נספח ג' – הצעה כספית ומחירון
המועצה אינה מתחייבת לעשות שימוש בכל מרכיבי ההצעה המפורטים במסגרת השירותים
הנדרשים על ידה להלן והיא רשאית לבקש מהזוכה לספק לה שירותים מהמפורט במכרז זה לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

המציע מצהיר כי הובן לו שהתשלום של המועצה מתבסס על סמך מס' קריאות ולא
על כמות מסופים למעט סעיפים  3,4,5,6בהצעה.

שירות
1

חבילת שרות בסיס עד לרמה של  2004קריאות תקלה בשנה:
מחיר בסיס להצעה YBSP
(אופן התחשיב לתשלום מוסבר בהמשך ולוקח בחשבון את כל
דרישות המועצה וכתב הכמויות כפי שמוצגות במכרז ולכל גידול
במספר המסופים המחשבים ושאר הציוד על סוגיו באשר יהיה).

2

תוספות בגידול בחבילות של  100קריאות בחישוב שנתי
(: )ADDPKG

3



תנאי סף  -המחיר המוצע לתוספת זו לא יעלה על מחיר
לקריאה בודדת כפי שהוא מחושב בחבילת הבסיס ולא
יפחת ממחיר קריאה בחבילת הבסיס ביותר מ 20%



החישוב לתשלום יתבצע בחבילות בתשלום חודשי על פי
ממוצע נע של תקלות שנתי .ראה פרוט בהמשך

תוספות לחבילת השירות:

מחיר

 %ממשקל
ניקוד ההצעה
הכספית
80%

3%

Onsite Software Update - OSU
מחיר לעדכון תוכנה גורף פר  1000מסופים המצריכה הגעה בפרק
זמן קצר ומהיר לכלל אתרי המועצה לא כולל מסופים הנמצאים
אצל "ספק השירות" ומטופלים באופן שוטף ,מעבר לחבילת
הבסיס המחייבת טכנאי בכל הגעה בקריאת תקלה לבדוק גרסת
מסוף ולעדכן תוכנה (התשלום בפועל יהיה יחסי לפי מספר
מסופים לעדכון)
4

תוספות לחבילת השירות:

5%

Point of Sell New terminal Setup - PSNTS
מחיר התקנה/הסרה שלא במסגרת טיפול בקריאת שרות לתקלה
של מסוף/תחנה חדשה אשר תבוצע על ידי "ספק השירות" .קרי
התקנה או פירוק של ערכת מסוף הכוללת מסוף מסך ומדפסת
בתחנה ללא התקנת תשתית מיוחדת.
5

תוספות לחבילת השירות:

7%

Additional Daily Storage Requirements- ADSR
מחיר ליום אחסון למסוף במחסן עבור  1000מסופים (מעבר
להגדרת כמויות הבסיס המפורטות במכרז) התשלום בפועל יהיה
יחסי לפי מספר מסופים הנוספים לתקופה המבוקשת).
6

 - DSSUהקמת תחנות  Digital Signageספורט וסוסים כולל
תשתית
בהתאם להגדרה מצויינת במחירון נספח ג .
יש לשים לב כי המחיר בפועל יהיה על פי נתונים מדוייקים של
הפריסה בשטח פר תחנה.

5%

הסבר:
אופן החישוב לתשלום לסעיפים  1ו  2יתבצע על בסיס ממוצע נע של תקלות שרות .
בכל חודש בו מספר התקלות יעבור את הממוצע הנע  ,יקבל הספק את חבילת הבסיס והחלק
היחסי החודשי בתוספת גידול לפי בסיס חבילות של . 100
בחודש האחרון של השנה תתבצע בדיקה מקיפה בה תיבחן המועצה את הסכומים ששלומו
ל"ספק השירות" לאורך השנה ויתבצע קיזוז בהתאם עם הסכום שמגיע לחיוב המועצה ל"ספק
השירות" או שהוא צריך לזכות המועצה במידה ותשלומי המועצה היו גבוהים מהרף השנתי.
דוגמא :



חודש ראשון  160קריאות – תשלום בסיס.



חודש שני  174קריאות – תשלום בסיס בלבד לפי הנוסחה
 2004בחישוב שנתי ).



חודש שלישי  174קריאות  -תשלום בסיס  +תוספת של
(M1+M2+M3)∗12



לפי הנוסחה הקובעת



חודש רביעי  220קריאות-
(M1+M2+M3+𝑀4)∗12
4



3

2∗100PKG
תשלום בסיס  +תוספת
12

לפי הנוסחה הקובעת

(ממוצע  2184בחישוב שנתי ).

(M1+M2+M3+M4+M5)*12



100PKG
12

( .ממוצע  2032בחישוב שנתי )

חודש חמישי  160קריאות  -תשלום בסיס  +תוספת
5

M1+M2
× 12
2

( .בדיוק בממוצע

2∗100PKG
של
12

לפי הנוסחה הקובעת

( .ממוצע  2131בחישוב שנתי ).

חודש שישי  100קריאות  -תשלום בסיס בלבד לפי הנוסחה הקובעת
(M1+M2+M3+𝑀4+𝑀5+𝑀6)∗12
6

( .ממוצע  1976בחישוב שנתי ).



וכד' עד לחודש . 12



בסוף החודש ה  12תתבצע בדיקה של סך הקריאות השנתיות ותבוצע השלמה או קיזוז
מהסכום האמור להיות משולם ל"ספק השירות" .אם בממוצע מספר הקריאות יהיה שווה או
מתחת לחבילת הבסיס יבוצע קיזוז של התוספות שניתנו מחבילת הבסיס שאמורה להיות
משולמת בחודש זה.



הבהרה  :התחשיב הנ"ל אינו כולל כל התייחסות להתחשבנות נוספת בנושא עמידה ב SLA
וקריאות חוזרות כפי שמוסבר בנספח ב.

אופן החישוב והיחס להצעת המחיר לצורך המכרז :

𝑺𝑻𝑵𝑺𝑷 × 𝟎𝟓 × 𝟓𝟎 𝐓𝐋𝐂 = 𝟎. 𝟖 × (𝐘𝐁𝐒𝐏 + 𝟏𝟎 × 𝑨𝑫𝑫𝑷𝑲𝑮) + 𝟎. 𝟎𝟑 × 𝑶𝑺𝑼 + 𝟎.
𝑼𝑺𝑺𝑫 × 𝟎𝟎𝟐 × 𝟓𝟎 + 𝟏𝟎𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟎𝟕 × 𝟑𝟔𝟓 × 𝑨𝑫𝑺𝑹 + 𝟎.
Total Price Calculation – TLC
 – Yearly Basic Service Package – YBSPמחיר חבילת שרות בסיס בת  2004קריאות שירות
(נספח ג טבלת מחירון שירות ס"ק )1
 – Additional Package – ADDPKGמחיר תוספת של חבילת  100קריאות בחישוב שנתי ( .נספח
ג טבלת מחירון שירות ס"ק .) 2
 Onsite Software Update – OSUמחיר לעדכון תוכנה גורף פר  1000מסופים (נספח ג טבלת מחירון
שירות ס"ק )3
 :Point of Sell New terminal Setup – PSNTSמחיר התקנה/הסרה/החלפה שלא במסגרת
טיפול בקריאת שרות קרי התקנה או פירוק של ערכת מסוף הכוללת מסוף מסך ומדפסת בתחנה
ללא התקנת תשתית מיוחדת ( .נספח ג טבלת מחירון שירות ס"ק ) 4
 : Additional Daily Storage Requirements- ADSRמחיר ליום אחסון למסוף במחסן פר 1000
מסופים (מעבר להגדרת כמויות הבסיס המפורטות במכרז) התשלום בפועל יהיה יחסי לפי מספר
מסופים הנוספים לתקופה המבוקשת) ( .נספח ג טבלת מחירון שירות ס"ק ) 5
 - DSSUהקמת תחנות  Digital Signageספורט וסוסים כולל תשתית בהתאם להגדרה
מצויינת במחירון נספח ג עבור  200תחנות (נספח ג טבלת מחירון שירות ס"ק )6

הערות חשובות:


לצורך בחינת ההצעה הכספית ( על פי המשקלות ) המועצה תתייחס לסך המחיר המוצע
ביחס ל  2004קריאת בשנה בחבילת הבסיס.



תשלום הבסיס משולם גם אם כמות הקריאות הייתה נמוכה מכמות הקריאות הבסיסיות
ומטרתו להבטיח הכנסה שמצדיקה את החזקת מערך התמיכה בכוננות בפריסה ארצית
החישוב בפועל יעשה לאחר קיזוז של תקלות חוזרות וקנסות על אי עמידה ב SLA
מצורפת למסמך זה טבלת אקסל על פיה יחושב התשלום ל"ספק השירות" בנושא
הטיפול בתקלות לפני ניכוי קנסות לאי עמידה ב  SLAואחרים.
מובהר ,כי למועצה שיקול הדעת הבלעדי אם לבחור בקבלת שירותי אחסון מ"ספק
השירות" אם לאו .כמו כן ,למועצה שיקול הדעת לשנות במהלך תקופת ההתקשרות את
אופן ההתקשרות ,היינו שבתחילה לא יינתנו על ידי הספק שירותי אחסון וכי במהלך
תקופת ההתקשרות יינתנו שירותי אחסון ,בהתאם להצעה הכספית ,וכיו"ב.
ככל שתבקש המועצה לקבל שירותי אחסון מ"ספק השירות" ,יהיה זה רשאי לספק את
שירותי האחסון באמצעות קבלן משנה ,אך מובהר כי "ספק השירות" יהיה אחראי בלעדית
כלפי המועצה לפעילות המלאה מול המחסן ,ניהולו וניהול כל התהליך מולו.
במידה והמועצה תבחר שלא לקבל את שרותי האחסון מ"ספק השירות" ,מתחייב הספק
לעבוד באופן מלא עם שרותי האחסון של המועצה והוא יהיה אחראי לתהליך בכללותו,
כולל ניהול הקשר עם המחסן ,על כל המשתמע מכך.





מחירון התקנת תחנה  Digital Signageספורט וסוסים וכבילה
פעולות וחומרים להקמת תחנה
סוג
מרכיב

מרכיבים

מחיר יחידת
כמות
יחידות חומר /עבודה
חומר

סה"כ

הערות

הקמת תשתית תקשורת
הכנת תשתית לחיבור כבל
רשת לחיבור מחשב למודם

חומר

1

₪

צוות עבודה

עבודה

1

₪

מטר רץ כבל
 CAT5כולל
סיומת רשת
RJ45
מחיר קבוע
לתחנה

הכנת תשתית תעלות

חומר

1

₪

מחיר למטר

התקנת שקע תקשורת

חומר

1

₪

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  1.8מטר

חומר

1

₪

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  3מטר

חומר

1

₪

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  5מטר

חומר

1

₪

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  10מטר

חומר

1

₪

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  15מטר

חומר

1

₪

מחיר ליחידה

כבל Display Port to DVI-D

חומר

1

₪

מחיר ליחידה

כבל רשת מוכן לחיבור בין
נקודת תקשורת למחשב /
 + STBמודם לנק' תקשורת
 1.8מ

חומר

1

₪

מטר רץ כבל
CAT5

התקנת מתקן תליה למחשב /
STB
קבועים

עבודה

1

₪

מחיר ליחידה

סיור מוקדם אם יהיה צורך

עבודה

1

₪

מחיר קבוע
לתחנה

אינטגרציה ולוגיסטיקה

עבודה

1

₪

מחיר קבוע
לתחנה

ניהול פרויקט

עבודה

1

₪

מחיר קבוע
לתחנה

₪

סה"כ
הערות חשובות:

לצורך בחינת ההצעה הכספית ( על פי המשקלות ) המועצה תתייחס לסך המחיר המוצע ביחס ל
 2000תחנות בשנה .

הבחינה תעשה על פי החישוב הבא :
מרכיבים

סוג
מרכיב

כמות יחידות
חומר

הקמת תשתית תקשורת
הכנת תשתית לחיבור כבל
רשת לחיבור מחשב למודם

חומר

40

צוות עבודה

עבודה

1

מטר רץ כבל
CAT5
מחיר קבוע
לתחנה

הכנת תשתית תעלות

חומר

40

מחיר למטר

התקנת שקע תקשורת

חומר

2

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  1.8מטר

חומר

10

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  3מטר

חומר

3

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  5מטר

חומר

2

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  10מטר

חומר

1

מחיר ליחידה

כבל  HDMIאורך  15מטר

חומר

1

מחיר ליחידה

כבל  Display Port to DVI-Dחומר

1

מחיר ליחידה

כבל רשת מוכן לחיבור בין
נקודת תקשורת למחשב /
 + STBמודם לנק' תקשורת
 1.8מ

חומר

4

מטר רץ כבל
CAT5

התקנת מתקן תליה למחשב /
STB
קבועים

עבודה

1

מחיר ליחידה

סיור מוקדם אם יהיה צורך

עבודה

1

מחיר קבוע
לתחנה

אינטגרציה ולוגיסטיקה

עבודה

1

מחיר קבוע
לתחנה

ניהול פרויקט

עבודה

1

מחיר קבוע
לתחנה

סה"כ
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