
 
 
 
 

         19.11.2020   
 לכבוד 

 הפנייה  משתתפי

 

 א.ג.נ., 

 

 

קבלת שירותי איתור, מיפוי ומחשוב של תשתיות  ל 2/2020מס' פומבי מכרז  2 הודעה מס' הנדון:
 מים וביוב 

 

 
 

הודעה זו מכילה הבהרות ותיקונים למסמכי המכרז שבנדון ותשובות לשאלות מטעם  .1
   .החברות

 
 מודים. ע 6  העמודים בהודעה זומספר  .2

 
תשומת לב המציעים כי תוקף הערבות הבנקאית וכן תוקף ההצעה הינו עד ליום    .3

03.03.2021  . 
 

הוראה זו  חובה.   אינהההשתתפות במפגש המציעים  1' מס בהודעה שהובהר כפי .4
 גוברת על הוראות במכרז ובמודעה בהן צוין כי המפגש הינו חובה. 

 
 

לב   .5 זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז תשומת  הודעה  הוראות  כי  המשתתפים 
 והוראותיה גוברות על האמור במסמכי המכרז.

 
על המציעים לצרף את הודעה זו  הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפנייה.  .6

 . להצעתם, כאשר היא חתומה כנדרש
 

 .   12:00, בשעה 03.12.2020האחרון להגשת הצעות הינו  המועד .7
 
 
 

 בברכה,        
 
 

 שאול דוד, מנכ"ל         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   תשובות לשאלות –פרק ב' 

 

 סידורי שם המסמך עמ' סעיף שאלה 

 ? קיימת בתאגיד GISאיזה מערכת 
 1 - - - מערכת של חברת קומפלוט -תשובה 

כלומר האם היא  ? רמת התפקוד של המערכת כיוםמה א.
 האם מעודכנת מבחינת הדטא?  -פעילה 

 המערכת פעילה באופן בסיסי -תשובה 
  -האם הנתונים מטוייבים, ב. 

 הנתונים אינם מטוייבים -תשובה 
   -מה רמת האמינות,

     האמינות הינה ברמה של סקר נכסים -תשובה 
   –האם מופיעים שעוני מים? 

שכבה של כל שעוני המים מפרויקט   ת קיימ -תשובה 
 םאלפה נומרילשייך נתונים  גאוגרפית ועדכן , יש ל הקר"ם

 . שכבה זו לתשתית שתוקם מ
   – האם ניתן לבצע בה הטמעה של אסמיידים?

 2/2021ברבעון  ניתן לבצע הטמעה של מפות עדות -תשובה 
 –  מי מגדיר את אמינות ודיוק הנתונים?

נתונים מוגדרת במפרט הטכני האמינות ודיוק ה -תשובה 
 של המכרז 

 
אנו שואלים זאת מאחר ולמערכת יש תפקיד מכריע  

בפרוייקט, ולכן חשוב לנו להעריך את כמות המשאבים  
 שנשקיע בשלב זה. 

- - - 2 

 האם הכנס ספקים הוא תנאי סף? 
 בנוגע לחובת נוכחות  5ל  2.5יש סתירה בין ס' 

 
ההשתתפות במפגש   1כפי שהובהר בהודעה מס'    –תשובה  

 המציעים אינה חובה.  
כי  צוין  בהן  ובמודעה  במכרז  הוראות  על  גוברת  זו  הוראה 

 המפגש הינו חובה. 
 

5 2 

 מכרז
  -מסמך א' 

מידע 
והוראות 

למשתתפים 
 במכרז 

3 

 ? האם ההגשה אלקטרונית
לאור מצב הקורונה נבקש לאפשר הגשה   -ולאבמידה 

 אלקטרונית 
 

. תיבת המכרזים במשרדי התאגידל ההגשה ידנית –תשובה 
 הבקשה נדחית 

6.1 6 

 מכרז
  -מסמך א' 

מידע 
והוראות 

למשתתפים 
 במכרז 

4 

.  תוקף הערבות עבר –ייתכן וחלה טעות במועד הערבות 
 נבקש הבהרה 

 
יתוקן  7.3. סעיף  03.03.2021הינו  תוקף הערבות  -תשובה 

בנקאית נוסח ערבות  -בהתאם. )בנספח א' למסמכי המכרז
 ( 03.03.2021צוין באופן תקין: 

7.3 7 

 מכרז
  -מסמך א' 

מידע 
והוראות 

למשתתפים 
 במכרז 

5 

האם חובה לרכוש את המכרז או שניתן להפיקו עצמאית  
 מהנוסח המפורסם באתר? 

 המכרז ללא עלות וניתן להפיק אותו מהאתר  -תשובה 
9.1 8 

 מכרז
  -מסמך א' 

מידע 
והוראות 

למשתתפים 
 במכרז 

6 



 4,875המחיר הממוצע לאיתור מיפוי והטמעת החומר הינו 
 (. 22ש"ח לפני מע"מ )כמצויין בטבלה בעמ'  

אנו מתריעים כי מחיר זה, עוד טרם ההנחה המבוקשת, לא 
ריאלי ויוביל למחיר הפסד. נציין כי ברשותנו פירוט עלויות 

  20%מפורט, ועל כן נבקש להעלות את המחירים המצויינים  
 לפחות. 

נו לא נוכל להגיש הצעה במידה וסעיף זה לא יענה, או  לצער
 לחילופין שיוקלו דרישות העבודה. 

 הבקשה נדחית  -תשובה 

- 4טופס  22 15
 7 צעת מחיר ה

ק"מ מהתשתיות האמורות. האם יש צורך  40שמופו כ צויין 
 למפותן שוב או לטייב את המידע? 

   באיזה שיטה בוצע המיפוי? –במידה וכן 
אין צורך למפותם שוב , המיפוי בוצע בסקר שטח  -תשובה 

   הכולל פתיחת שוחות

  - 1 א’ נספח 50 2
 8 טכני  מפרט

 יבניאל וכפר כמא?-מגדל-האם יש רצף תשתיות בין טבריה
  - 1 א’ נספח 50 2 לא ! אין רצף תשתיות בין הישובים -תשובה 

 9 טכני  מפרט

שאר הישובים שבאזור )פוריה,   -למען הסר ספק  
 שרונה,אלומות( לא במסגרת תאגיד מי רקת? 

 במסגרת התאגיד  אינםשאר הישובים  -תשובה 
  - 1 א’ נספח 50 2

 10 טכני  מפרט

 יבניאל וכפר כמא? -האם קיים סקר נכסים במגדל
  - 1 א’ נספח 50 2 כן קיים סקר נכסים -תשובה 

 11 טכני  מפרט

יבניאל וכפר -האם קיימים פוטוגרמטריה ואורטופוטו במגדל
 כמא?

 בכל הישובים קיים אורטופוטו,  -תשובה 
 פוטוגרמטריה תלקח ממפ"י.

  - 1 א’ נספח 51 5
 12 טכני  מפרט

האם יש צורך לבצע מיפוי   –הסעיף לא ברור, למען הסר ספק 
, כלומר בתוך שטח בתי  תשתיות בשטח של מוסדות ציבור

 ? ספר וכו'
 שטחי ציבור יחשבו כשטח פרטי לכל דבר  -תשובה 

  - 1 א’ נספח 52 5.1
 13 טכני  מפרט

המיקום  האם קליטה של שוחת ביוב אחרונה הכוונה לסימון 
 וכו(? , אינוורט  או כולל פתיחה שלה והזנת נתונים )עומק

יש לשאוף לפתיחת שוחה אחרונה מבלי לפגוע  -תשובה 
 במצב הקיים 

  - 1 א’ נספח 52 5.3
 14 טכני  מפרט

 האם על הקבלן לחשוף שוחות מכוסות )אספלט / צמחייה( ?
   -תשובה 
ולהשלים את הנתונים לאחר   נדרש לדווח בלבד –אספלט 

 .  החשיפה
   כן –צמחייה 

5.4+
  - 1 א’ נספח 52 5.5

 15 טכני  מפרט

האם על הקבלן להזין נתונים של שוחות שלא ניתן לפתוח 
 )מכוסות / צמחייה / ללא גישה(

על הקבלן להזין נתונים כפי שהוא מגלה בשטח ,  -תשובה 
 וככל שלא ניתן הוא יעדכן בסטטוס מתאים

5.4+
  - 1 א’ נספח 52 5.5

 16 טכני  מפרט

 מה מטרת מיפוי צירי דרך ? 

 
המטרה הינה להצמיד את ציר הדרך לתשתיות  -תשובה 

  במקומות בהן אין כתובות

  - 1 א’ נספח 52 5.15
 17 טכני  מפרט

. דרישה זו אינה  מיפוי צירי דרך קיימת לרוב בפוטוגרמטריה
עולה בקנה אחד עם דרישת המכרז ונסיון הקבלן. יתר על כן  

דרישה זו גוזלת זמן וכ"א רב ואינה מתומחרת. נבקש  
 לתמחרה בנפרד, או לחילופין להסירה. 

 

  - 1 א’ נספח 52 5.15
 18 טכני  מפרט



יתן להתבסס על שכבת צירי דרך קיימת של  נ -תשובה 
הפוטוגרמטריה ולבצע השלמות בלבד במקומות בהם אין 

 צירי דרך 
טבריה הינה עיר הררית, עקב כך יש סבירות גבוה כי קיימים  

)ביוב( רבים בין בניינים העוברים בשטחים   שירשורים
 פרטים. האם שרשורים פנימיים אלו שכיחים בעיר? 

 מרבית קווי הביוב נמצאים בשטחים ציבוריים.  -תשובה 

  - 1 א’ נספח 52 5.3
 19 טכני  מפרט

מי יבצע את "מיון וניתוח המפות והקבצים השונים הקיימים  
 בארכיב התאגיד (במידה וקיימים" 

 נבקש לתמחר עבודה זו בנפרד.   –וזה הקבלן במידה 
הקבלן אמור לבצע את העבודה , פעילות זו כלולה   -תשובה 

 בתמחור הכולל.
 

 על חשבון מי הסריקות של הארכיון? 
 על חשבון הקבלן -תשובה 

 
 

  - 1 א’ נספח 53 8.3
 20 טכני  מפרט

מה פרק הזמן המוגדר לתאגיד לביצוע בקרת האיכות  
 הנדסית ומחשובית? 

 פרק הזמן המוגדר לתאגיד יגובש בפיילוט -תשובה 

8.10 
8.13 
8.14 

 
13.3 

53 
 
 
 

56 

  - 1 א’ נספח
 21 טכני  מפרט

זה יעקב את   –במידה והתאגיד יבצע חשיפת שוחות 
התקדמות הקבלן )הן בשטח והן בצד המחשובי(. מה מענה 

 התאגיד בנוגע לעיכוב הקבלן?
בהתאם למסמכי המכרז ולמפגש המציעים   -תשובה 

התאגיד מצפה שהקבלן ידאג לחשיפת כלל השוחות למעט 
אספלט או שלא ניתנות בשום אופן  מכוסות שוחות בודדות )

ד על שוחות אלו , והתאגיד  לפתיחה( על הקבלן לדווח לתאגי
 בפרק זמן סביר ידאג לחשיפת השוחות.

 
גם ללא חשיפת   60%נבקש לאשר לאשר הגשת חשבון 

 וקליטת שוחות מכוסות. 
 הבקשה לא מאושרת -תשובה 

5.4+
5.5 

 
13.3 

52 
 

56 

  - 1 א’ נספח
 22 טכני  מפרט

שני הסעיפים הללו סותרים. נבקש הבהרה בנוגע להוצאות 
 הדפסה 

 
 

  54בעמוד הפקת המפות הינה בהתאם לאמור  –תשובה 
 בלבד , דהיינו על חשבון הספק בלבד. 9.4סעיף 
כל האמור בנוגע להפקה על חשבון  – 16סעיף  58עמוד 

 התאגיד מבוטל 

9.4 
 

16 

54 
 

58 

  - 1 א’ נספח
 23 טכני  מפרט

 האם התאגיד יכול לבחור יותר מקבלן אחד לביצוע העבודה?
 איך תחולק העבודה בין הקבלנים?  -במידה וכן 

 העבודה לא תחולק בין מספר מציעים  -תשובה 
- - - 24 



 

תנאי התשלום המפורטים אינם עומדים בתנאי החוק לפי  
. נבקש לתקן 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 סעיף זה 
" יתוקנו ל"  90"שוטף + 10.7המילים בסעיף  -תשובה 

 . יתר הסעיף ללא שינוי. "45שוטף + "ל

  -'  ב מסמך 45 10.7
 25 הסכם

 באילו פורמטים קיימים האסמיידים בתאגיד? 
  - 1 א’ נספח pdf 8.3 53 ו Dwg  -תשובה 

 26 טכני  מפרט

מה מצופה מהקבלן במידה ויש אי התאמה בין אסמייד לבין  
 ח? / מצב קיים בשט

על פערים בקליטת אסמיידים מבקשים להוסיף   כדי להתגבר
או מחיר שעתי , במקרה  למכרז, מחיר לשוחה 'אקסטרא'

 שיידרשו השלמות מידע )ולא מיפוי( לתוכנית קיימת 
טח ככל שמפת העדות איננה תואמת את המצב בש  -תשובה 

לקליטה על פי ידווח לתאגיד והתאגיד יבחן מתן אישור , 
 המצב בשטח 

- - - 27 

מבקשים לקבל צפי להסבת החומר שייקלט , מאחר וע"ב 
ניסיוננו, לא יתאפשר המשך המיפוי ברצף במידה וההסבה 

 תתעכב.
   ילוטילוח זמנים מדויק יינתן לאחר הפ -תשובה 

ג. ע"פ ניסיון קודם, קיימים פערים בין דאטא (מיפוי)  
. לפיכך, מבקשים להכניס למכרז מחיר לשעת GISלמערכת 

עבודה, בעבור עבודה זו, שאינה כלולה במכרז, במידה ותהיה  
 כזו, בנוגע להתאמה 

 הבקשה נדחית  -תשובה 

- - - 28 

 לקבל את סקר הנכסים של התאגיד.  אונבקש לקבל לעיון 
זאת על מנת ללמוד את אופי התשתית ובכך להגיש הצעת 

 מחיר הוגנת. 
 ניתן לצפייה באתר התאגיד  –תשובה 

- - - 29 

 

 

 

מס' 
 סידורי 

מספר   שם המסמך 
 עמוד 

מספר  
 סעיף 

 שאלה/הסגה 

תנאי סף   1
להשתתפות  

 במכרז

יש להסיר את תנאי הסף של ההשתתפות במפגש   2.5 1
  2בעמוד  5לפי סעיף   אינה חובהמאחר וההשתתפות 

 6בעמוד   4לפי סעיף  -ו
,  השתתפות במפגש המציעים אינה חובה –תשובה 

   ראו התייחסות לעיל.
ערבות   2

 לקיום הצעה 
  -יש לתקן את תוקף הערבות לקיום הצעה ל  7.3 7

03/03/2021 
והינו תוקף הערבות יתוקן כמפורט לעיל   -תשובה 

יתוקן בהתאם. )בנספח א'  7.3סעיף    03.03.2021
נוסח ערבות בנקאית צוין באופן   -למסמכי המכרז 

 ( 03.03.2021תקין: 
הבהרות   3

 ושינויים 
העניין לא    –האם יש דמי רכישה למסמכי המכרז  9.5  -ו 9.1 8

ברור ? במידה וכן מהו מחיר הרכישה ואיך ניתן לבצע  
 את הרכישה ? 

 למכרזאין דמי רכישה  –תשובה 
מסמך ב'   4

 נסכם
יש לתקן את סכום הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע   15.1 46

כפי שרשום   50,000 -יש לשנות ל   500,000במקום 
 ערבות בנקאית להבטחת ביצוע  –בנספח ב' 



₪ ,   50,000הערבות לביצוע הינו  םסכו -תשובה 
 יתוקן בהתאם.  15.1סעיף 

האם יש צורך למדוד את התשתית בין השוחה   5.11 52 שיטת עבודה  5
 האחרונה/המד צרכן למבנה לצורך שיוך ? 

המדידה תיעשה עד שוחה אחרונה / מד    -תשובה 
 צרכן ראשי 

ייעודית / בשכבת  האם הקשירה היא בשכבת מידע  5.11 52 שיטת עבודה  6
 התשתיות / קישור אלפא נומרי ? 

 הקשירה תהיה בשכבה יעודית   -תשובה 
אם הקשירה הינה בשכבת מידע ייעודית או בשכבת   5.11 52 שיטת עבודה  7

התשתיות האם מטראג' הקשירה נחשב לצורך  
 התחשבנות 

   המטראג' לא ייחשב בהתחשבנות –תשובה 
 

 
 

 

 
 
 

מספר  סעיף שאלה 
 עמוד

שם 
 המסמך

מס 
 סדורי

החומר   להגשת  המכרז  תנאי  על  להשיג  ברצוננו 
ה למערכת  בקליטה  וגם  מדובר  GIS- באוטוקאד   ,

בצוע   משך  את  מאוד  לעכב  שעלולה  כפולה  בעבודה 
העבודה ולהביא לחוסר כדאיות כלכלית.  אנו מציעים  

בלבד ובסוף    GIS-להסתפק בקליטה ישירות למערכת ה 
 אחת במרוכז.הפרויקט הכנת קבצי קאד פעם 

   הבקשה מאושרת  –תשובה 

א' 54 10   1נספח 
מפרט  

 טכני 

1 

עבור מדידת שוחה ראשונה בחצר בית פרטי נבקש את  
ובתלית  טלפוני  באופן  התושבים  עם  התאגיד    תאום 

כל זאת באחריות התאגיד לפחות שבוע    -מודעות ברחוב
 מראש ולפי תוכנית עבודה משותפת. 

 באחריות התאגיד  –תשובה 

א' 52 5.3   1נספח 
מפרט  

 טכני 

2 

לאתר   ניתן  לא  הכוונה?  למה  מדובר?  מכשור  באיזה 
ויש   תשתיות  גלאי  באמצעות  בטון  מכסה  עם  שוחות 

צילום   רובוט  בהחדרת  מתקציב  דבר    –צורך  החורג 
 הפרויקט. 

רובוט   –תשובה   בהחדרת  צורך  אין  ספק  הסר  למען 
 צילום

א' 52 5.5   1נספח 
מפרט  

 טכני 

3 

מבקש לאזן בין השניים או   -קנסות ואבני דרך לתשלום
הדרך   אבן  את  להגדיל  או  הקנסות  את  להפחית 
הראשונה לתשלום. עלול להווצר מצב שעיקובים בשטח  

הג לקנס  הקבלן  את  מהתמורה.  מביאים  בהרבה  דול 
ולא    85%נבקש שאבן הדרך הראשונה לתשלום תהייה  

60% . 
 הבקשה נדחית  –תשובה 

א  3נספח   94 5
רמת 

שרות  
SLA 

4 

התאגיד   עם  ציפיות  לתאם  נבקש  ה"שלמות"  סעיף 
ולהוסיף הסתייגות שלא תמיד ניתן לגשת לכל המבנים  

 של הנתונים. 100%-ואף פעם לא מגיעים ל
הקבלן להציג את הפעולות שביצע להשגת  על    –תשובה  

 . הנתונים והחלטת התאגיד תהיה בהתאם לכך 

א' 56 13.1.3   1נספח 
מפרט  

 טכני 

5 

נבקש לדעת באיזה רזולוציה ומאיזה שנה    -אורטופוטו 
 האורטופוטו. 

 2019 -תשובה 

א' 51 5   1נספח 
מפרט  

 טכני 

6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


