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 מדידה   שירותי   למתן   3/21מכרז פומבי מס'  לשאלות הבהרה במסגרת    תשובות 

 
 
שהתקבלו    מענה להלן   .1 הבהרה  בע"מ    אצל לשאלות  המלח  ים  להגנות  הממשלתית  החברה 

 .  "( ביחס למסמכי המכרז שבנדון המזמינה )" 

כל   .2 עליהן  ויחולו  מתנאיו,  כחלק  ייחשבו  המכרז,  ממסמכי  נפרד  בלתי  לחלק  יהפכו  אלו  הבהרות 
המכרז.   למסמכי  הנוגעות  להצעתו, ההוראות  זה  הבהרות  מסמך  לצרף  המציע  חתום    על  כשהוא 

 .   , במקום המיועד לכך בסופו 

התייחסות  .3 באי  להו   נה המזמי של    ה אין  כדי  בשאלה,  כלשהו  לפרט  או  כלשהי  הסכמה  לשאלה  ות 
 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז. 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי   .4
 . מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד 

 מענה  שאלה  הפניה  # 
 אזור א' ואזור ב'   – טופס ההצעה הכספית    – (  1-2() 6מסמך א') 

1.  

שעות   כללי  מספר  את  להבהיר  מבוקש 
וכן   שדה"  ב"יום  הנכללות  העבודה 

 ב"יום משרד".  
 

מספר שעות העבודה הנכללות ב"יום  
הינו   עבודה   שעות  עשר  עד   שדה" 

  משך   כולל  לא,  עצמו  העבודות )בשטח  
יחול על כל סוגי    האמור(.   הנסיעה  זמן

"יום   של  המוגדרות  שדההמדידות   "
הן   הכספית,  ההצעה    ביחס בטופסי 

 '.ב לאזור  ביחס  והן '  א לאזור
" משרד  יום" ב  העבודה  שעות   מספר

האמור  עבודה   שעות  תשע  עד  הינו  .
ביחס   והן  א'  לאזור  ביחס  הן  יחול 

 לאזור ב'. 

2.  

ל  כללי  ביחס  להבהיר  ימיתמבוקש    , מדידה 
להאם   עם  הכוונה  בתימטרית  מדידה 

במים   רגלית  עומקים  מדידת  או  סירה 
 . רדודים לאורך קו החוף

בטופסי   כהגדרתה  ימית  מדידה 
ב'(   ואזור  א'  )אזור  הכספית  ההצעה 

מ סירה,  הינה  עם  בתימטרית  דידה 
הידרוגרף ע"י  מדידת  חתומה   .

רגלית   כמדידה    לאעומקים  תחשב 
 ימית אלא כמדידה יבשתית. 

3.  

טיפוסי  ה גודל  ה  ולדעת מה   מבוקש .א כללי 
 .ימיתמדידה  ב של השטחים 

העומקים    ולדעת מה   מבוקש .ב טווח 
 במדידה ימית. 

גריד    רזולוציית  י מהמבוקש לדעת   . ג
כמה   )כל  למדידה  העומק  נקודות 

מדוד( עומק  נדרש  במדידה    מטר 
 ימית. 

העומקים   טווח  המדידה,  שטחי  גודל 
העומק   נקודות  גריד  רזולוציית  וכן 
לצורכי   בהתאם  ייקבעו  הנדרשים 
הפרויקט הרלוונטי, במסגרת הזמנות  
ככל   המזמינה,  שתנפיק  העבודה 
שתנפיק, על פי שיקול דעתה המוחלט.  
מתחייבת   אינה  המזמינה  כי  מובהר 
לטווח   ו/או  מינימלי  שטח  לגודל 
גריד    לרזולוציית  ו/או  עומקים 

 מסוימים.



 

 

האם נדרש למדוד את  מבוקש להבהיר   כללי 
פרופיל מהירות הקול במים לפני ביצוע  

 . מדידות

כן,  כן.   כיול  כמו  דו"ח  לצרף  וכן  יש 
להגיש כל מסמך ו/או דו"ח שיתבקש  

 המדידה.   ביצוע  טרם  על ידי המזמינה,

4.  

מה  מבוקש .א כללי  השטחים    ו לדעת  גודל 
 במדידה יבשתית.  הנדרש למדידה

לדעת   .ב השטח    ומה מבוקש  סוג 
 במדידה יבשתית.  הנדרש למדידה

ייקבע   .א המדידה  שטחי  גודל 
הפרויקט   לצרכי  בהתאם 
הזמנות   במסגרת  הרלוונטי, 
ככל  המזמינה,  שתנפיק  העבודה 
דעתה   שיקול  פי  על  שתנפיק, 

המזמינה  המוחלט כי  מובהר   .
שטח  לגודל  מתחייבת  אינה 

 .מינימלי למדידה

סוגי   .ב את  מראש  להגדיר  ניתן  לא 
דידה, ועל הספק הזוכה  שטחי המ

השירותים   לביצוע  ערוך  להיות 
  ביחס לכל סוגי השטחים, לרבות 
וכל  חופים  תשתיות,  הררי,  שטח 

שטח של  נוסף  כפי    במרחב   סוג 
 שיידרש בהתאם לצרכי הפרויקט. 

 הסכם ההתקשרות   – מסמך ב'  

5.  
לדעת   6.6סעיף  מינימום  מבוקש  היקף  יש  האם 

במהלך תקופת    ת שירותי מדידהולהזמנ 
שנת  כל  במהלך  ו/או  ההתקשרות 

 התקשרות. 

  6.6לא. תשומת לבכם לאמור בסעיף  
 להסכם. 

6.  
מבוקש להוסיף תת סעיף לפיו יתאפשר   16 עיףס

של   מוקדם  סיום  על  להכריז  לספק 
 . ההתקשרות

 המכרז. אין שינוי בתנאי 

7.  

התמורה   7.2 עיףס תעודכן  האם  לדעת  מבוקש 
ביטול   חוק אזור  לאזור א' במקרה של 

והנחות   )פטורים  באילת  חופשי  סחר 
 . 1985 -ממיסים(, תשמ"ה 

המכרז נערך בהתאם לדין הקיים. ככל  
על   המשפיעים  בדין  שינויים  שיחולו 
המזמינה   רשאית  תהא  דנן,  המכרז 
לערוך התאמות נדרשות, על פי שיקול  

 דעתה הבלעדי. 
הצמדה   7.12 עיףס  .8 של  מנגנון  לקבוע  מבוקש 

 לתמורה. 
 המכרז. אין שינוי בתנאי 

המתייחס   10 עיףס  .9 סעיף  תת  להוסיף  מבוקש 
   לנזקים שייגרמו )ככל שייגרמו( לספק.

 מכרז. אין שינוי בתנאי ה

10.  

העבודה   4.25 עיףס הזמנת  כי  להבהיר  מבוקש 
תונפק בכפוף לקיומו של תקציב מתאים  

 השירותים. לביצוע  

תשלום  גם  כמו  המזמינה,  פעילות 
מתבצעת   השונים,  לספקים  התמורה 

לרבות   לדין,  מוסר  בהתאם  חוק 
 . 2017- תשלומים לספקים, תשע"ז

כי   4.9 עיףס  .11 לקבוע  הזמניםמבוקש  ייקבע    לוח 
 לספק. נההמזמיבהסכמה בין 

 המכרז. אין שינוי בתנאי 

12.  

מבוקש להבהיר את אופן התמחור עבור   5.8 עיףס
   .השתתפות בפגישות

בפגישות   השתתפות  בגין  התשלום 
המזמינה   החלטת  פי  על  ייקבע 
ומיקומה   הפגישה  לסוג  בהתאם 

פי  ,  הפיזי הכספית  על  ההצעה  מחירי 
 .  של הזוכה במכרז

13.  
  מבוקש להוסיף הוראה לפיה  המזמינה  6.1 עיףס

מורשת רשימת  למודד  חתימה  י  עביר 
שינוי  תו  ה מטעמ שיש  פעם  בכל  עדכן 

 ברשימה. 

 אין שינוי בתנאי המכרז. 

לקבוע 7.5 עיףס  .14 הגשת    מרביזמן    מבוקש  מיום 
 נה. ע"י המזמי והחשבון ועד לאישור

משך אישור החשבון יהא בכפוף לדין,  
 לעיל.  10 תשובה לשאלה מס' כאמור ב



 

15.  
במקרה   8.7 עיףס לנהוג  יש  כיצד  לדעת  מבוקש 

  ו של הספק משרד   םלואין סגר רשמי אש
 . ריבוי חולים בשלמושבת 

 

על הספק להיערך מבעוד מועד למתן  
לדרישות   בהתאם  השירותים, 

 המזמינה.  

16.  

  מסמך ב' הסכם 
 10ס'  –

סעיף   הוראות  את  לבטל    10מבוקש 
 לאור קיומה של פוליסת ביטוח.  

הבקשה נדחית. סעיפי אחריות ונזיקין  
יחולו במלואם ללא קשר לקיומה של  
בהתאם   הנדרשת  ביטוח,  פוליסת 

 להסכם. 
 כללי 

17.  

לקבל כללי  טכני    מבוקש  נספח   מסמך/ 
מקצועיות המדיד  ודרישות  ות  לסוגי 

 השונות. 

הדרישות   המכרז.  בתנאי  שינוי  אין 
תימסרנה   המדידות  לביצוע  ביחס 
שתנפיק   העבודה  הזמנות  במסגרת 
המזמינה, ככל שתנפיק, על פי שיקול  

 דעתה. 
 

 בכבוד רב, 

 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ                                                  

 

 חתימת המציע: ______________ 

 


