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 אגף נכסים והכנסות 

 

 חמישי ז' תמוז תשפ"א יום

  2021יוני,  17

  לכבוד :

  משתתפי המכרז 

  

  2021/15 מדידות ארנונהמענה לשאלות הבהרה מכרז מספר במכרז הנדון :  

  

  
  מענה לשאלה   פירוט השאלה  סעיף  עמוד

נבקש אישורכם  6.4לצורך הוכחת סעיף   6.4  מסמך א'   .1
ולא ע"י אישורים  2להוכיח ע"י נספח ב'

שכן האישור בנספח זה  3בנספח ב'
  מיותר. 

  הבקשה נדחית.

ניכר כי נפלה טעות סופר וכי ההמלצות    12.1  מסמך א'   .2
כפי  6.3ולא סעיף  6.4להוכחת סעיף 
  וברכיב האיכות.   12.1שרשום בסעיף 

  לא מדובר בטעות סופר. 
על המשתתף להוכיח את 

. יחד 6.3הניסיון הנדרש לסעיף 
עם זאת, אופן הדרישה 
  ורא להוכחת הניסיון שונה.

 5.2 -למסמך א' ו 12.1 פיםסעי
    בהתאם. נותוקשלמסמך ב' 

נבקש להסיר את הדרישה להמצאת   12.4  מסמך א'   .3
אישור בכתב של חברת הביטוח או 

אישור קיום ביטוחים חתום ע"י חברת 
הביטוח בשלב הגשת המכרז ולאפשר 

הגשתו כמקובל, להגישם רק לאחר 
זכיה, שכן אין הגיון להצטייד ו/או 

לרכוש פוליסות ולהוציא כספים בטרם 
זכייה ומימוש התקשרות. בדר"כ חברות 

אינן מאשרות פוליסות הביטוח 
להסכמים שטרם באו לעולם ובכל 

מקרה מקשות מאוד בעניין זה. מבוקש 
כי במעמד הגשת המכרז תספיק חתימת 
  המציע בתחתית העמוד לאישור האמור.

   .הבקשה נדחית

נבקש אישורכם כי במעמד הגשת המכרז   12.9  מסמך א'   .4
מספיקה חתימת המציע על שאלון ניגוד 

עניינים וכי הזוכה במכרז ימלא את 
השאלון ע"י עובדיו מנהליו וכל 
המועסקים על ידו לצורך ביצוע 

  השירותים. 

  הבקשה נדחית 
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  מענה לשאלה   פירוט השאלה  סעיף  עמוד

ניכר כי נפלה טעות סופר וכי הכוונה   13.1  מסמך א'   .5
  DOCולא ב  DOKב

, הסעיף  DOKאכן, מדובר ב
  תוקן

נבקש אישורכם להעברת המלצות בנוסח   2נספח ב'      .6
  חופשי בהתאם לנוסח הרשום בנספח זה

הבקשה נדחית. יחד עם זאת 
ת בנוסח ניתן לצרף המלצו

לנדרש במכרז,  חופשי בנוסף
   .לצורך רכיב איכות

נבקש כי יוגשו המלצות של קבלן   2נספח ב'      .7
סקר המשנה מטעם המציע  לעניין 

לחוק תכנון  116עבירות בנייה (לפי סעיף 
  ובנייה)

   .הבקשה מקובלת

נבקש אישורכם להעברת המלצות  3נספח ב'      .8
בנוסח חופשי בהתאם לנוסח הרשום 

 בנספח זה

   .הבקשה נדחית

  

 4נספח ב'   .9
  א' 

אישור 
רואה 

חשבון 
לגבי 

  עסק חי

בסעיף א' בשורה השנייה נבקש להוסיף:   א'
או על ידי רואי חשבון ידי  על "שנסקרו

  ":אחרים
  

 המבוקרים הכספיים הדוחות . א
 הכספיים הדוחות וכל ל"הנ

 שנערכו המציע של הסקורים
או על ידי  על שנסקרו,מכן לאחר

 , אינםידי רואי חשבון אחרים
 ספקות בדבר הערה כוללים

 של קיומו המשך לגבי ממשיים
 כל או ,1 "כעסק חי" המציע
 בדבר ספק המעלה דומה הערה
 להמשיך המציע יכולת

  ."חי כעסק" ולהתקיים

  .הבקשה נדחית

  ן.וכנ  נבקש להבהיר האם מדובר במ"ר מדוד  9נספח ב'   34 .10

נבקש להבהיר את כוונת הרשות  9נספח ב'  34 .11
בתשאול התושבים , האם יש נוהל 
 מסודר? אם כן, נודה לקבלת הנוהל

הנושא יטופל בין הצדדים 
  לאחר זכיית הקבלן.

נבקש להגדיל את התמורה בגין מדידת  9נספח ב'  34 .12
 למ"ר מדוד₪  0.40-קרקע תפוסה ל

  .אגורות 20-התמורה הוגדלה ל 

 9נכסים בתקופה של  15,500מדידת   1נספח ג'  49 .13
חודשים אינה סבירה. נבקש להעמיד את 

חודשים  18משך תקופת הסקר על 
  ולאפשר אופציית הארכה.

 .הבקשה מקובלת חלקית
חודשים  18התקופה הוגדלה ל 

הסעיף  ללא אופציית הארכה.
 M0.070תוקן ובהתאם גם סעיף 

  במפרט. 
ה ראו הוספלעניין זה בנוסף 

תכולת השירותים  -1.2בסעיף 

יובהר בזאת כי העירייה תזמין "

מהקבלן מדידות בנכסים, בהם קיים 

חשש לסטיות מהשטח המופיעות 
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  מענה לשאלה   פירוט השאלה  סעיף  עמוד

בספרי העירייה והכל בהתאם 

עבודה שתוצג על ידי  לתכנית

   ."העירייה

  
14. 52  M 1.010   נבקש להוסיף "התשריט ייחתם ע"י

הנדסאי בניין/מהנדס בניין/מודד 
  מוסמך..."

   הבקשה מקובלת.

15. 54  M 2.030  גובה הפיקדון למדידה חוזרת   נבקש להגדיר את גובה הפיקדון
  ₪.  400הוא 

16. 54 M 2.030  נבקש להגדיר כי במקרה וסרבנים
מדידה חוזרת הפיקדון יופקד  יבקשו

 לחב' המדידות ולא יוחזר לתושב.

   הבקשה נדחית. 

17. 54 M 3.010  נבקש לדעת באיזו תכנת גבייה הרשות
  משתמשת

  .לינטומטרופ

18. 55 M 3.120 
  סעיף יב'

נבקש לבטל הדרישה שכן סקר חריגות 
בנייה הינו סקר בפני עצמו המתומחר 

לחילופין בתעריפים גבוהים יותר , או 
לקבוע מחיר נפרד לסקר חריגות בנייה 

 בהתאם לתעריפי השוק

   .הבקשה נדחית

19. 55 M 3.120 
 סעיף יג'

נבקש לבטל הדרישה שכן סקר חריגות 
בנייה הינו סקר בפני עצמו המתומחר 
בתעריפים גבוהים יותר , או לחילופין 

לקבוע מחיר נפרד לסקר חריגות בנייה 
 בהתאם לתעריפי השוק

  .נדחית הבקשה

20. 59 M 3.260   נבקש לבטל הדרישה שכן סקר חריגות
בנייה הינו סקר בפני עצמו המתומחר 
בתעריפים גבוהים יותר , או לחילופין 

לקבוע מחיר נפרד לסקר חריגות בנייה 
 בהתאם לתעריפי השוק

  .הבקשה נדחית

21. 61 M 5.020   נבקש לבטל הדרישה שכן סקר חריגות
עצמו המתומחר בנייה הינו סקר בפני 

בתעריפים גבוהים יותר , או לחילופין 
לקבוע מחיר נפרד לסקר חריגות בנייה 

 בהתאם לתעריפי השוק

  .הבקשה נדחית

    סעיפי ביטוח 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "כי   40  44 .22
האחריות", נבקש להחליף את המילה 

  "הבלעדית", במילה "החוקית".
בשורה הרביעית, לאחר המילים 

"מאחריות המקצועית", נבקש להחליף 
את המילה "המלאה", במילה 

  "החוקית".

   .הבקשה מקובלת
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  מענה לשאלה   פירוט השאלה  סעיף  עמוד

בשורה הראשונה, לאחר המילים   41  44 .23
"הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את 

  המילים "בשיעור חבותו החוקית".

 .הבקשה מקובלת

בסיפא, לאחר המילים "על פי דין",   42  44 .24
"אולם נבקש להוסיף את המילים 

הפטור מאחריות לא יחול כלפי מזיק 
  בזדון".

  

 .הבקשה מקובלת

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ו/או   43  44 .25
מי מטעמה", נבקש להוסיף את המילים 

"כפוף להוכחת חבותו החוקית של 
  הקבלן והיקפה".

 .הבקשה מקובלת

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ו/או   44.1  44 .26
הפסד", נבקש להוסיף את המילים 

  "בתחום חבותו החוקית של הקבלן".
  

בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", 
נבקש להוסיף את המילים "כפוף 

  להוכחת חבותו של הקבלן והיקפה".
  

  .הבקשה מקובלת

  

  

 .הבקשה נדחית

המילים בסוף השורה השלישית, לאחר   44.2  44 .27
"לצד שלישי כלשהו", נבקש להוסיף את 

המילים "ובלבד ששלחה לקבלן הודעה 
  יום מראש". 14בכתב של 

 .הבקשה מקובלת

בשורה הראשונה, נבקש להחליף את   45.1  44 .28
  המילים "כל דין", במילה "דין".

בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים 
"על חשבונו", נבקש להחליף את 

ולטובת העירייה, המילים " לטובתו 
ביחד ולחוד", במילים "ולהרחיב את 

ביטוחיו לכלול את העירייה, היה 
  ותיתבע בשל מעשי או מחדלי הקבלן".

  
  תת סעיף א':

בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים 
"ו/או העירייה", נבקש להוסיף את 

המילים "באשר לאחריותה מעשי או 
  מחדלי הקבלן".

  
  תת סעיף ד':

בשורה הראשונה, לאחר המילים 
"ביטוח אחריות מקצועית", נבקש 

  .הבקשה נדחית

  

  

  

  

  

  ית.נדחהבקשה 

  

  

  הבקשה מקובלת.
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  מענה לשאלה   פירוט השאלה  סעיף  עמוד

להוסיף את המילים "משולב עם חבות 
  המוצר".

  
  תת סעיף ה':

בסיפא, לאחר המילים "שירותים 
מקצועיים לעירייה", נבקש להוסיף את 

  ".1.1.2005המילים "אך לא לפני 
  

  תת סעיף ו':
בסיפא, נבקש לתקן את הסכום הנקוב 

  ₪. 250,000"ס ולהעמידו ע
  

  תת סעיף ח':
בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים 

"אלא לאחר", נבקש להחליף את המילה 
  "שתימסר", במילה "שתישלח".

  
  תת סעיף ט':

לאחר המילים "לא יחול בפוליסות", 
נבקש הוסיף את המילים "אולם אין 

בביטול החריג כדי לגרוע מחובות 
  המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק".

  

  הבקשה מקובלת.

  

  

  ית.נדחהבקשה 

  

  הבקשה מקובלת.

  

  

  ית.נדחהבקשה 

 

בסיפא, לאחר המילים "שתדרוש   45.2  45 .29
העירייה", נבקש להוסיף את המילים 
"כדי להתאימן להוראות סעיף ביטוח 

  זה".

  הבקשה מקובלת.

 

להחליף את המילים "כל בסיפא, נבקש   45.3  45 .30
  דין", במילה "דין".

 הבקשה מקובלת.

בשורה הראשונה, לאחר המילים   45.4  45 .31
"ההשתתפות העצמית", נבקש להחליף 

את המילים "החל בביטוח", במילים 
  "החל בביטוחיו".

בשורה השנייה, לאחר המילים "קבלני 
המשנה", נבקש להוסיף את המילה 

  "מטעמו".
בסיפא, לאחר המילים "הקבועה 

בפוליסות", נבקש להוסיף את המילים 
  "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית".

 הבקשה מקובלת.

בשורה השנייה, נבקש להחליף את   45.6  45 .32
  המילים "כל דין", במילה "דין". 

 הבקשה מקובלת.
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  מענה לשאלה   פירוט השאלה  סעיף  עמוד

 – 4נספח ג'  67 .33
אישור קיום 

  ביטוחים

  שלישי:סוג ביטוח אחריות כלפי צד 
בעמודת "קודי הכיסוי", נבקש להחליף 

  .321בקוד  318קוד 
  

  סוג ביטוח אחריות מקצועית:
לאחר מילים "אחריות מקצועית", 

נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם 
  חבות המוצר".

בעמודת "ת. תחילה", נבקש לגרוע את 
  המילים "ת. רטרו".

בעמודת גבולות האחריות", נבקש תקן 
ריות ולהעמידו ע"ס את גבול האח

  למקרה ולתקופת ביטוח.₪  2,000,000

  הבקשה מקובלת.

  

 

נבקש להציג כנהוג במכרזים דומים את   12.4  5 .34
האישור ביטוח חתום רק לאחר מועד 

  הזכייה. 

  

 הבקשה נדחית. 

נוסחים לאישור ביצוע  2קיימים במכרז     15,13 .35
. נבקש להבהיר מהו 3ו ב/ 2שירותים , ב/

  הרלוונטי  במכרז.הטופס 

שני הטפסים רלוונטיים, יש 
 ורא למלא ולחתום על שניהם.

 5.3 -למסמך א' ו 12.2סעיפים 
 למסמך ב'. 

  

  

  

  

 , בברכה

  שגית בן גוזי 

  ממונה נכסים והכנסות 

 עכו עיריית


