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 לכבוד

 

 והשלמות שדה המדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטרילמתן שירותי  - 2021/15הנדון: מכרז פומבי מס'  

 
  

 שלום רב,
 בהמשך לפנייתכם, להלן תשובתנו. 

 
 תשובה שאלה  סעיף  עמוד  

 תוצרים סעיף  32 . 1
4.1  

בסעיפי התוצרים לא מוזכר 
 אספקת אורתופוטו.

נבקש הבהרה האם נדרש  
אורתופוטו ומהו לספק 

 והקנ"מ והתיחום 
  – . לתוצר האורתופוטו 
  

לא צריך  
 אורתופוטו

 שכבת גינון עירוני  38 . 2
 סעיף

באחריות מי לקבוע את 
 גבולות הגינות ושמותיהן 

 העירייה

 מיפוי תשתיות  38 . 3
 עמודים ותאורה 

 עמודים 
 39-40  

  6.9 -6.7סעיפים 
 

על איזה מידע יש לקשר את 
עמודי התאורה למרכזיות 

 .מספרי הרכזות 
כיצד נדע אילו שוחות הן של 

נדרשת לפתיחת התאורה 
 שוחות ? 

 

GIS 
 

ילווה ע"י 
 חשמלאי עירייה

ינחה בהתאם  -
 לצורך. 

 סקר תשתיות ניקוז  38 . 4
  6.8סעיף 

כמות העבודה הנדרשת 
בפתיחת שוחות וכן במילוי 

תפריט הנתונים תלויה 
ועידכון המידע באיכות 

הקיים בידי העירייה כיצד 
 100נדע אם נדרש לפתוח 

 שוחות .   1000שוחות או 

  1200בערך יש 
שוחות ניקוז 

 בעיר 

  3עמוד  . 5
 2.8סעיף 

+ 
 7עמוד 

 טבלת ניקוד סעיף ג' 

תנאי  3עמוד  2.8סעיף 
 סף + 

טבלת ניקוד איכות 
 סעיף ג  7עמוד 

 בתנאי הסףהן נבקש להכיר 
פרויקטים  והן בניקוד איכות

בתחום דוח שינויים לצילומי 
אוויר אנכיים הכוללים 

תוספות/ שינוי בניה החל מ 
מ  החל מ  ולא רק 2012שנת 
2017. 

 

לא צריך לשנות 
 כלום

טבלת ניקוד איכות   . 6
 סעיף ג' 

 לצורך ניקוד איכות נבקש 
להכיר בניסיון של ביצוע 

)דוח שינויים  פרויקט
 אשר מבוצעלצילומי אוויר( 

שנים  15 לאורך ד היוםע
, עבור אותו גוף ציבורי ,ברצף

ולהכיר בניסיון זה כשווה 

לא צריך לשנות 
 כלום
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-ל יםפרויקט ביצוע שלערך 
 . ציבוריים גופים 15

המחירים  המוצגים       
בטבלת  התמחור   שבמכרז  

,נוכים  משמעותית  ממחירי  
אופק צילומי  אויר  והשוק  

 כולו  
האם  ניתן  לעלות  את      

טווח  המחירים  בטבלה  ?  
מדובר  על פער  של  עשרות  

 אחוזים .
 

 כן 

אנו מבקשים לוודא כי לא    

נדרש בשלב הגשת המכרז 

להחתים עו"ד על התצהירים 

שהם נספחים להסכם 

 ההתקשרות.

וכי בשלב זה של ההגשה 

נדרש רק לחתום על מסמכי 

 המכרז.

 

יש להחתים על 
 הכל.

 

 
 בכבוד רב,

 יערה חסאר
 מזכירת וועדת מכרזים
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