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 חתימה וחותמת המציע/ מורשה חתימה  

 

 

 

 ת'המועצה המקומית ג

 

 62 /6262מס'  פומבימכרז 
 

 עריכת פנקס המקרקעיןלמתן שרותי 

 

 והצעת המחיר מפרט ודרישות מקצועיות -פרק ג' 
 

 

 תיאור השירותים ודרישות מקצועיות –( 1ג' )

 הצעת המחיר של המציע –( 6ג' )
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 תיאור השירותים ודרישות מקצועיות –( 1נספח ג' )

 תיאור העבודה והמוצר המבוקש הנו כדלקמן:

 : העבודהמטרת 

מטרת ספר הנכסים להקנות לרשות המקומית כלים לניהול שליטה ובקרה  .א
 בנכסיה )דלא ניידי(.

על המציע להקים תעודת זהות לכלל נכסי הרשות לניהול שוטף באמצעות  .ב
 .GISמערכת 

במסגרת הכנת ספר הנכסים יש לערוך בדיקת היווצרות פוטנציאל כלכלי ומקור  .ג
 הכנסה לרשות. 

 מהות העבודה:

 המציע יאתר את נכסי הרשות. .ד

 דם ספר נכסי רשות מודפס ואלקטרוני.המציע יק .ה

 נכסים.המציע יבצע שרטוטים ל .ו

 ברשות. gisהמציע יתאים את הנתונים למערכת ה .ז

 תשריט:  .ח
, תשריט לכל נכס. 1:200הקבלן הזכיין יכין בתכנת דטה קד/ אוטוקד, בקנ"מ 

התשריט ייחתם ע"י הנדסאי בניין/ מהנדס בניין, בתוספת ציון פרטיו האישיים 

 לרבות שם מלא ומס' רישיון.

חלקה, תתי חלקות, מס' נכס, מס' תיק  על כל תשריט יצוינו כתובת הנכס, גוש,

 בניין, מס' בקשה להיתר בניה, תאריך ביצוע התשריט ותאריך המדידה.

 . GISנתוני ספר הנכסים יושתלו במערכת  .ט

 המציע ימסור לרשות את ספר הנכסים בעותק ממחושב.  .י
 

 שלב א'

 עריכת קומפילציה של תוכניות בניין העיר מאושרות )ככלי עבודה(. .1

 "בלוקים" )ככלי עבודה(. -מפה לחלוקת היישוב לעריכת  .2

מתן מס' בפורמט מיוחד לכל תא שטח המורכב ממס' הבלוק ומספר נוסף עפ"י  .3
 הייעוד.

עריכת מפה לאיתור כל ייעוד הנפרד )שב"צים, שצ"פים, חניות, בתי קברות,  .4
 דרכים וכד'(.

עריכת "כרטיס זהות" עבור כל תא שטח בנפרד, בכרטיס זה תופיע  .5
 אינפורמציה להלן:ה

 מספר הבלוק ששייך אליו תא השטח. -1
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 חתימה וחותמת המציע/ מורשה חתימה  

 

 מספר המתחם בפורמט עפ"י הייעוד שלו. -2

 שם השכונה )אם קיים(. -3

 ייעוד תא השטח. -4

 מס' זיהוי סידורי לפי פורמט מיוחד המשלב מס' הבלוק ומס' המתחם יחדיו. -5

 מספרי הגושים/ חלקות בהם שוכן תא שטח. -6

 שטח תא השטח. )מדידה גרפית(. -7

 תא השטח )מדידה גרפית(.היקף  -8

 מספר תב"ע/ות הרלוונטי/ות לתא השטח. -9

צירוף נסח הרישום בלשכת הטאבו )עדכני(, והצגת מהות זכות הבעלות  -10
 )הפקעה/חכירה/רכישה או אחר(.

(, ו/או הדגשת 19 -ו 5,7סטטוס פרסום סעיפי ההפקעה לצרכי ציבור )סע'  -11
יקת הסטטוס ברשומות היעדר פרסום שכזה. בהיעדר פרסום בנסח טאבו, בד

 והצגת מס' ילקוט ברשומות.

צירוף גיליון הכולל הטמעת תא השטח ע"ג תצ"א עדכני כפי שיסופק ע"י  -12
 המזמין.

הצגת הסטטוס הפיס הכללי של כל תא שטח. )מבונה, פנוי, גודר, נטוע,  -13
 פלישות וכד'(.

 

 :שלב ב'

 אינפורמציה להלן:עבור תאי שטח מבונים, תתווסף אינפורמציה משלימה בו תוצג ה

 ייעוד המבנה הקיים. .1

 מס' תב"ע רלוונטית. .2

 סך השטח הבנוי )מדידה גרפית(. .3
 

 :שלב ג'

 ספר נכסי דרכים

 עריכת קומפילציה של תוכניות בניין העיר המאושרת )ככלי עבודה(. -1

תיקרא "מפת  ןיצירת מפה שלדית המדגישה את מערך הדרכים בנפרד, להל -2
 מערך הדרכים" )ככלי עבודה(.

 עריכת "דו"ח דרכים", כאשר בדו"ח זה תופיע האינפורמציה להלן: -3

 מס' הדרך כפי שמופיע בתב"ע. -א

 רוחב כפי שמופיע בתב"ע. -ב

 אורך )מדידה גרפית( מהתב"ע. -ג

 קווי בנין משני צדי הדרך כפי שמופיע בתב"ע. -ד

 סוג הדרך כפי שמופיע בתב"ע )כביש/שביל/רח' וכד'(. -ה
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 חתימה וחותמת המציע/ מורשה חתימה  

 

פרוץ סלול/ לא סלול, מדרכות וכד', הכל סטטוס פיסי של הדרך: פרוץ/ לא  -ו
 עפ"י בדיקה ויזואלית.

 שטח פני הדרך עפ"י חישוב גרפי בתב"ע. -ז

 כאופציה, ניתן לערוך אומדן לסלילת ופיתוח כל "מערך" הדרכים. -ח

 כאופציה, ניתן לערוך מפת מיון דרכים עפ"י מפתח דירוג שייבנה במיוחד. -ט

 כאופציה, ניתן לערוך מפת שמות לרחובות. -י

 כאופציה, ניתן לערוך מפת מספור מבנים ע"ג מערך הדרכים. -יא
 :שלב ד'

עריכת דו"ח מסכם של האינפורמציה לעיל עבור כל "סוג" של תאי שטח שכולל  -א
רטיסי הנכסים בצירוף נספחים, ועבור כל סוג תאי כחוברות קשיחות הכוללות ב

 שטח חוברת דוח מסכ"ם.
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 הצעת המחיר –( 6נספח ג' )

 

 הצעתנו כדלהלן: 62/6262בהתאם למכרז לצורך מתן השירותים 

 

אחוז הנחה  – הצעת המציע אומדן המועצה השירותים

 )לא ניתן להציע אחוז תוספת

עריכת פנקס מקרקעין עבור 

המועצה המקומית ג'ת 

 בהתאם לכל דרישות המכרז

 

בתוספת ₪  79,000

 מע"מ 

 

 

 _________ הנחה%

 

 

 הכתוב דלעיל המיוחס לרבים יחול לגבי יחיד ולהפך. 

  ___________________כתובת:  _____________שם מציע/חברה: 

 

 מייל: _____________________________ ______________טלפון: 

 

 __________________תפקיד:    ________________שם איש קשר: 

 

     _________________תאריך: 

 


