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לכבוד
משתתפי הפנייה
א.ג.נ,.

הנדון :הודעה מס'  1מכרז פומבי מס'  4/2020לביצוע צילום אוויר אנכי (אורטופוטו) וצילום
אלכסוני בתחום שיפוט הערים קריית אונו ויהוד מונוסון

.1

הודעה זו מכילה הבהרות ותיקונים למסמכי המכרז שבנדון ותשובות לשאלות
מטעם החברות טריג מידע מרחבי ואופק צילומי אוויר.

.2

מספר העמודים בהודעה זו  3עמודים.

.3

תשומת לב המשתתפים כי הוראות הודעה זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז
והוראותיה גוברות על האמור במסמכי המכרז.

.4

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפנייה .על המציעים לצרף את הודעה זו
להצעתם ,כאשר היא חתומה כנדרש.

תשובות לשאלות חברת טריג מידע מרחבי
מס"ד עמוד וסעיף
במכרז
מסמך ז'-
1
מפרט
שירותים
עמוד 22
סעיפים 3.5
3.6
2

שאלה
סעיף  3.6מתייחס ל  DTMשתואם לקנ"מ  1:250בעוד שסעיף  3.5מציין כי
ההזמנה לפי רזולוציה של  5ס"מ לפיקסל שתואם קנ"מ  1:500נבקש
הבהרה נוכח אי ההתאמה  .1 :האם הכוונה שצפיפות ה  DTMתהיה
תואמת  1:250אך בדיוקים של  1:500או לחילופין שהמזמין מספק DTM
בקנ"מ  1:250שלא נגזר מהצילום העדכני.
תשובה – סעיף  3.6יתוקן לקנ"מ  . 1:500ככל שהמזמין יספק  dtmבקנמ
 1:250יהא על ההספק לבצע את העבודה על פי ה  dtmשיסופק

עמוד ,12
סעיף – 11
תצהיר

נבקש כי יאושרו פרויקטים עבור מזמינים שהם ארגונים כגון  :חברות
כלכליות ,וחברות פרטיות .

עמוד -19
טבלת ניקוד
מרכיב איכות

תשובה – הסעיף יתוקן באופן הבא  .... -יאושרו פרויקטים עבור ארגונים
בהם בוצע צילום אורטופוטו בסדר גודל דומה לעיר קריית אונו
ובקריטריונים שהוצבו במסגרת מכרז זה.

תשובות לשאלות אופק
מס"ד עמוד
וסעיף
במכרז
1

שאלה
האם תיחום העבודה בקרית אונו מתייחס גם לחלק הדרומי שמנותק
מהעיר (מצ"ב צילום מסך)

תשובה – המתחם כולל את כל תחום השיפוט של העיר קריית
אונו (כולל החלק הדרומי המנותק מהעיר )  200 +מטר מסדרון
מחוץ לגבול תחום השיפוט
יש לנו חומר מוכן מ  22.05.2020האם יש אפשרות להוסיף סעיף
לחומר מדף?

2

תשובה – ללא שינוי
3

ההסכם הוא ל  3חודשים – מה לגביי יהוד נווה מונסון שאמורים
להיות מצולמים ב ?2021
.1

תשובה

.2

להלן תיקון לסעיף  8להסכם
הסכם זה נכרת לתקופה של  12חודשים זאת החל מיום ______
וכלה ביום ___________.

.3

להלן תיקון לסעיף  9להסכם
לוחות זמנים
הספק מתחייב להתחיל את העבודות על העיר קריית אונו תוך 15
יום מיום חתימה על ההסכם  ,ולסיים את העבודה ביחס לצילומים

תוך  3חודשים ממועד חתימה על הסכם זה .
הספק מתחייב לבצע את העבודות על העיר יהוד-מונוסון במהלך
חודש מאי  2021על פי הנחיית המזמין מראש ,ולסיים את העבודה
ביחס לצילומים במהלך חודש יולי . 2021
המשך הסעיף ללא שינוי .

