
 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  1עמוד 

 

25/07/2022 

 לכבוד

 משתתפי המכרז 

  /דוא"לאתר המועצה  :באמצעות

 לום רב,ש

 GISלזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ובניה, ו/או למערכת  11/2022 פומבי מכרזהנדון: 

 2הודעת המועצה מס'  –רותים נוספים יולש

 לתשומת לב המציעים לאור שאלות ההבהרה יחולו בהוראות המכרז )בין השאר( העדכונים הבאים:

 דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: .א

 .12:00בשעה   10/8/2022עד יום ד' ויהיה המועד האחרון להגשה יעודכן, 

 המכרז.הגשה ידנית בלבד, באופן ובמיקום כמפורט במסמכי 

 

  –מצ"ב מסמכים מעודכנים  .ב

 פירוט ניסיון קודם לעניין עמידה בתנאי סף וקביעת ניקוד איכות – 9נספח א/ -

 נספח התמורה וכתב הצעת המחיר – 7נספח ב/ -

 נספח הביטוח – 3נספח ב/ -

ים לצרף להצעה את הנספחים המעודכנים, כשהם מלאים וחתומים כנדרש, ולא ל המציעע

 הצעת המחיר ע"ג הנוסח שנכלל בחוברת המכרז.להגיש את המענה/את 

 

 , ובמקומו יופיע סעיף בנוסח הבא:ימחקבמסמך ב'(  8סעיף הביטוח בהסכם )סעיף  .ג

 ביטוח. 8"

מבלי לגרוע מחובת הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מובהר כי הוראות הביטוח 

 "3ספח ב/יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב, כנ

 יוחלף בנוסח העדכני המצ"ב(. 3)נספח ב/

   



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  2עמוד 

 :הבהרה שנתקבלו במסגרת המכרזלהלן התייחסות המועצה לשאלות  .ד

 :1קובץ שאלות מס' 

מסמך /  #
פרק  עמוד נספח

 התייחסות המועצה נוסח השאלה וסעיף

פיתוח טפסים מקוונים למשלוח  4.5 89  7נספח ב/ 1

תמחור הקמת הטפסים הינו  -במייל 

נמוך באופן משמעותי מכמות 

העבודה המושקעת בהקמת טופס 

שדות מידע /  150מקוון הכולל 

שדות  100תוספת שעת עבודה לכל 

 נוספים. 

נבקש כי העלות תקבע באופן פרטני 

באמצעות הצעת מחיר בהתאם 

עלות לטפסים המבוקשים, לחילופין 

הקמת טופס מקוון הכולל כמות כזו 

שעות  12של שדות תהיה לפחות 

 עבודה. 

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:

פיתוח טפסים מקוונים למשלוח  .4.5"

 .בדוא"ל

עבור אפיון ופיתוח טפסים מקוונים עד 

שדות למילוי שישלחו למועצה  150

באמצעות הדוא"ל כקובץ ללא יכולת 

לקלוט את הנתונים שבהם ישירות 

למערכות המוצעות תשלום המועצה 

כאמור  שעות 9 -ל תמורה השווה 

לעיל. ככל שכמות השדות  4.2בסעיף 

 150למילוי בטופס מסוג זה תעלה על 

תתווסף תמורה בשיעור שעה  לסכום זה

 שדות נוספים. 50לכל נוספת 

למען הסר ספק האמור לעיל יחול אך 

ורק על פיתוח טפסים לפי דרישה 

יחודית של המועצה. ככל שידרש פיתוח 

טפסים כאמור לעיל כדי שהמועצה ו/או 

הועדה יוכלו לעמוד בדרישות הדין החל 

עליהן בתחום התכנון והבניה, יעשה 

 "חשבון הספק בלבד. הפיתוח על



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  3עמוד 

מסמך /  #
פרק  עמוד נספח

 התייחסות המועצה נוסח השאלה וסעיף

פיתוח טפסים מקוונים כולל קליטה  4.6 89  7נספח ב/ 2

תמחור הקמת הטפסים הינו  -ישירה 

נמוך באופן משמעותי מכמות 

העבודה המושקעת בהקמת טופס 

שדות מידע ופיתוח  50מקוון הכולל 

מודול לקליטתו במערכת לניהול 

 50ועדה / תוספת שעת עבודה לכל 

 שדות נוספים. 

נבקש כי העלות תקבע באופן פרטני 

באמצעות הצעת מחיר בהתאם 

לטפסים המבוקשים, לחילופין עלות 

הקמת טופס מקוון לרבות קליטתו 

שעות  15למערכת תהיה לפחות 

 עבודה. 

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:

פיתוח טפסים מקוונים כולל  .4.6

 אפשרות לקליטה ישירה

ד עבור אפיון ופיתוח טפסים מקוונים ע

שדות למילוי שישלחו למועצה  50

באמצעות הדוא"ל כקובץ כולל פיתוח 

אמצעים לקלוט את הנתונים שבהם 

ישירות למערכות המוצעות תשלום 

 שעות 12 -ל המועצה תמורה השווה 

לעיל. ככל שכמות  4.2כאמור בסעיף 

השדות למילוי בטופס מסוג זה תעלה 

לסכום זה תתווסף תמורה  50על 

שדות  10לכל וספת בשיעור שעה נ

 .נוספים

למען הסר ספק האמור לעיל יחול אך 

ורק על פיתוח טפסים לפי דרישה 

יחודית של המועצה. ככל שידרש פיתוח 

טפסים כאמור לעיל כדי שהמועצה ו/או 

הועדה יוכלו לעמוד בדרישות הדין החל 

עליהן בתחום התכנון והבניה, יעשה 

 הפיתוח על חשבון הספק בלבד."

-90 7ב/ נספח 3

91 

נבקש להפחית את שעות ההדרכה   5.2

הכלולות במכרז. שעות ההדרכה 

שעות למערכות  64המוגדרות 

שעות הדרכה  100הניהוליות )מתוך 

כלליות ( אינה תואמת למחירי 

 המערכות הנמוכים. 

 !הבקשה לא מקובלת



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  4עמוד 

מסמך /  #
פרק  עמוד נספח

 התייחסות המועצה נוסח השאלה וסעיף

נבקש להעלות את מחיר שעת   5.5 91  7נספח ב/ 4

פין לבטל או לחילו₪  215ההדרכה ל 

 סעיף זה. 

הדרכה והטמעה מבוצעת על ידי 

אותו צוות עובדים ובפועל לא קיימת 

 הפרדה בין ביצוע הדרכה להטמעה. 

 הבקשה מקובלת,

 ימחק. 5.5.1סעיף 

  7נספח ב/ 5

 

  –מפרט 

 טכנולוגיה 

93 

 

53-

55 

 ג

 

  3פרק 

נבקש לוודא כי התקנת המערכות 

מערכות  -תבוצע באופן הבא 

יותקנו  –ניהוליות לוועדה המקומית 

בשרתי המועצה והמועצה תהיה 

אחראית לתחזוקת שרתים אלו 

לרבות גיבויים )באחריות הספק 

לצור את קובץ הגיבוי ולהנחות את 

המועצה איזה תיקיות / קבצים יש 

 לגבות(. 

, יעודי GISאתר הנדסי ומערכות 

יותקנו בשרתי  –קרקע ותמרור 

הספק והוא יהיה אחראי לתחזוקת 

 שרתים אלו לרבות גיבויים. 

במידה ונדרשת אספקת שירותי ענן 

למערכות הניהוליות יש לתמחר רכיב 

 זה באופן נפרד. 

 :כדלקמן מובהר בזאת

 המילוליותכל מערכות ניהול הועדה 

  :לרבות

עקב רישוי בניה, פיקוח על הבניה, מ

תב"ע, יעודי קרקע וזכויות בניה, 

יותקנו  חבויות )אגרות והיטלי השבחה(

והמועצה תהיה בשרתי המועצה, 

אחראית לתחזוקת שרתים אלו לרבות 

גיבויים )באחריות הספק לצור את 

קובץ הגיבוי ולהנחות את המועצה 

 .איזה תיקיות / קבצים יש לגבות(

 היישומוניםהאתר / הפורטל ההנדסי, 

המערכות והישומים לסוגיהם, 

המרחביים לסוגיהם וכל מערכת אחרת 

יותקנו בשרתי  שתוצע בתצורה זו,

הספק והוא יהיה אחראי לתחזוקת 

 . שרתים אלו לרבות גיבויים

נבקש לוודא כי אספקת רישיונות  ( 2ג  93 7נספח ב/ 6

תבוצע על  MS-SQLלבסיס הנתונים 

ידי המועצה וכי ניתן לבצע שימוש 

בסיס הנתונים המותקן כיום ב

 במועצה. 

במידה ונדרשת אספקת רישיונות 

MS-SQL  נבקש לתמחר סעיף זה

 בנפרד. 

 MS-SQLרישיונות לבסיס הנתונים 

 יסופקו ע"י המועצה ועל חשבונה.



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  5עמוד 

מסמך /  #
פרק  עמוד נספח

 התייחסות המועצה נוסח השאלה וסעיף

הצעת  7

 המחיר 

נבקש להעלות את מחיר המערכת  ( 1) 2.2 94

לניהול ועדה מקומית )יישומים 

₪  7,000 -מילוליים( לפחות ל 

 לחודש. 

המחירים המצוינים במכרז אינם 

תואמים את המחירים הנוכחיים 

בוועדות מקומיות, השינויים 

הנדרשים לאור הרגולציות 

והתיקונים לחוק, כמות המשתמשים 

הנוכחית והצפויה וכמות ההדרכות 

 נדרשת במסגרת המכרז. ה

נספח התמורה כתב הצעת  – 7נספח ב/

 –שרותים שוטפים  ג., פרק המחיר

 , דמי שימוש חודשיים במערכות

 יעודכן לנוסח הבא:( 1) 2.2סעיף 

 המילולייםזכות שימוש בכל הישומים "

גרפיים הנדרשים לניהול כל המידע הו

וכל תהליכי העבודה בועדה לתכנון 

 במכרז זה  לרבות: כנדרש ולבניה

רישוי בניה, פיקוח על הבניה, מעקב 

תב"ע, חבויות / אגרות והיטלים 

יעודי קרקע וזכויות  ,כפיתוח והשבחה

על , , הפקת מידע תכנוני / להיתרבניה

 –ללא הגבלת משתמשים , כל ממשקיהן

 "קומפלט.

שגם מערכת יעודי לעיל  הבהרהראו 

נכללת במערכות הקרקע המילולית  

הועדה המילוליות המותקנות ניהול 

 במועצה.

המחיר לחודש לסעיף זה יעודכן לסך 

  .₪ 5,500של 

הצעת  8

 המחיר 

נבקש הבהרה היכן כלולה המערכת  2.2 94

לניהול יעודי קרקע ? היא מופיעה 

 . 1+2בתכולת שני הסעיפים 

במידה ונדרשת אספקת מערכת 

יעודי קרקע א.נ כחלק המערכת 

)ישומים לניהול ועדה מקומית 

( , נבקש להוסיף 1מילוליים בסעיף 

 סעיף תמחור נפרד לנושא. 

 הבקשה לא מקובלת.

 לעיל. 7ראו מענה לשאלה 

הצעת  9

 מחיר 

נבקש לוודא כי ההתקשרות  - 5סעיף  2.2 94

עם חברת הסליקה תחול על המועצה  

 )בדומה להתקשרות הקיימת כיום(. 

ת עם חברת ההתקשרומובהר כי 

  .על המועצה הסליקה תחול



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  6עמוד 

מסמך /  #
פרק  עמוד נספח

 התייחסות המועצה נוסח השאלה וסעיף

הצעת  10

 מחיר 

נבקש להעלות את מחיר  - 4סעיף   2.2 94

המערכת לניהול תורים, מחיר זה 

נמוך לאור הצורך לבצע ממשק 

 למערכת הניהולית. 

 – 7נספח ב/הסכום לחודש הנקוב ב

, פרק נספח התמורה כתב הצעת המחיר

דמי שימוש  –שרותים שוטפים  ג.

 , חודשיים במערכות

זכות שימוש במודול ( "4) 2.2סעיף 

תיאום פגישות עם מקבלי קהל  

המותאם לצרכי המועצה שישולב 

באתר ההנדסי ויתממשק עם המערכות 

 -קומפלט  -לעיל(  1המילוליות )סעיף 

 ₪. 750", יעודכן לסך של )אופציה(

הצעת  11

 המחיר 

נבקש להעלות את תעריף שעת  ד 95

העבודה למעדכן נתונים לפחות ל 

לשעת עבודה או לחילופין ₪  180

לשעת ₪  150להעלות את המחיר ל 

עבודה ולהוסיף מדרג מחיר נוסף של 

 לעובד בכיר. ₪  200

 7נספח ב/הנקוב ב לשעת עבודההסכום 

, נספח התמורה כתב הצעת המחיר –

עדכון נתונים  - שרותי מידע  .דפרק 

 מילוליים, גרפיים ומרחביים למערכות

 , GIS -רכת ה הקרקע ולמע יעודי

כללי, פיסקה אחרונה תעודכן  1.1סעיף 

 לנוסח הבא:

ככל שתקבע המועצה שמרכיב עבודה "

או שרות יעשה על פי שעות עבודה 

תהיה התמורה בהתאם להיקף השעות 

אותו תקבע המועצה או על פי הביצוע 

 בפועל, הנמוך מבין השניים.

תעריף שעת עבודה של מערכן יהיה בסך 

   .לשעה₪  051של 

הצעת  12

 המחיר 

101 

 

נבקש להעלות את מחירי עדכון  2.6

התכניות, מחירים אלו נמוכים 

 מהמחירים הנהוגים.  

בנוסף, נבקש להוסיף סעיף תמחור 

עבור קליטת תכנית מתאר כוללנית 

ליישוב. לא ניתן לקלוט תוכניות אלו 

 100 -ברמת המחירים של יותר מ

 מגרשים.

 7שאלה  3ראו תשובה לקובץ 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  7עמוד 

מסמך /  #
פרק  עמוד נספח

 התייחסות המועצה נוסח השאלה וסעיף

 מפרט  13

  3פרק 

 טכנולוגיה 

נבקש להסיר את הדרישה לפרוט  3.9.4 59

טבלאות ושדות המערכת. מדובר 

במאות טבלאות עם עשרות שדות 

המתוחזקים באופן דינאמי וכוללים 

סוד מסחרי למבנה הנתונים של 

 המערכת.

נבקש הבהרה מה מטרת הפרוט של 

מבנה הנתונים ונבקש לשנות את 

הדרישה לרשימת טבלאות המערכת 

 בלבד. 

הבקשה מקובלת, יש להציג במענה 

רשימת טבלאות המערכת למכרז את 

 בלבד.

אישור  14

קיום 

 ביטוחים 

בכיסוי צד ג'  נבקש להחליף את קוד   

 . 321לקוד  318

בכיסוי אחריות מעבידים נבקש 

 . 319ל  318לשנות את קוד 

 ראו נספח הביטוח המעודכן המצ"ב.

לאור מורכבות המענה והעובדה כי    כללי  15

חלק מעובדי החברה נמצאים 

 10בחופשה,  נבקש כי יהיו לפחות 

ימי עבודה בין מועד פרסום תשובות 

 המועצה למועד הגשת המכרז. 

ראו הודעה על דחיית מועד ההגשה 

 לעיל.

 

 :2שאלות מס' קובץ 

עמ'/מסמך  #
 /נספח

פרק 
 התייחסות המועצה שאלה /סעיף

 3עמ'   .1

הזמנה 

להציע 

 הצעות 

לאור סמיכות המועדים בין מועד שליחת  

השאלות ומועד ההגשה  ולצורך היערכות 

להכנת מענה התואם את דרישות והיקף 

המכרז, נבקש דחייה  בת עשרה ימי 

 עבודה. 

ההגשה ראו הודעה על דחיית מועד 

 לעיל.



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  8עמוד 

עמ'/מסמך  #
 /נספח

פרק 
 /סעיף

 התייחסות המועצה שאלה

  10עמ'   .2

 מסמך א' 

פירוט דרישות תנאי הסף לניסיון אינם  3.3

תואמים אחד לאחד את כותרות 

 ,לדוגמא : 9הטבלאות הכלולות בנספח א'

מערכת תמרור חסרה  3.3.6סעיף  .א

 טבלה מתאימה.

חסרה טבלת  3.5 -  3.4סעיפים   .ב

 ניסיון עבור ממשקים וכו'...

 הטבלאות כוללות דרישות שאינן .ג

 מופיעות בתנאי הסף כגון :"ישומון".

נבקש הבהרתכם והתאמת תנאי הסף  .ד

 לטבלאות הניסיון .

 מעודכן מצ"ב. 9ראו נספח א/

 14עמ'   .3

 מסמך א'

חברתנו נמנית על קבוצת החברות  3.8

המעסיקה את מיטב    ONEשבשליטת 

אנשי המקצוע בתחומי המיחשוב 

 ומערכות מידע.

פרויקט נבקש אישורכם  להציג מנהל 

 המועסק באחת מחברות הקבוצה.

 הבקשה מקובלת.

 14עמ'   .4

 מסמך א'

 -נבקש  כי המילה " הכנסות ", תעודכן ל 3.10

 כספי  מונח אותו רו"ח יכולים לאשר.

 הבקשה מקובלת

  15עמ'   .5

 מסמך א'

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק  3.13

בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל 

 בעלי הזיקה.

בקשה נדחית.ה  

על המציע להגיש תצהיר של אדם 

 שיש בידיו מידע על כל בעלי הזיקה

  17עמ'   .6

 מסמך א'

אישורכם לרכישת מסמכי המכרז  5.1.3

בכרטיס אשראי, וקבלת קובץ להגשה 

 באמצעות דוא"ל. 

רכישת מסמכי המכרז מתאפשרת 

דרך אתר המועצה. הגשת המכרז 

במעטפה סגורה במסירה ידנית 

המכרזים בבניין המועצה.לתיבת   

 מסמך א'   .7

23עמ'   

נבקש כי המילים "עם חברת ביטוח האם  14.2

 תסכים לבטחו כנדרש במכרזו" תמחקנה. 

 הבקשה נדחית.

 מסמך א'   .8

 23עמ' 

בסיפא ייכתב "והכל בכפוף להתחייבות  14.6

 עפ"י הסכם זה".

 הבקשה נדחית.



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  9עמוד 

עמ'/מסמך  #
 /נספח

פרק 
 /סעיף

 התייחסות המועצה שאלה

  28עמ'   .9

 3נספח א/

בשם הספק נבקש כי המצהיר יחתום  2

בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל 

 בעלי הזיקה.

בקשה נדחית.ה  

על המציע להגיש תצהיר של אדם 

 שיש בידיו מידע על כל בעלי הזיקה

  50עמ'   .10

 14נספח א/

רואה חשבון אינם מורשים לאשר נתונים  6שורה 

אשר אינם בתחום התמחותם, נבקש כי 

 המילים "אינה מוגבל בבנק", יוסרו.

בקשה מקובלת.ה  

 מסמך ב'  .11

 72עמ' 

נבקש כי המילים "וכל עוד אחריות הספק  8.1

 קיימת"" תמחקנה.

בהסכם  8ראו שינוי נוסח סעיף 

 כאמור לעיל.

 מסמך ב'  .12

 73עמ' 

נבקש כי לאחר המילה "לגרוע" ייכתב  8.1.2

 "מחובות המבוטח".

בהסכם  8ראו שינוי נוסח סעיף 

 כאמור לעיל.

  3נספח ב/  .13

  79עמ' 

מבקש 

 האישור

נבקש  כי המילים "ו/או גופים אזוריים 

 קשורים" תמחקנה. 

 ראו נספח הביטוח המעודכן המצ"ב.

  3נספח ב/  .14

  79עמ' 

 ראו נספח הביטוח המעודכן המצ"ב. ימחקו. 324ו 318, 311נבקש כי קודים  רכוש

  3נספח ב/  .15

  79עמ' 

 

 נבקש כי: צד ג'

או להפנות ספציפית  יצוין ג"א .א

 לטבלה. 

 ימחק. 304קוד  .ב

ימחקו. לא  312ו 311קודים  .ג

 רלוונטי לסוג השירותים.

 ראו נספח הביטוח המעודכן המצ"ב.

 3נספח ב/  .16

 79עמ' 

 

אחריות 

מקצועית 

משולב 

 מוצר

 נבקש כי:

לאחר המילים "אחריות  .א

מקצועית" ייכתב "משולב חבות 

 מוצר".

או להפנות ספציפית  יצוין ג"א .ב

 לטבלה. 

 ימחק. 304קוד  .ג

תקופת הגילוי תעמוד על  332קוד  .ד

 חודשים כמקובל.  6

 ראו נספח הביטוח המעודכן המצ"ב.

 3נספח ב/  .17

 79עמ' 

 

פירוט 

 השירותים

 ראו נספח הביטוח המעודכן המצ"ב. .43מבוקש לציין קוד 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  10עמוד 

עמ'/מסמך  #
 /נספח

פרק 
 /סעיף

 התייחסות המועצה שאלה

 7נספח ב'  .18

 94עמ' 

שיש  על מנת להימנע ממחירים טורפניים 94

בהם משום פגישה באיכות התוצרים 

שתקבל הרשות נבקש להגדיר מחירי 

 מינימום לכל סעיף בהצעה.

נספח התמורה כתב  – 7נספח ב/

הצעת המחיר, פרק א' הצהרת 

 יעודכן לנוסח הבא: 7המציע, ס"ק 

ידוע למציע, כי העדר הצעה כלל  .7"

לסעיף, )אי מיפוי שדה מחיר בסכום 

ו תוספת על (, א0כל שהוא לרבות 

הצעת הנחה המחירים המרביים, או 

, יגרום %25בשיעור העולה על 

 לפסילת ההצעה כולה.  

 7נספח ב'  .19

 95עמ' 

נבקש להעלות את תעריף שעת העבודה  1

 ₪. 180למעדכן נתונים  ל

 1בקובץ  11ראו תשובה לשאלה 

 7נספח ב'  .20

 96עמ' 

על מנת להימנע ממחירים טורפניים שיש  1.2

פגישה באיכות התוצרים  בהם משום

שתקבל הרשות נבקש להגדיר מחירי 

 מינימום לכל סעיף בהצעה

בקובץ שאלות  18ראו תשובה לשאלה 

 זה.

 7נספח ב'  .21

 96עמ' 

על מנת להימנע ממחירים טורפניים שיש  1.3

בהם משום פגישה באיכות התוצרים 

שתקבל הרשות נבקש להגדיר מחירי 

 מינימום לכל סעיף בהצעה.

בקובץ שאלות  18ראו תשובה לשאלה 

 זה.

 7נספח ב'  .22

 97עמ'      

על מנת להימנע ממחירים טורפניים שיש  6

בהם משום פגישה באיכות התוצרים 

שתקבל הרשות נבקש להגדיר מחירי 

 מינימום לכל סעיף בהצעה.

בקובץ שאלות  18ראו תשובה לשאלה 

 זה.

 7נספח ב'  .23

 101עמ'      

-103 

להימנע ממחירים טורפניים שיש על מנת  2.6

בהם משום פגישה באיכות התוצרים 

שתקבל הרשות נבקש להגדיר מחירי 

 מינימום לכל סעיף בהצעה.

בקובץ שאלות  18ראו תשובה לשאלה 

 זה.

 7נספח ב'  .24

 105עמ'      

-106 

על מנת להימנע ממחירים טורפניים שיש  2.8

בהם משום פגישה באיכות התוצרים 

נבקש להגדיר מחירי  שתקבל הרשות

 מינימום לכל סעיף בהצעה.

בקובץ שאלות  18ראו תשובה לשאלה 

 זה.



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  11עמוד 

עמ'/מסמך  #
 /נספח

פרק 
 /סעיף

 התייחסות המועצה שאלה

 7נספח ב'  .25

 107עמ'      

על מנת להימנע ממחירים טורפניים שיש  2.10

בהם משום פגישה באיכות התוצרים 

שתקבל הרשות נבקש להגדיר מחירי 

 מינימום לכל סעיף בהצעה.

 בקובץ שאלות 18ראו תשובה לשאלה 

 זה.

 7נספח ב'  .26

 108עמ'      

-109 

על מנת להימנע ממחירים טורפניים שיש  3.2

בהם משום פגישה באיכות התוצרים 

שתקבל הרשות נבקש להגדיר מחירי 

 מינימום לכל סעיף בהצעה.

בקובץ שאלות  18ראו תשובה לשאלה 

 זה.

 7נספח ב'  .27

 107עמ'      

על מנת להימנע ממחירים טורפניים שיש  4.2

בהם משום פגישה באיכות התוצרים 

שתקבל הרשות נבקש להגדיר מחירי 

 מינימום לכל סעיף בהצעה.

בקובץ שאלות  18ראו תשובה לשאלה 

 זה.

 

 :3קובץ שאלות 

עמ'/מסמך  #
 /נספח

פרק 
 התייחסות המועצה שאלה /סעיף

 2פרק  1

 29עמ' 

 נבקש , 37

 הבהרתכם לסעיף  .א

יובהר כי בכל מקרה עלות  .ב

 ArcGISרישיונות כלי מדף כגון 

 יחלו על המזמין. 

תיקון טעויות סופר בסעיף: "כל  .א

תומרנה לקליטה  שכבות המידע....

 בעמדות העבודה האישיות

 ...."GISבסביבת 

מובהר שבכל מקרה שהמועצה  .ב

, בנוסף לעמדות העבודה תבקש

העומדות לרשותה במסגרת 

 י מכרז זה,מחוייבות הספק על פ

תוכנת תשתית להתקין בחצריה 

עמדות עבודה ב GISלסביבת 

עת בכגון )שולחניות לשימושה היא 

תישא  (חירום / בהעדר תקשורת

הנדרשים רשיונות ההיא בעלויות 

 .לשימוש בה



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  12עמוד 

עמ'/מסמך  #
 /נספח

פרק 
 /סעיף

 התייחסות המועצה שאלה

 2פרק  2

  30עמ' 

נבקש להסיר את הדרישה לאימות  2.1.4

קליטה ע"י מודד מוסמך. הכנסת מודד 

תסרבל ותייקר את מוסמך תאריך, 

 התהליך שלא לצורך.

 הבקשה מקובלת.

 2פרק  3

 35עמ' 

דרישת הסעיף אינה סבירה שכן כרוכה  2.2.6

בעלויות כ"א גבוהות, משאבי זמן 

 וכיוצ"ב. 

כחלופה נבקש להבהיר כי הספק יעמיד 

 עותק גיבוי לעיון המזמין.

 לאור האמור נבקש כי הדרישה תוסר .

 הבקשה לא מקובלת.

 2פרק  4

 48עמ' 

2.4.1 

 סעיף קטן

(1) 

נבקש  כי הדרישה לתמיכה באורתופוטו 

 תוסר. TIFFבפורמט 

 הבקשה מקובלת

 3פרק  5

 59עמ' 

הדרישה לפירוט בסיסי הנתונים אינה  3.9.4

 סבירה שכן מדובר בנכסי החברה. 

 נבקש כי הדרישה תוסר. 

 13, שאלה 1ראו תשובתנו בטבלה 

 לעיל.

 3פרק  6

 69עמ' 

נבקש להבהיר כי כל פעולת טיוב מעבר  3.18

תתומחר בנפרד.  AS ISלהסבת הנתונים 

נבקש להבהיר כי הסבת הנתונים אינה 

 כוללת כל פעולת טיוב.

מובהר בזאת שכל סוג מידע שלא נקלט 

במערכת הקיימת יושלם במסגרת 

 שרותי העדכון.

כל סוג מידע שנקלט במערכת הקיימת 

פן שניתן יועבר למערכת המוצעת באו

יהיה לעשות בו שימוש באמצעותה, גם 

אם לשם כך ידרש הספק לבצע 

 .ים עם המועצההתאמות ו/או ברור



 

 
 חתימה וחותמת המציע:__________________

 13מתוך  13עמוד 

עמ'/מסמך  #
 /נספח

פרק 
 /סעיף

 התייחסות המועצה שאלה

 2פרק  7

 101עמוד 

נפלה טעות בכותרת, מדובר בקליטה  2.6

ואלפאנומרית ליצירת כל  וקטורית

הנדרש לצורך הפקת מידע תכנוני כפי 

. אשר על כן, 1שמוגדר בטבלה בסעיף 

המחירון מתייחס לקליטה ווקטורית 

בלבד שאף הוא נמוך ממחירון המקובל 

בשוק ותוספת המחיר לקליטה 

אלאפנומרית נעדרת כליל, כך למשל 

התמורה בגין קליטה מלאה של תוכנית 

₪  400ה להיות לפחות אמור 1בת מגרש 

₪ .  120תחת זאת התמורה בטבלה הינה 

נבקש להציג תמורה התואמת את 

 המחיר המקובל בשוק.

נספח  – 7נספח ב/נוסח עדכני של ראו 

 התמורה כתב הצעת המחיר

 

 בשאר הוראות המכרז לא יחול כל שינוי.

 עמוד, להצעה שתוגש למועצה.כל יש לצרף מסמך זה חתום בתחתית 

 

 בברכה,

 המועצה האזורית מטה יהודה


