
 

 קריית מלאכי  –לביצוע סקר וניהול נכסי הרשות  02/20 שאלות הבהרה למכרז מענה 

 

 מענה העירייה נוסח השאלה נוסח הסעיף סעיף עמ' מס"ד

הגשת הצעות תעשה  3 2 1

במסירה ידנית בלבד 

לתיבת המכרזים 

במשרדי העירייה קריית 

מלאכי עד ליום שלישי 

 .9בשעה  12.12.21

הזמנים בין לאור סמיכות 

הגשת שאלות ההבהרה 

ומועד הגשת המכרז, נודה 

לדחיית מועד הגשת 

 ימים. 11המכרז ב 

 הבקשה נדחית 

 ההסכם חתימת מיום 1.1 1 2

 הזוכה הספק יחל

 הנדרשים בשירותים

תקופת  כי מובהר ממנו.

 לא ,הסקרים ביצוע

 חודשים 6 על תעלה

 ימסור זו תקופת בתום

 הזוכה למציע המזמין

 .גמר תעודת

נבקש להוסיף לאחר 

"מיום חתימת ההסכם" 

את המילים הבאות: 

וקבלת החומרים 

הנדרשים לביצוע העבודה 

 מהעירייה.

 הבקשה מתקבלת 

המציע צירף להצעתו  3.3 6 3

ערבות בנקאית מקורית 

בסך ל  –אוטונומית 

 ₪ ... 31,111לפחות 

נבקש להפחית את 

שכן ₪,  11,111הערבות ל 

אין הלימה בין היקף של 

הפרויקט לבין הערבות 

 המבוקשת. 

 הבקשה נדחית 

התייחסות לניסיון  1.2 6 1

המקצועי לפי הנוסח 

 המצ"ב...

נבקש לאשר לצרף מכתבי 

המלצה בנוסח דומה לזה 

 המוצע  כנספח. 

הבקשה מתקבלת 

ובתנאי המסמכים יעידו 

 אי הסף נבתעל עמידה 

אישורים ותעודות  1.11 7 1

הסמכה ביחס לעובדי 

המציע שיעסקו בביצוע 

 השירותים כגון...

נבקש להבהיר האם 

האישורים מהווים מענה 

 .לתנאי הסף

האישורים מהווים מענה 

 לתנאי הסף 

בפתרון המוצע  אין כי ב. 2.1 2 6

על פי מכרז זה משום 

פגישה בכל זכויות 

יוצרים סודות מסחר, 

זכויות  קניין כלשהן, 

וכי לא הוגשה תביעה 

כלשהי על הפרת זכויות 

 כאמור.

נבקש להוסיף לאחר 

המילה הראשונה, "כי": 

לא תפר  העירייה"כל עוד 

את הפגיעה בזכויות 

 היוצרים"

 הבקשה נדחית 



7 9 2.2 .

 א
נזיקין, ביטוח, שיפוי 

 ופיצוי

 

בשורה הראשונה, לאחר 

המילים "את האחריות", 

יש להוסיף את המילים 

 "על פי דין".

 הבקשה נדחית

נזיקין, ביטוח, שיפוי  . ב2.2 9 2

 ופיצוי

 

בשורה השנייה, יש  .1

להחליף את המילים 

"כל דין", במילה 

 "דין".

בתחילת השורה  .2

השלישית, לאחר 

המילים "ו/או מי 

מטעמה", יש להחליף 

את המילים "באופן 

מיידי", במילים 

 "בהקדם האפשרי".

בשורה הרביעית, יש  .3

להחליף את המילים 

"ללא יכולת לשוב 

ו/או למי  לעירייה

מטעמה", במילים 

"כפוף להוכחת חבותו 

 של הספק והיקפה".

 הבקשה נדחית

נזיקין, ביטוח, שיפוי  ג 2.2 9 9

 ופיצוי

 

בסיפא, יש להחליף את 

המילים "בכל מקום אחר 

המכרז", במילים 

"והמפורטים בנספח 

אישור הביטוח, לאחר 

שיועבר ויאושר על ידי 

 הספק".

 הבקשה נדחית

נזיקין, ביטוח, שיפוי  ד 2.2 9 11

 ופיצוי

 

תת סעיף זה מותנה 

בקבלת נוסח אישור ביטוח 

ואישור בפורמט החדש 

 מראש ובכתב. הספק

 הבקשה נדחית

11 9 2.2 .

 ה.
נזיקין, ביטוח, שיפוי 

 ופיצוי

 

תת סעיף זה מותנה 

בקבלת נוסח אישור ביטוח 

ואישור בפורמט החדש 

 מראש ובכתב. הספק

 הבקשה נדחית

תת סעיף זה מותנה נזיקין, ביטוח, שיפוי  ו 2.2 9 12

בקבלת נוסח אישור ביטוח 

 הבקשה נדחית



 ופיצוי

 

ואישור בפורמט החדש 

 מראש ובכתב. הספק

הצעות המחיר יוגשו  11.1 11 13

במטבע ישראלי בלבד, 

עותקים )מקור  2 -ב

מודפס + העתק על גבי 

מדיה מגנטית( של 

חוברת המכרז במעטפה 

 סגורה. 

נבקש להוסיף כי הצעות 

המחיר יוגשו במעטפה 

 נפרדת. 

הבקשה נדחית נא להגיש 

  על פי הכתוב במכרז

 ההצעות בבדיקת 11.11 12 11

 העירייה יהיו והמציעים

 מטעמה מי כל או/ו

 למציעים לערוך רשאים

 ,מהם חלק לכל או

 כל ,לנכון שימצאו כפי

 שימצאו כפי ,בדיקה

  ן.לנכו

לאחר המילים "ככל 

שתבקש לערוך בדיקות"  

את המילים "יובהר כי 

ככל ונדרשת התייצבות או 

מענה בכתב /בע"פ של 

המציע תינתן התראה 

ימים  1 -מראש של כ

עסקים לפני ביצוע 

 הבדיקה"

 הבקשה נדחית

 האמור בכל לפגוע מבלי . א6 12 11

 ,זה לחוזה 4 בסעיף

 את העירייה לה שומרת

 סדרי את לשנות הזכות

 השירות

 פעם בכל הספק של

 והספק ,לנחוץ שתמצא

 את להתאים מתחייב

 לרשות הניתן השירות

 בהתאם להנחיות

 שיהיו ככל ,המנהל

 .כאלה

נבקש להוסיף "שינוי סדרי 

השירות לא יחול על 

עבודות אשר כבר החלו 

להתבצע טרם הודעה על 

 השינוי"

 

 

 הבקשה נדחית

 להחליף מתחייב הספק . ב6 12 16

 ידו על המועסק עובד כל

 בתחום השירות במתן

 המנהל אשר ,הרשות

 כי יקבע

 ,לתפקידו מתאים אינו

 קבלת עם מיד וזאת

 .מהעירייה לכך דרישה

נבקש כי ירשם בסיפא 

הסעיף "בכפוף למתן זכות 

תגובה בכתב של העובד 

 והספק".

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית  -1בתחילת השורה  .1 ביטוח . א11 21 17



השנייה, יש להחליף 

דין", את המילים "כל 

 במילה "דין".

בנוסף, אישור ביטוח  .2

לא הועבר. תת סעיף 

זה מותנה בקבלת 

נוסח אישור ביטוח 

בפורמט החדש 

ואישורנו מראש 

 ובכתב.

המציע הזוכה  -2

יחתום על 

 הנוסח החדש

סעיף זה מותנה בקבלת  ביטוח . ב11 21 12

נוסח אישור ביטוח 

בפורמט החדש ואישורנו 

 מראש ובכתב.

 17ראה תשובה 

בסיפא, לאחר המילים  ביטוח . ג11 21 19

"והבאים מטעמם", יש 

להוסיף את המילים 

"אולם ויתור כאמור לעיל 

לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון.

 הבקשה נדחית

נבקש להוסיף כי הזוכה  ביטוח . ד11 21 21

יעביר את התייחסותו 

לאחר קבלת אישור ביטוח 

 בפורמט החדש.

 נדחיתהבקשה 

נבקש להוסיף כי הזוכה  ביטוח . ה11 21 21

יעביר את התייחסותו 

לאחר קבלת אישור ביטוח 

 בפורמט החדש.

 הבקשה נדחית

בסיפא, לאחר המילים  ביטוח . ו11 21 22

"הסכם זה", יש להוסיף 

 את המילים "על תיקוניו".

 הבקשה נדחית

נבקש להוסיף כי הזוכה  ביטוח . ח11 21 23

התייחסותו יעביר את 

לאחר קבלת אישור ביטוח 

 בפורמט החדש.

 הבקשה נדחית

נבקש להוסיף כי הזוכה  ביטוח . ט11 21 21

יעביר את התייחסותו 

לאחר קבלת אישור ביטוח 

 בפורמט החדש.

 הבקשה נדחית



נבקש להוסיף כי הזוכה  ביטוח . י11 21 21

יעביר את התייחסותו 

לאחר קבלת אישור ביטוח 

 בפורמט החדש.

 הבקשה נדחית

26 21 11 .

 יא

נבקש להוסיף כי הזוכה  ביטוח

יעביר את התייחסותו 

לאחר קבלת אישור ביטוח 

 בפורמט החדש.

 הבקשה נדחית

27 21 11 .

 יב

בסיפא לאחר המילים  ביטוח

"בפוליסה כלשהי", יש 

להוסיף את המילים 

"ובלבד שהינם בתחום 

 חבותו החוקית".

 הבקשה נדחית

בתחילת השורה,  .1 ביטוח . יג11 21 22

לאחר המילה 

"הספק", יש לגרוע 

 את המילה "לבדו".

בהמשך, לאחר  .2

המילים "יהיה 

אחראי", יש להוסיף 

את המילים "בשיעור 

 חבותו החוקית".

 הבקשה נדחית

29 22 11 .

 טז

בסיפא, יש לגרוע את  ביטוח

המילים "והוא יהיה מנוע 

מלהעלות כל טענה כאמור 

והבאים  העירייהכלפי 

 מטעמה.

 הבקשה נדחית

בסיפא, לאחר המילים  ביטוח . יז11 22 31

"תקופת ההסכם", יש 

להוסיף את המילים 

"ובלבד ששלחה לספק 

יום  11הודעה בכתב של 

 מראש".

 הבקשה נדחית

מבלי לפגוע בזכותה של  11 22 31

העירייה לבטל חוזה 

עפ"י שיקול דעתה 

 הבלעדי...

בסוף השורה  .1

לאחר השביעית, 

המילים "לפי חוזה 

זה", יש להוסיף את 

המילים "ובלבד 

ששלחה לספק הודעה 

 הבקשה נדחית



יום  11בכתב של 

 מראש".

בשורה האחרונה, יש  .2

להחליף את המילים 

ימים", במילים  3"

 יום". 11"

 ישלם לא שספק עת בכל . ב11 23 32

 המגיע סכום לעירייה

 זה הסכם י"עפ לה

 רשאית העירייה תהיה

 ח"הערבות ע לממש

 מהספק לה המגיע

 .כאמור

נבקש כי בסיפא הסעיף 

ירשם: "בכפוף להודעה 

מראש בכתב מטעם 

וזכות מתן  העירייה

תשובה בכתב מטעם 

 הקבלן"

 הבקשה נדחית

 יהיה בלבד המזמין . א17 21 33

 כל ללא ,לקזז רשאי

 הודעת במתן צורך

 כל כנגד ,כלשהיא קיזוז

 פי על ממנו סכום המגיע

 חוב כל ,לספק זה חוזה

 זה חוזה פי על לו המגיע

 אחר חוזה פי על או

 כל וכן הספק שבינו לבין

 המגיע אחר קצוב חוב

 לספק המזמין מן

נבקש כי במקום המילים " 

ללא כל צורך במתן הודעת 

קיזוז כלשהיא" ירשם 

"לאחר מתן הודעה מראש 

בכתב וכן מתן זכות ליתן 

 תשובה מטעם הקבלן"

 נדחיתהבקשה 

 גמר עם . ב12 21 31

 ,ההסכם/השירותים

 3 תוך ,הספק ימסור

 באופן( למזמין ימים

העתק  )ידו-על שיידרש

 המסמכים כל של מלא

 הקשורים והמידע

 .בשירותים

נבקש להוסיף לאחר  .1

המילים "גמר 

השירותים/ההסכם" 

את המילים " ותשלום 

 מלוא התמורה לספק" 

נבקש כי לאחר  .2

המילים "העתק מלא" 

ירשם "והמידע 

האלפה נומרי בפורמט 

DWG  וEXCEL " 

 הבקשה נדחית -1

יש להגיש  -2

לעיריה העתק 

מסמכים הכולל 

 GISפורמט 

שהרשות תבקש 

וכן קובץ אלפא 

נומרי במבנה 

 הדרוש לרשות 

 הפסקת של מקרה בכל ג 12 21 31

 רשאי השירותים,

 בכל להשתמש המזמין

 הספק שערך המסמכים

 בקשר

נבקש כי לאחר המילים 

 –"המסמכים" ירשם " 

המידע האלפה נומרי 

 ו DWGבפורמט 

EXCEL". 

  2סעיף  31ראה תשובה 



 שנערכו או/ו לשירותים

 .התוכנה באמצעות

 שהספק ומידע מסמכים ד 12 21 36

 להכינם עצמו על קיבל

 וכן ברשותו המצויים או

של  הנתונים במאגר

 מסמכים או/ו המערכת

 ידי-על שהופקו ומידע

 - תוכנה / המערכת

 הבלעדי כרכושו ייחשבו

 והמזמין של המזמין

 להשתמש רשאי יהיה

 .עיניו כראות בהם

 מנוע יהיה הספק

 כספים מלתבוע

 ,זה במידע השימוש בגין

 הפרת בגין לרבות

 מכוח או יוצרים זכויות

 עושר עשיית דיני

 .ב"וכיו

נבקש הבהרה כי נתונים 

מצויים ומופקים ע"י אשר 

המערכת והם פרי פיתוחה 

של החברה וחלים עליהם 

זכויות יוצרים יחשבו 

כרכושו הבלעדי של 

 הקבלן.

 הבקשה נדחית

הספק אחראי לכל נזק  1 31 37

שייגרם באחריותו 

לעירייה ו/או לצד 

 שלישי...

לאחר המילים "הספק 

אחראי", יש להוסיף את 

 המילים "על פי דין".

 נדחיתהבקשה 

היה והעירייה תידרש  2 31 32

ו/או תחויב לשלם לצד 

 שלישי סכום כלשהו...

בתחילת השורה  .1

השנייה, יש להחליף 

את המילים "כאמור 

ברישא לסעיף זה", 

 במילים "על פי דין".

בסיפא, לאחר המילים  .2

"לא תוגש תביעה", יש 

להוסיף את המילים 

"כפוף להוכחת חבותו 

 והיקפה".

 הבקשה נדחית

הספק פוטר בזה את  3 31 39

העירייה, מנהליה, 

עובדיה והבאים מטעמה 

לכל אובדן ו/או נזק 

 שייגרם על ידם...

בסיפא, לאחר המילים "או 

באחריותו", יש להוסיף 

את המילים "אולם הפטור 

כאמור לעיל לא יחול כלפי 

 מי שגרם לנזק בזדון".

 הבקשה נדחית



מבלי לגרוע בזכאות  1 31 11

לפיצוי מלא העירייה 

בגין מלוא נזקיה בגין 

 הפרת התחייבות זו...

נבקש להוסיף, בכפוף 

 למתן זכות שימוע לקבלן. 

 הבקשה נדחית

נבקש הבהרה כי העירייה  מפרט טכני –פרק ב   12 11

תעביר לזוכה קבצי מיפוי 

עדכניים, אורטופוטו ו/או 

פוטוגרמטרי וכן את ספר 

הנכסים האחרון שבוצע 

 בעירייה. 

כל  –הבקשה מתקבלת 

חומר הנמצא בעירייה 

 יועבר לזוכה המכרז 

איתור כל הנכסים  1 19 12

בתב"ע, בחוזי מנהל, 

 ברשם המקרקעין...

נבקש הבהרה האם הקבלן 

נדרש לבצע קומפילציה של 

 כל התב"עות.

הקבלן הזוכה לא נדרש 

לבצע קומפילציה של 

,  כמו כן אין התבעו"ת 

 כיום בעירייה תב"ע

 מעודכנת ,כאשר תעודכן

,הקבלן יעדכן ספר 

 הנכסים בהתאם 

13 63 13 – 

16 

נבקש להוסיף, בכפוף  הסכמים

לשיתוף פעולה של כלל 

 הגורמים. 

 הבקשה מתקבלת 

11 61 12 – 

13 

נבקש להוסיף, בכפוף  ממשקים

לשיתוף פעולה של כלל 

 הגורמים.

 הבקשה מתקבלת

הצעת  67 11

 מחיר

נכס  –סקר נכסי רשות 

 GISמניב כולל ממשק 

ללא טיפול בניהול 

הנכסים )הפקעות חוזים 

 וכדומה(

נבקש הבהרה כי  .1

המחיר הנקוב אינו 

 ,כולל צילומים

 נסחי שמש העתקות

 רישום פעולות ,טאבו

משפטי  יעוץ ,תיקים

 וחוות דעת.

נבקש הבהרה בגין  .2

העבודה הנדרשת 

להצעת  1+2בסעיפים 

המחיר לעומת סעיפים 

בלן נדרש , מה הק3+1

לבצע כחלק מניהול 

 הנכסים. 

כל  המחיר כולל -1

 הדרוש להכנת

תיק נכס 

בהתאם לדרישת 

 העירייה .

 2 -1בסעיף  -2

הקבלן הזוכה 

יידרש להכין 

 תיק נכס מלא 

 1 -ו 3-בסעיפים 

הקבלן הזוכה 

יידרש לבצע 

השלמות וטיוב 

בהמשך הנתונים 

לסקר קודם 

 שבוצע ברשות 



 עמוד סעיף מס"ד

 

 שאלה

 

 מענה העירייה 

 6 5.1סעיף  64

תקופת ביצוע הסקר לא תעלה 
  –חודשים  4על 

ביצוע סקר מלא אינו סביר 
חודשים. נבקש להאריך  4בתוך 

 את מועד סיום הסקר לשנה.
 

 

הבקשה מתקבלת חלקית ועל 
 9הספק לסיים הסקר בתוך 

 חודשים מיום תחילת ההסכם

 4 2.3סעיף  64

  -מחזור כספי 
נבקש הבהרה האם המציע הינו 

 1בעל מחזור כספי של לפחות 

בתחום ניהול נכסים או ₪ מליון 
 באופן כללי?

 
 

 בעל מחזור כספי באופן כללי 

64 

 

 
 55.1סעיף 

 
 

 

55 

 

נכתב כי :  סעיפי המכרזב

"המחיר בהצעה יכלול את 
ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, 

הכרוכות בביצוע כל עבודה 
שהיא השייכת באופן ישיר ו/או 

 עקיף ...".

 
נבקש לציין בסיפא כי: "עלויות 

מסוג שירותי מודדים,  
, שמאויות, וכד' יהיו תשריטים

 על חשבון העירייה",
שכן, אינן כלולות בדרישות 

ם לניהול ספר משרד הפני

 נכסים.
שמאויות ומדידות נכסים  

מיקרות את הסקר ומוצע 
לבצען רק במידת הצורך 

 ובעלות נפרדת.

 
 

העלות המוצעת לביצוע ספר 

כוללת כל העלויות  –הנכסים 
 וההוצאות .

 

69 
.ז. 4סעיף 

 בחוזה
59 

התמורה  גם בחוזה נכתב:

כאמור הינה סופית ומוחלטת 
והיא כוללת את ביצוע כל 

הפעולות לפי ההסכם וכן כל 
עלות נוספת הנחוצה לצורך 

אספקת השירותים, לרבות 
עלויות ישירות ועקיפות 

הכרוכות בכך, והספק לא יהיה 

זכאי לכל תמורה ו/או תשלום 
  ו/או החזר נוספים מן העירייה

 
נבקש לציין בסיפא כי: "עלויות 

מסוג שירותי מודדים,  

, שמאויות, וכד' יהיו תשריטים
 חשבון העירייה", על

., עלויות 2שכן כאמור בסעיף 
אלו אינן כלולות בדרישות 

משרד הפנים, והינן מייקרות את 
 עלות הסקר.

 

 

  64ראה תשובה 



 עמוד סעיף מס"ד

 

 שאלה

 

 מענה העירייה 

15. 

 

 6-נספח א

 

25 

 -רשימת לקוחות 
  wordהאם ניתן לצרף קובץ

כהשלמה לטבלה  בנוסח זהה
שבמכרז להצגת לקוחות 

 נוספים?
 

 הבקשה מתקבלת 

15. 

 

 54-נספח א

 

15 

  –פרטי מנהל הפרויקט 

המכרז הינו בתחום נכסים ולא 
GIS נבקש לשנות את ניסוח ,

הסעיף כך שיתייחס לניסיון 

 GISבמערכת  שימושב
 

 

 הבקשה מתקבלת

 13 54-נספח א .13

  -ניסיון המציע 

  wordהאם ניתן לצרף קובץ

 כהשלמה לטבלה בנוסח זהה
ת שבמכרז להצגת רשויו

 ?ותנוספ
 

 

 הבקשה מתקבלת 

 12 59-נספח א .12

 - אישור בדבר מתן שירות
משיקולי נוחות, נבקש לצרף 

מכתבי המלצה או אישורי ביצוע 
 שתוכנם זהה לתוכן שבנספח.

 

 

ניתן לבצע אישורים ו/או מכתבי 
המלצה ובתנאי שיוכיחו עמידה 

 בתנאי הסף

16. 
מסמכים 
 לפרק א

26-11 

 חלה טעות במספור הנספחים:

הצהרת ספקי  – 4-נספח א

 חסר –משנה 
 4-צ"ל נספח א 4-נספח א

 –אישור ביטוחים  – 9-נספח א
 חסר

וכך  55-צ"ל נספח א 9-נספח א

 59עד נספח 
 

 

במסמכי המכרז המעודכנים לא 

קיימים הנספחים הנ"ל, שאר 

בהתאם למסמכי  הנספחים 
 המכרז

11. 
 פרק ב' 

 מפרט טכני
19 

האם שכבת הנכסים אמורה 

להוות חלק מהשכבות 

הגיאוגרפיות הקיימות בעירייה, 
והממשק הנדרש הוא בין 

המערכת של חב' קומפלוט 
לבין המערכת לניהול נכסים 

 של המציע ?

 
 

בעירייה הינה  GIS -מערכת ה

של חברת קומפלוט ונדרש 

 ממשק בהתאם 

14. 
 פרק ב' 

 מפרט טכני
19 

במסגרת המענה האם 
 GISנדרש אישור מספק  למכרז

של העירייה )קומפלוט( לקיום 

 ו/או ביצוע הממשק?
 

 

העירייה תדאג להתחייבות 
 קומפלוט לממשק 



 עמוד סעיף מס"ד

 

 שאלה

 

 מענה העירייה 

14. 

 

 פרק ב'
 מפרט טכני

 

19 

נבקש הבהרה חד משמעית 

להגדרת נכס מניב ונכס שאינו 

 מניב.

הינו נכס אשר  –נכס מניב 
הרשות יכולה להפיק ממנו 

כגון: נכס תועלת כלכלית 
ציבורי שהוחזק על ידי פולש 

/או דייר ללא חוזה וללא שכ"ד 
 וכו'

14. 

 פרק ב'

 מפרט טכני

 שלב א'
 

19 

 

המידע הניהולי בנושא נכסים 
לא וומקיף הינו מידע מורכב 

באופן מלא ניתן לנהל אותו 

. GIS -ה כשכבה במערכת
 נתונינבקש להגדיר שכל 

יקלטו במערכת י הנכסים
ולא לניהול נכסים ייעודית 

 .GISככרטיס נכס במערכת ה 
יבוצע ממשק משכבת הנכסים 

במערכת הגיאוגרפית של 

הרשות, למערכת לניהול 
 נכסים. 

 
 

אין בכוונת העירייה לנהל 

,  GIS -הנתונים במערכת ה
אלא במערכת ייעודית עם 

  GIS -ממשק מלא ל

19. 

 פרק ב'
 מפרט טכני

 שלב ב'
 2סעיף 

45 

 –מדידת מבנים 

לעיל  6-ו 2כאמור בסעיפים 
ומניסיוננו, הנושא אינו נדרש 

ברוב הנכסים ומייקר את עלות 
 הסקירה.

אנו מציעים לתמחר זאת בנפרד 

ולהפעיל אופציה זו רק במקרה 
 הצורך.

 

 64ראה תשובה 

45. 

 
 פרק ב'

 מפרט טכני
 שלב ב'

 1סעיף 

 

45 

אנו מציעים לתמחר בנפרד את 

כגון: נושא הטיפול בנכסים, 

 טיפול בהפקעות

   64ראה תשובה 

45. 

 פרק ב'

 מפרט טכני
 שלב ב'

 4סעיף 

 

45 

האם הכוונה בסעיף היא לציין 
אילו מסמכים חסרים בתיק 

 הבניין?
 

לציין אלו מסמכים חסרים 

 ולסרוק אותם  

43. 

 פרק ב'

 מפרט טכני

 שלב ב'
 4סעיף 

 

45 

מוצע להפיק נסחי טאבו רק 

עלות במידת הצורך  ולתמחר 
 זאת  בנפרד.

  64ראה תשובה 



 עמוד סעיף מס"ד

 

 שאלה

 

 מענה העירייה 

42. 

 פרק ב'

 מפרט טכני
 שלב ג'

45-45 

 -תוצרים 
לעיל, לא  52כאמור בסעיף 

כל נתוני את לקלוט  ניתן
מהסיבות  GISהנכסים למערכת 

 הבאות:
 

 ומורכבותםיבוי הנתונים ר .5

מחייבת ניהול הנתונים כבסיס 
לנושא נכסים ולא  נתונים יעודי

ניתן לנהל את המידע כשכבה 
 . GIS"שטוחה" במערכת ה 

 

המשמשת את  GIS מערכת . 3
של ספק אחר,  נההיהעירייה 

לחייב  המציע אין באפשרות
ספק אחר לפתח את המערכת 

כך שתתאים הגיאוגרפית 
 המכרז. לדרישות

 

 הנכסים שנתוניכאמור קש נב
למערכת יעודית לניהול ייקלטו 

שק לכל מתמתש ם נכסי
קיימת או שתהיה  GISמערכת 

 .בעיריה בעתיד

 

  14ראה תשובה 

46. 

 פרק ב'
 מפרט טכני

 שלב ג'

 1סעיף 
 

45 

 -סביבת הטכנולוגיה 

 במידה ונדרשת אספקת סביבת
יש לתמחר אותה  ענןעבודה ב

 .בנפרד

 
נבקש להוסיף סעיף תמחור 

  .ייעודי לחלופת ענן
 

 

 

 הבקשה נדחית 

41. 

 פרק ג'

הצעת 
 המחיר

 2,6סעיפים 

44 

  -הצעת מחיר 

 –בטבלה כתוב  2,6בסעיפים 

בניהול הנכסים  ללא טיפול"
)הפקעות, חוזים וכד'(" ואילו 

בהערות לטבלה כתוב כי: 
מתייחסים לנכסים  246סעיפים 

שבוצע בהם סקר קודם ע"י 
ויש חברת בר טכנולוגיות 

עבורם תהליכי השלמות  לבצע

סריקות  כולל הפקעות, חוזים,
 "GISויצירת שכבה ב

 
 נבקש הבהרה בנושא זה.

 

   61ראה תשובה 

44. 

 
 פרק ג'

הצעת 
 המחיר

 1סעיף 

 

44 

 –הצעת מחיר 
מערכת נכסי רשות בטכנולוגית 

  - GISאו ממשק  
נבקש לוודא כי המחיר המוצע 

 חודשיים. שימושמתייחס לדמי 

המחיר המוצע מתייחס לדמי 
 שימוש חודשית 



 עמוד סעיף מס"ד

 

 שאלה

 

 מענה העירייה 

44. 

 פרק ג'

הצעת 

 המחיר

44 

בהערה לטבלת המחירים 

במידה ועירייה נכתב כי: "

תבחר להשתמש במודול 

זה על הספק הזוכה לבצע 

הדרכה פרונטלית לכול 

משתמשי המערכת, עד 

ליכולת המשתמשים 

להשתמש בה באופן 

 ."עצמאי

נבקש לקבוע מספר שעות 
מקסימלי להדרכה ומחיר לכל 

 שעת הדרכה נוספת. 
 

 הבקשה נדחית 

 


