
   לב השרון 

  פרויקט מחשוב יעודי קרקע ל  1/2018מכרז פומבי מס' 

 פרוטוקול מפגש הבהרות

 ועבר במייל לכל הקבלנים המשתתפיםהו  30.1.2018שהתקיים בתאריך 
 

 : מועצה אזורית לב השרון משתתפים מטעם 
  יועץ מקצועי -ויקטור עמרם , מהנדס המועצה-אילן בר

 
 .המשתתפים רשימת הקבלניםמצ"ב 

פורום שרת , בר טכנולוגיות, טלדור מערכות מחשבים, גאודע ניהול מידע ומקרקעין , אינטרטאון 
   

 כללי .1

 אילן הציג את שילוב הפרויקט במחשוב הכולל של הוועדה .  
בין היתר: מחשוב תכניות בניין  הכוללפרויקט יעודי קרקע מ –מהות המכרז ויקטור סקר את 

עיר, פירוק תקנונים ויצירת שכבת קומפילציה עדכנית בכל עת הפקת דף מידע לכל מגרש, 
 , לתכנון ובנייה לב השרוןדה מקומית ועובמתן שירותי עדכון ותחזוקה 

 .תנאי הסף שנקבעו פורטוכמו כן 

אם למשתתף יש שאלה נבקש כי . 08.02.2018הבהרה מועד אחרון לשאלות  –שאלות ספקים  .2
שיקדים וישאל, כדי שהוועדה תוכל להשיב בהקדם וככל שיהיה צורך יוכל המשתתף לבקש 

הבהרות או שינויים בתשובת הוועדה  . שאלה שתגיע לאחר המועד האחרון כבר לא תזכה 
 .וועדה למענה ע"י ה

. יש להימנע  ועצהמהבכתב יחייבו את המשתתפים ואת המועצה רק תשובות שיועברו ע"י  .3
 מבקשת פרטים ומידע בע"פ, ואין להסתמך על כל תשובה שלא הועברה בכתב באופן רשמי

 .ע"י המועצה

 .12:00בשעה  20.02.2018 –מועד להגשת הצעות  .4

 עיקרי ההתקשרות  .5

 "קומפלוט"מערכת לניהול הוועדה מבית מועצה קיימות בנכון למועד פרסום המכרז  .5.1
 קומפלוט".  "ומערכת גאוגרפית מבית 

 : אותו יידרש הזוכה לבצע כולל, בין היתרמחשוב המידע פרויקט  .5.2

בהתאם לדרישות הרפורמה בתכנון ובניה ו/או  ,הכנת דפי מידע למגרש/ חלקה .5.2.1
, הכולל מידע תכנוני )כגון: פירוט תכניות, הנחיות, המועצהבהתאם לדרישות 

התכנון והבניה )מסירת  מגבלות, הוראות, זכויות וכדומה(, הכול כמפורט בתקנות
, החל על חלקה/מגרש מתוך  תכניות מתאר ארציות, תכנית 1989 -מידע(, תשמ"ט

 מפורטות )תב"ע(;  מתאר מחוזית,  תכנית מתאר לישוב )כוללנית( ותכניות

ת עדכני( לשכבת קומפילציית ייעודי קרקע "עדכון גרפי וסימבולוגי )על פי נוהל מבא .5.2.2
 ;ב )כוללנית( ומפורטות )תב"ע(על פי  תכניות מתאר לישו

 .יצירת שכבת קומפילציה המבוססת על גבולות מגרשים ויעודים עדכניים .5.2.3

 :)שיכול ויחולו במקביל( הזוכה יידרש לבצע את העבודות בשתי תקופות עיקריות .5.3

מחשוב כל תכניות בניין עיר החלות –שלב מחשוב ארכיב תכניות בניין עיר –שלב א'  .5.3.1
 חודש .  24תקופת שלב א' תהא עד  .המועצהבתחום השיפוט של 



, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, יכול ויחול במקביל שלב ב' )אופציונאלי .5.3.2
בתקופה זו הזוכה יידרש לקלוט למערכת את  –תקופת התפעול השוטף  –( לשלב א'

 חודש מיום חתימה על החוזה.  60. תקופת שלב ב' תהא עד התכניות באופן שוטף

 .עובד מלעבוד בפרויקט כל בסמכות הוועדה לפסול  –עובדים אישור  .6

ערבות המכרז בדיוק בנוסח שבחוברת את המשתתפים שיש להקפיד ולהגיש תשומת לב  .7
 . ובהתאם לתאריך המצוין במסמכי המכרז המכרז, ללא כל שינוי או הסתייגות

רה ואין להגיש הערות לגבי אישור על הביטוחים יש לשלוח כחלק משאלות הבה –ביטוחים  .8
 עם שינויים והסתייגויות. רק הזוכה יגיש חתום על חברת הביטוח.

להתקשרות יבוצע פיילוט שמטרתו בחינת יכולות מהלך החודשיים הראשונים ב –פיילוט  .9
 . בין הצדדיםהזוכה ותיאום ציפיות 

פיצוי ככל שלא עמד הזוכה באיכות הנדרשת על ידי לב השרון אזי ההתקשרות תבוטל ללא 
כלשהוא  וללא כל תמורה על העבודה שבוצעה על ידי הזוכה במסגרת הפיילוט . התמורה בגין 

 הפיילוט תקום לזוכה רק לאחר אישור בכתב שהפיילוט בוצע בהצלחה.

בחותמת המשתתף וחתימת מורשה חתימתו יש לחתום בתחתית כל עמוד במסמכי המכרז  .10
, ככל לב השרוןסמכים אחרים שתוציא )לרבות על הפרוטוקול של מפגש ההבהרות ומ

 שתוציא(. 

את השאלות יש  .מועצהבמשרדי ההבהרה ששלח באחריות המציע לאמת קבלת שאלות  .11
 ר באופן שנקבע במסמכי המכרזילהעב

 
 

 רשם ויקטור עמרם


