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13/12/2022 

 10/2022מכרז פומבי מספר 

 ( ולשרותים נוספיםGISלהספקת זכות שימוש במערכות מרחביות )

 on.com-noa@cלקבלת מסמכי המכרז לעיון ו/או להכנת ההצעה למכרז, יש לפנות בדוא"ל 

 ₪ 500, אך תשלום דמי ההשתתפות, בסך של אינה מותנת בתשלום מראש)קבלת מסמכי המכרז 

 מהווה תנאי להגשת הצעות(.

 

 כללי .1

להספקת זכות מזמינה בזאת הצעות מחיר )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"(  מקומית כפר שמריהוההמועצה 

לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחומים ההנדסיים והמוניציפאליים  (GIS)שימוש במערכות מרחביות 

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז-, הכל עלולשרותים נוספים,

 ויש לעיין היטב בחוברת המכרז המלאה.למען הסר ספק, מסמך זה תמציתי בלבד, אין להסתמך עליו 

על המציעים חלה האחריות להתעדכן בכל הבהרה/שינוי/עדכון במכרז, באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il ,  לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות הודעת מועצה שהועלתה לאתר

 .המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז

 

 לוחות זמנים והוראות כלליות .2

  רכישת המכרז: .2.1

 .שלא יוחזרו₪  500לשם הגשת הצעה על המציע לשלם את דמי ההשתתפות במכרז, שסך של 

, כפר שמריהו. בימים א' עד ה', בשעות: 18במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  תשלום דמי ההשתתפות

 .073-2776607או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה , 8:00-14:00

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה .2.2

noa@c-לדוא"ל  12:00שעה ב 22/12/2022יום ה' עד ( WORDניתן להגיש שאלות הבהרה )בקובץ 

 on.com  '(.7שלוחה  6336070-04)יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס 

 מועד אחרון להגשת הצעות .2.2

, חתומים על ידי המציע, לרבות הערבות הבנקאית ועותק את כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצרופותיו

סרוק בדיסק און קי, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית )ולא 

 .00:12בשעה  10/1/2022ג' מיום , לא יאוחר  בדואר(, בתיבת המכרזים בבניין המועצה
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 השתתפות במכרז תנאי סף ל .2

 זהות המציע  3.1

מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל העומדים 

 בכל הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. 

גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד, וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו 

 במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.

יל ומבלי לגרוע ממנו תתיר המועצה למציע להגיש הצעה כאשר בה חלק מהעבודות למרות האמור לע

 הנדרשות לביצוע הפרויקט )כגון מודד מוסמך( תבוצענה על ידי קבלן משנה, ובלבד:

שיוכיח כי קבלן המשנה עומד בתנאי הסף החלים על המציע בכל הקשור לעבודות אותן הוא מיועד  .3.1.1

 לבצע.

של אותו מרכיב ואם יש יותר המשנה ספק  זהותבכל מרכיב ומרכיב יהיה מצוין באופן מפורש  .3.1.2

 מאחד, חלקו של כל אחד.

 המשנה להצעה יצורפו כל המסמכים וההוכחות הנדרשים לצרוף על ידי מציע להוכחת עמידת ספק .3.1.3

 בתנאי הסף או בדרישות המכרז כמפורט במפרט ובסמכי המכרז.

הבלעדי לכלל המוצע על ידו בהצעתו למכרז זה בין אם מסופק על ידו ובין אם המציע יהא האחראי  .3.1.4

 משנה. קבלןעל ידי 

 .התחייבויותיו למילוי תנאי המכרזיפרט את פרטי כל השותפים להצעה המעורבים ב המציע .3.1.5

יהיו על שם אותה ישות   תוגש על ידי ישות משפטית אחת וכל המסמכים הנדרשים מהמציע ההצעה 3.2

 משפטית בלבד. 

 :הבהרה

בכל מקום שנכתב בתנאי הסף "הספקה והתקנה של מערכת / מערכות .." הכוונה להספקה והתקנה של 

 .גרסת המערכת המוצעת במכרז זה

 ניסיון כללי של המציע:  3.3

ידו במסגרת -להיות הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בכל המוצרים המוצעים על המציע על 3.3.1

הליך זה, לרבות בתוכנות, או מי שהוא בעל זכויות חוזיות למוכרם ולהפיצם. כמו כן על המשתתף 

להיות מי שלא חלה עליו כל מניעה ו/או הגבלה למכור המוצרים והתוכנות הנ"ל ו/או להעמידם 

 /או להתקינם ו/או לתחזקם ו/או לשדרגם ו/או להתאימם לצרכי המזמין .לשימוש המזמין  ו

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

 התקשרותו של המשתתף עם צד ג', 

ידו, לרבות התוכנה המשמשת אותו -להיות מי שהאמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ציעהמעל  3.3.2

לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד 

גבוהה, ומי שלמיטב ידיעתו וידיעת כל ספקי המשנה שלו, לא ידוע לו על הפסקה מתוכננת של 

שנים לפחות  5אין שום מניעה לאספקת השירותים ו/או העדכונים למשך התמיכה בהם ו/או 

 מיום ביצוע ההתקנה.
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 ניסיון המציע בתחום מערכות המידע הנדרשות:  3.4

לעיל(  סיפק התקין והטמיע,  3.1ם בסעיף ספק המשנה מטעמו, בכפוף לתנאים המפורטיהמציע )או 

 מערכות ממוחשבות, כדלקמן:

ו/או לניהול  וישום מרחבי לניהול יעודי הקרקע וזכויות הבניה (GIS) –מערכת מידע מרחבית   3.4.1

הן לשימוש משתמשי פנים בהרשאה, והן לשימוש משתמשי חוץ  –מידע אודות תשתיות עירוניות  

 .(Web -)"אתר אינטרנטי" באמצעות  ה

 .רשות תמרורמערכת לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום  3.4.2

 

 היקף הניסיון כדלקמן:

( רשויות מקומיות ו/או 2שלוש )משמשת לפחות  לעיל 3.4.2 -. ו 3.4.1כל אחת מהמערכות בסעיפים  (1

 , לפי אחת החלופות הבאות:)להלן "לקוחות"( ועדות לתכנון ולבניה

 )כולל(. 2021 – 2018במהלך השנים אצל הלקוח , הותקנה והוטמעה סופקההמערכת  -

 או לחילופין  

 2021 – 2018וזאת במהלך השנים  שלוש שניםלפחות  אצל הלקוחלפחות משמשת  המערכת -

 )כולל(.

אצל  משתמשי פנים 5לפחות לעיל עושים שימוש  3.4.2-3.4.1בכל אחת מהמערכות כמפורט בסעיפים  (2

 .כל לקוח

 ניסיון המציע בתחום שרותי איסוף עריכת וקליטת נתונים:  3.5

)כולל( סיפק או מספק המציע לרשויות מקומיות ו/או ועדות  2021; 2020; 2019; 2018במהלך השנים 

שרותים, בכל אחד מהתחומים הבאים,  "(לקוחות, )להלן "1לתכנון ולבניה ו/או תאגידים עירוניים

 כדלקמן: 

לפחות  - קדסטר, פוטוגרמטריה, אורתופוטוהבאות: שכבות הרקע אחת מכל קליטה והתאמה של  3.5.1

 ( לקוחות.3לשלושה )

 ( לקוחות.3לפחות לשלושה ) -קליטה והתאמה ו/או יצירה של שכבת תשתית ביוב או ניקוז   3.5.2

 ( לקוחות.2לפחות לשני ) -קליטה והתאמה ו/או יצירה של שכבת תמרורים  3.5.3

 מנהל פרויקט:  -כח אדם/אמצעים  3.6

; 2019; 2018השנים ( לפחות אשר במהלך 1מעסיק, במועד הגשת הצעה למכרז זה, עובד אחד ) המציע

לעיל  3.5 –ו  3.4שימש / משמש כמנהל פרויקט הספקת השרותים, כמפורט בסעיפים  )כולל( 2021; 2020

 ( לקוחות כהגדרתם לעיל2וזאת לשתי )

 20/4/2023בתוקף עד  ,₪ 5,000בסף  –אוטונומית ערבות בנקאית  המציע צרף 3.7

 .)למעט אסמכתאות אודות קבלני משנה כנדרש בתנאי הסף( המציע ש"ע והאישורים המסמכים כל 3.8

 יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע(.מכרז ) ב שילם את דמי ההשתתפותהמציע  3.9

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. 3.10

                                                             
 תאגיד עירוני לעניין מכרז זה הוא חברה עירונית או תאגיד מים וביוב או אגודת מים 1


