
 
"ג/אלול/תשע"טכ   

 23/09/2019  
          

 לכבוד
 המכרזרוכשי 

 
 שלום רב,

 
הודעה על –GISלביצוע סקר מדידות נכסים ארנונה מבוסס  22/2019הנדון: מכרז פומבי מס' 

 דחיית מועדים, שינוי בתנאי סף ומתן מענה לשאלות של משתתפי המכרז
 

 : מועדיםעל דחיית  ההודע .א
 

"( בדבר דחיית מועדים להגשת שאלות העירייה" אור יהודה )להלן:להלן הודעת עיריית 
 "(:  המכרזהבהרה והצעות במכרז שבנדון )לעיל ולהלן: "

 
העירייה מודיעה בזאת, על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז ליום  .1

 .10:00ג' בתשרי תש"פ, עד השעה , 2.10.2019רביעי, 

 

רביעי, מכרז ליום לחיית המועד האחרון להגשת הצעות העירייה מודיעה בזאת, על ד .2
 .13:00, כ"ד בתשרי תש"פ, עד השעה 23.10.2019

 
 ישונה כדלקמן :  1.10נוסח סעיף לאור האמור לעיל 

 לוח זמנים למכרז": 1.10"

ג' בתשרי תש"פ, עד השעה , 2.10.2019רביעי,  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
10:00. 

 ת הצעות מועד אחרון להגש
, כ"ד בתשרי תש"פ, עד השעה 23.10.2019רביעי, 
13:00. 

 

 ז' בשבט תש"פ. ,2.2.20ראשון,  תוקף ערבות הגשה למכרז 

 

 הודעה על שינוי בתנאי הסף  .ב
 

החליטה העירייה לשנות את תנאי הסף הקבועים  ,בהמשך לפניות של מציעים פוטנציאלים .3
לים המצורף למסמכי המכרז, כך שנוסחם יהא במסמך א' התנאים הכל 2.2ו   2.1בסעיפים 
  כדלקמן: 

 3עבור   GISהמציע בעל ניסיון מוכח בביצוע סקר מדידות ארנונה מבוסס מערכת  2.1"
נכסים ומעלה )אצל כל רשות כאמור(,  2,500בסדר גודל של  ,רשויות מקומיות לפחות

היקף כולל ומצטבר  מובהר כיכולל(.  2018ו  2017, 2016השנים האחרונות ) 3במהלך 
של הנכסים שמדד בכל רשות מקומית במסגרת סקרים כאלה, אינו נמוך מ 

 ."מ"ר בנוי 500,000
  
על המציע לצרף להצעתו את מסמך המידע הארגוני ופרטי ניסיון וכן את הצהרת  

המציע על היקף הכנסות ואישור רו"ח, לאחר שהשלים את כל הפרטים והחתימות 
 הנדרשים שם."



ו  2017, 2016לפחות לכל שנה בין השנים  ₪מיליון  1המציע בעל מחזור כספי של  2.2"
 )כולל(". 2018

מצורף למסמכי המכרז ההמופיע במסמך המידע האירגוני  7לאור התיקון הנ"ל, סעיף  .4
 : יתוקן כדלקמן

 

 

הרשויות המקומיות עבורם ביצע סקר מדידות ארנונה  3" על המציע לציין את 
נכסים ומעלה )אצל כל רשות כאמור(,  2,500בסדר גודל של  GISמבוסס מערכת 

מובהר כי היקף כולל ומצטבר כולל(.  2018ו  2017, 2016השנים האחרונות ) 3במהלך 
 –במסגרת סקרים כאלה, אינו נמוך מ  רשות מקומיתשל הנכסים שמדד בכל 

 ""מ"ר בנוי 500,000

ולצרף להצעה  תוקן, עליו יש לחתוםממידע ארגוני למסמך זה, מסמך  כנספח א'מצ"ב  .5
 במכרז.

 ע"י למסמך זה, מסמך הצעת מחיר מתוקן בהתאם לשינוים שהתקבלו  כנספח ב'מצ"ב  .6
 לשאלות להלן. כמפורט במענה פוטנציאלים מציעים 

 לשאלות והבהרות שנתקבלו בעירייה :מענה  .ג
 

 

 

 

 



      
 תשובת העירייה שאלה סעיף עמוד מסמך מס'"ד

הצעת  .1
 המחיר

 

20 
40 

 5.15סעיף 
 
 
 
 
 

דרישות העירייה במכרז 
ובמיוחד הדרישה לאספקת 

לא עולות בקנה  GISמערכת 
אחד עם המחיר שננקב 

ברוטו, בטרם הנחה  במכרז
 .המבוקשת

להגדיל את המחיר  בקשנ
 .משמעותית

  

 
 .דחתיהבקשה נ

האופציה הניתנת לעירייה  4+3סעיף  20 הצעת מחיר .2
לבקש רק חלק מהמדידות 

קביל לקבל את התומכות ובמ
שעלותן גבוהה -למדידה

-)כמו כל נושאי ה-ביותר
GIS) בקנה אחד.  העול האינ

סדרי את מראש נבקש לקבל 
למדידה  הגודל המובטחים

 לצורך הכנת תמחיר מתאים.

    .תדחינהבקשה 

נבקש לשנות את הסעיף כך   5.11 28 הסכם .3
-אם יהיה–שינוי עתידי  שכל

דידות אם ויחול על נושא המ
מבחינת מוגבלות או הנחיות 
חדשות שיחייבו שינוי 

שיטות מדידה יחויב פתיחת ב
 ההסכם. 

 
  .דחתיהבקשה נ

נבקש כי הפוסק בכל   5.12 29 הסכם .4
 מחלקות יהיה גורם חיצוני. 

 .דחתיהבקשה נ

לא ברורה ההנחיה. ימדד   8.2.3 29 הסכם .5
נכס אחד מהבניין ואיך 

ים? ואם יחושבו שאר הנכס
שאר הנכסים בבניין לא 
זהים לנכס שנמדד ?איך 

 יחולקו שטחים משותפים?
-מה יהיה תגמול הקבלן

נכס אחד, או  תשלום בעבור
 בעבור כל הנכסים?  

מדובר במדידה יזומה 
לנכס אחד במקרה ובו 
קיימת חריגה או תוספת 
ספציפית במקום בו כבר 
ידוע החלק היחסי 

 .בשטחים המשותפים

רשימה האם בידי העירייה   9.3 30 םהסכ .6
של מספרי טלפון  הלאמ

ניידים של כלל תושבי העיר? 
במידה וכן נבקש כי הקבלן 
הזוכה יקבל את הרשימה 

  .מורכא
 

אין בידי העירייה 
רשימה כוללת של כל 
מספרי הנייד של 

הנתונים  התושבים בעיר.
ברשות הקיימים 

ימסרו לקבלן העירייה 
 הזוכה. 

נבקש לתקן את הסעיף כי     9.4 30 הסכם .7
הכניסה למקרקעין תתבצע 

 ע"י מודד אחד.

 .הבקשה מתקבלת

נבקש לבטל את הדרישה   9.6 30 הסכם .8
להחתמת התושבים על 

 מסמך. 
  

. הבקשה מתקבלת
בשורה השנייה בסעיף 

להסכם המילים  9.6
הבאות ימחקו:" 
המחזיק במקרקעין 
יתבקש לחתום על 

 ".להפרוטוקו
ישור חשבונות מה מועד א    11.3 31 הסכם .9

 העסקה ע"י העירייה?
זמן תוך נתן יהאישור י

 סביר.
 נידחת.הבקשה  נבקש למחוק את הסעיף.     23 36 הסכם .10
 מפרט .11

 -השירותים
 נספח א'

האם בידי העירייה קובץ  כללי 40
גוש/חלקה )דיגיטלי(שיימסר 
לקבלן? האם בידיי העירייה 

-אורטופוטו-ום אווירציל
 לקבלן? רשיימסעדכני, 

 

קיים קובץ גושים 
חלקות  וכן צילום אויר /

 2019עדכני לשנת 
. האמור מחודש יוני 

 יימסר לקבלן הזוכה. 



מפרט  .12
השירותים 

 נספח א' –

 נבקש למחוק את הסעיף.     5.9 40
 

 הבקשה מתקבלת. 

למפרט  .13
השירותים 

 .נספח א'

רה הדרישה? באיזה לא ברו  5.11 40
מצב יהיו מדידות חוזרות 
והאם תשולם תמורה עבורם 

 וע"י מי?
   

מדידות חוזרות  .א
יבוצעו כאשר 

ההשגה 
מוצדקת וכאשר 
הנכס לא נמדד 
באופן תקין 

 לדעת העירייה.
תשולם תמורה  .ב

עבור מדידה 
חוזרת רק 
במקרה בו 

 ההשגה נדחתה.
מפרט  .14

השירותים 
 .נספח א'

 

41 
41 

 
 4ו' 
 5ו' 

אי אפשר לתת מידע על נכס 
מדידה לצרכי היטלי  שנהרס

פיתוח שונה ממדידה לצרכי 
 הנושא לא תומחר.–ארנונה 

 ימחק.  4סעיף ו' 
ימחקו  5סעיף ו'ב 

המילים הבאות 
:"ו/או היטלי פיתוח 
 אמיתי ונכון לנכס". 

מפרט  .15
השירותים 

 נספח א'
 

 נבקש לעדכן את הסעיף כי . 17סעיף  42
חוזרת שבשטחה  כל מדידה

-אינה עולה/פוחתת ביותר מ
והמדידה המקורית  2%

נחשבת כנכונה ויש לשלם 
 עבורה. 

 .דחתיהבקשה נ

מפרט  .16
השירותים 

 נספח א'

 הסעיף ימחק.  נא למחוק את הסעיף. . 18סעיף  42

מפרט  .17
השירותים 

 -נספח א'

חלק ב'  42
דרישות 
 .המערכת

אי אפשר טכנית לעדכן 
ע"י מודד  שנעשה-שרטוט

בשטח. כמו כן השרטוט 
נעשה באוטוקאד ונדרשת 

 תוכנה מסוג זה ע"מ לעדכנו.
  

כיום יש . הבקשה נדחית
כבר טכנולוגיות 
ומערכות עובדות , וזה 
חלק ממערכת הבקרה 
שתתוקן ברשות ללא 
צורך ברכישת תוכנות 
שרטוט, ובאחריות 
הספק להמיר 

 מאוטוקאד .
הזמנה  .18

להציע 
 הצעות.

נבקש להקטין את עלות א(   2ף סעי 2
 ₪   1,000רכישת המסמכים ל 

ב( האם ניתן לרכוש את 
 מסמכי המכרז בטלפון

 אמצעות כרטיס אשראי?ב

מתקבלת הבקשה א. 
עלות  .באופן חלקי

רכישת המסמכים 
 1,500תעמוד על סך של 

יובהר כי מציעים ₪. 
מסמכי שרכשו את 

 2,500המכרז בעלות של 
 י.יקבלו החזר חלק ש"ח

 .לא ניתןב. 
 

תנאים  .19
 כללים

2 ,5 
 

 8סעיף 
 .2.4-ו 

האם ערבות זו תהיה גם 
 ערבות ביצוע?

 

כן. יש להמציא כתב 
הארכה לערבות המכרז 
אשר תשמש כערבות 

  ביצוע.
תנאים  20

 כללים
 .תדחיהבקשה נ .סעיףאת ה נבקש לבטל  5.2סעיף  7

תנאים  21
 כללים

עת אי מבוקש לקבל הוד  9.5.2סעיף  10
זכייה לפני או ביחד עם 

 העברת הודעה לזוכה.
 

 .תדחיהבקשה נ



 

סעיף זה עומד בסתירה   12  .22
"*מדובר מוחלטת לאמור כי 
וכי  באומדן בלבד.."

"התמורה לקבלן תשולם לפי 
חודש ביצוע בפועל מדי 

 ".בחודשו
נבקש לבטל הסעיף הלא 
רלוונטי ולהבהיר כי המועצה 

 תשלם על כל מ"ר שנמדד.

 השאלה אינה ברורה. 

הצהרת  .23
המציע על 

הכנסות 
ואישור 

 רו"ח

להמצאת נבקש לבטל בקשה    2.2סעיף  16
הצהרה זו ודרישה שרו"ח 

 יחתום על כך.
 

 .תדחיהבקשה נ

הצעת  24
 המחיר

המחירים נמוכים מאוד  כללי 20
לאור הדרישה למתן מערכת 

GIS  המחיר המינימלי צריך .
 ₪. 2-להיות כ

 .תדחיהבקשה נ

 טבלת ניקוד 25
אשר תשמש 
את הועדה 

המקצועית 
לצורכי 

 ניקוד

נבקש לשנות את תוכן   25
 הטבלה. 

 

 .תדחיהבקשה נ

 -נספח א' 26
מפרט 

 השירותים

סעיף  חלק ב' 42
1  

נא להבהיר האם יש ברשות 
 ./GISהעירייה מערכת 

 

קיימת מערכת  לעירייה
GIS. 

נספח אישור  27
-המלצות 

בדבר מתן 
 .שירות

להשתמש בהמלצות  נבקש  15
פורמט הקיים התאם לשלא ב
  .במכרז

  

.תדחיהבקשה נ  

נבקש להשתמש בתוכנות עזר  כללי    28
עדכונים לשם ביצוע 

 . בתשריטים

 .תדחיהבקשה נ

תספק לקבלן  העירייההאם  כללי    .29
תצ"א מעודכנת הזוכה 

 ושכבת גושים וחלקות ?

  כן.

מערכת  במקרים בהם אין כללי   30
WEB  האם אפשר להתקין

מערכת מקומית בשרתי 
עם  תהמנוהל  העירייה

הרשאות וכל החומרים 
התשריטים והתמונות 
יושבים בשרתי העירייה 

 ?המאובטחים
 

ניתן להתקין מערכת 
בעירייה   webללא 

 עובדיובתנאי שלכל 
גישה  ההעירייה תהי

למערכת ללא הגבלת 
משתמשים ותאפשר 

ות, בקרה על סקר המדיד
כאשר בסיום הסקר 
תוצרי הסקר יועברו 

 .GISלעירייה בפורמט 
אנו  מבקשים להגביל  את  . 18.1 34 הסכם  31

הרישיון בהתאם לתשלום 
תמיכה שנתית לאחר ביצוע 

 .הסקר
 

  .תדחיהבקשה נ

אנו מבקשים למחוק את    19.5 34 הסכם 32
המילים ככל שתידרש 
ולהוסיף בכפוף לתמיכה 

 .שנתית בתשלום
 

 .תדחיהבקשה נ



הזמנה  33
להציע 
 הצעות

  10סעיף  2
 
 

אם הנבקש הבהרה  .1
העירייה שומרת לעצמה 
את הזכות לפצל בין מתן 

וסקר  GISשירות ה 
 הנכסים.

אם כל הנבקש הבהרה  .2
התשריטים יוגשו כאשר 
הם מעוגנים לרשת 
הקואורדינטות של 

 ישראל כתנאי סף.
 

הקבלן נבקש כי ככל ו .3
אחד זכה במתן שירות י

 ומבין השניים תישמר ל
הזכות לשנות את הצעת 
המחיר מטעמה שכן 
הצעת המחיר הינה 
בהסתמכות על נתוני 
המכרז ולרבות מערכת 

 .GISה

 לא ניתן.  .1
 כן. .2
 
 .דחתיהבקשה נ  -3

מדובר בשירות אחד 
 בלבד. 

מסמך  34
התנאים 
 הכללים 

נבקש להוסיף ובין כקבלן   2.3 5
 משנה.

 .דחתיהבקשה נ

ך מסמ 35
 הצעת מחיר

נבקש להעלות את המחיר כך   20
שמחיר המינימום יעמוד על 

מ"ר שכן \₪ 1.8לכל הפחות 
העבודה הנדרשת בסקר 

מגדילה מחד את  GISמבוסס 
הכנסות הרשות אך מוסיפה 
עלויות כבדות על הקבלן ואי 
אפשר להשוות את עלותו 

. GISלסקר שאינו מבוסס 
כמו כן, המחירים הנהוגים 

זים ובשוק לביצוע היום במכר
סקר נכסים גבוהים יותר 
ממחיר המקסימום הנקוב 

 במכרז.

 .דחתיהבקשה נ

מסמך  36
 הצעת מחיר

נבקש להוסיף להצעת מחיר   20
רכיב לאחזקה שנתית 

 .GISלמערכת 

הבקשה מקובלת. 
 אחזקה שנתית למערכת

 יוםבסתתווסף  הבקרה
מתן השירותים על ידי 

בעלות של הקבלן הזוכה 
רק  לשנה₪   18,000

במידה והרשות תרצה 
להפעיל  להמשיך
וכן בכפוף  המערכת

לחתימה על הסכם 
שיחתם עם  תחזוקה

  .הקבלן הזוכה
מצ"ב מסמך  הצעת 
מחיר מתוקן כנספח ב' 

 למסמך זה.
נבקש הבהרה כי לצורך ביצוע    9.1 30 הסכם 37

תיאום המדידות יימסר 
לקבלן הזוכה גם קובץ 
 תושבים וטלפונים לצורך

 ביצוע התיאום

לקבלן הזוכה יסופק 
המכיל את פירטי קובץ 

בידי וככל שיש  תושביםה
מספרי  עירייה גםה

הם יסופקו לצורך  טלפון
 תיאום.



 

בשורה הראשונה, לאחר  20.1 35 הסכם 38
המילים "כלפי העירייה", יש 
להוסיף את המילים "בשיעור 

 חבותו החוקית".

בשורה הראשונה לאחר 
ירשמו  המילה "אחראי"

 המילים "על פי דין".

בשורה הראשונה, לאחר  20.2 35 הסכם 39
המילים "כלפי העירייה", יש 
להוסיף את המילים "בשיעור 

 חבותו החוקית".
בסיפא, לאחר המילים 
"לרכוש כאמור", יש להוסיף 
את המילים "אולם הפטור 
כאמור לעיל לא יחול כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון".

 דחת.יהבקשה נ
 
 
 

 .הבקשה מתקבלת

בתחילת השורה הראשונה,  20.3 36 הסכם 40
לאחר המילים "הספק 
אחראי", יש להוסיף את 
המילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

 ידחת.הבקשה נ

בשורה הראשונה לאחר  20.6 36 הסכם 41
המילים "לגבי נזקים כאמור", 
יש להוסיף את המילים 
"למעט כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון".
השלישית, לאחר  בשורה

המילים "הוצאות משפטיות 
ואחרות", יש להוסיף את 
המילים "כפוף להוכחת חבותו 

 והיקפה".

 הבקשה מתקבלת.
 
 
 

 דחת.יהבקשה נ

בשורה הראשונה, לאחר  20.7 35 הסכם 42
המילים "מכוח הסכם זה", 
יש לגרוע את המילים "ו/או 

 מכל סיבה אחרת".
בסיפא, לאחר המילים 
"כאמור לעיל", יש להוסיף 
את המילים "ובלבד ששלחה 

יום  14לספק הודעה בכתב של 
 מראש".

 הבקשה נדחית.
 
 
 

 הבקשה מתקבלת.

בשורה הראשונה, יש להחליף  21.1 35 הסכם 43
את המילים "כל דין", במילה 

 "דין".

 הבקשה מתקבלת. 

יש בסוף השורה הראשונה,  21.4 35 הסכם 44
להחליף את המילה 

 "מתחייב", במילה "רשאי".
בשורה השנייה, לאחר 
המילים "לעשות כן", יש 
לגרוע את המילים "ללא 

 דיחוי".

 הבקשה מתקבלת.
 
 

 הבקשה מתקבלת.

בשורה הראשונה, יש להחליף  21.6 35 הסכם 45
את המילה "מיד", במילים 

 "בהקדם האפשרי".

 הבקשה מתקבלת.

בקש לשנות את תיקון נ 22.1 35 הסכם 46
 ימים. 7ההפרה ל 

 הבקשה מתקבלת.

 -נספח א' 47
 השירותים

נבקש להבהיר כי הטמעה   5.8 40
ידנית של תוצאות סקר 
הנכסים עלולה לפגוע 
בתוצאות הסקר בשל טעויות 

הטמעת הנתונים תעשה 
באופן אוטומטי 
באמצעות קובץ שיסופק 

 הזוכה על ידי הקבלן



הן בנתוני הסקר )שטח הנכס, 
סיווגים וכ'ו( הן בנתוני 
הגיאוגרפים )הקלדת כתובת, 

כן כדאי גוש וחלקה וכ'ו(. ל
לעירייה להימנע מהקלדת 

 הנתונים לקובץ הגבייה. 
בנוסף, נבקש להבהיר כי 
הספק אינו מפעיל את מערכת 
הגבייה ולכן אין בידיו 

 להטמיע את הנתונים. 

ובהתאם למבנה המקובל 
במערכת הגבייה הפועלת 

  .עירייהב

 -נספח א' 48
 השירותים

נבקש כי לצורך ביצוע הסקר    7סעיף  41
יועברו לספק הזוכה  כלל 
הנתונים הנדרשים לצורך 
ביצוע העבודה: שכבת גושים 
חלקות, קובץ גביה, 
אורטופוטו עדכני, אישורי 
הסמכה למודדים, אישור 
נוסח מכתבים לתושבים, 
אישור טבלת סיווגים וכלל 

 דרשים.הנתונים הנ

 מקובלת.הבקשה 

 -נספח א' 49
 השירותים

נבקש לעדכן את הסכום לסך    15סעיף  41
לנכס מגורים ו ₪  354של 

 .לעסק₪  1,000

 .דחתיהבקשה נ

 -נספח א' 50
 השירותים

נבקש לשנות את הסעיף כך   25סעיף  42
שהספק יגיש את התייחסותו 

יום, שכן  30להשגה בתוך 
הספק צריך לתאם את 

דה החוזרת מול הנישום המדי
ולהעביר את התייחסותו ואין 
הדבר אפשרי במסגרת 

 הזמנים הנקובה במכרז. 

 .דחתיהבקשה נ

אישור על  51
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

בשורה הראשונה ל"נדון", יש   46
להחליף את המילים "בגין 
ו/או בקשר עם מתן", במילים 

 "בקשר למתן".

 הבקשה מתקבלת. 

אישור על  52
ום קי

ביטוחים 
 נספח ב'

 1א.  46
 

בשורה השנייה, יש להחליף 
את המילים "ומי מטעמו", 

 במילים "ובגין מי מטעמו".

 הבקשה מתקבלת.

אישור על  53
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

 2. א. 1 46
 
 

בסוף השורה, לאחר המילים 
"אחריות צולבת", יש להוסיף 
את המילים "באשר 
לאחריותו למעשי או מחדלי 

 .הספק"

 דחת.יהבקשה נ

אישור על  54
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

  . ב1 46
 

בשורה השנייה, יש להחליף 
את המילה "לעובדים", 

 במילה "לעובדיו".

 הבקשה מתקבלת.

אישור על  55
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

 . ג1 46
 
 

בכותרת, לאחר המילים 
"ביטוח אחריות מקצועית", 
יש להוסיף את המילים 

ח חבות "משולב עם ביטו
 המוצר".

בשורה החמישית, לאחר 
המילים "עקב מקרה ביטוח", 
יש להוסיף את המילה 

 "מכוסה".

הבקשה מתקבלת 
 כחלופה נוספת.

 
 
 

 הבקשה מתקבלת.



 
 יתר סעיפי מסמכי המכרז לא יחול כל שינוי.ב .7

 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות חוזה  .8

 סמך זה. ההתקשרות על נספחיו, יגבר האמור במ

 

אישור על  56
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

 ג .1 46
 

בהתאם, יש לתקן את גבולות 
האחריות למקרה ולתקופת 
ביטוח ולהעמידם ע"ס 

4,000,000 .₪ 

מתקבלת  הבקשה
 כחלופה נוספת.

אישור על  57
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

 2ג.  .1 46
 

יש לתקן את תקופת הגילוי 
 6הנקובה ולהעמידה על 

 חודשים בלבד.

 הבקשה מתקבלת.

אישור על  58
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

 3ג.  .1 46
 

בשורה השנייה, יש להחליף 
את המילים "ומי מטעמו", 

 במילים "ומי מעובדיו".

 דחית.הבקשה נ

אישור על  59
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

 4ג.  .1 46
 

בשורה השנייה, לאחר 
המילים "שירותים מקצועיים 
לעירייה", יש להוסיף את 
המילים "אך לא לפני 

1.8.2004." 

הבקשה מתקבלת 
 כחלופה נוספת.

אישור על  60
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

47 3 
 

בסוף השורה הראשונה, לאחר 
המילים "בקשר עם 

ירותים", יש להוסיף את הש
המילים "כפוף להרחבי 

 השיפוי דלהלן".

 הבקשה מתקבלת.

אישור על  61
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

47 4.  
 

לאחר המילים "אחריות 
צולבת", יש להוסיף את 
המילים "באשר לאחריות 
העירייה למעשי או מחדלי 

 הספק".

 הבקשה נדחית.

אישור על  62
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

 ג .4 47
 

סוף השורה, לאחר המילה ב
"מבוטל", יש להוסיף את 
המילים "אולם אין בביטול 
החריג כדי לגרוע מחובות 
המבוטח ומזכויות המבטח על 
פי חוק חוזה הביטוח 

 .1981התשמ"א 

 הבקשה מתקבלת.

אישור על  63
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

 . ד4 47
 
 

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "אלא לאחר", יש 

ת המילה להחליף א
 "שנמסור", במילה "שנשלח".

בשורה השנייה, לאחר 
יום", יש לגרוע  60המילים "

 את המילה "לפחות".

 הבקשה מתקבלת.
 
 
 

 הבקשה מתקבלת.

אישור על  64
קיום 

ביטוחים 
 נספח ב'

47 6 
 
 

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "ו/או מחדל של", יש 
לגרוע את המילים "יחיד 

 מיחידי".
ה, לאחר בשורה השניי

המילים "על פי הפוליסות", 
יש להוסיף את המילים 

 "ובלבד שנעשו בתום לב".

 .דחתינ הבקשה
 
 
 

 הבקשה מתקבלת.



רק הבהרות ושינויים שניתנו במסמך הבהרות זה או במסמך הבהרות נוסף, שיוצא, אם  .9
. למען הסר ספק מובהר, כי כל מידע שנמסר בכל דרך אחרת העירייהיוצא, מחייבים את 

 .העירייהאינו מחייב את 

 

ז השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכר .10
להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המציע במכרז לצרף מסמך זה להצעתו במכרז כשהוא 
חתום על ידו בחתימה וחותמת, בתוך מעטפת המכרז יחד עם מסמכי המכרז שנרכשו על 

          ידו. 

 
 רב בכבוד          

 יהודה-עיריית אור          
  

 
_________________ __________________ ____________ 

 תאריך חתימה וחותמת שם המציע
 



 נספח א

 

 מסמך מידע אירגוני

 )ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו(
 לכבוד

 עיריית  אור יהודה  

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

 : ___________________________________.שם המציע .1

      התאגיד ברשם הרלוונטי:מספר רישום 

   כתובת המשרד הרשום:

   כתובת הפעילות:

   טלפון נייד:  מספר טלפון קווי: 

   דוא"ל:   מספר פקסימיליה:

 :עיסוק המציע .2

________________________________________________________________
___ 

 :אנשי המפתח אצל המציע .3

 שנות ותק תתחום עיסוק / התמחו שם ומשפחה

         

         

        

        

        

        

 אנשי הצוות שיבצעו את המדידות .4

 שנות ותק תחום עיסוק / התמחות שם ומשפחה

         

         

        

        

        

 המודד/ים  .5

 שנות ותק תחום עיסוק / התמחות שם ומשפחה



         

         

 ת(תעודת הסמכה )מצורפ

 איש/ת קשר מטעם הספק עם העירייה: .6

 איש הקשר למכרז זה הינו גב'/מר
._______________________________________________ 

טלפון קווי: _____________ , טלפון נייד:______________ פקס': 
_____________________ 

 דוא"ל: ______________

וגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי פניות העירייה אליו, ככל שתהיינה בכל הנ
 העירייה תחייבנה את המציע.

 רשויות מקומיות להם נתן המציע שירות נשוא המכרז .7

 מערכת  סקר מדידות ארנונה מבוסס שמות של רשויות מקומיות להם ביצע 3לציין המציע על 
GIS   השנים האחרונות  3במהלך נכסים ומעלה )אצל כל רשות כאמור(,  2,500בסדר גודל של

רשות מובהר כי היקף כולל ומצטבר של הנכסים שמדד בכל כולל(.  2018ו  2017, 2016)
 .מ"ר בנוי 500,000 –במסגרת סקרים כאלה, אינו נמוך מ  מקומית

 יש לרשום שמות אנשי קשר, תפקידם ומספרי טלפון כנדרש להלן.

שר פרטיהם נרשמו על ידו לעיל המציע יצרף להצעתו אישורים והמלצות מרשויות מקומיות א
 בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

   שם הרשות המקומית/הגוף: .8

תקופת ההתקשרות עם הרשות המקומית החל מיום _______________ ועד ליום 
.________________ 

 איש הקשר ברשות המקומית מולו התבצעה העבודה:

 ות המקומית: שם ומשפחה _______________________תפקיד ברש
____________________________ 

 טלפון __________________________.

, GISהיקף כולל מצטבר של הנכסים שמדד עבורנו במסגרת ביצוע סקרי מדידות מבוססים 
 מ"ר בנוי, בכל _____________________  –אינו נמוך מ 

 לא כולל מע"מ.₪,    2016בשנת 

 ע"מ.לא כולל מ₪,    2017בשנת 

 לא כולל מע"מ.₪,    2018בשנת 

   שם הרשות המקומית: .9

תקופת ההתקשרות עם הרשות המקומית החל מיום _______________ ועד ליום 
.________________ 

 איש הקשר ברשות המקומית מולו התבצעה העבודה:

שם ומשפחה _______________תפקיד ברשות המקומית: 
 ______._______________טלפון_________



, GISהיקף כולל מצטבר של הנכסים שמדד עבורנו במסגרת ביצוע סקרי מדידות מבוססים 
 מ"ר בנוי, בכל _____________________  –אינו נמוך מ 

 לא כולל מע"מ.₪,    2016בשנת 

 לא כולל מע"מ.₪,    2017בשנת 

 לא כולל מע"מ.₪,    2018בשנת 

   שם הרשות המקומית: .10

עם הרשות המקומית החל מיום _______________ ועד ליום  תקופת ההתקשרות
.________________ 

 איש הקשר ברשות המקומית מולו התבצעה העבודה:

שם ומשפחה ___________תפקיד ברשות המקומית:  __________________טלפון 
.______________ 

, GISות מבוססים היקף כולל מצטבר של הנכסים שמדד עבורנו במסגרת ביצוע סקרי מדיד
 מ"ר בנוי, בכל _____________________  –אינו נמוך מ 

 לא כולל מע"מ.₪,    2016בשנת 

 לא כולל מע"מ.₪,    2017בשנת 

 לא כולל מע"מ.₪,    2018בשנת 

                             חתימות מורשי החתימה של המציע

    חתימה:   שם ומשפחה של מורשה חתימה: 

    חתימה:   פחה של מורשה חתימה: שם ומש

 _____________________ תאריך: 



 נספח ב'     

 הצעת מחיר .11

לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: פרסום ההודעה  .1
למשתתפים בעיתונות, הוראות למשתתפים, נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף, 

את המשתתפים במכרז זה, ובדקתי והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מ
ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי הנני מציע את הצעתי כמפורט 

 להלן :

 על התמורה כדלהלן המוצעת ע"י העירייה :  הנחה על המחיר המכסימלי  .2

 מס'
 מדידות ארנונה

 מחיר אומדן 
 מקסימלי

  
ללא מע"מ 

*** 

המחיר 
המוצע למ"ר 
 לאחר הנחה 

השטח  –בנוי  שטח
הינו הערכה בלבד 
ולצורך חישוב ציון 

 איכות 

מחיר מוצע ללא 
לאחר חישוב  מע"מ

ההנחה בהכפלת 
השטחים 

 המשוערים כאמור

כולל  –מדידת נכס מגורים  1
  GISממשק 

1.28  ₪
למטר 
 500,000   מרובע 

 

כולל ממשק  –מדידת עסקים   2
GIS 

1.28  ₪
למטר 
 350,000  מרובע 

 

כולל  –קרקע תפוסה  מדידת  3
  GISממשק 

0.35  ₪
למטר 
 100,000  מרובע 

 

 –  אדמה חקלאית מדידת  4
  GISכולל ממשק 

0.10  ₪
למטר 
 780,000  מרובע 

 

4 

בנייה  -מדידת נכס מגורים
בהתאם לסעיפים –רוויה 

כולל  – 1-4-המופיעים מטה
 GISממשק 

1.28  ₪
למטר 
 750,000  מרובע 

 

כתוצאה מדידת נכס בפועל  5
 מסקר חריגות בנייה 

1.28  ₪
למטר 
 300,000  מרובע 

 

6 
 / GISאחזקה שנתית למערכת 

בהתאם להחלטת  –אופציונאלי *
 . העירייה בלבד

18,000  ₪
   לשנה. 

בכפוף לחתימה על 
הסכם תחזוקה בין 
 הצדדים.

        סה"כ  7

  .אם לשיקול דעתהידוע לכי כי העירייה רשאית לבצע רק חלק מהשירותים והכל בהת .3

כמו כן ידוע לי כי העירייה תהא רשאית להזמין רק חלק מהשירותים כמפורט לעיל ו/או  .4
לפצל ההזמנה בין מספר ספקים ועלי להיערך ולהיות מוכן לאספקתן לעירייה וזאת מכל 

 היבט נדרש וכל נושא אחר רלוונטי.  

 _____________________________________________: שם המציע
כתובת:__________________________________________________ 

 איש קשר: _____________________________________________ ___________טל'

 אריך: _______________תחתימה וחותמת___________________________________

 


