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 בודלכ

 אסף בן ארי

 משטרת ישראל

 2021 בינואר,  14

 GISלתוכנות  שנתי אחזקהחוזה  הצעה לחידושהנדון: 

 

 שלום,  אסף

שנרכשו במסגרת פרויקט מלאכת  GIS-ברצוני להסב את תשומת ליבך לכך שחוזה האחזקה עבור תוכנות ה

  31.12.20 ,29.10.20 בתאריכיםסתיים ינוספות הנמצאות ברשות משטרת ישראל,  GISמחשבת ותוכנות 

 כמפורט בעמוד הבא.

 

 Esriהכלולות בהצעת מחיר זו כפופות לתנאי רשיון של  Environmental Systems Research Institute Inc. ("Esri")כל התוכנות של 

.  תנאי הרשיון www.esri.com/legalאשר ניתן לצפייה בכתובת האינטרנט  Esri License Agreement (E204 and E300) -כמפורט ב

האמורים ייחשבו כאילו הם כלולים בהצעת מחיר זו והם מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.  כל תנאים אחרים המפורטים בהצעת מחיר זו יהיו 

 purchaseטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ בלבד.  לא יהא כל תוקף לכל תנאים נוספים או שונים שיצויינו בהזמנה )תקפים ביניכם ובין סיס

order מטעמכם, אלא אם תנאים אלו אינם נוגעים לרישוי תוכנות )ESRI ידי סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. -ונתקבלו מפורשות בכתב על

 בע"מ. 

החל גם לגבי הזמנה זו. במידה והינכם מעוניינים להחילו גם לגבי רשיונות התוכנה שבהצעה זו, אנא    Esriיתכן שיש בידיכם הסכם רשיון

 ציינו את מספרו הסידורי של הסכם רשיון זה בהזמנתכם.

 

 

עם  ביישור קו לתאריך סיום אחידכלל התוכנות לוהאחזקה לפיכך, להלן הצעת סיסטמטיקס לחידוש הרישוי 

 ות.אופציה לשנתיים נוספ

 

 הינו רישיון שנתי שכאשר תוקפו פג לא ניתן להמשיך ולהשתמש בו. להזכירך, רישיון המפתחים

 

 אשמח לעמוד לרשותך בכל מידע נוסף שיידרש.

 

 בכבוד רב,

 

 טל הולצמן

 GISלמוצרי  שירותי תמיכה ואחזקה

 03-7660153טלפון: 

 03-7660197פקס:  

 talh@systematics.co.il מייל: 

 

mailto:talh@systematics.co.il
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 פרטי ההצעה:
 

 כמות פירוט המוצר
מחיר חידוש 

רישוי 
 לעותק)$(

סה"כ 
)$( 

 הערות

Arcgis Desktop Advanced Concurrent Use First 
Copy 

1 4,550 4,550  

Arcgis Desktop Advanced Concurrent Use 2-10 
Copies 

2 1,850 3,700  

Arcgis Desktop Standard Concurrent Use First 
Copy 

1 1,950 1,950   

Arcgis Desktop Standard Concurrent Use 2-10 
Copy 

1 1,600 1,600  

Arcgis Desktop Basic Concurrent Use First Copy 1 950 950   

Arcgis Desktop Basic Concurrent Use 2-10 Copies 4 650 2,600  

ArcGIS Spatial Concurrent Use First Copy 1 800 800   

ArcGIS Spatial Concurrent Use 2-10 Copies 2 350 700   

ArcGIS Network Concurrent Use First Copy 1 800 800  

ArcGIS Network Concurrent Use 2-10 Copies 2 350 700  

ArcGIS 3D Concurrent Use First Copy 1 800 800  

ArcGIS Server Advanced Enterprise 1 13,000 13,000  

ArcGIS Enterprise Standard Up to  

4 Cores  
2 6,500 13,000  

ArcGIS Server Enterprise Advanced Up to 4 Cores 2 13,000 26,000  

ArcGIS Server Enterprise Standard Up to Four 
Cores Staging Server 

1 3,250 3,250  

ArcGIS Image Server Up to 4 Cores 1 6,500 6,500  

Arcgis Desktop Basic Single Use + Ext First Copy 2 1,400 2,800  

Arcgis Desktop Basic Single Use First Copy 1 600 600  

Arcgis Desktop Basic Single Use 2-10 Copies 27 390 10,530  

 EDN-ESRI Developer Network + 1 4,500 4,500תמיכה מקומית 

רישיון לשנה למפתח 
 אחד

 

EDN-ESRI Developer Network + 

 תמיכה מקומית לעותק שני ומעלה
3 3,500 10,500 

רישיון לשנה למפתח 
 אחד

 

Insights for ArcGIS in ArcGIS Enterprise   1 650 650  

ArcGIS Enterprise Advanced Up to  

Four Cores Maintenance 
1 13,000 15,167 

-30.10.20יישור קו 
31.12.21 

ArcGIS Enterprise Standard Up to  
Four Cores Maintenance 1 6,500 7,583 

-30.10.20יישור קו 
31.12.21 
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ג שרת שדרו ArcGIS Server Standard Enterprise 4 
Cores to ArcGIS Server Advanced Enterprise 4 
Cores 

1 29,000 29,000  

 )$(  162,230 31.12.21עד לתאריך  +שדרוגסה"כ אחזקה

 )$(  136,480 1.1.22-31.12.22סה"כ אחזקה בין התאריכים 

 )$(  136,480 1.1.23-31.12.23סה"כ אחזקה בין התאריכים 
 

 הערות ותנאי תשלום:

 יום. 30: תוקף ההצעה  .1

 יום. 30: תנאי תשלום.  2

 הוצאת החשבונית. ביום היציג.  המחירים אינם כוללים מע"מ וישולמו עפ"י שער הדולר 3

 אחזקה.התשלום הינו שנתי מראש ויבוצע בתחילת תקופת ה.  4

 לא ניתן לקבל החזר כספי גם אם מבטלים את חוזה האחזקה..  5

 .סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מהזמנה רשמית מאושרת וחתומה, יש לשלוח לפקודת .  6

דורש רציפות באחזקה, כדי למנוע הפסקת המנוי אנא הקפידו לשלוח הזמנת  ArcGIS Online -המנוי חינם ל.  7

 שבועות לפני מועד סיום האחזקה כדי לאפשר טיפול בזמן. 4-אחזקה כ

לות האחזקה יום האחזקה נשאר האתריך של המוצר לפני השדרוג ועסבעת ביצוע שדרוג למוצר קיים, תאריך . 8

 .13,000$יה תה 2022החל משנת 

שנים מראש מחירי האחזקה לא ישונו. יחד עם זאת, מחירי האחזקה כפופים למחירון היצרן  3. בהתחייבות ל9

י היצרן במהלך התקופה סיסטמטיקס תעדכן בכתב ותשלח הצעת מחיר ובמידה ומחירי האחזקה יעודכנו על יד

 מעודכנת לפי מחירון היצרן המעודכן.

. עלות האחזקה לשנתיים נוספות מותנית בהתחייבות מצדכם לשלוח את ההזמנה בתחילת כל שנה על ידי 10

תב מראש ממחלקת שנים מראש עם תשלום בתחילת כל שנה או לחלופין התחייבות בכ 3משלוח הזמנת רכש ל

ולשנתיים שאחריה. בנוסף, במידה ותרכשו תוכנות נוספות במהלך  2021הרכש לרכישת האחזקה לשנת 

 התקופה, עלות התחזוקה עבורם תתווסף להצעת המחיר ולהזמנה שתישלח בתחילת כל שנה.

 

 :כולל את השירותים הבאים ESRIהאחזקה עבור תוכנות חוזה 

 .אנשי סיסטמטיקס לפתרון בעיות המתעוררות בתוכנהתמיכה טלפונית ע"י .  1

 .  קבלת עדכונים/שדרוגים לתוכנות במידה ויצאו במהלך השנה.2

 .GIS -.  השתתפות בסדנאות מקצועיות בתחום השימוש במערכות ה3

 Desktopולמידע הרב והשירותים בענן שהוא מספק עבור כל עותק של תוכנת  ArcGIS Online -.  מנוי חינם ל4

 שבאחזקה.

 

 :לתוכנות תכולת השירות

 ..2131.12עד לתאריך השירות: תקופת 

 סיסטמטיקס. רתמרגע קבלת הקריאה במוקד השירות של חב עבודה שעות 4עד  זמן תגובה:

 ., לא כולל חגים ומועדים17:00-08:00בימים ראשון עד חמישי, בין השעות  זמני השירות:
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