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 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 
 2020, יוני 30 

 
 לכבוד

 30 משתתפי מכרז
 עבור עיריית בית שמש מיפוי ומדידותשירותי  תןמ

 שלום רב,
 

 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:    
 

להלן שאלות הבהרה שהוגשו ותשובות להם. עליכם לחתום על מסמך תשובות זה ולהגישו כחלק  
 בלתי נפרד מהצעתכם למכרז.

 
 

 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

הזמנה  1
להגשת 
ס.  –הצעות 

מועד .  9
הגשת 

 המכרז 

לדחות את מועד נבקש 
ההגשה מאחר ובין מועד 
הגשת השאלות ועד מועד 

ימי עבודה  3ההגשה ישנם 
להתארגנות , לרבות להמצאת 

אישורים מהלקוחות, ערבות 
וכדומה. נבקש לדחות את 

המכרז לפחות בשבוע ימים 
 נוספים .

 הוארכו מועדי המכרז כדלהלן:
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  .1

30/6/20 
 להגשת מסמכי המכרז מועד אחרון .2

9/7/20 

הזמנת  2
הצעות 

 -ומידע כללי
  2סעיף 

 תנאי סף  
 

 

להבנתנו בסדר גודל של מכרז 
של רשות מוניציפלית עם סוגי 

עבודות הנדרשות לביצוע , 
אין כל משקל בתנאי הסף 
למספר שנות ניסיון אצל 

המציע . להבנתנו לעבודות 
נשוא המכרז ולרשות 

ראוי   מוניציפלית בתנאי הסף
להציג ניסיון המציע של 

שנים בתחום  10לפחות 
 העבודות נשוא המכרז  .

 
 

לא קיימת דרישה ישירה לשנות ניסיון. קיימת 
השנים  3דרישה להיקפי עבודה במהלך 

 האחרונות.

–נספח א'  3
נוסח אישור 
והמלצה על 

ניסיון 
בביצוע 

פרוייקטים 
 רלוונטיים.

  

נבקש להכיר בניסיון של 
ביצוע עבודות מיפוי ומדידות 
לפי סוגי העבודות המפורטות 

במכרז כגון  מיפוי 
פוטוגרמטרי, מדידה מצבית, 

מדידת דרכים קומפילציה , 
תוכניות לצרכי רישום 

שבוצעו בנוסף לרשויות 
גופים  גם עבורמקומיות 

ציבוריים נוספים כגון  
משרדים ממשלתיים , חברות 

ביצוע עבודות עבור גופים ציבוריים כגון משרדי 
ממשלה, חברות ממשלתיות, חברות כלכליות 
מוניציפאליות, תאגידי מים, ועדות תכנון ובנייה 

יוכרו  מחוזיות/ מרחביות/ מקומיות ות/ארצי
 כניסיון מקצועי.

https://betshemesh.muni.il/bids/?id=855
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 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

יות, חברות כלכליות, ממשלת
תאגידי מים עירוניים, ועדות 

מרחביות לתכנון ובניה . 
ובהתאם יימסרו אישורי 

ההמלצה מגופים אלו לפי 
 נוסח המכרז. 

  28סעיף  4
אמות  

מידה 
לבחירת 
 הזוכה  

בסעיף זה ישנה טבלה ובה 
ניקוד מדדי האיכות : מצוין 

כי יש להציג היקף עבודות 
 -2017מיפוי ומדידה בשנים 

. כלומר היקף עבודות ל  2018
 שנים. 2

בעוד שבתנאי הסף נדרש 
 שנים . 3הכנסות של להוכיח 

נבקש שגם עבור ניקוד 
האיכות לנושא היקף עבודות  

:   שנים 3יהיה ל 
כך   2017,2018,2019

שלדוגמא אם יוכח היקף 
₪   800,000כספי של מעל 

, 2017בכל אחת מהשנים 
יינתן הניקוד  – 2019, 2018

   30%המירבי  

בסעיף, יש להתייחס ע"פ  מדובר בטעות כתיב
תצהיר המציע במכרז על  -הכתוב בנספח ד'

ניסיון להוכחת עמידה בתנאי הסף למכרז 
 .2017-2019לשנים 

נספח א'  5
להסכם: 

מפרט טכני 
 ומחירון

האם יש הערכה כספית 
להיקף התקשרות כולל עם 

 המציע ? 
 

כן. יפורסם במועד פתיחת הצעות המחיר של 
 המציעים.

 -'נספח ב 6
טופס הגשת 

 הצעה

נבקש בדיקתכם לשנות את 
 %הצעת המחיר לפי מתן 

למחיר  הנחה מירבי
 המקסימלי.

סוגי המדידות הנדרשים 
ובדגש על קומפילצית 

תבע"ות , חישובי גבולות 
אנליטיים  מצריכים איכות 
ואחריות מקצועית גבוהים 

 ביותר  .
העבודה דורשת מודדים עם 
 ניסיון רב ויכולות מקצועיות

גבוהות . האחריות 
המקצועית המוטלת על 

המודדים היא בסטנדרטים 
הגבוהים ועל פי תקנות 

 המדידה ומרכז מיפוי ישראל.
לפיכך נבקש כי רמת 

המחירים תהיה בהלימה 
לדרישות העבודה וכמקובל 

בשוק ועל מנת לשמור על 
רמה זו נבקש לקבוע % הנחה 

על המחירים הנקובים  מירבי

הבקשה נדחית. תוספת מחירים תפסל, ההצעה 
הינה בצורת הנחה ממחיר מקסימלי. מצ"ב 

 תטבלת מחירים מעודכנ
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 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

 בטבלת המחירים  .
 

נספח א'  7
להסכם: 

מפרט טכני 
 -ומחירון

פרק 
  פוטוגרמטרי

שאלות למחיר פוטוגרמטרי  5
: 

גיחת צילום  קומפלט  .1
לא סביר שמחיר  -

לגיחה לכל שטח 
 39,000השיפוט מעל 

דונם  10דונם  או ל 
יהיו זהים. המחיר 
לגיחת צילום צריך 

להיות לפי דונם  עם 
כמות מינימלית 

לגיחה . אפשרות 
נוספת יצירת טווח : 

דונם, בין  5000עד 
דונם  10,000 -5000

 וכדומה . 
 
 
 

מיפוי  .2
1:1000,1:1250   ,

נבקש מפרט  1:500
 –המדידה למיפוי 

ישנה שונות גדולה 
שמשליכה על תמחור 

מפרט ולכן נבקש 
אחיד לפיו יינתנו 

 ההצעות.
 

נבקש להפריד  .3
התמחור בין מיפוי 

אלו  1:1000ו  1:1250
מיפויים  שונים 
לגמרי ובהתאם 
 רמות המחירים.

 
מה כמות מינימלית  .4

 למיפוי ? 
 

 
 

לגיחת צילום הינו מעודכן מחיר בסיס  .1
עלויות ועליו יש להוסיף ₪,  10,000

בהתאם לתעריף הקנ"מ בפרק 
 פוטוגרמטרי.

המפרט הלאומי של פי יש לתמחר על  .2
 מפ"י.

מחיר ההבקשה נדחית להפרדה נדחית.  .3
 לדונם.₪  16.5עודכן 

 לא קיימת כמות מינימלית. .4

פרק -מחירון 8
קומפילציות 

תבעות 
)כולל 

עריכת 

למה הכוונה "כולל  .1
עריכת טבלאות שטחים". 

אנא לפרט באילו 
 טבלאות מדובר?

לא ברור החישוב בעלות  .2

טבלאות שטחים כנדרש בתכניות מתאר  .1
מפורטות )תב"עות( לטובת הכנת טבלה 

 טבלת שטחים' בהוראות תכנית. 3.2'
 כן. .2
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 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

טבלאות 
 שטחים(

האם ₪( .  150למגרש )
הכוונה שהעלות 

לקומפילציה מחושבת על 
פי מס' התבעות שנקלטו 

וגם למס' המגרשים 
 שנקלטו?

נספח א'  9
להסכם: 

מפרט טכני 
 ומחירון

פרק 
תוכניות 

לצרכי 
 רישום/תתג

לפי המחירון עלות תצ"ר  .1
לחלקה אחת רשומה עם 

 200-חלקות יוצאות ו 2
₪ 7,900נק' שנמדדו הינו 

 (3500+400+3000 .) 
המחיר לא הגיוני כלל כי 

ולא משקלל בתוכו את 
העבודה המשמעותית 

בטיפול של מודד מוסמך 
בליווי התצר בהכנת תיק 

ים חישובים, אישור
נדרשים מול מפי והועדה 

וכו'. נבקש להעלות 
משמעותית את מחיר 

 הבסיס .
לא ברור מה העלות  .2

לדונם עבור השרות 
"תוספת לפי שטח 

החלקות המחושבות 
 בשלמות".

לא ברור מה העלות עבור  .3
 השרות "נקודות בקרה".

במידה ונדרשת מדידה  .4
קרקעית לצורך 

התצ"ר/תת"ג אין 
התייחסות למחיר בסיס 

רק עלות למס' אלא 
מבקשים ₪(.  15נקודה )

להוסיף עלות בסיס 
 ₪. 2,800לפחות 

 3הערה שלנו בסעיף  .5
מתייחסת גם לשירות 
 לנקודות גבול שסומנו.

גם לשרות זה נדרש מחיר 
₪  2,400בסיס של לפחות 

בנוסף לעלות נקודות 
 לנקודה(.₪  100הסימון )
  

 7,000מקובל. מחיר הבסיס החדש הינו  .1
.₪ 

לדונם, על בסיס ₪  40עלות השירות הינה  .2
השירות בפרק 'חישוב גבולות ברמה 

אנליטית שעונה על הנחיות מפ"י לצורכי 
 רישום וגם לתת"ג'.

₪  800עלות השירות נקודות בקרה הינו  .3
   לנקודה. 

הבקשה נדחית. עלות השירותים למדידה  .4
קרקעית מתבסס על תעריפי פרק ' מדידה 

 מצבית'.
 .הבקשה נדחית .5

נספח א'  10
להסכם: 

מפרט טכני 
 -ומחירון

 כללי

נבקש לאשר שבכל סוגי 
המדידות העלות אינה כוללת 

מע"מ, העתקות, אגרות 
 למיניהן  ורכישת נסחים.

 מאושר.
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 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

 -נספח א' 11
 המלצות

האם יש אפשרות לצרף 
המלצות המעידות על טיב 

ות שקיבלו העבודה והשיר
שלא בהתאם לנוסח  מהמציע

 הקבוע בנספח א' למכרז?

 מאושר להגיש המלצות שלא על גבי נספח א'.

נספח א'  12
להסכם: 

מפרט טכני 
 -ומחירון

פרק 
 פוטוגרמטרי

האם ניתן לתת תוספת 
למחיר או רק הנחה )מחיר 
טיסה ופתרון פוטוגרמטרי 

 לא מעשי(?

 

 אין להוסיף על המחירים . מצב טבלה חדשה

 נספח א' 13
להסכם: 

מפרט טכני 
 -ומחירון

 מפרט טכני

הבהרת עירייה בנוגע 
 4למפרט המקובל בסעיף 

המפרט המקובל בעירייה הינו המפרט הלאומי של 
 מפ"י
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 מחירון:

 

 הערות מחיר בש"ח יחידה השירות פרק
 פוטוגרמטרי

    

 
 1:500מחיר בסיס לגיחת צילום 

 פוטוגרמטריכולל פתרון 
 10,000 קומפלט

 

 
 23 דונם 1:500מיפוי פוטוגרמטרי בקנ"מ 

 

 
מיפוי פוטוגרמטרי בקנ"מ 

 1:1250או  1:1000
 16.5 דונם

 

 מדידה מצבית
    

 
 2500 יחידה מחיר בסיס להזמנה

 

 

 1:250מדידה קרקעית בקנ"מ 

לצורך תכנון או תב"ע בנוהל 

מחיר לפי שטח  ואישור מבא"ת

 המדידה לפי תיחום ההזמנה

 800 דונם
 

 

 1:500מדידה קרקעית בקנ"מ 

לצורך תב"ע בנוהל ואשור 

מבא"ת מחיר לפי שטח המדידה 

 לפי תיחום ההזמנה

 400 דונם
 

 

מדידה פוטוגרמטרית בקנ"מ 

לצורך תב"ע בנוהל  1:500

ואשור מבא"ת מחיר לפי שטח 

 המדידה לפי תיחום ההזמנה

 דונם
 

לעיל של  1לפי פרק 

 מחירון פוטוגרמטריה

 

מדידה טופוגראפית/עדות 

מחיר   1:250קרקעית בקנ"מ 

לפי שטח המדידה לפי תיחום 

 ההזמנה

 800 דונם
 

 

מדידה טופוגראפית/עדות 

מחיר   1:500קרקעית בקנ"מ 

לפי שטח המדידה לפי תיחום 

 ההזמנה

 400 דונם
 

 
 35 עץ סקר עצים על פי החוק
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 הערות מחיר בש"ח יחידה השירות פרק
 מדידת דרכים

    

 

מ'  11מיסעה ברוחב עד 

 15מיסעה ו / או מדרכות עד 

 מ' בפועל

 28 מ' אורך

 100מינימום הזמנה ל 

מ' אורך בכל מקרה 

אחר ישולם עבור 

 מ' אורך 100

 

מ'  11 - 20מיסעה ברוחב 

מ'  26מיסעה + מדרכות עד 

 בפועל

 32 מ' אורך

 

מ'  20 - 27מיסעה ברוחב 

מ'  33מיסעה + מדרכות עד 

 בפועל

 36 מ' אורך

 

מ'  22 - 38מיסעה ברוחב 

)כולל שדרה גינון ו/או 

ריצוף(, מיסעה + מדרכות עד 

 מ' בפועל 50

 40 מ' אורך

 
מדידת ככרות לפי אורך 

 ההיקף של המסעה החיצונית
 מ' אורך

 
בהתאם לרוחב 

 המיסעה בפועל
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 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 

 הערות מחיר בש"ח יחידה השירות פרק
 עדכון מדידה

    

 
 מחיר בסיס

 
1800 

 

 

חידוש חתימה למדידת 

תב"ע/היתר לפי מספר 

 הנקודות שנמדדו בפועל
 16 נק'

מדידת הנקודות 

כוללת מיקום 

 ועיבוד וגובה

התצפיות ועדכון 

 התשריט

 

עדכון מדידת דרכים, לפי 

אורך הקטעים אשר היה 

של שינוי בהם שינוי ניכר 

 מסעה, ריבוד אספלט

 70% מ' אורך
לפי המחירון של 

 פרק הדרכים

 

עדכון מדידת דרכים, שלא 

היה בהן שינוי ניקר של 

מסעה, ריבוד אספלט, 

התשלום הינו לפי מס' 

 הנק' שהתווספו בפועל

 16 נק'

מדידת הנקודות 

כוללת מיקום 

 ועיבוד וגובה

התצפיות ועדכון 

 התשריט
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 99100, בית שמש 3קומה  C, קניון נעימי בנין 2דרך רבין                   
 yoetz@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 הערות מחיר בש"ח יחידה השירות פרק

חישוב 

גבולות 

ברמה 

אנליטית 

שעונה על 

הנחיות מפ"י 

לצורכי 

רישום וגם 

 ל תת"ג

    

 
 מחיר בסיס

 
1000 

 

 
מס' החלקות בשלמות עד 

 חלקות ראשונות 50
 850 לחלקה

 

 
מס' החלקות בשלמות מ 

 100חלקות ועד  50
 700 לחלקה

 

 
מס' החלקות בשלמות מ 

 חלקות 100
 600 לחלקה

 

 
תוספת לפי שטח החלקות 

 המחושבות בשלמות
 40 דונם

 

קומפלציות 

תב"עות 

)כולל 

עריכת 

טבלאות 

 שטחים(

    

 
 תב"ע

 
1300 

 

 
 מגרש

 
150 
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 99100, בית שמש 3קומה  C, קניון נעימי בנין 2דרך רבין                   
 yoetz@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 

 הערות מחיר בש"ח יחידה השירות פרק

תכניות 

לצורכי 

רישום 

 /תת"ג

        

   7,000 אליפסה מחיר בסיס פיר תוכנית  

   חלקה רשומותחלקות   
לפי הפרק הרלוונטי 

 ובמצב שקיים

  
תוספת לפי שטח 

החלקות המחושבות 

 בשלמות

דונ

 ם
  

לפי הפרק הרלוונטי  

 ובמצב שקיים

   200 חלקה חלקות נוצרות  

     מיפוי פוטוגרמטרי  

לפי הפרק 

הרלוונטי או 

שיימסר ע"י 

 העירייה

 800   נקודות בקרה  
 

   15   נקודות שנמדדו  

   100   נקודות גבול שסומנו  

 
 

 
 
 
 

 
 
 


