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 הצעות למכרז  קבלתהזמנה ל

 

ובניה  ,  זבולון  אזוריתהמועצה  ה לתכנון  המקומית  בע"מ   זבולוןהוועדה  זבולון  לפיתוח    והחברה 

" "המועצה)להלן:  ו/או  "  "הוועדה"  מזמינהחברה"ו/או  ל  ות(  הצעות  גאוגרפית  בזאת  מערכת 

  ולהוראות כל דין , בהתאם למסמכי המכרז, להוראות נציג המועצה יעודי קרקעיוקליטה גרפית של  

  במערכת  שימוש היא אף תעשה  מ "בע זבולון לפתוח החברה   כי בזאת מובהר "(.השירותים)להלן: " 

 .   שונים לצרכים

לרכוש ניתן  המכרז  מסמכי  או    את  העבודה  בשעות  המועצה  באמצעות  במשרדי  מרחוק  ברכישה 

 ₪  אשר לא יוחזרו.   500בתמורה לתשלום של  04-8478158כרטיס אשראי בטלפון 

המכרז במסמכי  לעיין  בכתובת   ניתן  המועצה  של  האינטרנט  באתר  לרכישתו  קודם 

https://www.zvulun.org.il/ ..תנאי סף להשתתפות במכרז הינו רכישת מסמכי המכרז 

  .חובה הינו מציעים. השתתפות במפגש ה:0011שעה ב  2220.23.8ביום  יערך מקוון מציעיםמפגש 

בדוא"ל    12:00בשעה    30.8.2022  ליוםעד  שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים  

  פניות טלפוניות או אחרות. מס' הטל' לא יתקבלו  .  nofitf@zvulun.co.ilבדוא"ל    נופית פורמן   גב'ל

 . דוא"ל חוזר ו/או באמצעות  04-8431536בלבד הינו  לווידוא קבלת הודעת דוא"ל 

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה  

  00:21  בשעה  11.09.2022  לא יאוחר מיום,  13/2022  פומבי מספרסגורה נושאת ציון מכרז    חלקה

" להגשת  )להלן:  האחרון  תוכנסנה  זבולון  האזורית  המועצה  משרדיב"(,  הצעותהמועד  ההצעות   ,

אשר   המכרזים  הכניסהלתיבת  בקומת  לא    .ממוקמת  אחרת  דרך  בכל  או  בדואר  ההצעה  משלוח 

ו/או      יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל

 תפסל.  

 בכבוד רב        

 עמוס נצר

 ראש המועצה 

 

 

mailto:nofitf@zvulun.co.il
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 במכרז והוראות למשתתפיםמידע  –סמך א' מ

   כללי ומועדים  .1

:  ביחד  )להלן  תוח זבולון  י ברה לפחוה  זבולון  תכנון ולבניהלקומית  ועדה המוה ,  זבולון  מועצה אזורית 1.1

מערכת גאוגרפית וקליטה  למחיר  בזה הצעות    ות( מזמינ  "החברה"ו/או    "הוועדה  ו/או "  "המועצה  "

י  של  קרקעיגרפית  המצורף    .עודי  הטכני  במפרט  מופיע  המבוקשים  השירותים  לכל  ביחס  פירוט 

  היא   אף  תעשה  מ "בע  זבולון   לפתוח  החברה  כי  בזאת  מובהר  נפרד ממנו.למסמכי המכרז כחלק בלתי  

 .  שונים לצרכים במערכת  שימוש

 

הינוהעבכלל  יצוע  לב  תהראשוני ות  ההתקשרמשך   1.2 תקופת  "  )להלן:  חודשים(  24)  נתייםש  ודות 

הראשונה תקופת    שמורה  מועצהל "(.  ההתקשרות  את  להאריך  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הזכות 

ב הראשונה  עד  ת  לוששעד  ההתקשרות  בנות  נוספות,  "  12קופות  )להלן  אחת  כל  תקופת  חודשים 

על  הארכהה תעלה  לא  הכוללת  ההתקשרות  שתקופת  ובלבד  תחילת    60"(.  צו  ממועד  חודשים 

 העבודה. 

 . בכך תחפוץ המועצהו  ככל שנים 5  -לנה הי הספק   של מחויבותיובהר כי 

 

נספחיו והמהווה  וחוזה ההתקשרות המצ"ב על   מכרזהיהיו עפ"י תנאי תנאי ההתקשרות עם הזוכה   1.3

 . מכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי ה

 

 ריכוז מועדים   1.4
 

  הפרסום החל מיום רכישת המכרז 

 11:00בשעה    23.08.2022ביום  בזום  - )השתתפות חובה( מפגש מציעים

https://us02web.zoom.us/j/84578164608 

 

 12:00בשעה  30.08.22 עד ליום מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  

 12:00בשעה   11.09.2022עד ליום  מועד אחרון להגשת הצעות  

 )כולל(  31.12.2022 תוקף ערבות המכרז  

 

במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי 

 .המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה

את המועד   המועצה לדחות  זה  ובכלל  לעיל,  מן המועדים המפורטים  אחד  כל  לשנות   רשאית 

https://us02web.zoom.us/j/84578164608
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ים האמורים האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי המועד

 . המועצהובאתר האינטרנט של  תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז

 

₪ לזכות    500  בסך של  יובהר כי על המציעים המגישים הצעת מחיר לרכוש את מסמכי המכרז  

מבלי למעט מהאמור לעיל יובהר כי אי השתתפות מציע    אשר לא יוחזר בשום מקרה.   המועצה 

לא יהוו עילה להחזרת    בהליך מכרז מסיבה כל שהיא, לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה

 תשלום זה. 

 

המכרז   מסמכי  של  מרחוק"  "רכישה  מסמכי    -אפשרות  את  מרחוק"  ל"רכוש  המעוניין  מציע 

יפנה אל משרדי קופת תשלומים במועצה בטלפון   ביצוע התשלום    04-8478158המכרז,  לצורך 

בדוא"ל     PDFיוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ    -בכרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה  

להוריד את מסמכי המכרז מאתר המועצה ולהגיש את ההצעה על גבי    שיימסר על ידו ולחלופין

המציעים   לב  תשומת  שהורד.  להשתתפות   -המסמך  סף  תנאי  מהווה  המכרז  מסמכי  רכישת 

מסמכי    - במכרז   את  רכש  שלא  מציע  המכרז.  מסמכי  רכישת  בדבר  קבלה  להצעה  לצרף  יש 

 .ובא לדיוןהמכרז )בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא ת

 

, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:  ללא עלותניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  

www.zvulun.org.il//http  של האינטרנט  באתר  גם  למכרז  ביחס  בהבהרות  להתעדכן  יש   .:

 המועצה. 

 

לבטל את ההסכם או חלקים ממנו ולהתקשר    המועצהמובהר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות תוכל   1.5

חלקם(   או  )כולם  שבוטלו  השירותים  לקבלת  אחר  קבלן/ספק  הספק    –עם  יפעל  כאמור  במקרה 

יצירת ממשקים בשת"פ עם  ווהספק החדש לרבות לעניין הסבות נתונים   המועצהבשיתוף פעולה עם  

 הספק החדש לפי הצורך והעניין. 

 

יהיו    בכרז, לרבות התמורה, ביטוחים, אחריות, לוח זמנים, וכיו'יתר תנאי ההתקשרות עם הזוכה במ 1.6

 על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו. 

 

אינה מעניקה בלעדיות לזוכה לביצוע העבודות וכי שמורות לה כלל הזכויות על    המועצהמובהר כי   1.7

 פי דין לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות אחרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

 

 המצטברים רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים  

 הבאים:  

כדין   .2.1 הרשומה  שותפות,  או  )חברה  אחד  משפטי  תאגיד  או  ישראל  תושב  אחד  פרטי  אדם 

     .בישראל( 

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה   .2.1.1

 אצל רשם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

של   .2.1.2 התאגדות  תעודת  להצעתה  תצרף  רשומה,  שותפות  שהיא  במכרז  משתתפת 

ופ זהותו  בדבר  עו"ד/רו"ח  ואשור של  כל  השותפות אצל רשם השותפויות  רטיו של 

 שותף ואחריותו לחובות השותפות.    

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים  "רו/  ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו .2.1.3

  לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

   

מידע   .2.2 מערכות  בסביבת  תוכנה  פיתוח  של  בתחום  ומוכח  קודם  מקצועי  ניסיון  בעל  מציע 

 גיאוגרפיות.  

 'ה  מסמךהנסיון, להוכחת האמור ימלא המציע את תצהיר 

 

משנת   .2.3 ה   2017החל  שימוש  ואילך,  זכויות  ההצעה  הגשת  במועד  מספק  ו/או  סיפק  מציע 

הכוללת את המודולים צפייה, עדכון, שטח וכן שירותי תמיכה  המוצעת  במערכת גיאוגרפית  

תקופה של לפחות שנתיים בכל  רשויות מוניציפליות    3לפחות ל  עבור  ותחזוקה למערכת הנ"ל,  

 אחת מהרשויות.  

 ה'  מסמך, הנסיון תצהיר  את המציע ימלא האמור להוכחת

 

שלוש ועדות  עבור  ייעודי קרקע    ים של  פרויקט קליטה גרפית עבור  ביצע    2017משנת  מציע אשר   .2.4

   בניין עיר. תוכניות 100לפחות פרויקט אחד כלל קליטה של לפחות  כאשר , פחותל  לתו"ב 

 ה' כנספח המצורף הנסיון   נספח  את המציע ימלא סף  בתנאי המציע  עמידת הוכחת לצורך

 קרקע ייעודי פרויקט המשתתף ביצע ן/בה ועדות או/ו יות/מרשות המלצות להצעה ויצרף

 ההמלצות ישמשו גם לצורך ניקוד איכות.  .המכרז למסמכי  המצורף  ’י  מסמךל בהתאם

 

 .להלן  7 בסעיף כנדרשערבות בנקאית ע צירף להצעה המצי .2.5
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  בנוסח,  חתומה  הצהרה  להצעה  יצרף  המציע  -  רשות  עובד/    מועצה   לחבר  זיקה  נעדר  המציע .2.6

 .  ד"עו י" ע מאושרת, המכרז למסמכי המצורף

 
  בנקאית העברה אישור את לצרף המציע  על. המכרז  מסמכי את  רכשאו מי מטעמו /ו  המציע .2.7

 . האמור התשלום בגין תשלום כהוכחת הוועדה לחשבון 

 
 חובה שנקבע במכרז זה.  מציעים במפגשמטעם המציע השתתף  נציג .2.8

 

 

 מכרז מסמכי ה .3

 הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו(:   מכרזמסמכי ה

 

 .  "חי– א' כים מסמ א.

 ונספחיו.מסמך י"ט חוזה ההתקשרות  ב.

שהוא מהווה מסמך    מכרזכל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי ה  ג.

 . ה, אף אם אינו מצורף אלי בקשהממסמכי ה

 

  , מכרז המסמכים שעל המציעים לצרפם לפי הוראות מסמכי הכל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות  

 יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, שייחתם בין הצדדים.

  בחתימתו(: שעליו להגישם חתומים בקשהעל המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי ה

להצעתו את כל המסמכים והטפסים, כמפורט בסעיף   .3.1 יצרף  סעיפיו    2המציע  על תתי  לעיל 

 )תנאי הסף(. 

גופים   .3.2 עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  רו"ח  או  שומה  פקיד  אישור 

 . 1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

 תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ.  .3.3

 במקור. אישור ניכוי מס  .3.4

 צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז. .3.5

  יאושר,  כלשהו  למסמך  ד"עו  אימות/    אישור  נדרש.  המציע  י"ע  חתומים  המכרז  מסמכי  כל .3.6

 . כנדרש המסמך

 של  תצהיר  וכן  להלן  כמפורט  ח"רו  אישור  להצעתו  יצרף  -  אישה  בשליטת  עסק  שהינו  מציע .3.7

 .  העסק  בשליטת מחזיקה
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   -לעניין סעיף זה       

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד    -"עסק בשליטת אישה"  

או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות  

 ( של ההגדרה אישור;  2)-( ו1פסקאות )

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

 אלה: לא התקיים אף אחד מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח,    -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  1)

 הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

אין הם קרובים של המחזיקה    -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  2)

 בשליטה; 

יקה, לבד או יחד עם נשים  נושאת משרה בעסק אשר מחז   –"מחזיקה בשליטה"  

מ בלמעלה  בעקיפין,  או  במישרין  השליטה    50%-אחרות,  אמצעי  של  סוג  מכל 

 בעסק;

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים    –"נושא משרה"  

 ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  חברה הרשומה בישראל שמניותיה    –"עסק"  

 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 

 חובה  מפגש מציעים  .4

ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה ולמתן השירותים הכלולים בהוראותיו יימסרו  

   11:00 בשעה 23.08.2022ביום מקוון  ופןבאבמפגש המציעים שיתקיים 

   https://us02web.zoom.us/j/84578164608 - בישיבה תפותתלהש  קישור  להלן

במפגש  השתתפות בישיבה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שנציג מטעמו לא ישתתף  

 לא יהיה כשיר להגיש הצעה במכרז.   – זה

 

אין לרשום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז בין בגוף המסמכים ובין   .5

מסמכי המכרז. כל במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא אלא אם הדבר נתבקש במפורש ב

 , אך עלול להביא לפסילת ההצעה. המועצההוועדה ו/או  רישום כזה שלא נתבקש, לא יחייב את  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84578164608
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 הצעת המחיר   .6

 
     למסמכי המכרז את הפרטים הבאים:  ’במסמך ועל המציע למלא בכתב ברור   .6.1

למסמכי המכרז    ’ מסמך ומחירים לכל הפרטים המפורטים בכתב ההצעה המסומן כ .6.1.1

המקסימום או ירדו ממחירי המינימום המפורטים בכתב    מחירייעלו על    שלאובתנאי  

  מקסימום  מחירי  כולל  המחיר  הצעת  טופס,  המציעים  לב  תשומת  ההצעה.  

  שתחרוג  הצעה . המחיר הצעת בטופס הכלול המחירים  מטווח לחרוג אין. מינימום/

   .לדיון תובא לאתפסל על הסף ו – המחירים מטווח

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  . 6.1.2

 ן. חתימה מלאה כדי  .6.1.3

תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה, או  ועדת המכרזים   .6.2

לחילופין לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי התאמות כאמור, הכול לפי שיקול דעתה  

 המוחלט.

 

תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי    ועדת המכרזים   .6.3

 .המכרז

על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה   .6.4

במקומות המיועדים לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז. על  

 ליד כל תיקון בהצעתו. המציע לחתום בחתימה וחותמת 

 על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.  .6.5

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה בהליך המכרז  .6.6

)״אישור קיום    2)״נספח ביטוחים תנאים כלליים״( ונספח ב׳    1בהתאם להוראות נספח ב׳  

המציעים מתחייבים להביא  .  ״(הביטוח  דרישות״ ו/או ״הביטוחיםיחד: ״ביטוחים״( )להלן  

המכרז  מסמכי  פי  על  השירותים  מהות  ואת  הביטוח  דרישות  את  מבטחיהם  לידיעת 

הביטוחים   כל  את  עבורם  לערוך  התחייבות  ממבטחיהם  קיבלו  כי  ומצהירים  במלואם, 

יש להעלות במסגרת פניה  . כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח  כאמור, ככל שיזכו במכרז

ת לא  ההצעה  הגשת  לאחר  לכך.  שנקבע  המועד  ובתוך  הסתייגויות  תלהבהרות  קבלנה 

  םביטוחיקיום  ובהר, כי ככל שייערכו שינויים כלשהם ביחס לאישור  י לדרישות הביטוח.  

תעלם מהם והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף ת הוועדהו/או לדרישות הביטוח,  2 'בנספח  

אין    , ובשלב זה בלבד, יודגש כי בשלב הגשת ההצעות  .ההתקשרות  רז וחוזההמכלמסמכי  

ים,  המציע  וחותמת  הביטוחים אלא די בחתימת  אישור קיוםדרישה כי המבטח יחתום על  

סעיף   תנאי  כי  המציעים  והצהרת  אישור  ו/או    6המהווים  להם  אין  וכי  מתקיימים,  זה 

 . דרישות הביטוחלמבטחיהם כל הסתייגות לגבי תנאי ונוסח 
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לתנאי המכרז, המאשרת כי ראה,   מסמך ג’משתתף המצורפת כת  הרהצהמציע יחתום על   .6.7

בדק והבין את פרטי המכרז  וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך 

 ביצוע העבודות נשוא המכרז.

 

 לקיום ההצעה  ערבות 7

חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של    הליךכל משתתף ב 7.1

לטובת    בקשהלתנאי ה  מסמך ב’  -המצורף כדוגמת  בנק ישראלי, ע"ש המציע ולבקשתו, בנוסח  

    (.₪אלפים  חמשת)₪  5,000בסך של  המועצה

יהיה   7.2 ליוםתוקף הערבות  רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות    המועצה  . .20222131.  עד 

 הערבות.   את תוקף והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריךלתקופה נוספת על פי שיקול דעתה 

  לפירעון,  מותנית  בלתי,  אוטונומית  תהא  שהערבות   ובלבד,  אחר  בנוסח  גם   ערבות  תקבל   המועצה  7.3

 . לעיל הנקובות בהוראות  יעמדו  ותוקפה הערבות סכום כאשר דרישה לפי

  יעמוד לא שהמשתתף  אימת כל ממנו חלק כל או הערבות סכום את  לחלט  רשאית תהא המועצה 7.4

  לו   שתינתן   לאחר  וזאת ,  מאלה  אחד   בו   התקיים  אם  או   המכרז   תנאי   פי   על   בהתחייבויותיו

 : טענותיו את להשמיע הזדמנות 

 לחלט   המזמין  רשאי,  לכך  שיידרש  מיום  ימים   7  בתוך   הסכם  על  יחתום  שלא  זוכה  מציע 7.4.1

 . לאחר העבודות  ביצוע את ולמסור להצעה  הבנקאית הערבות את

 . כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרז  במהלך נהג הוא 7.4.2

 . מדויק בלתי  מהותי מידע  או  מטעה מידע  המכרזים לוועדת  מסר הוא 7.4.3

  ההצעות   להגשת   האחרון   המועד  חלוף  לאחר  למכרז  שהגיש  מההצעה   בו  חזר  הוא 7.4.4

 .במכרז

  תנאי   שהן  במכרז   הקבועות  ההוראות   לפי  פעל   לא  הוא  במכרז   כזוכה   שנבחר   אחרי 7.4.5

 .עמו המועצה של  ההתקשרות ליצירת מוקדם

  י "ע   שייקבע  במועד  זה  למכרז  המצורף  בנוסח  החוזה  על  הזוכה   המציע  יחתום  לא  אם 7.4.6

  וזאת ,  לטובתה  שהפקיד  הערבות  סכום  את  לחלט  רשאית  המועצה  תהא,  המועצה

 לתבוע   הזכות  לרבות  אחרת  זכות  בכל לפגוע  מבלי  וזאת,  מראש  ומוערך מוסכם  כפיצוי 

 . הערבות סכום על  העולה לה  שייגרם נזק  כל לתבוע או/ ו ידו על ההסכם  קיום את

ב 7.5 זכו  לא  אשר  למציעים  יוחזרו  הבנקאיות  ה הערבויות  בין  מכרזהליך  חוזה  חתימת  לאחר   ,

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה.   60  -יאוחר מ, ולא הזוכה לבין    המועצה

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יהיו על חשבון המציע. 7.6
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 תוקף ההצעה 8

)הצעת המציע תהיה בתוקף   8.1 יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  90למשך תשעים   )

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת    המועצה  )להלן: "תקופת ההצעה"(.

 ( ימים, והודעה על כך תישלח לכל המציעים.  90ההצעה בתקופה נוספת אשר לא תעלה על תשעים )

חלפה תקופת ההצעה וזו לא הוארכה, וטרם ניתנה הודעה בדבר זכייתו של מי מהמציעים או   8.2

לעמוד   הצעה  כל  תמשיך  המכרז,  ביטול  על  המציע  הודעה  ידי  על  בוטלה  לא  עוד  כל  בתוקפה 

 .  מועצהבהודעה בכתב ל

כל עוד ההצעה בתוקפה, לא יהיה המציע רשאי לחזור בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה   8.3

 שהיא. 

במידה שיקבע זוכה במכרז אולם לא ייחתם עמו הסכם או במידה שההסכם שיחתם עמו יבוטל,   8.4

ים או מחלק מהם, על פי שיקול דעתה, להאריך את  תהא ועדת המכרזים רשאית לבקש מהמציע

 תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת, ותהיה רשאית להתקשר עם מי מהם בהסכם נשוא המכרז.   

 

 ביטוח 9

  ימציא(  במכרז  כזוכה  יבחר)   תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם,  המציע 9.1

  אם  אלא  בתוכנם  שינוי  כל  ללא  במכרז  הנדרש  כפי  ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות  את  למזמין

 .המכרז  הגשת בטרם אחר הליך או  הבהרה שאלות בהליך אושר

  חשבונו ועל  בעצמו לוודא  האחריות חלה המציע   על זה למכרז  הצעה  הגשת לפני כי בזאת מובהר 9.2

  התאמת   של  הכספיות  המשמעויות  ואת  במכרז  כנדרש  לבטחו  תסכים  האם  ביטוח  חברת   אצל

 .במכרז  הביטוח  לדרישות לרשותו  העומד הביטוחי הכיסוי

  באמצעות   הביטוח  דרישות  כל  את  לפועל  להוציא   אפשרות  ואין  מאחר  –  המציע  לב   לתשומת 9.3

  תמצית   או  פוליסות  העתקי  למועצה  למסור   הזוכה  המציע  על  יהיה",  ביטוחים  קיום  אישור"

 .הזוכה  מהמציע  הנדרשים   הביטוח  הסדרי  כל   ירשמו   ובהן  הביטוח   חברת  ידי  על   חתומות   פוליסות 

  קיום  אישור  בנוסח  שיתבקשו  לשינויים  להסכים   בלעדי  דעת   שיקול  יהיה  למועצה  כי  בזאת   מובהר 9.4

  שיקול   למועצה  כי,  מובהר.  המועצה  של  הביטוח  הקבלן  י" ע  אלה  שינויים  לאישור  בכפוף  ביטוחים

  מחויב  הזוכה  כזה   ובמקרה  ל "הנ  האישור  בנוסח  כלשהם  לשינויים  להסכים   שלא  בלעדי  דעת

  הפרה   יהווה ,  כנדרש  המועצה   לידי   חתום  המצאתו  ואי   המכרז  למסמכי  שצורף   המדויק  לנוסח

   .במכרז זכייתו את לבטל רשאית תהיה והמועצה המועצה כלפי  הזוכה התחייבויות של יסודית

 :בזאת  מובהר  ספק הסר  למען 9.5

  מסרבת   ביטוח  חברת  או/ו  ביכולתו   אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  מציע 9.5.1

 הביטוח כיסוי התאמת עלויות  כי   או /ו   במכרז  לנדרש  שלו הביטוח  כיסוי  את  להתאים 

 .בהצעתו  בחשבון  נלקחו לא במכרז הביטוח לדרישות שלו
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  במועד   המזמין  לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא,  תתקבל  שהצעתו  מציע 9.5.2

  דעתו  שיקול  לפי,  הזכות  למזמין  שמורה,  במכרז  אחר  מקום  בכל  או  בהסכם  הרשום

 לבצע (,    המכרז  בהליך  ערבות שתחול  ככל)    המציע  שהגיש הערבות  את  לחלט,  הבלעדי

 העומדת  חוקית  דרך  בכל  נגדו  לנקוט  וכן  אחר  גורם  ידי-על  זה  במכרז  הנדרש  את

  בהתחייבות  המציע  עמידת-אי  מעצם   לו  שיגרמו   הנזקים  על  פיצוי  ממנו  לדרוש   לרשותו 

 .כלפיו זו

  קיום  אישור  בנוסח  שיתבקשו  לשינויים  להסכים   בלעדי  דעת   שיקול  יהיה  למועצה  כי  בזאת   מובהר 9.6

  כלשהם  לשינויים  להסכים  שלא  בלעדי   דעת   שיקול   למועצה  כי,  מובהר(   2ב'  נספח )  ביטוחים

  ואי   המכרז  למסמכי  שצורף  המדויק  לנוסח   מחויב  הזוכה  כזה  ובמקרה  ל" הנ  האישור  בנוסח

 . הביצוע  ערבות או  ההצעה  ערבות חילוט,  זכייתו לביטול  תביא המועצה לידי חתום המצאתו

 

   הבהרות ושינויים 10

וורד)  רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב    מכרז משתתפים שרכשו את מסמכי ה 10.1  במסמך 

גב' נופית פורמן  ל דוא"ל באמצעות  , וזאת0021:  בשעה 30.08.2022  ליום, עד המועצהאל  ( בלבד

לוודא  ע.  אחרות  או  טלפוניות  פניות  יתקבלו  לא.  nofitf@zvulun.co.il  ל"בדוא המציע  ל 

והבהרות לשאלות ששלח למשרדי     קבלת   לווידוא'  הטל'  מסאכן התקבלו      המועצה שתשובות 

 . חוזר ל"דוא  באמצעות או/ו  04-8431536 הינו בלבד ל "דוא הודעת

 

 הלן תבנית מסמך שאלות הבהרה  ל

מס 
 סידורי 

מספר   שם המסמך 
 עמוד 

 שאלה  מספר סעיף 

 שאלה  12.1 12 חוזה  1

 

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה לשאלות הבהרה של המשתתפים שיתקבלו במשרדיה  המועצה 10.2

מצד   תשובות  קבלת  אי  לעיל.  כאמור  להגשת    המועצהבכתב  מועד  להארכת  עילה  יהווה  לא 

 ההצעות. 

,  מכרזלהכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה  - עד המועד האחרון להגשת הצעות    -רשאית    המועצה  10.3

 לשאלות המשתתפים.  ביוזמתה או בתשובה

בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, וכן    המועצה תשובות והבהרות לשאלות שהופנו   10.4

שהשתתף בישיבת  , ישלחו בדוא"ל לכל מי  מכרזבמסמכי ה   המועצה כל שינוי ו/או תיקון שתכניס  

    מעמד הישיבה ויועלו לאתר המועצה. עפ"י  כתובת הדוא"ל שציין בהבהרות חובה 

בכתב 10.5 שניתנו  ועדכונים  הבהרות  תשובות,  ורק  באתר    המועצהע"י  )בדוא"ל(    אך  ,  המועצהאו 

והצעת המציע,    מכרז, וייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההמועצהכאמור לעיל, יחייבו את  

 והם יצורפו על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 
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ייענו.   10.6 לא  לעיל  המועד  אחרי  שיגיעו  באתר  פניות  גם  הבהרה  לשאלות  מענה  אחר  לעקוב  יש 

הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז  -. לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או איהמועצה

 לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.  ו/או בחוזה על נספחיהם,

 

 הצעותתכולה ואופן הגשת  11

 

)עבור כל    pdf  בצי  ק  3  ו    בעותק קשיחאת הצעת המחיר יש להגיש יחד עם כל מסמכי המכרז   11.1

   disk on key    טלי ין דיג ואחס   על גבי כל הצעת המשתתף    את   יםהמכילחוברת כמפורט להלן(  

 .   כמפורט להלן 

 : מבנה עותק הצעת משתתף 11.2

 . כל מסמכי המכרז, חתומים לאישור בחתימה וחותמת של המציע  -  1חוברת מס'   11.2.1

 מסמכי מכרז .  - שם הקובץ 

  .   ובין היתר הצעת המחירהנדרשים    לוויםהנ המסמכים  כל  את    –  2חוברת מס'   11.2.2

הצעת המחיר תהא העמוד הראשון בקובץ ואת יתר המסמכים יש לצרף על פי הסדר  

 המופיע במסמך.  

 ת מחיר, מסמכים ואישורים. הצע  –שם הקובץ 

מס'   11.2.3 איכות    3חוברת  ובין    –ניקוד  האיכות  לניקוד  תורמים  אשר  המסמכים  כל 

 רשימת לקוחות ועוד.   היתר, המלצות,

 .  ניקוד איכות - שם הקובץ 

 

 disk on  -  אחסן דיגיטליבחוברת ובים  מסמכי המכרז המוגש  יבאחריות המציע לדאוג שעותק 11.3

key       תהיה רשאית להתחשב בנוסח  המועצה  יהיו תואמים ברורים וקריאים. ככל ויהיו הבדלים

 .המיטב עמה

ה עם  חוברת המכרז כולה ובשלמותה, לרבות המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, יוגשו במעטפ 11.4

עודי  ימערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יהקמת  ל  13/2022מכרז פומבי מס'  "הכיתוב מסמכי  

סימן    פרט  "  קרקע כל  ו/או  כיתוב שהוא  כל  הנ"ל  גבי המעטפות  על  יצוינו  לא  של  לכך,  זיהוי 

 המציע.  

מזכירות  י  אשר במשרדלתיבת המכרזים    במסירה ידנית בלבדיש למסור    האת מעטפת ההצע  11.5

יאוחר     מועצהה השעה    11.09.2022  תאריךמלא  בתיבת    12:00עד  תהיה  שלא  הצעה  בלבד. 

   המכרזים במועד האמור, תיפסל.

הערבות   כולל  במכרז  הנדרשים  המסמכים  וכל  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  ההצעה 
 הבנקאית )וכל המסמכים הנוספים אם יצורפו(, יהיו על שם המציע במכרז בלבד.  
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ו/או המסמכים המעידי כל האישורים  יצרף את  לא  ועדת  מציע אשר  בתנאי הסף,  עמידתו  על  ם 
אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה לפנות    המכרזים תהא רשאית לפסול את הצעתו על הסף.

למציעים לקבלת הבהרות ו/או השלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדרשו לצורך הוכחת עמידת  
 ת הסף.  והמציע בדריש

 

 מצגת  12

של המערכת   יידרשו המציעים לבצע הדגמות ומצגותמובהר, כי במסגרת שלב בדיקת איכות ההצעה 

בהתאם לדרישת המזמין. ההדגמות והמצגות יתקיימו במשרדי המזמין בתאריכים אשר     המוצעת  

ועדת בדיקה אשר ת בפני  וזאת  ידי המזמין  על  יועץ  יימסרו למציעים  עובדי המזמין ואת  כלול את 

ידי המזמין, הדגמה של מערכת דומה אחת     .המכרז   על  על המציע להיערך לבצע, במועד שייקבע 

 לפחות להוכחת היכולות המוצגות על ידו בהצעתו. 

 

   בחינת ההצעות ושקלולן 13

 
 : שלבי הבדיקה 13.1

הסף  13.1.1 בתנאי  המציע  עמידת  צירוף    -  בדיקת  אי  ו/או  הסף  בתנאי  עמידה  אי  כי  יובהר, 

אך ורק ההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף   המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה. 

יעברו   ההצעות.כאמור,  בחינת  של  הבא  המועצה    לשלב  מסמכות  לגרוע  כדי  באמור  אין 

יעים בדרישות  להורות על השלמת מסמכים ו/או הבהרות, לרבות לצורך בחינת עמידת המצ

 הסף. 

 ז' וח'.   מסמכיםב (, כמפורט  50%( ואיכות )50%ההצעות יבחנו ע"פ קריטריונים של מחיר ) 13.1.2

איכות" 13.1.2.1 "ציון  וקביעת  ההצעה  איכות  ההצעה    -בדיקת  איכות  בדיקת  בהליך 

מסמך  על פי     המועצהידי ועדה מקצועית מטעם  יתבצע דירוג ושקלול ההצעות על  

ציון איכות )להלן: "ציון האיכות"(. , ויינתן לכל הצעה  המכרזלמסמכי    1סעיף   ז’

איכות   ניקוד  המהוות    100סה"כ  סופי.   50%נקודות  ניקוד   בשקלול 

להלן  )     0.5ל ציון האיכות של המציע  כפו  - Aיהיה שקלול איכות הצעת המציע  

 .(משקל האיכות 

יהיה   13.1.2.2 המחיר  הצעת  אפשרי  .  -  Bשקלול  מחיר  ניקוד  ראו  )נקודות.    50סה"כ 

 . (להלן משקל הצעת המחיר)  (’פירוט במסמך ח

 הגאוגרפית  למערכת  קביעת הציון הסופי    13.1.2.3

 ציון סופי להצעה, המשקלל את ציון האיכות וציון מחיר.תקבע ועדת המכרזים 

 מחיר + ניקוד איכות.  ניקוד נוסחת שקלול ההצעה וקביעת "הציון הסופי":
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זו   13.1.2.4 היא  ביותר  הטובה  כהצעה  תחשב  אשר  ההצעה  זה,  במכרז  לאמור  בכפוף 

 שציונה הסופי יהיה הגבוה ביותר. 

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל   13.1.2.5

ביותר   ניקוד איכות    תנתן  – שלהן הייתה שווה והטובה  עדיפות להצעה בעלת 

האיכות וגם בניקוד    בניקודהטוב מבין ההצעות כאמור. במידה של שוויון גם  

נוספות  המחיר   ו/או התמחרויות  ביניהם התמחרות  רשאית המועצה   לערוך 

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

 ההצעות. 

  תוצאה   קיבלו  יותר  או  הצעות  ששתי  ככל  כי  בזאת  מובהר,  לעיל  האמור  למרות 13.1.2.6

  עסק   של  היא  ההצעות  מן   ואחת,   ביותר  הטובה  התוצאה  שהיא  זהה  משוקללת

  בעת ,  לה  שצורף   ובלבד,  במכרז  כזוכה  האמורה   ההצעה  תיבחר ,  אישה  בשליטת

  .זה  מסמך להשלים יהיה ניתן  לא. ותצהיר אישור, הגשתה

 

 בחירת הזוכההבהרות לגבי אופן  13.2

תעשה בהתחשב בציון הסופי. עם זאת יובהר, כי אין ולא יהא  ו/או הזוכים  בחירת הזוכה   13.2.1

באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להתחשב בכל שיקול רלבנטי אחר, על  

 פי מסמכי ההצעה, ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה. 

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל   13.2.2

 חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.  

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שלדעתה המחירים בה נמוכים או גבוהים באופן   13.2.3

 בלתי סביר.  

או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת מחיר ו/ 13.2.4

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

ההצעה בעלת הציון    את ההצעה הזולה ביותר או אתבל  ועדת המכרזים אינה מתחייבת לק 13.2.5

 הסופי הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  

בכל אחד מן השלבים בבדיקת ההצעות, תהא רשאית ועדת המכרזים לדרוש מהמשתתפים   13.2.6

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם  

המשתתף את  לבחון  מנת  על  ההצעות  פתיחת  המקצועי  לאחר  ניסיונו  הכלכלי,  חוסנו   ,

כאמור,   מסמכים  ו/או  פרטים  המציע   המציא  לא  כאמור.   שיקוליה,  במסגרת  והצעתו, 

 ייחשב כמי שסירב לעשות כן, וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את הצעתו. 

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע   13.3

 עם המציע בעבר.  מזמיןשל ה  ורט במסמכי המכרז ואת ניסיונו, לרבות ניסיונאת המפו 



 מועצה אזורית זבולון

 מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יעודי קרקע הקמת ל  13/2022פומבי מכרז 

מס'   מכרזההננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו, הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי 
 , ההסכם ונספחיהם. להקמת מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של ייעודי קרקע 13/2022

 מתו: ____________        _______________ חתימת מורשי החתימה של המציע/ הקבלן וחות

 

 109מתוך  16עמוד   

 

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות   13.4

רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה,  

 כאמור. 

תתפים להציג, בין היתר, את המנהל מטעמה, צוות העובדים,  רשאית לדרוש מן המש  המועצה 13.5

 כלי תוכנה וכיוצ"ב, כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטתה. 

 

  מכרזהליך ה הודעה על תוצאות ה 14

 . דוא"ללזוכה תימסר הודעה ב 14.1

. הערבות  שהומצאה על ידו עם הצעתו  דוא"למשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה ב 14.2

ימים לאחר קבלת    60  -לבין הזוכה ולא יאוחר מ  המועצהתוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין  

 החלטה בדבר הזוכה. 

 

 אישורים חתימה על מסמכי המכרז והמצאת

על המשתתף לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו להגיש, לרבות   15

כגון הוראות נוספות, סיכום    המועצה על עמודי הוראות אלה וכן כל מסמך שישלח אל המציע על ידי  

מפגש מציעים וכד'. ניתן לחתום בראשי תיבות על כל עמוד, למעט במקומות שבהם יש מקום לחתימה  

 של המציע ואשר יחתמו בחתימה מלאה. 

אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו   15.1

 וכתובתו.

, יחתום לפחות אחד השותפים בשם השותפות בצרוף  רשומה  אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות 15.2

ת וכן ירשום בגוף ההצעה את  ייפוי כוח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם השותפו

 שמות יתר השותפים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם. 

 

החתימה בצירוף חותמת התאגיד ויצורף    , יחתמו מורשירשום    אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד 15.3

תעודת   גם  לצרף  יש  בשם התאגיד.  לחתום  מי מוסמך  רו"ח המאשר  או  עו"ד  בחתימת  מכתב 

התאגדות )מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה מאושרת  

 של מנהליו. 

 עלולה להיפסל.  – הצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המציע לפי המפורט להלן 16

לפסול הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים    -לפי שיקול דעתה הבלעדי    –תהיה רשאית    המועצה 17

 המפורטים לעיל. 

 רשאית לפסול על הסף:  המועצהלמען הסר ספק מובהר, כי  18

 הצעה של מציע שבעבר היה לה עמו ניסיון מר ו/או בלתי מוצלח.  18.1
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תהיה רשאית להזמין את המציעים לראיון אישי על מנת להתרשם בדבר עמידתם בתנאי    המועצה 19

 המכרז ובקריטריונים. 

 

 

  -כות עיון ז 20

בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף   מובא

 לסודות מסחריים / מקצועיים. 

המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל   על

מהאמור לעיל,   שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע

 יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.  

.  והפסיקה  הדין  להוראות  ובכפוף המכרזים  ועדת בסמכות הינה  זה לעניין ההחלטה כי בזאת מובהר

  גם יםסודי  בהצעה  אלה  שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון  כי יובהר כן

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

 .האחרים  המציעים הצעות

 

 חתימת ההסכם, ערבות למתן השירותים

יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה או    14, מתחייב תוך המועצההמציע שהצעתו תתקבל על ידי  21

 לפעול כדלקמן:  המועצה תוך פרק זמן אחר שיקבע על ידי 

 לחתום על ההסכם על כל נספחיו.  21.1

  ₪   25,000  בסכום של להסכם(    נספח א’, על חשבונו הוא, ערבות בנקאית )מועצהלהמציא ל 21.2

על ההסכם. הערבות תהיה צמודה למדד    של המזמין    חודשים מיום החתימה    24של    הלתקופ 

הוצאתה ותהווה "ערבות לקיום ההסכם",    במועד  הידוע    2022  יוליחודש    מדדלצרכן  המחירים  

 .המועצההכל להנחת דעתה של 

הסכם(, חתום על ידי החברה המבטחת  ל  2נספח ב’ ביטוחים )קיום  שור  יא  מועצה להמציא ל 21.3

 מטעמו, הכל כמפורט בהסכם.

ציא הערבות לקיום ההסכם ו/או  אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על ההסכם ו/או לא ימ 22

הביטוחיםיאאת   או    להסכם(  2ב')נספח    שור  כולה  להצעה,  הערבות  זה,  בסעיף  הקבוע  הזמן  תוך 

 .המועצהמקצתה, תחולט לטובת 

 

  המועצה חילוט הערבות כאמור לעיל ישמש כפיצוי מוסכם במקרה של הפרה וזאת מבלי לפגוע בזכות  

 לתבוע פיצויים נוספים.  
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  מועצהול המועצהמובהר בזאת שכל המסמכים ככל שקיבל המציע לצורכי המכרז, הינם רכושה של  23

 זכויות יוצרים לגביהם.  

 

 וצאותה

צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים להגשת הצעת המחיר,  לא תחזיר ולא תשתתף בשום    המועצה 24

כלשהן   אחרות  הוצאות  או  המכרז  מסמכי  קניית  דמי  הערבויות,  המוקדמות,  הבדיקות  לרבות 

 הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה. 

 

 שמירת זכויות  25

לאחד  שונים אף לא  חלקים  או  חלק  שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע    המועצה  25.1

 המציעים. ן מ

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.    המועצהאין  25.2

, מכל סיבה שהיא, בכל מכרזהליך  שומרת על זכותה לבטל את ה   המועצהמבלי לפגוע באמור,   25.3

בשל      המועצהמועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד  

 כך. 

לא יהיו רשאים     מכרזהליך ה. המשתתפים במועצהשמורות ל בקשה  ות במסמכי הכל הזכוי  25.4

הם רכושה    מכרזהצעה. מסמכי ההאלא לצורך הכנת והגשת    בקשה  לעשות כל שימוש במסמכי ה 

להחזירם  המועצהשל   ועליו  בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  בהשאלה  למציע  ניתנים  הם   ,

להגשת    מועצה ל המועד האחרון  אין  עד  יגיש.  לא  אם  ובין  ההצעה  יגיש את  בין אם  ההצעות, 

המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש  

 בהם לכל מטרה אחרת. 

 

   מחירים 26

 ואת כל  ההוצאות    המועצהההצעה של המציע תכלול את כל העבודות בשלמותן, ההתאמות לצרכי  

 סים, היטלים וכו', שיידרשו לשם ביצוע העבודות,  אלא אם כן  צוין במפורש אחרתיוהרווח, לרבות מ

              . ההצעה לא תכלול מע"מ. מכרז במסמכי ה
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   להצעה  ערבות בנקאית – סמך ב’ מ
 

 לכבוד  
 זבולון  מועצה אזורית

 

 ערבות בנקאית מספר ______________ הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  המבקשיםעל פי בקשת _____________ )להלן: "

וקליטת גרפית של    הגאוגרפיתערכת  להקמת מ  13/2022'  מכרז מס₪ וזאת בקשר עם    5,000לסך של  

 . עודי קרקעיי

דרישתכם הראשונה  ימים מ  7תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל  

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  

 לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.   31.12.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  31.12.2022דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  31.12.2022לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 

 בנק _________________    תאריך ____________________ 
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 ת משתתף הרהצ  – מסמך ג’

 

 לכבוד 

 זבולון  מועצה אזורית
 
 

 ג.א.נ.,

 
עודי  יוקליטה גרפית של י גאוגרפיתמערכת הקמת ל 2022/31' מס מכרזלת משתתף הרהצהנדון: 

  קרקע

 

שבנדון, בין המצורפים ובין    מכרז אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ה

 , מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  מכרזשאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

, לרבות עדכונים ו/או שינויים  ו, על כל נספחי  מכרזאנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי ה .1

(, והעתידים כולם יחד להוות  "מכרזמסמכי ה"  -שנערכו בהם מעת לעת בכתב )הנקראים ביחד  

 . מכרזאת החוזה לביצוע העבודות נשוא ה

וכי כל הגורמים המשפיעים על  הננו מצהירים בזה כי קרא .2 נו את כל האמור במסמכי ההצעה, 

עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות  

"(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות  העבודות)להלן: " מכרזנשוא ה

 ה של מסמכי ההצעה  ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.  על טענות של אי הבנה או אי ידיע 

אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במסמכי ההצעה , כי הצעתנו עונה על   .3

ההצעה,   שבמסמכי  הדרישות  ברשותנו  ככל  נמצאים  היד  המערכות, י  והיכולת כל  הניסיון    ע, 

וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות  מיהמתאי ם לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק 

 נשוא הבקשה, הכל כמפורט במסמכי הבקשה ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש. 

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי הבקשה ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי   .4

ע קפדנית  שמירה  תוך  ואמינות,  במהימנות  איננו  הבקשה  כי  מצהירים  אנו  דין.  כל  הוראות  ל 

לשום גורם אחר, או לעשות    זה  מכרזרשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו ב

 בו שימוש כלשהו שלא במסגרת הליך זה. 

במסמכי   .5 המפורטות  העבודות  את  לבצע  מתחייבים  הננו  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

, כולל, בין השאר,  חוזה  מכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרזל  הבקשה, בסך כמפורט בהצעתנו
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מקבלים   והננו  במסגרתו,  עצמנו עלינו  ההתקשרות  על  ולוקחים  המערכות  לכלל  תמיכה    לתת 

 לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.  

ז .6 כדי לחייב  הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו  ו או בהגשתה לכם 

אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים,  

. ידוע לנו ואנו  נכםי לבאך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  

הצעות מתוקנות בהתאם להוראות  מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שעניינו הגשת 

בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת    מכרז ליך ההדין. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את ה

 ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה. 

היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  הצעתנו זו   .7

  , מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: "תקופת ההצעה"(.( יום90תשעים )   לתקופה של

של   נוסף  זמן  לפרק  תוארך  ההצעה  )תוקפת  ימים90תשעים  דרישת  (  עפ"י    בהודעה   המועצה, 

ימים לפני פקיעת ההצעה.  במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת    7מוקדמת בכתב  

 תוקף הערבות בהתאם.  

שורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל ימיד עם קבלת א .8

 נספחיה, חוזה המחייב אותנו.

למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד  אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא 

, את אשור המבטח בנוסח הנדרש    מכרזבידיכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה, כנדרש במסמכי ה 

  מכרז במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי ה

 . מכרזוה חלק ממסמכי הועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמכי החוזה המהו

אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם  .9

לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן  

בהתאם העבודות  בבצוע  להתחיל  ערוכים  נהיה  אנו  כי  ומצהירים  ביותר  קצרה    בהתראה 

 ובמהירות המרבית.  

 . מכרזמצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי ה .10

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור   .11

את סכום   זכויותיכם, לחלט  ביתר  לפגוע  זכאים, מבלי  כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו  בדרך  בנו 

ת כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל  הערבות הבנקאי

 .  מכרז הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול ה
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אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא   .12

הליך  על הזוכה ב   המועצהועד קבלת הודעת לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למ

 .   מכרז

על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים    מכרזאנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי ה  .13

 על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

 .   מכרזמסמכי הלהצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י  .14

בתנאים הנדרשים    מציעה  על מנת לבדוק את עמידתו של תהיה רשאית לפנות לכל גורם     המועצה  .15

  .מכרזב

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו   .16 הינה  כי הצעתנו  אנו מצהירים, 

מניעה עפ"י דין או  מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל  

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

_____________                       _____________________ 

                                                                 תאריך                                                                                 קבלן ה

 *   ) חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד( 

 

                                        )באותיות דפוס(  הקבלן שם

                                        שמות מורשי החתימה  

       נא לפרט( -ישות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת 

          מס' טלפון 

          מספר עוסק מורשה  

          מס' ח.פ. 
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 אישור חתימה 
 

הח"מ   מזהה  אני  מס'   ____________________ של  עו"ד   _______________________
" חתימוהתאגיד______________)להלן:  כי  בזה  מאשר  ת  "( 

_______________________, אשר חתמו על    - ______________________________ וה"ה
 הצעה זו, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין. 
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 תנאים כלליים   13/2022 מס'  מכרזמחירים ל -   מסמך ד’ 
 

ב  הקבלן   את  הרוא   המועצה  .1 התנאים    ה ז  מכרז המשתתף  בכל  המחירים  בהצעת  התחשב  כאילו 
 . ועל כל מסמכי  הז מכרזהמפורטים ב

 

הנזכרים במפרט הטכני   המשתתף כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים   הקבלן  הצעת
 .זה מכרזובכל המסמכים הכלולים ב

 

ב    המועצה  או מאי    מכרזלא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו 
         התחשבות בו.

 

  המפרט הטכני, מחיר העבודה ייחשב על ידימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות  .2
 ככולל את ערך:  הקבלן

 
 . שוטף -בניין עיר  תוכניותגרפי של מחשוב  -ייעודי קרקע פרויקט 

 
 

 מערכות מידע  מתן זכויות שימוש ב
 

 . המועצהלצרכי הגאוגרפית התאמת המערכת  .2.1

  

 .  המועצההסבת מידע קיים במערכות   .2.2

 

 

וזה כולל בין היתר  ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.כל העבודה הדרושה לשם  .2.3
 את המטלות הבאות: 

 
 . עדכונים שוטפים של המערכת כולל עדכון גרסאות .2.3.1
   . מענה לתקלות בהתאם בהתאם לאמנת השירות .2.3.2
 סיוע מהמוקד שירות בחילול דוחות וביצוע שאילתות.  .2.3.3
 ..סיוע והכשרת עובדים חדשים .2.3.4
 .תחזוקה של הממשקים .2.3.5

 
סים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' )למעט מס ערך מוסף אשר יתווסף לחשבון  יהמ .2.4

 בהתאם להוראות בעניין זה במסמכי המכרז(.  
 

, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות הקבלן  כל ההוצאות הכלליות של .2.5
  וו/או מסמכי מכרזוהמקריות וכן הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי ה
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, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין  הקבלן מחייבים אותן, ובכלל זה כל התקורה של
 שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 

 

 אחריות  .3

 

 . הקבלן מחירי ההצעה כוללים אחריות מקיפה לכל המוצרים והשירותים שיסופקו על ידי

 

 

 : _______________ הקבלן  חתימת

 תאריך: ____________________ 
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 תצהיר עמידה בתנאי הסף של המכרז והוכחת ניסיון  - ’ מסמך ה
 

 

 אני הח"מ __________ת.ז. ____________, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: .1

"המציע"(. אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: "הקבלן",   .2
 )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(. 

במסגרת הצעת הקבלן   זבולון מועצה אזוריתל אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה   .3
 .עודי קרקע יגאוגרפית וקליטה גרפית של י  מערכת להקמת  13/2022 ' מס  פומבילמכרז 

   –  2.2 סף תנאי .4

  מידע מערכות בסביבת תוכנה פיתוח של בתחום ומוכח קודם  מקצועי ניסיון בעל מציעה
   -, כמפורט להלןגיאוגרפיות

 

מועד ביצוע   מס"ד 
 השירותים  

מהות ניסיון/  
 שירותים   

פרטי איש קשר   שם מזמין השירות   
בגוף עבורו בוצעו  

השירותים )שם 
 וטלפון (  

     

     

     

     

     

     

 

   –  2.3סף  תנאי .5

  במערכת   שימוש  זכויות  ההצעה   הגשת  במועד  מספק  או /ו   סיפק  המציע,  ואילך  2017  משנת  החל
  ותחזוקה  תמיכה  שירותי  וכן  שטח,  עדכון,  צפייה  המודולים   את  הכוללת  המוצעת  גיאוגרפית 

  אחת   בכל  שנתיים  לפחות   של   תקופה  מוניציפליות  רשויות   3  ל  לפחות  עבור,  ל" הנ  למערכת
 . מהרשויות

   –להלן פירוט ניסיון 

 

איש   שם הרשות מקומית  

 קשר 

טלפון 

 איש קשר  

מהות  

 הפרויקט

 תקופה 

 שנת  משנת _____ ועד       1
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2  

 

 משנת _____    

 שנה__________ ועד   

 שנת משנת _____ ועד       3

 שנת משנת _____ ועד       4

 שנת משנת _____ ועד       5

 שנת משנת _____ ועד       6

 שנת משנת _____ ועד       7

 שנת משנת _____ ועד       8

 משנת _____ ועד  היום     9

 שנת משנת _____ ועד       10

 שנת משנת _____ ועד       11

 

 

   –  2.4סף  תנאי .6

   ב"לתו ועדות שלוש עבור  קרקע ייעודי   של פרויקטים  עבור גרפית   קליטה  ביצע  2017 משנת  אשר מציע
 .   עיר בניין תוכניות 100 לפחות  של קליטה כלל  אחד פרויקט לפחות כאשר, לפחות

 יש למלא את הפרטים בטבלה ולצרף המלצות/ אישורי ועדות.  

 

שם הועדה לתו"ב עבורה   מס"ד 
 בוצעו השירותים  

מועד ביצוע  
השירותים )משנה  

 עד שנה(  

  כמות תוכניות
בניין עיר  

שנקלטו במסגרת  
 הפרוייקט  

פרטי איש  
קשר אצל 

מזמין עבודה  
)שם תפקיד  

 וטלפון(  
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   – קרקע עודייי לפרוייקט מוצע מנהל - איכות ניקוד .7

 מוצע _________________________________  שם מנהל פרוייקט

 תפקידו אצל המציע ____________________________________ 

 עודי קרקע. י פירוט ניסיון של מנהל פרוייקט מוצע בפרוייקטים של י 

עודי קרקע כמפורט  י ___________________ שנות ניסיון בפרוייקטים של י  -למנהל פרויקט מוצע 
    -להלן 

 

שם הועדה עבורה בוצע   מס"ד  
 הפרוייקט  

פרטי איש קשר   תכולת הפרוייקט   מועד ביצוע 
בועדה )שם, תפקיד  

 וטלפון(  

     

     

     

     

     

     

     

 

 . זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .8

 ____________________ 

 ימה  חת           

 אישור עורך דין

 

עו"דאני   ביום ________ הופיע/ה    , מ.ר. _________,הח"מ ______________,  כי  מאשר/ת 
שזיה  _____________________ מר/גב'  ת.ז.  /הבפני  ידי  על  עצמו/ה  תה 

אישי,  באופן  לי  /המוכר/ת  המשתתף,  ___________________  בשם  לחתום  ואחרי    המוסמך 
יהיה/תהי וכי  אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  לא  שהזהרתיו/ה  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  ה 

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

            ____________________ 
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 לשימוש המזמין   - ניקוד איכות -   ’ מסמך ז
 

היכול את  והערכת  המתארים  למסכים  דוגמאות  הסברים  יצורפו  ובו  למכרז  המענה  במסגרת  תעשה  ת 
 תפעולה.  ובמסגרת המצגת בה יציג המציע את יכולות המערכת גמישותה ונוחות , היכולות הנדרשות 

 למזמין שמורה הזכות לתת ניקוד חלקי לכל סעיף .  

 הציון שיינתן הינו ציון של כלל חברי צוות הבדיקה . 

 בשקלול סופי.    50%נקודות אפשרויות, המהוות   100ניקוד האיכות הינו 

 

   רכיבי איכות מ .1

 ומשקלם      מרכיבי האיכותלהלן  
 

הסעיף   נושא  מספר  משקל 
 במערכת 

 נקודות  60 גאוגרפית  ערכת מ 1

 נקודות  10 ממשקים   2

 נקודות  10 ייעודי קרקע   עדכון פרויקט  3

 נקודות   02 מרכיב איכות נוספים  4

 

 נקודות 60משקל  - גאוגרפיתמערכת  .2

מספר   מספר
 סעיף 

משקל  תיאור
מקסימלי  

 לסעיף 

 הערות  ניקוד 

   נקודות 4 סט כלים כללי 2.1 1

איתור וקבלת   2.2 2
 פרטים

   תנקודו 5

שאילתות  2.3 3
 ודוחות

   תנקודו 6

   תנקודו 5 הפקת מפות 2.4 4

מידע גאוגרפי   2.5 5
 תכנוני

   נקודות 6
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 קודות(   נ 10)ניקוד מקסימלי  -דינמייםממשקים  .3

 ניקוד    נושא  מספר סעיף 

 מקסימלי  

 הערות   ניקוד  

גאוגרפית   1 ועדה    - מערכת  )עבור  ניהול 
 כלל הישויות במערכת (  

   נקודות   3

   נקודות  3 מערכת גביה    -מערכת גאוגרפית  2

   נקודות  2 מערכת נכסים –מערכת גאוגרפית  3

   נקודות  2 מוקד עירוני  – גאוגרפית מערכת  4

    סה"כ  

 

 

 נקודות(    10)ניקוד מקסימלי  –ייעודי קרקע פרויקט  .4

 הערכת היכולת תעשה על פי הקריטריונים הבאים :

 ניקוד  קריטריון 

מוועדות  המלצות  בסיס  על  מצטבר  איכות  ניקוד  סה"כ 
)בנוסח   המשתתף  שהגיש  יא מקומיות/מרחביות   ’מסמך 

המלצות((.  להסכם מחמש  יותר  להגיש  לצרף   )ניתן  ניתן 
כל  את  שיכלול  ובלבד  דומה  בנוסח  אישורים  המלצות/ 

 יא'. מסמך  בהפרטים שנכללו 

לכל המלצה בפני    נקודות 1 עד
 עצמה  

נק'    5  ניקוד מקסימלי לסעיף זה
עבור    5)ניקוד  במצטבר     5ינתן 
 המלצות(  

יכולות  2.6 6
גיאוגרפיות 

 כלליות 

   נקודות 6

   תנקודו 5 תצוגות נושאיות 2.7 7

   תנקודו 5 יצוא קבצים 2.8 8

   נקודות 6 יבוא קבצים 2.9 9

   נקודות 6 עבודה מהשטח  2.10 10

קליטה ועדכון  2.11 11
 נתונים 

   נקודות 6
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בפרויקטים  המשתתף  ידי  על  המוצע  הצוות  ראש  ניסיון 
על בס ייעודי קרקע,  יס המידע שמסר המשתתף למחשוב 

)תצהיר והמסמכים המצורפים     7  סעיףמסמך ה'  כנדרש ב
 .  לתצהיר( 

 נק'   0= שנים  5עד 

 1  –שנות ניסיון נוספות  3לכל 
  3נקודה, עד ניקוד מירבי אפשרי 

שנות ניסיון  14)עבור   נקודות
 . מלאות( 

  

ה ייעודי מטעם  מועצה  התרשמות סובייקטיבית של צוות 
מהמשתתף ומהצעתו. לצורך מתן ניקוד הצוות רשאי )אך 
לא חייב( לבחון בין היתר את מתודולוגיית העבודה ואופן  

הליך בקרת האיכות ,מחשוב הנתונים לפיה יפעל המשתתף  
מראש  ומקצועית  אישית  התרשמות  המשתתף;  שיפעיל 

הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות   -הצוות המוצע(  

 הייעודי .   

 

 נק'  2 דע

 

 קודות(   נ 20 )ניקוד מקסימלי  -מרכיבי איכות נוספים   .5

 משקל הסעיף במערכת   נושא 

 נקודות   5 התרשמות כללית מהפתרון המוצע 

 נקודות   10 רמת השירות הניתנת בשוטף ללקוחות החברה 

 נקודות   5 למערכות מידע   המלצות

 

התרשמות כללית מהפתרון המוצע, התרשמות הצוות מאיכות הפתרון באופן כללי ובין   .5.1
היתר, איכות הפתרון יחסית לפתרונות האחרים, קלות השימוש בכלים השונים,  

 . מקצועיות הצוות שיועמד לטובת הפרויקט המחשובי
 רמת השירות הניתנת בשוטף ללקוחות החברה  .5.2

 ללקוחות החברה ויבדקו הנושאים הבאים: תתבצע פנייה רנדומלית  

 זמינות המוקד וזמן המענה לפניות  .5.2.1

 זמינות הצוות התפעולי וזמן המענה לפניות  .5.2.2

 התאמת פתרונות במסגרת ההסכם עם הספק   .5.2.3

 שביעות רצון כללית  .5.2.4
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 עבור מערכת גאוגרפית במגזר המוניציפאלי   המלצות .5.3

 מערכת גאוגרפית  

 נקודות   0 המלצות   3עד 

 נקודות  2 המלצות   10ל   3בין 

 נקודות  5 המלצות  10מעל 

 

 

מובהר בזאת כי ניתן להציג המלצות שאינן תואמות לאמור בנוסח ההמלצה המצורפת למכרז  
זה , אך על ההמלצה להכיל את כל המידע הכלול בטופס ההמלצה של מכרז זה. ככל שימצא 

 מידע חסר ההמלצה תנוקד בחסר. 
 .ואילך 2017ההמלצות שתוצגנה תהינה משנת 

 

 ההמלצות יהיו קריאות , ככל שההמלצה לא תהיה קריאה ינתן ניקוד חסר. 
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 הזוכה  קביעת ההצעה -  ’מסמך ח 
 

 ניקוד המחיר  .1

הבא:  באופן  יחושבו  הסף  בתנאי  שעמדו  המציעים  של  המחיר   הצעות 
 נקודות .   50למרכיב ההצעה הכספית יינתנו 

 
בטופס הצעת  5.2 -ו  5.1)סה"כ כתב כמויות סעיפים  מערכת גאוגרפיתעבור הצעת המחיר  .1.1

   25הנמוכה ביותר, מכלל ההצעות שנמצאו עומדות בדרישות המכרז, תקבל ציון של   המחיר( 
יקבלו ניקוד יחסי בהתאם ליחסיות גובה כל הצעה מההצעה   הכשרות  נקודות. שאר ההצעות

 הנמוכה ביותר )יחס הפוך( בהתאם לנוסחה הבאה: 
 

           
הצעת  מחיר עבור  מערכת  גאוגרפית  הנמוכה ביותר

הצעת  מחיר נבדקת
הצעת מחיר למערכת   =  ניקוד בגין   25*          

 גאוגרפית 
 

)בעלת שיעור   הנמוכה ביותרשיעור ההנחה המוצע(  – 6)סעיף  קרקעיעודי י פרויקט עבור הצעת המחיר  .1.2
נקודות.   25, מכלל ההצעות שנמצאו עומדות בדרישות המכרז, תקבל ציון של ההנחה הגבוה ביותר( 

יקבלו ניקוד יחסי בהתאם ליחסיות גובה כל הצעה מההצעה הנמוכה ביותר  הכשרות  שאר ההצעות 
 הבאה: )יחס הפוך( בהתאם לנוסחה  

 

           
שיעור הנחה  בהצעה  הזולה ביותר −𝟏𝟎𝟎

הצעת  מחיר  שיעור הנחה מוצע בהצעה  נבחנת−𝟏𝟎𝟎
  ייעודי קרקע הצעת מחיר ל  =  ניקוד בגין   25*          

 

 הציון הסופי.  .2

 קביעת הציון הסופי של כל הצעה תיעשה עפ"י השקלול כדלקמן:  

מהציון   25%לעיל, יהווה   1.1כמפורט בסעיף עבור מערכת גאוגרפית  ניקוד מחיר ההצעה   .2.1
 הסופי.

י ניקוד מחיר ההצעה   .2.2 מהציון    25%לעיל, יהווה    1.2כמפורט בסעיף  עודי קרקע  יעבור פרויקט 
 הסופי.

)סה"כ ניקוד איכות    מהציון הסופי.    50%לעיל, יהווה     ’מסמך זניקוד האיכות הכולל כמפורט ב .2.3
 .  0.5 -, קרי ניקוד למציע באיכות יוכפל בבשקלול(   50%נקודות המהוות   100אפשרי 

הציון המשוקלל הכולל יהיה חיבור הניקוד המשוקלל שניתן לרכיב המחיר עם הניקוד  .2.4
 המשוקלל שניתן לרכיב האיכות בהצעה כמפורט להלן.   

 הבהרות לגבי אופן בחירת הזוכה .3

כה תעשה בהתחשב בציון הסופי. עם זאת יובהר, כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי  בחירת הזו .3.1
לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להתחשב בכל שיקול רלבנטי אחר, על פי מסמכי ההצעה,  

 ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה.
 

חוסר  ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל  .3.2
 התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.  
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ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שלדעתה המחירים בה נמוכים באופן בלתי סביר   .3.3
 ביחס לאומדן .  

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו   .3.4

כרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  במסמכי המ
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

 
בכל אחד מן השלבים בבדיקת ההצעות, תהא רשאית ועדת המכרזים לדרוש מהמשתתפים   .3.5

מות לשביעות רצונה המלא גם  פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השל
לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו,  

במסגרת שיקוליה, כאמור.  לא המציא המציע  פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי  
 שסירב לעשות כן, וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את הצעתו. 

לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף ועדת המכרזים רשאית  .3.6
עם המציע     המועצהלבצע את המפורט במסמכי המכרז ואת ניסיונו, לרבות ניסיונה של 

 בעבר. 
 

פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות    ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים .3.7
רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה,  

 כאמור. 
 

  הייתה  שלהן  המשוקלל הניקוד אשר, יותר או כשרות הצעות שתי ויהיו  היה כי בזאת מובהר .3.8
.  כאמור ההצעות  מבין הטוב  כותאי  ניקוד בעלת להצעה עדיפות  תנתן – ביותר והטובה  שווה

 ביניהם לערוך     המועצה רשאית  המחיר בניקוד וגם האיכות   בניקוד גם  שוויון של במידה
  שהינה   מחיר הצעת  לקבלת  עד, לנכון שתמצא כפי בדרך נוספות  התמחרויות או/ו התמחרות 

 .ההצעות כל מבין   ביותר הטובה
  זהה  משוקללת תוצאה קיבלו יותר או  הצעות ששתי ככל כי בזאת  מובהר , לעיל האמור למרות .3.9

 תיבחר, אישה בשליטת עסק של היא  ההצעות מן ואחת,  ביותר הטובה התוצאה שהיא
  יהיה ניתן  לא. ותצהיר אישור , הגשתה  בעת, לה  שצורף ובלבד, במכרז כזוכה  האמורה  ההצעה

 .  זה מסמך להשלים
רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג, בין היתר, את המנהל מטעמה, צוות העובדים,   המועצה .3.10

 כלי תוכנה וכיו"ב, כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז 
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   מפרט טכני   ’מסמך ט
 

   מפרט  טכני

 עודי קרקע יי

 תכנית עבודה 

 אמנת שירות  
 
 

   מפרט טכני

 

 
תהא   המוצעת  לניהול  המערכת  מענה  הנותנת  דומים  בארגונים  הקיימת  גאוגרפית  מידע  מערכת 

 העבודה הגאוגרפים בהתאם.   מידע גאוגרפי ברשויות מקומיות ועונה פונקציונאלית על כל צרכי

 
, במהלך כל תקופת ההתקשרות לפי  מועצהכמו כן , ניתן יהיה להתאימה לאופן התפעול הנדרש ב

 הליך בקשה זה. 
 

ה  בעצם  הגרפי  המציע,  המידע  לניהול  ידו,  על  המוצע  יישום  כל  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  גשת 
בכל הקשור לתהליכים המבוצעים בו וכן להתאימו    המועצהוהגיאוגרפי בכל שרות, יענה על צרכי  

לצרכים המשתנים, ככל שיידרש במהלך ההתקשרות, ולבצע את הממשקים בין המערכות כנדרש  
פיתוח  בהליך הבקשה. המציע מתחייב  כל  שיבוצע עבור רשות מקומית  או ממשק    ,או שדרוג  , כי 

 .המועצהיוטמע בעדכון הגרסה ללא עלות מצד  אחרת 
 

עבור כל סעיף מהסעיפים המפורטים בפרק זה על המציע יהא לאשר כי קיימת היכולת המבוקשת  
 ובמידה ולא קיימת להתחייב כי הוא יפתח את היכולת במסגרת שלב ההקמה.  

 
 כמו כן, עליו להציג בסעיפים הרלוונטים את מסכי המערכת להוכחת יכולת בהתאם. 

 מובהר בזאת כי המערכת תשרת בין השאר את המועצה, הועדה והחברה לפתוח זבולון.    

 
 

 מאפיינים כלליים    .1

 

 המערכת תותקן בסביבת ענן ועלותה תכלול את האחסון בענן .  .1.1
 

 ניהול המידע יבוצע באמצעות בסיס נתונים מרכזי.   .1.2
 

 כלל המודולים  והממשקים יהיו משולבים במערכת כיחידה מובנית אחת.  .1.3
 

עדכון / הזנת נתון במרכיבי המערכת יידרש להתבצע פעם אחת בלבד. למען הסר ספק  .1.4
 לא תידרש הזנה חוזרת של נתון כלשהוא. 



 מועצה אזורית זבולון

 מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יעודי קרקע הקמת ל  13/2022פומבי מכרז 

מס'   מכרזההננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו, הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי 
 , ההסכם ונספחיהם. להקמת מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של ייעודי קרקע 13/2022

 מתו: ____________        _______________ חתימת מורשי החתימה של המציע/ הקבלן וחות

 

 109מתוך  36עמוד   

 

 
המערכת תאפשר למשתמשי חוץ, לרבות הקהל הרחב לעיין במידע המנוהל במערכת,   .1.5

לאתר מידע המנוהל בה ולתשאל בהתאם להרשאות באמצעות רשת האינטרנט. הקהל 
להנחיות  ובהתאם  מוגבל  באופן  הרשאות,  ללא  במערכת  הקיים  במידע  יעיין  הרחב 

 . לקהל הרחב ייבנו שאילתות קבועות. המועצה
 

מוך בכל גרסאות מערכות ההפעלה של התחנות והשרתים וגרסאות  המערכת תת .1.6
 העדכניות ביותר , ככל שתצאנה, למשך כל תקופת ההתקשרות.    Office –חבילת ה 

 
הספק מתחייב לספק מערכת בעלת ביצועים שווה ערך לפחות כמו  – מהירות ונגישות  .1.7

מען הסר ספק  , לשניות לכל היותר  5באותה עת ועד  govmapהביצועים של אתר 
 ההחלטה על ביצועים הולמים הינה של המזמין בלבד. 

 
 תועדף מערכת שבה אין צורך בהתקנות על עמדות קצה.  .1.8

 
 מערכת גאוגרפית סט כלים כללי  .2

 
 

מידע  .2.1 ולקבל  הנתונים  לצרכני המידע המורשים לתשאל את מאגר  המערכת תאפשר 
הקיימות   השונות  הישויות  אודות  גיאוגרפי  "גלישה"  הנדסי  ידי  על  וזאת  במערכת 
מחשב אישי,  מחשב לוח , מכשיר   באמצעות דפדפן המותקן על הפלטפורמות הבאות :

כמו בתמיכה  ונמצאים  נפוצים  לדפדפנים  בכוונה  )לא   Edge,Chrome  סלולארי. 
Microsoft Explorer ) 

 
המערכת המוצעת תכלול סט כלים גאוגרפים הקיימים כיום בכל מערכת מודרנית ובין  .2.2

להצגת תיחום מלא,   יכולת   , , הזזה במשיכה, הצגת מידע בכל קנ"מ  , דפדוף  היתר 
 סיבוב מפה, מדידה, חישוב שטחים, התמצאות, הצגת עץ שכבות , הפקת מפות.  

 
ניהול המידע המוצג למשתמשים למנהל המערכת מטעם המזמין תהא יכולת שליטה ב .2.3

 בהתאם  לקנ"מ הנבחר, ובניהול הצגת שכבות וישויות בשקיפות חלקית. 
 

למזמין תהא האפשרות לבחור סימבול עבור ישות ועל הקבלן יהא להטמיעו בהתאם ,  .2.4
 וכן לשלוט בחוקים שיגדירו את אופן הצגת הסימבול.  

 
ובהג .2.5 השכבות  עץ  בתצוגת  לשלוט  היכולת  תהא  השונים. למשתמש  הסימבולים   דרת 

 . וסדר הצגתן   הדלקה /כיבוי בחלון עץ השכבות ידליקו או יכבו את הישויות בהתאם
 

המערכת תאפשר , באמצעות הקבלן , מתן ערכים לשדות מסוימים   – חוקים עסקיים   .2.6
 .  בהתאם לדרישות המזמין על פי נוסחאות ומידע הקיים בשדות אחרים

 
בהתאם .2.7 יהא  השדות  תוכן  המזמין    הצגת  לאחר   – להגדרת  ספרות  מספר  לדוגמה 

 הנקודה. 
 

 ברירת מחדל לסט שכבות שיוצגו בכניסה למערכת על פי משתמש בכניסה למערכת. .2.8
 
 

 איתור וקבלת פרטים: .3
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הכוונה לחלון איתור פרטים במערכת הינה שניתן לאתר פרט על פי שדה מפתח שייקבע מראש.  
 חלון שונה מחלון השאילתות המורכבות. למען הסר ספק חלון האיתור הינו 

 

המערכת תהא גמישה באופן כזה שניתן יהיה להתאימה לאיתור ישויות  קוויות או   .3.1
גוש  נקודתיות או פוליגונליות לפי שדות זיהוי במערכת לרבות: כתובת, גוש חלקה,  

מתחם, מספר זיהוי לישות נקודתית או קווית,  מספר זיהוי נכס או  חלקה היסטורי, 
 .   המועצהל שדה זיהוי אחר שתבחר  כ
 

לדרוש הוספת    המועצהבמהלך כל תקופת ההתקשרות וכחלק מתכולת המערכת תוכל   .3.2
שדות מפתח לאיתור ועל הקבלן להטמיע דרישות אלו במערכת כך שתאפשר איתור על 

 פי שדות מפתח אלו .  
 

י הקלקה . המערכת תאפשר קבלת פרטים על  ישות בודדת על ידי הצבעה ו/או על יד .3.3
( ובה שדות בהתאם להגדרת המזמין. השדות tooltipהצבעה על פריט תפתח בועית )

יוצגו באופן אסטטי וידידותי למשתמש. לאחר הקלקה על הישות יפתח חלון עם פרטי  
וכן לערוך את    הישות . למנהל המערכת תהא היכולת להגדיר אלו שדות יכללו בחלון 

 . שמות השדות
 

)לא הקלקה(המערכת   .3.4 בעת הצבעה  /  תאפשר  : חלקות  )לדוגמה  נבחרות  ישויות  על 
 מגרשים( קבלת זכוכית מגדלת על האזור הנבחר לבחירה מדויקת. 

הצבעה    , ספק  הסר  פרטים.  – למען  וקבלת  כלשהיא  ישות  מעל  העכבר  עם   עמידה 
 קבלת פרטים לאחר לחיצה על העכבר.   –הקלקה 

 
ימות במרחק ינתוני הישויות )מאותו נושא(  הק הקלקה על הישות תאפשר קבלת כל   .3.5

 מסוים מהבחירה. 
 

 שאילתות ודוחות  .4
 
 

במערכת קיים מחולל שאילתות ודוחות בחיתוך לפי כל שדה של ישות נקודתית, קווית,   .4.1
או פוליגונלית לרבות התניות לוגיות בין לפחות שלושה שדות. המאפשר הצגה ברורה 

 ודוח אלפה נומרי נילווה לכל הישויות שנבחרו.  על גבי המפה את כל הישויות שנבחרו 
 

ההצגה הגרפית של השאילתה תהא בקנ"מ נבחר אשר יכיל את כל הישויות שנבחרו  .4.2
 ולא מעבר לכך. 

 
 למשתמש תהא יכולת מובנית במערכת לשנות את סדר השדות של הדוח האלפה נומרי. .4.3

   
4.4. / לבחירת  אפשרות  תהא  מהשאילתה  כתוצאה  שיופק  הטבלאי  כל בדוח  מחיקת 

הישויות או חלק מהן. עמידה על אחת הישויות בדוח תבצע בחירה של הישות על המפה 
 בהתאם. בחירה של מספר ישויות תבצע בחירה של הישויות בהתאם.

 
לכל  .4.5 קבועים  ודוחות  שאילתות  רפרטואר  בניית  המאפשר  מנגנון  קיים  במערכת 

 שאילתה. 
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על    יכולה להתבצע  הקבועות  השאילתות  מנהל המערכתהקמת  המזמין  ידי   . מטעם 
 

המערכת מאפשרת חילול שאילתה על מספר סוגי ישות. לדוגמה כל החלקות בעלות  .4.6
 בקשות להיתר, או כל מבני הציבור ברחוב מסוים. 3יותר מ  

 
 במערכת קיים מנגנון המאפשר בחירה נוספת מתוך בחירה קיימת.  .4.7

 
יחסים   .4.8 המציג  שאילתות  מנגנון  קיים  אחת במערכת  משכבה  ישויות  בין  מרחבים 

 לישויות משכבה אחרת לדוגמה כל הקווים הראשיים העוברים בשטח בעל יעוד מסוים. 
 

באותו  .4.9 של שכבה מסוימת הקימות  כל הישויות  תציג את  פוליגון מסוים  של  בחירה 
 מתחם.

 
 יכולות עריכה והוספה .5

עדכון נתונים  , על פי הרשאות מתאימות, הוספת ישויות נקודתיות והוספה /  המערכת תאפשר
 אלפה נומרים. 

 . למשתמש תהא האפשרות לעבוד על שכבה גנרית הכוללת מספר שדות גנרים .5.1
האפשרות   .5.2 תהא  לצרכיו,למשתמש  בהתאם  השדות  שמות  את  עדכון  לעדכן    לאחר 

ת השכבה בבסיס הנתונים של  השדות המשתמש ידווח לקבלן וזה יטמיע באופן קבוע א
 המערכת באופן כזה שתהא חלק מבסיס הנתונים הכללי של המערכת. 

המשתמש יוכל להוסיף ישויות נקודתיות ככל שיידרש לשכבה זו ולמלא כרטסת עבור   .5.3
 כל ישות שתוקם. 

 
 הפקת מפות  .6

בהצגת   .6.1 הגמישות  את  היתר  בין  כולל  וזה  המפה.  בעיצוב  גמישות  יכולות  למערכת 
המקרא, קנה מידה, חץ צפון, כותרות, מסגרת קואורדינאטות, חתימה, מפת סביבה, 

 ועוד.  , תצוגת יום ושעהטבלה המתארת את תכולת המפה
 

 המערכת מאפשרת עיצוב מספר מפות ובחירת המפה הרצויה לכל נושא .  .6.2
 

או כל שכבה   יעודי קרקע יו   למערכת יכולת להפיק מקרא דינמי ובין היתר לתשתיות .6.3
 . נושאית  אחרת 

 
יכולת בחירת שטח / פוליגון / תשובה לשאילתה והפקתם כפלט נייר )מפה( ו /או כקובץ  .6.4

PDF .השטח שיופק הינו השטח המוצג במסך.  או אחר 
 

מפות   .6.5 כולל   –ספר  גיליונות  במספר  להפקתו  ואפשרות  /פוליגון  שטח  בחירת  יכולת 
 ולל יכולת הפקת מספר גיליונות לאורך ציר. השפעה לאחוז החפיפה בין הגיליונות. כ 

 
מפות   וכן הפקה של  A0-A4למשתמש קיימת היכולת להגדיר את גודל הדף בגדלים:    .6.6

 ובאורך בלתי מוגבל.  a0ברוחב 
 

 תצוגות נושאיות .7
   

 . המערכת תאפשר הצגת מידע על פי נושאים
בעוד שתצוגה בשעת חירום תציג  תצוגה שוטפת תציג את המבנים בסימבול מסוים.    –לדוגמה  

את המבנים בחלוקה על פי שימוש בפועל. כמו כן מקלטים ומוסדות ציבור יוצגו באופן בולט  
 משאר המבנים.
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 יכולות גאוגרפיות כלליות   .8

 
 

באופן דינמי והמידע יוצג על פי שדה    יעודכנות שונושאי   ותהמציע מתחייב להקים שכב .8.1
במערכת  הנתונים  את  עיתי  באופן  המעדכנות  נומריות  האלפה  מהמערכות  נבחר 

 . הגאוגרפית. לדוגמה נתוני תקלות מוקד עירוני כפי שהתקבלו ממערכת מוקד עירוני  
 וכו'.   4היתרים בקשות מאושרות, טופס 

 
. 10ועד שדה    1שדות בעלי שמות שדה    10לפחות  שכבה גנרית הכוללת  המערכת תכיל   .8.2

פי צרכיו.   על  למשתמש  למשתמש תהא האפשרות לעדכן בכל עת את שמות השדות 
על שינוי שם השכבה והטמעתה בבסיס הנתונים של  תהא האפשרות להודיע למציע 
הלאה.  וכן  נוספת,  שכבה  ליצור  המשתמש  יוכל  הטמעתה  לאחר   המערכת. 

  
 שמות שדות של שכבות בכל עת. למשתמש תהא היכולת לעדכן  .8.3

 
העונים לקריטריון מסוים ממערכת   / חלקות ומתחמים    חילול שאילתה על כל המבנים .8.4

 הגבייה. 
 

 עודי קרקע י י  –הצגת מידע גאוגרפי  .9
   תכניתכל  קליטת לאחרעודי קרקע  י הציג בנושא יל שיש השכבות  להלן .9.1

 .   קיים  לקדסטר מותאמים מגרשים - קרקע עודיי י קומפילציית  .9.1.1
   מגרשים מספרי .9.1.2
 קרקע  עודייי שבקומפילציית תכניות  גבולות  -קומפילטיבית תכנית גבול .9.1.3
 התכניות  כל גבולות  – גבול כחולים קווים .9.1.4
 קוויות התראות קומפילציית  .9.1.5
 פולגונליות  התראות קומפילציית  .9.1.6
   נקודתיות  התראות .9.1.7
 ( דרכים) רוזטות קומפילציית  .9.1.8

 המערכת תאפשר לתשאל את הנושא התכנוני ובין היתראת הנושאים הבאים: .9.2
 הפקת דף מידע  .9.2.1
 חיפוש מגרש/חלקה  על פי גוש חלקה או תכנית מגרש  .9.2.2
 שאילתה מרחבית בין מגרשים לכל שכבה גאוגרפית אחרת .9.2.3

  
 

 הצגת מידע גאוגרפי תשתיות  .10
 התשתיות העירוניות שעל המציע להקים    להלן .10.1

   מים, ביוב, ניקוז, מאור, אשפה , גינון ועוד .10.1.1
על המציע להקים ישויות עבור כל שכבה ולכל ישות להקים שדות בהתאם   .10.1.2

 הל הפרויקט מטעם המזמין.  להנחיית מנ
ית לכל שכבה  תערכת תאפשר חילול שאילתה מרחבית בין שכבת תש מה .10.1.3

   גאוגרפית אחרת 
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 יצוא קבצים  .11
 
 

ו   .11.1 נתונים מילוליים   Meta  –המערכת מאפשרת יצוא קבצים גרפיים מרחביים כולל 
Data  בפורמטdwg ,dxf  וshp pdf, jpeg  . 

נתונים,  .11.2 ליצוא  אזור   : הבאים  הפרמטרים  את  לבחור  למשתמש  תאפשר  המערכת 
 פורמט העברה.  ,שכבות ליצוא

לכתובת   .11.3 ו/או  בארגון  פנימית  המידע  יצוא  תאפשר  המערכת  הבחירה  דוא"ל לאחר 
 . ישירות מהמערכת

 
 יבוא קבצים  .12

המערכת תאפשר יבוא קבצים בפורמטים מקובלים שאיתן עובד המזמין או מי מטעמו.  .12.1
באחריות הספק לאפשר קישור גורף של קבצים על פי מאפיין שיוגדר מראש . ולאפשר 

ונוחה   פי מפתח כלשהוא, לדוגמה קבצי  הצגה קלה  על  של הקבצים בעת התמקדות 
 תוכניות עדות .  

 
המערכת תאפשר עבור,  משתמש מנהל , יבוא וקליטה אוטומטית של קבצי רקע שונים  .12.2

)DWG)בפורמט   אחר  בפורמט  קבצים  וכן    )shpי פוטוגרמטריה  לדוגמה     . עודי  י( 
נושאי  שכבות  אחרות,  תשתית  רשתות  קדסטר,  גינון  קרקע,  שטחי  ציבור,  )מבני  ות 

 וכיוב'(. 
בכל   .12.3 וקליטה אוטומטית של קבצי רקע של שכבות רסטריות  יבוא  המערכת תאפשר 

היתר   ובין  המערכת  ידי  על  נתמך  אשר  בחירת    ,tiff, jpg, ecwפורמט  לפי  בשכבות 
אחרים   סרוקים  מסמכים  מפות,   / תכניות  תשריטי  אורתופוטו,  כגון:  המשתמש 

 . )מפרטים וכיוב'(
וזאת  .12.4 מראש  מוגדר  מפתח  פי  על  המידע  בשכבות  שדות  לעדכן  תאפשר  המערכת 

קובץ   המערכת  של  הנתונים  בסיס  אל  "יבוא"  מיקום   csvבאמצעות  המכיל 
 )קואורדינטות או פרמטר מזהה אחר ( ומאפיינים נוספים.

 ולתשאל את המידע שיובא בהתאם.    
 הקובץ יכיל שמות העמודות ואת הפרטים הבאים : 

)קואורדינטות( ו/או שדה    Yועמודת ערכי נ.צ.    Xהקובץ יכיל עמודת ערכי נ.צ.   .12.4.1
 מזהה אחר. עמודות אלו יהיו עמודות ראשונות בקובץ.  

 מאפיינים נוספים. )סוג תקלה, נתוני גביה, מספר ילדים וכו'(. .12.4.2
 

 שיוך המידע בקובץ יבוצע באמצעות הפעולות הבאות: 

ם, שכבה חדשה )לדוגמה הסכמי חכירה(, או  הגדרת השכבה שאליה ייובאו הנתוני .12.4.3
 שכבה קיימת )עדכון שכבת הסכמי חכירה לאחר הקמה (.

 שיוך הנתונים הרלוונטים בהתאם לשדה המזהה )עמודה ראשונה(.  .12.4.4
 תוצאות המיפוי יוצגו עם סימבולוגיית ברירת המחדל. 

הכוללת: ישות נבחרת, שדה בישות, ערך. על המערכת יהא להטמיע ב "לחיצת  
 כפתור" את הערך בשדה הנבחר .

הישות הנבחרת הינה מספר ילדים, השדה    –לדוגמה עדכון  מספר ילדים במבנה  
 הנבחר מספר ילדים, וערך השדה בהתאם. 
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 מודול עבודה מהשטח  .13
 
 

 כללי   .13.1
וגיאוגרפי  מילולי  מידע   וניתוח  אחזור  תשאול,  הוא   המודול  של  העיקרי  ייעודו 

ויכולות   המודול,  מהשטח.  של  עושרו  את  נבחן  זו  במסגרת   . בשטח  נתונים  בעריכת 
יכולותיו ההנדסיות, נגישות המידע ויכולות התחקור,  האפשרויות לעדכון מידע בשטח  

 . הכלי יהיה נגיש ללא הגבלה. מועצהוהטמעתו במערכת, והתאמתו לצרכי המשתמש ב
 

 המותאם לעבודה בסיבה זו.   כלי ייעודיעל המציע להציג  
 

 המודול יעבוד בסביבת אנדרואיד.  .13.1.1
המערכת .13.1.2 מיקום    -  התמקדות  פי  על  המערכת להתמקד  יכולת  יתאר את  המציע 

(gps  .בנוסף ליכולות הקיימות במערכת האחזור .) 
אל בסיס הנתונים המרכזי,  הצגה ותשאול  מהשטח המודול יאפשר קישור  .13.1.3

נתונים )כולל קבצים מקושרים לישות( וניתוחם. המשתמש יוכל לצפות בכל  
 המידע הקשור לישות כלשהיא הקיימת במערכת .   

 
   –עדכון נתוני ישות  .13.2

המערכת תציג בפניו את הישויות הקיימות בסביבת    - עם לחיצה על פקד עדכון   .13.2.1
 העבודה שלו .  

המערכת תציג בפניו את   (  עמוד תאורה רת העובד את סוג ישות ) למשל  לאחר בחי .13.2.2
 כל השדות שניתן לעדכן. העובד יעמוד על השדה ויעדכן בהתאם.

 
  

 הוספת ישות   .13.3
הוספה   .13.3.1 פקד  על  לחיצה  אשר    –עם  השונות  הישויות  את  בפניו  תציג  המערכת 

 מותרות לעדכון מהשטח .  
המע .13.3.2 הנבחרת  הישות  את  העובד  בחירת  של  לאחר  הישויות  את  בפניו  תציג  רכת 

 אותה תשתית , העובד יבחר את הישות וימלא את שדות החובה .  
לאחר מילוי כלל הנתונים המערכת תתשאל האם לקשר את הישות למערכת   .13.3.3

ולאחר אישור העובד המערכת תקשר בהתאם ) יתקבל פתרון אשר מאפשר את  
 הקישור במשרד בלבד( . 

 
 

 .  A4,A3,A2,A1,A0הפקת קבצים הניתנים להדפסה בגדלים  .13.4

 

 בקרת קבצים   .14

 למערכת יש את היכולת לבצע בקרה על עיגון קבצים חיצוניים.   –בקרת עיגון 
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 ממשקים למערכות ליבה  .15
 

 כללי:   .15.1

נומריות   האלפה  המערכות  מתוך  הגאוגרפית  המערכת  של  פתיחה  לאפשר  היא  המטרה 
, מוקד עירוני( וכן לאפשר הפעלת דוח גיאוגרפי מתוך המערכת האלפה  ניהול וועדה)גבייה ,  

התוצאות   את  ולהציג  במפה,  מרחבית  בצורה  וסינון  בחירה  לאפשר  שני,  ומצד  נומרית. 
 במערכת האלפה נומרית. 

 הקבלן להיערך ליישום הממשקים בשלב ההקמה בהתאם למפורט בסעיף זה. על 

אל המפה, ללא פרמטרים ו/או באמצעות הפעלת   אלפה נומריתמעבר מתוך מערכת   .15.2
אלפה שסוננו  לישויות  כלולים(  )פרמטרים  גיאוגרפי  מצב -דוח  דוח  לדוגמה  נומרית, 

 מונה.  
 

 קווים מנחים לתצוגת המפה במערכת הגאוגרפית:  

החדשה. בכ .15.2.1 ישראל  היא  הייחוס  מערכת   , הגאוגרפית  המערכת  של  הפעלה   ל 
 

 תצוגת ברירת המחדל תהיה כדלקמן:  .15.2.2

o  תיחום העיר /ממוקד בחירה או סינון 

o  על פי שכבות הרקע שיוגדרו בהקמת המערכת.  –תצוגת רקע 

יהיה לשנות את התצוגה, בהתאם לשכבות הקיימות   .15.2.3 ניתן  במערכת הגאוגרפית 
 במערכת.

 
ת .15.2.4 טבלת  הצגת  מעין  המהווה  בטבלה  תהיה  דוחות   / הבחירות  סוגי  כל  וצאות 

 מאפיינים  הכוללת את נתוני הישויות במערכת האלפה נומרית . 
 
 
 טבלת התוצאות תופיע במערכת הגאוגרפית .  .15.2.5

 
מתוך טבלת התוצאות הזו יש לאפשר מעבר אל כרטיס האובייקט או רשימת  

 האובייקטים במערכת האלפה נומרית : 

o  .עבור רשומה נבחרת אחת 

o .)עבור מספר רשומות נבחרות )בתנאי שזו אותה סוג הישות 

o   עבור כל הרשומות המהוות את תוצאות הבחירה/ דוח  )בתנאי שזו אותה
 סוג הישות(. 

 

 התהליך: .15.2.6
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o   , הגאוגרפית  המערכת  אל  נומרית  האלפה  מהמערכת  בקשה  נשלחת 
 המכילה את פרטי הדוח שהוזנו ע"י המשתמש.

o פתיחה של המערכת הגאוגרפית בתצוגה המתאימה לדוח:  מתבצעת 

o   . בהתאם  מוצג  והדוח  הגאוגרפית  במערכת  נקלטים  הדוח   פרטי 
 

מתוך   .15.3 סינון    המפהמעבר  לאחר  ו/או  פרמטרים  ללא   , נומרית  האלפה  המערכת  אל 
 נומרי )פרמטרים כלולים(. -מרחבי או אלפה

 

ביצוע סינון ישויות במפה, באמצעות בחירה מרחבית או אלפנומרית, בכלי הבחירה השונים  
את   תפתח  מערכות(,  טבלת  )מתוך  נומרית'  האלפה  במערכת  'הצג  על  ולחיצה  במפה, 

 האלפה נומרית בהתמקדות על פרטי הישויות שנבחרו במפה. המערכת 

 התהליך:

 המשתמש נמצא במערכת הגאוגרפית .  •

 המשתמש בוחר ישויות בסינון מרחבי או אלפה נומרי, בכלי הבחירה במפה.  •

 המשתמש לוחץ על כפתור: "הצג במערכת האלפה נומרית הנבחרת".  •

בתצוג • נבחרת  נומרית  אלפה  מערכת  של  פתיחה  לפרטי  מתבצעת  המתאימה  ה 
 הישויות שנבחרו 

 

 .  המערכות האלפה נומריות שאליהן יש ליצר את הממשק .15.4
 
 

 כללי   .15.4.1
  . המזמין  של  הינה  נומריות  האלפה  במערכות  הממשק  למימוש   האחריות 
על הקבלן להיערך לביצוע הממשק מצד המערכת הגיאוגרפית ולשתף פעולה ככל  

 נומרית. שיידרש מול הספק המערכת האלפה 
 

 העדכון ככל שיהיה , יהא של המערכת הגאוגרפית בלבד. 
 
 
וכל מערכת מקבילה אחרת      eprבית  מערכת גביה מ  – מערכת מידע גיאוגרפית   .15.4.2

 שתיבחר בעתיד. 
 
 

 הממשק יכלול שני מאפיינים עיקריים 
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 ( batchסנכרון נתונים באופן גורף לתקופה ) .15.4.2.1
 

למערכת הגבייה על בסיס עיתי וכן  להעביר  ישתגדיר את הנתונים ש  המועצה
את אופן הסנכרון . ועל המציע יהא לעדכן את המידע בהתאם לאפיון  

גאוגרפית אל  ממערכת הנתוני גושים חלקות למשל בכל לילה יועברו , שהוגדר
 בהתאם.היערך ועל המציע יהא למערכת הגבייה 

  
   online ממשק  .15.4.2.2

 
למערכת יהיו ממשק דו כיווני  בהתאם לאמור בסעיף זה . הממשק  יציג מידע  

, גוש חלקה, כתובת וכל פרמטר אחר שיוחלט בהמשך   נכס על פי מספר זיהוי 
 . המועצהעל ידי 

 
 

 א.ש.בינה,  תומערכת מוקד עירוני של חבר   –מערכת מידע גיאוגרפית   .15.4.3
cityconnect  אחרת ככל שתיבחר  או 

למערכת יהיה ממשק דו כיווני למערכת המוקד אשר יציג את כל הקריאות  
 בהתאם לסטטוס שלהן. המידע יתעדכן באופן שוטף  ודינמי.  

 
 לשם כך תוקם יוקמו השכבות תקלות פתוחות ותקלות סגורות 

 הממשק יאפשר למערכת התקלות לנהל את שכבת התקלות במערכת הגאוגרפית  
מערכת המוקד תקבל עבור כל תקלה את נקודת הציון הגאוגרפית שלה   כמו כן

 ויעדכנו את המערכת המוקד בהתאם . 
 
 מערכת לניהול וועדה    –מערכת מידע גיאוגרפית  .15.4.4

או כל מערכת  מבית בר טכנולוגיות למערכת יהיה ממשק למערכת לניהול וועדה 
באופן גאוגרפי את המידע הקיים במערכת  אשר יציג עתידית לניהול ועדה 

 . לניהול וועדה 
 

 עודי קרקע קליטה גרפית יי .16
 

קלוט גרפית את  . על המציע לעודי קרקע אשר מתעדכן באופן שוטף ייפרויקט  קיים בוועדה 
 באופן שוטף במהלך כל תקופת ההתקשרות ..  התכניות 

 
 על המציע להסב את כל תכניות בניין עיר הקיימות כיום למערכות המציע.  

יבוצע במשרדי הקבלן ו/או בכל מקום אחר שעליו תחליט   השירות -מקום ביצוע העבודה  .16.1
 . מועצהה

 קדסטר  .16.2
העדכנית אשר סופקה על ידי מפ"י. הקבלן יבדוק   קיימת שכבה של הקדסטר  מועצהברשות ה

את השכבה ויאשר כי "נתפרה" כראוי . ככל שיש לבצע פעולות בשכבה זו יהא על הקבלן  
 לבצען.  
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  קליטת תכנית בניין מאושרת .16.3
 לקליטה את השכבות הבאות :  ו/או הופקדה ושרה  אבמסגרת זו יש לקלוט עבור כל תכנית ש

 קווים כחולים  .16.3.1

 ל מגרש, מספר מגרש ,יעוד גבו –מגרשים  .16.3.2

 וסימונים מיוחדים   התראות .16.3.3

 מעוגנות לפי ציר הדרך רוזטות .16.3.4

 קווי בניין  .16.3.5

הקבלן יפיק דוח בקרת איכות בהתאם ובאחריות המזמין לוודא כי הליקויים תוקנו כהלכה .  
למען הסר ספק, הקבלן ייקח חלק בדיונים הנוגעים לבעיות שיתעוררו במסגרת הקליטה 

 הגרפית .

 כניות מופקדותות קליטת .16.4
 

 כניות המופקדות תהא תואמת באופייה לקליטת התוכניות המאושרות  . וקליטת הת
   עם מתן תוקף לתוכנית יהא על הקבלן להתאים את השינויים ככל שיהיו בתוכנית המאושרת.

 חלוקה / תצר"יםאיחוד או תשריטי  .16.5
 

בעיות שיתעוררו במסגרת ולהצביע על קליטה גרפית  במסגרת זו יהא על הקבלן לבצע 
 הקליטה הגרפית. 

 באחריות הקבלן להתעדכן מול מפי בכל הנוגע לתצ"רים , ולעדכן את המערכת בהתאם.
 

   כניות בינויות .16.6
ולהצביע על  ) כולל עיגון התכנית( ככל יידרש במסגרת זו יהא על הקבלן לבצע קליטה גרפית 

 . ככל שתתעוררנה בעיות 
 

 ארציות / מחוזיות / כוללניות  תוכניות .16.7
   

ולהצביע על בעיות  כולל עיגון התכנית  קליטה גרפית במסגרת זו יהא על הקבלן לבצע 
 . שיתעוררו במסגרת הקליטה הגרפית 

   קומפילציה .16.8
על הקבלן יהא לבצע קומפילציה עבור כל המידע שנקלט בתחום העבודה ולוודא כי מוצג  

בור כל מגרש / חלקה. ככל שימצא כי קיימים חוסרים או  המידע הנכון , העדכני והשלם ע
 שגיאות יתקנן בהתאם.  
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על הקבלן לאפשר הצגת הקומפילציה הקיימת במקביל לעבודתו עד להנחיית המועצה 
 להסרתה. 

 

 עדכון שוטף   .16.9
 

 עדכון גוש ממפ"י   .16.9.1
בהתאם עם כל עדכון של גוש ממרכז למיפוי ישראל יהא על הקבלן לעדכן את המערכת 

 שיתקבל.  למידע

 הוספת תכנית מופקדת גרפית .  .16.9.2

על הקבלן יהא לעדכן את סטטוס  ,  הטמעת תכנית מופקדת שקיבלה תוקף .16.9.3
 ולעדכן את שכבת הקומפילציה. כניתוהת

 כל העדכונים יבוצעו עד חודש קלאנדרי מקבלתם.  .16.9.4

ככל שתהיינה סתירות בין המידע הקיים בתקנון לבין המידע הקיים בתשריט   –סתירות  .16.10
 .  מועצההן תובאנה להחלטת ה

 קישור המידע הנקלט למערכת לניהול ועדה   .16.11

ויקושר למערכת לניהול   מועצהבתום עבודה על מתחם יועלה המתחם לעבודה שוטפת של ה
 מגרש בהתאם .  / ועדה . הקבלן ישלים ככל שניתן, עבור כל תיק בניין את השדות תכנית
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 תקופת הקמת המערכת  – תכנית עבודה  -  1מסמך ט’
 
 

 תקופת הקמת המערכת כולל מערך השרות  –שלב א' 

שלב א' יחל עם חתימה על הסכם ההתקשרות ויסתיים עם אישור בכתב ממנהל הפרויקט מטעם  
 המעיד על ביצוע כל משימות שלב א'. משך תקופת שלב א' מתוכנן לחודש.    המועצה

 

 שלב ההקמה   –תכנית העבודה לשלב א' 

על הספק להציג תכנית עבודה מפורטת למימוש, כולל אבני דרך, לו"ז התוצרים שיוגשו בכל אבן  
 דרך ומשאבים נדרשים.  

של מנהל הפרויקט   אשור בכתבהתוכנית והמעבר בין אבני הדרך בפרויקט יבוצעו רק לאחר 
   .המועצהמטעם 

פעילויות הבאות על פי  תכנית העבודה המפורטת תכלול אבני דרך ראשיות ולכל הפחות, את ה 
 לוחות הזמנים המקסימאליים הקבועות בצידן:

 

 להלן לוחות זמנים ואבני הדרך:

 

 חתימה על חוזה התקשרות והזמנה   - 0 •

 הצגת תכנית עבודה מפורטת ואישורה.   -י"ע  0+7 •

 הקיימים כיום    המועצה נתוני  סבת  ה,    התקנת תוכנות +אפליקציה ייעודית   - י"ע    0+15 •
 . המועצהוהצגתם למשתמשי 

ות לכל שכבה בהתאם לאפיון  טסוהכר  וסדר עץ השכבות    תאמת השכבות ה  – י"ע    0+30 •
 ומסירה סופית.   מועצהלל ההשלמות הספציפיות לכו המועצהשל 

 

 תחילת העבודה על הפרויקט עם חתימת חוזה ההתקשרות. .1

 

 הצגת תכנית שלב א' ואישורה:  .2

 

 (  ימי עבודה מהחתימה על חוזה התקשרות. 7עד שבעה )   –לו"ז 
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 הקמת מערכת:  .3

 

   -מידע קיים  .3.1

תעביר לספק את טבלת מקורות מידע שתכלול, בין היתר, את נתוני השכבות   המועצה  .3.1.1
הטמיע במערכת בשלב הראשון, לרבות: הסב את המידע הקיים ול שיהיה על הספק ל

קדסטר,   פוטוגרמטריה,  ,  יי אורתופוטו,  קרקע  מפות עודי  ניקוז,  ביוב,  מים,  תשתית 
נכסים סקר  הו  ,עדות,  של  ארכיב  סריקת  פרויקט  ,  קישור  נוספת וועדה  שכבה  כל 

 תמצא לנכון.  המועצהש

 תתקיים ישיבה לאישור החומר.  .3.1.2

 
 

   –מודל נתונים  .3.2

יציע מודל שיבוסס על מודל הנתונים אותו התאים לשימוש רשויות מקומיות  .3.2.1 הספק 
 בארץ. 

ולמלאם  .3.2.2 במערכת  להפעיל  שבכוונתו  הנושאיות  התצוגות  את  להציג  הספק  באחריות 
 . המועצהבהתאם לנתוני 

לצרכי   .3.2.3 ראשונית  התאמה  ותבוצע  הנושאיות  התצוגות  יוצגו  שבה  פגישה  תתקיים 
 . המועצה

 .  מועצהבהמשך יתקיימו פגישות על פי הצורך להתאמת מודל הנתונים ל .3.2.4

 
 

   –קביעת חוקים עסקיים  .3.3

הקים הספק   .3.3.1 שאותם  עסקיים  חוקים  יישום  על  וימליץ  עסקיים  חוקים  מסמך  יעביר 
 ברשויות  אחרות הטבלה תכלול נתונים כמו סוג ישות, מהות חוק העסקי, ועוד.  

 תעביר את התייחסותו בהתאם לספק.   המועצה .3.3.2

 תתקיים ישיבה לאישור הטבלה.  .3.3.3

 
 

   –סימבולוגיה  .3.4

וגיה של כל הישויות במערכת הקיימות  הספק יעביר טבלה הכוללת את ספריות הסימבול .3.4.1
 ברשותו. 

 סימבולוגיה עבור כל ישויות המערכת.  מועצההספק יציע ל .3.4.2

 תעביר את התייחסותו בהתאם.    המועצה .3.4.3

 תתקיים ישיבה לאישור והתאמת הסימבולים . .3.4.4
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. הספק יאפשר לשנות את המועצההספק יתאים את המערכת לעבודה בהתאם לדרישות   .3.4.5
 ירה מספריה מתאימה בכל עת.  הסימבולוגיה על פי בח 

 
 

   -התאמת תצוגות נושאיות  .3.5

הספק יספק את המערכת עם התצוגות הנושאיות הכלולות במערכת הקיימת בגרסתה   .3.5.1
 המעודכנת. 

שמטרתו התאמה / בנייה של תצוגות   מועצהלאחר חודש עבודה במערכת יתקיים דיון ב .3.5.2
 . נושאיות נוספות במערכת האחזור

 בין יתר הנושאים שיותאמו: הספק יתאים את המערכת לצרכי המזמינה בהתאם.  .3.5.3

 סדר תצוגת שדות  .3.5.3.1.1

 סימבולוגיה  .3.5.3.1.2

 תחום תצוגת שכבות  .3.5.3.1.3

3.5.3.1.4. Labeling 
 

  -בניית תבניות להפקת מפות   .3.6

גרסתה המעודכנת ויתאימה הספק יספק את המערכת עם התבניות הקיימות במערכת ב .3.6.1
 . המועצהלצרכי 

 

שמטרתו התאמה / בנייה של תבניות   מועצהלאחר חודש עבודה במערכת יתקיים דיון ב .3.6.2
 . לאורך ולרוחב( A4, A3,A2,A1,A0מפה נוספות להפקה ממערכת האחזור )

 
 
 

  – מועצה הקמת בסיס נתונים ב  .3.7

ב הקיים  המידע  בסיס  על  הנתונים  בסיס  את  יקים  לקליטת    מועצההספק  ויערך 
 . מועצההנתונים בהתאם לפורמט שעליו יוסכם מיד עם סיום התאמת מודל הנתונים ל

 

 . המועצהסיוע בהשלמת הנתונים והתיקונים שיגיעו מ .3.8

הספק יסייע ככל שיידרש , בהשלמות ותיקונים אוטומטים גורפים שיעלו כתוצאה  
 מהקמת המערכת. 
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 שאילתות   .3.9

הספק יתאים ככל שיידרש, את הכלים העוסקים בניתוח שכבות קיימות בהתאם לצרכי   .3.9.1
 . המועצה

 הספק יטמיע בקרב המשתמשים את היכולות לעבודה עצמאית בכלים אלו.  .3.9.2

 

 דוחות   .3.10

 הספק יציג את הדוחות הקיימים במערכת   .3.10.1

דוחות נוספים בהתאם להנחיות    המועצההספק יבנה יחד עם מנהל המערכת מטעם   .3.10.2
 . המועצה

 הספק יכשיר את מנהל המערכת להפקה עצמאית של דוחות.  .3.10.3

 
 

 עבודה בשטח  .3.11

 בהתאם.  המועצההספק יציג את יכולות המערכת בעבודת שטח ויתאימן לצרכי  .3.11.1

 
 

 קבלת חומר מספק חיצוני  .3.12

יך, הספק יתאים את המערכת לקבלת החומר מספק חיצוני. בין היתר הספק יציע תהל
 .  יאפיין, יתאים את המערכת, ילווה ויטמיע את התהליך

 . המועצההכוונה להגדרה של מודל אחד שיחייב את כל ספקי החומר של 
 

   – הטמעה ליווי והדרכה .3.13

 
עם התקנת המערכת הספק יטמיע את המערכת לעבודה מיטבית ושוטפת. ההדרכה תכלול  

  את המרכיבים הבאים:

 . הדרכת צוות ייעודי בשימוש בישום לצפייה בנתונים  .3.13.1

 . הדרכת צוות ייעודי בשימוש בישום לעבודה מהשטח  .3.13.2

 

   מועצהבקרה, ביקורים ב .3.14

ב .3.14.1 דיונים  יתקיימו  הראשונים  חודשים  בשלושה  חודש  התאמת    מועצהכל  שמטרתם 
 המערכת לצרכי משתמש בנושא שאילתות, דוחות ומפות. סה"כ שלושה סבבים.

שמטרתו התאמת המערכת לצרכי    מועצהרבעון החל מהרבעון השני יתקיים דיון בכל   .3.14.2
 משתמש בנושא שאילתות, דוחות ומפות. 

 הספק יפיק דוח שינויים נדרשים שיאושר על ידי מנהל המערכת. .3.14.3
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 הספק יישם את הדוח בהתאם. .3.14.4

 

 –  מדריך למשתמש – תיעוד  .3.15

 
למשתמש בעברית למערכת  בנוסף לתיעוד המקורי של כלי המדף, הספק יספק מדריך

 האחזור, שיימסר הן כעותק קשיח והן כמסמך עזרה שניתן יהיה לצפות בו מתוך המערכת. 

כמו כן יימסר מסמך תיעוד בעברית ובו הסברים לביצוע תהליכי עבודה עיקריים )כגון עיגון  
 במידת הצורך ואם מדובר בשינויים קלים, יעודכן   ועריכת ישויות( במערכת התפעול.

 המדריך לפי הערות הלקוח. 
 

 אבני דרך לתשלום  .4

 התשלום בגין המערכת בשנה הראשונה יבוצע באופן הבא :

 

 מעלות המערכת   10%סך של  3.10  – 3.1מימוש סעיפים  .4.1

סעיפים   .4.2 של    3.13  –  3.11מימוש  אישור   50%סך  התקבל  ש  לאחר  המערכת  מעלות 
לצרכי    המועצה מ בשלמותה  הותאמה  המערכת  מסמכי    המועצהכי  לדרישות  בהתאם 

 הבקשה. 

 מעלות המערכת   5%שלב א' סך של  3.14מימוש סעיף  .4.3

  המועצה מעלות המערכת  לאחר ש התקבל אישור מ 5%במלואו סך של  3.14מימוש סעיף  .4.4
 בהתאם לדרישות מסמכי הבקשה.  המועצהכי המערכת הותאמה בשלמותה לצרכי  

 מעלות המערכת   10%שלב א' סך של  3.15מימוש סעיף  .4.5

  המועצה מעלות המערכת לאחר ש התקבל אישור מ  10%במלואו סך של    3.15מימוש סעיף   .4.6
 בהתאם לדרישות מסמכי הבקשה.  המועצהכי המערכת הותאמה בשלמותה לצרכי  

 מעלות המערכת  10%סך של   3.19 – 3.16מימוש סעיפים  .4.7
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 התאוששות מאסון    2מסמך ט' 
 

מובהר בזאת כי המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יהיה עליו ליישם תוכנית התאוששות 
 מאסון במידת הצורך כמפורט להלן  

 
בהתאם למפורט   שעות 12 תוך חליפית  עבודה סביבת והקמת( DR)  מאסון התאוששות   תכנית

   -להלן 
 

 DRP (Disaster Recovery Plan)  -תכנית התאוששות מאסון 

 מיקום האתר החליפי  .1

 טווח זמנים לביצוע עדכונים שוטפים  .2

 מדדים מרכזיים: .3

 הזמן המרבי שלגביו ניתן לאבד מידע(   - RPOנקודת התאוששות ) ■

 הזמן המרבי עד לחזרתה של המערכת לתפקוד מלא(  - RTOזמן ההתאוששות ) ■

4.  ̂  )אם יש כאלה(  DRרשימת מערכות אשר לא מתוכננות לפעול 

 DRתיאור תשתיות תקשורת באתר  .5

 קיום נהלי התאוששות מאסון  .6

 ביצוע תרגולים תקופתיים לפי תרחישים שונים  .7

 DRישות אבטחת מידע של אתר עמידה בדר  .8

 DRביצוע סקר סיכונים לאתר  .9

 BCP (Business Continuity Plan)  - תכנית להמשכיות עסקית 

1. ( הארגון  חשוף  להם  והסיכויים  האיומים  ניתוח   BIA-Business Impactביצוע 
Analysis ) 

 מינוי צוות ניהול משברים  .2

 מינוי ועדה לניתוח תוצאות משברים .3

 תרגולים תקופתיים לפי תרחישים שונים ביצוע  .4

 קיום תכנית חזרה לשגרה  .5
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 SLA    שירות רמת  אמנת -  3 ’מסמך ט
 

 
לצורך הספקת שרותי תמיכה במשתמשים ותחזוקה מונעת ומתקנת של כלל מרכיבי המערכת  

 מוקד שרות. המועצהיעמיד הספק לרשות   מועצההמסופקת ל
 

 
  

 (Help Desk) מוקד שרות .1

  

 השירות יפעל בכל ימי העבודה לפחות בשעות הבאות :מוקד 
    
   17:00ועד לשעה  8:00ה מהשעה -ימים א    

 

 המוקד יאויש באנשי תמיכה מקצועיים. 

 

מענה טלפוני, לרבות הספקת תמיכה טלפונית בפניה למוקד יעשו על ידי תומכים מקצועיים  

 .(Call Center) ולא באמצעות טלפנים / מוקד שרות טלפוני

 
 הפניות למוקד תתאפשרנה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

 טלפון קווי.     -

 דוא"ל     -

  

 זמני תגובה  .2
 

  שניות. 180לא יעלה על זמן ההמתנה למענה טלפוני   .2.1
 

שום מחשב  יזמני התגובה לתחילת טיפול בהודעה על ליקוי במערכת מידע או י .2.2
 יהיו לפחות כמפורט להלן. 

 
  כללי – המועצהטיפול בפניות   .2.3

תחילת טיפול בבקשה לתמיכה / שרות יחל על פי השפעת המצב שהביא לפניה על תפקוד  
 , בזמני התגובה, כמפורט להלן. המועצה

  

 סוגי תקלות  .3
 

  תקלה קריטית  .3.1

 .שעה זמן התגובה לתחילת טיפול בתקלה קריטית יהיה בתוך
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 תקלה קריטית תחשב  

 שום במלואם יהמשביתה מערכת או י תקלה     -

 . מועצהתקלה שהתמשכותה מסבה נזק כספי ל    -

   חדש וטיפול בהרשאותמשתמש הקמת      -

 ככזו.  המועצה כל תקלה שתוגדר על ידי המנהל מטעם     -

 .לעבודה( בתוך יום עבודה המועצהתקלה קריטית מחייבת פתרון )החזרת  

  

  תקלה חמורה  .3.2

 . שעות (4) ארבע לתחילת טיפול בתקלה חמורה יהיה בתוךזמן התגובה 

 תקלה חמורה תחשב  

 תושבים ל המועצהתקלה המשביתה שרות מקוון שמספקת      -

לעמוד בדרישות הסטטוטוריות החלות עליה בכלל ו/או בלוחות   המועצה תקלה המונעת מ    -
 הזמנים להם היא מחויבת. 

 שרות מלא לתושביםמלספק  המועצה תקלה המונעת מ    -

   .מועצהתקלה המשביתה מעבודה יותר משני ממלאי תפקיד ב    -

 תקלה המונעת מעובד אחד או יותר מלספק שרות מלא במסגרת תפקידו.     -

 ככזו.   מועצהכל תקלה שתוגדר על ידי המנהל מטעם     -

  

 . תקלה חמורה מחייבת פתרון בתוך שני ימי עבודה

  

 תקלה אחרת  .3.3

לאחר ההודעה   לא יאוחר מיום העבודה הבא התגובה לתחילת טיפול בתקלה אחרת יהיהזמן  
  עליה.

 תקלה אחרת תחשב 

שום שאינה נמנית  יכל תלונה מצד משתמש על ליקוי בתפקוד ו/או בתפעול מערכת ו/או י    -
 על סוגי התקלות האחרים.

 ככזו.  המועצה כל תקלה שתוגדר על ידי המנהל מטעם     -

  

 .ה אחרת מחייבת פתרון בתוך חמישה ימי עבודהתקל

  

 אופן הטיפול בתקלה   .4

  

התייחסות לפניה בכתב למוקד השרות )דוא"ל ( לרבות אישור קבלתה ו/או הודעה על  .4.1
 וכן הודעה בדוא"ל על סיום הטיפול בתקלה כולל מספר התקלה. תחילת טיפול 

 בתוך שעה ממועד קבלתה. קריטית תעשה   במקרה של תקלהההתייחסות לפנייה  .4.2
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הטיפול בכל תקלה יעשה ברצף עד לפתרונה והחזרת המערכת לתפקוד מלא בזמן הקצר  .4.3
 ביותר. 

סיום טיפול בתקלה יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מהפונה כי התקלה תוקנה   .4.4
 לשביעות רצונו. 

 מועצהההספק ינהל יומן אירועים בו יתועדו כל פרטי התלונות על תקלות שדווחו על ידי   .4.5
, פרטי הטיפול בהן עד לפתרונן. היומן ינוהל באופן שיתאפשר לזהות כל פניה )באמצעות  

 מספר או קוד נפרד(. 
דו"ח מלא הכולל    המועצהאחת לרבעון או על פי דרישתו יעביר הספק למנהל מטעם   .4.6

על ידו   לא טופלו/וטופלו המועצהאת פרטי כל התלונות על תקלות שדווחו על ידי  
 . כולל זמן התגובה הראשוני והזמן שלקח עד סגירת הפניה בתקופה המבוקשת 

בכל מקרה של תקלה, מסוג כל שהוא, שידוע מראש כי אינה ניתנת לטיפול באמצעים   .4.7
א מאפשר החזרת המערכת לעבודה בזמן הנדרש, ישגר סיון לעשות כן לימקוונים, או שנ

הספק לאתר התקנת המערכת מומחה מטעמו מצויד בכל האמצעים הנדרשים לו כדי  
 לטפל בתיקון התקלה בזמן הקצר האפשרי. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי זמני התגובה ומשך התיקון המפורטים כוללים את כל  .4.8
 ת זמני הגעה. הזמנים המצטברים לביצוע התיקון לרבו

  

 פיצוי מוסכם על חריגה מזמני תגובה. .5

  

המציע מעצם הצעתו מתחייב כי היה ויזכה יעמוד ברמת הספקת שרותי האחזקה והתמיכה  
 כנדרש בהסכם זה. 

היה ויחרוג הספק ממחויבותו כאמור בסעיף זה לרבות אי עמידה בזמני התגובה ו/או במשכי  
באופן   , על עצם החריגה, בפיצוי מוסכם מראש המועצההטיפול עליהם התחייב, יפצה הספק את 

  הבא :
 
 

 פיצוי  זמן לטיפול  נושא  
 ₪ לכל יום   1,000 עד שעה   קריטית    פנייה/תקלה
 ₪ לכל יום   400 שעות   4עד  חמורה  פנייה  /תקלה
 ₪ לכל יום   200 עד יום עסקים אחרת    פנייה /תקלה

ימי עסקים   5עד   תיאום הדרכה / הטמעה  
 להגעה  

 ₪ לכל יום 200

ימי עסקים   2עד   הגעת גורם טכני לטיפול בבעיה 
 להגעה 

 ₪ לכל יום   300

חודש עד   עדכון גרסה 
 מהוצאתה

 ₪ לכל יום 100

עבודה  )או  מטמיע/עובד  הגעת  אי 
 מרחוק( 

  

 

 

בלבד על קיום החריגה יהוו את ההוכחה הבלעדית לעצם    המועצהמוצהר ומוסכם כי רישומי 
 קרותה. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בפיצוי המוסכם, המפורט לעיל, כדי להוות פיצוי מלא או  
על כל תרופה או סעד העומדים    המועצהאם יגרם או ויתור של     מועצהשיגרם לחלקי לנזק 

 לרשותה על פי ההסכם ו/או כל דין. 

תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המגיע לספק עקב חריגה מכל תשלום המגיע לו ממנו     המועצה
 או להוציא לו חיוב על כך. 

את סכום הפיצוי הנקוב    מועצהלחיוב לספק על פיצוי חריגה, ישלם הספק   המועצההוציאה 
 ימי עבודה ממועד הפקתו.   5 ךבחיוב בתו
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נוסח המלצות על ניסיון עבר בביצוע פרויקט ייעודי קרקע   - ’ מסמך י
 לוועדה מקומית/ ועדה מרחבית 

 
 *  על המשתתפים לשכפל את נוסח האישור על מנת להגיש המלצות   ** 

מסמך  בנוסחים דומים , אך חשוב לציין כי ככל שההמלצה תהא חסרה במידע הנדרש בניתן להגיש ** 

 ** היא תנוקד בחסר  יא’

 לכבוד

 מועצה אזורית זבולון   

 א.ג.נ., 

 אישור והמלצה על ניסיון בביצוע פרויקט למחשוב ייעודי קרקע הנדון: 

_______________________   -_______________ )התפקיד המקצועי( ב -מתוקף תפקידי כ 

הספק    1.1.2017(, הריני מאשר כי במהלך התקופה שמיום  "הוועדה")שם ועדת בנין העיר( )להלן: 

  עבור הוועדה פרויקט למחשוב  והשלים(, ביצע "המשתתף"__________________ )להלן: 

 . כקבלן ראשי"(, השירותים"ייעודי קרקע )להלן: 

 : חודש _____ שנת _____. מועד סיום חודש _____ שנת _____;  מועד תחילת ביצוע:

 (:נא לסמן/ למלא ניקוד במקום המתאיםלהלן התייחסותי לעבודות הספק )

 ניקוד קריטריון

תוכניות    מספר -התקדמות הקמת הפרויקט

 ממוצע בשנה 

  נק'( 0בממוצע לשנה )= תוכניות  50-פחות מ 

   נק'(  10בממוצע לשנה )=  תוכניות 50מעל 

 _____ נקודות 

לאחר סיום שביעות רצון מתוצר עבודות המשתתף 

  הפרויקט

 = מעולה( :   10= גרוע,0נקודות ) 1 -0בסולם 

 _____ נקודות 

מפיקה דפי מידע באופן שוטף   לאהוועדה    הוועדה מפיקה דפי מידע באופן שוטף מהמערכת  

 נק'(  0מהמערכת  )= 

  הוועדה מפיקה דפי מידע באופן שוטף

 נק'( 10 מהמערכת )=

 _____ נקודות 

 : פרטי הממליץ
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 _______________               _______________                 _______________  

 סלולארי/טלפון                          תפקיד בוועדה                     שם מלא   

 
      ______________                __________________    

 חתימה וחותמת הממליץ               תאריך      
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 גאוגרפית למערכת  נוסח המלצה -  א"מסמך י

 **  על המשתתפים לשכפל את נוסח האישור על מנת להגיש המלצות ** 

 לכבוד

    זבולון מועצה אזורית

 ג.א.נ,  

 אישור בדבר מתן שירותים בתחום מערכת מידע גאוגרפית הנדון: 

(, "המשתתף"אני, החתום מטה, מאשר בזה כי חברת _______________________ )להלן: 

מספקת לרשות המקומית/לוועדה המרחבית __________________ )שם הרשות / וועדה(,  

 .  כקבלן ראשי"(, השירותיםשירותים בתחום מערכת מידע גאוגרפית )להלן: "

ודול שטח , מוקד לקוחות וכן שירותי עדכון  השירותים כוללים : מערכת גאוגרפית בענן, מ 

 והשלמת נתונים במערכת על פי הצורך.  

 מחודש _____ שנת _____, ועד היום .  המערכת מותקנת :

 . מנהל הלקוח מטעם החברה ___________

 

 להלן ניקוד השירותים הניתנים על ידי החברה   

 ( 5 – 0)נא לתת ציון מ 

 ציון  נושא 

  שביעות רצון מהמערכת  

  מענה המוקד 

  תיקון תקלות   

  יחסי עבודה מול הספק 

 

 : פרטי הממליץ

 _______________                 _______________                      _______________  

 סלולארי/טלפון            תפקיד הממליץ ברשות / וועדה                     שם מלא   
 

      ______________                                  __________________  
  

 חתימה וחותמת הממליץ                     תאריך       

 טבלה זו תשמש את המציע לפירוט ניסיון מקצועי ביחס לביצוע שירותים  
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 התחייבות הספק לאבטחת מידע  –ב"מסמך י
 

)להלן מטה  החתומים  ואנו  זבולון "הספק"(    :הואיל  אזורית  למועצה  )להלן;    מספקים 

 .  עודי קרקעי מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של י"( המועצה"

 

ל  השירותים  ומתן  של    מועצהוהואיל;  המידע  סודיות  על  לשמור  שלנו  בהתחייבות  מותנה 

 ועל אבטחת מידע כמפורט בכתב זה;  המועצה

 

 אי לכך, אנחנו מתחייבים בזאת כדלקמן; 

הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט   .1

באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות  

 רשם מאגרי מידע. 

ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר להבטיח  הספק   .2

מערכות   משאבי  ובהגנת  למידע  הגישה  בהרשאות  ובסיסמא,  המשתמש  בזיהוי  נכון  שימוש 

 .  מועצההמחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך ל

הכולל  .3 סודיות,  הצהרות  על  עובדיו  את  להחתים  מתחייב  התחייבות  הספק  היתר,  בין  ות, 

 . המועצהלשמירה מוחלטת על סודיות המידע של 

  שונות  סביבות  בין  תקשורת  לרבות  מאובטחת  בתשתית  יישמרו  המועצה   של  המידע  קבצי .4

 (.  חיצוניים ממשקים, פנימיים ממשקים)

 ,Routers   כגון   התקשורת  ולרכיבי   לשרתים,  למחשבים  גישה  ובקרת   פיזית  הגנה   קיימת  .5

Switches. 

-User)  בזיהוי  שימוש  תוך  רק  תתאפשר,  המועצה  של  מידע  המחזיקה  המחשוב  לסביבת  הגישה .6

ID  )ערכית  חד  נוספת  זיהוי  בשכבת  וכן  וחסויות  אישיות  ובסיסמאות  אישי  (MFA  ) הסיסמאות  

  ל   אחת  של   בתדירות  לפחות   סיסמא  החלפת  תחייב  והמערכת  למשתמשים  רק  ידועות  תהיינה

 . חדשים 3

,  הקוד  על  הגנה  לרבות   מידע  אבטחת  כללי   עליו  וחלים   למשתמשים  חשוף  אינו  שרת-צד  קוד .7

 .לקוד מאובטחת גישה, מאובטח ופיתוח   שינוי תהליכי

  העובד   תפקיד  עיקרון  על  תתבסס  ההרשאות  מערכת.  גישה  למורשי  הרשאות  מערכת  תנוהל .8

(RBAC .) 

  לעובדים  הרשת   מנהלי  בין  המפרידות  הרשאה  רמות  ויצירת  הרשאות  ניהול  מערכת  מופעלת .9

 . שיתופית סביבה/מערכת  י"ע  ניתן והשירות במידה שונים לקוחות  בין וכן. אחרים

 Need to know” , “least"  לעקרונות  בכפוף  יהיה  למידע  והגישה  ההרשאות  נושא  כלל .10

Privilege. 
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  לספריות  הגישה.  המועצה  של  וקבצים  לספריות  בגישה  סביבת השירותיםב  פנימי  מידור  מיושם .11

 . זאת מחייבים בחברה ותפקידם  שעבודתם למי רק  תתאפשר אלה וקבצים

להשתמש  .12 או  ההתקשרות,  במסגרת  שיתקבל  מידע  שלישי  לצד  להעביר  לא  מתחייב  הספק 

ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע   יחשפו אליו אגב  במידע שעובדיו 

  ההתקשרות.

 לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.   המועצה הספק מתחייב לאפשר לנציג  .13

השייך   .14 מידע  המכילים  מחשבים  על  נוזקות  נגד  ומעודכנת  תקנית  הגנה  תוכנת  יתקין  הספק 

 . חתימות על ןרק אך תתבסס לא  זו תוכנה .מועצהל

 ( לפרט את סוג ההגנה הקיימת ו   ליד כל סעיף בנספח זה מצד ימין של אות הסעיף   V)יש לסמן בכתב יד בדיו את האות  

 

 : לרבות   המידע   חסיון .  א 

הרשאות ממודרות למשתמשים בכדי שהמידע יהיה נגיש אך ורק לגורם שאושר על ידי    מתן  •

 המועצה  

 יום.    90מבוססת סיסמא אישית ומנגנון זיהוי חד ערכי . סיסמא אישית תתחלף בכל    הזדהות  •

וכרטיס חכם עבור גישה מקומית/גישה מרחוק )נא    Tokenבאמצעי אבטחת מידע כגון    שימוש  •

 לפרט( 

 ומעלה.   TLS 1.2נתונים בתקשורת מבוסס    הצפנת  •

 . Data at rest  הצפנת  •

 . L3 – L7חומת אש לסינון    FireWall  תוכנת  •
 

 לזיהוי תעבורה אנומלית   IPS  תוכנת  •
   

 המידע   זמינות .  ב 

   ושיחזורים גיבויים    נוהלי  •

   DRP   -  Disaster Recovery Program  מנגנוני  •

 TLSנתונים המועברים ברשת האינטרנט על ידי פרוטוקולים וערוצים מאובטחים בתקן    הצפנת  •

 ומעלה    1.2

• VPN   -  Virtual Private Network   

 BCP – Business Continuity Plan  שרותית / עיסקית רציפות    תוכנית  •
    
 המידע   ואמינות   שלמות .  ג 

 בתקני אבטחת מידע    עמידה  •

 לכך   מך הוס   שלא   למי   למידע   נגישות   מניעת  •
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אתר האינטרנט, חוות השרתים של המציע      ,LAN, WANכל שכבות המידע לרבות:    אבטחת  •

 . best practice  – בהתאם ל  

 ( Intrgrity)   המידע   ואמינות   שלמות   לבחינת   מנגנון  •

שינויים אוטומטי המתעד כל שינוי שנעשה בנתונים, בהרשאות,    logשדה נתונים ירשם    לכל  •

ובטבלאות לרבות שם המשתמש, מהות השינוי, נתון לפני נתון אחרי השינוי מועד ביצוע השינוי  

של התחנה ממנה בוצע השינוי וכל נתון רלוונטי אחר. וזאת למעט אם    IP)תאריך ושעה( כתובת  

זוכה במכרז יהיה רשאי להגיש למועצה לאישור רשימת  המועצה קבעה שאין צורך בלוג כזה. ה 

 שדות שנרשם להם לוג בכל מערכת ולקבל אישור לרשימה זאת. 

   
 : הבאים   בתחומים   מתועדים   ונהלים   תהליכים .  ז  .א 

 מידע   אבטחת   מדיניות  •

 למידע   גישה  •

 סיסמאות   מדיניות  •

 הצפנה    מדיניות  •

 מאובטח   פיתוח   תהליכי  •

 מידע. רוע אבטחת  י נוהל לטיפול בא  •

 פיזית    גישה  •

 מאובטחת   תקשורת  •

  חליפית   עבודה   סביבת   והקמת (  DR)   מאסון   התאוששות   תכנית   יישם  ל הספק מחויב   •

   .  מפרט  ל   בהתאם   שעות   12  תוך 

 

 : נוספים אמצעים

i.  בין השרתים לבין מערכות הגיבוי וההתאוששות מאסון.  סביבותהפרדת 

ii.  ,נתונים על שמירה תוך שרת בסיס הנתונים ממוקם בסגמנט נפרד, ייעודי. 

iii.  .מתגי תקשורת מנוהלים, מנוטרים ומוקשחים 

iv.  .מערכת לניהול משתמשים והרשאות ברמת מערכת, מסך ושדה 

v.  הארגונית תתבצע אך ורק בפרוטוקול מאובטח    הספקהתחברות ספקים חיצוניים לרשת

 (MFAותוך הזדהות חד ערכית )

vi. לפי ה  מוקשחת הספק סביבתBest Practice . 
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vii. היצרן"י  ע  לשימוש המאושרים  האבטחה עדכוני  בכל מעודכנת הספק סביבת . 

viii.   ביצוע גיבויים סדירים בתדירות יומית, שבועית וחודשית. הגיבוי מתבצע הן לנתונים והן

 ת. י המערכות. הגיבויים נשמרים באתר מרוחק פיז  לתצורת

ix. הכניסות ויציאות של העובדים מאתרים בהם מצויות המערכות   תיעוד 

x. לניטור ובקרה הכוללת התראות זמן אמת   365*24*7מערכת שליטה ובקרה הפועלת  קיום

 .  365*24*7לצוות אנושי בזמינות מלאה  

xi.  אבטחת מידע ומתקפות סייבר ללקוחות באופן סדיר.   אירועיהנפקת התראות בדבר 

xii.  ידי   על יקבע הזמן פרקפעילות.  - תחנות קצה לאחר פרק זמן של אי שלניתוק אוטומטי 

 . עצההמו

xiii. זהות: הבאים הנתונים את וכולל , למערכות  הגישה   את המתעד  אוטומטי  תיעוד מנגנון קיום  

, הגישה ניסיון   בוצע שאליו  המערכת  רכיב, הגישה ניסיון של  והשעה התאריך , המשתמש

  .נדחתה או אושרה הגישה ואם, היקפה, הגישה  סוג, הגישה  ניסיון בוצע  ממנה הקצה תחנת

 את  לשחזר,  בנתונים לצפות, עת  בכל, ניתן  שיהיה המבטיח באופן, נשמרים התיעוד נתוני

. שהוא  חתך  בכל אלה נתונים בדבר  חות" דו להפיק, המקורי למצבם האמורים הנתונים

   .ומוצפנים  נפרד לאתר  מגובים הנתונים

xiv. הספק למועצה באופן מיידי  , יודיע על כך כמוגדר בתקנות במקרה של אירוע אבטחה חמור

 .לרשם באופן מידי, וכן ידווח לרשם על הצעדים שנקט בעקבות האירוע  והמועצה תודיע 

xv. וכל הנתונים  ובסיסי התשתית מערכות לרבות המערכות כלמתחייב בזה לעדכן את  הספק  

באופן שוטף לגרסאות מערכת הפעלה על מנת להימנע   המועצה עבור  שמפעיל תוכנה סוג

 . בהןמשימוש במערכות שהיצרן שלהן הפסיק לתמוך 

xvi. הקצה לאתרי הענן  ומערכות הנתונים בסיסי, המידע ממאגר  מאובטחת נתונים תקשורת ,

 1.2TLS בסטנדרט מקובל הצפנה במנגנון  שימוש כדי  תוך מבוצעת  האינטרנט באמצעות

 . המועצה ידי על מראש  מאושר ערך  שווה או ומעלה 

 ולראייה באנו על החתום 

 

        ______   ______________            __________   _______ 

 תאריך   חתימת הספק      שם )משפחה ופרטי(   חברה
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 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים  – ג "מסמך י
      

 לכבוד 

    זבולון מועצה אזורית

 א.ג.נ 

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 
 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 

גמורה   .1 סודיות  על  או  לשמור  השירותים  מן  והנובע  הקשור  כל  ו/או  המידע  של  ומוחלטת 
 ביצועם. 

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים    1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף   .2
או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא    מועצהל

ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד   מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר
 כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת   .3
 כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו. 

זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי   .4 לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה  להביא 
 החובה ולהחתים אותם על טופס סודיות כמצורף למסמכי ההסכם. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר  .5
אהיה   אם  בין  וזאת  זו,  התחייבותי  מהפרת  כתוצאה  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  לכם  יגרמו 

 חד עם אחרים. אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי בי 
להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד עם יום השירותים או מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או   .6

אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או  
הנני   כן,  כמו  עבורכם.  שהכנתי  חומר  או  השירותים  מתן  עקב  גוף  או  אדם  מכל  שקיבלתי 

  מערכתהקמת ל  13/2022מספר פומבי  "( פרסמה מכרז  ועצה המ)להלן "    זבולון מועצה אזוריתו הואיל
 "(; השירותים)להלן: " עודי קרקעיגאוגרפית וקליטה גרפית של י

 

 והנני _____________ )שם המציע( מעוניין להשתתף במכרז זה;  והואיל 

התנתה את השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות   המועצהו והואיל 
כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות  

 המידע;  

ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או   מועצהוהוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים ל והואיל 
אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל  

ו/או לפעילויותיה בכל צורה ואופן, לרבות אך    מועצהפה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך ל
 "(; המידעניות וכיוצ"ב )להלן: " מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים תוכ 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם   והואיל 
 ו/או לצדדים שלישיים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;



 מועצה אזורית זבולון

 מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יעודי קרקע הקמת ל  13/2022פומבי מכרז 

מס'   מכרזההננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו, הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי 
 , ההסכם ונספחיהם. להקמת מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של ייעודי קרקע 13/2022

 מתו: ____________        _______________ חתימת מורשי החתימה של המציע/ הקבלן וחות

 

 109מתוך  65עמוד   

 

מור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע בכל דרך שהיא בין אם  מתחייב לא לש
 בעותק קשיח ובין אם במדיה מגנטית ו/או ב"ענן". 

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן   .7
 השירותים כאמור לעיל. 

לכם   .8 השייך  כאמור  מידע  שאגלה  מקרה  הקשור  בכל  ו/או  ברשותכם  הנמצא  ו/או 
הסודיות   חובת  הפרת  בגין  כלפי  ועצמאית  נפרדת  תביעה  זכות  לכם  תהיה  לפעילויותיכם, 

  שלעיל. 
לאחר   ומסירתו  ביצוע העבודה  במהלך  לידי  שיגיע  במידע  ששימוש  לי  ידוע  כי  הנני מצהיר 

 .1981 -תשמ"אוחוק הגנת הפרטיות ה  1997 –מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 
 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבינכם.  .9

חובת הסודיות לא תחול על: )א( מידע שהיה ו/או הפך נחלת הכלל )ב( שהיה מצוי בחזקתו של   .10
ע"י   לגילוי  קודם  באופן    המועצההספק  )ג( שפותח  ו/או  סודיות;  חובת שמירת  ללא הפרת 
)ד( מידע שנמסר לספק ע"י צד ג' ללא הפרת חובת סודיות; ו/או )ה(    עצמאי ע"י הספק; ו/או

מידע אשר יוצר על ידי המציע במסגרת תכולת העבודה על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי  
וכו', ואינו מהווה פיתוח ייחודי   know-howלרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, 

 גילויו נדרש עפ"י דין".  ; ו/או )ו( מידע אשרהמועצהעבור 
     

 
 ולראיה באתי על החתום 

 
 
 

 ______________  _______________________           _______________ 
 חתימה וחותמת המציע          שם מלא של החותם בשם המציע   תאריך  
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בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הועדה ו/או לחבר הצהרה   -  ד"מסמך י

 מועצה

  לכבוד

 (  המועצה  - להלן)זבולון אזורית מועצה

 ., נ. א.ג

 במסגרת( המציע -להלן__________________________ ) ידי על  מוגשת  זו הצהרה .1
  מהצעתי נפרד  בלתי חלק ומהווה המועצה  י"ע  שפורסם 13/2022 מספר במכרז הצעתי
 .  במכרז

 : הבאים הסעיפים הוראות  את לידיעתי הביאה המועצה  כי בזאת מצהיר  הנני .2

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

  חלק האמורים לאחד שיש תאגיד  או, שותפו או  סוכנו, קרובו, מועצה חבר"
  עובד או  מנהל מהם  שאחד או ברווחיו או  בהונו אחוזים עשרה  על העולה
  - ״קרוב״,  זה לעניין, המועצה עם  לעסקה או לחוזה צד יהיה  לא, בו אחראי

 . אחות״ או  אח, בת או  בן, הורה,  זוג בן

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

  לעניין. המקומית  הרשות  עם לעסקה או לחוזה  צד יהיה לא המועצה ״חבר
  בעלי  קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה  חבר  -  מועצה״ ״חבר, זה

 . בו שליטה

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

- בן ידי  על  ולא בעצמו, בעקיפין ולא  במישרין לא, מועצה לעובד יהיה  לא"   
  עם  שנעשה עסק או  חוזה  בכל הנאה טובת או חלק כל,  שותפו או סוכנו , זוגו

  או שלו העבודה  בהסכם לעובד שיש  לעניין פרט, בשמה או  למענה  המועצה
  שירות קבלת בדבר לחוזה ופרט המועצה עובדי   של הכללי בהסכם

 .מספקת״ שהמועצה מהשירותים

 :   כי ולהצהיר  להודיע מבקש הנני לכך בהתאם .3

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

  עשרה  על העולה חלק מהם לאחד שיש, שותפו או  סוכנו, קרובו, מועצה חבר  אין .3.2
  שאחד  או  הצעתי את  הגשתי באמצעותו התאגיד של  ברווחיו או בהונו אחוזים

 . בו  אחראי עובד  או מנהל מהם

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

 אם  או, לעיל  כאמור קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה המועצה כי לי  ידוע .4
 . נכונה  לא הצהרה מסרתי
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  הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים  נכונים הם  לעיל שמסרתי הפרטים  כי בזאת מצהיר אני .5
 .אמת

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

 . ברשומות פורסמו  ותנאיו  שהאישור ובלבד (, אזוריות מועצות)

 

 :_____________________ המציע  של חתימה מורשי חתימת:_______________ תאריך

 ד"עו אישור

 

 : _________________  ד"עו  אישור.           בפניי חתמו  החתימה מורשי כי מאשר אני
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 תצהיר העדר תביעות משפטיות  -  ו"מסמך ט
 

 בתצהיר זה: 

 כמשמעותו בפקודות מס הכנסה )נוסח חדש(. "  :  "תושב ישראל

 )להלן: "חוק החברות"(.  1999 –לחוק החברות תשנ"ט  268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה " :

 "נושא משרה" :  כמשמעו בחוק החברות.  כמשמעותו בחוק החברות.        

 .  1968:  כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח         "שליטה"

 

 _________ נושא ת.ז._____________ , נושא במשרת ___________ אני הח"מ ______

 

__________________ )להלן : "החברה"( , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי   -ב
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק , מצהיר בזאת כדלקמן : 

 

גאוגרפית   מערכת  להקמת    13/2022  פומבי מכרז    מהצעת החברה אני נותן תצהירי זה כחלק   .1
 .   זבולון מועצה אזוריתב עודי קרקעיוקליטה גרפית של י 

 

הנני מצהיר ומאשר כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו/ או מי מבעלי שליטה בחברה ו/או   .2
מי ממנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה תביעות משפטיות ו הליכים משפטיים הנוגעים  
לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס  נכסים ו או  לתביעות כספיות שיש בהן כדי להשפיע על   

 המשך תפקוד המציע . 

 

 הנני מצהיר כי זה  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 

                                                                              _________________     _______________ 

 המצהיר        תאריך                                                                                                               

 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 

 

אני הח"מ, ______________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני 
מר_____________ נושא ת.ז. _______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  

 האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 _________________ 

 עורך דין 
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז   - ט"ז מסמך  
 
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על  
תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ )להלן: "המשתתף"(,  

 )להלן: "המכרז"(, מצהיר בזאת כדלקמן:   13/2022למכרז מספר  

 הליו.המשתתף ומנ אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.  .2

ללא   .3 עצמאי,  באופן  המשתתף  ידי  על  הוחלטו  למכרז  המשתתף  בהצעת  המופיעים  המחירים 
 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. 

אשר    מועצהשר מציע הצעות למכרז או  המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם א .4
 יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .5

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף   .6
 למכרז.

 להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה  .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה   .8
 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

)יש לסמן בעיגול את    נכון / לא נכון  –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .9
 התשובה(.  

 אם לא נכון, נא פרט:  

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

 ____________________________________ 

שנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות  המשתתף לא הורשע בארבע ה  .10
 נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה(.    –עבירות של תיאומי מכרזים  

            אם לא נכון, נא פרט: 
 _____________________________________________________________________

________________________________ _____________________________________
 _____________________________________________________________________

 ___ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .11

 

     _____________        _______________     _________ _________________ 

 תאריך                 המצהיר                         תפקידו                         חתימה         

 אישור 
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אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום  
____________ התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה  

___________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ______ 
לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  

 אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

 

      _______________                                               _____                             _____________________ 

      תאריך                                                                   שם מלא + חתימה + חותמת              
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 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   – ז "מסמך י

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

  

כ .1 משמש  המציע  - אני  אצל   _________________________________________
(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - ____________________________ )להלן

  - לביצוע השירותים נשוא המכרז )להלן    זבולוןאשר פרסמה המועצה האזורית    13/2022
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. המכרז(

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

 בתצהיר זה:  .3

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

 . 1981-)רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

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

   לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
סקה שלא כדין והבטחת תנאים  , לפי חוק עובדים זרים )איסור הע 2002באוקטובר    31  -

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-הוגנים(, התשנ"א

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

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,     1987-ר מינימום, התשמ"זו/או לפי חוק שכ
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(:  Xהריני להצהיר כי )סמן  .5

         לא חלות על    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף
 המציע. 

         חלות על המציע    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף
 והוא    

    אותן. מקיים    

  1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף   .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן   חלות על המציע 
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      עובדים. 100- המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

מעסיק   .7 שהמציע  לסמן    100)במקרה  נדרש  יותר  או  במשבצת    Xעובדים 
 :המתאימה(

    והרווחה העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  במכרז  שיזכה  ככל  כי  מתחייב  המציע 
זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998  -עם מוגבלות, תשנ"ח

    והשירותים והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע 
בחינת  לשם  שוויון  9 סעיף לפי  חובותיו יישום  החברתיים  עם  לחוק  לאנשים  זכויות 

 פעל ליישומן , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  1998   -מוגבלות, תשנ"ח
נתן   שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  זו  פנייה  לבצע  בעבר  התחייב  שהמציע  )במקרה 

 התחייבות זו(. 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של   .8
העבוד בתוך  משרד  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  ממועד    30ה  ימים 

 ההתקשרות. 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .9

 _________ 
 חתימה          

 אישור

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

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן  
 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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   היפרדות   נוהלתצהיר   -  ח"מסמך י

 

ת.ז._____________ , נושא במשרת  אני הח"מ _______________ נושא 
 ___________ 

 

את    -ב להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   , "החברה"(   : )להלן   __________________
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק , מצהיר בזאת כדלקמן :

 

החברה .1 מהצעת  כחלק  זה  תצהירי  נותן  מערכת   להקמת   13/2022פומבי  מכרז    אני 
 .   עודי קרקעיגאוגרפית וקליטה גרפית של י

 

כל המידע שהועבר   -למועצה    ככל שהחברה מספקת שירותיםהנני מצהיר ומאשר כי   .2
ב הקיימת  בין    מועצהמהמערכת  הקשרים  לרבות  ההתקשרות  במהלך  נוצר  ו/או 

. ועם סיום ההתקשרות על החברה להעביר את   כל הישויות שייכים אך ורק למזמין 
המידע כפי שקיים בגיבויים שלה  כולל טבלאות בסיס הנתונים בו השתמשה החברה 

סיום   על  המזמין  של  ההודעה  מיום  שבועיים  עד  מובהר ההתקשרותלמזמין  עוד   .
 . הקיימת   המערכת  נתוני  קבצי  לכל  ופתוחה  מלאה  גישה  למועצהסכם בזאת כי תנתן  ומו

 

 הנני מצהיר כי זה  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3
 
 
 
 

  _________________                                                            _______________ 

 המצהיר         תאריך                                                                                            
 
 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 

 

ביום_________ הופיע בפני אני הח"מ, ______________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי  
מר_____________ נושא ת.ז. _______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו  
 זה.

 

 _________________ 

 עורך דין 
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גאוגרפית וקליטה  מערכת  מתן שירותי הקמה ו ל  הסכם  -י"טמסמך  
   עודי קרקעיגרפית של י 

 

 

 ביום _______בחודש_________ שנת________   _______שנערך ונחתם ב                  

 

 

 ב י ן

 זבולון מועצה אזורית 

 ( "המזמין"ו/או  "המועצה)להלן : "    

 

 ו ב י ן

 

                                                           __________________ 

 (ו/או "הספק" )להלן : "הקבלן"    

 

יעודי  י מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של    יה ומתן שירותלהקמפרסמה מכרז      המועצהו הואיל:

 . "(השירותים)להלן " קרקע

המכרז   והואיל:  במסגרת  הצעה  הגיש  של  והקבלן  המכרזים  מיום   המועצהוועדת  בישיבתה 

כזוכה במכרז וראש המועצה אישר את המלצת   קבלן  ________ המליצה לקבוע את ה

 ; הועדה 

שירותים  למתן  המתאימים  והרישוי  המיומנות  היכולת,  בעל  הוא  כי  מצהיר  והקבלן                      והואיל:  

 נשוא הסכם זה. 

  את ביצוע העבודות   קבלן  למסור ל, מסכים  קבלן  והמזמין, על סמך הצעת והצהרות ה    והואיל:

למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים קבלן  והכל בכפוף להתחייבויות ה 

 ;בחוזה זה

 ; הסכם זהוהצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת והואיל:    
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 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי 

 

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז והנספחים המצורפים אליו, כמפורט להלן, מהווים חלק בלתי    .1

 נפרד מחוזה  זה. 

   יעודי קרקעי מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של הצעת מחיר ל  – מסמך ו’

 ואמנת שירות תכנית עבודה    עודי קרקע, יי  מפרט טכני, - 'ט כימסמ

 קיום ההסכם נוסח כתב ערבות בנקאית ל  -  ’נספח א

 קיום ביטוחים  אישור            - ב'נספח 

  
 

 למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות המפורשת בצידם: הגדרות .2

 

 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה. - " מסמכי החוזה" או "מסמכי המכרז " .2.1

  קבלן, עובדיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל  קבלןלרבות נציגיו של ה  -  "קבלן"ה .2.2

 משנה הפועל בשמו ובשבילו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

מסמך כל עבודה בהתאם להסכם זה ונספחיו, ובפרט לפי    -"העבודות" ו/או "השירותים"   .2.3

בהתאם להסכם זה ע"י המזמינה    קבלן, לרבות כל עבודה שתוטל על ה  המפרט הטכני   -  ’ט

ולרבות עבודות ארעיות ו/או נוספות ו/או חלקיות הנדרשות לביצועו של ההסכם או בקשר 

 לביצועו. 

   . ’מסמך ולביצוע העבודות נשוא המכרז שמולאה על גבי     קבלןהצעת ה  –"  קבלן"הצעת ה .2.4

כל הציוד, מוצרים, תוכנות מדף  וכיוצ"ב, הדרושים לשם   -"ציוד, מוצרים ותוכנות מדף "   .2.5

 ביצוען והשלמתן של העבודות נשוא המכרז 

 

 . התחייבויות הקבלן:         

  נית העבודה כת ,  טכנימפרט ה  -  ’ ט  כימסמלמתן שירותים כמפורט ב     המועצהבפני  הקבלן מתחייב   .3

 . , להסכם זהואמנת שירות
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מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של  הקבלן מתחייב להשלים את העבודות הקשורות במתן שירותי   .4

לפי הפירוט שבכל הזמנת עבודה, ולמסור אותם מושלמים ומוכנים לשימוש תוך פרק    ,  יעודי קרקעי

 .או קריאה לביצוע/ והזמן שהוגדר בכל הזמנה 

 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה: 

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר  .  בלבד  עובדיו  באמצעותאו  /ו  בעצמו  העבודות  את  יבצע  הקבלן .5

לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא   על פיו את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה

 , מראש ובכתב. לכך  המועצהאם קיבל את הסכמת  

או יותר מהשליטה    25%רשומה יראו בהעברת  היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי   .6

בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת  

 לעיל. 2זכות המנוגדת לסעיף 

על ידו אלא לאחר קבלת הסכמת    ם מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותיהקבלן   .7

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן  תהא      המועצהמראש ובכתב.      המועצה

נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות  

 לקיום הוראות מסמכי ההסכם ולטיב השירות על הקבלן.

 

 תקופת ההתקשרות:

וזאת החל מיום ________וכלה ביום __________.     חודשים     24הסכם זה נכרת לתקופה של   .8

  אחת   כל  חודשים  12  בנות  נוספות  תקופות   3  -ב  ההסכם  תקופת  את  להאריך,  רשאית  תהא  המועצה

 . שנים 5 על תעלה לא הכוללת ההתקשרות תקופת מקרה שבכל  כך( חלקן או כולן)

מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  ו   וללא צורך בהנמקה  בכל עת רשאית לבטל הסכם זה      המועצה  .9

עקב הפסקת ההתקשרות לפחות    ,כלשהם  לקבלן  בכתב  בהודעה  סיום תקופת    30וזאת  יום טרם 

 ההתקשרות. 

 

 התמורה:

בתמורה בגין מילוי עבודות שביצע הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם להצעת   .10

   ולאחר אישור הגורמים המוסמכים לכך.  הקבלן

מודגש בזאת כי התמורה הנזכרת לעיל תהא סופית ומוחלטת ולא תיווסף אליה כל תוספת מכל סוג   .11

 שהיא. 
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לעיל, בצירוף    10הקבלן יגיש חשבון מפורט בו ייכלל אך ורק הסכום הנזכר בהתאם לאמור בסעיף   .12

ואישורו  החשבון  בדיקת  לאחר  הקבלן.  פעולות  מטעםע"י    דיווח  והגורמים    המועצה  ממונה 

 . הממונהלכך ישולם החשבון בשינויים או ללא שינויים לפי קביעת  כים המוסמ

 

קלנדארי .13 חודש  כל  מידי  חודשי  פעילות  דיווח  יעביר  החשבונית    הקבלן  הגשת  עם  )בצירוף(  יחד 

 כל הפעולות והשירותים החודשית, בכל אורך תקופת החוזה ותקופות ההארכה, דו"ח זה יכלול את  

משך החודש הקלנדארי הקודם בגינו הוגשה חשבונית התשלום. דיווח      מועצהשניתנו ע"י הקבלן  ל

 . מועצה הפעילות יכלול כל הפעולות שבוצעו ע"י הקבלן ב 

 

יום". למען    30תשלום של "שוטף +  לקבלן בתשלומים חודשיים בתנאי      המועצההתמורה תשלם    את .14

וכד' הדרושים לקבלן    חומרים, הציוד, כוח האדםמשרדים, ה הסר ספק, התמורה כוללת את כל ה

זכאי לדרוש   יהא  כי הקבלן לא  בין הצדדים  זה. מוסכם  פי הסכם  על  לצורך מילוי התחייבויותיו 

זה      המועצהמ הסכם  פי  על  השירותים  לביצוע  הקשור  בכל  הוצאותיו  החזר  ו/או  נוספת  תמורה 

ל כי  מ    מועצהומוסכם  המגיע  סכום  כל  לקבלן,  המגיעה  מהתמורה  לקזז  הזכות  הקבלן  שמורה 

 . מועצהל

 

 : סיקהעדר יחסי עובד מע

 

הקבלן מתחייב לבצע התחייבויות שלקח על עצמו בצורה דייקנית ומושלמת ולשביעות רצונה של   .15

 .   -ומצהיר ו/או מתחייב כדלקמן  המועצה

 
כי אין בהסכם כדי ליצור בין  ו  השירותים  את   יבצע כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא   .15.1

מטעמו ייחשבו כעובדי    מי וכי הוא וכל    סיק יחסי עובד ומע  ו מזמין או מי מטעמ להספק  

 הספק ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד כלשהם. 

כי בינו לבין המזמין אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הספק אינו מורשה או זכאי   .15.2

 המזמין כלפי צד ג'.   להתחייב או לחייב את

הספקכי   .15.3 לעובדי  התשלומים  סוציאליות,  ,כל  זכויות  עבודה,  שכר   ,ניכויים  לרבות 

, חובה או תשלומים אחרים  מיתשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה תשלו

כל ההוצאות  וכן  עם    ,יתר  בקשר  והאחריות  הספק  ההסכם  הסיכונים  על  בלבד יחולו 

 והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.    -ידו במלואם ובמועדם -וישולמו על
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כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים   , כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א .15.4

 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו.  -על

עמו, שעילתה  מי מטכנגד  את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או  כי הוא ישפה   .15.5

ומע עובד  יחסי  הספק    סיקבקיום  העסקת מזמיןלבין  בחוק  שעילתה  תובענה  בגין  או   ,

עובדים באמצעות קבלני כ"א, או בגין עילה חוזית או אחרת הנובעת מהתקשרות בין צד 

 . ג' לבין הספק בקשר עם הפרוייקט

שמוסכם  כי   .15.6 עלבהסכם  התמורה  עליו  השאר,  בין  לו,  הצהרותיו-ניתנת  בהסכם   בסיס 

אי לכך מסכים הספק, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או    כאמור.  מצג שיצר כלפי המזמיןוה

מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם מהמזמין זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או  

ידי ערכאה שיפוטית או גורם -מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על

הוא ישפה את כי בינו לבין המזמין מתקיימים יחסי עובד ומעביד,  אחר כלשהו,  מוסמך  

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר    - המועצה על כל נזק ו/או הוצאה שתגרם למועצה בגין כך  

 פי דין.  -העומד למזמין על 

כי המועצה רשאית לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו, אם לדעתו, אותו עובד   .15.7

לב מתאים  אינו  את הוא  הספק להפסיק בהקדם  חייב  זאת,  השירותים. משדרשה  יצוע 

 עבודתו ולהחליפו בעובד מתאים יותר, להנחת דעתה של המועצה.  

ידי הספק ובין אם תעלה  -האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין על כי   .16

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

 ספק את הספק כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו ל

 

על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור, לרבות הוצאות      המועצההקבלן ישפה ויפצה את   .17

 .   המועצהמשפטיות, מיד עם דרישתה הראשונה של 

 .  מועצהתהיה רשאית לקזז מכל סכום לו הקבלן יהיה זכאי את החוב שלו ל   המועצה .18

 

 וצוות הפרויקט מנהל הפרויקט 

לצורך    המועצה ישמש כאיש קשר בינו לבין  שמנהל הפרויקט  הקבלן יעסיק עובד מטעמו, אשר ישמש כ .19

ל מספק  הוא  אותם  יימסרו    .מועצההשירותים  שלו  הסלולארי  הטלפון  ומספר  הקשר  איש  פרטי 

 . מועצהב/וועדה למפקח, למנהל ולכל הנציגים הרלוונטיים ב

 העובד אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו במכרז.  ה מנהל הפרויקט יהי  .20
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,  המועצה, בין אם לאור נסיבות פנימיות אצל הקבלן ובין אם לאור דרישת  וככל שיעלה צורף בהחלפת  .21

מתחייב הקבלן להעסיק עובדים בעלי ניסיון בביצוע תפקידים דומים בפרויקטים דומים במהותם,  

 שנים.  3של לפחות  ניסיון כאמור  -ולעניין מנהל הפרויקט

 

,  המועצהאו בכל מקום רלוונטי לפי הוראת      המועצהאו באתרים בתחום    מועצהאיש הקשר יתייצב ב .22

 בכל עת שיידרש לכך.  

 

 כלא מתאים.   המועצההקבלן מתחייב להחליף מיד כל עובד שיימצא עד על ידי   .23

 

 אבטחת מידע סודיות ו .24

מבלי  –  בדרישות לאבטחת מידע כמופיע במפרטים  נהת תעמודמערכומתחייב כי ה   הספק .24.1

לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לבצע את כל דרישות הבטיחות שתידרשנה  

 על ידי המועצה, לרבות כל בדיקה לגבי עובדי הספק שתדרוש המועצה . 

הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה על המידע שיובא לידיעתו עקב, במהלך או לאחר   .24.2

( ועל הספק לנקוט בכל האמצעים להבטחת  המידע הסודי  -תקופת ההסכם )להלן  סיום  

יובהר כי הדרישה לשמירה על המידע הסודי אינה כוללת מידע פומבי שהוא    המידע הסודי.

כן דרישה זו אינה חלה  -נחלת הכלל ושהגיע לספק שלא במסגרת ההתקשרות בהסכם. כמו

לה בהתאם  מידע  להעביר  יחויב  שהספק  מוסמכת מקום  שיפוטית  ערכאה  של  חלטה 

ובהתאם להוראות הדין, ובלבד שהספק הודיע למזמין על דרישה ו/או החלטה זו מבעוד  

 מועד. 

תושבי  .24.3 אודות  סודי  מידע  השאר,  בין  כולל,  הסודי  שהמידע  יודע  הוא  כי  מצהיר  הספק 

 המועצה, אשר המועצה מחויב לשומרו בסודיות מוחלטת וכי הוא או כל מי מטעמו לא

  יגלו ו/או יעשו שימוש ו/או יחשפו מידע זה בפני כל גורם או מוסד.  

המידע   מחשיפת  כתוצאה  שייגרם  נזק  כל  בגין  המועצה  ו/או  המועצה  את  ישפה  הספק 

 כאמור. 

ו/או המועצה, פרט לצורך   .24.4 הספק מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו במחשבי המזמין 

על שיידרש  כפי  השירותים  ו- ביצוע  המזמין,  העתקת ידי  מביצוע  יימנע  השאר,  בין 

חומר/מידע ו/או מעיון בחומר ובמידע המצויים במחשבי המזמין ו/או  המועצה ו/או יימנע  

 מכל שימוש אחר בציוד המחשוב ובמידע האצור בו, שלא לצורך ביצוע השירותים.  
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טופס    .24.5 על  לחתום  וכן  במערכת,  המידע  של  ואבטחה  גיבוי  לבצע  הספק  מתחייב  עוד 

 המצורף למכרז/לחוזה.    ההצהרה

הנוגע   .24.6 למידע  ביחס  על סודיות  עובדיו על טופס שמירה  כל  הספק מתחייב להחתים את 

 למזמין ותושביו, בהתאם לדרישות הסכם זה.  

רותים  יהספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין הש .24.7

 לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה. לבין ענייניו האחרים והוא מתחייב  

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש בקבצי המערכת, בין במהלך תקופת ההתקשרות ובין   .24.8

בעת ובאופן    - לאחריה, אלא למטרת הסכם זה בלבד. הספק מתחייב להשמיד את המידע  

  שתקבע המועצה.  הוראה זו הינה הוראה מהותית בהסכם. 

על הספק וכן על כל העובדים מטעמו במתן השירותים, במישרין או  האמור בפרק זה יחול  .24.9

 בעקיפין, והספק מתחייב להדריך כל עובד מטעמו ביחס להתחייבויותיו לפי פרק זה. 

המועצה מתחייבת לא להעביר או לגלות לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, כל סוד, ידע או   .24.10

הקשורים בעסקי הספק, הן בתקופת  מידע כלשהוא לרבות סודות מקצועיים או מסחריים  

 ההסכם והן לאחר סיומו.  

הספק מחויב באבטחת המידע המתקבל מהמועצה והמידע שנצבר אצל הספק אגב מתן   .24.11

שירותים למועצה  , ובכלל זה מניעת שימוש לרעה במידע, פיקוח ובקרה על הגישה למידע  

 ועל השימוש בו ואבטחה של מערכות המחשוב שבהן מוחזק המידע. 

סיים הספק לספק את השירותים למועצה, יעביר הספק את המידע שבידיו לידי המועצה    .24.12

או לידי ספק אחר לפי הנחיות המועצה; נותר מידע בידי הספק  לאחר ביצוע ההוראות  

האמורות, יבוער המידע שהגיע אליו עקב מתן השירותים למועצה ויודיע על ביעור המידע 

 למועצה.  

וא מעסיק לצורך ביצוע השירותים לא יגלו מידע שהגיע אליהם עקב  הספק, עובדיו ומי שה .24.13

 מתן השירותים  למועצה  ולא יעשו בו כל שימוש, אלא לצורך מתן השירותים למועצה. 

, בכל מידע אחר המצוי   .24.14 יעשו שימוש, לשם מתן השירותים למועצה  הספק, ועובדיו לא 

שמקורו לשם    בידיהם  שנקטו  בפעולות  או  במועצה  אין  אינו    . למועצה  שירותים  מתן 

 באמור כדי למנוע מהספק ועובדיו לעשות שימוש במידע אחר בהתקיים התנאים האלה:

 
הייתה   .24.14.1 בעצמה,  השירותים  מתן  את  מבצעת  הייתה  המועצה  שאם  מידע 

 רשאית לעשות בו שימוש ולאסוף אותו, לצורכי השירותים;

 איסוף המידע והשימוש בו בידי הספק מותרים לפי דין;  .24.14.2
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השימוש ייעשה לפי נוהל עבודה שיקבע לעניין זה ושיכלול את סוגי המידע,   .24.14.3

ניטור,   הדרך והתנאים לשימוש במידע, לרבות האמצעים הנדרשים לצורך 

 פיקוח ובקרה על פעולת הספק  לפי הנוהל. 

והכול בכפוף להוראות  מפקח  או לפי נוהל עבודה שיקבע ההמפקח  לפי הנחיות  הספק יפעל   .24.15

 כל דין. 

 ע וקניין מיד .25

המועצה תרכוש אם יהיה צורך בכך ותעביר לספק את המידע והנתונים הדרושים לתפעול   .25.1

המערכת ולטיוב הנתונים. מידע ונתונים אלה יישארו בכל מקרה רכוש המועצה גם אם 

 יוחזקו בשרתים של הספק ו/או באתר הספק ו/או באירוח אצל ספק אחר. 

הנתונים במערכת הינם קניינה הבלעדי של המועצה. הנתונים  כל המידע והנתונים בבסיסי   .25.2

( של הספק  databasesשיאוחסנו במערכות המידע, המחשבים ובפרט בבסיסי הנתונים )

או   בחלקם  הנתונים  את  עת,  בכל  להעביר,  מתחייב  הספק  המועצה.  של  רכושה  הם 

   בשלמותם לידי המועצה או לידי נציגה מייד עם קבלת הדרישה מהמועצה.

הספק יעביר את הנתונים למועצה בתבנית מוכרת. הספק לא יהיה רשאי לגבות כל תשלום   .25.3

נוסף עבור שליפת הנתונים, הפקת הנתונים למדיה, העברת הנתונים, הספקת תיעוד של 

 מבנה הנתונים וכל שירות אחר הקשור להעברת הנתונים למועצה או לבא כוחה. 

דע, הנתונים והחיובים שהופקו ויופקו במערכת הינו הבעלים הבלעדי של כל המי  המזמין  .25.4

ו/או בתוכנות ו/או במידע המצוי במאגרי הנתונים של המערכת ו/או התוכנות והמזמין  

פי שיקול דעתו וללא כל תמורה נוספת  -רשאי לבצע במאגרי נתונים אלו כל שימוש, על

 לספק בגין כך. 

למערכת חדשה,   -המזמין רשאי להעביר נתונים מן המערכת ו/או ממאגר הנתונים כאמור   .25.5

שתירכש מספק אחר, מבלי שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק יסייע ככל 

הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך, ולספק לא תהא כל זכות עכבון  

 למלא אחריה ללא סייג.  ביחס לדרישה זו והוא מתחייב 

למען הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של   .25.6

המערכת, ככל שהוא נוגע לענייניה של המועצה ו/או המועצה ואין לו כל רשות לעשות בו  

 שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.    

בידי  זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות   .25.7 ו/או בתוכנות עצמן תישארנה  במערכת 

בעליהן. המזמין אינו רשאי להעביר את המערכת לאחר, ללא אישור הספק לכך מראש 
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כמו ולמכרז.  להסכם  בהתאם  המותרים  לשימושים  פרט  תהא  -ובכתב,  לא  למזמין  כן, 

 בלעדיות בשימוש במערכת זו והספק רשאי לשווק את המערכת גם לגורמים אחרים. 

  הפרטיות  הגנת  ותיקוני  התקנות,  החוק  פי   על   כנדרש  פועל  הוא  ומתחייב כי  צהירמ  הספק .25.8

  תיקוניו,  הפרטיות  הגנת  חוק   מהוראות  כמתחייב   ובקרה   אבטחה  באמצעי   נוקט   הוא   וכי

 . המידע מאגרי רשם והנחיות ותקנותיו 

  וסייבר   המידע  אבטחת  אחראי  על.  מטעמו  והסייבר  המידע  לאבטחת  אחראי  ימנה  הספק .25.9

  משאבי  ובהגנת  למידע   הגישה  בהרשאות,  ובסיסמא  המשתמש  בזיהוי  נכון  שימוש  להבטיח

 .למועצה  השייך מידע  המכילות התקשורת ומערכות והמידע המחשב מערכות

  התחייבות,  היתר  בין ,  הכוללות,  סודיות  הצהרות  על  עובדיו  את   להחתים   מתחייב  הספק .25.10

 להחתים  הדרישה  מן  פטור  יהיה  הספק.  המועצה  של  המידע  סודיות   על  מוחלטת  לשמירה

  לשמירת  התחייבות  על  חתומים  עובדיו  אם  סודיות  לשמירת  התחייבות  על  עובדיו  את

  לשמירת  עובד  התחייבות  שהפרת ובתנאי,  המועצה   של  מידע על,  היתר  בין,  החלה  סודיות

 .המועצה   כלפי הספק התחייבות של הפרה  תהווה סודיות

למועצה   .25.11 שייך  במערכת  המידע  כל   כי  ומוסכם  מובהר  ספק,  הסר  סיום  למען  ועם 

   והמידע כפי שקיים בגיבויים שלכל  להעביר את  מכל סיבה שהיא על הספק  ההתקשרות  

למזמין עד שבועיים מיום ההודעה של הספק    כולל טבלאות בסיס הנתונים בו השתמש

על סיום     מלאה  גישה  למועצהההתקשרות. עוד מובהר ומוסכם בזאת כי תנתן  המזמין 

 . הקיימת המערכת נתוני  קבצי לכל ופתוחה

 להשתמש  או, ההתקשרות במסגרת  שיתקבל מידע שלישי לצד להעביר  לא מתחייב הספק .25.12

  לביצוע  קשורה   שלא   אחרת  מטרה  לכל ,  ההתקשרות  ביצוע  אגב  אליו   יחשפו  שעובדיו  במידע

 .  ההתקשרות

 .  עת  בכל אבטחה ביקורת המועצה לערוך לנציג   לאפשר  מתחייב הספק .25.13

  השייך  מידע  המכילים  מחשבים  על   נוזקות   נגד   ומעודכנת   תקנית  הגנה  תוכנת   יתקין  הספק .25.14

 . למועצה

 . המועצה  דרישת  פי המערכת על על פרונטלית  הדרכה יבצע הספק .25.15

  הרלוונטיות  ובתקנות בחוק כמשמעותו המידע במאגר המחזיק הינו הספק כי בזה מובהר .25.16

 .  מכך המשתמע כל על המאגר  בעל הינה והמועצה

מנהל .25.17 ימנה  הספק  כחוק,  ירשם  המאגר  כי  לוודא  הספק  ויפעל    מאגר  באחריות  מידע 

כל   להוראות  בהתאם  יפעל  הספק  כחוק.  המידע  במאגר  כמחזיק  היותו  דין  לרישום 
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בכל כי הוא עומד  ובכלל זאת מצהיר ומתחייב הספק  ואבטחת המידע    תקנות  לשמירה 

 . המידע הרלבנטיים למאגרי והחוקים

והמועצה תהיה רשאית    אי .25.18 יסודית של ההסכם  יהווה הפרה  זה  מילוי ההוראות בסעיף 

 .  להלןאת ערבות הבנקאית הנזכרת  מיידיתלחלט 

ומתחייב   .25.19 מצהיר  בכל  כי  הספק  הקיימת  מהמערכת  שהועבר  נוצר   מועצההמידע  ו/או 

סיום  ועם   . למזמין  ורק  אך  שייכים  הישויות  בין  הקשרים  לרבות  ההתקשרות  במהלך 

על ה בגיבויים שלכל  להעביר את  ספק  ההתקשרות  כפי שקיים  כולל טבלאות     והמידע 

על סיום למזמין עד שבועיים מיום ההודעה של המזמין  ספק  בסיס הנתונים בו השתמש ה

 ההתקשרות .  

 ערבות:

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה      המועצהעם חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי   .26

מע"מ,₪    25,000של  בסכום   וטיב    כולל  ההסכם  מסמכי  פי  על  ההתחייבויות  כל  ביצוע  להבטחת 

חודשים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים )עפ"י נוסח    3  -השירות.  הערבות תהא בתוקף  עד ל

חודשים    3-ערבות המכרז( . במידה ותוארך ההתקשרות עם הקבלן יוארך תוקף הערבות בהתאם,  ל

 לאחר מועד סיום ההתקשרות החדש. 

 

 ביטוחים:

27.  

  לפיתוח  החברה  או/ ו  זבולון  אזורית  מועצה:  קראי(  הביטוח  סעיף)  זה  בסעיף  המזמין .27.1

  של  עירוניים   תאגידים   או/ו  המועצה  של  השיפוט  בתחום   הישובים   או /ו   מ''בע  זבולון

 .למועצה קשורים  גופים או/ ו המועצה של סמך יחידות  או/ו  המועצה

  לפי  אחראי  הוא  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה  הסכם  לפי  הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי .27.2

  הביטוחים  עלות.  זה  בהסכם  כמפורט   ביטוחים  לעשות  מתחייב  הקבלן,  דין  כל

  ייושמו  זה  בהסכם  הביטוח   דרישות  כל.    בלבד  הקבלן  על  יחולו  העצמיות  וההשתתפויות

 .הצדדים בין  ההתקשרות  לפני הקבלן  של הביטוח  בפוליסות

  .זה הסכם לפי התחייבויותיו  לביצוע אותו שישמשו  וציוד לרכוש ביטוח יסדיר  הקבלן .27.3

  המזמין  כלפי   דרישה  או   בטענה   יבוא   שלא  מטעמו   מי   ובשם  בשמו   מצהיר   השירות   נותן  .27.4

,  סוג  מכל  שיבוב   תביעת  לגבי   גם  וכך,  כאמור  אותם  לבטח  היה  שניתן  אובדן  או  נזק  כל  בגין

 .ביטוח מחברות תחלוף  תביעות לרבות
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 קיום   ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות,  הנדרש  הביטוח .27.5

 נפרד  בלתי  חלק  מהווה   אשר(  ביטוחים  קיום  אישור   -   להלן )   ב'  כנספח   ב''המצ  ביטוחים

 להיקף ,  מטעמו  מי  או  המזמין  של   אישור  משום  בהם  ואין  מזעריים   הינם,  זה   מהסכם

 ככל,  לביטוח  וסכומים  ביטוחים  לקבוע  יהיה  הקבלן  על.  לביטוח  העומד  הסיכון  וגודל

 .שלישי ולצד למזמין,  לו הפסד  למנוע  מנת על  הסיכון וכפי האפשר

 את  לצמצם  נועד  לא   זה  בהסכם  הרשום"  ביטוחים  קיום  אישור"  כי  בזה  מובהר .27.6

  כדי  ורק   אך  הינו   ביטוחים  קיום  אישור  של  התמציתי  והתוכן,  ההסכם  פי  על  התחייבויות

  .ביטוחים קיום אישור נוסח לגבי  הביטוח על  הפיקוח בהנחיות לעמוד למבטחים לאפשר

  זכויות  את  או/ ו  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הביטוח  פוליסות  הוראות  את  הקבלן  הפר .27.7

  לו   תהיינה  ולא  ובלעדי  מלא  באופן  למזמין  שייגרמו  לנזקים  אחראי   הקבלן  יהיה,  המזמין

  כלפי   מלהעלות  מנוע  יהיה  והוא,  המזמין  כלפי  אחרות  או  כספיות,  טענות  או/ו   תביעות  כל

 .כאמור טענה  כל מטעמו והבאים המזמין 

  מתחת  שהם  נזקים  לרבות,  מבוטחים  בלתי  לנזקים  דין  לפי  אחראי  יהיה  לבדו   הקבלן .27.8

 .בפוליסה הנקובה  העצמית ההשתתפות  לגבול

  למזמין  הקבלן  ימציא,  עליו  המזמין  לחתימת  וכתנאי  זה  הסכם  על  החתימה  לפנייום    14 .27.9

 זה  הסכם   לפי  הנדרש  כפי  הביטוחים  נכללים  בהן  הפוליסות  ואת  ביטוחים  קיום  אישור  את

  הביטוח  בסוגי  לעסוק  ישראל  מדינת  של  רישיון  בעלת  ביטוח   חברת  ידי- על  חתומים  כשהם

 .הנדרשים

,  בפוליסות  או/ו   ביטוחים  קיום  באישור   הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  ימי 14 .27.10

 .נוספת ביטוח לתקופת מתוארכים כשהם שוב אותם למזמין השירות  נותן    ימציא

  מתן   משום  אין,  לעיל  כאמור  הפוליסות  או/ו  ביטוחים  קיום  אישור  בהמצאת  כי  מוסכם .27.11

  לשפות  התחייבה  הביטוח  חברת  אם   בין,  דין  כל  לפי  או/ו  זה  הסכם  לפי  קבלןל  כלשהו  פטור

  להטיל  כדי  בה  אין,  לעיל  כאמור  המזמין  לידי  והמצאתם,  לאו  אם  ובין  כאמור  נזקים  על

 .הביטוח  של וטיבו  היקפו לגבי כלשהי אחריות המזמין על

.  כך  לעשות   חייב  לא  אך  הפוליסות   או /ו   הביטוחים   קיום  אישור  את  לבדוק  רשאי   המזמין  .27.12

 את  פוטרת  אינה  מטעמו  מי  או  המזמין  ידי  על  בדיקתם-אי  או   בדיקתם,  ספק  הסר  למען

 .זה הסכם  פי  על אחריות או דין  פי  על מאחריות  השירות  נותן

 קיום  אישור  את  או/ו   הפוליסות  את   לתקן  או  לשנות  הקבלןמ  לבקש  רשאי  המזמין  .27.13

 לא  שינוי   או  לתיקון  הבקשה.  ההסכם  פי  על  להתחייבויות  להתאימם   מנת  על  ביטוחים

  המזמין  על  כך  עקב   תחול  ולא  הפוליסות  או/ו   ביטוחים  קיום  אישור  לתקינות  אישור  תהווה

 .כלשהי אחריות 
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,  המזמין  לדרישות   רלוונטי  שאינו   מידע  כל  יימחק  מהם   פוליסות   העתקי  להגיש   יכול  הקבלן  .27.14

 .ב "וכיו סודי עסקי  מידע , כתובות, אחרים ספקים  או מבוטחים שמות, מחירים לרבות

 הסדרת  אי  או  המצאת  אי  עקב  ההסכם  פי  על  ההתחייבויות  ביצוע  בתחילת  עיכוב  יחול  אם .27.15

 .כאמור  העיכוב  בשל שייגרם נזק  או הוצאה בכל דין  פי  על  הקבלן יישא, כנדרש ביטוח

 מתאים   לא  סכום  שסיבתם  והפסד  אובדן,  נזק  לכל  דין  לפי  אחראי  לבדו  השירות   נותן .27.16

  .הפוליסה הוראות  הפרת או  הפוליסה תנאי הפרת או ביטוח בפוליסת

  או/ו   המזמין  כנגד  תביעה  או/ו  דרישה  או/ ו  טענה  כל   לו  תהיה  לא  כי  מצהיר  השירות   נותן .27.17

-על (    הפוליסה  תוכן  אלמלא  זכאי  שהיה  או)    לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  מטעמו  הבאים

.  כאמור  לנזק  אחריות  מכל  אותם  פוטר  והוא,  שהסדיר  אחר  ביטוח  או/ו   ל"הנ   הביטוחים  פי

 . קבלן ל  בזדון נזק שביצע אדם כלפי יחול  לא  מאחריות פטור בדבר לעיל  האמור

  אחריות  ביטוח,  שלישי  צד  כלפי   אחריות  ביטוח:  יכללו  ביטוחים   קיום  ואישור   הפוליסות  .27.18

 .משולב חבות סייבר מקצועי אחריות ביטוח. מעבידים

   נותן   על  יחול  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  תשלום  לפיו  סעיף:  תכלולנה  הפוליסות  כל .27.19

,  מטעמו  והבאים  המזמין  כלפי  לתחלוף   זכותו   על  המבטח  מוותר   לפיו   סעיף ;  השירות

 לא  המבטח   לפיו  סעיף;    הקבלן  כלפי   בזדון  נזק  שביצע  מי  כלפי  יחול  לא  כאמור  הוויתור

 לכל  וקודם  ראשוני   הינו  הקבלן  של   והביטוח  המזמין מבטחי  כלפי   כפל   ביטוח   לטענת   יטען 

  בכדי  החריג  בביטול  אין  אולם   רבתי   רשלנות   חריג  ביטול .  המזמין  ידי-על  שנערך  ביטוח 

 לא   הפוליסות   לפיו  סעיף.  הדין  פי  על  המבוטח  בחובות  או/ו   המבטח  בזכויות  לפגוע

  כך   על  כתובה  הודעה  תימסר  אם  אלא,  הביטוח  תקופת   במשך  תבוטלנה  ולא  תצומצמנה

   נותן  של  מחדל  או  מעשה  לפיו  סעיף.  מראש  יום  60,  הפחות  לכל,  המזמין  לידי  רשום  בדואר

 .שיפוי לקבלת שלישי  צד או המזמין בזכויות  תפגע לא  לב בתום השירות

:  בגין סייגים   או   חריגים   יבוטלו   משולבת חבות סייבר  מקצועית   אחריות   לביטוח  בפוליסה .27.20

. מכוסה  נזק   עקב  ועיכוב  השימוש  אובדן.  לב  בתום  מסמכות  חריגה .  עובדים  של   יושר  אי

  מידע  אובדן.  משנה  קבלני  בגין  אחריות.  בפרטיות  פגיעה.  הרע  לשון  והוצאת  השמצה,  דיבה

  .ומסמכים

 :יירשמו  מקצועית אחריות לביטוח בפוליסה .27.21

  יהיה  לא הרטרואקטיבי הכיסוי תחילת מועד". רטרואקטיבית ביטוח תקופת" סעיף .27.21.1

 . הקבלן  לבין המזמין בין ההתקשרות  מיום מאוחר

  או   ביטול  לאחר  חודשים  6  של  גילוי  תקופת".    מאורכת  וגילוי  ביטוח  תקופת"  סעיף .27.21.2

 ובתנאי , השירות   נותן  י"ע תשלום  אי או  מרמה מעשה עקב למעט הביטוח חידוש אי
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  הפוליסה   כפי  ביטוח  היקף   באותו   השירות   נותן  חבות   את  המכסה   אחר   ביטוח   שאין

 .שפקעה

  שיבוב   תביעות:  בגין  ביטוחי  כיסוי  תכלול  שלישי   צד  סיכוני   אחריות   לביטוח   הפוליסה  .27.21.3

  לאומי   ביטוח  דמי  בתשלום  שחייב  מי  כנגד  תביעה  למעט  לאומי  לביטוח  המוסד  של

  רכב  כל  לביטוח  הפקודה  פי  על   ביטוח  בהסדרת  חייב  שאינו  ברכב  שימוש.  עובדיו  כלפי

 .הרמה במכשירי שימוש. המזמין בבעלות רכוש כולל  רכוש בכל פגיעה. מנועי

  הידוע נוסח פי על תהיינה( משולבת חבות סייבר מקצועית אחריות מלבד) הפוליסות .27.21.4

 .הביטוחי בכיסוי לו הדומה  אחר נוסח או ' ביט' בשם

 :שיפוי הרחבת .27.22

סייבר  מקצועית  ואחריות  שלישי  צד  הפוליסות .27.22.1 חבות    הרחבת  תכלולנה,  משולבת 

  הקבלן   של  מחדל  או/ו  טעות  או/ו  למעשה  אחריותו  בגין   המזמין  לטובת  שיפוי 

  שם   על  הפוליסה  הוצאה  כאילו  הביטוח  ייחשב  לפיו"  צולבת  אחריות"   סעיף  ותכלולנה

  בגין  כיסוי  תכלול  לא  מקצועית  אחריות  פוליסת .  בנפרד  המבוטח  מיחידי   אחד  כל

 .המזמין  כלפי השירות נותן תביעות 

   נותן  עובדי   של  כמעביד   ייחשב  אם  המזמין  את  לשפות  יורחב  מעבידים  אחריות  ביטוח  .27.22.2

 .השירותים

: כדלקמן  הביטוח  ולתקופת  לתובע  יהיו  ביטוחים  קיום  ואישור  בפוליסות  האחריות  גבולות .27.23

 שרשום   כפי   –  מעבידים   אחריות   ביטוח.  ₪  1,000,000  –   שלישי  צד  כלפי   אחריות   ביטוח 

 .₪ 4,000,000 –חבות סייברמשולב  מקצועית אחריות  ביטוח.  הזוכה הקבלן   של בפוליסה

  אחריות קבלן ל  קיימת עוד   כל, בתוקף יהיה  משולב חבות סייבר מקצועית  אחריות  ביטוח  .27.24

 .דין כל פי  על

,  ההתקשרות  תקופת  כל  ולאורך,  זה  בהסכם  מקום  בכל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .27.25

.  ותקנותיו  צוויו  כל  על  לאומי  לביטוח  חוק  הוראות  כל  אחר  למלא   השירות   נותן  מתחייב 

  המשנה   קבלני  כל  כי  לוודא  זה  הסכם   פי  ועל  החוק   פי  על  החובה  חלה  השירות   נותן  על

 .ותקנותיו צוויו כל על לאומי לביטוח חוק הוראות כל אחר למלא  הם  אף יקפידו  מטעמו

  לפי  הקבלן   מחיובי  לגרוע  באות  אינן,  שבו  המשנה  סעיפי  כל  על (  ביטוח)  זה  סעיף   הוראות  .27.26

  כי ,  במפורש  בזאת   ומובהר  מוצהר.  שהיא  כל  חבות  המזמין  על   להטיל  כדי  או,  זה  הסכם

  היו   שלא   המזמין  כלפי  כלשהן  תביעה  עילות  ליצור  כדי,  כאמור  ביטוחים  בעריכת  אין

  למעט )   הנזק  גורם  את  לפטור   כדי   בכך  אין  וכן   הביטוח  נערך  אלמלא,  כלפיו  קיימות

 .ידו  על שנגרם  נזק  בגין מאחריות(  המזמין
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 . ההסכם של מהותי תנאי  של הפרה תהווה(,  ביטוח סעיף)  זה סעיף  של הפרה .27.27

 

 :הפרות ופיצוייםביטול הסכם, 

  -"אהתשל(,  חוזה  הפרת  בשל)תרופות    החוזים  בחוק  כמשמעה  תוגדר"  יסודית"הפרה    זה  הסכם  לצרכי .1

   -בהם רשאית המועצה לבטל את ההסכם  וכן בכל אחד מן המקרים הבאים  1970

 ; הקבלן  ידי על מהותי מידע  גילוי  אי .1.1

  או   זמני  נכסים   כונס  שמונה   או   רגל  פשיטת   או  נכסים  כינוס   או  פירוק   להליכי  נכנס   הספק .1.2

 ; לקבלן קבוע או  זמני מפרק שמונה או, מרכושו לחלק או לרכושו קבוע

  עקב  כי,  לספק  מוקדמת  הודעה  מתן  ותוך,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על,  מועצהל  יתברר  אם .1.3

 . אפשרי  לבלתי או חוקי לבלתי  החוזה של קיומו   המשך יהיה  שבדין הוראות 

  להתקיים  יכול  לא  האירוע   מטעמו  מיאו  /ו  הקבלן  של  מחדליו  או  ממעשיו  כתוצאה  אם .1.4

 . ובטוח  סביר  באופן

 ;ההסכם דרישות על  עונה  אינו שהביטוח או הספק של הביטוח  פקע .1.5

 ;חלקם או השירותים את  לבצע רוצה/ יכול הוא  שאין  הודיע  הספק .1.6

  תיקן   לא  והספק  מקומיות  רשויות  המחייבות  הדין  הוראות  פי-על  פועלת  אינה  המערכת .1.7

  הגורמים  ידי- על  שנקבע  הזמן  תוך  -  הדין  לדרישות  המערכת  את  התאים  או/ו

 .המזמין ידי -על  או/ו המוסמכים

 ונדרשו  במידה  וכן  הרגולטורים  בהיבטים   שינוי  עקב  זו  התקשרות  לסיים  נדרשה  המועצה .1.8

  הנדרש  כל  את  הסדיר   לא  והספק  החוקית   בהסדרה   שינוי   עקב  בהסכם  התאמות 

 .כך בגין

  בוטל   זה  הסכם  או/ו.  המכרזים  ועדת  בהחלטת  טעות  עקב  נחתם  זה  הסכם  כי  התברר .1.9

 . משפטי הליך במסגרת

מן העבודות  שבמסגרת או לבטל חלק  הסכם זה הפרה יסודית, יהא המזמין זכאי לבטלו,    קבלןהפר ה .2

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לו על פי  הסכם זה או לדרוש את החלפת ספק המשנה  

 .הסכם זה או על פי כל דין

  יסודית  ההפרבמקרה של הפרה יסודית שלא תתוקן תהיה רשאית המועצה לבטל את ההסכם ובנוסף   .3

  כשהם  ליום     ₪  1,000  של  בסך   מראש  וקבועים  מוסכמים  בפיצויים  המועצה  את  תזכה   תתוקן  שלא

  בעת  ידוע  שיהא  למדד  ועד  ההסכם  חתימת  במועד  הידוע  מהמדד,  לצרכן  המחירים  למדד  צמודים

  ה הוצאותישם כיסוי  ל  מהספק  נוספים  סכומים  לתבוע  הזכות  מועצהל  שמורה,  בנוסף.  בפועל  התשלום

   .יהוהפסד 
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איננו מקיים אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו )שאיננה הפרה יסודית( ובלבד שלא    קבלןבכל פעם שה  .4

)בע"פ או בכתב(,    המועצה ימי עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת    7תוך    קבלןתוקנה ההפרה ע"י ה

על כל הפרה והפרה בגין כל יום שלא תוקנה.    ₪    500בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך    קבלןיחויב ה

לא תהיינה כל טענות מכל מין וסוג שהוא ולא תהיה לו    קבלן בנושא תהא סופית ול  המועצהפסיקת  

 .המועצהזכות ערעור על החלטת 

הופסקה ההתקשרות/בוטל ההסכם, ישלם המזמין לספק חלק יחסי מהתמורה, לפי קביעת המזמין,   .5

ש התקופה  באורך  השבהתחשב  סופקו  בקיזוז  יבה  הספק,  בהתחייבויות  ובעמידה  בפועל  רותים 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד    -סכומים/הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/מחדלי הספק 

  למזמין בהתאם להוראות כל דין.   

נזק,  - קבלת תשלום זה על ידי הספק תהווה הסכמה שלו לסילוק מוחלט של כל תביעה/טענה בגין 

 פסד, אובדן רווח או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לספק מחמת הפסקת ההסכם. ה

  לפיצוי  תביעה  לרבות ,  דין  כל   י" עפ  למועצה   העומדת   כלשהי  בזכות   לפגוע  כדי   יהיה   לא  ההסכם  בביטול .6

 . לה  שנגרמו נזקים  בגין

7.  

 כל  את  למועצה  להעביר  מחויב  הקבלן ,  שהיא  סיבה  מכל  ההסכם  הפסקת  של  מקרה  בכל .7.1

 המועצה  עבור  שנעשתה  העבודה  כל   את  או  הפעילות   לצורך  ונערך  שהופק  שברשותו   החומר

  אצלו  לעכב  רשאי  אינו  הקבלן   כי  מובהר.  פגיעה  שום  וללא  דיחוי   ללא ,  ההסכם  להפסקת   עד

 חומר  כל  כי  מובהר  עוד.  לו  המגיע  תשלום  בשל  לא  לרבות,  שהיא  סיבה  מכל  כלשהו  חומר

 המועצה   של  קניינה  הינוביצוע השירותים    לצורך  הקבלן  ידי  על  בוצע  או/ו  נערך  או/ו  שהופק

 . במקומו שיבוא החליפי  הספק עם פעולה  וישתף הנתונים את יעביר  הספק. בלבד

  הנתונים   לכל  מלאה  גישה,  מטעמה  אחר  ספק  לכל  או  למועצה  לאפשר  הקבלן  מחוייב  כן .7.2

 לצורך   המערכות  לכל   מלאה   גישה  וכן,  הספק  בידי   המצויים  והגיבוי  התיעוד ,  והמידע

  ספק  של  פעילותו  לתחילת  עד  םשירותי ה  של  המלאה  הפעילות  המשך  או,  הנתונים  הסבת

 . אחר

  כולל  המחושבים   הנתונים ,  הגולמיים  הנתונים   כל  את   כוללים   לעיל   המצוינים  והידע   המידע  .7.3

,  תנועות,  אב  נתוני,  הגיבוי  ופורמט  הגיבויים  נתוני,  חושבו  לפיהם   האלגוריתמים  פרוט
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 הנתונים  סוגיה  וכל ,  הרשאות,  משתמשים  טבלאות ,  אינדקסים,  תמונות,  סרוקים  מסמכים

 .   הנתונים מבנה  את המפרטות  טבלאות כולל

 . לעיל כאמור הנתונים העברת בגין תמורה  כל לתשלום זכאי יהיה  לא הספק .7.4

  לאחר גם יחולו יוצרים וזכויות סודיות שמירת בדבר ההוראות כי מובהר ספק הסר למען .7.5

 . זה הסכם הפסקת

 השירות  חיוניות .8

 .חירום  ובעת  שגרה בעת המועצה  את לשמש מיועד המכרז במסמכי המפורט  השירות .8.1

  ראשונה   ממדרגה  חיוני  ציבורי  שירות  מהווה  השירות   עבודת  כי  הצדדים  על  מוסכם .8.2

  להפסיקה   שלא  מתחייב  והספק,  הציבור  ובריאות  ביטחון  על  היתר  בין  לשמור  שמטרתה

 . שהיא סיבה משום

 שירותים   למתן   כמפעל"  או / ו"  חיוני   מפעל "כ  מוכרת   שהמועצה   לו   ידוע  כי   מצהיר   הספק .8.3

 המצבים אחד  המוסמכות  הרשויות   י" ע ויוכרז   במידה כי  בזאת מתחייב   והספק "  קיומים 

   - הבאים מהחוקים יותר או אחד  להוראות בהתאם

  חירום  שעת   בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על   הכרזה .8.3.1

 . 1973- ד"תשל( מיוחדות סמכויות)

,  האזרחית  ההתגוננות   לחוק  ג 9  בסעיף   כמשמעותו   בעורף  מיוחד   מצב   על  הכרזה .8.3.2

 . 1951-א"תשי

  נוסח )  המשטרה  לפקודת  א90  בסעיף   כהגדרתו   המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  הכרזה .8.3.3

 . 1971-א"תשל(, חדש

 . הממשלה יסוד לחוק 38 סעיף להוראות בהתאם חירום מצב על  הכרזה .8.3.4

  הוראת  או /ו  1967- ז"תשכ,  חירום  בשעת  עבודה  שירות  חוק  הוראות  או/ ו  ל"הנ  הוראות  תחולנה,  אזי

  ביצוע  לצורך  המשמשים  הספק  כלי   או/ו  שירותי  או/ו  עובדי  על  גם,  אחר  רלבנטי  דין  כל

  זולת,  כאמור  החירום  בתקופת  גם  השירותים  בביצוע  ימשיך  והוא  זה  חוזה  נשוא  העבודות

 . המוסמכים הגורמים מאת  מפורשת הוראה של במקרה

 שונות:
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פי שיקול      המועצה .9 על  עובדיו אשר מעניקים לה שירות  תהיה רשאית להורות לקבלן להחליף את 

 דעתה הבלעדי. 

 

, המסמכים, החשבונות הצילומים הנוגעים לביצוע הסכם זה,  ולשירותים הניתנים על  תוכניותכל ה .10

ואין הקבלן רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או      המועצהידי הקבלן או אחר, הם רכושה של  

 מוסרם לשימוש ו/או לפרסום צד ג' כלשהו. ל

תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו      המועצה  .11

 קצוב, המגיע לה ממנו על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

 בנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן.  לכאורה חשבונותיה ישמשו ראיה     המועצהספרי  .12

לא תהא קשורה       המועצהתנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו ו  .13

ובין בעל פה, שאינם   בין בכתב  והתחייבויות,  בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 

 נכללים בהסכם  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

ם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת  כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות הסכ .14

 שני הצדדים. 

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי   .15

 הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה.

 שעות לאחר שישלחה מבית דואר בישראל.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כשנתקבלה  .16

 

 ייה באו על החתום, לרא

 

 __________________    _____________________ 

   הקבלן                                    זבולון מועצה אזורית    

   

 לתאגיד  -אישור עורך דין 

______________,  אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי ה"ה  
 ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________  בהתאם לכל דין. 

 ___________ 

 עו"ד                                                                                                                                           
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   לקיום ההסכם נוסח ערבות בנקאית – נספח א’ 

 

 ________________  בנק 

 

 :  לכבוד 

     זבולון מועצה אזורית

  

  

  

 מס' ______________  ערבות בנקאיתהנדון: 

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  המבקשיםעל פי בקשת _____________ )להלן: "

או    15.08.22שפורסם ביום    2022  יולי שיוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש  ₪      25,000לסך של  

לכך,   שירות  וזאת  בסמוך  לקבלת  הצדדים  בין  שנכרת  החוזה  תנאי  כל  ביצוע  מערכת  להבטחת 

וחוזה ההתקשרות שנכרת על    13/2022 ', מכוח מכרז מס יעודי קרקעיגאוגרפית וקליטה גרפית של  

 . פיו

מתאריך דרישתכם    )שבעה( ימים  7תוך  באנו נשלם לכם את  ערבותנו זו הינה ערבות בלתי תלויה ו

מבלי  בכתב, כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה למדד הידוע ביום הדרישה,  הראשונה  

 . ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיאאו לבסס אותה,  שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם 

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך ממדד הבסיס, אנו נשלם לכם את סכום הקרן. 

 ____________.  עד תאריך  ____________ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

____ ]שם הסניף[, מספר  סניף הבנק  לבנק _____ ]שם הבנק[,  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  

 _______.  שכתובתו____ ]מספר הסניף[, 

 ו/או להסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 בנק _________________    תאריך ____________________ 
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 נספח ביטוחים תנאים כלליים    –  1נספח ב’  
 

  : ו/או    זבולון  מועצה אזוריתהמזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם 
ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או     תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים

 עובדיהם 

 

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם   .1
שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינה  

צאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך. הספק יוציא  בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הו
 ת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה. ועל חשבונו פוליס

 
הספק פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק   .2

 כאמור לעיל. 
 

האמור   .3 מכלליות  לגרוע  שתידרש  לעילמבלי  תשלום  או  הוצאה  כל  בגין  המזמינה  את  הספק  ישפה   ,
המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי הספק  ו/או  

 מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות. -עקב טענה בקשר ליחסי עובד
 

המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיע   .4
לספק ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמינה  

 תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. 
 

לכל  ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הספק   .5
הסכם זה, והוא  לנקוב באת הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם  הפחות  

 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם  יישא בעלותם וכן 
 

ם לשביעות רצונה  ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחי  7הספק ימציא למזמינה תוך   .6
  . ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה  של המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו

יום לפני מועד פקיעת הביטוחים    14הספק יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות  
 הנקובים בו. 

 
יתאיין הסכם  לא הוגש ו/או לא חודש במועד,    הספק מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש

 זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.
 

את פוליסת  גם  אם תבקש זאת המזמינה יהיה הספק חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה,   .7
 ידו בגין הפוליסות.  הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על

 
תהיה   .8 הנ"ל  הביטוח  שפוליסת  כדי  הנדרשים  התשלומים  כל  את  כסדרם  לשלם  בזאת  מתחייב  הספק 

בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל  
 במקום הספק ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה לספק.
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ים למזמינה כנגד  נהביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק אין בעריכת   .9
דין, כל  פי  ועל  ההסכם  פי  על  אחריותו    הספק  את  להגביל  הספק    או  את  לשחרר  כדי  בהם  ואין 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
 

לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי  בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי  
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע המזמינה כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מצומצם או משונה לרעה   .10
בסעיף   כאמור  הביטוח,  בתקופת  מבוטל  מחדש    6או  הביטוח  אותו  את  לערוך  הספק  מתחייב  לעיל, 

 ש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.ולהמציא אישור עריכת ביטוח חד

מזמינה .11 להמציא  הספק  מתחייב  המזמינה  בכתב  דרישה  לקבלת  בכפוף  לעיל,  לאמור    14בתוך    בנוסף 
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב  ארבעה עשר)

פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר    לקיימם ו/או החלים עליו על 
כמו כן מתחייב הספק לתקן את פוליסות הביטוח אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הספק",  

 על פי דרישות המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

הסכם  ב י הביטוח המתחייבים מן האמור  למען הסר הספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנא  .12
ועל הספק לבחון את    הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק,זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק,  

חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר,  
יעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור  כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תב 

 לגבולות האחריות המינימאליים כאמור. 

קיום של תנאי מתנאי איזו   .13 ו/או אי  כי הפרה  נקבע  לפגוע בכלליות האמור,  ומבלי  לעיל  בנוסף לאמור 
ומנהליו   עובדיו  ו/או  הספק  ידי  על  הביטוח  מטעמו  מפוליסות  מהבאים  מי  בזכויות  ו/או  יפגעו  לא 

 נה, על פי ביטוחים אלו.המזמי

בגין כל    , באופן מלא   כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמינה  .14
נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו  

ועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או  מהפוליסות על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או העובדים המ 
 בשמו ו/או עבורו. 

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הספק  ת)אך לא חייב  תהמזמינה רשאי .15
אין באמור  כאמור לעיל. הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמינה ביחס לאישורי הביטוח,  

על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי    לעיל כדי להטיל
הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת  

 על הספק על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. 

המפורטות באישור ביטוחי הספק, וכל תשלום    הספק מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות  .16
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן  
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם  

דא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע  את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוו
 העבודות. 

או מי מהם,   .17 זה  פי הסכם  על  לבצע  לא קיים הספק את הביטוחים אשר התחייב  ו/או  ביצע  היה  תלא 
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים    האך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותי  תהמזמינה רשאי 
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כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הספק. כל  
שיל המזמינה  התחייב  מהסכום  מיד    האו  יוחזר  כאמור  דרישתלבתשלומו  פי  על    הראשונה  המזמינה 

מבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף  . לחלופין ו20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של  
היה  ת לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא, וכן    ת היה רשאיתזה, המזמינה  

 לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.  ת המזמינה רשאי

ק למלא  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הספ .18
תקנות   הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות  לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 
וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו  

קופת ביצוע העבודות  חיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תוושל
 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית   .19
 של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

יכללו את   ופרויקט זה בלבד,הספק מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,   .20
 המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסות הנדרשות ע"פ חוזה זה ההרחבות המצ"ב, 

 

וכד' כולל  עודי קרקע ימערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של י  הקמתמהות העבודות :  

 שירותים נלווים  

 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן: 

וסייבר,   .1 נזקים לצדדים שלישיים עקב היעדר  ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצרים  ולרבות 
   הגנות או פריצות סייבר :  

 

למקרה ולתקופת ביטוח  ש"ח     4,000,000.-ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך של    
  ו/או הבאים מטעמו בגין עיסוקו כמפורט מעלה   של המבוטח  שנתית המכסה את רשלנותו המקצועית 

שהיא, לרבות    פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטיתנזק כספי טהור, בגין  ,
 הנובעת מרשלנות מקצועית. המזמינה ו 

 

 באות: הפוליסה תכלול את ההרחבות ה

המזמין ו/או חברות שלובות ו/או חברות בנות  של  ואת שמ כ"מבוטחים נוספים" שם המבוטח יכלול  .1.1
 בכל דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן בגין מעשי ומחדלי המבוטח והבאים מטעמו.  

ות  אך לא תביעת הספק כנגד המזמין בגין ההתקשר הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2
 . נשואת אישור זה

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את   .1.3
 כנגד אותה חבות. המזמין 
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, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי הפוליסה או  הספקהפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של   .1.4
ובלבד שנעשו בתום  ע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זולהיפרהמזמין של   ו בהתניותיה, לא יפגע בזכות

 . לב, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה

יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את    180מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו  .1.5
הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך  

 הספק. ישיר לפוליסה הקיימת ע"י  

 . עה בתנאיהיום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לר 60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .1.6
 

   ביטוח צד שלישי: .2

 

  2,000,000.-ש"ח   )אך לא פחות מ     2,000,000.  - ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של  
 ₪ (לאירוע  ולתקופת הבטוח.

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

לצורך פוליסה זו כצד  יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו   .2.1
 שלישי. 

ובתנאי כי יש חבות של  כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'   .2.2
 המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה  . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : "  3.12בסעיף   .2.3
 ".  ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 . כנגד המזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.4

ולמעט כלפי מי שגרם    המזמיןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   .2.5
 . בגין ההתקשרות נשואת אישור זהלנזק בזדון, 

 

   ביטוח חבות מעבידים: .3

 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות,  
₪ ( לאירוע אחד ולתקופת    20,000,000.-ש"ח  )אך לא פחות מ    20,000,000. -בגבולות אחריות שלא של   

 הביטוח. 

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
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 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  .3.1

 

 . הספק ו/או הבאים מטעמו למעשי ו/או מחדלי  ובגין אחריות ףהמזמין כמבוטח נוס הפוליסה תורחב לכסות את  3.2

 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה  . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : "  3.11בסעיף   . 3.3.
 ".  ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 

   המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.4

  

 ביטוח סייבר  .4

 

ניהול ואחזור מידע, לרבות פעילות  ביטוח סייבר הכולל הוצא  .4.1 הנדרשת לצורף השבת הפעילות    DRות 
של   אחריות  בגבול  הכשל  או  הפריצה  קיום  לפני  למצבו  המידע  השבת  ולרבות  $    1,000,000.-לתוקף, 

 loss of digital assets, Cyber extortion Threat,Securuty Eventלאירוע ולתקופת הביטוח הכולל  

Costs, Computer Crime & Computer Attacks 

 

ב .4.2 פרק  סיכונים,    –'  ביטוח  ניהול  הכולל   , שלישי  צד  כלפי   Network Security & Privacyאחריות 

Coverage',Electronic Media Liability     של יפחת מסך  לאירוע    1,000,000.-בגבול אחריות שלא   $
 ולתקופת הביטוח 

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .5

 

 הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.כל הכיסויים  .5.1

 

המזמין,   .5.2 את  גם  כולל  שהוא  כך  הורחב  החוזה,  להוראות  בקשר  הספק  שערך  הביטוחים  בכל  הכיסוי 
עובדיו, כל הבאים מטעמו, קבלנים וקבלני משנה של הספק בכל דרגה שהיא בגין אחריותם השילוחית  

 חדלי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו. והשיורית למעשי או מ

הודעה   .5.3 לקבלת  בכפוף  הביטוחים  תקופת  תוארך  החוזה  תקופת  ו/או  ההתקשרות  הארכת  של  במקרה 
מהספק וגם או המזמין. הודיע המזמין על הבקשה להארכה, תחויב הוא בגין הפרמיות המזמין, אלא אם  

  ו על כוונתבעקבות בקשה כנאמר לעיל    למזמין    הודיע המבטח      שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה.
לתוקף , תהייה    יום לפני כניסת הביטול)שלושים(    30את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  האריך  שלא ל
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יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד התחייבות    60למזמין אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד  
 .  לתקופה זו המזמין לתשלום הפרמיה היחסית הנדרשת

הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא    .5.4
)שישים( יום    60למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות    אם כן שלח המבטח

 מראש.

למעט    – בכל הביטוחים שערך הספק בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה    .5.5
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש,   –תביעות המוגשות נגד הספק לבדו  

סניטר  מכשירים  כימיים,  או  מזיקים  או  רעילים  חומרים  בהלה,  שיטפון,  גז,  אדים,  יים  התפוצצות, 
פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה  

 ולשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, וכן אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים. 

כל הביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו    .5.6

)ל או  SUBROGATIONתחלוף   , אליו  זיקה  גוף שלמזמין  או  וכל אדם  מיחידי המבוטח  יחיד  כל  נגד   )
 הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

כל הביטוחים שערך הספק בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין מחמת אי    .5.7
סירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, שלעניין זה  מ

 מוגדר כמנכ"ל המזמין, גזבר המזמין או האחראי על הביטוח כמזמין. 

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך    .5.8
מבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין. כל הביטוחים  כלשהי את אחריותו של ה 

"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא    והאמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הינ 
הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק  

 מכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה. או החבות ה

הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות    .5.9
 במידה ותחולנה. 

 חובות "המבוטח" ע"פ תנאי וסייגי הפוליסות תחולנה על הספק בלבד.  .5.10

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.   .5.11
 כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח 

 

 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור פרויקט  
 התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו זה פוליסת ביטוח 

 

מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ) ככל שצורפו ( , אשר מחובת הקבלן / ספק  
להמציאם חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות  

 הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  
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ן בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים את כל האמור  אי
בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך 
על הקבלן / ספק , במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם דרישות  

 ידיעת מבטחו של הקבלן / ספק.  אלו אשר מן הראוי שאף יובאו ל

כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, 
הרשות תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח 

שאי  חלופיים, אולם ככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנו
 הביטוח של הקבלן/ ספק 

 
 

 

 

 

 

 חתימת + חותמת הספק   שם הספק   תאריך 
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 אישור קיום ביטוחים   - 2’בנספח 
 

 

בלבד   זבולון  מועצה אזוריתלשימוש   

 
 . יעודי קרקעי מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של   הקמתל 2022/13 מכרז מספר אישור קיום ביטוחים בקשר ל

 

 
 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  

זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  ה. יחד עם באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגי

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  

 האישור. 

 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

  מועצה אזוריתשם: 

ו/או תאגידים   זבולון 

  המועצהעירוניים של 

ו/או יחידות סמך של  

ו/או גופים   המועצה 

 מועצה קשורים ל 
 

 שם 

 

 

מערכת גאוגרפית  אספקת 

יעודי  י וקליטה גרפית של 

המועצה עבור   קרקע  

 

מזמין שירותים ☒   

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

זבולון מען :   

 

 מען 

 

 

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי  

אחריות  גבולות  

או סכומי  

 ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום 

גבול אחריות/  

 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף   מטבע 

 וביטול חריגים  

 

 ₪  1,000,000   ביט    צד ג' 

 
 

אחריות צולבת.  – 302  

ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור.   

כיסוי לתביעות   - 315

 מל"ל.
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מבוטח נוסף בגין   - 321

מעשי או מחדלי המבוטח  

מבקש האישור.  –  

ראשוניות.  - 328  

רכוש מבקש האישור   - 329

 ייחשב כצד ג'.

אחריות  

 מעבידים 

   ביט   
 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪ 

 לטובת מבקש האישור. 

מבוטח נוסף היה   -319

וייחשב כמעבידם של מי  

 מעובדי המבוטח. 

ראשוניות.  – 328  

אחריות  

 מקצועית/מוצר 

אובדן מסמכים.  – 301 ₪  4,000,000      

אחריות צולבת.   – 302  

דיבה, השמצה   – 303

 והוצאת לשון הרע.

ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור. 

מבוטח נוסף בגין   – 321

  -מחדלי המבוטח מעשי או  

 מבקש האישור. 

מרמה ואי יושר   – 325

 עובדים.

פגיעה בפרטיות.   – 326  

שיהוי עקב.  \עיכוב – 327

 מקרה הביטוח. 

ראשוניות.  – 328  

  6תקופת גילוי – 332

אחריות   -חודשים 

 מקצועית 

  12תקופת גילוי  – 332

אחריות מוצר  –חודשים   

 

חבות  סייבר  

 צד א וצד ג' 

אחריות צולבת.   – 302 ₪  4,000,000      

דיבה, השמצה   – 303

 והוצאת לשון הרע.

 ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור. 

מבוטח נוסף בגין   – 321

  -מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור. 
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פגיעה בפרטיות.   – 326  

ראשוניות.  – 328  

  6תקופת גילוי  – 332

 חודשים.

 

 

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  פירוט 

(: נספח ב’המצוין ב  

מחשב -043  

מידע  – 044  

מיפוי  - 045  

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש   יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 הצעת מחיר   -   מסמך ו' 

 

 לכבוד 

 מועצה אזורית זבולון 

 

 ג.א.נ.,

 
עודי  ימערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יהקמת ל 2022/13 הצעת מחיר  למכרז מס'הנדון: 

  קרקע

 

 כללי   .1
 להלן מספר הבהרות בכל הנוגע למילוי הצעת המחיר ומרכיביה: 

 

 

מתייחס   .1.1 מוצע,  שרות  בכל  וכל  המחיר,  המשאבים  ו/או  החומרים  ו/או  הפעולות  לכל 
מלוא התפוקות  הנדרש להספקתו   והן  הן מלוא השרות  יעמדו  באופן שלרשות המזמין 

 הנדרשות ממנו לפי צרכי המזמין או דרישות כל דין. 

 

פריט ו/או /שרות ו/או פעולה שלא יצוין ו/או שלא יצוין עבורו מחיר יסופק למזמין ע"ח  .1.2
יידרש לצורך קבלת מלוא התפוקות מהשירותים ו/או המערכות  הקבלן, בכל עת ש

 שיבחר המזמין להזמין במהלך כל ההתקשרות. 
 

 . יתווסף מע"מלמחירים המוצעים בהצעה  .1.3

 

 כל המחירים בהצעה יהיו בתוקף בכל תקופת ההתקשרות. .1.4

 

כלל המרכיבים שלא מפורטים במסמכי מכרז זה ולכן לא נכללים בהצעתו    המציע יפרט את .1.5
והמזמין יידרש להצטייד בהם על חשבונו לצורך שימוש בשרותיו / במערכת המוצעת על  
ידו ויציין את מחירם. ככל שלא יציין את המרכיבים הנדרשים להירכש על ידי המזמין,  

 עלויות אלו יחולו על המציע .

 

תחייב לקבל את ההצעה כולה או כל חלק ממנה והמזמין רשאי לבצע את  אין המזמין מ .1.6
 העבודה כולה או חלק ממנה בעצמו או באמצעות מי מטעמו.
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מובהר בזאת כי למזמין נתונה הזכות להזמין את כל המרכיבים המפורטים בבקשה, או   .1.7
ול דעתו  חלקם, וכן לקבוע את הכמות שתוזמן מכל מרכיב ממציע אחד או יותר על פי שיק

 הבלעדי ולמציע לא תהא זכות תביעה כלשהי בגין זאת. 

 

 אופן תשלום התמורה .2

 

מטעם המזמין, חשבון בגין  שבו יגיש הקבלן למנהל, שימונה  5 -בראשית כל חודש ועד היום ה 
 הוגש חשבון עבור ביצועם. השירותים שבוצעו והושלמו על ידו עד סוף החודש הקודם וטרם

 

ק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול  יבדוהפרויקט  מנהל  
בכפוף לקבלת הודעה המפרטת את הסיבות בגינן החשבון אושר חלקית  , וזאת  דעתו הבלעדי
 כלל.  ו/או לא אושר

 

יבדוק את החשבון  המאושר, יאשר את כולו  או מקצתו  או שלא יאשרו  כלל  הכספים    מנהל
בהתאם לחוק    45שוטף +וישלם לקבלן את הסכום המאושר על ידו לתשלום במסגרת תנאי  

 נית המס במועצה.החל ממועד קבלת חשבו  מוסר תשלומים

 התשלום ע"פ ביצוע בפועל בלבד. 

 

 תקופות עיקריות  .3

 

מחיר כוללת מרכיבי הקמת המערכת והסבת המידע הקיים שיבוצעו בתקופה  הבקשה להצעות  
 מוגדרת , וכן דמי שימוש במערכות ו/או בשירותים אחרים במסגרת שוטפת.

 

בכל הקשור להתקשרות לקבלת שירותים שוטפים, תקופת ההתקשרות של המזמין עם קבלן  
 ין עמד בהתחייבויותיו כלפיו. חודשים ובלבד שהקבלן עימו יתקשר המזמ  60שיבחר תהיה לעד 

 

לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד תחשב תקופת ההתקשרות לצרכי שימוש במערכות המידע  
 . , כמפורט בטבלת שקלול המחיר חודשים 24 -

 

כל תקופה או כמות המצוינים בפרק זה הם לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד ואין בהם כדי  
הכמו את  להזמין  המזמין  את  להתקשר  לחייב  ו/או  כלל  להזמינו  או  פריט  לכל  הנקובה  ת 

 לתקופה הנקובה או להתקשר עם המציע כלל. 
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 : מרכיבי הצעת המחיר .4

 

 .  כללי .4.1

 

למערכת  המחיר הנקוב לדמי השימוש הוא לפיתוח ולשימוש מלא בכל היישומים   .4.1.1
ותהליכי העבודה בתחומים המצוינים במסגרת מכרז זה , ממשקים   גאוגרפית

כולל עדכון   למערכות נוספות בארגון , וכן לתחזוקתם ולתמיכה במשתמשים בהם
 המחיר בגין דמי התמיכה כולל בין היתר, . עדכון שוטףו  המועצהעפ"י צרכי 

 עדכונים שוטפים למערכת כולל עדכון גרסאות מעת לעת.  .4.1.1.1
 מענה לתקלות קריטיות ורגילות בהתאם לאמנת השירות. .4.1.1.2
 סיוע מרחוק  בהדרכה לשימוש מיטבי במערכת   .4.1.1.3
 . והפקת מפות ביצוע שאילתות ,  סיוע מרחוק בחילול דוחות  .4.1.1.4
 הדרכה בהיקף של שעתיים לכל עובד חדש. .4.1.1.5
 תחזוקה של הממשקים. .4.1.1.6

 
 

המחיר כולל, מעבר לאמור ליישומים עצמם גם דמי שימוש ודמי תמיכה שנתית   .4.1.2
ובאתר האינטרנט    מועצההשימוש ביישומים ב בתוכנות התשתית הנדרשות לצורך 

 וכן את כל הפעולות הנדרשות לשימוש מלא במערכות כולל:
 התקנת היישומים  .4.1.2.1
 בניית / הקמת / אחסנת / תחזוקת / עדכון אתר אינטרנט ככל שיידרש.  .4.1.2.2
הסבת הנתונים המנוהלים, במועד ההסבה, במערכות הקיימות   .4.1.2.3

הנדרש להבטחת שימוש  למערכות המוצעות וקליטתם בהם וביצוע כל  
מלא של כל משתמשי המערכות בכל המידע והיישומים המנוהלים בהם  

 לפחות ברמת השימוש שהייתה במערכות הקיימות.  
 / תבניות בסיס על פי צורך.  כרטסותהקמת  .4.1.2.4
 טפסים. לכל אורך תקופת ההתקשרות , הוספה ושינוי   כרטסותעדכון  .4.1.2.5
 הקמת ממשקים למערכות לווין קיימות  .4.1.2.6
 יכולות הטמעה ועדכון של פריטים נקודתיים הנגשת   .4.1.2.7

 
המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות / יישומים הנקוב בהצעה הוא ללא   .4.1.3

 הגבלת כמות משתמשים, אלא אם יצוין במפורש אחרת. 

 

המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות / יישומים הנקוב בהצעה כולל את   .4.1.4
שימוש על ידי כלל המשתמשים  רכישת והתקנת כל תוכנות התשתית הנדרשות ל

 במערכות, אלא אם צוין במפורש אחרת. 

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי שרות התמיכה והתחזוקה יכלול את כל ההתאמות   .4.1.5

הנדרשות למערכות המידע והיישומים הן כנדרש למזמין והן להבטחת עמידת  
ולו עליו  המזמין בכל הדרישות הסטטוטוריות ו/או הרגולטוריות האחרות כפי שיח

 מעת לעת במשך כל תקופת ההתקשרות. 
 

היה ובמהלך תקופת ההתקשרות ישנה המציע את סביבת הפיתוח ו/או ישדרג את   .4.1.6
מערכותיו המשמשות את המזמין לפי מכרז זה הוא מתחייב לשדרג את גרסת  
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המערכות ו/או תת מערכת שהתקין / העמיד לרשות המזמין קודם לכן לגרסה  
עמוד הגרסה  העדכנית ולבצע על חשבונו בלבד את כל הנדרש כדי שלרשות המזמין ת

 מערכת על כל המידע שנוהל במערכת טרם שדרוגה. ההעדכנית ביותר של  
 יישומים המוצעים על ידי המציע  רשימת ה .4.2

 
 גאוגרפית  מערכת   .4.2.1
ממשקים בין יישומי המציע לבין עצמם ובינם לבין המערכות המנהלות מידע   .4.2.2

במהלך   מועצהאו מחוצה לה והנדרשים ו/או ידרשו ל מועצהמרחבי / משלים ב
 govmap   ,cityconnectלרבות תכנון זמין, רישוי זמין,   ההתקשרות.

 
 

 המחיר )כל המחירים לא כוללים מע"מ(   הצעת .5
 

 הצעת המחיר ליישומים המילוליים הגראפיים והגיאוגרפיים הקיימים אצל המציע  .5.1
 

מחיר   כמות   פריט  מספר 

מינימום  

 ליחידה 

מחיר  

מקסימום  

 ליחידה 

הצעת  

מחיר  

 ליחידה 

סה"כ  

 עלות 

)מחיר  

מוצע  

כפול  

 כמות(  

מערכת הכוללת מודול אחזור,  1

 לשנתיים עבודה בשטח 

2 

 )שנתיים(  

20,000   

 לשנה  

30,000 

 לשנה  

 

  

ועדכון  עצמאי מודול קליטה  2

)סעיף   עצמאי  שכבות מידע 

זה לא כולל רכישה ואספקה  

של תוכנת מדף לקליטה  

ועדכון נתונים כדוגמת  

(  ArcMapאוטוקאד מפ או 

 )אופציונאלי( 

 לשנתיים

2 

 )שנתיים(  

2,500 

 לשנה  

3,500 

 לשנה  

  

הקמת מערכת )חד פעמי( כולל   3

 הקמת  

1 3,000 5,000   
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תשלום   בסיס נתונים גיאוגרפי 

 חד פעמי  

תשלום חד  

 פעמי  

ממשק למערכת לווין הקיימות   4

 ברשות  

3 

 

 ללא עלות 

תשלום  

 חד פעמי 

 

1,000 

תשלום חד  

 פעמי 

  

עדכון / הוספה של שכבה גרפית   5

 לשנה  5עד  –

ללא    ללא עלות  ללא עלות  

 עלות 

עדכון / הוספה של שכבה   6

 ואילך    6משכבה  –גרפית 

20 150 300   

הוספת   7

 אורטופוטו 

2 400 600   

עדכון מעג"ל /   8

 בנט"ל 

2 500 650   

הוספת שאילתא / דוח /   9

 תבנית להפקת מפה  

20 100 150   

שעות לעדכון   100סל של    10

 נתונים  

₪   130)המחיר לא יעלה על 

 לשעה ( 

100 100 130   

  כתב כמויות לא כולל מע"מ סה"כ  

 
( והתשלום בגינם  10הסעיפים בטבלה כולל את זמן העבודה ) מלבד סעיף מובהר בזאת כי התמחור לכל 

 יהא בהתאם להצעת המחיר וללא כל תוספת נוספת. 
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 הדרכה והטמעה –עלויות חד פעמיות 

 

 הדרכה מס. 

מחיר  
יחידה  

 מינימום  

מחיר  
יחידה  

כמות  מקסימום
שעות 

הדרכה /  
 הטמעה 

עלות שעת  
הדרכה הצעת  

 המשתתף 

 סה"כ 

עלות הדרכה  
 הצעת המשתתף 

)מחיר מוצע  
ליחידה כפול כמות  

 מוערכת(  

להדרכה   1 שעות  סל 
השונות    במערכות 

שלב   במהלך 
 ההקמה  

 ללא עלות    ללא עלות  ללא עלות 

להדרכה   2 שעות  סל 
 במערכות השונות  

120   ₪ 180   ₪ 50   

סה"כ כתב כמויות לא כולל  
 מע"מ 

 

 

יקום לזוכה רק לאחר  ועבור הדרכה והטמעה שוטפת מערכת עבור המובהר בזאת כי התשלום בגין דמי השימוש  

 .  וקבלת אישור בכתבהשלמת ההדרכה על המערכת 

 

 טבלה מרכזת   .5.2
 

 סה"כ מחיר לא כולל מע"מ    נושא   מס' סעיף 

  כולל עדכונים  מערכת גאוגרפית דמי שימוש ל 5.1

  עלויות חד פעמיות  5.2

  סה"כ מחיר לא כולל מע"מ  
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    )המחיר כולל את כל העלויות ( ייעודי קרקע פרויקט .6
 

 עודי קרקע תהיה אחוז הנחה מהטבלה המפורטת בסעיף זה  יהצעת המחיר עבור פרויקט י
 

 עודי קרקע(  י)י  הצעת המחיראחוז ההנחה הינו אחיד וגורף לכלל סעיפי טבלת  

 

מחיר יחידה   תת נושא  נושא
 לא כולל מע"מ  

קליטת תוכניות בניין עיר   –הקמה 
 מאושרות ומופקדות 

 ₪   200 מגרש אחד 

קליטת תוכניות בניין עיר   –הקמה 
 מאושרות ומופקדות 

 ₪   300 מגרשים / חלקות  2-5

קליטת תוכניות בניין עיר   –הקמה 
 ומופקדות מאושרות  

מגרשים /   6-10
 חלקות 

500   ₪ 

קליטת תוכניות בניין עיר   –הקמה 
 מאושרות ומופקדות 

מגרשים /    11-25
 חלקות 

800   ₪ 

קליטת תוכניות בניין עיר   –הקמה 
 מאושרות ומופקדות 

מגרשים /   26- 50
 חלקות 

1,100   ₪ 

קליטת תוכניות בניין עיר   –הקמה 
 מאושרות ומופקדות 

מגרשים /   50יותר מ 
 חלקות 

1,600   ₪ 

קליטת תוכניות בניין עיר   –הקמה 
 מאושרות ומופקדות 

תכנית תקנונית /  
 נושאית 

250   ₪ 

קליטת תוכניות בניין עיר   –הקמה 
 מאושרות ומופקדות 

 ₪   200 קליטת קו כחול 

 ₪   90 מגרשים / חלקות  1-2 הקמה קליטת תשריטי חלוקה  ותצ"רים 

מגרשים /   3-10 חלוקה  ותצ"רים   הקמה קליטת תשריטי
 חלקות 

280   ₪ 

מגרשים /   11יותר מ  הקמה קליטת תשריטי חלוקה  ותצ"רים 
 חלקות 

1,300   ₪ 

 ₪   200 תכנית לא ממוחשבת  תמא / תממ / תת"ל/ ולקחש"פ   –הקמה 

 ₪   200 הקמת קו כחול  תמא / תממ / תת"ל/ ולקחש"פ   –הקמה 



 מועצה אזורית זבולון

 מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יעודי קרקע הקמת ל  13/2022פומבי מכרז 

מס'   מכרזההננו מאשרים בזאת בחתימתנו להלן כי קראנו, הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי 
 , ההסכם ונספחיהם. להקמת מערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של ייעודי קרקע 13/2022

 מתו: ____________        _______________ חתימת מורשי החתימה של המציע/ הקבלן וחות

 

 109מתוך  109עמוד   

 

 ₪   shp 200תכנית בפורמט  / תת"ל/ ולקחש"פ    תמא / תממ –הקמה 

 ₪   150 עדכון גוש ממפי  עדכון 

התאמת תוכניות   עדכון 
לקדסטר  מעודכן  עד  

 תוכניות לשנה  10

 ללא עלות 

  תוכניותהתאמת  עדכון 
לקדסטר  מעודכן   

  ואילך   11תוכנית מ
 בשנה 

200   ₪ 

 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ״י  
, בהתייחס לאמור לעיל ולהלן,    קרקע  עודיי י  פרויקט  לביצועמסמכי המכרז, הננו מציעים מחיר  

 וכמפורט להלן: 

             

  ים הנקובלמחירים מירביים    הצעתנו הינה למתן הנחה של %________________  
 בטבלה דלעיל בתוספת מע"מ כדין. 

 שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי המחירון לעיל באופן אחיד.  

 

ספרות לאחר הנקודה העשרונית )לדוגמא    2*הערה : ניתן להציע הצעות בציון של עד  
17.55% ) 

 

 
 _________    ____________   ____________ 

   / תאגיד  'מס/ז"ת                חתימת המציע    שם המציע 

   מס' שותפות רשומה           

 

 

 ______________אריךת _________________טלפון המציע____________________כתובת המציע

 

 

 

 

 

 

 


