוק 

  /20  //.2 תוכנית למערכות המילוליות

32.  
לרבות טיוב נתוני תוכנית 

תצ"ר 6  תשריט חלוקה, 
 במערכת מעקב תב"ע 

 ///  //.40 תוכנית
 

32.  
לרבות תצ"ר פתיחת תוכנית 

במערכת 6  תשריט חלוקה, 
 מעקב תב"ע וקליטת נתוניה

 //1  //./0 תוכנית
 

  סה"כ:    
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 .)אופציה(כללי  –איתור מספר פיזי במערכת הגביה וקליטתו במערכות המוצעות  .2.2

נכס במערכת כל פיזי של המספר האיתור של על הספק יהיה לבצע את כל הפעולות הנדרשות ל

במקומות הנדרשים ובסוגי הנתונים והתהליכים הנדרשים במערכת נשוא  ולהזינוהגביה 

 המכרז.

 

 הצעת המחיר –איתור מספר פיזי במערכת הגביה וקליטתו במערכות המוצעות  ./2.1

# 

יחידת  הפעולה 0 השרות
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

 כמות

מחיר 
לכמות 

לאחר הנחה 
₪ 

איתור של כל מספר פיזי של נכס במערכת  1

הגביה והזנתו במקומות הנדרשים ובסוגי 

הנתונים והתהליכים הנדרשים במערכת 

  -וכיו"ב הרישוי והפיקוח, החבויות, 

 .(אופציה. )קומפלט

מספר 

 פיזי
4/  2,0//  

  
  

 סה"כ:
 

 

1סעיף  לחלק ד' סה"כ מחיר   
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 ( נושאיות )אופציה( GISמרחביות )יצירת וקליטת שכבות  .3
 כללי.  .3.1

 .  ספקשכבה מרחבית נושאית תהיה שכבה גרפית שתתבסס על מידע שיעמיד המזמין לרשות ה

וכן בפלטי נייר של  Officeהמידע ימסר בטבלאות ו6או במסמכים ו6או בקבצים בסביבת 

 תוכנית 6 מפות 6 תשריטים.

יצירת וקליטת שכבה מרחבית נושאית יעשה באופן שלרשות המזמין תעמוד שכבה וקטורית 

 המכילה את כל הישויות הנושאיות השייכות לאותו נושא.

 רשות המזמין6 פוליגון של ישות יקושר המידע הנוגע אליו המצוי ב  Poly lineלכל סימבול 6 

 ספר שדות כמפורט במכרז וכן יקושר אליו מידע סרוק הכולל מידע אודותיו.במ

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי המחיר עבור יצירת והספקת שכבה מרחבית נושאית כולל:

את כל הפעולות הנדרשות לבקרת התאמת החומר ליצירת השכבה, ניתוח, התאמת ועריכת 

 ת השכבה.החומר לסוגיו שיסופק על ידי המזמין ליציר

שילוב במערכת )לרבות אפיון ופיתוח אם נדרשים( של כלי איתור ישויות, הפקת דוחות 

 ושאילתות, כאמור במכרז זה.

 

 ( נושאיות. GISמרחביות )יצירת וקליטת שכבות הצעת המחיר ל .3.2

 

יחידת  הפעולה 0 השרות
 המידה

מחיר 
מירבי 
 ₪ליחידה 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 הערות ₪לאחר הנחה 

1.  

יצירת שכבה מרחבית 
נושאית גרפית ומילולית 

שתתבסס על מידע, 
בטבלאות ו6או 

במסמכים ו6או בקבצים 
וכן  Officeבסביבת 

בפלטי נייר של תוכנית 6 
מפות 6 תשריטים 

שיעמיד המזמין לרשות 
  ספקה

שכבה 
 למתחם
 קומפלט

20/  12/  

שכונה ישוב 6 
6 אזור מוגדר 
המהווה חלק 

ממרחב 
 התכנון

2.  

יצירת שכבה מרחבית 
נושאית גרפית ומילולית 

שתתבסס על מידע, 
בטבלאות ו6או 

במסמכים ו6או בקבצים 
וכן  Officeבסביבת 

בפלטי נייר של תוכנית 6 
מפות 6 תשריטים 

שיעמיד המזמין לרשות 
 ספק.ה

שכבה 
לכלל 

מרחב 
 המועצה
 קומפלט

2,0//  0/   
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יחידת  הפעולה 0 השרות
 המידה

מחיר 
מירבי 
 ₪ליחידה 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 הערות ₪לאחר הנחה 

3.  

קליטת שכבה, כאמור 
לעיל,  2 –ו  1בסעיפים 

במערכת כולל הספקת 
והתקנת ישום מותאם 

לתשאולה, עדכונה 
 ולניהולה

שכבה 
 קומפלט

3//  2//  

הקליטה 
תהיה לאחר 

אישור 
המזמין את 

 השכבה

4.  

 ה שלקליטהתאמה ו
גרפיות מקבצים שכבות 

וקטוריים ומילוליים  
שיעמיד המזמין לרשות 

אליהן יקושר  ,ספקה
כולל מידע סרוק רלבנטי 

הספקת והתקנת ישום 
מותאם לתשאולה, 

עדכונה ולניהולה 
בהתאם למידע המצורף 

 לשכבה.

שכבה 
 למתחם
 קומפלט

1,///  12/  

שכונה 6 
אזור מוגדר 

המהווה חלק 
ממרחב 
 התכנון

0.  

 ה שלקליטהתאמה ו
גרפיות מקבצים שכבות 

וקטוריים ומילוליים  
לרשות שיעמיד המזמין 

אליהן יקושר  ,ספקה
כולל מידע סרוק רלבנטי 

הספקת והתקנת ישום 
מותאם לתשאולה, 

עדכונה ולניהולה 
בהתאם למידע המצורף 

 לשכבה.

שכבה 
לכלל 

מרחב 
 המועצה
 קומפלט

2,///  0/   

  
 

  סה"כ:  

 

 עדכון תוכניות ומפת רצף יעודים. .4
 

 כללי. .4.1

 יציע הצעה לכל חלופה תמחירית לעדכון שכבות הבסיס, שכבות התוכניות ומפת הרצף. המציע

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור בכל עת אחת מהחלופות המוצעות, על פי שיקול דעתו 

הבלעדי, לרבות הזמנת שרותי עדכון במחירי הסעיפים הרלבנטיים כפי שהוצעו בשלב הקמת 

 המערכת.  

, המחירים הנקובים על ידי הקבלן  יהיו סופיים עבור כל הנדרש לעדכון המידע למען הסר ספק

באופן שיאפשר למזמין שימוש מלא ושוטף בו במערכת המוצעת על כל ישומיה. 
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 הצעת המחיר לעדכון תוכניות ומפת רצף יעודים. .4.2

יחידת  0 השרותהפעולה  
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 

לאחר הנחה 
₪ 

מחיר לכמות  כמות
 ₪לאחר הנחה 

1.  
עדכון קטע במיפוי הפוטוגרמטרי, מקובץ 

  //1  /20 דונם חתום על ידי מודד מדידה

2.  
עדכון שכבות התוכניות הסרוקות 

  10  // תוכנית בתוכנית מתאר

3.  
 עדכון שכבות התוכניות הסרוקות

  /0  // תוכנית בתוכנית מפורטת

4.  
עדכון שכבות התוכניות הסרוקות 

  /0  // תוכנית בתוכנית נקודתית

0.  
עדכון שכבות התוכניות הסרוקות בנספח 

  /0  // נספח לתוכנית

/.  
עדכון דונם במפת הרצף ללא קשר עם 

  /0  /2 דונם כמות התוכניות המושפעות

 20  /40 מפה  קליטת מפת רצף עדכנית במערכת  .2
 

2.  
 //1בעד  קייםעדכון רובד שכבות נושאי 

ישויות כולל הנתונים המילוליים שלהן 
 12קומפלט

עדכון רובד 
 /1  /20 נושאי

 

2.  

במעל   קייםעדכון רובד שכבות נושאי 
ישויות כולל הנתונים המילוליים  //1

ללא קשר לכמות  2  שלהן קומפלט
 2 קומפלט הישויות המעודכנות

עדכון רובד 
 /1  //3 נושאי

 

1/.  

רובד שכבות שכבות מידע ל 0הוספת עד 
 קייםמרחביות נושאיות גרפית ומילולית 

מידע, בטבלאות ו6או במסמכים בסיס על 
וכן בפלטי  Officeו6או בקבצים בסביבת 

נייר של תוכנית 6 מפות 6 תשריטים וכן 
שכבות גיאוגרפיות וקטוריות שיעמיד 

לכמות ללא קשר  המזמין לרשות הקבלן
 13קומפלט הישויות המעודכנות

רובד 
 /1  20/ נושאי

 

    
 סה"כ:

 

                                                             
 

12
 המידע ימסר על ידי המזמין 
13

 אחר העדכוןכולל התאמת ישום קיים לניהול הרובד לטיפול בכל הישויות ל 



 מטה יהודה האזוריתהמועצה 
 2201/11מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו0או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 111מתוך  111עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  /0:/1 62/22//216 : לפרסום גרסה 

 

 סיכום הצעת הספק .ה

 להלן סיכום הצעתנו בהתפלגות על פי סעיפים:

 ₪סה"כ מחיר לסעיף   סעיף
   במערכות חודשיים שימוש דמי – שוטפים שרותים ג.

  המחיר הצעת -  .2.2   
   

 ומרחביים גרפיים, מילוליים נתונים עדכון -  מידע שרותי ד.

 – GIS – ה ולמערכת הקרקע יעודי למערכות

 

  GISקליטת שכבות בסיס ליישום  - 2 –סעיף  

  פוטוגרמטרי מיפוי לקליטת המחיר הצעת 1.2 
  אורתופוטו לקליטת המחיר הצעת .1.3
( קדסטר) חלקות6  גושים נתוני לאיתור המחיר הצעת .1.4

 לניהולם GIS ליישום וקליטתם

 
 
 

   

איתור נתוני התכנון וקליטתם המילולית והגראפית  - 1סעיף  

 ייעודי לניהולם GISליישום 

 

 (.קלוטות תוכניות ארכיון) תוכניות של וקטורית קליטת /.2 
 למערכות ומקושר עוגן סרוקות תוכניות ארכיון של הקמה 2.2

  -GIS – וה המילולי המידע
 במערכות וקליטתו הגביה במערכת פיזי מספר איתור /2.1

 המחיר הצעת – המוצעות

 
 
 

   

( נושאיות GISמרחביות )יצירת וקליטת שכבות  - 3סעיף  
 )אופציה(

 

( GIS) מרחביות שכבות וקליטת ליצירת המחיר הצעת .3.2 
 .נושאיות

 

   

  .יעודים רצף ומפת תוכניות עדכון  - 4סעיף  
 

  .יעודים רצף ומפת תוכניות לעדכון המחיר הצעת .4.2 
   

כלל השרותים:הצעה לסה"כ ל    
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