
 

 

לעריכת והטמעת סקר   לבחירת ספק  01/2022מס ז זוטאמכר
נכסים  ניהול ל  ממוחשבת  והטמעת מערכת  המועצה רישום נכסי 

 אלה 
 

 

 ___________ : תאריך

 

 
 
 
 

 ___________________ לכבוד:  
 
 

 שלום רב,

 

לעריכת והטמעת סקר רישום נכסי המועצה והטמעת מערכת ממוחשבת  הגשת הצעה  הנדון:
 יהול נכסים אלה לנ

 
לעריכת והטמעת סקר  עם ספק להתקשרות בזאת בבקשה לקבלת הצעות , פונה    מזרעה עצה המקומית המו

 רישום נכסי המועצה והטמעת מערכת ממוחשבת  לניהול נכסים אלה 
 
 ם מהמציעים:הנדרשיהסף  יתאנ .א

 
 חיד תושב ישראל.או י תאגיד .1.א

 . רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף .2.א

 אישור בתוקף מרשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות כדין.  ותוברש .3.א

לניהול    ממוחשבות, פיתוח והטמעת מערכות מידע סקרים ורישום נכסיםעריכת בם לפחות שני 5ניסיון של  .4.א

 .מיות ברשויות המקו  םנכסי

 .DATA יהמדידה ועיבוד  ,הדרכהתוח , ההטמעה מערך הפילפחות ב  עובדים  5מעסיק  .5.א

 ישובי החברה הערבית. מהם בי  דלפחות אחנכסים , רישום  יסקר   2  אחרונותהשנים ה  10ערך במהלך   .6.א

שתוצע .7.א הנכסים    התוכנה  ה  לניהול  בע"י  מופעלת  לפחות  2-מציע  מקומיות  ל  רשויות  הגשת  מוענכון  ד 

 כרז זה. במ צעההה

 

 :המבוקש רצוהת .ב

בטבלאות את    –כסים  נפר  ס .1.ב ו נ המאגד  ל ונתנכסי הרשות  בחו ניהם בהתאם  מידע ממחושב  קובץ    -קדרש 

 . ורט בהמשךהמכיל שכבות מידע אודות נכסי המועצה כפי שיפ

לעניין סעיף  .  הרשותגון ורישום נכסי  עי ,מקיף שיבצע הזוכה לאיתור  נכסים    תוצר של סקר  הקובץ יהיה   .2.ב

הנדרש לרשות לניהולם על פי תקנות    איתור נכסי הרשות ואיתור כל המידע  –נכסים" משמעותו    זה "סקר

ועל פי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים    1967  -במקרקעין), תשכ"ז    ויותהרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכ

 בתמורה סמלית.  ללא תמורה או 



 

 

 

על    סופק  שת   GIS- באמצעות מערכת מידע גיאוגרפיתשניתן יהיה לעבד ולהעלות    ובץ מסוגהקובץ יהיה ק .3.ב

ה לעיל  כא  זוכה  ידי  ההתקו  ךלאורמור  ,תפת  על  ויהיה    קשרות  אותו  להעלות  שתהיה  ניתן  מערכת  כל 

 .רשות המקומיתדרוש הוכפי ש תם תקופת ההתקשרו בתובשימוש הרשות 

 
 גיאוגרפי.  דע על בסיס ת מי לרבומידע נכסים שהיא מבוססת על ניהול מאגרי   יעודית לניהול י מערכת  .4.ב

 
 שלבי ביצוע העבודה והמידע הנדרש במסגרת הסקר:  .ג

 לפי השלבים הבאים:  הבאים ועריכתם על פי פקודת הרשויות המקומיותים נ תו נ וף ההעבודה תכלול את איס

 ין ערים, חוזים וכו'(. נב כס )נאיתור ה .1.ג

 כס.נייעוד ה .2.ג

 יה ע"פ תב"ע מאושרת.נ זכויות הב .3.ג

 כס. נשטח ה .4.ג

 כס בשטח. נהזיהוי  .5.ג

 ים. נכס ובמב נהשימוש ב  .6.ג

 כס. נמגרשים הקשורים ב .7.ג

 יה. נסוג ההק .8.ג

 ה, רכישה בתמורה, חכירה וכו'(.נמתפקעה, כס ) הנצורת רכישת הזכות ב  .9.ג

 ים.נ תיאור המב .10.ג

 כס. נת בונ זכויות שו .11.ג

 כס. נעשו לצורך רישום הנהפעולות ש  .12.ג

 הזכות בחלקה.  .13.ג

 הבעל הרשום.  .14.ג

 המחזיק הרשום.  .15.ג

לגבי  .16.ג שאותרו  בעיות  הפקעת  נ  תיאור  כמו  בהם  הטיפול  לאופן  והמלצות  ושלא  נכסים  בתמורה  כסים 

היועץ המש )בהתייעצות עם  ריבתמורה  )פטי(, לביצוע הערות אזהרה או  חלקות  במקרה של  שום בטאבו 

 יות מדידה לצרכי רישום. נה כוללת בדיקת תכ נ שלמות(. העבודה אי

ידנת תיק  כנה .17.ג כס  נהסח טאבו, תיאור השימוש, מיקום  ðטיים מנ י של הפרטים הרלוו נכס הכולל רישום 

 ות.ניות מאושרות אחרונ כוות

 

 :הצעה הזוכהלבחירת ה אמות מידה .ד

 :שלהלןהמידה   בחירת ההצעה הזוכה תהיה על בסיס אמות

   .מהניקוד  70%מחיר:  משקל המחיר יהיה   .1.ד

כיבי הצעת  מר   לכל  יד  נקוב בשיעור ההנחה אחהמציע י,  יש למלא את הצעת המחיר המצורפת כנספח א   .2.ד

   .המחיר 



 

 

ותר מ  הנחה גבוה יועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה עם שיער  ,  25%ההנחה לא יעלה על  שיעור   .3.ד

25% . 

 ואילו יתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי.   70%  תקבללה ביותר צעה הזוהה .א.3.ד

רכב מגזברית י המועל ידי צוות מקצוע  ייקבע  והוא    :  %30איכות : משקל האיכות בבחירת ההצעה יהיה   .4.ד

  ע מכרז זה.והרשות בביציועץ , מהנדס המועצה והמועצה 

 . על ידו  רויקטהליך ביצוע הפלתיאור  4A יםדפ 5עד כתובה  הודולוגיתמיע יגיש במסגרת ההצעה מצה

תוכנה  ן את עמידת החיבאשר  עצה  המותינתן הזדמנות להציג את התוכנה בפני צוות  כל מציע  ל,  בנוסף  

מענה התגויבחן  כן  ו  שלעילרישות  דל  במתן  מהירות  התוכנה,  של  המסכים,  הקוהרנטיות  נראות   , בה 

 המלצות וכדונוחות השימוש וכד' 

 
ובתילתקציב העומד לרשהמועצה תהיה רשאית לבצע את העבודה בשלבים בהתאם   .ה   אום עם המשרדותה 

  המממן.

 

ימים מיום חתימת הזמנת עבודה ע"י    012  -המערכת והלאתה לאווירלוח הזמנים של ביצוע הסקר , הטמעת  . ו

 המועצה.

 
ההתקשרות .ז ל    תקופת  ההטלש  מסתיים בו  שמחודש  המתחילים    חודשים  36הינה  זאת  מעה  ב  עם  יחד   ,

  30לאחר מתן הודעה של  לקצר את תקופת ההתקשרות    לפי שיקול דעתה הבלעדי,    שות תהיה אפשרותלר

 גין קיצור תקופת ההסכם.בא טענה מכל סוג שהוימים לפחות ולזוכה לא תהיה 

 

 על המציע לצרף להצעתו: .ח

 דף  ה וחתימה בתחתית כלבשלמות חוברת ההצעה .1.ח

 אישורים מרשויות המס  .2.ח

   המציעפרופיל של  .3.ח

 נספח א -טופס הצעת המחיר .4.ח

 ב נספח -ידת המציע בתנאי הסף הצהרה בדבר עמ .5.ח

 
 
 
 
 

 המציע  למורשי חתימה שחתימת 
 
 

 ____________________ המציע:_
 
 

 _____ ___ תאריך______ 
 
 
 
 

  -נספח א



 

 

 פס הצעת מחיר טו
 

 ________ _______תאריך:
  כבודל
 

 מזרעה  קומיתהמועצה המ
 
 

לעריכת והטמעת סקר רישום נכסי המועצה והטמעת מערכת  לביצוע  מחיר הצעתהנדון: 
 ממוחשבת  לניהול נכסים אלה 

 
 מחיר לעבודות שבנדון כדלקמן:   בזאת הצעת  להגישהנני 

  

 

 מע"מ כולליםרים הנ"ל המחי

 בברכה               

                                        ___________________ 

 המציע ותמתחתימה וח                 

 סח ב נ

 נאי הסףעמידה בת הצהרה על 

 

 תאריך:__________ 

 לכבוד:

 מועצה מקומית מזרעה 

 

 ______ טא מסכרז זולהשתתפות במדון: הצהרה על עמידה בתנאי הסף הנ

אומדן   כמות  תיאור הסעיף 

 מועצה 

  שיעור

 הנחה 

מחיר  

לאחר  

 הנחה 

סה"כ  

 מחיר 

הנביצוע   בסעי   כסים  סקר  ו   פים  כאמור  ב' 

העלאת הנכסים על מערכת    ג' שלעיל לרבות

 שבת בהתאם לדרישות המרשות ממחו

1 92,000    

של   לתקופה  בתוכנה  שימוש    36דמי 

הקמת   התוכנה  חודשים,  עבור  והפעלת 

ה  קליטת  לרבות  הרלוונטי  המועצה  חומר 

החומר   סריקת   , עמדת למערכת  וכן   ,

במצ עבודה  המערכת  הדרכת  ב  לרבות   ,

 . עובדי הרשות על השימוש בתוכנה 

1 25,300    

שעות    5ף  בהיק  הרשות  חודשי  וי  ליו 

לצורך   הדרכה  חודשיות  המערכת,  עדכון 

 וכד לרבות ביקור ברשות לפי דרישתה  

36 25,200    

    142,500  ה"כ הצעה ס



 

 

 

הח"מ נאני  הצה___________________  מגיש  מס________________  ת.ז.  בשם  רושא  זו  ה 

 מן:, ומצהיר כדלק__ "להלן המציע" ________________________

 

של  לחברתנו   • לפחות  שני   5ניסיון  נכסיםעריכת  בם  ורישום  מידע  סקרים  מערכות  והטמעת  פיתוח   ,

 ברשויות המקומיות . םלניהול נכסי ממוחשבות 

 . DATA יהמדידה ועיבוד ,הדרכהתוח , ההטמעה מערך הפית בלפחו  עובדים   5 המעסיק חברתנו   •

ה   10במהלך  חברתנו ערכה   • ,  רישום    יסקר     2  אחרונות השנים  בי   ד לפחות אחנכסים  ישובי החברה  מהם 

 ת הרשויות  להלן רשימ  הערבית.

___________________  ______________ ______ _______________________ 

 

 _________________    __ ____________________________  _____________ 

שתוצע • הנכסים    התוכנה  ה  לניהול  בע"י  מופעלת  לפחות  2-מציע  מקומיות  ל  רשויות  הגשת  מוענכון  ד 

 צעה במכרז זה. הה

___________________  ______________ __________________________ ___ 

 

 ___________ _____  ___________________    __ _______________________ 

 

 חתימת המצהיר 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

מר/גב'  ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפניאני הח"מ ___________ , עו"ד )מ.ר. 
אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה  _________   , ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את ה

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. לעונשים הקבועים בחוק באם 
 

  


