
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 ' טבת, תשפ"בט

 2021דצמבר,  13

            לכבוד
 15/21במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

 1מס' מסמך הבהרות  -אורטופוטו וצילום אלכסונילמתן שירותי  21/15מכרז מס'  הנדון:

 

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

  ,על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 ת המועצהתשוב שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

 כללי   .1

נבקש לגעת לכמה שנים של שירות, 
תמיכה, אחסון והנגשת המערכת 
האינטרנטית לצפייה בצילומים 
האלכסוניים מתייחסת ההצעה 

 הכספית

 לשנה + הצעה לחידוש לשנה שניה

 כללי   .2
האם ניתן להציע שירותים רק של 
אורטופוטו הנדסי ללא צילום 

 אלכסוני?

הרכיבים. אפשר  2המכרז מתייחס ל
הניקוד אך להגיש מחיר לאחד הרכיבים, 

 של המציע ירד לפי אחוז הרכיב. 

3.  10 

 2מסמך 
הצהרת המציע 
להשתתפות במכרז 

 15/21מס' 
 10סעיף קטן 

כי המועצה אינה מתחייבת  נוידוע ל
להיקף פעילות מסוים ו/או למתן 
בלעדיות לזוכה בתחום השירותים 

 נשוא המכרז
האם המועצה יכולה לפצל את 
הזכייה לשני משתתפים ? מה 

  אינה מתחייבת הכוונה שהמועצה 
למתן בלעדיות לזוכה בתחום 

 ? השירותים נשוא המכרז

 .זוכה אחדבהמועצה תבחר במכרז דנן 
  ביחס לשאלה השניה פשוטו כמשמעותו.

 23סעיף  4מסמך  21  .4

 יהיתצלום אלכסוני+ מערכת לצפ
את המחיר לשני נבקש להפריד 

סעיפים נפרדים, מכיוון שהמחיר 
עבור מערכת צפייה הינו מחיר 

 לשנה:
 תצלום אלכסוני .1
 מערכת צפייה מחיר לשנה .2

  הבקשה נידחת.

 4נספח ב' למסמך  30  .5
 נספח ביטוח

צילום/שידורי   - 066קוד ביטוח 
 רדיו/טלוויזיה

שירותים   - 090קוד ביטוח 
 אווירי/ימי

הפעילות צריכה להיות משוקפת 
 מספק שהספקבתוצר הסופי 

את לא בכלי העבודה שמשמשים 
 הספק.

הקוד המתאים לצילומי אויר הינו 
 מיפוי – 045

 הבקשה מתקבלת.



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 ת המועצהתשוב שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

נודה לשינוי הקוד לקוד המתאים 
045 

6.  33 

 6מסמך 
מסמך הגדרת 

 (שירותים )מפרט
 א תיחום העבודה

 קמ"ר. 190כ לצילום סה"
במסמכי המכרז מצוינים  .1

תיחומי הבקשה. נבקש 
לקבל את התחומים 

לצורך הכנת  GISבפורמט 
 ההצעה.

האם נדרש לצלם את   .2
התחומים לפי מלבן חוסם 

 או לפי תחום השטח ?
האם נדרש לצלם צילום  .3

אלכסוני לכל השטחים 
הללו ? גם לשטחים 

 החקלאיים ? 
 נבקש הבהרות

 מצ"ב  .1
 

הצילום לפי הפוליגונים   .2
. הפוליגונים כבר מלבן ועברוהש

 חוסם. 
צילום אלכסוני נדרש בכל   .3

 הפוליגונים

7.  33 

 6מסמך 
מסמך הגדרת 

 (שירותים )מפרט
אורטופוטו ב 

מתצלום אויר קיים 
 או טיסה חדשה

טיסה חדשה או גזירה מאורטופוטו 
דיגיטלי קיים מתאריך שלאחר 

01.03.2021 
קיים  האם ניתן לספק אורתופוטו

והיתרה ממועד  01.2021שחלקו מ 
 ? מאוחר יותר )ע"פ המוגדר במכרז(

 לא. 

לא צורפו פוליגונים של כל תחומי  6מסמך    .8
 העבודה הנדרשים

 מצ"ב

 סעיף ג' 6מסמך    .9

נבקש הבהרה כי הספק הזוכה יידרש 
את  לאחסן ולגבות ולהנגיש

רק את   -הצילומים במערכת 
הצילומים שהוא צילם  במסגרת 

מכרז זה .במידה ונדרש לאחסן 
צילומים קודמים/הסטוריים של 
המועצה, נבקש לקבל פירוט של 

התוצרים שיש לאחסן לגבות 
ולהנגיש כלומר  כמה התקופות , 

מהם שטחי הצילום  של 
האורתופוטו והצילומים 

 האלכסוניים זאת מאחר והנ"ל
משליך על  עלויות של אחסון וגיבוי 

 המידע.
 

אין צורך באחסון חומרים קודמים, 
  הבקשה מתקבלת.

10.   

מפרט דרישות 
למערכת הדרישה 

בצילומים 
 האלכסוניים

מקומי לשעת  ישנה דרישה לצפיין
חירום. נבקש להוסיף בהצעה 
הכספית את מחיר הרישיון המקומי 
בנפרד מהמחיר לרישיון המערכת 
האינטרנטית מאחר וצפיין מקומי 
צריך לרכוש את הרישיון ומחירו 
גבוה מהותית ממחיר רישיון שימוש 

 במערכת האינטרנטית.

  הבקשה נידחת.

 8מסמך  39  .11
 הצעת המחיר

מחצי  -קיים מצילוםתצלום אוויר 
 י אופציונל-שנה אחרונה

 10% יחס השירות למחיר הסופי
איך מתייחסים לסעיף זה בניקוד 

ניקוד למחיר ? מה  70%כחלק מ 
אין אורתופוטו קורה במידה ולספק 

מצילום קיים ? איך מתייחס הניקוד 
 במצב כזה ?

 ההצעה נבחנת בשני  פרמטרים:
 30% -איכות
 70% -מחיר
שירותים  3העובדה כי נדרש לספק לאור 

שונים בהיקפים שונים, לכל שירות ניתן 
 יחס שונה בהתאם לדרישות המועצה.

כך שציון המחיר מורכב למעשה משלושה 
מרכיבים שונים, כאשר המציע בעל 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 ת המועצהתשוב שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

ההצהה הזולה ביותר ביחס לכל שירות 
יקבל את מלוא הנקודות והמציע הבא 

 אחריו באותו הסדר.
אין שירות מסוים הוא לא במידה ולספק 

 יקבל בגינו את הניקוד. 

 8מסמך  39  .12
 הצעת המחיר

 היתצלום אלכסוני+ מערכת לצפי
נבקש להפריד את המחיר לשני 
סעיפים נפרדים, מכיוון שהמחיר 
עבור מערכת צפייה הינו מחיר 

 לשנה:
 תצלום אלכסוני .1

 מערכת צפייה מחיר לשנה .2

 הבקשה נידחת.

 

 

 

המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאלצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר של המשתתפים במכרז ע

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :דגשים להגשת המכרז

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

בלבד כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 אופן הגשת ההצעות"." ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: ההצעההגשת  הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
 והתקשרויותמנהלת רכש מכרזים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6מסמך 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 הצעת המחיר

  ( לתוך מעטפת ההצעהנפרדת, שתוכנס  במעטפה סגורה)יש להגיש מסמך זה 

לפי המפורט  . הכלניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניהלמערכת  שירותילהלן התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן 

 "(: השירותיםלמסמכי המכרז( וביתר מסמכי המכרז )להלן: " 6מסמך בתכולת העבודה )

 

כמו כן ידוע  ,ניתן לתת הנחה לסכום זהו, לחודש ₪ 8,000המחיר המקסימלי למתן השירותים הינו  לעובדה כי  יםמודע ואנ

 .לפסילת המכרז, דבר אשר יביא כי אין להציע מחיר העולה על מחיר המקסימום נול

 

 :אותו אני מציע הינו, שכר הטרחה החודשי הקבוע מפורט במסמכי המכרזבהתאם ל

 

 לא כולל מע"מ.₪( )ובמילים                                                             ₪ ,                           

בין  -ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות  ידוע ומוסכם עלינו כי סכום התמורה המוצע לעיל  הינו סופי
ידוע לנו  פי ההסכם, וכי לא נהיה זכאיים לתשלום נוסף כלשהו.-ולביצוע מלוא התחייבויותינו על -הישירות ובין העקיפות 

 כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז.

  
את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל מכלול  התמורה מהווה םכי סכוהרינו להצהיר ולהתחייב בזאת 

 . השירותים הנכללים במכרז זה

הבאנו בחשבון את כל הגורמים  לעיל התעריפיםהננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת 

המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך 

 כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ההצעה ___אני הח"מ, ____ 

"( וכי המציע" -דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן 

 בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

  ________________ __________________ __________________  

 חתימה                                                שם                                          תאריך                        

 


