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1 

 םוהשירותידמי שימוש חודשיים עבור כל המערכות העבודות 

ואוכלוסין נספח מערכות פיננסיות/גזברות, גביה הכלולים ב

במכרז זה. )למעט  כולל מפרט  ערכת פקח –ומערכות נלוות. 

 %84סעיף זה שווה   (מערכת לניהול כספי בבתי הספר

 ממשקל המחיר בפרק א' .

1 ,,,,13 ,,,,72  

 ,0כ  ה לשירותי רווחהמחלקהמערכת לניהול  
כלול 

  1בסידורי 

כלול 

 1בסידורי 

כלול 

 1בסידורי 

2 

למערכת לניהול כספי של בתי ספר כולל  דמי שימוש חודשיים

מערכת לפיקוח על כלל המערכות בבתי הספר שתופעל 

מרחוק.)מחיר לבית ספר ללא קשר למספר העמדות( כפי 

תשלום כולל אפשרות  למסמכי המכרז 13שמפורט בנספח א' 

סעיף זה שווה . באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט ובבית הספר

 ממשקל המחיר בפרק א' . %2

2 7,, 10,  

 
סה"כ פרק א' )מחושב לפי מכפלת אומדן כמות במחיר 

 ליחידה בפרקים הרלוונטיים( 
    

     מערכת משאבי אנוש שכר  –פרק ב  

  9 17 ,,0 מחיר חודשי לעובד במערכת משאבי אנוש ושכר שיודפס לו תלוש 1

  2 9 ,,3 מחיר חודשי לפנסיונר 2

  ,.3 3.3 ,,0 חודשי כנגד כל עובד שיבוקר במערכת בקרת המעסיקים מחיר 3

  ,13 ,13 7 הכלולה . 1רישיון שימוש באוגדן תנאי שירות מעבר לכמות  8

 
סה"כ פרק ב' )מחושב לפי מכפלת אומדן כמות במחיר 

 ליחידה (
    

     תפוקות כלליות המצטרפות גם לפרק א' וגם לפרק ב' 

 , כלול כלול כלול ממשקים – אתר האינטרנט 1

 , כלול כלול כלול מערכת לניהול מסמכים 2

 , כלול כלול כלול (BIמערכות תומכות החלטה כולל ) 3

 , כלול כלול כלול (BIמערכת מידע למנהלים כולל ) 8

 , כלול כלול כלול מערכות שליטה ובקרה 5

 , כלול כלול כלול מערכת אבטחה 6

 , כלול כלול כלול מערכות גיבוי 7

8 

, סינון  ISPכולל שירות    ,,X1,,1קו תקשורת תמסורת כולל גיבוי 

אתרים, אנטיוירוס ואנטיספאם עבור דואר יוצא ונכנס , כולל עד 

 להתחברות מרחוק.  VPNחיבורי  ,3

1 1,8,, 1,3,,                

 ,     ,18 ,18 1 מחירון שעת עבודה של מתכנת/מטמיע/מיישם 9

     של תפוקות כלליות )תקשורת( יצטרך  8סעיף ב ,במידה והמכרז יפוצל בין שני ספקים, הספק שיזכה בפרק ב' בלבד –הערה 

 NVP, סינון אתרים, אנטיוירוס ואנטיספאם , כמות חיבורי  ISPללא שרותי  011X011לספק קו להעברת נתונים בלבד ברוחב 

 .5תעמוד על 


