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 לכבוד
  30/20משתתפי מכרז 

 ביצוע צילום פוטוגרמטרי, אורתופוטו, אלכסוני, מידול תלת מימדי והעמדת מערכות צפיין
 

 שלום רב,
 

 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:    
 

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

 
 

 
 

 מספר
פרק וסעיף 
 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

1 

 תנאי 6 .ג
 סף

 כל( מצלמה  י"מפ אישור להציג נדרש בנוסח

 . 1:500 מיפוי לדיוק  )מצלמה

 למצלמה בתוקף י"מפ אישור להציג נדרש האם
 הפרויקט את תבצע אשר

 פוטוגאומטרי. למיפוי

יבצעו כן. נדרש להביא אישור למצלמות אשר 
 את המיפוי הפוטוגרמטרי והאורתופוטו.

2 

 כל(מצלמה  י"מפ אישור להציג נדרש בנוסח )א(3.2

 . 1:500 מיפוי לדיוק  )מצלמה
 למצלמה בתוקף י"מפ אישור להציג נדרש האם
 הפרויקט את תבצע אשר

 ?מימדי התלת המידול

ה אשר תבצע כן. נדרש להביא אישור למצלמ
 את הפרויקט.

3 

 שיהיו כך הסף תנאי את להתאים מבקשים 25 'ו סעיף
 פרק בין ומאוזנות משמעותית יותר רוחביות
 לפרק פוטוגרמטרי מיפוי שירותי אספקת
 אספקת

 אמות את לעדכן ובהתאם .מימדי תלת מודל
 הזוכה לבחירת המידה

 .חלקית בקשה התקבלה
 תנאי הסף לא ישונו. .א
ראו אמות המידה המעודכנות  .ב

 בתחתית המסמך.

4 

 –נספח א 
מפרט 

 טכני
 7.1סעיף 

 מימדי התלת המודל אספקת כי מבקש המזמין

 3 של ברזולוציה תהיה

 פרויקטים להציג לספק מאפשר אך מ"ס

 מסיבים אנו .מ"ס 5 של ברזלוציה
 הבדל יש כי לכך המזמין של הלב תשומת את

 הרזולוציות בין משמעותי
 זו ברזלוציה לצלם הספק ביכולת המתבטא

 מערכת ויכולת טיסה גובה(

 ביכולת )י"מפ ידי על המאושרת הצילום
 התצלומים עיבוד עם להתמודד

 מדובר בטעות סופר. 
על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע 

ס"מ  3מידול תלת מימד ברזולוציה של 
לפיקסל לפחות, ביישוב אחד לפחות, אשר 

 דונם ומעלה. 7000שטחו 
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 של ברזולוציה מודל – מתוכן מימד תלת והפקת

 התמודדות דורש מ"ס 3

 מזו 4 פי כמעט הגדולה תמונות כמות עם

 .מ"ס 5 של ברזולוציה

 שיסופקו הדוגמאות כי לשקול מבקשים ,כן על
 אף יהיו ניסיון להוכיח כדי

 על בהתבסס וזאת מ"ס 3 של רזולוציה הם
 תבצע אשר הצילום מערכת

 ואשר שמש בית עיריית עבור הפרויקט את

 למיפוי י"מפ ידי על מאושרת

 כי מציעים ,לחילופין . 1:511 פוטוגרמטרי
 המידה לאמות בקריטריונים

 שהוגשו לפרויקטים נוסף ניקוד תשלבו

 פני על ,מ"ס 3 של ברזולוציה

 פרויקטים שוב( .מ"ס -5 ב שהוגשו פרויקטים
 המערכת ידי על בוצעו אשר

 .)שמש בית לעיריית הפרוייקט את שתבצע

5 

 'א נספח
 סעיף

 וסעיף 5

 יהיו האלכסוניים התצלומים כי נדרש 5 בסעיף

 ,מ"ס 7.2 של ברזולוציה

 מימדי התלת המודל כי נדרש 2 בסעיף מנגד

 .מ"ס 3 של ברזולוציה יהיה
 תלת מידול לטובת כי לבכם תשומת את מסבים
 התצלומים מימדי

 מ"ס 3 של לרזולוציה נדרשים האלכסוניים
 נשמח בהתאם .תמונה במרכז

 לצילום נדרשת רזולוציה איזה בנושא להבהרה

 .האלכסוני

 מקובל. 
 במפרט הטכני: 5.3להלן תיקון לסעיף 

הצילום יעוגן גאוגרפית לצילום האנכי 
 3במצלמה דיגיטלית ויבוצע ברזולוציה של 

 ס"מ לפיקסל.

6 

 'א נספח
 סעיף

 וסעיף 5

 עומדת אינה מעלות 33 של השפלה זווית
 כמוצר אלכסונייםצילומים  לביצוע בקריטריון

 לייצר ניתן ממנו הגלם כחומר וגם עצמו בפני

 להיות צריכה ההשפלה זווית .תלת מימד מודל

 .מעלות 45

 טעות סופר.
  -במפרט הטכני 5.2בסעיף 

 מעלות. 45זווית השפלה הינה של 

7 

נספח א' 
 7סעיף 

 לספק ניתן לא כי לבכם תשומת את מסבים
 ברזולוציה מימדי תלת מודל

 1:200 מ"קנ לספק גם העת ובאותה מ"ס 3 של

 לדרישתכם גם בהתאם .

 מ"לקנ י"מפ של אישור בעלת תהיה המערכת כי
 כי מתבקש , 1:500

 והדיוק מ"ס  3 של ברזולוציה ייעשה הצילום

  1:500 מ"לקנ מתאים יהיה

 .המדידה תקנות לפי

 מקובל.
 -למפרט הטכני 7.9סעיף 

עם שילוב  1:500המודל יהיה בדיוקים של  
 נקודות בקרה וייחתם ע"י מודד מוסמך.

 
 

8 
נספח א' 

 7סעיף 
 דיוקים על יחתום מוסך מודד כי מבקשים

 .1:500 מ"בקנ
 מקובל. 

 .7ראו תשובה לשאלה מספר 
 

9 

 לביצוע משנה בספק שימוש לאשר מבקשים 'ז נספח

 .פוטוגרמטרי מיפוי פרויקט
 מקובל.

בכפוף להגשת האישורים הנדרשים  .1
ע"פ המכרז שביידי קבלן המשנה, 

 דרך המציע הראשי בלבד.
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כל החובות לביצוע העבודה חלות על  .2
 המציע.

10 

 עבור תהיה הניסיון הצהרת כי נדרש האם 'ז נספח
 ידי על שבוצעו פרויקטים

  1:500 למיפוי י"מפ ידי על שאושרו מצלמות ?

 גרמטרי פוטו מיפוי פרויקטי יוצגו ,כלומר
 מצלמה באמצעות רק שבוצעו

 ? י"מפ מאושרת
 שבוצעו מימדי תלת מידול פרויקטים יוצגו וכן
 מצלמה באמצעות רק

 ? י"מפ מאושרת

 כן.
יש לצרף לפרויקטים שיוצגו את אישורי 
המצלמות המאושרות במפ"י אשר ביצעו את 

 העבודות.
 

11 
 ,פוטוגרמטרי מיפוי קליטה מפרט לקבל נשמח 1.15.1

 תכנון את יאפשר אשר
 המחיר הצעת

 המפרט הינו המפרט הלאומי של מפ"י.

12 
מידע על כיווני זרימה יסופק על ידי עיריית  ? זרימה כווני על מידע יספק מי לדעת נשמח 1.15.4

בית שמש ומינהלות משרד השיכון והבינוי 
 אשר פועלות בעיר.

13 

מבוא. ו 
החלטות 
 העירייה

 סעיף קטן
25 

אמות 
המידה 
לפיהן 
ייבחר 
 הזוכה

  בשנים המיפוי בביצוע עבודות מתודולוגיה

2017-2020 –  
 2016האם ניתן להכניס גם פרויקטים שבוצעו ב  
? 
 לא. 

14 

 -נספח א'
1.6 

הגדרות 
לגבי 

אורתופוט
 ו

כדי לאפשר גם ניתוחי צמחייה מתקדמים אנו 
ממליצים להוסיף אפשרות לצילום אורתופוטו 

 .NIRעם ערוץ 
 המלצה אינה מתקבלת. 

 העירייה לא מעוניינת בניתוחי צמחייה.
 

15 

  -נספח א'
1.10 

 מבנים
סעיף קטן 

1.10.5 

  –הוספת רוזטה על כל מבנה 
האם קיימת בעירייה שכבת רוזטות שיש לעדכן 

 לא קיימת שכבת רוזטות. או שמדובר בעבודה חדשה מהבסיס ?
 מדובר בעבודה חדשה מהבסיס.

16 

  -נספח א'
1.14 

 צמחיה
סעיף קטן 

1.14.1 

אנו ממליצים להגדיר ביצע ניתוחי צמחייה 
בשאלות  1מתקדמים, במידה ויוגדר סעיף 

 לא התקבלה. בהרההה ההבהרה במסמך זה.

17 

  -נספח א'
1.15 

שכבות 
 עירוניות

סעיף קטן 
1.15.3 

צוברי גז כולל שם החברה המפעילה וגודל 
 -הצובר 

האם קיימים בעירייה הנתונים של צוברי גז 
וחברות מתפעלות ? בדרך כלל זה מידע שחברות 

 הגז לא מספקות.

קיימים בעירייה נתונים חלקיים לגבי צוברי 
 גז.

 נדרש לבצע טיוב נתונים והשלמות.



 בס"ד                  

                                                                        
 

 4                       תשובות לשאלות הבהרה מכרז צילום פוטוגרמטרי 2907                   

                     _________________________________________________________________________________________________ 

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

 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

18 

  -נספח א'
1.15 

שכבות 
 עירוניות

סעיף קטן 
1.15.2 

נדרש לקלוט מידע עירוני כמו קו עירוב, מתקני 
קשה לאתר את  -מחזור לפי סוג וברזיות 

האביזרים הללו, ולכן ממליצים שימוש במיפוי 
מעלות ומאפשר  360רכוב, המצלם את הרחוב ב 

מיפוי גיאוגרפי מדויק וקליטת מתקנים 
במדרכה, תיעודם ואביזרים המופיעים בכביש ו

 במערכת נגישה לצפייה ועבודה.

העירייה מתירה למציעים לבחור  
 במתודולוגיות ביצוע העבודה כרצונן.

 360 -יחד עם זאת, מיפוי רחובות העיר ב 
מעלות ומערכת צפייה לכך איננו שירות 

 הכלול 
 במכרז זה. 

19 

  -נספח א'
1.15 

שכבות 
 עירוניות

סעיף קטן 
1.15.4 

ניקוז יש להגיש שכבות של שוחות ניקוז וקווי 
  –ניקוז כולל כיווני זרימה 

האם הכוונה היא הטמעה של מידע קיים  .1
הקיימים  AS MADE)מתוך קבצי 

בעירייה( או שצריך למפות מהשטח 
ולפתוח שוחות בשביל למפות כיווני 

 זרימה וקוים ?

 כמה קמר"צ של ניקוז יש בעיר ? .2

 הסעיף מבוטל.
 בטעות טכנית.מדובר 

20 

  -נספח א'
הגשת  4

החומר 
ותוצרים 
 +5 
צילומים 
אלכסוניי

 ם
סעיף קטן 

5.3 + 
מודל  7

תלת 
 מימדי

סעיף קטן 
7.1 

ס"מ  5רזולוציה נדרשת לצילום אורתופוטו 
 לפיקסל.

 7.2רזולוציה נדרשת לצילום אלכסוני לפחות 
 ס"מ לפיקסל.

 3רזולוציה נדרשת לצילום תלת מימדי לפחות 
 לפיקסל. ס"מ

אין הגיון לבקש רזולוציה שונה לכל צילום, 
נבקש כי הרזולוציה הנדרש לכלל הצילומים 

 ס"מ לפיקסל. 3תוגדר ל 
 

 הבקשה התקבלה.
ס"מ  3הרזולוציה לכלל השירותים הינה 

 לפיקסל.

21 

  -נספח א'
צילומים   5

אלכסוניי
 ם

סעיף קטן 
5.2 

הצילומים האלכסוניים יבוצעו על כל שטח 
 22העיר, מארבעה כיוונים, בזווית השפלה של 

 22מה הכוונה בזווית השפלה של  –מעלות 
 מעלות ? 

 35-45מקובל לצלם צילום אלכסוני בזווית של 
 מעלות.

 

 במסמך זה. 6השאלה נענתה בסעיף 

22 

  -נספח א'
צילומים  5

אלכסוניי
 ם

סעיף קטן 
5.8 

  האם קיימים ברשות העירייה קבצי
הצילומים האלכסוניים המקור של 

 משנים קודמות ?
 ? מכמה שנים קיימים צילומים 

 ?באיזה פורמט קיימים הקבצים 

 הסעיף מבוטל. מדובר בטעות טכנית.
 לא קיימים צילומים משנים קודמות.

23 

  -נספח א'
תצוגת  6

התמונות 
האלכסוני

ות בתוכנה 
 -לצפייה

 כללי

קיימת יכולת נוספת רלוונטית למערכת המציגה 
, WEBמודל אלכסוני באפליקציה אינטרנטית ב 

 נבקש להוסיף לסעיפים המכרז יכולת המערכת:
מדידת מיקום תלת ממדי בלחיצה אחת בצפיין 

 האלכסוני.

העירייה מאפשרת למציעים להציע כלי 
מדידה שונים למערכת צפייה זו כפי שמצוין 

 :6.1בנספח א' סעיף 
"הספק יספק מערכת צפייה רב כיוונית 
הכוללת כלי מדידה שונים) מרחק, גובה, 

 שטח, זווית, שיפועים וכדומה(."
 

24 
  -נספח א'

מודל  7
המידול יבוצע באיכות וברזולוציה גבוהה וייבנה 
בפורמט פתוח וסטנדרטי כדי לאפשר למזמין 

 –פי הצורך  עצמאות בביצוע עדכונים על

 .3DSיש להגיש את המודל בפורמט 
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תלת 
 מימדי

סעיף קטן 
7.2 

נבקש כי יוגדר באיזה פורמט צריך להגיש את 
 המודל, לא קיים פורמט סטנדרטי.

25 

  -נספח א'
מודל  7

תלת 
 מימדי

סעיף קטן 
7.5 

המערכת תאפשר העלאת מודלים אדריכליים 
 מתוכננים בתלת מימד בקוארדינטות של רשת

  –ישראל החדשה שנוצרו בפורמט תלת מימדי 
 DESK לא קיימת מערכת חינמית שולחנית 

פתוחה לציבור שיודעת לספק  WEBמקומית או 
 העלאת מודלים בכל הפורמטים שצוינו.

, OBJ ,GLBקיימים פורמטים מקובלים כגון:  
DAE נבקש לשנות למודלים המקובלים .

 ובתוכנה שבתשלום.
אינם  – DWF ,DWG ,SHPפורמטים 

פורמטים של מודלים תלת מימדיים, הם 
 .GIS-פורמטים של שרטוט ו

 הערות מקובלות.
 :7.10להלן עדכון בסעיף  .1

הצפיין יהיה פתוח לציבור הרחב במערכת 
WEB על כל כליו ושכבות המידע אשר ,

יוגדרו כך ע"י המזמין. עדכון שכבות 
יתאפשר ע"י שם משתמש וסיסמא 

לעירייה ללא עלות למשתמשים שיסופקו 
 נוספת במסגרת התקשרות זו.

 הפורמטים המקובלים הינם: .1

OBJ ,GLB ,DAE. 3DS  .וכדומה 
 

26 

 7 -נספח א'
מודל תלת 

 מימדי
סעיף קטן 

7.9 

עם שילוב  1:200המודל יהיה בדיוקים של 
אין  -נקודות בקרה וייחתם על ידי מודד מוסמך 

תקנות מדידה למידול תלת ממד, מודד לא יכול 
 לחתום על מידול תלת ממד.

 

 במסמך זה. 7ראו מענה בסעיף 
 

27 

   -נספח א'
מודל  7

תלת 
 מימדי

סעיפים 
7.2-7.10 

, על איזה 7.2-7.10כל הדרישות סעיפים 
מקומית DESK "מערכת" מדובר ? השולחנית 

 פתוחה לציבור ? WEBאו 
נבקש כי לכל סעיף יוגדר באיזה מערכת צריכה 

 להתקיים היכולת.

 במסמך זה. 25ראו מענה בסעיף 
 

28 

 7 -נספח א'
מודל תלת 

 מימדי
 7.10סעיף 

חינמית  WEBהצפיין יהיה זמין כמערכת 
  –ופתוחה לציבור ע"י שם משתמש וסיסמא 

מה הכוונה " פתוחה לציבור ע"י שם  .3
 משתמש וסיסמא" ? 

אז האם צ"ל פתוחה  WEBאם היא ב  .4
 לכולם או רק לבעלי הרשאות ?

מקומיות DESK כמה עמדות שולחניות  .5
 צריך לספק ?

 במסמך זה.  25ראו מענה בסעיף  .1

 במסמך זה. 25ראו מענה בסעיף  .2

ראו   .DESKלא נדרש לספק עמדות  .3
במסמך  25עדכון הדרישה בסעיף 

 זה.

29 

 7 -נספח א'
מודל תלת 

  -מימדי 
 סעיף כללי

קיימות יכולות נוספות רלוונטיות למערכת 
המציגה מודל תלת מימדי באפליקציה 

, נבקש להוסיף לסעיפים WEBאינטרנטית ב 
 המכרז כיכולות המערכת:

 יכולת להכניס מודלים אדריכליים. .1

 יכולת לשטח את המידול. .2

מודל אדריכלי לפי יכולת לבצע חיתוך  .3
 חתך קומות.

 :7.4להלן עדכון לסעיף 
המודל יציג מבט אמיתי על בית שמש    7.4

וימחיש בצורה ויזואלית ודינמית סמולציית 
טיסה בתחום העיר. הסימולציה תהיה נכונה 
ואמתית מכל זווית ובכל גובה, כולל קבלת 
קווי ראיה ושטחים נצפים מכל נקודה, ביצוע 

וון השמש, העלאת מודלים הצללות לפי כי
 וניתוחם.

30 

 -נספח ב' 
שכר  4

הטרחה 
 המבוקש

נבקש להוסיף סעיפים תמחירים עבור מערכות 
להצגת צילום אלכסוני ומערכת להצגת מודל 
תלת ממדי, שכן בד"כ הספק משלם רישיון 

 שימוש לגורם שלישי:
מחיר לתמיכה שנתית עבור צפיין לצילום  .1

 אלכסוני.

 הבקשה נדחית. 
הצעת המחיר כוללת את עלויות מערכות 

 הצפיין לתקופת ההתקשרות.
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שנתית עבור צפיין תלת מחיר לתמיכה  .2
 ממדי.

31 

תנאי  6ג. 
 סף  

לאור היקף תכולת השירותים , רמת מקצועיות  
והאחריות הנדרשת על תוצרים שהם 
סטטוטוריים  ועל פי תקינה של מרכז למיפוי 

 ישראל להבנתנו 
 הכרחי שהמציע יהיה בעצמו מודד מוסמך. 

 הבקשה נדחית.
 המציע אינו חייב להיות מודד מוסמך. 

32 

תנאי  6ג. 
 סף 

מאחר ותוצרים כוללים גם אורתופוטו וגם מיפוי 
 פוטוגרמטרי .

כפי שנדרש כי המציע יהיה בעלים של  מצלמה 
למיפוי מאושרת למרכז למיפוי ישראל להבנתנו  
נדרש כי המציע יהיה בעלים של  מצלמה 

 מאושרת מרכז למיפוי ישראל  גם לאורתופוטו 

 למסמך זה. 1ראו מענה לסעיף 

33 

נספח א  
מפרט 
טכני 

לאורתופו
טו 

ואלכסוני 
 סעיפים :

 -1.6סעיף 
אורתופוט

 ו
 –5סעיף 

 אלכסוני 
 

הצעת 
מחיר 

נספח ב' 
  5סעיף 

 
חוזה סעיף 

 א11

נדרשת הבהרה בנושא מועד אספקת תוצרים  
 מבוססי צילום אוויר 

 
צילום אוויר תלוי במגבלות מזג אוויר ותעבורה 
אווירית ובפרט ישנן דרישות ספציפיות למועד 

 במפרט הטכני . 1.5צילום לפי סעיף 
לפיכך  לא ניתן לדרוש אספקה של תוצרי צילום 
אוויר  ממועד חתימה על הסכם אלא יש לשנות 
את מועד האספקה למועד ממועד ביצוע צילום 

 אוויר. 
א' בחוזה  11בהתאם הנ"ל משליך גם על סעיף 

 ההתקשרות 

 הבקשה התקבלה חלקית. 
הסכם  -.א. בנספח ח'11להלן עדכון לסעיף 

 התקשרות:
העבודה מתחייב לבצע טיסת צילום "מבצע 

תבוצע תוך שבועיים ממועד חתימת ההסכם. 
וזאת ככל, שלא התקיימו מגבלות 

 מטארולוגיות ו/או של תעבורה אווירית."

34 

 
מפרט 
 טכני :
  1.6.2סעיף 

+ 
 5.3סעיף 

+ 
 .7.1סעיף 

נדרשת הבהרה בנושא רזולוצית הצילום  
 ותאימות הרזולוציה לכל התוצרים:

 
 5לאורתופוטו , מצוין כי נדרשת רזולוציה של 

 ס"מ לפיקסל.
נדרשת  – 5.3לצילום האלכסוני מצוין בסעיף 

 ס"מ לפיקסל 7.2רזולוציה של לפחות 
כי נדרשת   7.1למודל התלת ממדי מצוין בסעיף 

 ס"מ לפיקסל.  3רזולוציה של לפחות 
 

אנו מניחים כי כוונת העיריה להפיק את  .1
צילום אחת הן כדי כל התוצרים מגיחת 

שתהיה  תאימות  של מועד הגיחה 
לתוצרים הנדרשים  כלומר, שכל תוצרי 
הצילום יהיו מאותו מועד, והן כדי לא 

 –לייקר את עלות הפרויקט שלא לצורך 
גיחות  3כלומר לא להביא למצב שיהיו 

 צילום .
 

 .20ראו מענה לשאלה זו בסעיף  .1

 .20שאלה זו בסעיף ראו מענה ל .2
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 לפיכך נבקש בדיקתכם והבהרה בנושא זה 
 
 

נבקש הבהרה נוספת  בנושא רזולוציית  .2
הצילום הנדרשת ובהנחה כי כל 

 התוצרים יהיו מגיחת צילום אחת : 
מאחר ומיפוי הנדרש הוא בקנ"מ   -

1:500  
מאחר ו בהנחה כי אורתופוטו  -

ואלכסוני ותלת ממד נדרשים 
 שיהיו לאותו מועד צילום.

מאחר ובמידה  אם בעתיד העיריה  -
ם תבחר לעשות שימוש בתוצרי

למטרות ביצוע סקרי פיענוח /סקר 
ידוע כי   -עבירות בניה וכדומה 

הדרישות המקובלות כיום לצורך 
ס"מ  5הסקרים מתבססות על 

 לפיקסל 
ס"מ  5להבנתנו רזולוציה של  -

לפיקסל היא המתאימה הן 
לדרישות המכרז: הן  למיפוי = 

והן לאורתופוטו  1:500קנ"מ 
אלכסוני ותלת ממד . וכי דרישה ל 

ס"מ מייקרת משמעותית את  3
העלויות ושלא לצורך לפי דרישות 

 המכרז כאמור .
בהתאם לרזולוצית הצילום  -

ואלכסוני ותלת ממד יש לתקן את 
הדרישות לחפיות וזווית השפלה  

במפרט הטכני. כפי  5.2בסעיף 
שכתוב אין תאימות בין אלכסוני 

 לתלת ממד .
 
 

35 

רשום כי : " במערכת הצפייה תהיה אפשרות   6.2
לא מובן מכל סוג  -להעלות שכבות מכל סוג "

האם הכוונה היא שניתן יהיה להעלות שכבות 
מידע גיאוגרפיות פוליגונליות , קוויות 

 ונקודתיות? 

 .SHPהכוונה הינה לכל השכבות בפורמט 

36 

 25סעיף 
אמות 
מידה 

לבחירת 
 הזוכה 

 )טבלה(  

 מבקשים הבהרה בנושא ניקוד ההצעות 
 

הניקוד להצעה הכספית כדי   25חסר בסעיף 
ליצור מכנה משותף בין הצעות המחיר לרכיב 

לא ברור  25האיכות.   לפי מה שרשום בסעיף 
 כיצד מדרגים את ההצעות. 

 
לנוחותכם להלן לדוגמא של נוסחא לניקוד 

להצעה הכספית של המציע  -הצעה הכספית 
 .נקודות 100יינתן ניקוד מקסימלי של 

ההצעה הזולה ביותר (קרי, אחוז ההנחה הגבוה 
 ביותר) תקבל את הניקוד המירבי ברכיב זה. כל

הצעה יקרה יותר תנוקד באופן יחסי להצעה 
 -הזולה לפי הנוסחה

 להלן אופן הניקוד להצעה הכספית:
ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא  .1

 (.50%הניקוד )

ניקוד שאר ההצעות הינו ע"פ הנוסחא  .2
 הבא:

עלות ההצעה הזולה

עלות ההצעה הנבדקת
X 50 ניקוד ההצעה =

 הנבדקת
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 התמורה בהצעה הנבדקת *100
 ותרהתמורה בהצעה הזולה בי

 
הציון  הסופי של כל מציע הוא סך כל ניקוד 

 האיכות + ניקוד הצעת המחיר  
 
 

37 

למה הכוונה " עדכון של המודל ותוכנת הצפייה  .8.1.1
"? על מנת לעדכן את המודל יש לבצע גיחת 
צילום נוספת והנחה שלנו שתהיה לכך הזמנת 

 עבודה נפרדת. נבקש הבהרה בנושא זה .

הכוונה בסעיף זה הינה לעדכונים שוטפים, 
תיקונים וחומרים שימסרו על ידי המזמין 

 להעלאה למודל.

38 

 פח ז' נס
הצהרה 

בדבר 
שנות 

 ניסיון 

אנו מניחים כי מדובר בטעות סופר ונבקש לשנות 
בנספח ז' ל ניסיון  של פרויקטים שהושלמו 

עובר למועד  2020ועד   2017וסופקו במהלך 
הגשת ההצעות וזאת בהתאמה  לדרישה ברכיב 

שם נדרש  25אמות המידה בטבלה של סעיף 
 . 2017-2020להראות ניסיון בין 

שינוי זה מבוקש מן הנימוק שנכון למועד הגשת 
חודשים מתחילת השנה  וישנם  7ההצעה עברו  

פרויקטים ראויים ומתאימים לניסיון הנדרש 
 שבוצעו וסופקו בשלמות במהלך חודשים אלו.  

 לא מדובר בטעות סופר. 
הפרויקטים הרלוונטים הינם כאלו אשר 

 .2019 -2017הושלמו בין השנים 

39 

פרט מ 5.8
 טכני

 . מי יספק את הצילומים הקודמים ? 1
. באיזה פורמט  יועברו הצילומים ? נושא זה 2

 חשוב עבור תמחור . 
. כמה תקופות צילום?  על מנת להבין מהו נפח 3

 האחסון הנדרש מהספק לאחר בשרתים שלו. 
 

מדובר בטעות. לא קיימים צילומים  .1
 קודמים.

 לעיל. 1ראו מענה בסעיף  .2

 לעיל. 1בסעיף ראו מענה  .3

40 

מפרט  5.8
 טכני

+ 
נספח ב' 

הצעת 
 מחיר 

נבקש הבהרה כי בהצעת המחיר התשלום בגין 
 שירותי התוכנה הם לשנה ראשונה .

במידה ויש דרישה לשנים נוספות נבקש לציין  
עבור כמה שנות אירוח ותמיכה במערכת 

 מתייחסת הצעת המחיר  ? 
 

הצעת המחיר הינה בגין שירותי תמיכה 
לתוכנה לכלל תקופת חוזה ההתקשרות, 

 24כולל הארכות התוקף. כלומר לתקופה של 
 חודשים. 60חודשים ועד 

 
 

41 

מפרט 
 -טכני
1.3.1  

הנחיות 
למיפוי 

 פוטוגרמט
 

 רי 

נבקש הבהרה מהו הנוהל הנדרש למיפוי . האם 
נוהל מבא"ת ? זה יקל על הבנת שאר הדרישות 

 במפרט 

לפי הנחיות הנוהל הנדרש למיפוי הינו 
 המדידה של המרכז למיפוי ישראל:

 
https://www.mapi.gov.il/ProfessionalI

nfo/Pages/INMS.aspx 
 

https://www.mapi.gov.il/ProfessionalI

nfo/ETC/HD_Mapping/Pages/default.

aspx 

42 
מפרט 

 -טכני
1.1.1. 

ל   DWGהאם הכוונה להמיר את כל השכבות מ 
?SHP 

 כן. 
וגם  DWGהעירייה צריכה לקבל גם בפורמט 

 .SHPבפורמט 

43 

מפרט 
 -טכני

1.8 

האם קיים בעירייה בסיס נתונים על כמות  
 ומיקום בתי ספר,

 רוזטות
 דרכים 

 וממתי המידע ? 

קיים מידע על  גנ"י ובתי ספר. המידע  .1
מעו המידע צריך טיוב ועדכון של 

 אזורים בעיר שלא מעודכן כלל.

נתונים על רוזטות  לא קיים בסיס .2
 ודרכים.

https://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/Pages/INMS.aspx
https://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/Pages/INMS.aspx
https://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/HD_Mapping/Pages/default.aspx
https://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/HD_Mapping/Pages/default.aspx
https://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/HD_Mapping/Pages/default.aspx
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 ניקוד פירוט קריטריון

 50% גובה הצעת המחיר של המציע שכר מבוקש

 
שנות ניסיון 

המשתתף בביצוע 
שירותי מיפוי 

 .פוטוגרמטרי
 

 :בגין כל שנת ניסיון יינתן הניקוד הבא

 5-8  נקודות 6 -שנים 

 8  נקודות 12 –שנים  10 –שנים ויום 
 10  נקודות 20 –שנים ויום ומעלה 

 

 
 
 

20% 
 
 
 

 
שנות ניסיון 

המשתתף בביצוע 
שירותי מידול תלת 

 .מימד
 

 :בגין כל שנת ניסיון יינתן הניקוד הבא

 1-2  נקודות 6 -שנים 

 3  נקודות 12 –שנים 

 4  נקודות 20 –שנים 
 

 
 
 

20% 
 
 
 

מתודולוגיה בביצוע 
 עבודות המיפוי

 בשנים

2017-2020 
 

פרויקט של מיפוי פוטוגרמטרי וצילום אלכסוני שיוצג עבור כל 
 דונם 35,000מעל שטח של 

 פרויקטים( 5נקודות ) עד  2ינתנו 
 

 
10% 
 
 

 
 גודל שטח בו בוצע
 מידול תלת מימד
 ע"י המציע בשנים

2017-2020 

 

עבור כל פרויקט של מידול תלת מימד שיוצג יינתן ניקוד בהתאם 
 פרויקטים(: 3לפירוט הבא )עד 

  נקודות. 2 –דונם   7,000עד 

  נקודות. 5 –דונם   10,000  דונם ועד 7,000מעל 

  נקודות. 10 –דונם  10,000מעל 

 
 
 

10% 

 
 

 כאמור יש לצרף מסמך זה כחלק מהצעתכם. 

44 
מפרט 

 -טכני
1.11.3 

האם קיים בעירייה מידע למיקום חניונים 
כן, קיים מידע למיקום חניונים שונים  ציבוריים ? 

 במחלקת תנועה.

45 

מפרט 
 -טכני

1.15.4. 
 ניקוז 

סעיף זה כלשונו המשמעות לפתוח את כל שוחות 
 הניקוז .

 נבקש הבהרות :
 מה כמות השוחות   .1

. במקרים של פתיחת שוחות בעייתיות/סגירת 2 
 . כביש/כניסה לחצרות, תידרש עזרת התאגיד

. באחריות מזמין העבודה במידה ונדרש לתאם 3
 ולספק ליווי ולהסדיר חסימה של נתיבי הנסיעה

 )עבו ר המדידו ת (עגלות חץ / פיקוח ושיטור

 הסעיף מבוטל.
 מדובר בטעות טכנית.

46 

מפרט 
 -טכני
1.15. 

שכבות 
 עירוניות 

נבקש הבהרה כי סעיף זה כלשונו מצריך סקר 
קרקעי לאיתור כל האובייקטים . הנ"ל משליך 

 במסמך זה. 18ראו תשובה בסעיף  על התמחור . 

47 

מפרט 
 -טכני

 תנאי 6 .ג
 סף

נודה לאישורכם כי אין מניעה להחשיב ניסיון 
מוכח של קבלן משנה של החברה לצורך עמידת 

 בתנאי המכרז. החברה
 

 במסמך זה. 9ראו תשובה בסעיף 



 בס"ד                  
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