
 26/2019תשובות והבהרות למכרז מס' 

 

 7מתוך  1עמוד   

 חתימת המציע: __________________

 
 

17.11.2019 
 

 שלום רב,
 

 26/2019מכרז מס' תשובות והבהרות  הנדון:
 

ואורתופוטו והתאמת תכניות עדות  למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה
 (GISבאמצעות סקרי שדה למערכת מידע גיאוגרפי )

 
נא וודאו כי ברשותכם מסמכי המכרז המעודכנים.  בעמוד הראשון  –תשומת לב המציעים  .1

 ". נוסח מעודכן של מסמכי מכרזשל מסמכי המכרז המעודכנים נכלל המונח " 
 

  -להלן מענה העירייה לשאלות הבהרה  .2
 
 

מספר 
 שאלה

עמוד 
במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

סעיף במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 תשובות  נוסח השאלה

 עבור הצעה להגיש אפשרות נבקש    .1
הבקשה נדחית. לא ניתן  בלבד. בנייה עבירות סקר

 להגיש הצעה חלקית.  

בהיות המכרז הנדון מכרז פומבי     .2
ב'  2נבקש לכלול את הוראות סעיף 
 1992לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

 .בדבר עידוד נשים בעסקים

חוק חובת מכרזים לא חל על 
רשויות מקומיות להן קיים 

 דין ספציפי בנוגע למכרזים.

ההוראה הרלבנטית בנושא 
בהתאם לדין החל על 

סעיף מצויה ב –העירייה 
 –נספח א'  – 13בעמ'  13.13

 הוראות למשתתפים
וסעיף  5.5 5  .3

5.7.3 

כפי שניתן להכיר בניסיון של מודד 
בניסיון של  נבקש להכיר גם מוסמך, 

קבלן משנה ביצירת מודל תלת ממד 
 Aלרשות מוניציפלית ותוכנה )מוצר 

וזאת כפוף  בטבלת המחירים( 
להוכחת ניסיון קבלן המשנה לפי 

  המכרז דרישות 

  הבקשה נדחית.

בנושא  5.7.2להצגת ניסיון לסעיף  5.7.2 5  .4
סקר חריגות בניה נבקש להכיר 
בניסיון של עובד אורגני בחברתנו, 

בניהול וביצוע  ניסיון  אשר צבר 
של סקר חריגות בניה לגופים  בפועל 

ורשויות  בהיקפים הנדרשים לפי 
תנאי המכרז וזאת במסגרת עבודתו 
במקום עבודה קודם וכפוף להצגת 

 ניסיונו בהתאם לדרישות המכרז.

 
תשומת לבכם להבהרה 

  .5.7.3הכלולה בסעיף 
 
 
 

  



 26/2019תשובות והבהרות למכרז מס' 

 

 7מתוך  2עמוד   

 חתימת המציע: __________________

מספר 
 שאלה

עמוד 
במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

סעיף במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 תשובות  נוסח השאלה

נבקש להבהיר ע"פ הדגשים בעמוד  6.2 6  .5
 :  2.3.6סעיף  17

הספק ישלים נקודות בקרה על בסיס 
נקודות בקרה קיימות בהתאם 

 לצורך.

המיפוי התבסס על נקודות 

 GPSבקרה מדודות ב 

 BMכולל התאמת גובה ל

)ראה סעיף  . מאושרים מפ"י

 במפרט( 2.3.6

 – 4נספח   .6

סקר 

חריגות 

 בנייה

 – 1סעיף 

 שלב ג'

תמחור סעיף זה אינו בהלימה  1.1.3
 למומחיות הנדרשת.

 נבקש להגדיר:

 3בבית משפט, עד  1מתן עדות 
 פגישות בתיק.

כל מה שמעבר לכך, בעלות שעתית 
ימים  5או יומית. בנוסף, מועד של 

אינו ריאלי במידה ודרושים חומרים 
 מארכיונים שונים )מפ"י(.

התמורה כוללת את כל 

הנדרש לצורך ניהול הליך 

בבית המשפט בגין חריגת 

 הבניה.

נבקש לאפשר לרכש את מסמכי   1.2 2 1 .7
המכרז באמצעות באופן טלפוני 

 באמצעות כרטיס אשראי.

לבצע רכישה על פי הנחיות  יש

 המכרז.

הווי יודע כי בודדות החברות  4.2.2 3 2 .8
המבצעות צילומים אלכסוניים 
ודרישה זאת עלולה להביא לצמצום 

 התחרות במכרז דנן.  
לאור האמור נבקש להוסיף ואף 
להעדיף חלופה טובה ומקיפה הרבה 
יותר של צילומי חזיתות המבנים, 
אשר יבוצע באמצעות איסוף נתונים 

 GISבשטח, יקושר במערכת ה 
ותענה באופן מלא על דרישת 

 העירייה.

לא מקובלת החלופה הנ"ל 

 במכרז זה .

לאור עדכון המכרז דנן והסרת סקר  4.2.3 3 3 .9
ים לצרכי ארנונה, נבקש הנכס

להבהיר כי מדידות לצרכי ארנונה 
הינן מדידות מצב קיים ולצורך 
חריגות הבנייה חובה להציג מדידות 

חודשים ממועד  6שטחים עדכניות ל 
 המדידה. 

לאור האמור, נבקש להבהיר כי כדאי 
לבצע את סקר המדידות לצרכי 
ארנונה בד בבד עם סקר החריגות 

בנתוני תצלומי בנייה, תוך שימוש 
 האוויר. 

  אין שינוי במסמכי המכרז.

  

  



 26/2019תשובות והבהרות למכרז מס' 

 

 7מתוך  3עמוד   

 חתימת המציע: __________________

מספר 
 שאלה

עמוד 
במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

סעיף במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 תשובות  נוסח השאלה

להווי ידוע שמדובר בעבודות שחלקן  4.4 4 4 .10
אינן בשליטת הספק, ותלויות למשל 
במזג אוויר, תאומים עם הנישומים 
לביצוע המדידות, ושאר גורמי כח 
עליון, ולכן נבקש להוסיף לאחר 

חודשים את המילה  12המילה 
"מצטברים" בהתאם להודעות בכתב 

 ואישור העירייה 

  הבקשה נדחית

כי מחירי ההצעה  יובהר - 4.7 4 5 .11
מסתמכים על כמויות העבודה 
עליהם מצהירה העירייה במכרז 

 זה. 
 העירייה אישור את נבקש כן כמו -

 רק אחרים לקבלנים לפנות
 של מהותית הפרה של במקרה
 במכרז שיזכה הקבלן"י ע ההסכם

יתכנו  –לעניין כמויות  -
כמובהר במסמכי שינויים. 

המכרז, העירייה אינה 
מתחייבת להיקף מדידות 

חלק מרכיבי כלשהו. 
המחיר הינו ע"פ ביצוע 

המחיר המוצע  –בפועל 
לאחר ההנחה יחייב את 
הזוכה גם במקרה של שינוי 

 בכמויות.  
על פי תנאי המכרז תבצע  -

העירייה עבודות באמצעות 
במקרה  –קבלנים אחרים 

 של הפרה. 
 

נבקש להוסיף לאחר המילה  5.7.1 5 6 .12
  מטעמו מיאו \ו   -"המציע" 

 
  . 5.7.3ראו הבהרה בסעיף 

 אין שינוי . 
לדעתנו חלה טעות הגהה ויש  5.7.2 5 7 .13

דונם"  7000להחליף את המושג "
הניסיון הנדרש בסעיף זה שכן 

בסקרי נכסים אינו נספר בדונמים 
 נכסים 7000וצריך להיות : 

 אין שינוי במסמכי המכרז

במקום המילה "כגון" נבקש  - 6.19 6 8 .14
פירוט האפשרויות חוץ 

 ISO 27001מתקן 
למה הכוונה במידה וקיים  -

ברשותו? מה הדין או מדד 
האיכות במקרה ולא קיים, 
בייחוד כשבסוף הפרק רשום 

 שתוגש "הצעהבמפורש כי: 
 תהא אלו מסמכים ללא

 רשאית המכרזים ועדת
 ?  לפסלה"

הסעיף מדבר בעד  -
עצמו. ככל שקיימת 
למציע אישור תקן 

יש  –אבטחת מידע 
 לצרפו להצעה. 

ככל  -בסעיף כמפורט  -
שלא קיים אצל 

אין צורך  –המציע 
לצרפו ואין חובה 

 לצרפו.

  



 26/2019תשובות והבהרות למכרז מס' 

 

 7מתוך  4עמוד   

 חתימת המציע: __________________

מספר 
 שאלה

עמוד 
במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

סעיף במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 תשובות  נוסח השאלה

בתחילת השורה החמישית,  .1 11.7 9 9 .15
לאחר המילים "למסמכי 

להוסיף את  נבקשהמכרז", 
המילים "או לחילופין לחזור בו 

 מהצעתו".
בסיפא, לאחר המילים "ערבות  .2

ביצוע", נבקש להוסיף את 
המילים: "או לחלופין רשאי 

 לחזור בו מהצעתו".

 . לא מקובל.1

 . לא מקובל. 2

16. 1

0 

נבקש את אישורכם כי העירייה  13.2 12
תנהג בגילוי נאות בשקיפות ומתן 
זכות התגובה לכל מידע על הקבלן 
אשר יתקבל ע"י צד ג' ויהיה בו כדי 

 להשפיע על החלטתה. 

כאמור בהוראות הסעיף, 
במקרה כגון זה, העירייה 
תפעל על פי דין, לרבות זימון 

 לשימוע.  

17. 1

1 

לקבלת כל נבקש להוסיף, בכפוף  . ב2.5.2 18
הנתונים והמידע הדרושים לתחילת 
ביצוע הסקר לקבלן כגון אישורי 
הסמכה למודדים, טבלת שימושים 
וסיווגים מפורטת, קובץ גבייה 
ונכסים, אישורי נוסחי מכתבים  

 לתושב וכו'. 

חומר עבודה מתאים יימסר 

 לקבלן הזוכה על פי הצורך

 .ושיקול דעתה של העירייה

18. 1

2 

בשורה הראשונה, לאחר המילים  18.1 27
להוסיף את  נבקש"כלפי המזמין", 

 המילים "בשיעור חבותו החוקית".

 הבקשה נדחית 

19. 1

3 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר  18.2 27
 נבקשהמילים "הקבלן אחראי", 

 להוסיף את המילים "בשיעור חבותו
לגרוע את  נבקשהחוקית". בהמשך, 

 המילים "או קלקול".

באשר להוספת "בשיעור 
הבקשה  –חבותו החוקית" 

 . נדחית 
 

"או קלקול"  –בקשר למילים 
 לא נמצאו בנוסח המכרז –

  ממילא. המעודכן 
20. 1

4 

בתחילת השורה השנייה, יש להחליף  18.3 27
את המילים "כל היפר", במילה 

 "היפר"

 מקובל. 

21. 5

1 

בשורה הראשונה, לאחר המילים  18.5 27
להוסיף את  נבקש"הפועל מטעמו", 

המילים "כפוף להוכחת חבותו 
 החוקית והיקפה".

 לא מקובל. 

  



 26/2019תשובות והבהרות למכרז מס' 

 

 7מתוך  5עמוד   

 חתימת המציע: __________________

מספר 
 שאלה

עמוד 
במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

סעיף במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 תשובות  נוסח השאלה

22. 1

6 

 נבקשבסוף השורה הראשונה, . 1 18.6 27
לגרוע את המילים "ו/או מכל סיבה 

 אחרת".
בסיפא, לאחר המילים "כאמור . 2

להוסיף את המילים  נבקשלעיל", 
"ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב 

 יום מראש". 14של 

 . מקובל.1

. הסעיף יתוקן ונוסחו יהיה 2

 כלהלן:

לאחר המילים כאמור לעיל 

 יתווסף: 

ן נתן לקבלן "ובלבד שהמזמי

ימים  7הודעה בכתב של 

 מראש"

23. 1

7 

בשורה הראשונה, לאחר המילים  19.3 28
"בסכום ההשתתפות העצמית", יש 
להחליף את המילים "החל 
בביטוחים", במילים "החל 

 בביטוחיו".

 מקובל

24. 1

8 

המחירים הנדרשים אינם מכסים  2 32
את העבודה העצומה הנדרשת לצורך 
ביצועם, לרבות הכנת חוו"ד לבית 
משפט. נבקש להעלות את המחירים 
למחירים הנהוגים בעבודות מסוג זה 
וכן להבהיר כי המבוקש הינו 

 לנתונים לצורך הכנת חוות הדעת

 

  הבקשה נדחית. 

25. 1

9 

אישור קיום  38

 ביטוחים

השורה הראשונה, נבקש בסוף 
להחליף את המילים "בגין ביצוע", 

 במילים "בקשר לביצוע".

 מקובל. 

26. 2

0 

לאחר המילים "סעיף אחריות  . ב.4 39
להוסיף את המילים  נבקשצולבת", 

"באשר לאחריות העירייה למעשי או 
 מחדלי הקבלן".

 מקובל 

27. 2

1 

 נבקשבשורה הראשונה והשנייה,  . ד.4 39
להחליף את המילים "ביט של 
קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד 
התחלת הביטוח", במילים "ביט 

 של איילון חברה לביטוח". 2016
בשורה השלישית נבקש לגרוע את 
המשפט המתחיל במילים "סעיף 

 חלופי מאושר לסעיף זה..."

 מקובל כחלופה נוספת 

28. 2

2 

נבקש להסיר נספח זה ממסמכי  נספח ו 48
המכרז, שכן הקבלן אינו יכול 
להצהיר הצהרה זאת בשלב מקדמי 

 זה טרם תחילת הפרויקט. 

כאמור, הנספח ייחתם ע"י 
 הזוכה בתום תקופת ההסכם. 
בשלב הגשת ההצעה על 
המציע לחתום בתחתית 

 העמוד בלבד.
29. 2

3 

הווי יודע כי בודדות החברות  2נספח  55
המבצעות צילומים אלכסוניים 
ודרישה זאת עלולה להביא לצמצום 

לא מקובלת החלופה הנ"ל 

 במכרז זה .
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 7מתוך  6עמוד   

 חתימת המציע: __________________

מספר 
 שאלה

עמוד 
במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

סעיף במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 תשובות  נוסח השאלה

 התחרות במכרז דנן.  
לאור האמור נבקש להוסיף ואף 
להעדיף חלופה של צילומי חזיתות 
המבנים, אשר יבוצע באמצעות 
איסוף נתונים בשטח, יקושר 

ותענה באופן מלא  GISבמערכת ה 
 על דרישת הרשות. 

לחילופין, נבקש שדרישה זאת 
 תהייה חלופה אופציונאלית במכרז.

30. 2

4 

נבקש את הבהרתכם כי אין דרישה  1.1.2 62
לבדיקת חריגות מהתב"ע אלא 

 מההיתר בלבד 

יש דרישה לביצוע שני 

 -ראה  בדיקות החריגה )

הוראות מנהל היחידה 

הארצית לעריכת סקר 

 .עבירות בניה(

31. 2

5 

נבקש להבהיר כי הקבלן לא יספק  1.1.3 62
חוות דעת משפטית ו/או שמאית 

 ו/או אדריכלית ו/או הנדסית.

על הקבלן  -הבקשה נדחית. 

לתת חוות דעת משפטית או 

אחרת לצורך הכנת תיק 

החריגה והגשתו לבית משפט 

 הצורך.על פי 

32. 2

6 

נבקש להוסיף כי עבור נכס שהינו  2.12 62
בשימוש מסחרי יפקיד הנישום 

שכן הסכום הנ"ל ₪  700פיקדון בסך 
הינו נמוך מאוד ביחס לעלות מדידה 

, וכן כמקובל הנישוםעצמאית של 
 בכלל מכרזי סקרי הנכסים.

נראה כי הנכם מתייחסים 
למכרז במתכונת קודמת. נא 
וודאו שברשותכם המכרז 

הסעיף הנזכר  –המעודכן 
בפנייתכם לא קיים במכרז 

 המעודכן. 
33. 2

7 

נבקש את אישור הרשות להגיש  5נספח  64
מכתבי המלצה מרשויות מקומיות 

 . 5בנוסח דומה לנוסח המוצע בנספח 

כמפורט במסמכי המכרז, 
לצה בנוסח ניתן לצרף המ

המצורף למסמכי המכרז או 
 בנוסח דומה. 

34. 2

8 

נבקש את אישור הרשות להגיש  6נספח  66
מכתבי המלצה מרשויות מקומיות 

 . 6בנוסח דומה לנוסח המוצע בנספח 

כמפורט במסמכי המכרז, 
ניתן לצרף המלצה בנוסח 
המצורף למסמכי המכרז או 

 בנוסח דומה.
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 7מתוך  7עמוד   

 חתימת המציע: __________________

מספר 
 שאלה

עמוד 
במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

סעיף במכרז 
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 תשובות  נוסח השאלה

הצעת המציע,  31  .35

 1נספח א'

 Aה טבל

 פוטוגרמטריה

, ואורתופוטו

 3סעיף קטן 

האם קיימים קבצי  –סקר ניקוז  .1
ASMADE  בפורמטDWG  או

  מפות סרוקות ?
כמה מפות קיימות ומה הכמות  .2

 מכל סוג ?
, DWGבמידה וקיימים קבצי  .3

 האם קיימים במפרט אחיד?
אם נתקלים בבעיות הנדסיות  .4

כמו שיפועים הפוכים, רשת לא 
 סגורה, מה עושים במקרה זה?

ניתן לקבל מספר קבצים לדוגמא 
 לצורך התמחור?

קיימים קבצים המרכזים את 

 רוב החומר בעירייה שהוכן

הם בוצעו   2012-3ב בשנים

 לפי מפרט אחיד .

 ASכמו כן קיימים גם קבצי 

MADE. 

אין כל בקשה למדוד או לצרף 

נתונים תת קרקעיים לרשת 

העירייה תעביר  הקיימת.

לקבלן הזוכה את שכבות 

הרלוונטיות בנושאי  GISה

  . SHPהניקוז בפורמט 

בסעיף זה מצוין כי יש לבצע  .1 2.3.1 17  .36
מאיזה שנה המיפוי עדכון מיפוי. 

  הקיים?
 המיפוי הקיים?מי ביצע את  .2

האם המיפוי הקיים כולל סקר 
כתובות וישנם נתונים ברוזטות 

 המבנים?

המיפוי הקיים הוא משנת 

 ע"י חברת חץ הצפון.   2012-3

המיפוי הקיים כולל סקר 

כתובות אך לא כל הרוזטות 

 מעודכנות.

הצעת המציע,  53, 31  .37
 1נספח א'

  Aהטבל
 פוטוגרמטריה

 ואורתופוטו
+  1סעיף קטן 

מפרט טכני / 
מפרט דרישות 

ביצוע, סעיף 
 9.10, 9.7קטן 

נבקש להוסיף סעיף תמחורי לביצוע 
סקר כתובות ועדכון נתוני הרוזטות, 
הדורש עבודת שטח בכל רחבי העיר, 
בשונה מעבודת המיפוי הדורשת 

 השלמות שדה במידת הצורך.

על פי  עדכון נתוני רוזטות

הוא חלק  827מפרט 

מהפעילות הנדרשת כחלק 

מהשלמות שדה . מחיר 

 1סעיף  A1המוצע בטבלה 

 כוללת סקר השלמות שדה. 

 
 
 

 מתנאיו. כחלק המכרז וייחשב ממסמכי נפרד בלתי מסמך זה יהיה חלק
 .מסמכי ההצעה כל במסגרת ולצרפו להצעתם, זה הבהרות לחתום בשולי מסמך המציעים על •

 של הסכמה להנחותיו להוות בשאלה, כדי כלשהו לפרט או כלשהי התייחסות לשאלה באי אין •
 .המכרז תנאי את כלשהי בדרך להוות פרשנות או לשנות כדי השואל, או

 
 

 בברכה,
  יבנה עיריית  

  
 


