
19-דצמ

הצעה כספית 

תאורה תקשורת , הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון  חשמל
ומולטיטובולר לפרוייקטים תחבורתיים

פרטי המציע 

שם המשרד 

פרטי מגיש ההצעה 

:המציע בחתימתו מצהיר כי קרא הבין ומסכים לאמור בנספח ההצעה הכספית ומסמכי הפניה לקבלת הצעות 

תאריך

פרטי התקשרות 

כתובת 

טלפונים 

ל "דוא

חתימת המציע 

הוכן עבור צוות אב לתחבורה 

י קישורים ניהול ארגון וביצוע התקשרויות מרגלית מזרחי צדיק "ע

©כל הזכויות שמורות 



העבודה קטע אומדן מ "ק- אורך במ "מחיר לק

תאורה על עמודים      1.53,150,000.00₪   2,100,000.00₪

22,950,000.00₪   1.54,425,000.00₪      
תאורה על עמודי חשמולת 

 -OCSכולל שלבי ביצוע

מספר תחנות חשמל

50,000.00₪        2100,000.00₪         

מספר חדרים  חשמל

50,000.00₪        2100,000.00₪         

7,775,000.00₪      

אומדן מ "ק- אורך במ "מחיר לק

540,000.00₪      1.5810,000.00₪         

ר "במ- שטח 

2,400.00

העבודה קטע אומדן מ "ק- אורך במ "מחיר לק

תאורה על עמודים      2.75,670,000.00₪   2,100,000.00₪

82,950,000.00₪   2.77,965,000.00₪      
תאורה על עמודי חשמולת 

 -OCSכולל שלבי ביצוע

מספר תחנות חשמל

50,000.00₪        5250,000.00₪         

מספר חדרים  חשמל

50,000.00₪        3150,000.00₪         

14,035,000.00₪    

אומדן מ "ק- אורך במ "מחיר לק

540,000.00₪      2.71,458,000.00₪      
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עבודות תקשורת ערונית 

21,810,000.00₪                     

2,268,000.00₪                       

ריכוז אומדנים לצורך קביעת אחוז השכר 

עבודות חשמל תאורה תקשורת 

תקשורת עירונית

הארקת גשרים

תקשורת עירונית

14

חדרי מישרים10

  : 2כ עבודות חשמל קטע מספר "סה

 2קטע מספר  

תחנות9

דוגמא לקביעת אומדנים בפרויקט

1

5

7

 בפרויקט 1קטע מספר 

 אומדן שטחי הגשרים6

: 1קטע -כ עבודות חשמל "סה

תחנות3

חדרי מישרים4



1'ב
קביעת התעריפים 'א

 17,775,000.00₪.א

2.א

התעריף 3.א

מתקנים רגילים - חשמל ומעליות - י.א.א.א4.א

אחוז השכר הישים  לעבודה 5.א

חישוב התמורה 'ב

השירותד"מס

אחוז 

השכר 

לשירות

שכר לסעיףאחוז השכראומדן ערך מבנה

          15.0%7,775,000.005.2602%61,347.08₪תכנון מוקדם1

          5.0%7,775,000.005.2602%20,449.03₪תכנון סופי ותוכניות מסכמות2

          5.0%7,775,000.005.2602%20,449.03₪תוכניות הגשה וטיפול באישור הרשויות3

          10.0%7,775,000.005.2602%40,898.06₪חישוב מערכות המתקן4

        35.0%7,775,000.005.2602%143,143.19₪תוכניות מערך או התקנה כוללות5

          10.0%7,775,000.005.2602%40,898.06₪מפרטים וכתבי כמויות6

          15.0%7,775,000.005.2602%61,347.08₪פיקוח עליון על ביצוע העבודה6

          5.0%7,775,000.005.2602%20,449.03₪קבלת המבנה ואישורו6

100.0%408,980.55₪        

'ג

125%.ג

     4306,735.41₪.ג

מדד בסיס 'ד

19114.30-אוק

חתימת המציע 

2- ' דף מס

מדד תשומות הבניה 

תאריך

5.2602%
נקבע בהתאמה לערך המבנה הכולל 

לעבודות חשמל לשני הקטעים
 ₪      21,810,000.00 

₪ 102,245.14
על תעריף זה חלה הנחה קבועה בשיעור 

כ השכר המחושב לאחר הנחה "סה

ההנחה 

דוגמא-   עבודות חשמל תאורה ותקשורת 1קטע 

אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר 

יתוקן על פי האמור בהזמנה לקבלת הצעות /יעודכן - האומדן נקבע על פי הערכה ראשונית בלבד 

כ "סה:כ "סה



2'ב
קביעת התעריפים 'א

 1810,000.00₪.א

2.א

התעריף 3.א

הנחת קווי תקשורת- י.א.א.א4.א

אחוז השכר הישים  לעבודה 5.א

חישוב התמורה 'ב

השירותד"מס

אחוז 

השכר 

לשירות

שכר לסעיףאחוז השכראומדן ערך מבנה

            15.0%810,000.003.0000%3,645.00₪תכנון מוקדם1

            15.0%810,000.003.0000%3,645.00₪מפה מצבית וסימון תוואי2

            15.0%810,000.003.0000%3,645.00₪סימון העצמים במפה ובשטח3

            5.0%810,000.003.0000%1,215.00₪תיאום וטיפול באישור הרשויות4

            20.0%810,000.003.0000%4,860.00₪תוכניות עבודה כוללות5

            10.0%810,000.003.0000%2,430.00₪מפרטים וכתבי כמויות6

            10.0%810,000.003.0000%2,430.00₪פיקוח עליון על ביצוע העבודה7

            10.0%810,000.003.0000%2,430.00₪עדכון תוכניות עבודה לאחר הביצוע8

100.0%24,300.00₪          

ההנחה 'ג

1.ג

מדד בסיס 'ד

19114.30-אוק

חתימת המציע 

3- ' דף מס

מדד תשומות הבניה 

תאריך

כ "סה:כ "סה

על תעריף לא חלה הנחה קבועה

דוגמא- תקשורת עירונית  - 1קטע 

אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר 

יתוקן על פי האמור בהזמנה לקבלת הצעות /יעודכן - האומדן נקבע על פי הערכה ראשונית בלבד 

3.0000%
נקבע בהתאמה לערך המבנה 

הכולל לעבודות תקשורת 
עירונית לשני הקטעים

 ₪        2,268,000.00 



4'ב
קביעת התעריפים 'א

ר"מ12,400.00.א  

2.א

התעריף 3.א

הארקת גשרים- צ "מע4.א

ר "מחיר למ5.א

חישוב התמורה 'ב

השירותד"מס

אחוז 

השכר 

לשירות

ר "מ- שטח התכנון 
ר  "מחיר למ

₪- ב
שכר לסעיף

          15,120.00₪        75.0%2,400.008.40₪גמר תכנון1.ב

            5,040.00₪        25.0%2,400.008.40₪גמר ביצוע2.ב

100.0%20,160.00₪          

'ג

110%.ג

       418,144.00₪.ג

מדד בסיס 'ד

19101.20-אוק

חתימת המציע 

4- ' דף מס

מדד המחירים לצרכן 

תאריך

כ "סה:כ "סה

₪ 2,016.00
על תעריף זה חלה הנחה קבועה בשיעור 

כ השכר המחושב לאחר הנחה "סה

ההנחה 

דוגמא- הארקת גשרים   - 1קטע 

אומדן השטחים לתכנון 

יתוקן על פי האמור בהזמנה לקבלת הצעות /יעודכן - האומדן נקבע על פי הערכה ראשונית בלבד 

8.40₪   



6'ב
קביעת התעריפים 'א

 114,035,000.00₪.א

2.א

התעריף 3.א

מתקנים רגילים - חשמל ומעליות - י.א.א.א4.א

אחוז השכר הישים  לעבודה 5.א

חישוב התמורה 'ב

השירותד"מס

אחוז 

השכר 

לשירות

שכר לסעיףאחוז השכראומדן ערך מבנה

        15.0%14,035,000.005.2602%110,740.36₪תכנון מוקדם1

          5.0%14,035,000.005.2602%36,913.45₪תכנון סופי ותוכניות מסכמות2

          5.0%14,035,000.005.2602%36,913.45₪תוכניות הגשה וטיפול באישור הרשויות3

          10.0%14,035,000.005.2602%73,826.91₪חישוב מערכות המתקן4

        35.0%14,035,000.005.2602%258,394.17₪תוכניות מערך או התקנה כוללות5

          10.0%14,035,000.005.2602%73,826.91₪מפרטים וכתבי כמויות6

        15.0%14,035,000.005.2602%110,740.36₪פיקוח עליון על ביצוע העבודה7

          5.0%14,035,000.005.2602%36,913.45₪קבלת המבנה ואישורו8

100.0%738,269.07₪        

'ג

125%.ג

     4553,701.80₪.ג

מדד בסיס 'ד

19114.30-אוק

חתימת המציע 

5- ' דף מס

מדד תשומות הבניה 

תאריך

כ "סה:כ "סה

₪ 184,567.27
על תעריף זה חלה הנחה קבועה בשיעור 

כ השכר המחושב לאחר הנחה "סה

ההנחה 

דוגמא- עבודות חשמל תאורה ותקשורת   - 2קטע 

אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר 

יתוקן על פי האמור בהזמנה לקבלת הצעות /יעודכן - האומדן נקבע על פי הערכה ראשונית בלבד 

5.2602%
נקבע בהתאמה לערך המבנה 
הכולל לעבודות חשמל לשני 

הקטעים
 ₪      21,810,000.00 



7'ב
קביעת התעריפים 'א

 11,458,000.00₪.א

2.א

התעריף 3.א

הנחת קווי תקשורת - י.א.א.א4.א

אחוז השכר הישים  לעבודה 5.א

חישוב התמורה 'ב

השירותד"מס

אחוז 

השכר 

לשירות

שכר לסעיףאחוז השכראומדן ערך מבנה

            15.0%1,458,000.003.0000%6,561.00₪תכנון מוקדם1

            15.0%1,458,000.003.0000%6,561.00₪מפה מצבית וסימון תוואי2

            15.0%1,458,000.003.0000%6,561.00₪סימון העצמים במפה ובשטח3

            5.0%1,458,000.003.0000%2,187.00₪תיאום וטיפול באישור הרשויות4

            20.0%1,458,000.003.0000%8,748.00₪תוכניות עבודה כוללות5

            10.0%1,458,000.003.0000%4,374.00₪מפרטים וכתבי כמויות6

            10.0%1,458,000.003.0000%4,374.00₪פיקוח עליון על ביצוע העבודה7

            10.0%1,458,000.003.0000%4,374.00₪עדכון תוכניות עבודה לאחר הביצוע8

100.0%43,740.00₪          

'ג

1.ג

מדד בסיס 'ד

19114.30-אוק

חתימת המציע 

6- ' דף מס

מדד תשומות הבניה 

תאריך

דוגמא- עבודות תקשורת עירונית - 2קטע 

אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר 

יתוקן על פי האמור בהזמנה לקבלת הצעות /יעודכן - האומדן נקבע על פי הערכה ראשונית בלבד 

3.0000%
נקבע בהתאמה לערך המבנה 

הכולל לעבודות תקשורת 
עירונית לשני הקטעים

 ₪        2,268,000.00 

כ "סה:כ "סה

ההנחה 

על תעריף לא חלה הנחה קבועה



א

א "מ    95.00₪ 1.א

א "מ    267.00₪.א

א "מ    345.00₪.א

ב

מקדם א "מ

1,0001.00עד 

2,0000.98

3,0000.96

4,0000.93

5,0000.91

6,0000.89

7,0000.87

8,0000.85

9,0000.82

10,0000.80ומעלה 

ג

15% 1.ג

210%.ג

310%.ג

435%.ג

510%.ג

615%.ג

75%.ג

100%

ד

19101.20-אוק

7- ' דף מס

תאריך

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

חתימת המציע 

פיקוח עליון 

קבלת המבנה ואישורו 

: כ"סה

מדד בסיס  התעריף

:מדד המחירים לצרכן 

מכרז לביצוע - פרטים וכתבי כמויות , מפרטים 

: הערות הנחת כמות 

קווי מערכת כוורות צנרת ושוחות הזנה לתשתיות  : אופני מדידה

מונחים במקביל משני צידי , (מולטיטוביולר)תקשורת וחשמל לרכבת 

א מסילה כולל את הקווים משני צידי המסילה ויממד "המחיר למ, המסילה

. לפי אורך ציר התוואי 

התאים וחיבור הקווים המשניים , א כולל את תכנון הצנרת" השכר למ

. המצורף לפניה זו   [SOW]כמפורט בתכולת העבודה  ערכי ביניים 

ייקבעו על 

פי 

אינטפולציה
על פי אורכם לשל הקטעים הרלבטניים והמאושרים - תכנון העתקות 

.לתכנון 

אורך התוואי לצורך קביעת מקדם הנחת כמות ייקבע על פי האורך הכולל 

צנרת רב כנית והעתקת : לתכנון בכל פרויקט ולכל סוג עבודה בנפרד 

.תשתיות  

תכנון מוקדם 

תכנון סופי 
תוכניות לרשויות והטיפול באישורן ובכל באישורים 

הנדרשים
תכנון מפורט 

אבני דרך לתשלום התמורה

תכנון העתקת תשתיות חברת חשמל 

צוות אב לתחבורה - תעריף 

א "מ- ח ל"צנרת רב כנית  ותשתיות חברת חשמל נקבע בש, תעריף צוות אב לתחבורה לתכנון תשתיות ומערכות 

.הכל כמפורט להלן ובמסמכי הפניה לקבלת הצעות 

:מחירי בסיס 

צנרת רב כנית הכוללת רצועת מתח גבוה 

צנרת רב כנית ללא רצועת מתח גבוה  רצועת מתח גבוה 



2

2.1

2.2

3

3.1

3.1.2

4

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

תאריך חתימת המציע

דרגת השכר 

על המציע לצרף תעודות המעידות על השכלתו על - דרגת השכר תיקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל

יש לציין את מספר העובדים המקצועיים אשר מעסיק המציע על פי הגדרות התעריף  . נסיונו בתחום בו נדרשת עבודת הייעוץ 

.ל  "יועץ אותו יתבקש הזוכה למלא כתנאי לאישוא שכר על פי תעריף חשכ/על פי טופס הצהרת מתכנן 

הצוות ראשי על פי שיקול דעתו לקבוע את היקף השעות ואת דרגת נותני השירותים הדרושים לביצוע , למרות האמור לעיל

.המטלה בכל הזמנת עבודה

הנחה 

4.1

20%: הנחה קבועה בשיעור

ל ועל פי"המחיר לשעת עבודה יקבע על פי המחירים המכסימליים המפורסמים בתעריף חשכ, ל"על אף האמור בתעריף חשכ    

או/שעות הייעוץ המוזמנות ו.הפחתה זו תחול על כל .  מערכם80%דרגת זכאות נותן השירות בפועל כשהם מוכפלים על פי   

הזמנה אשר מסגרת השעות  שנקבעה בגינה לא תחול על פי הגדרות התעריף/עבודה /המבוצעות בפועל גם בגין ביצוע המטלה  

.הפחתה

ל "תעריף חשכ

התעריף

: להלן]כפי שמתפרסם מעת לעת בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר " התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים: "התעריף 

.התעריף לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל כמוגדר באותו תעריף  [ל "תעריף חשכ

01.02.2019 מתוקף מיום 13.9.2על פי הוראה  [מקצעות שונים]תעריף יועצים לניהול 

הוכן עבור צוות אב לתחבורה

מרגלית מזרחי צדיק- י קישורים ניהול ארגון וביצוע התקשרויות "ע

©כל הזכויות שמורות 


