
 

 

 

 

 
 

 י"ב ניסן תש"פ

 2020אפריל  06

            לכבוד

 04/20המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

גרפי ואלפאנומרי במערכת ייעודי קרקע למתן שירותי קליטת מידע  04/20מכרז מס'  הנדון:

 1מסמך הבהרות  - ומתן שירותים נלווים

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

 הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש 

 המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

1.  3 9.2.2 

 נבקש להכיר בניסיון לפי דרישות

סעיף זה ולפי דרישות המפרט 

הטכני של המכרז עבור רכיב  

הקליטה הגראפי,  כי יוכר ניסיון 

מוכח עבור גופי תכנון וביצוע 

 ממשלתיים.

 הבקשה אינה מתקבלת.

 

2.  3-4 9.2 

נבקש להוסיף תנאי סף למכרז 

שברשות המציע מערכת יעודי 

קרקע לניהול זכויות בניה או 

שהוא בעל הרשאה לספק מערכת 

 יעודי קרקע. 

תשומת  הבקשה אינה מתקבלת.

לב המציעים כי יש להגיש תצהיר 

חתום לגבי זכויות במערכת, 

בנוסח נספח ח' המצורף למסמכי 

 המכרז.

3.  

4 

 

 

9.4 

 

 

על פי חוק המרשם הפלילי 

 1981-ותקנות השבים, תשמ"א

למציע אסור לבקש מעובדיו, 

מנהליו או מי מטעמו מידע 

אודותיהם מן המרשם הפלילי, 

ובקשה כזו מצדו מהווה עבירה 

פלילית, הנושאת סנקציה 

כיוון שכך, אין  בצידה. 

באפשרות המציע להצהיר את 

ההצהרות הנדרשות בסעיף 

לבעלי  נוגע  הנ"ל, ככל שהדבר

השליטה, מנהליו הבכירים וכל 

  נוסח התצהיר יתוקן כדלהלן:

  

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי 

המציע _____________ מס' 

זיהוי/ ח.פ. / ח.צ./ ע.ר. 

 ____________________

 למיטבוכן "( המציע)להלן: "

ידיעתי מי מבעלי השליטה בו 

 וו/או מי ממנהליו לא הורשע

קלון ו/או  עמןבעבירות שיש 

בעבירות שנושאן פיסקאלי, כגון 

אי העברת ניכויים, אי דיווח 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

אחד ממורשי החתימה או מי 

שכן המידע הנ"ל אינו  -מטעמו 

מצוי בידיו ו/או בידיעתו, והוא 

אף אינו יכול להשיגו בצורה 

חוקית. כיוון שכך, נבקש להבהיר 

כי הצהרת המציע תתייחס 

למיטב הידיעה ורק למציע עצמו 

ולא לבעלי שליטה, מנהליו 

רים, וכל אחד ממורשי הבכי

 החתימה. 

לרשויות המס, אי מתן קבלות 

רשמיות וכד', זולת אם חלפה 

תקופת ההתיישנות, לפי חוק 

המרשם הפלילי ותקנות השבים, 

 ; 1981-התשמ"א

 

 

נוסח תצהיר  כנספחמצ"ב  

 מתוקן.

4.  4 9.4 

במידה ונדרשת הצהרה, נבקש 

 נוסח.

תצהיר לפי חוק  –ר' בנספח ג' 

עסקאות גופים ציבוריים, 

 1976-תשל"ו

5.  5 20 

  –מועד הגשת המכרז 

לאור מצב החירום בעקבות נגיף 

הקורונה וסמיכות מועד הגשת 

המכרז לסיום חופשת פסח נבקש 

לדחות את מועד הגשת המכרז 

 בשבוע. 

הבקשה אינה מתקבלת, מועד 

ההגשה האחרון שנקבע נותר 

 בעינו.

6.  33 

אישור 

קיום 

 ביטוחים

נבקש לשנות את הגדרת סוג 

אחריות מקצועית  –הביטוח 

בהתאם לשירותים  רפואית

 הנדרשים במכרז 

 

 תימחק המילה "רפואית"

7.  38 

הסכם 

רמת 

שירות 

(SLA) 

6.4 

6.5 

6.9 

לאור העובדה כי הספק אינו יכול 

להתחייב למועדי סיום טיפול 

בתקלות שכן לא ברורה מהות 

בשלב הגשת ההצעה,  התקלה

נבקש כי רמת השירות תמדד 

בהתאם לפעילות התלויה בספק, 

קרי, למועד תחילת הטיפול 

 בתקלה.

 הבקשה מתקבלת חלקית:

ישונו כדלקמן  6.9+  6.4סעיפים 

והן בטבלה  6)הן בטבלה שבסעיף 

 (:8שבסעיף 

 תהא  רמת שירות נדרשת

כדלקמן: "תחילת טיפול 

בתקלה עד שעתיים מפתיחת 

קריאת שירות או גילוי 

התקלה וטיפול רציף בתקלה 

עד לתיקון התקלה או 

מציאת פתרון זמני אחר 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

המשביע את רצון המועצה 

והמאושר על ידה. יובהר, 

אין במציאת פתרון זמני 

אחר כדי להפסיק את 

עבודות הספק לצורך תיקון 

 התקלה";

 תהא  מרמת שירות חריגה

"אי תחילת טיפול כדלקמן: 

תוך שעתיים בתקלה 

פתיחת קריאת שירות או מ

 גילוי התקלה";

 יגרור  פיגור מרמת השירות

את הפיצויים המוסכמים 

המופיעים בטבלה שבסעיף 

, ואלו יושתו על הספק 8

בהתאם לשעות האיחור. 

 6.9 -ו 6.4כלומר, בסעיפים 

, בארבעת 8בטבלה שבסעיף 

ות השמאליות, העמוד

במקום המילים "יום" תבוא 

המילה "שעה" ובמקום 

המילה "ימי" תבוא המילה 

 . "שעת"

 6.5סעיף 

 תהא  רמת השירות הנדרשת

כדלקמן: "תחילת טיפול 

בתקלה מיד לאחר פתיחת 

קריאת שירות או גילוי 

התקלה וטיפול רציף בתקלה 

עד לתיקון התקלה או 

מציאת פתרון זמני אחר 

המשביע את רצון המועצה 

והמאושר על ידה. יובהר, 

אין במציאת פתרון זמני 

אחר כדי להפסיק את 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

עבודות הקבלן לצורך תיקון 

 התקלה";

  תהא  מרמת שירותחריגה

כדלקמן: "אי תחילת טיפול 

בתקלה מיד עם פתיחת 

קריאת שירות או גילוי 

 התקלה";

 יגרור  פיגור מרמת השירות

את הפיצויים המוסכמים 

המופיעים בטבלה שבסעיף 

, ואלו יושתו על הספק 8

בהתאם לשעות האיחור. 

בטבלה  6.5כלומר, בסעיף 

, בארבעת 8שבסעיף 

העמודות השמאליות, 

קום המילים "יום" תבוא במ

המילה "שעה" ובמקום 

המילה "ימי" תבוא המילה 

 "שעת".

8.  39 6.6 

נבקש להסיר סעיף זה. לכל 

מערכת יכולות ושירותים שונים. 

לא יתכן שעל כל שירות שלא 

קיים במערכת של הספק המוצע  

וקיים במערכת של הספק הקיים 

יושת תשלום. באותה מידה 

קיימים שירותים שונים 

במערכת הספק המוצע שאינם 

 קיימים אצל הספק הקיים.

לשם כך קיימת מצגת המאפשרת 

להראות את היכולות השונות 

הקיימות במערכת ולהתרשם 

 מהן

 הבקשה אינה מתקבלת. 

יובהר, ככל שמדובר בשירותים 

שלא ניתן לבצע במערכת החדשה 

ואינם נדרשים במסגרת מכרז זה 

הספק הזוכה במכרז זה לא  –

 יידרש לשלם לספק הקודם.



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

9.  40 6.14 

נבקש להסיר את הקנס בנושא 

שעות מרגע  4הגעת עובד תוך 

 קבלת פנייה. 

דרישה זו אינה סבירה שכן לא 

שעות  4בכל פנייה ניתן לטפל תוך 

בייחוד באם נדרשת הפעלה של 

 צוות פיתוח/ צוות סיסטם וכו. 

 

שעות  4מדובר בהגעת עובד תוך 

מרגע קבלת פניה מאת המועצה 

שעות.  4ולא בפתרון התקלה תוך 

יובהר, שינה ציפייה כי התקלות 

יתוקנו תוך מינימום זמן, וככל 

שהתקלה נכנסת לגדרי אחד 

משאר סעיפי רמת השירות 

, אזי תחול 6המופיעים בסעיף 

רמת השירות המופיע בסעיף 

 המתאים.

10.  48 13 

נבקש כי הדרישה להעברת 

לגוריתמים תבוטל שכן הא

 מדובר בסוד מסחרי של הספק.

מקובל, הדרישה להעברת 

האלגוריתמים מבוטלת. שאר 

הנדרש להעברה בעת סיום 

 – בנספח י'התקשרות והמפורט 

 נותר בעינו.

11.  48 15 

במידה והרשות מעוניינת כי 

המערכת של הספק תמשיך 

יום  365להתקיים במהלך 

נוספים נבקש כי ישולם תשלום 

מהתשלום הקיים  50%של 

כמקובל במכרזים מסוג זה. 

לאחזקת אתר באוויר יש עלויות 

אירוח שרת, תחזוקת שרת 

ומערכת ולא יתכן כי הספק יאלץ 

לספוג עלויות אלו כל עוד 

המועצה משתמשת בשירותיו ולו 

 גם לצפייה בלבד

להמשיך  תרשאי המועצה תהא

וקווי  לעבוד עם המערכת

התקשורת של הספק הנוכחי, 

לנספח  16 -ו 15בהתאם לסעיפים 

 למשך י' )הסכם סיום התקשרות(

יום ממועד סיום  365עד 

במצב  עם הספק, ההתקשרות

, תמורת תשלום של קריאה בלבד

עמודות  2, עבור לחודש₪  500

 צפייה )המחיר לשתיהן יחדיו(.

12.  48 15 

 נבקש להסיר סעיף זה מהמכרז. 

לא סביר כי המועצה תקבל 

שירות ותעבוד במערכת ללא 

תשלום כלל )גם אם מדובר 

 בהרשאת צפייה בלבד(. 

 

הבקשה להסרת הסעיף אינה 

מתקבלת. באשר לתשלום, ר' 

 לעיל. 11מענה לשאלה #

13.  49 1.4.1 
ביצוע  הדרישה לספק ביחד עם

העבודה גם מערכת ייעודי קרקע 

אינה מתקבלת, הסעיף הבקשה 

 נותר בעינו.



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

בעוד שהמועצה בעלים של  

בגרסה העדכנית     GISמערכת

ביותר שמאפשרת הצגה גראפית 

לה של הקומפילציה וכן יש 

יכולת להתממשק למערכות 

 אלפא נומריות ליעודי קרקע.

נבקש לאפשר לפצל את הדרישה 

בין אספקת מערכת לבין ביצוע 

העבודה ובכך לאפשר  לחברות 

רב ומוכח  שהנן בעלות ניסיון

בעבודת הקליטה הגרפית 

,   GISוהטמעתה במערכות ה 

לרבות איסוף, עריכה, קליטה, 

עדכון  תחזוקה של הנתונים ושל 

 שכבות המידע . 

14.  50 1.4-1.5 

בנושא איסוף וניתוח המידע 

נבקש לוודא כי באחריות  -הגרפי 

הספק לבצע ניתוח וקליטה של 

 הנתונים הגרפים.  

העלאת הנתונים והצגתם 

הגיאוגרפית של  GISבמערכת ה 

המועצה הינם באחריות המועצה 

 ולא באחריות הספק. 

כחלק מדרישות המכרז, על 

הספק להכין את החומר הגרפי 

 -והגיאוגרפי לקליטתו בשרת ה

GIS של המועצה מסוג 

ESRI ArcGis Server . 

העלאת החומר לשרת תבוצע על 

ידי המועצה. בנוסף, הספק יקים 

ממשק קישור לנתוני ייעודי 

קרקע מתוך שכבות המידע 

 הגיאוגרפיות.

15.  51 1.5.5.3 

את הדרישה נבקש להסיר 

לאישור חתום ע"י מודד מוסמך. 

בקרה מסוג זה דורשת עלויות 

נוספות ואינה עומדת בקנה אחד 

עם מחירי קליטת התכניות 

 6המוצגים במסמך 

הבקשה מתקבלת חלקית, 

הדרישה לאישור חתום ע"י מודד 

מוסמך תוחלף בדרישה לבקר 

 שיבצע את פעולת הבקרה.

יובהר, פעולת הבקרה תבוצע 

 תוספת תשלום לספק. ללא כל

16.  51 1.5.5.3 

נבקש להסיר את הדרישה 

לביצוע בקרה ואישור על ידי 

 מודד מוסמך. 

  לעיל. #15ר' מענה לשאלה 

 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

במידה ונדרשת בקרה ואישור על 

ידי מודד מוסמך יש להעלות את 

 6מחירי קליטת התכניות בפרק 

 .60%ב 

17.  51 1.5.6.4 

נבקש להבהיר כי תכולת העבודה 

אינה כוללת טיוב של נתוני 

בקשות ותיקי בנין במערכת 

לניהול ועדה מקומית אלא עדכון 

 .מערכת ייעודי קרקע בלבד

במידה ונדרש טיוב של המערכת 

לניהול ועדה מקומית יש להוסיף 

 סעיף תמחור נפרד לנושא. 

 

יש לציין כי במסגרת הממשקים 

הקיימים בין המערכות קיימים 

מנגנוני עדכון המאפשרים עדכון 

אוטומאטי בעת זיהוי תאימות 

 בפרטי המקרקעין. 

ף יחול על מערכת ייעודע יהסע

רש קרקע בלבד, הספק לר ייד

לטייב ולעדכן נתוני בקשות 

ותיקי בניין במערכת לניהול 

וועדה של המועצה, אלא 

 במערכת שלו בלבד.

 ז' 52  .18

נבקש להבהיר כי סעיף זה אינו 

כולל ביצוע התאמות / פיתוחים 

 של המועצה.  GISבמערכת ה 

הספק יהיה אחראי על פיתוח 

הממשק בצד המערכת לניהול 

 יעודי קרקע. 

במידה ונדרש ביצוע של פיתוחים 

יש  GISהתאמות במערכת ה  /

 לתמחר עבודה זאת באופן נפרד

הבקשה מתקבלת. הספק יידרש 

לביצוע התאמות ו/או פיתוחים 

 -לצורך התממשקות למערכת ה

GIS אלו , המותקנת במועצה

במערכת ייעודי הקרקע יבוצעו 

הספק לא . ועל חשבונו בלבד

 לבצע התאמות ו/או יידרש

 GIS -פיתוחים במערכת ה

 המותקנת במועצה.

19.  53 2.3.7 

במידה ונצטרך לטייב את 

התקנונים, נבקש תמחור עבור 

 סעיף זה.

הבקשה אינה מתקבלת, טיוב 

התקנונים יבוצע כחלק בלתי 

נפרד מהקמת מערכת ייעודי 

הקרקע ועל חשבונו, במסגרת 

המחירים המשולמים לו בפרק 

לכתב הכמויות. לא תשולם  01

לספק כל תמורה נוספת בגין 

 טיוב התקנונים.



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

20.  53 2.3.7 

נבקש הבהרה מה הכוונה בביצוע 

 טיוב של נתוני תקנונים? 

הספק יידרש לבצע טיוב ברמה 

של תכנים המופיעים בתקנון 

שאינם תואמים את התב"ע 

ושייכים אליה. במידה וחלה 

סתירה בין האמור בתקנון לבין 

התב"ע, יידרש הספק להציג 

סתירה זו למועצה, כחלק 

 מתהליך הקליטה של המערכת. 

21.  53 2.3.8 

ממסמכי המכרז עולה כי הספק 

הזוכה יבצע קליטה גרפית וא/נ 

של כלל התכניות הקיימות 

בשטח המועצה. בסעיף זה מצוין 

כי קיימת שכבת רצף חלקית 

 עבור חלק מהתב"עות. 

נבקש לדעת האם אכן הספק 

הזוכה יבצע קליטה מלאה לכלל 

היישובים. במידה ולא נבקש 

לדעת כמה תכניות נקלטו מכלל 

 ות במועצה. התכני

במידה ונדרשת הסבה של החומר 

הקיים נבקש כי יתווסף סעיף 

תמחורי מתאים לנושא זה 

 כמקובל במכרזים מסוג זה. 

 

החומר הקיים במועצה ייבדק על 

ידי הספק. הספק יציג את 

החוסרים ו/או הליקויים 

הקיימים, והמפקח מטעם 

המועצה ינחה את הקבלן בתיקון 

 המידע הקיים.

לספק בגין עבודה זו התשלום 

ת לו כלול בתמורה המשולמ

לכתב הכמויות.  01במסגרת פרק 

לא תשולם לספק כל תמורה 

נוספת מעבר לכך. ככל שמדובר 

בתב"עות חלקיות )קליטה 

חלקית של תב"עות(, ישולם 

ספק לפי מחירון המגרשים ל

שנקלטו באותה תב"ע, לדוגמא: 

מגרשים נמצא כי  20בתב"ע של 

ונים בצורה לא נקלטו הנת

מלאה, ישולם לו בגין קליטת 

מגרשים לפי  20 -התב"ע של ה

  בכתב הכמויות. 01.040מק"ט 

22.  53 2.3.8 

בסעיף זה מצוין כי קיימת שכבת 

רצף חלקית עבור חלק 

 מהתב"עות. 

נבקש לוודא כי נדרשת קליטה 

גרפית של כל התכניות במרחב 

 התכנון של המועצה ? 

 

 לעיל. 21ר' מענה לשאלה #



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

במידה ונדרשת קליטה חלקית, 

והספק צריך לבדוק ולערוך 

שינויים בחומר הקיים יש 

לתמחר עבודה זאת בתמחור 

 נפרד. 

23.  54 3.1.8.4 

מערכת הקליטה מבוססת 

 אוטוקאד מפ 

נבקש לדעת האם קיימת תוכנה 

 זו במועצה ובאיזו גרסה.

במידה והספק נדרש לרכוש 

תוכנה זו ולספקה על חשבונו 

נבקש כי יתווסף סעיף תמחור 

זו קיימת לנושא זה. לתוכנה 

 עלות תחזוקה שנתית

כן, המועצה מחזיקה ברישיון 

לתוכנת אוטוקאד מפ במועצה, 

או מתקדמת יותר  2018גרסת 

 ככל שתותקן במועצה.

 

 

 

24.  59 3.10.1.2 

נבקש להבהיר שלא כל תקלה 

שאינה מוגדרת משביתה, יכולה 

 להיפתר תוך יום עבודה אחד.

הטיפול בתקלה משביתה יחל 

קריאת שירות או מיד עם פתיחת 

גילוי התקלה והטיפול בתקלה 

יהא רציף לתיקונה או מציאת 

פתרון זמני אחר המשביע את 

רצון המועצה והמאושר על ידה. 

על הפתרון הזמני האחר, ככל 

שניתן ומקובל על המועצה, 

להינתן תוך יום עבוד אחד 

מקבלת הקריאה. יובהר, אין 

במציאת פתרון זמני אחר כדי 

בודות הקבלן להפסיק את ע

 לצורך תיקון התקלה.

25.  61 
Eg1.01.

020 

נבקש לוודא כי אין הכוונה 

לנתונים שהתקבלו מהספק 

 הקודם.

עם תחילת ההתקשרות, הספק 

יידרש לבדיקת התוצרים 

הקיימים במערכת שנקלטו על 

ידי הספק הקודם. במידה ונמצא 

כי נדרש לבצע תיקונים, ישולם 

לספק הזוכה במכרז זה על פי 

ירים המוצעים על ידו המח

במכרז. ככל שימצאו ליקויים 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

בהמשך תקופת ההתקשרות, 

על כלל  ילאחר המעבר הראשונ

התב"עות, הספק הזוכה יהא 

אחראי לתיקונם על חשבונו, גם 

אם מדובר בנתונים שהתקבלו 

 מהספק הקודם. 

26.  62 
Eg1.02.

020 

למודד תוחלף  נבקש כי הדרישה

את פעולת הבקרה, לבקר שיבצע 

כמקובל במכרזים דומים 

 בתחום.

  לעיל. 15ר' מענה לשאלה #

 

27.  62 1.02.020 

נבקש להסיר את הדרישה 

לאישור חתום ע"י מודד מוסמך. 

בקרה מסוג זה דורשת עלויות 

נוספות ואינה עומדת בקנה אחד 

עם מחירי קליטת התכניות 

 6המוצגים במסמך 

  לעיל. 15ר' מענה לשאלה #

 

28.  63 1.03.020 

נבקש להבהיר שהפקת דפי 

יבוצעו מתוך המידע התכנוניים 

מערכת ייעודי הקרקע של הספק, 

שכבת הקומפילציה שתסופק 

תכיל הזנקה  GISלאתר ה

למיקום הגיאוגרפי הרצוי )לפי 

מגרש או חלקה( ותפתח את חלון 

 הפקת דף המידע.

 אכן זוהי הדרישה.

29.  65 1.06.010 

בהמשך למצוין בסעיף זה, האם 

נדרשת קליטה של תכניות 

ת מתכניו שוניםבסטטוסים 

 מאושרות? 

מה תכולת העבודה הנדרשת 

לגבי תכניות שאינן מאושרות? 

האם נדרשת קליטה גרפית 

וניתוח זכויות מלאה כמו תכנית 

 מאושרת? 

האלה אינה מובנת, האמור 

מכסה את  01.06.010בדרישה 

כלל המקרים ואת כלל סוגי 

 התכניות בסטטוסים השונים.

עם קבלת אישור המועצה 

לקליטת התכניות שאינן 

מאושרות, תבוצע קליטה בדיוק 

על פי הדרישות המפורטות 

יידרש  –בתכניות מאושרות 

לבצע עבורם את אותה תכנית 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

עבודה המפורטת עבור תכניות 

 מאושרות.

30.  69 
עד  01.10

01.110 

במידה ונדרשת בקרת איכות של 

מודד מוסמך נבקש להתאים את 

מחירי המינימום והמקסימום 

  50%לדרישה זו ולהעלותם ב 

  לעיל. 15ר' מענה לשאלה #

 

31.  69 

הצעת 

מחיר 

וכתב 

 כמויות

נבקש שיתווסף סעיף תמחורי 

עבור קליטת תוכנית מתאר 

 ועבור תוכנית קו כחול.

תמחור הקליטה  -תוכנית מתאר

-01.010יהא לפי מק"טים 

, בהתאם למספר 01.080

 המגרשים.

לפי תוכנית  -תוכנית קו כחול

התשלום יבוצע  -נושאית

בכתב  01.090במסגרת מק"ט 

 הכמויות.

32.  69 

הצעת 

מחיר 

וכתב 

 כמויות

נבקש כי יתווספו סעיפי תמחור 

עבור קליטת תשריטי חלוקה, 

 תוכניות בינויו תשריטי הפקעה.  

 

יהא לפי מק"טים  התמחור

, בהתאם למספר 01.010-01.080

 המגרשים.

33.  69 

הצעת 

מחיר 

וכתב 

 כמויות

בהצעת המחיר אין שום 

התייחסות להעלאת שכבות, 

אורתופוטו, וכן מחיר ש"ע של 

מומחה ממ"ג ומחיר ש"ע של 

מתכנת עבור שירותים ושיפורים 

)שו"ש( שהמועצה תהיה 

מעוניינת להפעיל בגין מערכות 

נשוא מכרז זה. נבקש כי יתווספו 

 סעיפים תמחוריים לכך

 .21ר' מענה לשאלה #

לגבי שיפורים/ התאמות/ 

על חשבון  –עדכונים במערכת 

הספק במסגרת התשלום 

החודשי המשולם לו במסגרת 

, ובלבד 02.010מק"ט 

 שהשיפורים/ התאמות/ עדכונים

הנם בקשר עם תכולת השירותים 

 הנדרשים במכרז זה.

34.  69 

 הצעת

מחיר 

וכתב 

 כמויות

לא קיימים מרכיבי תמחור 

 למרכיבים הבאים: 

קליטה גרפית של תכנית קו  .1

 כחול 

קליטת הנחיות / החלטות  .2

וועדה שאינן מעוגנות 

 בתכנית בנין עיר 

התשלום יבוצע במסגרת  .1

בכתב  01.090מק"ט 

 הכמויות;

במסגרת  התשלום יבוצע .2

בכתב  01.090מק"ט 

 הכמויות;



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

קליטת תשריטי חלוקה,  .3

תוכניות בינויו תשריטי 

 הפקעה.  

התמחור יהא לפי מק"טים  .3

, בהתאם 01.010-01.080

 למספר המגרשים.

 69 

הצעת 

מחיר 

וכתב 

 כמויות

האם המחירון מייצג את כל סוגי 

תכניות מתאר,  –התכניות 

 תרש"צים ...? 

יהא לפי מק"טים  התמחור

, בהתאם למספר 01.010-01.080

 המגרשים.

35.  70 01.010 

נבקש הבהרה לגבי המערכת 

נדרשת במכרז זה. לפי הרשום ה

נדרש לספק רק מערכת  במכרז

א/נ ותוצרים גרפיים שיוצגו 

הקיימת  GIS-במערכת ה

במועצה. אנא אישורכם. במידה 

ונדרשת מערכת קליטה גרפית 

נבקש להעלות את מחירי 

המינימום והמקסימום בסעיף 

 זה.

המבוצעת על ידי הספק  הקליטה

 גרפית וגם אלפאנומרית. היא גם

המסופקת על ידי  המערכת

 הספק הנה אלפאנומרית בלבד. 

36.    

אנו חברה ותיקה בתחום יעודי 

קרקע, ובעלת נסיון נרחב ביותר 

בהקמה, טיוב, בקרה, וניהול 

פרויקטים של יעודי קרקע באופן 

מוכח. באופן שבו המכרז קושר 

בין יעודי קרקע לבין שירותי 

ליטה, עדכון איסוף, עריכה, ק

ותחזוקת הנתונים אין 

באפשרותנו להתמודד במכרז. יש 

לא מעט רשויות שהפרידו בין 

מערכת יעודי קרקע לבין הקמת 

פרויקט יעודי קרקע וניתוחו. אנו 

עומדים בכל תנאי הסף הנדרשים 

לנושא יעודי קרקע, מלבד 

מערכת יעודי קרקע שאין 

ברשותנו. לאור הנ"ל נבקש לפצל 

ויקט יעודי קרקע את הקמת פר

מהמכרז של מערכת יעודי קרקע, 

 הבקשה נדחית.

 המכרז.  לא יתאפשר פיצול 

על פי המכרז, ניתן להתחבר 

לספק אחר ולגשת יחד איתו 

 למכרז בראש אחד



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

מאחר ואין קשר בין איכות 

מערכת יעודי קרקע לאיכות 

הקמת פרויקט יעודי קרקע, אשר 

דורש איכויות ביצועיות אחרות 

 לגמרי.

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

 

תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 דיגיטלית )דיסק און קי(.

כשהוא חתום  (לחוזה א'נספח טופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, בלבד  על ידי המציעבשוליו 

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. יש לצרף את המסמך הזה כשהוא חתום ע"י  .3

 המציע.

 

ה כ ר ב  ,ב

 

 יערית הרוש

   רכזת מכרזים         

  



 

 

 

 

 
 

 פיסקאלי נושאןאו /ו קלון עמן שיש בעבירות חקירהאו /ו הרשעה היעדר בדבר תצהיר

   

 תאריך: __/__/__

 לכבוד

  תמר אזורית מועצה

 

 עמןבדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש  תצהירהנדון: 

 קלון ו/או נושאן פיסקאלי

 

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה 

 

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ ח.פ. / ח.צ./ ע.ר. 

למיטב ידיעתי מי מבעלי השליטה בו ו/או מי  וכן"( המציע____________________ )להלן: "

או בעבירות שנושאן פיסקאלי, כגון אי העברת קלון ו/ עמןבעבירות שיש  וממנהליו לא הורשע

ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, 

 ; 1981-לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

 

מנות למי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות  –"בעל שליטה"  –בתצהיר זה 

 .תאגיד, ככל שהמציע הינו במועצהדירקטורים או את המנהל הכללי 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

                                      

 שם: ______________ת.ז.:____________ חתימה _____________

 

 

 המציע לעיל:אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות 

אני הח״מ_____________, עו״ד מאשר/ת כי ביום:___/___/___ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב________________ בישוב/עיר____________ מר/גב'____________________ 

/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה   שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

י יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה להצהיר אמת וכ

 בפני על התצהיר דלעיל.

 

   

 חתימה + חותמת                 מספר רישיון               

       


