
 
'/תשרי/תש"פד   

 03/10/2019 
 לכבוד

 המכרזרוכשי 
 

 שלום רב,
 

עבור  GISלביצוע סקר מדידות נכסים ארנונה מבוסס  22/2019מכרז פומבי מס' הנדון: 
 2מסמך הבהרות מס'  -עיריית אור יהודה 

 
 שנתקבלו בעירייה:נוספות לשאלות והבהרות מענה  .1

 
לשון הסעיף  סעיף עמוד מס"ד

 במכרז
 מענה העירייה הבהרהשאלת ה

אישור  16  .1
 רו"ח

נבקש לשנות את  
אישור רו"ח כך 

תיחתם ע"י  ההצהרהש
 רו"ח או עו"ד כמקובל.  

 נידחת. הבקשה 

...."תשריטים אלו  7 29  .2
יהיו חתומים על 
ידי המודד 

 המוסמך בלבד."

נבקש להסיר את 
הדרישה לחתימת מודד 
מוסמך על תשריטים 
שכן הדרישה אינה 

וק ואינה מצויה בח
נדרשת במכרזים 

 מהסוג דנן. 

  .דחתיהבקשה נ

"מדידת נכס אחד  8.2.3 29  .3
מכל סוג כאשר 
המבנה הינו נכס 
בעל בנייה 

 רוויה..."

נבקש להבהיר כי 
בסקר ראשוני, בשיטת 

המחייב עיגון  GISה 
וקישור גאוגרפי של 
המדידה, יש צורך 
להזמין מדידה של 
בניין שלם בנבדל 

. יןמדירה אחת בבני
לאחר שהבניין קיים 
כמדוד במערכת, ניתן 
לבצע עדכון נקודתי גם 

  .של דירה אחת

  הבקשה נידחת. 

"על הספק לצרף  8.2.5 29  .4
תמונות  4לפחות 

מכל נכס 
 שנמדד..."

נבקש לשנות את 
הסעיף כך שבנכסי 
מגורים תצולם תמונה 

שימושים הלכל אחת 
וסיווגים לפי צו 
 המיסים וחוקי העזר

  .יםהעירוני

  הבקשה נידחת. 

"תזכורת לפני  9.3 30  .5
הכניסה 

למקרקעין תשלח 
 בהודעת סמס..."

ככל  להבהיר כינבקש 
ספק יש את מספר של

 הטלפון של הנישום
התזכורת תשלח פעם 

יום או יומיים  -אחת
 לפני הכניסה לנכס. 

 הבקשה מתקבלת.

נבקש להחיל את נוהל  כניסה למקרקעין 9 30  .6
הסרבנים  הנהוג 
במכרזים דנן כי נכסי 
הנישומים יימדדו 

  הבקשה נידחת.



בהתאם למיטב 
השפיטה. ככל 
שהנישום יבקש להשיג 
על המדידה עליו 
להמציא מדידה 
מאושרת ע"י מודד 
מוסמך מטעמו או 
לחלופין לשלם בגין 
המדידה בהתאם לנוהל 

 ההשגות. 
"... בניכוי סכומים  11.4 31  .7

שהעירייה חייבת 
כל  בניכויים על פי

 דין."

נבקש להוסיף, בכפוף 
למתן הודעה מפורטת 
לקבלן בדבר סכומי 
הניכויים וכן זכות 

 שימוע.

  .דחתיהבקשה נ

"הספק אחראי  20.2 35  .8
כלפי העירייה 
לאבדן, נזק או 
קלקול מכל 

 סוג..."

אחריות הספק הינו על 
פי דין ועל כן נבקש 

בשורה להוסיף 
הראשונה, לאחר 
המילים "כלפי 

", את המילים העירייה
"בשיעור חבותו 

 החוקית".

הבקשה מתקבלת 
 באופן חלקי. 

 המילים לאחר
" אחראי"הספק 

 פי"על  המילים יבואו
 ".דין

"הספק אחראי  20.3 36  .9
ל נזק ו/או כבגין 

אבדן שיגרם עקב 
שגיאה מקצועית 

 של הספק..."

חריות הספק הינה על א
פי דין ולכן נבקש 
להוסיף בשורה 
הראשונה לאחר 
המילים "הספק 
אחראי", את המילים 
"בשיעור חבותו 
החוקית" או לחילופין 

 "על פי דין".

מתקבלת הבקשה 
 באופן חלקי :

המילים  לאחר
"הספק אחראי" 

 פי"על  המילים יבואו
 ".דין

"הספק פוטר  20.6 36  .10
בזאת את העירייה 

ת הפועלים וא
מטעמה מכל 

 אחריות..."

הספק מחויב רק לאחר 
הוכחת חבותו והיקפה 
לכן נבקש להוסיף 
בשורה השלישית, 
לאחר המילים 
"הוצאות משפטיות 
ואחרות", את המילים 
"כפוף להוכחת חבותו 

 והיקפה".

 .דחתיהבקשה נ

חלק  42  .11
ב', ס' 

2 

"המערכת תאפשר 
ביצוע עדכונים 

 ושינויים..."

ט אילו נבקש פירו
טכנולוגיות ומערכות 

 בקרה נדרשות.

בנספח האמור מופיע 
 מפרט השירותים-א' 

    .המצורף להסכם
"הביטוח מזכה  3. ג. 1 46  .12

את אחריות 
העירייה ועובדיה 
בגין ו/או 

 בקשר..."

ביטוח אחריות 
מקצועית מתייחס 

, ללא ולעובדיולספק 
קבלני משנה, לכן נבקש 
להחליף את המילים 

מו", במילים "ומי מטע
 "ומי מעובדיו".

 .דחתיהבקשה נ

להחליף את  6 47  .13
המילים "ומי 
מטעמו", במילים 

 "ומי מעובדיו".

בשורה הראשונה, 
לאחר המילים "ו/או 

 נבקשמחדל של", 
לגרוע את המילים 

 "יחיד מיחידי".

 ידחת.הבקשה נ

 
 



 רז, לרבות הסכםבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך הבהרה זה ובין האמור במסמכי המכ .2
 ההתקשרות, על נספחיהם, יגבר האמור במסמך זה.  

 
רק הבהרות ושינויים שניתנו במסמך הבהרות זה או במסמך הבהרות נוסף, שיוצא, אם יוצא,  .3

מחייבים את עיריית אור יהודה. למען הסר ספק מובהר, כי כל מידע שנמסר בכל דרך אחרת אינו 
 מחייב את עיריית אור יהודה.

 

נויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם השי .4
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. 

 

 

 
 בברכה,             

 
 מחלקת רכש לאה מונרוב,

  יריית אור יהודהע      
 
 
 
 

 מסכים ומאשר
 
 

_______________ __________________ ____________ 
 תאריך חתימה וחותמת שם המציע

 
 

 


