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עד שעה  06/02/2022מכרז נקוב כי המועד אחרון להעברת שאלות מציעים הינו ל בהודעת השינוי .1

12:00 . 

 

 להלן מענה לשאלות המציעים שהתקבלו עד למועד אחרון לקבלת שאלות: .2

:  האם ביצוע מס' פרויקטים אצל לקוח אחד או מאידך צילום מקטעים שונים בפרויקט  שאלה .2.1

 כפרויקטים שונים? אחד ארוך ומתמשך יכולים להיחשב

ניתן להציג מספר פרויקטים אצל לקוח אחד, כפרויקטים נפרדים. מקטעים שונים : תשובה

רק במידה ומדובר  בפרויקטים אחד ארוך ומתמשך יכולים להיחשב כפרויקטים שונים,

בפרויקטים אצל חברות תשתית ממשלתיות כגון: נתיבי ישראל, רכבת ישראל, חוצה ישראל 

 וכו', כאשר הגוף/חברה ממשלתית הגדירה את הפרויקט כפרויקט נפרד בתקצוב/צוות התכנון.

 האם ישנה עדיפות לפרויקטים שבוצעו מול גופים ממשלתיים.:   שאלה .2.2

 רויקטים שבוצעו מול גופים ממשלתיים ו/או מוניציפליים.ישנה עדיפות לפ: תשובה

האם פרויקטים שבוצעו על ידנו בתור קבלן משנה יכולים להיחשב כפרויקטים לטובת :   שאלה .2.3

 נקודות הזכות?

במידה ופרויקט יוצג על ניתן להציג פרויקטים כקבלן משנה לצורך נקודות זכות, אולם : תשובה

ידי שני מציעים שונים, ניתן יהיה לזקוף את הניסיון לשני המציעים או למציע אחד בלבד, הכל 

 .דעתן של החברות המנהלותלפי שיקול 

הפרויקטים של המעקב אמורים להיות מבוצעים על ידי המערכת המוצעת, או  8האם :   שאלה .2.4

מערכת המוצעת או בלי מערכת יחשב כפרויקט מעקב מיפוי רחפני לפרויקט שלא בהכרח ב

 לצורך הניקוד ומעבר תנאי הסף?

מיפוי רחפני לפרויקט שלא בהכרח במערכת המוצעת או בלי מערכת לא יחשב כפרויקט : תשובה

 לצורך הניקוד ומעבר תנאי הסף.



 
 , בוצע נכון ומוצרי החישוב ומעקב התקדמות עבודה עיבוד המודלים והאורתופוטו:   שאלה .2.5

 לעכשיו בתוכנה לא מבוססת ענן , אך אני בתהליך קניית רישיון לתוכנה מבוססת ענן.

הפלטפורמה שאני מציג למכרז ) מבוססת ענן שיתופי ( שונה מהפלטפורמה של העבודות שאני 

ואם זה חובה להציג את העבודות שלי  מגיש להוכחת יכולת , איך זה משפיע על ניקוד העבודות ?

 ז?שאני מציג למכר באותה פלטפורמה

 חובה להציג פרויקטים שבוצעו באותה פלטפורמה שמוגשת למכרז.: תשובה

,  flash memoryהמוצגת יהיה על גבי  סרטון המציג את סביבת העבודה והפלטפורמה:   שאלה .2.6

במקום  flash memoryהאם ניתן לצרף תוכניות אורתופוטו למעקב פרויקטים על גבי 

 ?להדפיסם

 ניתן להציג תכניות אורתופוטו במדיה דיגיטלית.: תשובה

האם סרטון שיש לצרף לטובת ניקוד האיכות צריך להתבסס על יכולות ושימושי :   שאלה .2.7

 המערכת הנדרשים בנספח א', נספח השירותים?

על הסרטון להתבסס על יכולות ושימושי המערכת הנדרשים בנספח א'. ניתן להראות : תשובה

 .בסרטון מערכתה יתרונות נוספים של

לרוב מקובל שהרישיונות מסופקים לפי מספר משתמשים ולא לפי מספר פרויקטים. :   שאלה .2.8

בכך ישנה אפשרות לכל משתמש לפתוח עשות פרויקטים במקביל ללא תוספת תשלום. האם 

 כוונתכם בהצעת המחיר היא מחיר רשיון למשתמש ולא לפרויקט?

משתמשים, ללא הגדרה של מספר  20 -שנתי להצעת המחיר מתייחסת לרשיון : תשובה

התווספה שורה לרשיון שנתי גם . בנספח זה מעודכן 11הפרויקטים או גודלם. רצ"ב נספח א'

המחיר דונם,  150נוסף )במידת הצורך(. כמו כן המחיר במקרה של אזור תעשייה בשטח מעל 

)כפי  דונם 150 -דונם נוספים ולא לכל דונם נוסף מעבר ל 50לכל  השתנה כך שיהיההנוסף 

 .שפורסם במסמכי המכרז המקוריים(

 היות ומדובר במערכת המיועדת למיפוי פוטוגרמטרי וטריאנגולציה::   שאלה .2.9

 האם כוונתכם בשני הסעיפים האמורים לאישור מפ"י של המערכת המוצעת לביצוע (1

 בפרק ה' בהנחיות מנהל המרכז למיפוי ישראל? 3נחיה המדידה פוטוגרמטרית למס' ה  

 ?06/6/2021מתאריך   

 המרכז למיפוי ישראל למערכת הפוטוגרמטרית מהווה תנאי הכרחי?האם אישור  (2

בפרק ה' בהנחיות מנהל המרכז למיפוי  3אכן מדובר באישור מפ"י המופיע בהנחיה ה: תשובה

וי ישראל למערכת הפוטוגרמטרית אינו מהווה אישור המכרז למיפ. 6/6/21ישראל מתאריך 

ניקוד האיכות בפרמטר התרשמות צוות הבדיקה מהמערכת   תנאי הכרחי, אלא יתבטא בתוספת

 טבלת אמות המידה:להלן עדכון  לפי הסרטון המצורף.



 
אופן בחינת אמת  אמת מידה מס'

 המידה
אופן חלוקת 

 הניקוד
ציון איכות 

 מירבי
בשירותי איסוף, עיבוד  נסיון .1

וניתוח מידע באמצעות 
רחפן, בפרויקטים תשתיות 

 העומדים בתנאי הסף

 נק' 5 רויקטיםפ 1-2

 נק' 35

 נק' 15 רויקטיםפ 3-5
 נק' 25 רויקטיםפ 6-7

פרויקטים  8
 ומעלה

 נק' 35

התרשמות צוות הבדיקה  .2
מהמערכת לפי הסרטון 

 המצורף

נוחות למשתמש, 
פונקציונליות 

ויכולת התאמת 
המערכת לצרכי 

 המשרד

 נק' 10עד 

 נק' 40

יכולות ניתוח 
 והשוואה

 נק' 10עד 

אישור מפ"י 
לביצוע מדידה 

פוטוגרמטרית לפי 
בפרק  3הנחיה ה'

ה' בהנחיות מנהל 
 מפ"י

 נק' 5

יכולות מעקב 
 ותיעוד

 נק' 5עד 

 נק' 5עד  אבטחת מידע
 נק' 5עד  שירות ותמיכה

רמת הדיוק של הצילום  .3
 האווירי

עבור כל אחד 
מהפרויקטים 
שצוינו על ידי 
המציע לצורך 

ניקוד, יש לפרט 
את רמת הדיוק 

ולצרף אורתופוטו 
חתום על ידי מודד 

מוסמך, הכולל 
רמת דיוק של 

 התוצרים

עבור צילום 
של   ברמת דיוק

 5ס"מ עד  3מעל 
 יח' 5 –ס"מ 

 נק' 10
צילום עבור 

ברמת דיוק של 
 3ס"מ עד  1מעל 
 נק' 10 –ס"מ 

חוות דעת מזמיני שירותי  .4
 קודמים

נוחות למשתמש, 
פונקציונליות 

ויכולת התאמת 
המערכת לצרכי 

 המשרד

עבור כל המלצה 
ממזמין 

שירותים שהוגש 
נק'. עד  3למכרז 

לציון מקסימלי 
 נק' 15בן 

 נק' 15

 

איך מחושבים הסעיפים השונים בניקוד אמות המידה הכספיות? האם לכל סעיף ערך :   שאלה .2.10

שווה? האם סוכמים את הסעיפים לפרויקט אחד? איך מתייחסים לכל דונם נוסף? כפי 

 בצורה ברורה. 30% -שהדברים כתובים אין אפשרות לחשב את ה

סעיפים השונים בטבלת משרד הכלכלה והחברות המנהלות ערכו כתב כמויות אומדן ל: תשובה

הצעת המחיר. כמויות מוערכות אלה פנימיות בלבד, לצורך השוואת ההצעות הכספיות של 

  ההצעות הכספיות של המציעים יוכפלו בכמויות המוערכות לצורך חישוב ההצעה  המציעים.

  



 
הכספית. ההצעה הכספית הנמוכה ביותר תקבל את הציון המקסימלי ושאר ההצעות ינוקדו 

 לצורך חישוב הניקוד המשוקלל. 0.3יחסית אליה. הניקוד הכספי שיחושב יוכפל במקדם 

דונם  50טבלת ההצעה הכספית תוקנה כך שהמחיר הנוסף הינו לכל  –לתשומת לב המציעים 

 .2.8, כאמור במענה לשאלה דונם 150 -נוספים ולא לכל דונם נוסף מעבר ל

מחייב? במידה וביכולתנו להשלים את השירותים האם נספח השירותים הינו נספח :   שאלה .2.11

הנדרשים באמצעות מספר מערכות מקבילות ולא באמצעות מערכת אחת בלבד, האם זה 

 מקובל?

פירוט השירותים בנספח א' הינו מחייב. ניתן להשתמש במספר מערכות מקבילות : תשובה

ש במערכות להשלמת השירותים הנדרשים. על המציעים לקחת בחשבון שנוחות השימו

 מקבילות תתבטא בציון האיכות על המערכת.

כתוב כי "המערכת תעבד בצורה אוטומטית סט של אלפי  3בהתאם לנספח א' סעיף :   שאלה .2.12

תמונות שיאפשר ייצור מודלים בדיוק מודד מוסמך". האם הכוונה היא שהמערכת 

מובנה בתוך והמערכת ולא מדובר בתוכנה חיצונית  האינטרנטית תכיל מנוע פוטוגרמטרי

הכוללת את המנוע והעברת המודלים לתוכנה אחרת שבה יבוצעו החישובים של משתמשי 

 הקצה?

, המנוע לא חייב להיות מובנה בתוך המערכת. ניתן 2.11כאמור בתשובה לשאלה : תשובה

ו משתמשי הקצה את להשתמש בתוכנה חיצונית ולהעביר את המודולים לתוכנה בה יבצע

 החישובים. כאמור נוחות השימוש במערכות שונות תתבטא בציון האיכות על המערכת.

 
את ההצעות במכרז יש להגיש בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לתיבת מועד הגשת המכרז שונה.  .3

 -ביום שני ה, 4אזור, קומה  31המכרזים במשרדי גדיש חברה להנדסה בע"מ בכתובת: המצודה 

 .12:00ועד לא יאוחר מהשעה  08:00בלבד החל מהשעה  3/202207/0

 

יפורסמו בעיתונות, שינוי תנאי המכרז המפורטים במענה לשאלות  10/02/2022 -ביום חמישי ה .4

 הבהרה זה.

 
מובהר כי מכתב הבהרה זה, על נספחיו,  מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורף להצעת הקבלן. 

 נותרו ללא שינוי.יתר תנאי המכרז 

 
 

 ב כ ב ו ד   ר ב,

 

 אפרת אברהם ורונה

 מנהלת בקרה תקציבית

 



 

 
 11נספח א'

 הצעה כספית
 
 

 2יש להכניס טופס זה בלבד למעטפה מס' 
 
בשים לב לאמור במסמכי מכרז, לרבות לאמור בחוזה על נספחיו, הצעתנו הכספית לביצוע השירותים נשוא  .1

 מכרז זה )להלן: "ההצעה"( הינה כדלהלן:
 

מחיר לפרויקט  תיאור סוג השירות מס'

דונם  150עד 

)בש"ח לפני 

 מע"מ(

 50לכל תוספת 

 דונם נוספים 

דונם  150מעל 

)בש"ח לפני 

 מע"מ(

דמי שימוש שנתיים  רשיון .1
 20 -במערכת ל

משתמשים )החברות 
המנהלות, משרד 

 הכלכלה ומי מטעמו(
 -הערה: המחיר יהיה ל

משתמשים לשנה  20
)ללא הגבלת פרויקטים 

 או גודלם(

 

רשיון לכל משתמש  .2
 20 -)מעבר ל נוסף

 (1משתמשים בסעיף 

דמי שימוש שנתיים 
במערכת לכל משתמש 

נוסף )ללא הגבלת 
 פרויקטים או גודלם(

 

   הקמת פרויקט בענן אתרהקמת  .3

הקמת נקודות בקרה  הקמת נק' בקרה .4
בשטח על ידי מודד 

 מוסמך

  

הטסת רחפן לצרכי  הטסה .5
צילום ומיפוי ע"י מפעיל 

 מורשה

  

עיבוד חומרי הטיסה  עיבוד .6
והתאמתם לשימוש 

 במערכת

  

הכנת תוצרים כולל  דו"חות כלולים 5 .7
 חתימת מודד

  

    נוסףכל דו"ח  .8

 
 
 

 ההצעה הנה סופית ומוחלטת וכוללת, בנוסף על האמור לעיל, בין היתר, גם את ההוצאות כדלקמן: .2
 

 
 הוצאות בגין העסקתם של אנשי הצוות של הספק וספקי המשנה, ככל שיידרש.  .2.1
הוצאות בגין מתן הסברים ו/או הבהרות ו/או מצגות בנוגע לשירותים נשוא חוזה זה לגורמים הנדרשים  .2.2

 בכל מועד שיידרש לכך, והצגת עבודתו כולה או חלקה לפי דרישת המזמין.
 )ככל שיידרש(. הוצאות הדפסה כריכה ושכפול מסמכים .2.3



 
הוצאות אדמיניסטרטיביות של הספק ו/או מי מטעמו, לרבות הוצאות נסיעה, ביול על פי דין, טלפונים,  .2.4

סיעות, תוכנות, מיסים אגרות היטלים אש"ל, רכב, ביטוח, עובדים, תקורה, רווח, בטלת עובדים, נ
 ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הספק, וכן כל הוצאה אחרת הקשורה לביצוע השירותים.

 
להצעה יתווסף מס ערך מוסף כחוק, שישולם על ידי המזמין למציע הזוכה במועד תשלומו של כל תשלום  .3

 ותשלום על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.
 

 .7.5.2בהתאם להוראות תכ"ם, פרק  12/2021עה תוצמד למדד המחירים לצרכן לחודש ההצ .4
 

המזמין אינו מתחייב לבצע את כל ההיקפים ו/או מרכיבי השירות המצוינים בנספח השירותים בחוזה. בכל  .5
 מקרה, המזמין ישלם אך ורק על פי אספקת השירות בפועל ועל פי התנאים המצוינים במכרז זה.

 
 
המציע מאשרים כי הודע לנו ואנו מסכימים לכך כי גדיש חברה להנדסה בע"מ ודנה הנדסה בע"מ הינן אנו  .6

חברות מנהלות מטעם משרד הכלכלה, וכי תחילת ביצוע השירותים ו/או המשכם ו/או השלמתם וכן 
ים התשלומים להם נהיה זכאים עבור ביצוע השירותים, מותנים  באישורים תקציביים ובהעברת התקציב

בפועל מאת משרד הכלכלה לחברות המנהלות. לפיכך הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת בהתחייבות בלתי 
חוזרת, כי לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או כל טענות שהן במקרה ולא יאושרו התקציבים ו/או במקרה ויתעכבו 

מנה ומתן השירותים ו/או תשלומים ו/או במקרה ולא יינתן לנו צו להתחלת מתן השירותים ו/או תבוטל ההז
 יופסקו השירותים במהלכם.

 
 
 

 
 תאריך  שם המציע  שם החותם בשם  המציע  חתימה מלאה וחותמת המציע

 
 
 


