
 

 

  

 2022מרץ  16רביעי  יום:תאריך
 י"ג/אדר ב/תשפ"ב                         משתתפי המכרז 

 באר יעקב  עיריית
 

 שלום רב,  

שירותי התקנה  לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן מכרז   5/22מכרז פומבי : הנדון
 ISG-והטעמה של מערכת מידע גאוגרפית  

 1מסמך הבהרות 

לשאלה,    עירייה( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת העירייהה   –באר יעקב )להלן    עיריית
נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובת ה  על ידי משתתפי המכרז  עירייה  כפי שהופנו אליה 

לשאלת ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז  
 ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א
 

 תוצאה תשובה שאלה  מס'

והשירות   .1 האדם  כוח  צורכי  בין  משמעותי  הבדל  ישנו 
יצירה  לבין  קרקעיות,  תת  תשתיות  למיפוי  הנדרשים 
מבקשים  אנו  גאוגרפית.   מיחשוב  מערכת  של  ותחזוקה 

 להפריד את סעיפי המערכת מסעיפי הסקרים. 

 

תנאי הסף  
  שצויין 

מתייחס רק  
לניסיון  

בביצוע סקר  
תשתיות של  

המציע או  
קבלן משנה  

 מטעמו. 

 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.

שמבצע את כל   GISאין היום בישראל שום ספק מערכת   .2
רכיבי המכרז בעצמו. בכל המקרים מדובר על פניה לספקי  

משנה. לטובת מתן שירות איכותי ובמחיר משתלם  
לעירייה, נודה על הפרדת המערכת מצילומי אויר וביצוע  
פוטוגרמטריה. אחרת, ספק המערכת עומד בחזית עבור  

מוצר שהוא מזמין עבור העירייה ואין לו נגיעה במוצר  
 טמעתו במערכת. מלבד ה

העירייה  
מעוניינת  

בספק אחד  
יהיה אחראי  
מקצה לקצה  

על כל  
השירותים  

ואיסוף  
 הנתונים. 

 נדחה. 
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.

החומרים   .3 העלאת  עלות  עבור  התייחסות  במכרז  אין 
של  שכבות  קליטת  לרבות  למערכת.  מהסקרים  השונים 

ות שייקלטו  דימרכז מיפוי ישראל כמו בנט"ל, ושכבות עתי
 בהתאם הצורך מעת לעת. נודה להוספת סעיף בנידון 

  GISפעילויות 
לקליטת  

נתונים בשלב  
ההקמה כגון  
קליטת נתוני  

בנט"ל יבוצעו  
במסגרת  

טבלת  
מערכות מידע  

.  1סעיף 
העלות בגין  

ביצוע סקרים  

 נדחה. 
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.



 

 

תכלול העלאת  
נתונים  

למערכת.   
פעילויות  

שאינן  אחרות 
יבוצעו על ידי  
המציע יבוצעו  

במסגרת   
  GISמפעיל ה 

ראה טבלת  
מערכות מידע  

  3סעיף   -
וטבלת  

שירותים  
 נוספים 

במידה   .4 אורתופוטו  הטמעת  לעלות  התייחסות  במכרז  אין 
 ויבוצע שלא דרך הספק. נודה להוספת סעיף בנידון 

  GISפעילויות 
שאינן יבוצעו  
על ידי המציע  

יבוצעו  
במסגרת  

השירות של  
  GISמפעיל ה 

ראה טבלת  
מערכות מידע  

 .3סעיף   -

שינוי בתנאי  אין 
המכרז כמפורט  

 בשאלה. 

במכרז הינם נמוכים באופן   המחירים המצויינים  .5
משמעותי מהנהוג בשוק. בדגש על סעיפי הסקרים  

 לפחות. 50% -והתצלומים. אנו מבקשים להעלות אותם ב  

 נדחה. נדחה.  
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.
סקרים לסקר אחד,   2  -נבקש לשנות את פירוט הניסיון מ  .6

ב  ניסיון  להציג  לחילופין  של    2  -או  לאו  סקרים  תשתיות, 
 דווקא רטובות, כגון: תקשורת, חשמל 

נדרש ניסיון  
בעבודה  

הנדרשת  
במסגרת  

 הפרוייקט. 

 נדחה.
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז
ביוב,   .7 )מם,  תשתית  לכל  אורך  ק"מ  אומדן  לקבל  נבקש 

 ניקוז( 
האומדן של  

כתב הכמויות  
מופיע במסמך  

 ד'

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
הוראות  ו/או  

 המכרז
, 2.2  נבקש הבהרה לגבי צילום השטח הנדרש בסעיפים אלו   .8

   63בעמ'  2.4- ו 2.3
תשתית מים  
נדרש לצלם  

שעוני מים על  
מנת להצליב  

את נתוני  
המונה עם  
מספר מד  
המים של  

הגביה.  
  -תשתית ביוב 

צילום של  
שוחת הביוב  

לאימות נתוני  
חיבורים  
שאותרו  

בשטח.  סקר  
לא   -ניקוז  

 נדרש צילום. 

 נדחה.
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז



 

 

וגינות   .9 בפארקים  גם  לביצוע  נדרש  מאור  סקר  האם 
 ציבוריות?   האם כולל סקירה במוסדות חינוך ? 

נדרש לבצע  
בכל היישוב  

כולל שצ"פים  
ובמוסדות  

 חינוך 

 

נדרש צילום   .2.6סעיף    האם נדרש צילומים?  .10
של התמרור  

 על עמוד.

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 - המכרז
דרשת  נ . 2.7סעיף  נדרש צילום של התמרור על עמוד  .11

סקירה של  
עצים בודדים.   

לא נדרש  
 צילום. 

 נדחה 
 

שינוי בתנאי   אין
המכרז כמפורט  

 בשאלה. 

נבקש לקבל אומדן של כמות עסקים לסקירה. האם    .12
במערכות  יימסר לקבלן הזוכה קובץ עסקים הקיים 

 העירייה? 

קובץ עסקים  
יימסר לספק  

הזוכה.   
אומדן עסקים  

ראה כתב  
כמויות מסמך  

 ד'.

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז

האם סקר שילוט כולל גם סקירה של שלטי הכוונה של    .13
 העירייה? 

 . נדחה כן
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
האם נדרשת סקירה של פחים ירוקים במגורים ובמוסדות   .14

 חינוך? האם נדרש צילומים?  
 . נדחה .לא

 
אין שינוי בתנאי  

ו/או הוראות  
 .המכרז

וגני    .15 ספר  כבתי  חינוך  מוסדות  בתוך  שטחים  כולל  האם 
 ילדים ומוסדות ציבור ? 

כולל כל  
המוסדות  

החינוך וגם  
 מבני ציבור 

 

שנת    .16 מידע   2021במהלך  למערכות   פרסמה מכרז  הרשות 
ואף הוכרז זוכה .  לאור כך   GIS-לרבות מערכות הנדסה ו 

 .  GISנבקש להסיר מתכולת השירותים את מערכת  

מדובר  
בתכולת  

 עבודה שונה.  

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
אילו עומדים בסתירה ובניגוד  (  19.13- ו 19.11) סעיפים   .17

משום פגיעה בעיקרון השוויון כפי שמחייבים  ושיש בו 
דינים מכרזים במכרזים ועל כלל ההשלכות הנובעות מכך 

ובעיקר מאפשר מתן הזדמנות למציעים שבחרו שלא  
 להגיש במועד, לפיכך נבקש להסירם. 

נדחה. אין  
בכך כל פגיעה  

בעקרון  
השיווין ודיני  

המכרזים.  
מדובר בעיצוב  

כללי המכרז  
בהתאם  

ה  לפררוגטיב
העומדת  

 לעורך המכרז. 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז



 

 

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, שכן אין    .18
 בידיעתו המידע על כל בעלי הזיקה. 

 נדחה. 
 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
מידע   .19 לקבלת  המציע  את  המגבילות  השבים  תקנות  לאור 

 רישום פלילי נבקש כי התצהיר יהיה  למיטב הידיעה.   /

 

 . נדחה נדחה 
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
נבקש כי פרטי המכרז יעודכנו, המילים :"להקמת תחנת    .20

שאיבה למי ביוב חדשה במתחם  תחנת שאיבה למי ביוב   
 קיימת בניר צבי ... " ימחקו  

  

מתקבל.  
שורות אלה  
ימחקו ויש  
לקרוא את  
המכרז כפי  

 כותרתו 

 התקבל 
 

שינוי בתנאי   יש
ו/או הוראות  

 .המכרז

 ESRIנבקש להבהיר שתוצרי הסקרים יהיו בפורמטים של    .21
,Shp\gdb 

 

פורמט  
הסקרים  

יסוכם באפיון  
המפורט  

יכלול נתונים  ו
בפורמט  

DWG, SHP, 
GDB. 

 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז

נבקש הבהרתכם   GISלאור המצוין כי לרשות אין מערכת    .22
 לאחוז התמורה בסיום הסבת  הנתונים . 

יש צורך  
להסב נתונים  

  קיימים 
 בקבצים

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
יסופקו    .23 הספק  התחייבויות  בו  חדש  סעיף  להוסיף  נבקש 

סוג   מכול  פעילות  הגבלת  ו/או  מגיפה  למגבלות  בכפוף 
בעקיפין. בתקופה של שאינה קשורה לספק במישרין ו/או  

הגבלות מכול סוג כגון סגר אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה 
במתן השירותים שאינם באחריות הספק, לא ימצא הספק 
ביטול   עמה  שיש  יסודית  הפרה  החוזה  את  שהפר  כמי 

חילוט ערבות, ופיצוי בגין כול נזק או   והפסקת ההתקשרות,
 הוצאה מכול סוג. 

 

 . נדחה נדחה. 
 

שינוי בתנאי  אין 
ו/או הוראות  

 .המכרז

 

 בכבוד רב,                                        

 רו"ח דני אורן            

 העירייה מנכ"ל                                                                  

התייחסות משמעו, כי  מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו  והנספחים לו  מסמך זה  
ההבהרה ו/או ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל  

 הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז. 

 _______________   _______________   _________________ 

 ת חתימה + חותמ       שם המציע          תאריך           

 


