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 2021למאי  13                                                                                                                                    

   לכבוד

 מציעים המשתתפים במכרז

 

מדידה קרקעית שירותיי ל /2102מכרז פומבי מס' ללשאלות הבהרה  1מענה מס' הנדון: 

 ומיפוי אווירי

 

 :בעקבות שאלות ההבהרה הבאים שנעשו במסמכי המכרז לתשומת לב המציעים לתיקונים .1

      :מפרט השירותים –למסמך ג' תיקונים שנעשו   .1.1

נוספה ההבהרה  לסעיף זה – (45)עמ'  "תחום ומועדי המיפוי" למסמך ג' 2סעיף  1.1.1

 הבאה:

"מובהר כי תחום המיפוי, במסגרת מתן השירותים, כולל גם מדידות באזורים 

 שונים בארץ שאינם בהכרח לאורך החוף ו/או באזור המצוק החופי". 

, נספח ביצוע מדידה באזור חוף נתניה" –' 7ן למסמך "נספח אתיקו הנעש, כמו כן .1.2

 ך זה. מהתיקון הינו ביחס למועדי ביצוע המדידה האמורה במס

, עד 9.6.21 -נדחה ליום ההמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתשומת לב המציעים כי  .2

 . 12:00השעה 

המחייב את המציעים הוא הנוסח  ונוסח המכרז לאמור לעיל עודכנו בהתאםמסמכי המכרז  .3

יש להגיש במסגרת הגשת ההצעות למכרז . לתשומת לב המציעים, 21.5.13-המעודכן ליום ה

 .חתום ע"י המציעים 21.5.13 -את נוסח המכרז המעודכן ליום ה

תשובות  1לשאלות ההבהרה )יחד עם נספח  1בנוסף לכך, יש להגיש את מסמך מענה מס'  .4

 לשאלות ההבהרה, המצ"ב( חתום על ידי המציעים. 

שאלות ל 1מענה מספר שיופץ בצירוף למסמך  13.5.21 -פרט לנוסח המכרז המעודכן ליום ה .5

  הרה, לא חל שינוי ביתר תנאי המכרז.בהה

-המקורי לבין הוראות נוסח המכרז המעודכן ליום ה המכרזראות במקרה של סתירה בין הו .6

 .13.5.21-נוסח המכרז המעודכן ליום היחולו הוראות , 13.5.21

-המקורי ו/או הוראות נוסח המכרז המעודכן ליום ה הוראות המכרזבמקרה של סתירה בין  .7

לשאלות  1לשאלות ההבהרה, יחולו הוראות מענה מספר  1לבין מסמך מענה מספר  13.5.21

  ההבהרה.

 

 בברכה,   

                          ,לג'לם-עו"ד תמר אלמיו                              

  ראש תחום מכרזים והתקשרויות                                                                                                        
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  1נספח 

 מדידה קרקעית ומיפוי אווירילשירותיי  21-2מכרז פומבי מספר  -תשובות לשאלות הבהרה

עמוד  מסד
 במכרז 

 תשובות שאלת הבהרה  סעיף במכרז 

1 44 
 מסמך ג' 

מפרט 
 שירותים 

תחום  2סעיף 
 מיפוי 

נבקש לקבל תחום גיאוגרפי של 
החופים להם יידרש לתת את 
שירותי המדידה, האם לאורך כל 

 חופים? האם בחלק מהחופים ? 
 

 SHPבמידה וניתן לשלוח קבצי 
 אנא צרפו 

 

למסמך  2תחום המיפוי מוגדר בסעיף 
 (.45מפרט השירותים )בעמוד  –ג' 
 

לתשומת לב המציעים לתוספת 
 יף זה, כדלקמן: לסע

 
"מובהר כי תחום המיפוי, במסגרת 
מתן השירותים, כולל גם מדידות 
באזורים שונים בארץ שאינם בהכרח 
לאורך החוף ו/או באזור המצוק 

 החופי". 
 

תוקן בהתאם ילמסמך ג',  2סעיף 
 לאמור לעיל. 

 א7נספח  2
ביצוע 

מדידה 
 בחוף נתניה 

  22עמוד 
 

 הקריטריונים
לבדיקת 

 תוצרי 
 מבחן יכולות 

בקריטריונים לבדיקת תוצרי 
מבחן יכולות לא ניתן ניקוד 

. לא צורף ציון לקריטריונים
מינימאלי למבחן יכולות  שממנו 
ניתן להבין מה ציון עובר ומה 

 לא. 
נבקש  שבמבחן היכולות יהיו 
מדדים כמותיים לניקוד של כל 
אחד מהקריטריונים, ובכך  

ותף ושיטת לאפשר מכנה מש
ניקוד אחידה להשוואה בין 

 המציעים.   

הקריטריונים לבדיקת התוצרים של 
המדידה בשטח שבאזור חוף נתניה 

הקריטריונים מוגדרים בסעיף "
' 7" שבנספח אלבדיקת התוצרים

 למסמכי המכרז. 
 

מציע אשר תוצרי המדידה שלו יעמדו 
בכל הקריטריונים לבדיקת 

' 7התוצרים, כפי שהוגדרו בנספח א
למסמכי המכרז, יוגדר כמציע אשר 

 4.9עומד בתנאי הסף שבסעיף 
 למסמכי המכרז. 

 
כלומר הבחינה של העמידה בתנאי 

בחינה הינה למסמכי המכרז  4.9סף 
של עמידה בקריטריונים לבדיקת 

אי עמידה )עובר/ לא  התוצרים או
 עובר(. 

 
 מסמך ג'  3

מפרט 
 שירותים

  44עמוד 

 1סעיף 
הנחיות 
כלליות 
לביצוע 

 המדידה 

נבקש הבהרה שהקנ"מ הנדרש 
לשירותים  ומבחן היכולת הוא 

1:250  

קרי, למבחן היכולת ) הדרישות 
 מדידה בשטח באזור חוף נתניה(ה

' למסמכי 7מפורטות בנספח א
 המכרז. 

 
ביחס למתן השירותים השוטפים 

הנדרש  קנ"מ –במסגרת המכרז 
במסגרת מתן השירותים יוגדר 
בהתאם לצרכי המזמין )החברה 
הממשלתית( ובהתאם לפרויקטים 

 אותם מקדם המזמין. 
 

התוצרים  א7נספח  4
להגשה 

האם במבחן היכולת  נדרש 
 DWGלהגיש קובץ 

הדרישות  למבחן היכולת )קרי, 
המדידה בשטח באזור חוף נתניה( 
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ביצוע 
מדידה 

 בחוף נתניה 
  22עמוד 

 

במבחן 
 היכולת 

' למסמכי 7מפורטות בנספח א
 המכרז. 

 
יש להגיש את תוצרי המדידה בשטח 
בהתאם לדרישות המופיעות בנספח 

  למסמכי המכרז.  '7א
 

 מסמך ג'  5
מפרט 

 שירותים
 45עמוד 

 2סעיף 
 תחום המיפוי

מה הדרישה של מידול בחלק של 
 ? - 1.5-עד  0 -מ

עבור המדידה בשטח באזור חוף 
' למסמכי 7נתניה )כאמור בנספח א

אין דרישה למידול  –המכרז( 
 .-1.5עד ל  0התחום שבין 

 
כן יידרש לשלב במכרז המציע הזוכה 

 מסוג במודל את המדידות
RTK/Total Station בתחום זה.   

דרש יי במכרז זוכה מציע הכמו כן, ה
איחוד של לעשות איחוד מפעם לפעם 

מדידות אחרות נתוני המדידה עם 
מזמין, בהתאם ידי ה-שיסופקו על

מפרט  –למסמך ג'  5לאמור בסעיף 
 השירותים. 

 
 א7נספח  6

ביצוע 
מדידה 

 בחוף נתניה 
  22עמוד 

 

בחוף בנתניה  -בהוכחת יכולת 
אז  -מטר 3המצוק גבוה יותר מ

מטר  3לאחר האם אנחנו עוצרים 
 ולא מגיעים לראש המצוק?

 

המדידה בשטח באזור חוף נתניה 
תבוצע בהתאם לתיחום הגיאוגרפי 

' למסמכי המכרז 7המוגדר בנספח א
תיחום שטח המדידה  1"איור  -)ב

 וקואורדינטות"(. 
 

 א7נספח  7
ביצוע 

מדידה 
 בחוף נתניה 

  22עמוד 
 

בשל חג השבועות החל בין  
 במאי  16-17התאריכים 

 במאי  18ואיסרו חג החל ב 
נבקש לדחות את מועד  ביצוע 

במאי   16-18מדידה בחוף נתניה. 
נופל בטווח התאריכים שיש 
לבצע את המדידה ולא נשארים 
מספיק ימי עבודה לבצע את 

 המדידה. 
ובהתאם  נבקש לדחות גם  את 
 מועד הגשת המכרז על מנת
  .להערך בהתאם לביצוע  המדידה

 

 מקובל.
 

מועד ביצוע המדידה באזור חוף 
נתניה )בהתאם לדרישות שבנספח 

 -'( יידחה לתאריכים שבין ה7א
)להלן:  2.6.21 -לבין ה 19.5.21

 "(.תקופת ביצוע המדידה"
יובהר כי אין לבצע את המדידה לפני  

 -ולא לאחר יום ה 19.5.21 -יום ה
2.6.21 . 

 
' למסמכי המכרז יתוקן 7נספח א

בהתאם )לעניין מועדי ביצוע המדידה 
 המעודכנים(. 

 
ביחס לבקשה לדחיית המועד 

 –מכרז להאחרון להגשת הצעות 
המועד האחרון להגשת הצעות 

, עד 9.6.21 -ליום הדחה נלמכרז 
  .12:00השעה 

הרינו מתכבדים לפנות אליכם    8
בבקשת הבהרה ביחס למכרז, 

 כמפורט להלן:

  לא מקובל.
 

לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף 
למסמכי המכרז, יש  4.7שבסעיף 

של להציג את הניסיון המקצועי 
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נבקש לקבל הבהרה האם לצורך 
הוכחת ניסיון המציע בהתאם 

למסמך א'  4.7לנדרש בסעיף 
)תנאי המכרז(, רשאי המציע 

ניסיונו של קבלן לפרט אודות 
המשנה, באמצעותו הוא מעניק 
שירותים דומים במכרזים רבים 

 אחרים ובמשך שנים רבות.

ולא של קבלן משנה  המציע עצמו
 מטעמו. 

 


