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 2021 אוגוסטל  15                                                                                                                                

    לכבוד

 מציעים המשתתפים במכרז 

 

ייעוץ וליווי   שירותייל 21/06מכרז פומבי מס' ללשאלות הבהרה   1מענה מס' הנדון: 

 וניטור המצוק החופי GISבתחומי 

 

בעקבות    הבאים שנעשו במסמכי המכרז  המהותייםולשינויים    לתשומת לב המציעים לתיקונים .1

     :שאלות ההבהרה

         :לתנאי הסף המקצועייםשנעשו מהותיים תיקונים   .1.1

 תוקן באופן הבא:ילתנאי הסף המקצועיים   12.1.2.1סעיף  1.1.1

שיספק את השירותים נשוא המכרז, ניסיון שלא    1למציע ו/או לעובד מטעמו   "

 ". GIS-שנים במתן שירותיי ייעוץ בתחומי ניטור ו  5-יפחת מ 

 תוקן בהתאם.  1-למסמך א' 6נספח  

 לתנאי הסף המקצועיים יתוקן באופן הבא:  12.1.2.2סעיף   1.1.2

מטעמו   לעובד  ו/או  שני    2"למציע  תואר  המכרז  נשוא  השירותים  את  שיספק 

גיאואינפורמציה,   גיאודזיה,  גיאוגרפיה,  הבאים:  מהתחומים  באחד 

 קרטוגרפיה".    

למסמכי  15.1נעשו תיקונים ושינויים ביחס לקריטריונים לניקוד האיכות אשר בסעיף  .1.2

 תוקן בהתאם.   1-למסמך א' 4ח בדיקת איכות ההצעות"( ונספ –המכרז )"שלב שני 

ההסכם .1.3 למסמכי  ב'  ביחס  המציע  –   )מסמך  עם  התקשרות  השינויים  (  חוזה  נעשו   ,

 הבאים: 

 למסמכי ההסכם.   6.6ותוספת של סעיף  6.5. נעשה שינוי בתנאי הסף שבסעיף 1.3.1

תיקון  1.3.2 נעשה  ב'    1לנספח  .  קיום   –למסמך  "אישור  במסמך  האחריות  גבולות 

 מיליון ₪.   1 -מיליון ₪ ל 3-ביטוחים" הופחת מ

המחייב את המציעים הוא הנוסח   ונוסח המכרז  לאמור לעיל  עודכנו בהתאםמסמכי המכרז   .2

יש להגיש במסגרת הגשת ההצעות למכרז  . לתשומת לב המציעים,  21.8.15-יום הלהמעודכן  

 . חתום ע"י המציעים  21.8.15 -את נוסח המכרז המעודכן ליום ה

מס'   .3 מענה  מסמך  את  להגיש  יש  לכך,  נספח    1בנוסף  עם  )יחד  ההבהרה  תשובות    1לשאלות 

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

שאלות  ל  1מענה מספר  שיופץ בצירוף למסמך    15.8.21  -פרט לנוסח המכרז המעודכן ליום ה  .4

   הרה, לא חל שינוי ביתר תנאי המכרז.בהה

-המקורי לבין הוראות נוסח המכרז המעודכן ליום ה   המכרזבמקרה של סתירה בין הוראות   .5

 . 15.8.21-נוסח המכרז המעודכן ליום היחולו הוראות ,  15.8.21

 
 לרבות קבלן משנה מטעם המציע. -עובד  1
  לרבות קבלן משנה מטעם המציע. -עובד  2



 

2 
 

-המקורי ו/או הוראות נוסח המכרז המעודכן ליום ה   הוראות המכרזשל סתירה בין  במקרה   .6

לשאלות    1לשאלות ההבהרה, יחולו הוראות מענה מספר    1לבין מסמך מענה מספר    15.8.21

   ההבהרה.

 

 בברכה,    

                          ,לג'לם-עו"ד תמר אלמיו                               

   ראש תחום מכרזים והתקשרויות                                                                                                         
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   1נספח 

 תשובות לשאלות הבהרה 

 תשובות שאלת הבהרה   ד"מס

ישירה   .1 בהעסקה  עובדיי  את  מעסיק  אני 
כזה   גם סוג  מול חשבונית. מבקש לבחון 

 של התקשרות.  

    מקובל. 
 

המלאה   באחריות  נושא  המציע  מקרה  בכל  כי  יובהר 
המכרז במסגרת  השירותים  שירותיי  למתן  אם  גם   ,

מטעמו,   משנה  קבלני  באמצעות  יסופקו  כי  והמכרז 
בהתאם   המכרז  שירותיי  את  לספק  מתחייב  המציע 

מטעמוילדר עובדים  ובאמצעות  המכרז,  אשר    שות 
הסף של המכרז בכל תקופת  תנאי  עומדים בכל דרישות  

המכרז,   נשוא  השירותים  שהינם  מתן  עובדים  לרבות 
המציע  של  משנה  שירותיי  באמצעו  קבלי  יינתנו  תם 

 המכרז.  
 

מבקש להפחית את גבול    –נספח ביטוחי   . 2
   האחריות למיליון ₪ בלבד.

 מקובל. 
 

 מיליון ₪.  -גבול האחריות יופחת משלושה מיליון ל 
 

 נספח הביטוח יתוקן בהתאם. 

נודה לקבלת הערכת היקף ש"ע חודשיות   . 3
שנוכל    180,  150,  90)עד   מנת  על  ש"ע( 

 להגיש הצעה מדויקת ככל האפשר.

שעות    50למתן השירותים הינו בין    המוערךהיקף השעות  
ומובהר בזאת  בחודש, אך מודגש  עבודה  שעות    100לבין  

היקף שעות עבודה מינימלי  כי החברה אינה מתחייבת ל 
בכלל,   יינתנוו/או  החברהל  בהתאם  והשירותים  ,  צרכי 

   כתובה. עבודהשייקבעו מעת לעת ובכפוף להזמנת 
 

 : 12.1.2.1, סעיף  7עמוד  . 4
יכול   הנדרש  שהניסיון  להבהיר  מבקשים 

 להתגבש אצל עובד המוצע. 

אם ניתן להציג לצורך תנאי  הינה  בשאלה  ככל שהכוונה  
של  ניסיון  למכרז, את ה   12.1.2.1הסף המקצועי שבסעיף  

 מקובל. אזי  – עובד המציע במקום ניסיון המציע עצמו 
 

לתנאי הסף    12.1.2.1, לצורך תנאי הסף שבסעיף  לפיכך
המציע יכול להציג את הניסיון המקצועי    – המקצועיים  

של עובד מטעמו שהינו בעל הניסיון הדרוש לפי תנאי סף  
 . זה

 
כן,   תנאי הסף שבסעיף  על  לתנאי הסף    12.1.2.1יתוקן 

 הבא:   באופןהמקצועיים 
 

השירותים נשוא    שיספק את   3"למציע ו/או לעובד מטעמו 
שנים במתן שירותיי ייעוץ    5- ניסיון שלא יפחת מ  ,המכרז

 ".  GIS-בתחומי ניטור ו 
 

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. 
 

 : 12.1.2.2, סעיף  7עמוד  . 5
עובד   להציג  שניתן  להבהיר  מבקשים 

 בהתקשרות/קבלן משנה. 

 מקובל. 
 

שבסעיף   הסף  תנאי  הסף    12.1.2.2לצורך  לתנאי 
המקצועיים, ניתן להציג עובד מטעם המציע שהינו קבלן  

 משנה של המציע.  

 
   ן משנה מטעם המציע.ל קבלרבות  –עובד  3
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לתנאי הסף    12.1.2.2בהתאם יתוקן תנאי הסף שבסעיף  

 המקצועיים לנוסח הבא: 
 

שיספק את השירותים נשוא   4"למציע ו/או לעובד מטעמ 
המכרז תואר שני באחד מהתחומים הבאים: גיאוגרפיה,  

 נפורמציה, קרטוגרפיה".  גיאודזיה, גיאואי
 

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. 
 

המלאה   באחריות  יישא  המציע  מקרה  בכל  כי  יובהר 
למתן השירותים נשוא המכרז, גם אם יינתנו השירותים  
באמצעות קבלני משנה מטעמו וכי על המציע לוודא כי  
לאורך כל תקופת מתן השירותים נשוא המכרז, יסופקו  

מטעמו    השירותים עובדים  קבלני  באמצעות  )לרבות 
רישות המכרז, לרבות  אשר עומדים בכל דמשנה מטעמו(  

לעניין זה ראה את המענה    – בכל תנאי הסף של המכרז  
 לעיל.   1לשאלה מספר 

 :  15, סעיף 10עמוד  . 6
טבלת איכות: "ניסיון המציע   2שורה 

 במתן שירותים בתחום 
 מדידות".  -הגיאודזיה  

)השירותים הנדרשים( לא נדרש    3בסעיף  
מדוע   מדידות.  ו/או  גיאודזיה  שירות 
שירות   בסיס  על  איכות  פרמטר  הוגדר 
שלא נדרש? אנו מבקשים להסיר פרמטר  

 זה.

 מקובל חלקית. 
 

 : כדלקמןהקריטריון האמור ישונה 
 

בתחום    הצגתבמקום   שירותים  במתן  המציע  "ניסיון 
ל  מדידות",    –הגיאודזיה   הקריטריון  "ניסיון    – ישונה 

 ".  ומדידות המציע בעבודה עם מפות
 

 כדלקמן:לקריטריון האמור  אופן הניקוד    בהתאם ישונה
"כל לקוח לו סיפק המציע שירותים תוך שימוש במפות  

  30נק', ובמקסימום עד    10-ומדידות, יזכה את המציע ב 
 נק'".  

 
 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. 

  
 : 15, סעיף 10עמוד  . 7

טבלת איכות: "ניסיון בהכנת   4שורה 
 מתודולוגיות הקשורות 

לנושאי מיפוי בתימטרי, מיפוי  
 פוטוגרמטרי ומדידות גיאודטיות". 

)השירותים הנדרשים( לא נדרש    3בסעיף  
למיפוי,   מתודולוגיה  הכנת  שירות 
הוגדר   מדוע  וכד'.  גיאודזיה  מדידות, 
שלא   שירות  בסיס  על  איכות  פרמטר 

 נדרש? אנו מבקשים להסיר פרמטר זה. 

 לא מקובל.  

 

 

 

 
 ן משנה מטעם המציע. ל קבלרבות  –עובד  4


