
 

  

 2017, יולי 12

 לכבוד
 09/17משתתפי מכרז 

  גביה, שכר פיננסיות ואחרותלרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע 
 
 

  1מספר הודעה 
  עדכונים למסמכי המכרז 

 

 9.8הקבוע בסעיף  ההשתתפות במכרזתשומת לב המציעים והמתעניינים מופנית לעדכון  בתנאי  .1
 בהתאם לנוסח המפורט להלן:  

חלק ג' בטבלת הצעת המחיר בשורה  4העלות החודשית הכוללת של הצעת  המציע בפרק 

 )לפני מע"מ(.₪   8,000)לפני מע"מ( ולא תפחת מ  ₪  12,500האחרונה )סה"כ( לא תעלה על 

-על העלות החודשית לכל מערכת להיות בטווח המחירים המצויין בעמודת " מחיר מינימום

 מקסימום למערכת".

 

 , את הצעת המחיר יש להגיש על גבי טופס זה בלבד.נתהצעת מחיר מעודכ טבלתבזאת  תמצורפ 

הצעה שתוגש בסטייה  מקסימום למערכת.-מחיר מינימום -תשומת לב המציעים לטור שנוסף 

 תיפסל ולא תידון. –מטווח המחירים הנ"ל 

 

-עד תאריך השאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה נדחה.  .2

עבור מר זאב ובר ,    Aviva@pardesia.muni.ilלדוא"ל   Wordבקובץ  16:00בשעה  24/7/2017

גזבר  המועצה. באחריות המשתתפים לוודא קבלת המסמכים אצל הגב' אביבה גריבי  בגזברות 

 .09-8945551המועצה בטלפון מספר 

 

את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש עד יום אחרון להגשת הצעות נדחה.  מועד .3

 .18:30עד השעה   8/8/2017

 

בתוספת  מורשי החתימה של המציעיש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י  .4

 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

מסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור ב .5

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו 

לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 במפורש. 

 כבוד רב,ב                          

 זאב ובר, גזבר המועצה           

 
 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה
    Aviva@pardesia.muni.ilלכתובת     נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה

 מועצה מקומית פרדסיה 09/17מכרז  – 1' מסההודעה  הנני מאשר קבלת מסמך

 שם החברה + חותמת      ________________ שם המאשר ותפקידו  _______________
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 הצעת מחיר

תמורת השירותים וההתחייבויות שיספק המציע על פי המפורט בכל מסמכי המכרז, תשלם המועצה למציע את 
 :הסכומים הבאים עבור השימוש במערכות הן למועצה והן לגופי הסמך שלה

 מס.

 סידורי

מספר עמדות  (1היקף כמותי ) המערכת
 (2קצה )

-מחיר מינימום
מקסימום 

 למערכת

 עלות חודשית 

 (3מ )לפני מע"

כמפורט  -גבייה מיסים ומים  -מערכת ליבה  .1
 למסמכי המכרז  4ובפרק  2בפרק 

 נכסים. )*( 2,000 -כ

 

4 1,350-2,050  

כמפורט   -פיננסית מרכזית  -מערכת ליבה  .2
 למסמכי המכרז    4ובפרק  2בפרק 

  

 

4 

 

 6ועוד כ 
 עמדות רכש

950-1,450 

 

  -וכחות שכר משאבי אנוש ונ –מערכת ליבה  4
למסמכי המכרז   4ובפרק  2כמפורט בפרק 

 יצרנים -לרבות בקרת מעסיקים 

עובדים  120כ 
 20מתוכם 

 פנסיונרים

3 
1,600-2,300 

 

 4ובפרק  2כמפורט בפרק  מערכת חינוך 3
 למסמכי המכרז  

  700-1,200 4 תלמידים 1000-כ 

 4ובפרק  2כמפורט בפרק  מערכת רווחה 4
 למסמכי המכרז

 5 700-1,200  

רישיונות שימוש במערכות סליקה כרטיסי  5
 PCIDSSאשראי מאובטחת מבוססת 

 

   ככל הנדרש 3

תשתיות טכנולוגיות ושרותים כנדרש  6
במסמכי המכרז לרבות קווי תקשורת 

ובשאר  2נתונים מאובטחים   כמוגדר בפרק 
 מסמכי המכרז

    

מערכת מימ"ד לרבות עידכונים תקופתיים  7
 וכספת

 2   

ובפרק  2מערכת קשר לתושב כמפורט בפרק  8
  CRMלמסמכי המכרז לרבות מערכת  4

 למערכות התפעוליות.

    

סה"כ עלות לכל הסעיפים כולל כל  
הפתרונות, השירותים והאפיונים 

 4ומספר  2המוגדרים בפרקים מספר 
 למסמכי המכרז

  
  

 

מציע  בטבלת הצעת המחיר בשורה האחרונה )סה"כ( לא תעלה על מובהר ומודגש כי העלות החודשית הכוללת של הצעת ה

על העלות החודשית לכל מערכת להיות בטווח המחירים  )לפני מע"מ(.₪   8,000)לפני מע"מ( ולא תפחת מ  ₪  12,500

 דון.תיפסל ולא תי –הצעה שתוגש בסטייה מטווח המחירים הנ"ל   מקסימום למערכת".-המצויין בעמודת " מחיר מינימום

 


