
 

 

 

חב' דנה הנדסה בע"מ )חברה מנהלת מטעם משרד הכלכלה לאיזור הדרום ואיו"ש( וגדיש חברה 
להנדסה בע"מ )חברה מנהלת מטעם משרד הכלכלה לאיזור הצפון ואיו"ש( )להלן תיקראנה שתיהן 

"(, בתוקף תפקידן כחברות מנהלות מטעם המינהל לאיזורי פיתוח החברות המנהלותביחד: "
שירותי בזאת קבלת הצעות למתן "(, מזמינות משרד הכלכלהבמשרד הכלכלה והתעשייה )להלן: "

משרד הכלכלה  עבוראיסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאוייש באזורי תעשייה 
 (."השירותים"לרבות ההסכם המצורף לו )להלן:  , הכל כמפורט במסמכי המכרז,והתעשייה

החברות המנהלות תבחרנה, מבין המציעים שישתתפו בהליך, זוכה אחד ותתקשרנה עמו בחוזה  .1
 מסגרת לאספקת השירותים.

חודשים, כאשר לחברות המנהלות בלבד  24תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה של  .2
בתקופה/ות נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת  שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות

 חודשים. 36הארכה כוללת של עד 
 תנאי סף מצטברים להשתתפות במכרז: .3

המציע הינו חברה, שותפות, עוסק מורשה או התאגדות מותרת ורשומה לפי כל דין, ולו  .3.1
, לרבות בדבר 1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 סקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום.הע
אם המציע הינו תאגיד, למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת  .3.2

ההצעה. לגבי מציע שהינו תאגיד, התאגיד אינו בסטטוס של חברה מפרת חוק ואינו 
 בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

כינוס נכסים או הקפאת הליכים או שקיימת  המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או .3.3
 לגביו הערת "עסק חי".

 המציע מקיים את אחת מן האפשרויות שלהלן: .3.4
המציע הינו מודד מוסמך )בעל רישיון( או חברה המעסיקה מודדים מוסמכים  .3.4.1

לצורכי צילום ועיבודו וכן למציע  בנוסף, המציע עוסק בהטסת רחפנים. כשכירים
רישיון הפעלה מסחרית בתוקף של כלי טיס בלתי מאויש מאת רת"א ולו או למי 

לפחות עובד אחד מטעמו(, קיים היתר מטיס כטב"מ בקשר עין בתוקף (מעובדיו 
 .מטעם רת"א

המציע עוסק בהטסת רחפנים לצורכי צילום ועיבודו וכן למציע רישיון הפעלה  .3.4.2
וקף של כלי טיס בלתי מאויש מאת רת"א ולו או למי מעובדיו )לפחות מסחרית בת

עובד אחד מטעמו(, קיים היתר מטיס כטב"מ בקשר עין בתוקף מטעם רת"א 
למציע התקשרות עם מודד מוסמך )בעל רישיון( או עם חברה המעסיקה מודדים .

 .מוסמכים

ים מוסמכים המציע הינו מודד מוסמך )בעל רישיון( או חברה המעסיקה מודד .3.4.3
למציע התקשרות עם חברה העוסקת בהטסת רחפנים לצורכי צילום  .כשכירים

ועיבודו וכן לחברה רישיון הפעלה מסחרית בתוקף של כלי טיס בלתי מאויש מאת 
רת"א ולה או למי מעובדיה )לפחות עובד אחד מטעמה(, קיים היתר מטיס כטב"מ 

 .בקשר עין בתוקף מטעם רת"א

ש שנים האחרונות )בעצמו או באמצעות קבלני משנה(, שירותי איסוף, המציע העניק בשלו .3.5
עיבוד וניתוח מידע באמצעות רחפן, בפרויקט תשתיות לגביו מתקיימים כל התנאים 

 שלהלן:
 לפחות.₪  15,000,000היקפו הכספי של פרויקט התשתיות הינו  .3.5.1

ו אתר תצלומים אוויריים כולם לאות 6המציע ביצע, במועדים שונים, לפחות  .3.5.2
 עבודות בפרויקט.

מובהר כי נדרש שהשירותים, כהגדרתם לעיל, סופקו באותה המערכת שהמציע 
 מציג במסגרת הצעתו למכרז.

 להזמנה. 18.6הגדרות מונחים לעניין תנאי הסף מפורטות בסעיף 

  



 

שלבי, הכולל שלושה שלבי משנה. -בחינת ההצעות ובחירת הזוכה תיערך באמצעות הליך דו .4
ריעו החברות המנהלות בדבר עמידת ההצעות בתנאי הסף. לאחר מכן תיבחן איכות תחילה יכ

ההצעות שעמדו בתנאי הסף. לאחר שלב הערכת האיכות ייבחנו הצעות המחיר שצורפו להצעות, 
אשר עמדו בכל תנאי הסף ואשר עברו את שלב הערכת האיכות. החברות המנהלות תבחרנה 

מחיר( הגבוה  30% -איכות ו 70%הניקוד המשוקלל )כזוכה את המציע שהצעתו קיבלה את 
 ביותר, והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

מסמכי המכרז המלאים מצויים באתר האינטרנט של גדיש חברה להנדסה בע"מ בכתובת:  .5
www.gadish.co.il  תחת הלשונית "מכרזים" וניתן לעיין ולהפיק את מסמכי המכרז באמצעות

 הדפסתם מאתר האינטרנט האמור.
כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של גדיש חברה להנדסה בלבד  .6

ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף, ובפרט סמוך למועד הגשת ההצעות, לגבי כל שינוי 
 ון כאמור.או עדכ

המציעים רשאים להפנות אל החברה שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז ותנאיו, לידי גב'  .7
להזמנה, וזאת  17ובהתאם להוראות סעיף  yamis@gadish.co.ilימית שחר בכתובת הדוא"ל 

 .06/02/2022עד ליום 
ם למפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במשרדי את ההצעות במכרז יש להגיש בהתא .8

 בלבד 14/02/2022 -ביום שני ה, 4אזור, קומה  31גדיש חברה להנדסה בע"מ בכתובת: המצודה 
 .12:00ועד לא יאוחר מהשעה  08:00החל מהשעה 

החברות המנהלות אינן מתחייבות לבחור הצעה כלשהיא, והן רשאיות לבטל את המכרז כולו  .9
 ו לדחותו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתן המוחלט.או חלקו, א

המידע בפרסום זה הינו תמציתי. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי  .10
המכרז המפורסמים באתר גדיש חברה להנדסה בלבד. במקרה של סתירה או אי התאמה בין 

 מסמכי המכרז.התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו 
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