
 

 

  2021פברואר  11
  כ"ט שבט תשפ"א

  

  מכרז למתן שירותי מדידות עבור חיובי ארנונה – 1/2021מכרז 

  מענה לשאלות הבהרה

  

 :בע"מ מילגםחברת מענה לשאלות  .א

  

  מענה העירייה  פירוט השאלה/ההבהרה  מס' סעיף   עמוד  פרק  מס"ד

עותקים  2כי המכרז יוגש ב אנא אישורכם   2.3.1  4  א   .1
מקור והשני עותק מצולם של אחד כאשר 

  המקור.
  

  אושרמ

בעת רכישת המכרז לא סופקה מעטפה   2.3.1  4  א   .2
חתומה להגשה, נא אישורכם להגיש את 

המכרז במעטפה של המציע עליה יהיה 
" ללא 01/2021רשום "מכרז פומבי מס' 
  סימני זיהוי של המציע. 

  

  נדחה
את המכרז יש להגיש 

מסופקת ע"י במעטפה ה
  .העירייה בלבד

"רשום" - נבקש לשנות את תיעוד המכתב מ 4.26 7 ב   .3
למכתב המודבק על דלת הכניסה  (הכולל 

, שכן, שליחת )הוכחת השארת המכתב
מכתבים בדואר רשום מעכבים את ביצוע 

  .הסקר

  מתקבל

או כל פורמט   DWG נבקש להגדיר 4.34 11 ב   .4
 .ווקטורי אחר

, אך יש לתאם מתקבל
זאת עם גזברות 

  העירייה

נבקש לבטל סעיף זה , שכן סעיף לא מובן  4.37 11 ב   .5
ולא קשור לממצאי הסקר שעל הקבלן 

  .לספק

הסעיף  – מתקבל
  מבוטל

נבקש אישורכם לצרף המלצות בנוסח  10נספח  26 א   .6
חופשי התואמות בנתונים לאישורים 

  .במכרז 10הרשומים בנספח 

  נדחה

  1סעיף   24  ב   .7

ביטוח 
אחריות 

  מקצועית

לאחר המילים "ביטוח אחריות  .א
מקצועית", נבקש להוסיף את המילים 

"משולב עם ביטוח חבות המוצר". 
בהמשך, יש למלא את גבול האחריות 

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

  
בשורה החמישית, לאחר המילים  .ב

"אובדן שימוש ועיכוב", נבקש להוסיף 
את המילים "עקב מקרה ביטוח 

 סה". מכו
  

  

  מתקבל .א
  

  

  
 

 מתקבל .ב
  

  

  



 

 

  מענה העירייה  פירוט השאלה/ההבהרה  מס' סעיף   עמוד  פרק  מס"ד

בשורה השביעית, באשר  .ג
הרטרואקטיבי, לאחר   לתאריך

המילים "על חוזה זה", נבקש להוסיף 
 ". 1.1.2002את המילים "אך לא לפני 

  

  

בשורה השמינית, לאחר המילים  .ד
"אחריות צולבת", נבקש להוסיף את 

המילים "באשר לאחריות העירייה 
  למעשי או מחדלי הקבלן".

  

 ובלבד מתקבל .ג
עומד בתנאי של ש

תאריך הקודם 
לתאריך חתימה על 

חוזה נשוא מכרז 
 זה. 

 
 

  מתקבל .ד

בשורה השנייה, לאחר המילים  .א   4סעיף   25  ב   .8
"להתאימו להתחייבויותיו", נבקש 

 להוסיף את המילים "על פי הסכם זה". 
  

בתחילת השורה השישית, לאחר  .ב
המילים "לגרוע מכל חבות", נבקש 

 המילה "חוקית".להוסיף את 
  
  

 מתקבל .א
 

  
  נדחה .ב

בסיפא, לאחר המילים "בכל דרך אחרת",    7סעיף   25  ב   .9
נבקש להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה 

  יום מראש". 14לקבלן הודעה בכתב של 

  מתקבל

בסוף השורה השנייה, נבקש להחליף  .א   9סעיף   25  ב   .10
את המילים "ממלוא חבותו", במילים 

 "מחבותו החוקית". 
  

בתחילת השורה השביעית, לאחר  .ב
המילים "באישור הביטוח", נבקש 

להחליף את המילה "מתחייב", במילה 
 "רשאי". 

  
בסיפא, לאחר המילים "אחריות  .ג

צולבת", נבקש להוסיף את המילים 
"באשר לאחריות העירייה למעשי או 

 מחדלי העירייה". 
  

 נדחה .א
 

  
 נדחה .ב
  

  

  מתקבל .ג

בשתי השורות הראשונות, נבקש לגרוע  .א   10סעיף   26  ב   .11
את המילים "הפוליסות לא תשוננה 

ולא תבוטלנה אלא הסכמת העירייה. 
כן מתחייב הקבלן להמציא לעירייה, 
מייד עם דרישתה, העתקים חתומים 

 על כל ביטוחיו". 
  

בסיפא, נבקש להחליף את המילים "כל  .ב
  דין", במילה "דין". 

 נדחה .א
  

  

  

  מתקבל .ב

בתחילת השורה השנייה, לאחר  .א   11סעיף   26  ב   .12
המילים "גם את העירייה", נבקש 

להוסיף את המילים "היה ותיתבע בשל 
  מעשי או מחדלי הקבלן". 

  

בשורה הרביעית, נבקש להחליף את  .ב

 - חלקית מתקבל .א
ניתן להוסיף "בגין 
מעשי ו/או מחדלי 

  .הקבלן"
  
  
  



 

 

  מענה העירייה  פירוט השאלה/ההבהרה  מס' סעיף   עמוד  פרק  מס"ד

המילים "וכל אדם או גוף שהמבוטח 
ו/או העירייה התחייבו בכתב לשפותו, 

או הקשור לעבודה", במילים "וכל 
 הבאים מטעמה". 

  

  מתקבל .ב

בסוף השורה, לאחר המילים "רשלנות   13סעיף   26  ב   .13
רבתי/חמורה", נבקש להוסיף את המילים 

"אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע 
מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי 

  דין".

  מתקבל

יום  60לאחר המילים "בשורה השנייה,  .א  14סעיף   26  ב   .14
קודם", נבקש להוסיף את המילה 

, לאחר המילים "מראש". בהמשך
 ."לביטול הפוליסות"

  
נבקש להחליף את המילים "ו/או אי  .ב

חידושן לעירייה ו/או כל שינוי", 
  במילים "ו/או שינוי תנאיהן לרעה". 

 נדחה .א
  

  
 

  מתקבל .ב

סוג ביטוח   27  ב   .15
  צד ג'

נבקש ב"נוסח ומהדורת הפוליסה",  .א
", 2016להחליף את המילים "ביט 

 ".2016במילים "מגדל ביט 
  

  . 318בקודי הכיסוי, נבקש לגרוע קוד  .ב

כל נוסח  מאושר .א
 ביט

  

  מתקבל .ב
  

סוג ביטוח   27  ב   .16
חבות 

  מעבידים

ב"נוסח ומהדורת הפוליסה", נבקש להחליף 
", במילים "מגדל 2016את המילים "ביט 

  ".2016ביט 

  כל נוסח ביט מאושר

סוג ביטוח   27  ב   .17
אחריות 

  מקצועית

נבקש לגרוע את הכיתוב "חאריך  .א
רטרו". לפי תקנות המפקח על שוק 

 ההון אין להוסיף מלל. 
  

  

נבקש לגרוע את המלל בדבר רשלנות  .ב
לפי תקנות המפקח על שוק  רבתי. 

  ההון אין להוסיף מלל. 

, ובלבד מתקבל .א
 תאריך הרטרוש

בפוליסה הינו 
קודם לתאריך 

חתימה על חוזה 
 נשוא מכרז זה

  
, ובלבד מתקבל .ב

חריג רשלנות ש
רבתי יבוטל 

  בפוליסה
באשר   28  ב   .18

לפירוט 
  השירותים

. אינו רלוונטי 007נבקש לגרוע את הקוד 
  לשירותים הניתנים.

  

  מתקבל

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 :שרותים לרשויות מקומיות בע"מ ש.ל.מחברת מענה לשאלות  .ב

  

  מענה העירייה  פירוט השאלה/ההבהרה  מס' סעיף  עמוד  פרק  מס"ד

נבקש אישורכם לצרף המלצות בנוסח    7.1 סעיף  8  א  1
 10תואם לאישור הרשום בנספח 

  במכרז

  נדחה

מחיר המינימום אינו כלכלי ומבוקש   הצעת המחיר  2  ג  2
למ"ר, שכן נדרשת  ₪ 1.60להעלותו ל 

מדידה של הנכס, הטמעה, מכתבים 
   GISלתאום והקמת שכבת 

, מתקבל חלקית
מחיר המינימום 

 ₪ 0.85נשאר 
. בתוספת מע"מ

מחיר המקסימום 
 ₪ 1.05 -הועלה ל

  .בתוספת מע"מ

של מבוקש להקטין את הסכום הכספי   3- נספח ב  29  ב  3
  ערבות הביצוע.

  נדחה

האם הקבלן יקבל תשריטים קודמים   4.20.6 סעיף  7  ב  4
  במקרים בהם יידרש לעדכון מדידה?

  התשובה חיובית

נבקש הבהרה באשר לחישוב השטחים   4.32.10 סעיף  10  ב  5
  המשותפים בסעיף זה .

  הסעיף מבוטל

נא הבהירו כוונתכם בדרישה ל "נתונים   4.36 סעיף  11  ב  6
  נוספים"? 

מדובר על נתונים 
נוספים בעלי זיקה 

  לאמור בסעיף זה

  
  ב  7

  

מבוקש כי תשלום יועבר תוך שוטף +   9.3 סעיף  47
  ימים מיום הגשת החשבון. 30

  נדחה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 :) בע"מ1993ניהול נכסים ( ד.ש.א חברת מענה לשאלות .ג

  

 מס'  עמוד  פרק  מס"ד
  סעיף

  מענה העירייה  פירוט השאלה/ההבהרה

1 

  ב

5 4.8 

"במקרה של דרישה לביצוע 
עבודות נוספות..." יש להוסיף 

עבודות הקשורות לנושא 
  המכרז 

  מתקבל

2 

  ב

6 4.19 

המדידות יבוצעו  ,נבקש לציין
עפ"י שבוע העבודה  הנהוג 

במקרים  ,ימי עבודה 5במשק 
ספציפיים יצאו למדידות 

 שישי מרוכזות בימי

  נדחה

3 
  ב

7 4.20.7 
יש לצרף היטל צד של המבנה 

  ,הכוונה לצילום ? 
  הכוונה היא לצילום

4 

  ב

10 
-4.32.8

9 

 נבקש להסיר סעיף זה, אין
באפשרות הקבלנים לאתר את 

הנתונים אמורים  ,הבעלים
  להיות בעירייה 

  רלוונטילא  9סעיף 

  מתקבל 8סעיף 

5 

  ב

11 4.37 

יש טעות בסעיף אנחנו לא 
קולטים שכבות תב"עות  זה לא 

  קשור לסקר ארנונה 

   סעיף זה יבוטל

6 

  ב

12 4.41.3 

לעביר שכבה עם אי אפשר 
השוואה  אין  בסקר תוספות,

  מול תשריטים ישנים 

  סעיף זה יבוטל 

7 

  ב

14 4.51 

"הקבלן יהיה חייב לקלוט את 
נתוני העירייה..." האם הקבלן  

יש  בפועל את הנתונים?קולט 
או שהוא  לו גישה למערכות?

מכין את החומרים במנת 
קליטה ואנשי המחשוב של 

רייה קולטים(הם מכירים יהע
טוב את המערכות ויכולים 

  למנוע טעויות) 

על הקבלן להכין קובץ בהתאם למבנה המוטמע 
במערכת הגבייה ובהתאם למבוקש ע"י העירייה. 

  הקובץ ייקלט ע"י העירייה. 

8 

  

  

קת לקבלן האם העירייה מספ
, צילום אורטופוטו? אם כן

  לאיזה שנה המפה מעודכנת 

  2019המפה מעודכנת לשנת 

 

  

  

האם אפשר לציין כמות עבודה 
מות הסקר כמינימלית לביצוע 

נכסים ושטח עם פילוג 
  עסקים וקרקע? ,למגורים

בתי אב),  250 - בניינים (כ 7 -נכון להיום ישנם כ
בתי קרקע, קניון ומרכז עסקים שטרם  30 -כ

, בהתאם את בגידול מתמידנמדדו. העיר נמצ
  נוספת. תתווסף עבודה



 

 

  

   ;  12.5) יוסף  סעיף  12(סעיף  11עמוד  למכרז  בחלק א'הוספת  סעיף *

  

במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן   12.5
וכשירות, תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך 

   ) ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה.3שלושה (

לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים אם 
) ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומבניהן תיקבע 3להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך (

  ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

  

יתר האמור במסמך זה.  יגבר רז יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכ
  מסמכי ותנאי המכרז הנם ללא שינוי. 

לא העלה את השאלה שיש לשים לב כי התשובות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע 
  לגביה ניתנה תשובה. 

  יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.

  

  

  : ___________________ המציע חתימה וחותמת

   

  

  בכבוד רב,

  נאור דוידי, רו"ח

  ס. גזברית העירייה


