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 כ"ג אדר תשפ"ג 

 2023מרץ   16

 

 לכבוד 

 מציעים המשתתפים במכרז 

 שלום רב, 

 

תשובות לשאלות   - ביצוע סקר ארנונה ושירותי מדידה  2023/12מכרז פומבי מס'  הנדון:

 והבהרות

 כללי  .1

 המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים. בהתאם להוראות   .1.1

במסמכי   .1.2 נכללו  כאילו  ייחשבו  זה,  במכתב  האמורים  והשינויים  ההבהרות  התשובות,  כל 

 המכרז מלכתחילה. 

 יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.  .1.3

תן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי  אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שני .1.4

, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.  של המועצה  או ועדת המכרזיםו/  המועצהמטעם  

הינם   להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  המכרז  במסמכי  מהאמור  היחידים  השינויים 

 ככל שיצאו.ם וא,  המועצהכמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם  

בעת    מסמך זה חתום על ידוכחלק מהצעתו    להגיש בהתאם להוראות המכרז על כל מציע   .1.5

   הגשת ההצעה.

 - להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים .2

סעיף  עמוד/ מס"ד 

 רלוונטיים 

 תשובות   נוסח השאלה/הבקשה לשינוי 

שאלות  

 - 1מציע 

   

נבקש לדעת מתי בוצע סקר אחרון וע"י   כללי  1

 איזו חברה 

 חברת מידות  2017-2020

א 2 ,  1-מסמך 

עמ׳ 5.2סעיף    ,

5 

יועברו  נבקש   כי  אישורכם 

מקומיות  /המלצות מרשויות  אישורים 

אשר הועברו במכרזים אחרים,    קדומות 

מסמך  גם אם אינם בנוסח מדוייק של  

 , אלא בנוסח דומה. 3-ה

ובלבד  מאושרת,  הבקשה 

באופן   יכלל  שבאישור/המלצה 

ברור היקף המ״ר שנמדדו על ידי  

המציע בעבור הרשות בכל אחת  

החותם,  שם  וכן   מהשנים, 

 תפקידו ופרטי התקשרות עימו.

סופר     טעות  נפלה  כי  אישורכם  נבקש 

ה  למסמך   הכוונה    3-בהפניה  וכי 

 1- למסמך ה

הינו הצהרת המציע    1-מסמך ה

על עמידה בתנאי הסף, הכוללת  

פרטי   את  המפרטת  טבלה 
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המציע   העניק  להם  הלקוחות 

 את השירותים מושא המכרז.

הינו   ההמלצה/האישור  נוסח 

 . 4-מסמך ה

א 3 ,  1-מסמך 

סעיף  

 5, עמ׳  4.4.4.2

וקביעת   הפרויקט  עלות  חישוב  לצורך 

בכוונת   האם  לדעת  נבקש  תעריפים, 

הרשות לבצע סקר כולל של כל הנכסים  

בתחום שיפוט המועצה. ככל וכן , נבקש  

הנכסים   כל  אלפון  את  לידנו  לקבל 

 ברשות

בשנים   הראשונה.  בשנה  לא 

 הבאות אכן יבוצע 

סקר     לבצע  מבקשת  לא  והרשות  ככל 

צפי   מהו  לדעת  נבקש  הנכסים,  לכל 

בכל   לקבלן  שיועברו  המדידות  היקף 

הכ  את  לפרט  )נבקש  לפי  שנה  מויות 

 סיוגים ושטחים( 

מ"ר לשנה. חלוקה של   50,000-כ

 בין מגורים לעסקים 50/50 -כ

א 4 ,  1-מסמך 

,  11.2.3סעיף  

 8עמ׳ 

המבנה   תעריף  את  להשוות  נבקש 

)דהיינו   בנוי  (,   1.13חקלאי לתעריף   ₪

שכן מדובר על מדידת בנוי לכל דבר ואף  

מדובר   שכן  המדידה  על  מקשה  יותר 

המצריכים  במבנים   יחסית  קטנים 

 בדיקה מקיפה. 

 הבקשה נדחית 

ב 5 ס׳    -מסמך 

 21, עמ׳ 18

 

סעיף   יש    -18.1תת  הראשונה,  בשורה 

להחליף את המילים "כל דין", במילה  

 "דין". 

 הבקשה מתקבלת.

בסיפא, יש להוסיף את   -18.2תת סעיף    
המילים "לחילופין, רשאי המציע  

 לחזור בו מהצעתו". 
 

 נדחית. הבקשה 

ג׳ 6   - מסמך 

קיום   אישור 

ס׳    -ביטוחים

1 

בשורה הראשונה, יש להחליף את 
 המילים "כל דין", במילה "דין". 

 

 הבקשה מתקבלת.

ג׳ 7   - מסמך 

קיום   אישור 

ס׳    -ביטוחים

2 

בשורה האחת עשרה, לאחר המילים  
"מהתחייבויות המבוטח על פי", יש  

להחליף את המילים "הסכם זה",  
 "מסמך ביטוח זה". במילים  

 

 הבקשה נדחית. 
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ג׳ 8   - מסמך 

קיום   אישור 

ס׳    -ביטוחים

3 

בשורה השלישית, לאחר המילים  
"למבקש האישור", יש להחליף את  

המילה "מיד", במילים "בהקדם 
 האפשרי". 

בסיפא, לאחר המילים "להגישה 
למבטחים", יש להוסיף את המילים  
"ככל שאין זה נוגד את האינטרס של  

 . המבוטח"
 

כל הנוגע לבקשה להוסיף את ב
 –  ״הקדם האפשרי המילים ״ב

 הבקשה מתקבלת.
 

  -יתר הבקשות לשינויים
 . ות נדחותהבקש

ג׳    - מסמך 

קיום   אישור 

ס׳    -ביטוחים

5 

בשורה השנייה, לאחר המילים 
"שאינה פוטרת את המבוטח", יש  

להחליף את המילים "ממלוא החבות",  
 במילה "מחבותו". 

השורה השישית, לאחר  בתחילת  
המילים "לביטוחי המבוטח", יש 

להחליף את המילים "יערוך  
המבוטח", במילים "רשאי המבוטח  

 לערוך". 
בשורה האחרונה, לאחר המילים "את  

מבקש האישור", יש להוסיף את 
המילים "באשר לאחריותו למעשי או  

 מחדלי המבוטח. 

הבקשה להוסיף את המילים 
ו ״באשר לאחריותו למעשי א

מחדלי המבוטח״ לאחר  
  -המילים ״את מבקש האישור״

 הבקשה מתקבלת.  
 

 נדחות.  -יתר הבקשות לתיקון 
 

ג׳    - מסמך 

קיום   אישור 

ס׳    -ביטוחים

7 

שאתם   למקרה  רלוונטי  זה  סעיף 

מתן   לצורך  משנה  קבלני  מעסיקים 

השירותים. במקרה כזה, עליכם לוודא  

נופל   שאינו  ביטוחי  כיסוי  ברשותם  כי 

תחול   בגינם  האחריות  מכם.  מהנדרש 

 עליכם. 

הסעיף רלבנטי במידה והזוכה 
 מעסיק קבלני 

 משנה בנוגע להתקשרות 
 שלו עם המועצה. 

ג׳    - מסמך 

קיום   אישור 

ס׳    -ביטוחים

8.3 

לאחר המילים "אחריות מקצועית",  
יש להוסיף את המילים "משולב עם  

 חבות המוצר". 
 

בסוף השורה השלישית, לאחר המילים  
מתן השירותים", יש להוסיף את "

 ". 1.1.2015-המילים "אך לא לפני ה
 

בהתאם יש לתקן את גבול האחריות  
המשולב הנקוב ולהעמידו ע"ס 

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.  4,000,000
 

 לעניין משולב עם
 ניתן לקבל.   -אחריות מוצר

 
 סוף שורה שלישית: 

 ניתן לקבל כל תאריך 
 שהוא מוקדם מתאריך 

 מתן השירותים. תחילת 
 

 גבול אחריות: 
 ניתן לקבל ובלבד שגבול 
 האחריות לא יהיה נמוך 

 מהנקוב באישור הביטוח. 

ג׳    - מסמך 

קיום   אישור 

ס׳    -ביטוחים

8.4 

בתחילת השורה השלישית יש לתקן  
את גבול האחריות הנקוב למקרה  

ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס  
 ₪ עבור כל כלי רכב.  500,000

 הבקשה מתקבלת.
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  -מסמך ג׳ 
אישור קיום  

   -ביטוחים
 9.5סעיף 

 

בשורה הראשונה, יש להחליף את 
המילים "לא יפחת מתנאי ביט", 

במילים "הינו על פי תנאי מגדל ביט  
2016 ." 

 

ביט   לשינוי    –תנאי  הבקשה 

 מתקבלת. 

תנאי ביט של כל אחת מחברות  

 הביטוח בישראל.

אישור קיום   
 ביטוחים:

סוג ביטוח  
 צד ג':

 

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע  
 . 320, 308קודים 

 הבקשה מתקבלת 

סוג ביטוח   
אחריות  

 מעבידים: 
 

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד  
308 . 

 הבקשה מתקבלת.

סוג ביטוח   
אחריות  

 מקצועית: 
 

לאחר המילים "אחריות מקצועית",  
יש להוסיף את המילים "משולבת עם  

 חבות המוצר". 
בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות  

המשולב הנקוב ולהעמידו ע"ס 
 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.  4,000,000

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע  
. ובאשר לתקופת  320, 308קודים 

  6(, יש להעמידה על 332הגילוי )קוד 
 חודשים. 

 

  -משולב עם אחריות המוצר
 ניתן לקבל. 

 
 גבול אחריות: 

 ובלבד שגבול ניתן לקבל  
 האחריות לא יהיה נמוך 

 מהנקוב באישור הביטוח. 
 

הבקשה  –  320- ו 308קוד גריעת 
 . מתקבלת

 
 הבקשה  -332קוד  בכל הנוגע ל

. תקופת גילוי תעמוד  מתקבלת
 חודשים.  6על 

פירוט השירותים", יש לגרוע קוד  "ב  
040 . 

   .הבקשה מתקבלת

שאלות  

 - 2מציע 

   

למועצה   כללי  9 יש  המסייע  האם  חיצוני  יועץ 

ההצעות?   ובדיקת  המכרז  בהכנת  לה 

 ואם כן, נודה לדעת מה שמו של היועץ 

 לא רלוונטי 

א 10 ,  1-מסמך 

סעיף  

עמ׳  4.4.4.2  ,

5 

נבקש את אישורכם כי נכס שיוגדר ע"י  

בנבדל   מבנה,  של  ברמה  יהיה  המועצה 

ארנונה   לצורך  שכן  מבנה,  בתוך  מנכס 

שטחים   חישובי  לערוך  משותפים,  יש 

 עדכונים וכיו"ב. 

יכול   כן  הנכס  נדחית.  הבקשה 

 להיות חלק ממבנה/בניין 

נבקש את אישורכם כי נכסים שיוגדרו    

יום   לפחות  של  בכמות  יהיו  למדידה 

 עבודה 

 מ"ר ליום עבודה 1,900 -עד כ
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א 11 ,  1-מסמך 

,  11.2.1סעיף  

 8עמ׳ 

מדידה איכותית היא קודם כל אינטרס  

מחיר   את  להתאים  נבקש  הרשות,  של 

מבוסס   השוק    GISהסקר  למחירי 

 ₪ למ"ר 1.5-2הנעים היום בין 

איכותית.   מדידה  רוצים 

מבוקש   GISמבוססת   תעריף   .

 לא מאושר 

א 12 ,  1-מסמך 

,  5.3.3סעיף  

 10עמ׳ 

מומלץ   והמלצות,  מדידות  היקף  מלבד 

פתרונות   בדבר  איכות  רכיבי  להוסיף 

סקר   לניהול  ומערכות  טכנולוגים 

השומה   חישובי  על  ובקרה  הנכסים 

העבודה   תוצרי  את  המדייקים 

ממס   הרשות  הכנסות  את  ומגדילים 

התוכנה   איכות  בדיקת  לרבות  אמת, 

  25בעמוד   17.7כנדרש בסעיף 

 . הבקשה נדחית

ב׳ 13  -מסמך 

,  3.1סעיף  

 14עמ׳ 

חיצוני   מפקח  וימונה  במידה  כי  נבקש 

למבצע   עניינים  בניגוד  יהיה  שלא 

 העבודה 

 הבקשה מקובלת. 

ב׳ 14  -מסמך 

סעיף  

עמ׳  9.5.2.2  ,

18 

ערערים   המילה  לאחר  להוסיף  נבקש 

 את המילים בתקופה האמורה בחוק 

הבקשה מתקבלת חלקית. נוסח  

יהיה מסכום   40%״  - הסעיף 

תום    –החשבון עם  ישולם 

המועדים להגשת השגות ועררים 

או עם תום הליכי ההשגה/הערר, 

ככל שהוגשו, ולאחר זיהוי הנכס  

תשלום   בתנאי  הגביה,  במערכת 

 ״. 45שוטף + עד  

ב׳ 15  -מסמך 

,  9.6סעיף  

 18עמ׳ 

 

בשיטת   העובד  קבלן  לחוק,  בהתאם 

ראשית   יפיק  שירותים(  )נותני  מזומן 

ח ואת  עסקה,  המס  חשבון  שבונית 

 לאחר ביצוע התשלום בפועל 

הסעיף   נוסח  מקובלת.  הבקשה 

 - יהיה 

לקבלן,    9.6״ המגיעה  התמורה 

תשולם   לעיל,  למפורט  בהתאם 

חשבון   להמצאת  בכפוף  לקבלן 

קבלת   לאחר  מיד  עיסקה. 

התשלום ימציא הקבלן למועצה  

חשבונית מס בהתאם וכמתחייב  

 ע"פ חוק.״ 

ב׳ 16  -מסמך 

,  10.1סעיף  

 18עמ׳ 

נבקש להוסיף לאחר המילים לא תיקן  

לאחר שקיבל    –את הדבר את המילים  

הודעה בכתב על הליקויים שהתגלו זמן  

 סביר מראש 

 הבקשה מקובלת. 

סעיף   בנוסח    10.1נוסח  יוחלף 

 - הבא

לדעת    10.1״ בו,  מקרה  בכל 

את  ביצע  לא  הקבלן  המפקח, 
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המוטל עליו לפי ההסכם והקבלן  

הדבר את  תיקן  לאחר  לא   ,

מהמפקח  שק בכתב  הודעה  יבל 

תוך פרק  על הליקויים שהתגלו ב

המפקח   בהודעת  שנקבע  הזמן 

ערך  את  המפקח  יקבע  לקבלן, 

וקביעתו   בוצעה,  שלא  העבודה 

בין   פיצוי מוסכם מראש  תהווה 

ביצוע העבודה   בגין אי  הצדדים 

 ״ ו/או הפעולה האמורה.

ב׳ 17  -מסמך 

,  10.2סעיף  

 18עמ׳ 

ה, נבקש  לאחר המילים בהזמנת העבוד

כתובה   הודעה  שקיבל  ולאחר  להוסיף 

 זמן סביר מראש

 הבקשה נדחית.  

 

ב 18 ,  1-מסמך 

, עמ׳  13סעיף  

25 

נבקש   התיאומים,  ביצוע  לצורך 

קובץ   את  לחברה  להעביר  מהרשות 

 אלפון הנכסים אשר ברשותה 

יקבל   הקבלן  נדחית.  הבקשה 

עם  התקשרות  פרטי 

הזכויות   הנישומים/בעלי 

למדוד   ידרש  אותם  בנכסים 

במסגרת הזמנת העבודה שיקבל  

 לביצוע עבודה ספציפית. 

ב 19 ,  1-מסמך 

,  20.2סעיף  

 26עמ׳ 

₪    ₪1,170 כולל מע"מ במגורים ו    350

 כולל מע"מ בעסקים  

 הבקשה מאושרת. 

ב 20 ,  1-מסמך 

,  20.4סעיף  

 26עמ׳ 

ל   דרישה  להוסיף   CALLמומלץ 

CENTER    הנישומים לרשות  שיועמד 

 ואף לנקד ברכיבי האיכות בהצעה 

נדחית הדרוש הבקשה  הטיפול   .

המכרז  במסגרת  הינו  שיינתן 

 וכפי שמפורט בו. 

ב 21 ,  1-מסמך 

,  32.9סעיף  

 27עמ׳ 

תוכנת   .1 מי    GISאיזו  ברשות?  יש 

 ספק התוכנה?  

מודול   .2 בתוכנה  יש  ייעודי  האם 

 לניהול נכסים וארנונה 

התואמים   מדידה  נתוני  מסירת  לצורך 

במערכת   לעגן    GISלקליטה  צורך  יש 

הקוארדינטוות   רשת  על  המדידות  את 

נבקש   כך  לצורך  החדשה.  הארצית 

לקבל קובץ מיפוי אורטופוטו עדכני של  

המועצה לרבות קישור לצפיין אלכסוני.  

צורך  יש  כזה,  קובץ  וחסר  במידה 

 כרכיב בהצעה למכרז   להוסיפו

 חברת טלדור  .1

 כן .2

מ .3 בודקים  2018-יש   ,

 לגבי יותר מעודכן 

שקיים   .4 הקישור  אין. 

 הינו של ועדה שרונים 
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ג'   22  –מסמך 

קיום  אישור 

  -ביטוחים

 1סעיף 

בשורה הראשונה, יש להחליף את 

 המילים "כל דין", במילה "דין". 

 הבקשה מתקבלת 

המילים בשורה השנייה, לאחר  2סעיף  

"החתימה על ההסכם", יש להוסיף את  

 המילים "המאוחר מבינהם".

 הבקשה מתקבלת 

בשורה השלישית, לאחר המילים   3סעיף  

"להודיע למבקש האישור", יש להחליף  

את המילה "מיד", במילים "בהקדם  

 האפשרי". 

"להגישה   המילים  לאחר  בסיפא, 

המילים   את  להוסיף  יש  למבטחים", 

זה   שאין  של  "ככל  האינטרס  את  נוגד 

 המבוטח". 

הנוגע   בכל  מתקבלת  הבקשה 

"מיד"   המילה  להחלפת 

 ל"בהקדם האפשרי". 

לגבי הוספת המשפט "ככל שאין  

של  האינטרס  את  נוגד  זה 

 המבוטח" הבקשה נדחית. 

בשורה השנייה, לאחר המילים  5סעיף  

"שאינה פוטרת את המבוטח", יש  

להחליף את המילים "ממלוא החבות",  

 ה "מחבותו". במיל

בתחילת השורה השישית, לאחר  

המילים "לביטוחי המבוטח", יש 

להחליף את המילים "יערוך  

המבוטח", במילים "רשאי המבוטח  

 לערוך". 

בשורה האחרונה, לאחר המילים "את  

מבקש האישור", יש להוסיף את 

המילים "באשר לאחריותו למעשי או  

 מחדלי המבוטח. 

 הבקשה נדחית. -שורה שנייה  

 

 הבקשה נדחית. –שורה שישית 

 

הבקשה   –שורה אחרונה 

 מתקבלת. 

 

סעיף זה, רלוונטי למקרה שאתם  7סעיף  

מעסיקים קבלני משנה לצורך מתן  

השירותים. במקרה כזה, עליכם לוודא  

כי ברשותם כיסוי ביטוחי שאינו נופל  

במידה   רלבנטי  והזוכה  הסעיף 

בנוגע   משנה  קבלני  מעסיק 

 להתקשרות שלו עם המועצה.
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מהנדרש מכם. האחריות בגינם תחול  

 עליכם. 

ביטוחי   

  -המבוטח 

סעיף   תת 

ביטוח    -8.1

אחריות כלפי  

 - צד שלישי

 33-34עמ׳ 

בשורה השלישית, יש לגרוע את 
המילים "סייג אחריות מקצועית לא  

 יחול בגין נזקי גוף". 

בשורה החמישית, לאחר המילים  
בפוליסות", יש להוסיף  "כמבוטח נוסף 

את המילים "באשר לאחריותו למעשי  
 או מחדלי המבוטח".

הבקשה  -שורה שלישית 
 מתקבלת. 

 

הבקשה    –שורה חמישית 
 מתקבלת. 

 

  8.3תת סעיף   

ביטוח    –

אחריות  

 מקצועית: 

לאחר המילים "אחריות מקצועית",  
יש להוסיף את המילים "משולב עם  

 חבות המוצר". 

, לאחר המילים  בסוף השורה השלישית
"מתן השירותים", יש להוסיף את 

 ". 1.8.2018המילים "אך לא לפני 

בשורה האחרונה, יש לתקן את גבול  

האחריות המשולב הנקוב ולהעמידו  

שח למקרה ולתקופת   4,000,000ע"ס 

 ביטוח. 

לעניין "משולב עם אחריות  
 ניתן לקבל.  –מוצר" 

 סוף שורה שלישית: 

ניתן לקבל כל תאריך שהוא  
מוקדם מתאריך תחילת מתן 

 השירותים.

 גבול אחריות: 

ניתן לקבל ובלבד שגבול  
האחריות לא היה נמוך מהנקוב  

 באישור הביטוח. 

 

  8.4תת סעיף   
ביטוח כלי   –

 רכב:

את   להחליף  יש  האחרונה,  בשורה 

₪    600,000- המילים "אשר לא יפחת מ

"ע"ס   במילים  ₪    500,000לאירוע", 

 לאירוע". 

 מתקבלת.הבקשה 

 

תת סעיף   
9.4: 

 

את   לגרוע  יש  הראשונה,  השורה  בסוף 

 המילים "ו/או בשל כל סיבה אחרת". 

 הבקשה מתקבלת.

קיום    אישור 

 ביטוחים 

 סוג ביטוח צד ג':

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד  
308 . 

 

 סוג ביטוח אחריות מעבידים:

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד  
308 . 

הבקשה   – 308לגבי קוד 
 מתקבלת 

 

 

 

 

 סוג ביטוח אחריות מקצועית:
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 ביטוח אחריות מקצועית:סוג 

לאחר המילים "אחריות מקצועית",  
יש להוסיף את המילים "משולבת עם  

 חבות המוצר". 

בעמודת "גבולות אחריות", יש לתקן  
את גבול האחריות המשולב הנקוב  

₪ למקרה   4,000,000ולהעמידו ע"ס  
 ולתקופת ביטוח. 

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד  

(,  332הגילוי )קוד  , ובאשר לתקופת  308

 חודשים.   6-יש לתקן ל

נא ראה תשובה באשר לתת  
)ביטוח אחריות   8.3סעיף 

 מקצועית(. 

 

 הבקשה מתקבלת  – 308קוד 

 

  6-הבקשה מתקבלת ל  -332קוד  

 חודשים. 

שאלות  

 - 3מציע 

   

א 23 ,  1-מסמך 

,  5.3סעיף  

    5עמוד 

המלצות   הגשת  לאשר  נבקשכם 

הוגשו   אשר  חופשי,  בנוסח  מלקוחות 

את   שיכללו  ובלבד  אחרים  למכרזים 

 הנתונים הנדרשים על ידכם  

 לעיל 2ר׳ תשובה לשאלה מס׳ 

א 24 ,  1-מסמך 

,  4.2סעיף  

    15עמוד 

יש לתקן ולעדכן שהכוונה היא שהמענה  

במידה   יסופקו  ועררים  להשגות 

מועד   סיום  טרם  בוצעו  והמדידות 

להם   חלפו  וטרם  יום    90ההתקשרות 

נא   התושב.  ידי  על  ההשגה  להגשת 

 אישורכם.  

 . הבקשה נדחית

ב 25 ,  1-מסמך 

,  17.7סעיף  

,  25עמוד  

,  32.13וסעיף  

 .27עמוד 

נפרדת עבור  נהוג ומומלץ לקבוע תמורה  

אספקה, תחזוקה, שדרוג  וגיבוי מערכת  

רציפות   על  לשמור  מנת  על  מידע, 

מערכות   בתחזוקת  כנהוג  תפעולית, 

₪ +מע"מ    1,000מידע בסך של לפחות  

 לחודש. נא אישורכם.

צריך "להוריד" דרישה לתוכנה,  

נשתמש במודל ארנונה במערכת 

GIS 

ז׳ 26  -מסמך 

  49עמוד  

  –   15סעיף  

הצעת   טבלת 

 חיר מ

יש   כי  הבהירו  נא  ספק,  הסר  למען 

מחיר    –לרשום בעמודת המחיר המוצע  

 בש"ח למטר מדוד. נא אישורכם.

בעמודת   לרשום  יש  מאושר. 

המציע(   ידי  על  )למילוי  המחיר 

 מחיר בש״ח למ״ר מדוד אחד.



 

 ___________________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 

שאלות  

 : 4מציע 

   

ברחבי   כללי  27 נכסים  סקר  בוצע  שנה  באיזה 
האם   האחרונה?  בפעם  בכוונת  הרשות 

תקופת   במהלך  לבצע  הרשות 
ההתקשרות במכרז סקר או רק מדידות  

 ספורדיות. 

 ע"י חברת מידות  2017-2020

א 28 ,  1-מסמך 

,  8.3  -ו  2.4ס׳  

  7  -ו  4עמ׳  

 בהתאמה 

המכרז  רכישת  את  לבצע  ניתן  האם 
או   אשראי  כרטיס  באמצעות  טלפונית 
בהעברה בנקאית? מבוקש כי יהיה ניתן  

ע" המכרז  את  מכרז  להגיש  מסמכי  ג 
מבוקש   וכן  המועצה  מאתר  שיורדו 
חומה   מעטפה  ע"ג  תוגש  שההצעה 

 שייספק המציע. 

מול   ניתן לבצע רכישה טלפונית 

הגבייה. מסמכי    מחלקת  את 

ולא   במייל  לקבל  ניתן  המכרז 

 להוריד מאתר המועצה. 

שהמעטפה   לבקשה  הנוגע  בכל 

בצבע  במקום  חום  בצבע  תהיה 

מקובלת,    -לבן ובלבד הבקשה 

 שהמעטפה תהיה חלקה. 

א 29 ,  1-מסמך 

 4, עמ׳ 4.1ס׳ 

להבהיר   המבוקש  כוונת  מועצה  מה 
 במילים "ולצרכים נוספים"? 

למועצה   שיהיה  צורך  לכל 

 במדידות. 

א 30 ,  1-מסמך 

,  4.4.4.3ס׳  

וכן  5עמ׳    ,

ב ,  1-מסמך 

עמ׳  4.3ס׳    ,

24 

מבוקש שבמידה וכן תידרש מדידה של  

תעריף של מעל  קרקע חקלאית יקבע לה  

לכסות    0.10ל   ניתן  שיהיה  בכדי   ₪

 לפחות את עלות שרטוט השטח.

 . לא תידרש

א 31 ,  1-מסמך 

 5, עמ׳ 4.5ס׳ 

סקר   לעשות  המועצה  בכוונת  יש  האם 
נכסים או שבכוונת הרשות לשלוח את  

 הזוכה רק למדידות ספורדיות?

 

העבודה?   היקף  צפי  מה  לדעת  מבוקש 
 חשוב לדעת זאת עבור התימחור. 

 

מכן   בשנה הראשונה. לאחר  לא 

נכסים   לסקר  המועצה  תצא  כן 

 . נרחב

מ"ר לשנה. חלוקה של   50,000-כ

 בין מגורים לעסקים 50/50 -כ

א 32 ,  1-מסמך 

 5, עמ׳ 5.2ס׳ 

והכוונה   סופר  טעות  נפלה  כי  נראה 
 .3-ולא למסמך ה 1- למסמך ה

 לעיל.  2ר׳ תשובה לס׳ 

א 33 ,  1-מסמך 

,  5.2-5.3ס׳  

 5עמ׳ 

לצרף    לוודאמבוקש   ניתן  כי 

שניתנו   רשויות   המלצות/אישורי 

בנוסח   קודמים  מכרזים  עבור  למציע 

 .4- דומה למסמך ה

 לעיל.  2ר׳ תשובה לס׳ 
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א 34 ,  1-מסמך 

,  8, עמ׳  11ס׳  

וכן מסמך ז׳,  

 49, עמ׳  15ס׳  

הכספיתה מחיר    -הצעה  של  התמחור 
נמוך   בנוי/מבנה  למ"ר  המקסימום  
ומדובר   ובמידה  הנדרש  למפרט  ביחס 
מדובר   אזי  ספורדיות  במדידות 
במחירים ממש הפסדים. מבוקש לעלות  

 . 50%- את המחיר של מ"ר בנוי לפחות ב

מינימום    מבוקש מחיר  או  לקבוע 

מירבית,   הנחה  אחוז  לקבוע  לחילופין 

יות ו/או  בכדי למנוע הצעות הפסדזאת  

 . תוצרים ברמה נמוכה

. מחיר נשאר כפי  הבקשה נדחית

 31שנקבע. ראו תשובתנו בסעיף  

 לעיל 

א 35 ,  1-מסמך 

,  15.3.3ס׳  

 10עמ׳ 

הרשויות   כמות  של  מגבלה  יש  האם 

לכמות   שלהם  אישורים  לצרף  שניתן 

משנת   החל  שנמדדו    2018המטרים 

ואילך ביחס לכמות המ"ר בנוי שנמדדו  

שכן   המציע,  רק ע"י  מקום  יש  בטופס 

 לשלוש רשויות. 

ניתן   אין מגבלה. במידת הצורך 

טבלה   ובו  נוסף  מסמך  לצרף 

 משלימה. 

ס׳   36 ב׳,  מסמך 

9.5.2.1-  

עמ׳  9.5.2.2  ,

18 

למבוקש   התשלום  תנאי  את    - לתקן 

ו  80% לאחר    20%  - עם הגשת החשבון 

ההשגות   אחוז  ההשגות.  הגשת  מועד 

מ  בהרבה  נמוך  להיות  מסך    40%צפוי 

המדידות ולכן מבוקש לא לעכב תשלום 

 של אחוז כל כך משמעותי 

 הבקשה נדחית. 

ב 37 ,  1-מסמך 

 25, עמ׳  11ס׳  

יום   סיום  שעת  את  לשנות  מבוקש 

משעה   כמקובל,  לשעה    20:00העבודה 

בנוסף    17:00 ביום    12.  עבודה  שעות 

 הינו בניגוד לדין ולמקובל בתחום. 

 הבקשה מאושרת 

ב 38 ,  1-מסמך 

עמ׳    17.4ס׳  

,  18.2וס׳    25

 26עמ׳ 

לפני   הנתונים  בסיס  את  לקבל  מבוקש 

תהיה   שלזוכה  בכדי  המדידה  ביצוע 

בסעיפים   לנדרש  מענה  לתת  אפשרות 

לבין   הקיים  בין  השוואה  )ביצוע  אלו 

 הנתונים החדשים שימצאו בשטח(.

הנכסים   פרטי  את  יקבל  הזוכה 

למדידה כולל פרטים רלוונטיים  

המחו נכס  גודל  יב  לרבות 

 . בארנונה , במידה ויש

ב 39 ,  1-מסמך 

עמ׳    17.7ס׳  

וס׳  25  ,

עמ׳  32.13  ,

27 

מבוקש לבטל סעיף זה שכן החומר יוגש  

לחילופין     PDFב   תימחור שאו    יהיה 

 של עלות התוכנה.  במכרז

 דרישת תוכנה מבוטלת. 
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ב 40 ,  1-מסמך 

-48.2ס׳  

 29, עמ׳  48.3

מערכת   איזה  לדעת  יש     GIS מבוקש 
 במועצה? 

 לעיל.  21ר' תשובה לסעיף  

ב 41 ,  1-מסמך 

עמ׳  48.3ס׳    ,

29 

הסעיפים   במספור  סופר  טעות  נפלה 

 תחת סעיף זה. 

סופר.  בטעות  מדובר  אכן, 

יתייחס   הסעיפים  תתי  מספור 

שכתוב  48.3לסעיף   כפי  ולא   ,

 . 49.3בטעות 

ב 42 ,  1-מסמך 

,  49.3.8ס׳  

 30עמ׳ 

מבוקש להבהיר את הדרישה בסעיף זה  

שכן לפי המפרט נדרשת הגשת חומרים  

כל   סיום  לאחר  ולא  קצוב  זמן  בתוך 

 הישוב. 

תיקון   לאחר  כי  יובהר,  ראשית 

בסעיף   מדובר  הסעיף,  מספור 

48.3.8 . 

המבוקשת  ההבהרה  יש   - לגבי 

 להגיש כל מדידה עם סיומה. 

ד 43 ,  1-מסמך 

 37עמ׳ 

הערבות   יש  בנוסח  להצעה  הבנקאית 
הספרות    את  ,הן    51ו    50למחוק 

 מיותרות. 

 .3  -ו  2ימוספרו    51  -ו  50סעיפים  

ה 44 ,  1-מסמך 

,  2.1-2.5ס׳  

 39עמ׳ 

נדרש למלא   -נראה כי נפלה טעות סופר  

לבעלי   ביחס  אך  רישיון"  "מס' 

את   למלא  שנדרש  בחברה  התפקידים 

 פרטיהם אין צורך ברישיון כלשהו. 

ד המצויין בס׳ ככל שבעל התפקי

הרלוונטי אינו נדרש לרישיון, יש 

לגבי    –לסמן   המתאים.  במקום 

)כדוגמת  תפקידים  בעלי 

מודדים( להם קיים רישיון על פי  

מס׳  את  למלא  נדרש  דין, 

 הרישיון. 

ה 45 ,  1-מסמך 

 48, עמ׳  2ס׳ 

זה   בסעיף  סופר  טעות  נפלה  כי  נראה 
 שכן לא התקיימה ישיבת הבהרות. 

היתה   לא  סופר.  טעות  אכן 

 ישיבת הבהרות. 

 

 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר  

 מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם. 

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז. 

 

 

 בכבוד רב,             

 

 אלי גטר              

 המועצה  מנכ״ל       


