
 

   

   202021/ מס' מכרזל שאלות הבהרה

  טיוב, סריקה והטמעת מסמכים עבור הועדה לתכנון ובניה
  

  תשובה  שאלה/בקשה  נושא  סעיף  עמוד  

תקופת   3.1  5  1
  ההתקשרות

קיימת טעות סופר המביאה לסתירה  " 
(במילים: שנים עשר חודשים  36... 

חודשים) ..." נא אשרו שהתקופה היא 
 1.5חודשים כפי שמופיע בסעיף  36

  להסכם.

היא שלושים  תקופת ההתקשרות
  ושישה חודשים.

 ּ+ ערבות מכרז  3+  6.1  26+  6  2
  נספח הערבות

ובנספח ערבות המכרז נראה  6.1בסעיף 
. 2021שנפלה טעות והשנה צ"ל שנת 

בתאריכי התוקף של בנוסף אין זהות 
הערבות (לפי לוח התאריך העברי נדמה 

). נא 15/2/2021שהמועד היה צ"ל 
  הבהרתכם.

, שניליום עד תוקף הערבות יהיה 
  ),(כולל 1.2.2021תשפ"א,  שבט' יט

3  13+40  2.3.5  +
  14ו  13

  ביצוע העבודה

נבקש לקבל את פרטי מבנה קובץ 
המפתחות.  נבקש להבהיר את דרישת 

השדות אשר בד"כ הינם חלק פירוט 
מטיוב המידע במערכת ולא בקובץ 

  המפתחות.

ד עם מבנה הקובץ יקבע ביח
המציע ובהתאם לדרישת 

לרוב מדובר על טיוב המועצה, 
  , גושים  חלקות ועודכתובות

  אחסון ביניים  14  19  4
נבקש להטיל את דרישת האבטחה 
לכלל חלל העבודה ובכך לייתר את 

  דרישת ארון מתכת נעול. 

  הבקשה מתקבלת 

הערה   40  5
  מפרט טכני  כללית

נבקש לאשר כי הוועדה תספק לקבלן 
  לצורך ביצוע הפרויקט. VPNקישור 

  הבקשה מתקבלת 

6  40  
הערה 
 מפרט טכני  כללית 

איזה נא לציין  -מערכת ניהול הוועדה  
מערכת משמשת את הוועדה נבקש כי 

הוועדה תזמין מספק המערכת את 
מודול הקליטה והקבלן ישלם עבור 

  מחיר שיהיה ידוע מראש.

בשלב זה מדובר על מערכת של בר 
טכנולוגיות ,המועצה בתהליך של 

  מכרז חדש 

   3מבוא+  42+43  7
 תוצרים+

עדכון שכבה 
  גיאוגרפית

ה ומה קיימת בוועד  GISאיזה מערכת 
 GIS-נכלל בדרישות הקישור ל

ולמאגרים אחרים במועצה? האם 
  ? GIS-נדרשת "דקירה" במערכת ה

 –קיימת מערכת של אינטרטאון 
הממשק יבוצע בין תוכנת בר 

  לתוכנת אינטרטאון 

  כללי      8
נבקש לאפשר סיור במשרדי וארכיון 
הוועדה ולקבל מידע על אופן הטיוב 

  ועדה.והסריקה הקודמים שבוצעו בו

ם הארגזי אין צורך בסיור.
נמצאים  המיועדים לסריקה,

  במחסן אליו צמודה חניית רכב.

האם החומר שיגיע לסריקה יכלול   כללי      9
  ?רישום תוכן ברמת מיכל ע"י הוועדה

על הקבלן המציע לספק מיכלים 
אשר יוכנסו לתוכם תיקי בקשה 

,הקבלן הזוכה ינהל רישום של 
חומר שנמסר אליו באמצעות 



 

   

  קובץ אקסל

השלמת פרטי   2  1043
  תיק סעיף

התיק הוטבע כיצד הספק ידע שעל 
מספר שגוי? ומהיכן עליו לשאוב את 

  ?הנתון הנכון

הספק יבדוק זאת מול מערכת  
  ניהול ועדה .

השלמת פרטי   3  1143
  תיק סעיף

כיצד על הספק לוודא כי הגוש חלקה 
  עדכני להיום?

באמצעות בדיקה של השכבה 
של   GIS -המעודכנת במערכת ה

  המועצה 

דרישה לבקשת   3  1243
  מאושרתהיתר 

טעות סופר אין צורך לעדכן   ?מה הכוונה לעדכן באופן גיאוגרפי
  גיאוגרפי

1344  1  

מפרט טכני 
 -סידור וטיוב

דרישה 
להשלמת פרטי 

  תיק

האם בקשות לא מאושרות שאין 
  ?קלוטות יסרקו

הקיימות במועצה כל הבקשות 
  שטרם נסרקו יסרקו למערכת

1444  6  
מפרט טכני 

סריקת 
  מסמכים

  ?לבצע שליפה למייל האם ניתן
ניתן לבצע שליפה למסמכים 

  שיועלו לאתר ההנדסי של המועצה 

1541  14-15  

פירוט רשומות 
קטלוג של 

תיקי בניין ושל 
  מסמכים

האם כל הפירוט הנדרש נמצא על גבי 
  ?התיק עצמו? מהו שם קובץ חד ערכי

 –פירוט הנדרש נמצא על התיק 
וחוסרים יושלמו ממערכת ניהול 

  הועדה 

1618  11.1    
האם ניתן להגדיל את פרק הזמן ליותר 

  (התייחסות לקורונה) ימים 3-מ
פרק הזמן הבקשה מתקבלת, 

  ימים. 7עד ל יוגדל

            

            

            

  
  


