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 דכןעומ - כתב הצעת המחירנספח התמורה  – 7נספח ב/

 הצהרת המציע .א

 לביצוע העבודות נשוא הסכם/מכרז 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

כל העלויות הציוד, כח האדם, החומרים, המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע 

 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 .5

 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 .6

 מלאה, תיפסל.

או תוספת על  ,(0)אי מיפוי שדה מחיר בסכום כל שהוא לרבות  כי העדר הצעה כלל לסעיף,, מציעידוע ל .7

  יגרום לפסילת ההצעה כולה. , 25%או הצעת הנחה בשיעור העולה על המחירים המרביים, 

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר,  מועצה, כי המציעידוע ל .8

 ואף לדחות ההצעות כולן.

בקשר לחלק מהעבודות ומהשרותים נשוא המכרז, או  ולהתקשר עמ מועצה, כי היה ותבחר המציעידוע ל .9

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  .10

רשאית לחלט  מועצהעשה כן, תהיה הילא המציע במכרז, והיה ו ועל זכיית וימים מיום שיוודע ל  10בתוך 

כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או  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

רשאית למסור לזוכה רק חלק מהעבודות והשירותים, והיא רשאית לבצע את  יתר  מועצה, כי המציעידוע ל .11

הכל  -העבודות ו/או השירותים בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים 

 .מועצהלפי שיקול דעתה הבלעדי של ה

במסגרת המכרז  וירות שיידרשו ממנוכל לסרב לביצוע כל עבודה או שילא הוא זכה י, כי אם מציעידוע ל .12

 מכל סיבה שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי.

ו/או הממונה מטעמה, ועל פי  מועצהמתחייב לבצע את כל העבודות והשירותים לשביעות רצון ה המציע .13

 הוראות ההסכם.
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ודה פירוט וניתוח מחירים לגבי ימי עב 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 .15

ההסכם המצורף, הכוללים, בין השאר, ניהול, תכנון, נשוא  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 

 רט להלן:וכמפורט במכרז זה, לרבות כמפו מועצהכנדרש ל

  מועצהותוכנה בצד הספק וכן כל ציוד או תוכנה של הספק במתקני ה חומרה .15.1

 אחסון בסיס הנתונים של המערכות ו/או הישומים המותקנים בחוות השרתים של הספק. .15.2

 רישיונות )ככל שנדרשים(, כולל רישיונות צד שלישי וכל הדרוש להפעלת המערכות. .15.3

 ו/או מי מטעמם.  מועצההענקת זכות שימוש ושירות למספר משתמשים בלתי מוגבל של עובדי  .15.4

הנדרש במפרט ללא מגבלה של מספר קטגוריות, תפריטים, / אתר אינטרנט הנדסי שימוש בפורטל  .15.5

 פורטלי משנה, דפים לסוגיהם, כלים וישומים לשימוש ולניהול או של  המשתמשים בו לסוגיהם.

 מועצההנדרשים להרגילים והמקוונים הטפסים  התאמה של כל הדו"חות, השאילתותפיתוח ו/או  .15.6

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

 ו"ז הנדרש על ידי גורמים אלה.לסוגיהם וזאת בל

 ביצוע מלוא שלבי היישום המפורטים במפרט דרישות המערכת.  .15.7

 ביצוע אינטגרציה מלאה בין חלקי המערכת השונים. .15.8

ביצוע מלוא השינויים ו/או ההתאמות בתוכנות ו/או בישומים ו/או בישומונים ו/או בממשקים  .15.9

המשמשים ו/או שישמשו את ישומים ו/או ישומונים ביניהם לבין עצמם וביניהם לבין מערכות ו/או 

, מועצההן בשלב ההקמה לצורך התאמתן לדרישות הוזאת , מועצהלו/או ידרש נדרש פי שכהמועצה 

וכן ביצוע כל שינוי  המכרז הידועות כיום וכמפורט במכרז או כפי שידרשו במהלך ההתקשרות על פי

עזר, חוזר מנכ"ל, -הדין, לרבות: חוק, תקנה, חוקאלו כתוצאה מדרישות 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 .15.10

 רמת השרות. דרישותת ווהמערכמדרישות ה

הנוגעת  מועצהל פרויקט ו/או כל גורם אחר של הספק בכל פניה של הטיפול של מנהל לקוח ו/או מנה .15.11

 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  .16

 . המציע נקב

במהלך ההתקשרות שרות נוסף, שלא נכלל במכרז אך תווצרנה נסיבות בהן היא  מהמציע מועצהשתזמין הככל  .17

 תוכל להזמינו כדין במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה, תוענק לה הנחה בשיעור שניתן לה במסגרת הצעה זו.
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מלאה סופית וממצה בעבור קיום מלוא ההתחייבויות על פי תנאי  הינה וכי התמורה המוצעת על יד למציעידוע  .18

היה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז וכל עבודה או ילא הוא המכרז וההסכם, וכי 

 הוצאה הכרוכות בביצועם. 

ו השרותים  התמורה בעבור כל אחד מהשלבים ו/אהיה והמועצה תתקשר עימו על פי מכרז זה כי  למציעידוע  .19

אך ורק מרגע אישור המנהל את קבלת כל מערכת ו/או יישום ו/או ישומון ו/או כל פיתוח תוכנה כל  ותשולם ל

, לאחר השלמת יישום השלב  והטמעתו, וכי תמורה זו הינה סופית מלאה וממצה בעבור קיום מועצהשהוא ב

בויות הספק טרם תחילת הפעלה מבצעית על פי תנאי המכרז וההסכם, לרבות התחיי המציעמלוא התחייבויות 

 . מועצהשל המערכת ב

החל ממועד מסירתה  את המציע על כל פרטיה מרכיביה ונספחיה תעמוד בתוקפה ותחייבשל המציע זו  ה הצע .20

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במסמך ההוראות למשתתפים. 6ועד 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 ו/או תקבע ה 

 לספק תשלום קבוע ומוגדר מראש באופן הבא: מועצהאחר, תשלם ה

 נתוני המערכות המילוליות הסבת .1

עבור הסבת כלל הנתונים המילוליים והגרפיים המנוהלים במערכות הרישוי, הפיקוח, מעקב התב"ע 

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

לבצע באמצעות המערכת המוצעת כל פעולה ולהפיק כל מידע לרבות דף מידע תכנוני לפחות ברמה שביצע 

ו/או שהפיק קודם להסבה לרבות  בדיקת איכות טיוב שדות ו/או רשומות שהנתונים בהם אינם תקינים, 

 . לפני מע"מ₪  000,5 לספק סך של מועצהתשלם ה לטקומפ  -לרבות כפילויות 

 ומערכת יעודי הקרקע GIS –הסבת נתוני פלטפורמת ה  .2

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 לרבות שכבות נושאיות ושכבות רקע,

באופן שיאפשר לאחר ההסבה למשתמש לבצע באמצעות המערכת המוצעת כל פעולה ולהפיק כל מידע 

יקת איכות טיוב שדות ו/או לרבות דף מידע תכנוני לפחות ברמה שביצע ו/או שהפיק קודם להסבה לרבות בד

 .לפני מע"מ₪  500,2 לספק סך של מועצהתשלם ה קומפלטרשומות שהנתונים בהם אינם תקינים 

 ושכבות מידע מוניציפאלי  GIS –הסבת נתוני פלטפורמת ה  .3

עבור הסבת כלל הנתונים המרחביים, המילוליים והגרפיים בכלל השכבות המרחביות שלא מנוהלות לצרכי 

מפרט, קליטתם במערכת המוצעת בדיקתם העמדתם לבדיקת  -1נספח ב/ודי הקרקע, כמפורט בניהול יע

ותיקונם עד לאישור קבלתם באופן שיאפשר לאחר ההסבה למשתמש לבצע באמצעות המערכת  מועצהה

המוצעת כל פעולה ולהפיק כל מידע לפחות ברמה שביצע ו/או שהפיק קודם להסבה לרבות בדיקת איכות 

₪  500,1 לספק סך של מועצהתשלם ה קומפלטטיוב שדות ו/או רשומות שהנתונים בהם אינם תקינים 

  "מלפני מע
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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

 לפיתוח בפילוח לשלבים.את הגורמים המקצועיים הנדרשים  (3

 את פרטיו המקצועיים של כל גורם מעורב. (4

 את היקף ההשקעה של כל גורם מקצועי מעורב בכל שלב וסה"כ לפיתוח. (5

 את לוחות הזמנים  לכל שלב ולכלל הפיתוח עד להפעלה מלאה. (6

 את המחיר המבוקש עבור השקעת כל גורם מקצועי בכל שלב ואת המחיר לכלל העבודה.  (7

לדרוש תמורה עבוד שרותי פיתוח כל שהיא אין באמור בסעיף זה כדי לקנות לספק זכות מובהר ש

 בתחוםשיקול הדעת האם פיתוח נדרש הוא  .להם הוא מחוייב במפורש או במשתמע במסמכי המכרז

 .שמורה למזמין בלבד המכרז

כאמור בשרותי הפיתוח  עבור תשומות הגורמים המקצועיים המעורבים מועצהשתשלם ה התמורה .4.2

 לשעה.₪  280בסך 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 ו/או תוכנה לסוגיהם(  מועצהבכל מקרה ה .4.4

 אלא רק עבור שעות עבודת הגורמים המקצועיים, כאמור לעיל.

 פיתוח טפסים מקוונים למשלוח בדוא"ל .4.5

ו למועצה באמצעות הדוא"ל כקובץ שדות למילוי שישלח 150עבור אפיון ופיתוח טפסים מקוונים עד 

 -ל ללא יכולת לקלוט את הנתונים שבהם ישירות למערכות המוצעות תשלום המועצה תמורה השווה 

לסכום זה  150לעיל. ככל שכמות השדות למילוי בטופס מסוג זה תעלה על  4.2כאמור בסעיף  שעות 9

 שדות נוספים. 50לכל תתווסף תמורה בשיעור שעה נוספת 

למען הסר ספק האמור לעיל יחול אך ורק על פיתוח טפסים לפי דרישה יחודית של המועצה. ככל 

שידרש פיתוח טפסים כאמור לעיל כדי שהמועצה ו/או הועדה יוכלו לעמוד בדרישות הדין החל עליהן 

 . בתחום התכנון והבניה, יעשה הפיתוח על חשבון הספק בלבד

 לקליטה ישירהפיתוח טפסים מקוונים כולל אפשרות  .4.6

שדות למילוי שישלחו למועצה באמצעות הדוא"ל כקובץ  50עבור אפיון ופיתוח טפסים מקוונים עד 

כולל פיתוח אמצעים לקלוט את הנתונים שבהם ישירות למערכות המוצעות תשלום המועצה תמורה 

 50תעלה על  לעיל. ככל שכמות השדות למילוי בטופס מסוג זה 4.2כאמור בסעיף  שעות 12 -ל השווה 

 .שדות נוספים 10לכל לסכום זה תתווסף תמורה בשיעור שעה נוספת 

למען הסר ספק האמור לעיל יחול אך ורק על פיתוח טפסים לפי דרישה יחודית של המועצה. ככל 

שידרש פיתוח טפסים כאמור לעיל כדי שהמועצה ו/או הועדה יוכלו לעמוד בדרישות הדין החל עליהן 

  .בניה, יעשה הפיתוח על חשבון הספק בלבדבתחום התכנון וה
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 שרותי הדרכה והטמעה .5

 כללי.  .5.1

 למזמין יסופקו בשני שלבים: ספקשרותי ההדרכה שיספק ה

 בשלב ראשון, עם השלמת התקנת כל מערכת, הדרכה ראשונית כמפורט להלן. -

לפי הזמנת בשלב שני, לאחר השלמת ההדרכה הראשונית, הדרכה פרטנית או בקבוצות וכן הטמעה  -

 ובהתאם להתחייבות הספק כנדרש במכרז זה. מועצהה

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי לעניין מכרז זה:

 הדרכה משמעה הדרכת המשתמשים כיצד משתמשים במערכת ככלל. (1

הטמעה משמעה הנחיית המשתמשים כיצד לעשות שימוש מלא ויעיל בכלל מרכיבי המערכת  (2

 .מועצהממלא תפקיד וה בשגרת העבודה בהתאם למאפייני  כל

ובעל/ת נסיון של  מועצהשרותי הטמעה יסופקו על ידי מטמיע/ה הבקיא/ה בשגרת עבודת צוות ה (3

 שנים לפחות בהטמעת המערכות כאמור. ( 5חמש )

שעת הדרכה / הטמעה לצורך תשלום לספק תחשב כפרק הזמן שבין מועד תחילת הדרכה, באתר  (4

 דקות. 60הביצוע, למשך 

מחיר שעת הדרכה / הטמעה יגלם בתוכו, מעבר לאמצעים שיעמיד המציע כאמור לעיל גם את כל  (5

 ההוצאות הנלוות לרבות הוצאות נסיעה הכנה וכיוב'. 

שמורה הזכות לשנות את כמות השעות  מועצההאמור לעיל ולהלן הינו תכנון ראשוני בלבד ול (6

 טמעה. הנקובה לעיל לפי צרכיה ובהתאם לתוצאות ההדרכה והה

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מדריך או מטמיע אינו מומחה מספיק מועצהככל שתמצא ה (7

במערכת או אינו מיומן מספיק בהדרכה או בהטמעה, לא תלקחנה השעות בהן ידריך / יטמיע 

 בפועל במניין שעות ההדרכה / ההטמעה ותחשבנה כשעות שלא סופקו כלל.

או הטמעה מעבר לשעות אותן מחוייב הספק לספק במסגרת שעות הדרכה ו/ מועצהככל שידרשו ל (8

 5.4בהתאם לתעריף כמפורט בסעיף  מועצהדמי השימוש, כמפורט במסמכי המכרז, תזמינם ה

 בהמשך.

 

 פרוט פעילויות ההדרכה וההטמעה הראשונית. .5.2

על אופן הפעלת המערכת וכל   לעניין מכרז זה שרותי הדרכה והטמעה יחשבו קיום הדרכות והטמעות

 .מועצהוהשימוש היעיל והמיטבי בהם בשגרת העבודה בהתאם לצרכי ומדיניות ה .אחד ממרכיביה

והן  ,שרותי ההדרכה יסופקו לפי העניין בחצרי המזמינה הן לכלל המשתמשים בישומים לסוגיהם

 .למשתמשי ישום בודד

בראשית ההתקשרות לפי מכרז זה יספק המציע  עם ההתקנה בפעם הראשונה של כל מודול או ישום, /

, שיסופקו לפי שעות 100ימי הדרכה, בהיקף מצטבר של  ,במסגרת תשלום דמי השימוש ,למזמינה

 .החלטת המזמינה בימים שלמים או בחצאי ימים, כמפורט להלן

 ההדרכה הראשונית של המשתמשים תהיה כמפורט להלן:

כמות  מערכת
 מודרכים

סה"כ  הטמעה הדרכה בקבוצות
 שעות עובדים שעות  קבוצות שעות

 16 12 5 4 1 10 -כ  רישוי בניה 

 20 16 5 4 1 5 -כ  פיקוח בניה 

 10 8 4 2 1 10 -כ  מעקב תב"ע 
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כמות  מערכת
 מודרכים

סה"כ  הטמעה הדרכה בקבוצות
 שעות עובדים שעות  קבוצות שעות

 8 4 3 4 1 5 -כ  השבחה 

 2 2 5 0 - 5 -כ  העברת זכויות

 2 2 3 0 - 5 -כ  רישוי עסקים

 6 4 3 2 1 10 -כ  עדכון אתר הנדסי

 12 8 10 4 2 20 -כ  תפעול יעודי קרקע

תפעול ישומים 

 מוניציפאליים
 12 8 10 4 2 20 -כ 

 12 8 2 4 1 5 –כ  ניהול רשות תמרור

 100 72   28   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  1מור בסעיף למען הסר ספק מובהר בזאת כי הא (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 )

 מהמשתמשים בכל מודול / ישום שנוסף או עודכן.

 הדרכה משלימה / לפי דרישה .5.3

שעות הדרכה ו/או הטמעה מעבר לשעות אותן מחוייב הספק לספק במסגרת דמי  מועצהככל שידרשו ל

 בהתאם לתעריף וכאמור בסעיף זה מועצההשימוש, כמפורט במסמכי המכרז, תזמינם ה

כה ו/או הטמעה שאינם נכללים במסגרת דמי השימוש הצעה לשרותי הדר מועצהככל שתבקש ה

 תוכנית הדרכה מפורטת הכוללת: מועצההשוטפים ו/או בדרישות המכרז, יגיש הספק לאישור ה

 את תכולת השרות )תאור נושאי ההדרכה וההטמעה( (1

 את שלבי ואופן ההספקה )סדר הדרכת / הטמעת הנושאים, כמות שעות, וקהל יעד לכל שלב ונושא( (2

 ה"כ השעות המוצעות ואת המחיר עבורן על פי התמורה כמפורט בהמשך.את ס (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 ו/או טענה עקב כך.

תהיה רק עבור הגורמים המקצועיים המעורבים בהספקה בפועל של שרותי  מועצהשתשלם ה התמורה .5.4

 ההדרכה וההטמעה )מדריך / מטמיע( כאמור לעיל.

 כדלקמן:עבור שרותי הדרכה והטמעה תהיה  התמורה  .5.5

 ₪. 215עבור שעת הטמעה:  .5.5.1
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התמורה עבור שרותי ההדרכה וההטמעה כאמור תהיה על פי היקף השרותים ולוח הזמנים כפי  .5.6

 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 .5.7

 ועל פיה. 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מדריך או מטמיע אינו מומחה מספיק במערכת או מועצהככל שתמצא ה .5.8

מן מספיק בהדרכה או בהטמעה, לא תלקחנה השעות בהן ידריך / יטמיע בפועל במניין שעות אינו מיו

 ההדרכה / 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 ו/או תוכנה ו/או ציוד ותשתיות תקשורת הנדרשים להבטיח עמידת מרכיבי  -

השרותים בדרישות כל דין או בהיקפי ו/או בנפחי השימוש ו/או להבטיח מענה מלא ויעיל של המערכות 

ם אם ידרשו על ידי , גמועצהו/או הפורטלים / אתרים לצרכי / דרישות הו/ או הישומונים  ו/או הישומים

והם יבוצעו ו/או יסופקו על ידי הספק ועל  לא יכללו במסגרת שרותי הפיתוח ו/או השו"ש לסוגיהם מועצהה

 חשבונו בלבד.
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 דמי שימוש חודשיים במערכות – שרותים שוטפים .ג

 כללי. .1

 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 ו/או הרגולטוריות האחרות כפי שיחולו 

 עליו מעת לעת במשך כל תקופת ההתקשרות.

קנת כל תוכנות המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות / ישומים הנקוב בהצעה כולל את רכישת והת (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 משתמשים/ ישומים הנקוב בהצעה הוא 

יהיו לשימוש מלא של המזמין בהם ללא  GIS –דמי השימוש בפורטל / 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.

מערכותיו המשמשות  היה ובמהלך תקופת ההתקשרות ישנה המציע את סביבת הפיתוח ו/או ישדרג את (5

את המזמין לפי מכרז זה הוא מתחייב לשדרג את גרסת המערכות שהתקין / העמיד לרשות המזמין קודם 

לכן לגרסה העדכנית ולבצע על חשבונו בלבד את כל הנדרש כדי שלרשות המזמין תעמוד הגרסה העדכנית 

יקבע המזמין, לפי שיקול דעתו  ל המידע שנוהל במערכת טרם שדרוגה, אלא אםביותר של כל מערכת על כ

 הבלעדי, אחרת.

התוכנות, בכל  מלא שימושלפיתוח ול מהווה עבור המציע תמורה מלאההמחיר הנקוב לדמי השימוש  (6

לניהול המידע הגרפיים והגיאוגרפיים המילוליים  , אתרי האינטרנט הפורטלים והיישומונים היישומים

, וכן לתחזוקתם ולתמיכה במשתמשים שימוש על ידי המזמיןבהם נעשה בהם ם מיותהליכי העבודה בתחו

ממשקים בין ישומי המציע לבין עצמם ובינם לבין המערכות המנהלות מידע מרחבי / משלים ,  בבהם

 )בין אם נרכשו על ידו ובין אם הועמדו לרשותו על ידי גורמי חוץ ממשלתיים ואחרים(   שבשימוש המזמין

 .במהלך ההתקשרות ןמזמילו/או ידרשו  יםוהנדרש

האינטרנט ההנדסי יכללו גם התאמות לדרישות המזמין בכל הקשור / פורטל דמי השימוש באתר  (7

יעודי הקרקע וזכויות הבניה, הרישוי והפיקוח ומעקב התב"ע וכן  הפעלת ישומילקטגוריות נוספות ל

 י לבין אתרים אחרים.קישורים בין האתר ההנדסדפים והעלאת או עדכון תוכן בהם וכן הוספת / הסרת 

עצמם גם דמי , לאתרים / פורטלים וליישומונים ישומיםתוכנות, ל, מעבר לאמור ליםדמי השימוש כולל (8

 על ידי המזמין.   בהם שימוש ודמי תמיכה שנתית בתוכנות התשתית הנדרשות לצורך השימוש התקנה, דמי 
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 הצעת המחיר. .2

 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,  תמורת דמי שימוש חודשיים, במכרז זה

ולדרישות כל דין ככל שיהיו כאלה, תמיכה, שרות,  מועצהשדרוג, התאמה לצרכי ההטמעה, שימוש, 

תחזוקה מתקנת, מונעת ומשדרגת, לכל סוגי התוכנות ו/או היישומיים ו/או הישומונים ו/או 

האתרים/פורטלים שסופקו כחלק ממערכת המידע או מהוות מרכיב ממנה, עפ"י הוראות המכרז 

 כנקוב על ידי בש"ח.

 מחירהצעת ה .2.2

# 

יחידת  הפעולה / השרות
 מידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

 כמות

מחיר 
לכמות 
לאחר 
 ₪הנחה 

גרפיים הנדרשים הו המילולייםזכות שימוש בכל הישומים   .1
 לניהול כל המידע וכל תהליכי העבודה בועדה לתכנון ולבניה

 במכרז זה  לרבות: כנדרש
הבניה, מעקב תב"ע, חבויות / אגרות רישוי בניה, פיקוח על 

, יעודי קרקע וזכויות בניה ,והיטלים כפיתוח והשבחה
ללא הגבלת , על כל ממשקיהןהפקת מידע תכנוני / להיתר, 

 .קומפלט –משתמשים 

  חודש
5,500 

 

36  

לניהול מרחבי כולל ישום  GISזכות שימוש בפלטפורמת    .2
מערכת הצגה ממשק ליעודי קרקע וזכויות בניה כולל 

בתלת אלכסוני או וניתוח של צילום אויר /  אורתופוטו 
 קומפלט -מימד 

 1,500 חודש

 

36  

אינטרנטי הנדסי כנדרש במכרז / אתר זכות שימוש בפורטל   .3
  36  1,500 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)

  חודש
750 

 

36  

 –זכות שימוש במודול סליקה ותשלומים באתר ההנדסי   .5
 1,000 חודש (אופציה) – קומפלט

 
36  

וישומי  GIS  -זכות שימוש בישומון מקושר לפלטפורמת ה   .6
  36  1,000 חודש יעודי הקרקע קומפלט.

 – זכות שימוש בישומון מקושר לישומי ניהול ועדה  .7
  36  1,500 חודש (אופציה)

זכות שימוש במערכת מילולית, גרפית ומרחבית לניהול   .8
- רשות תמרורהמידע ותהליכי העבודה בתחום תמרורים 

 קומפלט.
 1,500 חודש

 
36  

אויר  מיהצגה וניתוח של צילולזכות שימוש ביישום   .9
כולל כלי הנעה וניתוח מרחבי אלכסוניים או בתלת מימד 

על גבי הישום לניהול המידע ושטחים לרבות גבהים 
 (.אופציההמרחבי של המציע )

 1,000 חודש

 

36  

המערכת בהתקנה מקומית הספקה, התקנה והקמה של   .10
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 )

 1,500 חודש

 

36  

  
  

 סה"כ:
 



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 11/2022מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 113מתוך  95עמוד 

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

 13:09 21/07/2022 : נספח התמורה וכתב הצעת המחיר מעודכן -7נספח ב/

 

 GIS -עדכון נתונים מילוליים, גרפיים ומרחביים למערכות יעודי הקרקע ולמערכת ה  - שרותי מידע  .ד

 GISקליטת שכבות בסיס ליישום  .1
 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 -

 ו/או בדיקת תקפותו -

 ו/או התאמתו לקליטה -

 ו/או סריקה  -

 ו/או דיגיטציה  -

 ו/או המרת קבצים  -

 ו/או קליטת מידע מילולי -

 .Attributesו/או התאמת שדות מטה דטה /  -

 ו/או הפקת פלטים לצורך בקרת איכות  -

 איתור מידע, תיעודו והגשת התפוקות הנדרשות במלואן.ו/או כל פעולה אחרת הנדרשת ל -

, המחירים הנקובים על ידי המציע יהיו סופיים עבור כל הנדרש למזמין לשימוש מלא למען הסר ספק

 ובמידע המילולי הגרפי והגיאוגרפי / 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 / הנדסי הקשור אליהן.  GIS –בשכבת ה 

פעולה ו/או תוכנה ו/או פריט שלא יצוין ו/או לא יצוין עבורו מחיר יסופק למזמין ע"ח הספק בכל עת 

 שיידרש. 

המציע לפרט בהצעתו את לוחות הזמנים, בימי עבודה, על פיהם הוא מתחייב לבצע את השרותים. על 

מספר ימי העבודה שיהיה נקוב על ידי המציע בהצעתו יהיה מתום השלב הקודם המהווה תנאי הכרחי 

 להתחלתו.

להיקף ככל שתקבע המועצה שמרכיב עבודה או שרות יעשה על פי שעות עבודה תהיה התמורה בהתאם 

 השעות אותו תקבע המועצה או על פי הביצוע בפועל, הנמוך מבין השניים.

 לשעה. ₪ 150תעריף שעת עבודה של מערכן יהיה בסך של 
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 הצעת המחיר לקליטת מיפוי פוטוגרמטרי  .1.2

 עריכה לעניין זה היא קבלת הנתונים בגליונות או במתחמים ויצירת רצף מיפוי.

ערוכה או דרישה לקליטה של נתונים כפי שהם ללא עריכה תהיה התמורה ככל שתימסר לספק  שכבה 

 בלבד ללא קשר עם גודל השטח הממופה. 3כפי שנקוב בסעיף 

יחידת  הפעולה / 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
 

6,000  10   

עריכת נתוני מיפוי   .2
כשכבה לקליטה  יפוטוגרמטר

חדשה או כעדכון לשכבה 

לניהולם  GISביישום קיימת 
מקבצי מיפוי פוטוגרמטרי  -

או  CADבפורמט  קיימים

SHP למתחם 

כאזור   10  750 קומפלט 
תעשיה, 

 כיישוב
 וכיוב'

קליטת שכבת מיפוי   .3
/ חדשה ערוכה פוטוגרמטרי 

הנתונים הערוכים עדכון 

 GISביישום שכבה קיימת ב
 לניהולם 

   10  500 קומפלט

  סה"כ:    

 הצעת המחיר לקליטת אורתופוטו  .1.3

 
יחידת  הפעולה / 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   50  200
יסופקו על 
 ידי המזמין

  סה"כ:    
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 .לניהולם GISוקליטתם ליישום עדכניים הצעת המחיר לאיתור נתוני גושים / חלקות )קדסטר(  .1.4
 סעיף זה ישמש לעדכון נתוני קדסטר לאחר הסבת הנתונים בלבד. (1

עבור איתור נתוני גושים חלקות בתחום המועצה שהתעדכנו מאז עדכון שכבת הקדסטר הוקטורית  (2

ומשיכת  והעברתו למועצה גושים חסרים / לא עדכנייםהכנת דו"ח , שקלוטה במערכת  באתר מפ"י

קבצי הגושים שהתעדכנו לצורך התאמתם לקליטה במערכת המשמשת את המועצה, תשלם 

גושים שנמצא  30כל טיפול בל שלהלן, 1, כמוצע בסעיף המועצה תמורה בסך של שעת עבודה אחת

 כי התעדכנו.

 תור / הצגה של גושים וחלקות הסטוריים. קליטת שכבת קדסטר עדכנית תעשה באופן שיאפשר אי (3

עדכון גרפי של גוש במפת הרצף כולל ביצוע כל הפעולות המאפשרות הפקת מידע עבור  התמורה (4

קומפלט ללא קשר עם כמות  -בפורמט שיקבע המזמין  101  -ו  33לפי תיקונים   תכנוני עדכני

 .עדכון דפי המידע בכל החלקות בגוש גם יחד , כוללהתוכניות המושפעות

מהמחיר לקליטת תוכנית שמספר מגרשיה הוא כמספר  40% בשיעור של תהיה התמורה לשרות זה (5

עדכון הנתונים בדף המידע לכל חלקה בגוש יכלול כמובן התייחסות לכל  החלקות בגוש הנקלט.

להיות כמובא בדוגמה ות זה עבור שרהתמחיר . על התוכניות הנוגעות אליה, ככתוב במפורש

  הבאה:

 40חלקות = )המחיר לקליטה של תוכנית בה  40בו  12345קליטה ועדכון נתוני כל החלקות בגוש 

 .X 40%. ס"ק2.6 מגרשים בסעיף

 לעיל( 5-1)ס"ק לרבות כאמור במבוא לסעיף זה  - טבלת הצעת המחיר (6

 
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   20  120 ש"ע
דו"ח גושים 
חסרים / 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   200  100 גוש
חסרים / לא 

או עדכניים, 
תצ"ר כשיר 

לרישום 
 בלבד.

שכבת הקדסטר עדכון  3
של הקיימת גיאוגרפית ה

 .בגוש הגושים והחלקות

כפי תפור או   100  100 גוש
שנמשך / 

נמסר על ידי 
 .המזמין

 ת קדסטרשכבשל  הקליט 4
 –מלאה ועדכנית למערכת ה 

GIS וליישום לניהולם 

ככל שנדרשה   100  100 קומפלט
על ידי 

 המזמין 

במפת הרצף  גושעדכון נתוני  5
כולל ביצוע כל הפעולות 

המאפשרות הפקת מידע תכנוני 
 101  -ו  33עדכני  לפי תיקונים 

 בפורמט שיקבע המזמין   

קומפלט 
ללא קשר 
עם כמות 
התוכניות 
 המושפעות

 
 2.6-1כמפורט בסעיף מהמחיר הנקוב לתוכנית  40%

לעיל בה כמות המגרשים שווה לכמות החלקות בגוש 
 לעיל. 1.4כמפורט בס"ק  המעודכן

  סה"כ:    
 

1סעיף  לחלק ד' סה"כ מחיר   
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 ייעודי לניהולם GISאיתור נתוני התכנון וקליטתם המילולית והגראפית ליישום  .2
 

 כללי.  .2.1

מובהר בזאת כי המחיר המוצע כולל איתור נתוני התכנון וקליטתם המילולית, הגראפית  למען הסר ספק

ויכלול את כל  לתוכנית קומפלטוהגיאוגרפית לישום יעודי, מילולי, גראפי וגיאוגרפי לניהולם יהיה 

לקליטה גראפית, מילולית וגיאוגרפית הפעולות הנדרשות מהמציע להקמה והספקה של התפוקה הנדרשת 

, הן בארכיון התוכניות והן בקומפילציה (Production)של תוכנית כשהיא מלאה תקינה וערוכה לשימוש 

 בהתאם לדרישות המזמין במסמך זה, לרבות: 

 קליטה של עותק  סרוק ומעוגן של כל תוכנית גזור לפי תיחום הקו הכחול שלה. (1

 של כל תוכנית לרבות הקו הכחול שלה . קליטה וקטורית (2

פענוח הוראות התוכנית וקליטה מילולית של כל הזכויות שהתוכנית מקנה ושל כל הוראות, התראות  (3

 והנחיות התוכנית ונספחיה.

 הכל כמפורט במכרז זה.  (4

 

 מובהר בזאת כי המחיר המוצע כולל: למען הסר ספק

של התפוקה הנדרשת כשהיא מלאה תקינה וערוכה  את כל הפעולות הנדרשות מהמציע להקמה והספקה

 , בהתאם לדרישות המזמין במסמך זה, לרבות: (Production)לשימוש 

 בחינת התאמה והסבה של נתוני התכנון מהמערכת הקיימת.  -

 ו/או בחינת התאמת ועיגון התוכניות הסרוקות הקלוטות במערכת הקיימת לצרכי המזמין לפי מכרז זה. -

מחוזית, מינהל התכנון, מזכירויות  ועדההתיעוד המלא אודות התוכניות החסרות, לרבות בו/או איתור  -

 הישובים או בכל מקום אחר.

 ו/או בדיקת תקפותו. -

 ו/או התאמתו לקליטה. -

 ו/או סריקה.  -

 ו/או דיגיטציה. -

 ו/או המרת קבצים. -

 ו/או קליטת מידע מילולי. -

 .Attributesו/או התאמת שדות מטה דטה /  -

 ישור ועיגון של סריקת כל תוכניות המקור.ו/או ק -

 ו/או הפקת פלטים לצורך בקרת איכות. -

 ו/או כל פעולה אחרת הנדרשת לאיתור מידע, תיעודו והגשת התפוקות הנדרשות במלואן. -
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 קליטת עותק סרוק של תוכנית. .2.2

 הכחול שלה. כל תוכנית סרוקה תקלט ותעוגן כשהיא "גזורה" בגבולות הקו

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 

 פרטי מקור או פרטים המצויים בגליונות ואינם מופיעים בתחום הקו הכחול.

מקרה של קליטת עותק סרוק בלבד של תוכנית, יקלט הקו הכחול שלה וקטורית והיא תגזר תעוגן בכל 

 בהתאם.

 תוכנית סרוקה וגזורה תעוגן בתחום הקו הכחול של התוכנית הוקטורית.

 יעשה לקו הכחול של התוכנית. GIS –קישור תוכנית סרוקה ולא גזורה למערכת ה 

 שתקלט רק כעותק סרוק במערכת יקושרו לקו הכחול שלה.קישור נתונים מילוליים של תוכנית 

 

 קליטת וקטורית של תוכניות )עדכון ארכיון תוכניות קלוטות(. .2.3

 השרות לפי סעיף זה  כולל:

מפורטות ו/או נקודתיות, תקפות  איתור נתוני התכנון )ייעודי קרקע( מתוכניות מתאר ו/או תב"עות

 והיסטוריות פגות תוקף, וכן על פי העניין מתוכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות.

חילוץ הנתונים המילוליים אודות התוכנית מגוף התוכנית הוראותיה ונספחיה וממקורות מוסמכים 

 משלימים לרבות נתוני התכנון והאישור, כנדרש על פי החוק.

המציגה את נתוניה  GISוקליטתם במערכת מילולית ממוחשבת המקושרת למערכת  תיעוד הנתונים

 הגרפיים של אותה התוכנית.

 ייעודיים לניהולה. GIS -התאמתה וקליטתה הגראפית של התוכנית ליישום 

 יצירת אינדקס לתוכניות וכלי חיפוש ואחזור פרמטריים.

 

 )עדכון ארכיון תוכניות קלוטות(.קליטת גרפית של קובץ תוכניות ממערכת תכנון זמין  .2.4

 השרות לפי סעיף זה  כולל:

תוכניות מתאר ו/או תב"עות מפורטות ו/או וזכויות הבניה של נתוני התכנון )ייעודי קרקע( משיכת קבצי 

 תוכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות.של נקודתיות, וכן על פי העניין 

 ערכת, ככל שנדרש.המרה של פורמט הקובץ לפורמט המתאים לקליטה במ

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. 

 ם לניהולה.ייעודיי GIS -קליטתה גראפית של התוכנית ליישום 

 אינדקס לתוכניות וכלי חיפוש ואחזור פרמטריים.שילוב התוכנית ב
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 שילוב תוכנית בשכבת רצף תכנוני ויצירת מפת רצף תכנוני )קומפילציה( למרחב התכנון. .2.5

 יכלול, בין השאר: למרחב התכנוןשילוב תוכנית בשכבת רצף תכנוני ויצירת מפת רצף תכנוני )קומפילציה( 

 .בודדותהתכניות הניתוח תשריטי ותקנוני  -

 מפות מפתח של קווים כחולים./ עדכון הכנת  -

 :כולל תוכנית ו/או 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. -

ת, מתוך תכנית המתאר המחוזית ותכניות המתאר הארציות החלות שכבות מידע משלימוהשלמת  -

 . בתחום התכנון ובקרבתו

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 

 ובפלט קשיח. על גבי מסך המחשב חזותי ו/או מילוליתוצאות באופן הוהצגת  מגרש(לרמת ה

( בפורמט שיקבע על ידי 101ותיקון  33עריכת והפקת טופס מסירת מידע )לפי כל דין לרבות תיקון  -

המזמין הכולל את כל המידע אודות כל חלקה / מגרש הנדרש למסירה / בחינה לצורך אישור בקשה 

 להיתר בניה.

 

, המחירים הנקובים על ידי המציע יהיו סופיים עבור כל הנדרש למזמין לשימוש מלא למען הסר ספק

 ושוטף בתפוקות. 

המציע שיזכה ידרש להעמיד לרשות המזמין את כל המרכיבים, שיידרשו למזמין לשימוש מלא ושוטף 

 בתפוקות. 

מחיר יסופק למזמין ע"ח הספק בכל עת פעולה ו/או תוכנה ו/או פריט שלא יצוין ו/או לא יצוין עבורו 

 שיידרש. 

 תהיה האבחנה בין סוגי התוכניות כדלקמן: - אם לא נכתב במפורש אחרת

 .הועדה/ כל מרחב תכנון  שכונה / מתחםעל החלה  מועצהתוכנית מתאר = תוכנית מתאר במרחב ה -

 דונם ומעלה. 21 -תוכנית מפורטת = תוכנית החלה על שטח של  -

 דונם. 20נקודתית = תוכנית החלה על שטח של עד תוכנית  -

 ק"מ תחשב תוכנית נקודתית. 5תוכנית דרך עד  -

 ק"מ תחשב תוכנית מפורטת. 5תוכנית דרך מעל  -
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 קליטת של תוכניות )ארכיון תוכניות קלוטות(. .2.6

 
יחידת  / השרות הפעולה

 המידה

מחיר 
רבי מ

 ₪ליחידה 

 'מחיר יח
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

  150  150 מגרש
המזמין יפנה את 

הספק לגורמי הפנים 
והחוץ ויסייע 

במסירת קבצי 
 הסריקה לספק.
כולל כל הנדרש 

להיתר הפקת מידע ל
תכנוני לפי כל דין / 

ו  33לרבות תיקונים 
בפורמט  101  -

 שיקבע המזמין

2-5 
 מגרשים

310  150  

6-10 
  100  475 מגרשים

11-25 
  75  750 מגרשים

26-50 
  75  1570 מגרשים

50-100 
 מגרשים

1875  50  

100+ 
 מגרשים

2190  50  

2.  

לעיל אך  1כאמור בסעיף 
מבוסס על משיכת קובץ 

ממערכת תכנון זמין 
לפורמט )מבא"ת( והמרה 

 המתאים ככל שנדרש.
 קומפלט

  150  220 מגרש
המזמין יעדכן את 

הספק על מתן תוקף 
לתוכנית במרחב 

התכנון שלו 
באמצעות הדוא"ל, 
או בכל דרך אחרת 

 שיקבע.

2-5 
  150  470 מגרשים

6-10 
 מגרשים

685  100  

11-25 
 מגרשים

1375  75  

26-50 
 מגרשים

1950  75  

50-100 
  50  2500 מגרשים

100+ 
  50  3125 מגרשים

 
לעיל אך  1כאמור בסעיף 

 קליטה מילולית בלבד
ובנוסף יצירת כל קבצי 

המידע המילוליים אודות 
הזכויות לרבות כל 

הנדרש לצורך הפקת 
 -מסמך מידע תכנוני

 קומפלט

  150  250 מגרש
כולל כל הנדרש 

להיתר הפקת מידע ל
כל דין תכנוני לפי / 

ו  33לרבות תיקונים 
בפורמט  101  -

 שיקבע המזמין

 
2-5 

 מגרשים
500  150  

 
6-10 

 מגרשים
750  100  

 
11-25 

  75  1450 מגרשים

 
26-50 

  75  2000 מגרשים

 
50-100 

 מגרשים
2500  50  

 
100+ 

 מגרשים
3450  50  
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יחידת  / השרות הפעולה

 המידה

מחיר 
רבי מ

 ₪ליחידה 

 'מחיר יח
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 הערות ₪לאחר הנחה 

3.  

/  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

 850 קומפלט

 

25  

קו לרבות משיכת 
כחול ממערכת 

 תכנון זמין.
 

כולל כל הנדרש 
להבטחת יכולת 

הפקת מידע תכנוני 
לפי כל דין לרבות 

 101  -ו  33תיקונים 
בפורמט שיקבע 

 המזמין

4.  

אך  3כאמור בסעיף 
 קליטה מילולית בלבד

 )על בסיס קו כחול זמין(
 800 קומפלט

 

25  

כולל כל הנדרש 
להבטחת יכולת 

הפקת מידע תכנוני 
דין לרבות  לפי כל

 101  -ו  33תיקונים 
בפורמט שיקבע 

 המזמין

5.  

 -קו כחול בלבדיצירת 
 קומפלט

לשטח 
תוכנית 

 נקודתית
50 

 
10  

חל רק לגבי צורך 
שיעלה ושאינו נכלל 

בשרותי הקליטה 
לשטח  האחרים.

תוכנית 
 מפורטת

50 
 

20  

לשטח 
תוכנית 

 מתאר
50 

 
15  

6.  

של  מלאהקליטה יצירה ו
/ נספח  חלוקהתשריט 

 פיםכאמור בסעי - בינוי
    תשריט קומפלט 2או  1

מהמחיר  60%
 2או  1בסעיף 

בהתאמה לכמות 
 המגרשים / חלקות

כאמור בהערה 
 8לסעיף 

7.  

 קליטה גרפיתיצירה ו
 -תשריט הפקעה של

 2או  1 פיםכאמור בסעי
 קומפלט

 300 תשריט

 

100  

 בכל היקף שטח
קליטה בשכבה 

כאמור ו יעודית
 8בהערה לסעיף 

8.  

התאמה / גזירה,  עיגון 
 ,מערכתוהכנה לקליטה ל

יצירת כל הקבצים 
לצורך קליטה במסמך 

תמ"א / מידע תכנוני של 
  - סרוקבקובץ תמ"מ 

 150 תוכנית קומפלט

 

25  

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  / השרות הפעולה

 המידה

מחיר 
רבי מ

 ₪ליחידה 

 'מחיר יח
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 הערות ₪לאחר הנחה 

9.  

של  משיכת קובץ גרפי
ממערכת  תמ"א / תמ"מ

)מבא"ת( /  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 

לקרקע בדף בנוגעות 
 המידע.

 100 תוכנית

 

25  

בשכבה קליטה 
כאמור נפרדת 

 בהערה לעיל.
 

ככל שתמ"א תקבע 
הוראות המחייבות 

פרוש / ניתוח 
מגרשים והוספה 

לדף המידע תהיה 
התמורה כקליטה 
 1של תוכנית בסעיף 

בטבלה על פי מספר 
המגרשים שקובעים 

 הוראות. 

10.  

במערכת  קליטה גרפית
של תמ"א / תמ"מ 

מקובץ וקטורי או רסטרי 
וכן קישור קובץ   -

התוכנית המלאה לקו 
 קומפלט -הכחול 

 100 תוכנית

 

25  

כאמור בהערה 
 לעיל. 8לסעיף 

11.  

 כל יצירתו פענוח
 המילוליים הקבצים

 כיבמסמ תםקליטו
 של תכנוניה מידעה

שנקלטה  מ"תמ/  א"תמ
 - גרפית במערכת

 קומפלט

 200 תוכנית

 

25  

 כאמור בהערה לעיל.

12.  

בגבולות  התאמה / גזירה
והכנה ,  עיגון קו כחול

של  ,מערכתוקליטה ל
  - סרוקבקובץ תב"ע 

 קומפלט
 150 תוכנית

 

25  

בשכבה קליטה 
נפרדת משכבת 
 הרצף התכנוני

באופן שיאפשר 
הצפתה שקופה או 

כרקע לקומפילציה / 
לתוכנית קלוטה 

 וקטורית. 

 
  

 
  סה"כ: 

 

 :תשולם באופן הבא הסעיפים לעיל התמורה עבור 

 עם אישור התפוקה הגרפית   -הקליטה הגרפית מסירת עבור  -

 ואישור הקומפילציה. 101ותיקון  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 .2.7
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 -

 המרת קבצים -

 קישור למערכות  -

 הפקת פלטים לצורך בקרת איכות  -

 ו/או 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. 

שיזכה ידרש להעמיד לרשות המזמין את כל המרכיבים, שיידרשו למזמין לשימוש מלא ושוטף   ספקה

 בתפוקות. 

פעולה ו/או תוכנה ו/או פריט שלא יצוין ו/או לא יצוין עבורו מחיר יסופק למזמין ע"ח הספק בכל עת 

 שיידרש. 

 הבהרות:

סריקה, לרבות איתור, אימות מעמד, בדיקת התאמה, ניתוח וחילוץ נתונים, שינוע והחזרה של תשריטי 

 ו/או 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 

המזמין באופן שמכל מערכת יוכל המשתמש לצפות בעותק סרוק של המידע הרלבנטי לתוכנית ו/או לתיק 

 הבניין ו/או לבקשה בהם הוא צופה.

קישור תוכנית למערכת המילולית יכלול את הקבצים הסרוקים על כל מסמכיה לרבות, תוכנית, הוראות 

 ונספחים.

/או נספחיה יכלול גזירה בהתאם לקו הכחול ויהיה בשכבות נפרדות לפי סוג תוכנית או עיגון כל תוכנית ו

 התשריט.

 כל הפעולות תבוצענה בהתאם לדרישות מכרז זה.
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 הצעת מחיר -GIS –מקושר למערכות המידע המילולי וה מעוגן וארכיון תוכניות סרוקות  ה שלהקמ .2.8

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מרכיבי סעיף זה יחולו במלואם, אך ורק על תוכניות שלא קיים להם 
 מקור סרוק מתאים לצרכי המזמין. 

יחידת  הפעולה / השרות 
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 ₪לאחר הנחה 

1.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  25  12.00 תוכנית תוכנית מתאר

2.  
סריקה צבעונית של תשריט 

 תוכנית תב"ע מפורטת
12.00  

50 
 

3.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  75  12.00 תוכנית תב"ע נקודתית

4.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  25  12.00 נספח  נספח תוכנית מתאר

5.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  50  12.00 נספח  נספח תב"ע מפורטת

6.  
צבעונית של תשריט סריקה 

  75  12.00 נספח  נספח תב"ע נקודתית

7.  
סריקה ש/ל של תשריט נספח 

  25  12.00 נספח  תוכנית מתאר

8.  
סריקה ש/ל של תשריט נספח 

  50  12.00 נספח  תב"ע מפורטת

9.  
סריקה ש/ל של תשריט נספח 

 תב"ע נקודתית
  75  12.00 נספח 

10.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  50  12.00 תשריט חלוקה

11.  
סריקה צבעונית של תשריט 

  10  12.00 תשריט הפקעה

12.  
סריקה צבעונית של מפות 

  100  12.00 גוש גוש

  25  12.00 גוש סריקה צבעונית של תצ"ר  .13

  10,000  0.25 עמוד A4סריקה ש/ל של עמוד   .14

  10,000  0.30 עמוד A4סריקה צבעונית של עמוד   .15

  100  0.25 עמוד A3סריקה ש/ל של עמוד   .16

  100  0.30 עמוד A3סריקה צבעונית של עמוד   .17

 A4סריקה ש/ל של תקנון   .18
 קומפלט

 6.00 תקנון
 

750 
 

19.  
סריקה צבעונית של תקנון 

A4 קומפלט 
 6.00 תקנון

 
750 

 

20.  
קישור קבצי תוכנית מתאר 

  GISסרוקה לישום 
 2.00 תוכנית

 
25 

 

21.  
קישור קבצי תוכנית מתאר 

  25  2.00 תוכנית מילוליות סרוקה למערכות

22.  
קישור קבצי גליון ולקחש"פ 

  GISסרוק לישום 
 גליון

2.00  
25 
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יחידת  הפעולה / השרות 
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

מחיר לכמות  כמות
 ₪לאחר הנחה 

23.  
קישור קבצי גליון ולקחש"פ 

סרוק לישום למערכות 
 המילוליות.  

 25  2.00 גליון
 

24.  
קישור קבצי תוכנית 

  GISמפורטת סרוקה לישום 
 650  2.00 תוכנית

 

25.  
קישור קבצי תוכנית 

למערכות מפורטת סרוקה 
 המילוליות

 650  2.00 תוכנית
 

26.  
קישור קבצי תב"ע נקודתית 

  GISסרוקה לישום 
 200  2.00 תוכנית

 

27.  
קישור קבצי תב"ע נקודתית 
  200  2.00 תוכנית סרוקה למערכות המילוליות

28.  
קישור קבצי נספח סרוק 

  GISלישום 
 500  2.00 תוכנית

 

29.  
קישור קבצי נספח סרוק 

  500  2.00 תוכנית המילוליותלמערכות 

30.  
קישור קבצי תשריט חלוקה 

  GISסרוק לישום 
 100  2.00 תוכנית

 

31.  
קישור קבצי תשריט חלוקה 

  100  2.00 תוכנית סרוק למערכות המילוליות

32.  
קישור קבצי תשריט הפקעה 

  GISסרוק לישום 
 100  2.00 תוכנית

 

33.  
קישור קבצי תשריט הפקעה 

  100  2.00 תוכנית המילוליותסרוק למערכות 

34.  
קישור קבצי מפת גוש / 

  GISתצ"ר סרוק לישום 
 85  2.00 גוש

 

35.  
קישור קבצי מפת גוש / 

תצ"ר סרוק למערכות 
 המילוליות

 85  2.00 גוש
 

36.  
קישור קבצי תקנון סרוק 

  GISלישום 
 750  2.00 תוכנית

 

37.  
קישור קבצי תקנון סרוק 

  750  2.00 תוכנית למערכות המילוליות

38.  
לרבות טיוב נתוני תוכנית 

תצ"ר /  תשריט חלוקה, 
 במערכת מעקב תב"ע 

 600  45.00 תוכנית
 

39.  
לרבות תצ"ר פתיחת תוכנית 

במערכת /  תשריט חלוקה, 
 מעקב תב"ע וקליטת נתוניה

 100  50.00 תוכנית
 

  סה"כ:    
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 .)אופציה(כללי  –איתור מספר פיזי במערכת הגביה וקליטתו במערכות המוצעות  .2.9

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 –גביה וקליטתו במערכות המוצעות איתור מספר פיזי במערכת ה .2.10

# 

יחידת  הפעולה / 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
40  7,500  

  
  

 סה"כ:
 

 

2סעיף  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 ו/או במסמכים ו/או בקבצים בסביבת 

 תוכנית / מפות / תשריטים.

מרחבית נושאית יעשה באופן שלרשות המזמין תעמוד שכבה וקטורית יצירת וקליטת שכבה 

 המכילה את כל הישויות הנושאיות השייכות לאותו נושא.

 רשות המזמין/ פוליגון של ישות יקושר המידע הנוגע אליו המצוי ב  Poly lineלכל סימבול / 

 תיו.במספר שדות כמפורט במכרז וכן יקושר אליו מידע סרוק הכולל מידע אודו

 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 

 החומר לסוגיו שיסופק על ידי המזמין ליצירת השכבה.

תור ישויות, הפקת דוחות שילוב במערכת )לרבות אפיון ופיתוח אם נדרשים( של כלי אי

 ושאילתות, כאמור במכרז זה.

 

 ( נושאיות. GISמרחביות )יצירת וקליטת שכבות הצעת המחיר ל .3.2

 

 הפעולה / השרות
יחידת 
 המידה

מחיר 
מירבי 
 ₪ליחידה 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
 ₪הנחה 

 כמות
מחיר לכמות 

 הערות ₪לאחר הנחה 

1.  

יצירת שכבה מרחבית 
נושאית גרפית ומילולית 

שתתבסס על מידע, 
בטבלאות ו/או 

במסמכים ו/או בקבצים 
וכן  Officeבסביבת 

בפלטי נייר של תוכנית / 
מפות / תשריטים 

שיעמיד המזמין לרשות 
  ספקה

שכבה 
 למתחם
 קומפלט

950  120  

שכונה ישוב / 
/ אזור מוגדר 
המהווה חלק 

ממרחב 
 התכנון

2.  

יצירת שכבה מרחבית 
נושאית גרפית ומילולית 

שתתבסס על מידע, 
בטבלאות ו/או 

במסמכים ו/או בקבצים 
וכן  Officeבסביבת 

בפלטי נייר של תוכנית / 
מפות / תשריטים 

שיעמיד המזמין לרשות 
 ספק.ה

שכבה 
לכלל 

מרחב 
 המועצה
 קומפלט

2,500  50   
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יחידת  הפעולה / 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 
  200  300 קומפלט

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 

והתקנת ישום הספקת 
מותאם לתשאולה, 

עדכונה ולניהולה 
בהתאם למידע המצורף 

 לשכבה.

שכבה 
 למתחם
 קומפלט

1,000  120  

שכונה / 
אזור מוגדר 

המהווה חלק 
ממרחב 
 התכנון

5.  

 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 
לכלל 

מרחב 
 המועצה
 קומפלט

2,000  50   

  
 

  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.  

הנדרש לעדכון המידע , המחירים הנקובים על ידי הקבלן  יהיו סופיים עבור כל 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  הפעולה / השרות 
 המידה

מחיר 
מירבי 

ליחידה 
₪ 

מחיר 
יחידה 

לאחר הנחה 
₪ 

מחיר לכמות  כמות
 ₪לאחר הנחה 

1.  
עדכון קטע במיפוי הפוטוגרמטרי, מקובץ 

  100  250 דונם חתום על ידי מודד מדידה

2.  
עדכון שכבות התוכניות הסרוקות 

  15  60 תוכנית בתוכנית מתאר

3.  
עדכון שכבות התוכניות הסרוקות 

  50  60 תוכנית בתוכנית מפורטת

4.  
עדכון שכבות התוכניות הסרוקות 

  50  60 תוכנית בתוכנית נקודתית

5.  
עדכון שכבות התוכניות הסרוקות בנספח 

  50  60 נספח לתוכנית

6.  
עדכון דונם במפת הרצף ללא קשר עם 

  50  80 דונם כמות התוכניות המושפעות

 25  450 מפה  קליטת מפת רצף עדכנית במערכת  .7
 

8.  
 100בעד  קייםעדכון רובד שכבות נושאי 

ישויות כולל הנתונים המילוליים שלהן 
 1קומפלט

עדכון רובד 
 10  250 נושאי

 

9.  

במעל   קייםעדכון רובד שכבות נושאי 
ישויות כולל הנתונים המילוליים  100

ללא קשר לכמות  7  שלהן קומפלט
 7 קומפלט הישויות המעודכנות

עדכון רובד 
 10  300 נושאי

 

10.  

רובד שכבות שכבות מידע ל 5הוספת עד 
 קייםמרחביות נושאיות גרפית ומילולית 

מידע, בטבלאות ו/או במסמכים בסיס על 
וכן בפלטי  Officeו/או בקבצים בסביבת 

נייר של תוכנית / מפות / תשריטים וכן 
שכבות גיאוגרפיות וקטוריות שיעמיד 

ללא קשר לכמות  המזמין לרשות הקבלן
 2קומפלט הישויות המעודכנות

רובד 
 10  675 נושאי

 

    
 סה"כ:

 

                                                             
 

 המידע ימסר על ידי המזמין 1
 כולל התאמת ישום קיים לניהול הרובד לטיפול בכל הישויות לאחר העדכון 2
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 סיכום הצעת הספק .ה

 הצעתנו בהתפלגות על פי סעיפים:להלן סיכום 

 ₪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  - 1 –סעיף  

  פוטוגרמטרי מיפוי לקליטת המחיר הצעת 1.2 
  אורתופוטו לקליטת המחיר הצעת .1.3
( קדסטר) חלקות/  גושים נתוני לאיתור המחיר הצעת .1.4

 לניהולם GIS ליישום וקליטתם

 
 
 

   

איתור נתוני התכנון וקליטתם המילולית והגראפית  - 2סעיף  

 ייעודי לניהולם GISליישום 

 

 (.קלוטות תוכניות ארכיון) תוכניות של וקטורית קליטת 2.6 
 למערכות ומקושר עוגן סרוקות תוכניות ארכיון של הקמה 2.8

  -GIS – וה המילולי המידע
 במערכות וקליטתו הגביה במערכת פיזי מספר איתור 2.10

 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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