תשתיות רמזורים

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון לתשתיות רמזור ובקרה לפרוייקטים תחבורתיים
נספח השירותים והשכר
נספח ב'
תעריפים  ,ואופן קביעת התמורה
הצעה כספית
ינו18-

פרטי המציע
שם המשרד :
פרטי מגיש ההצעה :
כתובת :
פרטי התקשרות

טלפונים :
דוא"ל :

הוכן עבור צוות אב לתחבורה
ע"י קישורים ניהול ארגון וביצוע התקשרויות  -מרגלית מזרחי צדיק
כל הזכויות שמורות ©

התעריף :ספר התעריפים לתכנון גרסת 12-2013
גרסת צוות אב לתחבורה ירושלים
פרק

תאורה ,מערכות ותשתית חשמל

27

תשתיות רמזורים
מחיר בסיס לצומת  -שלב סופי
צומת מכל סוג שהוא :צומת  ,Xצומת  ,Tהסתעפות מרומזרת
ובלבד שהיא כוללת רמזורי העדפה לרק"ל ו/או לתח"צ ,כלי
רכב והולכי רגל  -לשלב סופי.
27.1.8

מחיר בסיס ב₪ -

43,582.00

צומת

מחיר בסיס לצומת  -שלב ביצוע
צומת מכל סוג שהוא :צומת  ,Xצומת  ,Tהסתעפות מרומזרת
ובלבד שהיא כוללת רמזורי העדפה לרק"ל ו/או לתח"צ ,כלי
רכב והולכי רגל  -לשלב ביצוע.

26,149.20

צומת

תשתית לכניסות פרטיות

21,791.00

כניסה

גל ירוק
גל ירוק בין צמתים יחושב על פי המרחקים בין מנגנוני הרמזורים
המחוברים בגל ירוק.
27.1.11

מחיר הבסיס נקבע בש"ח ל -ק"מ

18,159.00

ק"מ

הערה :אם ייעשה שימוש בתוואי צנרת אחרת למטרה זו ,לא
ישולם עבור תשתית זו בנפרד ומחירה נכלל בעלות התשתית
האחרת.
תשתיות צנרת ותאים
תשתית צנרת ותאים למערכות שאינן תאורה כגון מצלמות
עבור שטח עירוני מינמיאלי יחושב לפי  3ק"מ

9,685.00

ק"מ

תשתית מצלמות לצומת [בודד] מחיר מנימום

12,106.00

צומת בודד

תשתית למצלמות במחלף מחיר מינימום

24,212.50

מחלף

27.1.6
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רגרסיה
הרגרסיה על פי מספר הרמזורים המשוקלל * בפרויקט
* מספר הרמזורים המשוקלל  -מספרם הכולל של הצמתים
המוזמנים בפרויקט:
לשלב סופי ,לשלב ביצוע וכניסות פרטיות.
27.1.10

מקדם הפחתה

מספר הרמזורים המוזמן
1

רמזורים

1.00

2

רמזורים

0.95

3

רמזורים

0.90

4

ומעלה

0.80

5

ומעלה

0.70

אבני דרך לתשלום התמורה
תאור העבודה

אבן דרך
אבני דרך
לתשלום
התמורה

אחוז לא"ד

1

תכנון מוקדם

15%

2

תכנון סופי

15%

3

תכנון מפורט

45%

4

פיקוח עליון

20%

5

אישור המזמין לבדיקת תקינות לאחר הפעלה

5%

סה"כ:
הנחה

100%
על תעריף זה חלה הנחה קבועה בשיעור 20%

מדד בסיס התעריף
102.3

אוגוסט 2013 -

מחירי התעריף צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש  -מדד בסיס החוזה
בסיס 2012
מדד המעודכן
המדד המעודכן הינו מדד בסיס חישוב התמורה כפי שנקבע בנספח השכר להסכם
עדכון התמורה
התמורה תעודכן ממדד בסיס החוזה [המדד המעודכן] על פי תנאי ההצמדה כפי שיוגדרו בהסכם
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תעריף חשכ"ל

2

התעריף

2.1

התעריף " :התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת לעת בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר [להלן:
תעריף חשכ"ל ] התעריף לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל כמוגדר באותו תעריף .

2.2

תעריף יועצים לניהול [מקצעות שונים] על פי הוראה  13.9.2מתוקף מיום 01.09.2017

3

3.1

דרגת השכר
דרגת השכר תיקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל -על המציע לצרף תעודות המעידות על השכלתו על
נסיונו בתחום בו נדרשת עבודת הייעוץ  .יש לציין את מספר העובדים המקצועיים אשר מעסיק המציע על פי הגדרות התעריף
על פי טופס הצהרת מתכנן /יועץ אותו יתבקש הזוכה למלא כתנאי לאישוא שכר על פי תעריף חשכ"ל .

למרות האמור לעיל ,הצוות ראשי על פי שיקול דעתו לקבוע את היקף השעות ואת דרגת נותני השירותים הדרושים לביצוע
3.1.2
המטלה בכל הזמנת עבודה.
4

הנחה
הנחה קבועה בשיעור:

4.1

20%

על אף האמור בתעריף חשכ"ל ,המחיר לשעת עבודה יקבע על פי המחירים המכסימליים המפורסמים בתעריף חשכ"ל ועל פי
דרגת זכאות נותן השירות בפועל כשהם מוכפלים על פי  80%מערכם .הפחתה זו תחול על כל .שעות הייעוץ המוזמנות ו/או
המבוצעות בפועל גם בגין ביצוע המטלה/עבודה /הזמנה אשר מסגרת השעות שנקבעה בגינה לא תחול על פי הגדרות התעריף
.הפחתה

היועץ מאשר בחתימתו ,כי קרא את תעריף חשכ"ל והוא מודע לכל כלליו ותנאיו  ,ומסכים לתנאי הזמנה להציע הצעות:
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