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_____________ 
 חתימה וחתמת המגיש

 
 עכו  – 2018/42מס' למכרז  1מס'  הבהרהשאלות תשובות ל הנדון:

 

 :דלקמןהבהרה כשאלות לבזאת משיבים הננו , ןשפרטיו בנדו המכרזבהתאם להוראות 

 שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף עמוד מס"ד

 אבקש לקבל את המפרט המלא לביצוע העבודה "פירוט אודות היקף השירותים" 10ב.  3 1

)האם מדבור במדידה מצבית, האם  נשוא המכרז

 נדרש מדידת פנים בבתי הספר, באיזה קנ"מ ועוד(

מדובר בסקר מוסדות חינוך כפי שמופיע נספח ג'  תשובה    

 .41בעמ'  2

 .41בעמ  2קנה מידה מופיע בנוהל נספח ג' 

  2בנוהל נספח ג'  2סעיף  –מדידת פנים 

 

..." על המשתתף במכרז להיות  12.1 4 2

תאגיד או שותפות העוסקת 

במדידות ומיפוי, כשר לפחות אחד 

מבעלי המניות מחזיר בלפחות 

מהון המניות... הינו מודד  25%

 מוסמך".

בכדי להרחיב את התחרות בין המשתתפים 

כי לפחות במכרז, אבקש להסיר את הדרישה 

 ,שכן .מהון המניות יוחזק ע"י מודד מוסמך 25%

 שנה 20תאגיד העוסק מזה אם המציע הינו 

בתחום המדידות והמיפוי, בין לקוחותיו עשרות 

רשויות מקומיות והינו מעסיק )כעובדים שכירים 

ו/או כקבלני משנה( מודדים מוסמכים אשר 

יבצעו את העבודה נשוא המכרז, אין נפקא מינה 

בעלי המניות הינם מודדים מוסמכים או אם 

  לאו. 

 מקובל,    תשובה   
 

למסמך ההזמנה  12.1תנאי הסף המצוין בסעיף 
 ישונה לנוסח הבא:

" 
בעל  על המשתתף להיות -רישוי  12.1

רישיון מודד מוסמך, כמשמעותו 
בפקודת המדידות ולפי תקנות 
המודדים )מקצוע המדידה(, 

 "מודדלהלן: ) 1982 -התשמ"ב
(, ועפ"י כל דין תקף למועד מוסמך"

האחרון להגשת ההצעות, או 
המשתתף במכרז על לחילופין 

תאגיד או שותפות העוסקת  להיות
 " .במדידות ומיפוי

 
 

 

..." ובלבד שאלה אכן מועסקים על  12.3 4 3

 ידי המשתתף..."

או לחלופין הינם קבלני משנה של אבקש להוסיף, 

אשר מספקים את השירותים נשוא  התאגיד

 .המכרז

ההבהרה אין שינוי בהוראות המכרז, אולם  תשובה   

 :תשונה לנוסח הבא 12.3 סיפת סעיףשב



 

 

יובהר כי בגדר "עובדים" לצורך סעיף זה 

 ימנו, בין היתר, בעלי התאגיד או השותפות

את  שסיפקו למציעוקבלני משנה של המציע 

בהתאם להוראות  השירותים נשוא המכרז

 .המפורטות בסעיף זה

אבקש להוסיף, כי ככל שהמהנדס לא יאשר את  מועדי התשלום 27.2 30 4

החשבון במלואו, יודיע לספק מדוע חשבונו לא 

 ימים מיום קבלת החשבון. 7אושר תוך 

לחוזה,  27.2לחוזה , בסיפת סעיף  30  בעמוד         תשובה:   
 תתווסף ההוראה הבאה: 

"ככל שחשבון לא יאושר במלואו ע"י נציג 
העירייה, תודיע מראש העירייה למתכנן 
קודם לתשלום החשבון החלקי 

מדוע החשבון לא אושר במלואו   כאמור,
ומהו הסך המאושר לתשלום ע"י נציג 
העירייה. הודעת העירייה למתכנן על פי 

 סעיף זה יכול שתהא גם בעל פה."
 

המדידות ... יהיו "הקניין בכל  53.1 33 5

 שייכים לעירייה בכל זמן שהוא"

אבקש להוסיף כי הקניין עבור האמצעים 

הטכנולוגיים בהם המודד משתמש לשם ביצוע 

 המדידות הינן של הספק.

 .אין שינוי בהוראות החוזה תשובה:   

האחריות", בשורה הראשונה, לאחר המילים "כי  אחריות ושיפוי בנזיקין: –סעיף ט'  38 31 6

יש להחליף את המילה "הבלעדית", במילים "על 

 פי דין".

בתחילת השורה הרביעית, לאחר המילים 

"מאחריותו המקצועית", יש להחליף את המילה 

 "המלאה", במילים "על פי דין".

בשורה החמישית, לאחר המילים "או איכות 

השירותים", יש להוסיף את המילים "הניתנים 

 על ידי המודד".

 אין שינוי בהוראות החוזה,  תשובה:   
 פרט לשינוי הבא: 

בכל מקום בחוזה בו מופיעה המילה 
"השירותים" תבוא במקום המילה 

 "העבודות" )כהגדרתן בחוזה(. 
 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "המודד יהיה   39 31 7

אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

להחליף את המילים "כל דין", במילה בסיפא, יש 

 "דין".

 לא מקובל :תשובה   

בשורה הראשונה, לאחר המילים "המודד   40 32 8

אחראי", יש להחליף את המילה "בלעדית", 

 במילים "בשיעור חבותו החוקית".



 

 

בסוף השורה השלישית, יש להחליף את המילים 

 "לכל נזק לגוף", במילים "לנזק גוף".

החמישית, לאחר המילים "במהלך ביצוע בשורה 

השירותים", יש להחליף את המילה "ו/או", 

 במילים "ובלבד שנגרמו".

  תשובה:   

 לחוזה ישונה לנוסח הבא:  40נוסחו של סעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המודד 
ה ו/או כלפי יאחראי בלעדית כלפי העירי

מי העובדים המועסקים על ידה ו/או כלפי 
ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או מטעמה 

כלפי עובדי המודד ו/או כלפי קבלנים 
ועובדיהם ו/או כלפי  והמועסקים על יד

, לכל נזק לגוף או לרכוש או ומטעמים הפועל
אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא לרבות נזק 
כספי טהור שיגרם להם או לרכושם או 

עקב מעשה או מחדל או טעות או  לפרויקט
ו בכל או מי מטעמו/השמטה של  המודד 

 .הקשור לביצוע העבודות 
 

 

 

לעיל",  38-40בסיפא, לאחר המילים "בסעיפים   41 32 9

יש להוסיף את המילים "אולם הפטור כאמור 

 לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

 מקובל תשובה    
 

הראשונה, לאחר המילים "לשפות בשורה   42 32 10

ולפצות את העירייה", יש להוסיף את המילים 

 "בשיעור חבותו החוקית".

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "על פי 

דרישתה", יש להוסיף את המילים "וכפוף 

 להוכחת חבותו והיקפה".

בסיפא, לאחר המילים "על חשבונו", יש להוסיף 

 חבותו והיקפה".את המילים "ובלבד שהוכחה 

 לא מקובל תשובה    

11 32 4

3 

תת סעיף 

43.1: 

בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים  

"כתוצאה מביצוע השירותים", יש להוסיף את 

המילים "שניתנו על ידי המודד". בהמשך 

 לא מקובלהשורה, 

לאחר המילים "להחזיר לעירייה, יש להחליף את 

"בהקדם המילים "באופן מיידי", במילים 

 לא מקובל האפשרי".

בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", יש 

 להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית".

 לא מקובל

 



 

 

 לא מקובל תשובה    

תת סעיף  32 12

43.2 

בסיפא, לאחר המילים "לצד שלישי כלשהו", יש  

להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה למודד 

 מראש".יום  14הודעה בכתב של 

 מקובל. תשובה   

 לסיפת הסעיף תתווסף ההוראה הבאה:

בכתב .. ובלבד והעירייה מסרה למודד הודעה .

יום מראש על כוונתה לעשות כן בציון הסך  14

 . למודד  שבכוונתה לנכות/לעכב

בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל  ביטוח: –סעיף י'  45 32 13

 דין", במילה "דין".

 לא מקובל תשובה   

בסוף השורה השנייה ועד סוף הסעיף, יש להחליף   47 32 14

חודשים שלאחר מועד ביצוע  12-את המילים "ל

ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין 

חודשים  6היתר תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 

 לפחות", 

מילים "עד תום תקופת הביטוח, ויחודש מידי 

 זה בתוקף".שנה כל עוד הסכם 

 מקובל השינוי הבא תשובה   

לתקופה שלא "עד תום תקופת הביטוח, ויחודש 

חודשים לאחר מועד ביצוע  12תפחת מ 

 ".התחשבנות סופית בין הצדדים.

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ההשתתפות   49 32 15

העצמית", יש להחליף את המילים "החל 

 מקובל  בביטוח", במילים "החל בביטוחיו".

בשורה השנייה, לאחר המילים "קבלני המשנה", 

 יש להוסיף את המילה "מטעמו".

בסיפא, לאחר המילים "הקבועה בפוליסות", יש 

להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום 

 לא מקובל חבותו החוקית של המודד".

 בגוף השאלה  תשובה    

אישור על קיום  – 4נספח ג'/  45 16

 ביטוחים:

ב"נדון", בסוף השורה הראשונה, יש להחליף את 

המילים "בגין מתן השירותים", במילים "בקשר 

 למתן השירותים".

 מקובל תשובה   

בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "בגין   1 45 17
 השירותים", במילים "בקשר לשירותים".

 מקובל תשובה   

 ביטוח אחריות –תת סעיף א'  2תנאי  45 18

  חוקית כלפי הציבור:

 תנאים מיוחדים:

לאחר המילים "סעיף אחריות צולבת", יש 
להוסיף את המילים "באשר לאחריות המזמין 

 בגין מעשי ו/או מחדלי המודד".



 

 

"אך אחריות  –לא מקובל אך אפשר לרשום  תשובה   
 המזמין כלפי המודד לא תכוסה"

ביטוח חבות  –תת סעיף ב'   45 19

 מעבידים:

בשורה השלישית, יש להחליף את המילים 
 "שיגרמו לעובדים", במילים "שיגרמו לעובדיו".

 מקובל תשובה   

ביטוח אחריות  –תת סעיף ג'   45 20

 מקצועית:

בכותרת, יש להחליף את המילים "ביטוח אחריות 
מקצועית", במילים "ביטוח אחריות מקצועית 

 משולב עם ביטוח חבות המוצר".
 אפשרי אך לא חובה תשובה   

בסוף השורה השנייה, יש להחליף את המילים  תנאים מיוחדים: 3תנאי  46 21
 "ומי מטעמו", במילים "ומי מעובדיו".

 לא מקובל תשובה   

תת סעיף  46 22

4.2: 

בשורה השנייה, לאחר המילים "אלא לאחר", יש  סעיפים כלליים: – 4סעיף 
להחליף את המילה "שנמסרה", במילה 

 "שנשלחה".
 מקובל תשובה   

תת סעיף  46 23

4.3: 

בשורה הראשונה והשנייה, לאחר המילים "על פי  
פוליסות", יש להחליף את המילים "ביט של 
קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת 

של איילון חברה  2016הביטוח", במילים "ביט 
 לביטוח".

בשורה השלישית, לאחר המילים "ביטוח אחריות 
מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם 

 חבות המוצר".
 הבקשות  2אפשרי אך לא חובה ל  תשובה   

הזמנה/  עמ' #

מפרט/ 

 חוזה

 שאלה סעיף

לאור הצורך בהתארגנות להגשת מסמכי המכרז ובשים  9 מסמך א' 3 1
לב לקבלת תשובות ההבהרה בסמיכות למועד הגשת 

המועד האחרון להגשת ההצעות, נבקש לדחות את 
 הצעות בשבועיים לפחות.

 אין דחייה תשובה   

הכנת מפה מצבית לכל בית ספר המותאמת לרישוי  11.2 מסמך א' 3 2
זמין אינה מוגדרת במפרט משרד החינוך המצורף 

וכרוכה בעבודה נוספת אשר בהכרח תייקר  2כנספח ג'/
את הצעת המחיר למדידה. על כן נודה להבהרתכם 

 בכל זאת נדרשת מפה מצבית כאמור?האם 
 נכון, ביקשנו גם מפה מצבית לטובת רישוי זמין. תשובה    

מניסיוננו הרב בתחום המדידות, במכרזים כדוגמת  12.1+12.3 מסמך א' 4 3
מכרז זה, ניתן להסתפק בהעסקת עובדים מקצועיים 
כגון מהנדסים או הנדסאים בעלי הכשרה בתחום 

המודד המוסמך, ניתן להסתפק המדידות. לעניין 
 בהעסקת מודד מוסמך כקבלן משנה.

 נבקש אם כן, להעמיד את תנאי הסף כדלהלן:
 העסקת מודד מוסמך כקבלן משנה.  12.1
עובדים מקצועיים כגון מהנדסים או  3העסקת  12.3

 הנדסאים בעלי הכשרה בתחום המדידות.
 מאושר העסקת מודדים כקבלן משנה. תשובה   

נבקש להעמיד את מועד סיום המדידות של כלל בתי  4 מסמך ג' 27 4
חודשים  4-הספר על שבועיים לבית ספר ובסה"כ ל

לפחות למדידת כל בתי הספר המצויינים במסמכי 
 המכרז.

נבקש לדעת מהם ימי ושעות העבודה אשר ניתן לבצע 
את העבודה וכן האם ניתן לבצע את העבודות בימי 

נחשבים כימי עבודה )חוה"מ, חופשות הלימודים אשר 
 חנוכה וכו'..(?

חודשים לכן אפשרנו העסקת  4לא מאושרת דחייה ל  תשובה    
 .קבלני משנה



 

 

נבקש להבהיר כי מכשירי סריקה אלקטרוניים כוונה  12 מסמך ג' 28 5
 למדידות באמצעות מכשירי לייזר תקניים.

במכשירי מוסיפים למכרז זה אפשרות ביצוע המדידה  תשובה    
 לייזר תקניים.

הזמנה  3 6
 להציעה

הרגילות תמורת תשלום בסך 
)אלף ש"ח(, שלא יוחזר  1,000₪

 מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
 

 מבקשים לבטל את התשלום
 

     500ל עלות מסמכי המכרז הוחלט להפחית את  תשובה    
יוכל לקבל ₪  1000היה ומשהו שילם . ₪ 

 ₪ . 500החזר כספי של 

 

 

 

 שמיר מרדכי                              

 מנהלן הנדסה תשתיות ופרויקטים                              


