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 מדידות אספקת שירותיל 1/2021מס'  פומבי מכרז

 החטיבה להתיישבות - ההסתדרות הציונית העולמית עבור

 תשובות לשאלות הבהרה
 

נספח /הסעיף 
 במכרז

 תשובהה פירוט השאלה
הסעיפים בהם 

חל שינוי בעקבות 
 תשובת ההבהרה

 3נספח ב' סעיף  1

מבקש להבהיר כי המחיר 
לפחות מיום עבודה בשטח 

מינימום חצי יום. יהיה 
במידה והעבודה הינה יותר 

שעות אזי המחיר יהיה  4ב 
לפי יום שלם.)כך מקובל 

 בכל המשרדים(

לספק ישולם סכום 
שעות )חצי  4מינימום בגין 

יום עבודה(, ולגבי עבודה 
ישולם  -שעות  8עד  4שבין 

חלק יחסי. יובהר בהקשר 
 10.2זה, בהתאם לסעיפים 

להסכם ההתקשרות  11.1-ו
משך יום המדידות הצפוי  -

נקבע בתיאום בין המנהל 
 והספק. 

 ד למכרז; 8סעיף 
לנספח  21סעיף 

 7-ו 3א'; סעיפים 
 לנספח ב'; 

, 10.2סעיפים 
 16.3-ו 16.1

להסכם 
 ההתקשרות

2 
נספח ב', סעיפים 

. נספח א' 4,5
 13סעיף 

מבקש להבהיר כי המחיר 
ליום עבודה משולב כולל 

כל הנאמר בנספח ב' את 
.אבל הוא אינו  4,5סעיפים 

כולל עבודות מיוחדות כגו ן 
תשריטי חלוקה , תצרי"ם, 

רי ועוד, מיפוי פוטוגרמט
שיתומחרו בנפרד.)בניגוד 
 (13לנאמר ב נספח א', סעיף 

 לנספח ב'.  4סעיף  וראנא 
ככל שתידרשנה  אולם,

עבודות משרדיות 
ן חלק שאינ -משמעותיות 

ישיר ואינטגרלי מיום 
תשולם  - מדידות בפועל

לספק תמורה בגין עבודות 
משרדיות אלו באופן יחסי 

להצעת המחיר בגין יום 
לא  -מדידות )בהקשר זה 

יחול ההסדר של תשלום 
מינימלי בגין חצי יום(. לגבי 
תשלום בגין פוטוגרמטריה 

תשלום זה יתומחר בנפרד  -
 לפי מחירון משרד השיכון.

 21-ו 13סעיפים 
 לנספח א'; 

 7-ו 3סעיפים 
 לנספח ב'; 

-ו 16.1סעיפים 
להסכם  16.3

 ההתקשרות

 17.6סעיף  3

הקנסות המפורטות בסעיף 
הינן גבוהות וללא כל  17.6

פרופורציה להיקף העבודה 
ושכר עבודה הצפוי.(ע"פ 

 -הנאמר במיפג ש בין כמה 
אלפי שקלים עד אולי 

עשרות בודדות של אלפי 
שקלים) . מבקש לבחון 

מחדש אם בכלל להגדיר 
-נסות,וא"כ בוודאי לא ק

 בסכומים האלה

 הסכומים עודכנו
 17.6סעיף 

להסכם 
 ההתקשרות

 .ב9סעיף  4

בתאריך שבו התקיים מפגש 
המציעים היינו אמורים 

אך לצערי מי   להשתתף
שהיה אמור להשתתף , אכן 
היה בדרכו אך חש ברע ולכן 

לא הגיע. חב קו מדידה 
אחת מחברות   הינה

המדידה הגדולות בארץ 
אשר מעוניינת להגיש 

 סףלא יהיה שינוי של תנאי 
 זה.

לא יחול שינוי 
 במסמכי המכרז
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נספח /הסעיף 
 במכרז

 תשובהה פירוט השאלה
הסעיפים בהם 

חל שינוי בעקבות 
 תשובת ההבהרה

. הבנתי למכרז  הצעה5
אודה 6
בנושא.  להתייחסותך7
במפגש הינה   שהשתתפות8
תנאי סף )אך לאור 9

המתואר נבצר מאיתנו 
 להגיע(

5 
נספח א. סעיף 

1+19 

עם  לגבי "המודד יפגש
האם  -המתכנן או המנהל" 

זה כלול בעבודה שנדדה או 
 זה בתשלום עבור יום חדש?

זה כלול במסגרת יום 
 המדידות

לא יחול שינוי 
 במסמכי המכרז

 נספח א' 6
האם ההצעה למדידת מצב 

תהיה כלולה בעבודה קיים 
 ? עבודהמשרדית ליום ה

 כן
לא יחול שינוי 

 במסמכי המכרז

 נספח א' 7

ם המודד הוזמן למדוד א
מי  -מצב קיים לצורך תכנון 

להעריך כמה ימי  האחראי
עבודה תקח המדידה בשטח 

?? 

המנהל, בתיאום עם 
הספק; ראו תשובה לשאלה 

לעיל וכן הבהרה בנוסח  1
 ההסכם

 10.2סעיף 
להסכם 

 ההתקשרות

( 3א)6סעיף  8
 4בעמוד 

נבקש כי יהיה ניתן לעמוד 
בסעיף זה באמצעות מודד 
מוסמך אשר עובד בהתאם 

להסכם התקשרות למתן 
שירותי מדידה עבור 

 המציע. 

בקשה לא מתקבלת. 
בהתאם לתנאי הסף, נדרש 

שהמציע יעסיק ביחסי עובד 
עובדים  2ומעסיק לפחות 

 מקצועיים

-ו (3א)6סעיפים 
 ד למכרז6

 4ג עמוד 6סעיף  9

נבקש לבטל סעיף זה 
ולאפשר השתתפות 

המציע  למציעים אשר מנהל
איננו מודד מוסמך. תנאי 

זה כפי שהוא מנוסח כיום 
מצמצם באופן משמעותי 

את מספר המציעים 
הפוטנציאלי והוא אף אינו 

 נדרש למתן השירותים.   

תנאי הסף ישונה באופן 
הבא: המציע מעסיק 

מעסיק( -)ביחסי עובד
לפחות שני מודדים 

מוסמכים שעומדים, כל 
אחד מהם, בכל התנאים 

 הבאים: 
( ברשותו תעודת רישיון 1)

תעודת מודד מוסמך 
 ;2021בתוקף לשנת 

( הוא בעל ניסיון של 2)
שנים בביצוע  5לפחות 

מדידות כמפורט בנספח 
 . השירותים במכרז

ג 6(, 3א)6סעיפים 
 ;ד למכרז6-ו

 ד' נספח 

 4ד עמוד 6סעיף  10

נבקש כי יהיה ניתן לעמוד 
בסעיף זה באמצעות מודד 
מוסמך אשר עובד בהתאם 

להסכם התקשרות למתן 
שירותי מדידה עבור 

 המציע. 

בקשה לא מתקבלת. 
בהתאם לתנאי הסף, נדרש 

שהמציע יעסיק ביחסי עובד 
עובדים  2ומעסיק לפחות 

 מקצועיים

-ו (3א)6סעיפים 
 ;ד למכרז6

 ד'נספח 

 א', ג' וד' 6סעיף  11

ורכם אחת נא איש
מהאפשרויות הבאות: א. 

כי מנהל המציע יכול להיות 
המודד המוסמך היחיד 

שהמציע מעסיק כלומר, 
ד' -שהזהות בסעיפים ג' ו

תהא אותה זהות. ב. או 
לחילופין, נא ביטול הנדרש 

ראו בקשה לא מתקבלת.  
 10-ו 8תשובות לשאלות 

ג 6(, 3א)6סעיפים 
 ;ד למכרז6-ו

 ד'נספח 



 
 

 
 

  
             

 
 

_______________________   
 וחותמת המציע תחתימה בר"

3 

מוד
ע

 
3 

 

נספח /הסעיף 
 במכרז

 תשובהה פירוט השאלה
הסעיפים בהם 

חל שינוי בעקבות 
 תשובת ההבהרה

( וזאת כדי 1בסעיף ג. )
( יתנהג 3א. ) 6שתנאי סף 

כלשונו והעסקת לפחות 
מודד אחד ע"י המציע 

בת תנאי הסף. ג. תספק לטו
או לחילופין, נא אישורכם 

כי המודד המוסמך, בשונה 
ממנהל המציע, יכול להיות 
קבלן משנה של המציע ולא 

מועסק על ידו בהעסקה 
 ישירה. 

 ד7סעיף  12

נבקש הבהרתכם כי הכוונה 
שצוין בסעיף זה,  1בנספח 

לחוברת  1הכוונה לנפסח ג'
 המכרז.

 למכרז ד7סעיף  אכן. ההפנייה תוקנה. 

 נספח ד' 13

נא אישורכם כי ניסיונם של 
והמודד המציע, המנהל 

מטעמו הינו ביחס לכל סוגי 
המדידות לרבות מדידות 

לטובת קביעת שומת 
 ארנונה. 

מדידות לטובת קביעת 
שומת ארנונה לא תיחשב 

לניסיון רלוונטי לצורך 
 המכרז. 

לא יחול שינוי 
 במסמכי המכרז

14 

 21ביטוח. סעיף 

בתחילת השורה השנייה, 
יש להחליף את המילה 

"הבלעדי", במילים 
 "בשיעור חבותו החוקית".

 מקובליםהתיקונים  
  
  
  
  
  

 21.7סעיף  
להסכם 

 ההתקשרות
  
  
  
  
  

ביטוח. סעיף 
21.2 

בסוף השורה השלישית, 
לאחר המילים "מאחריותו 
המקצועית והנזיקית", יש 

להחליף את המילה 
ם "על פי "המלאה", במילי

 חוק".

 21.3ביטוח סעיף 

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "הספק יהיה 

האחראי", יש להחליף את 
המילה "הבלעדי", במילים 
"בשיעור חבותו החוקית". 

בתחילת השורה השנייה, 
יש להחליף את המילים 

"בקשר עם", במילה 
"בגין". בשורה השלישית, 

לאחר המילים "ללא 
דיחוי", יש להוסיף את 

כפוף להוכחת המילים "
חבותו החוקית של הספק 

 והיקפה".

ביטוח. סעיף 
21.4 

בתחילת השורה הראשונה, 
לאחר המילה "הספק", יש 
לגרוע את המילה "לבדו". 

בהמשך, לאחר המילה 
"אחראי", יש להוסיף את 

המילים "בשיעור חבותו 
 החוקית".
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נספח /הסעיף 
 במכרז

 תשובהה פירוט השאלה
הסעיפים בהם 

חל שינוי בעקבות 
 תשובת ההבהרה

ביטוח. סעיף 
21.5 

בשורה החמישית, לאחר 
המילים "מאופן ביצועו", 

יש להוסיף את המילים 
ואשר הינם בתחום חבותו "

החוקית". בהמשך, לאחר 
המילה "והספק", יש לגרוע 
את המילה "לבדו". בסיפא, 
לאחר המילים "המפורטים 

לעיל", יש להוסיף את 
המילים "עד תקרת חבותו 

 החוקית".

ביטוח. סעיף 
21.7 

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "הספק יהיה חייב 

לשלם", יש לגרוע את 
המילה "לבדו". בשורה 

אחר המילים השנייה, ל
"לשפות את המזמין", יש 

להחליף את המילה "מיד", 
במילים "בהקדם 

האפשרי". בהמשך, לאחר 
המילים "דרישה ראשונה", 

יש להוסיף את המילים 
"וכפוף להוכחת חבותו 

החוקית של הספק 
 והיקפה".

15 

 –( 1נספח ג)
התחייבות 

לקיום ביטוחים: 
 סעיף א'

בסוף השורה הראשונה, יש 
להחליף את המילה 
"לטובת", במילים 

"ולהרחיבם לכסות את". 
סוף השורה השנייה, ב

לאחר המילים "את 
הביטוחים", יש להוסיף את 
המילים "באשר לאחריותם 

 למעשי או מחדלי הספק".

 (1)גנספח  מקובליםהתיקונים 

 – 1תת סעיף 
ביטוח חבות 

מעבידים: תת 
 (2סעיף )

ביטוח חבות  – 1תת סעיף 
יש (. 2מעבידים: תת סעיף )

לתקן את גבול האחריות 
הנקוב ולהעמידו ע"ס 

לתובע,  ₪ 20,000,000
 מקרה ולתקופת ביטוח.

 – 2תת סעיף 
ביטוח אחריות 

כלפי צד שלישי: 
 1תת סעיף 

בשורה השנייה, יש לגרוע 
ת המילים "כולל נזקי א

 גרר".

 2תת סעיף 

יש לתקן את גבול האחריות 
הנקוב למקרה ולתקופת 

ביטוח, ולהעמידו ע"ס 
4,000,000 ₪. 

 3תת סעיף 

 crossלאחר המילים "
liability יש להוסיף את ,"

המילים "באשר לאחריות 
המזמין למעשי או מחדלי 

 הספק.
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נספח /הסעיף 
 במכרז

 תשובהה פירוט השאלה
הסעיפים בהם 

חל שינוי בעקבות 
 תשובת ההבהרה

: 3תת סעיף 
ביטוח אחריות 

 מקצועית

לאחר המילים "ביטוח 
אחריות מקצועית", יש 

להוסיף את המילים 
משולב עם ביטוח חבות "

 המוצר".

 3תת סעיף 

יש להחליף את המילים 
 500,000"לא יפחת מסך 

", במילים "ע"ס $
למקרה  4,000,000

 ולתקופת ביטוח".

 -5תת סעיף 
 כללי: 

בסוף השורה הראשונה, 
לאחר המילים "אלא אם", 

יש להחליף את המילה 
 "ניתנה", במילה "נשלחה".

 2תת סעיף 
בשורה השנייה, לאחר 

יום", יש לגרוע  60המילים "
 לה "לפחות".את המי

 7תת סעיף 

בסוף השורה, לאחר 
המילים "ככל שקיים", יש 

להוסיף את המילים "אולם 
אין בביטול החריג כדי 

לגרוע מחובות המבוטח 
 וזכויות המבטח על פי דין".

16 

 –( 2נספח ג)
אישור קיום 

ביטוחים: סוג 
 ביטוח צד ג'

בעמודת "גבול האחריות", 
יש לתקן את גבול האחריות 

הנקוב למקרה ולתקופת 
ביטוח ולהעמידו ע"ס 

. בעמודת ₪ 4,000,000
קודי הכיסוי", יש לגרוע "

 .317קוד 

 (2)גנספח  מקובליםהתיקונים 

סוג ביטוח 
אחריות 
 מעבידים

בעמודת "גבול האחריות", 
יש לתקן את גבול האחריות 

הנקוב לתובע, מקרה 
ולתקופת ביטוח ולהעמידו 

. ₪ 20,000,000ע"ס 
בעמודת "קודי הכיסוי", יש 

, 319, 317לגרוע קודים 
 .321ולרשום במקומם קוד 

סוג ביטוח 
אחריות 

 מקצועית

לאחר המילים "אחריות 
מקצועית", יש להוסיף את 

לים "משולבת עם המי
חבות המוצר". בהתאם יש 

לתקן את גבול האחריות 
הנקוב ולהעמידו ע"ס 

למקרה  ₪ 4,000,000
 ולתקופת ביטוח.

 


