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 .1כללי
"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון ,פיתוח ושימור אורבני -
ירושלים (להלן" :הצוות") .הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים
ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית
הנלווית לה.
כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן
ובתכנון מערכות תומכות כגון :חניוני חנה-וסע ומסופי אוטובוסים.
פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הינו תכנון והקמה של הקווים
המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים.
במסגרת פעילותו מעוניין הצוות להתקשר עם יועצים למתן שירותי ייעוץ בטיחות עבור פרויקטים
מתחום ההנדסה האזרחית ,כמפורט בהזמנה זו להלן.

 .2הגדרות
צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים ,העמותה לתכנון ,פיתוח ושימור אורבני
המזמין -
ירושלים.
נציג המזמין  -מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים
המפורטים בהזמנה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה .כל
עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת יהיה נציגו ראש אגף תשתיות בצוות ו/או מי
מטעמו.
ייעוץ בטיחות לפרויקטים מתחום ההנדסה האזרחית.
העבודה -
מי שהגיש הצעה ,בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו .המציע יהיה האישיות
המציע -
המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.
הזוכה/זוכים  -מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם לביצוע
השירותים המפורטים בהזמנה זו.
הסכם מסגרת  -ההסכם שייחתם עם הזוכה/ים למתן השירותים כאמור לעיל.

הזמנת עבודה  -אופן ההתקשרות עם הזוכה/ים לביצוע מטלות שיקבעו.

 .3השירותים הנדרשים
 3.1הצוות מעוניין להתקשר עם יועצים למתן שירותי ייעוץ בטיחות עבור פרויקטים מתחום
ההנדסה האזרחית שבאחריות המזמין.
 3.2השירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ( )SOWהמצורף להלן .יובהר כי מסמך
תכולת העבודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות .על המציע לקרוא בעיון את
המסמך הנ"ל ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות בו.

 .4תקופת ההתקשרות
 4.1משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  5שנים או עד תום המסגרת הכספית ,לפי המוקדם.
 4.2יובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה ,אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות,
אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשות בהזמנת העבודה ,לשביעות רצון המזמין.
 4.3עוד יובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה או הזוכים ,והוא שומר לעצמו את הזכות
להקטין או להגדיל את ההתקשרות ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 .5תנאי סף
על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:
 5.1המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה.
 5.2למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו – ( 1976להלן בסעיף זה" :החוק") ,דהיינו :אישור מפקיד מורשה
(כמשמעו בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:
א .מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס
הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.
ב .נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ על
פי חוק מס ערך מוסף.
 5.3המציע בעל ניסיון מוכח של עשר ( )10שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בטיחות לפרויקטים
מתחום ההנדסה האזרחית.
 5.4המציע מעסיק ,בהעסקה ישירה ,נותן שירותים אשר עומד בתנאים המצטברים הבאים (להלן:
"נותן השירותים"):
 5.4.1מהנדס אזרחי רשום או אדריכל רשום.

 5.4.2בעל ניסיון מוכח של חמש ( )5שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בטיחות לפרויקטים
מתחום ההנדסה אזרחית.

 .6המסמכים שיש לצרף להצעה
בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:
 6.1העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה.
 6.2אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל.
 6.3נספח התמורה המצ"ב כנספח ב' להזמנה זו ,חתום על ידי המציע.
 6.4תצהיר המציע ,בצירוף טבלה ,לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד
האיכותי המצ"ב כנספח ג' להזמנה זו.
 6.5תצהיר נותן השירותים ,בצירוף טבלה ,לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד
האיכותי המצ"ב כנספח ד' להזמנה זו.
 6.6תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצ"ב כנספח ה' להזמנה זו.
 6.7מסמכים להוכחת ניסיונו והשכלתו של נותן השירותים ,כדלקמן:
א .קורות חיים.
ב .העתק רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 6.8רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם.
 6.9נוסח הזמנה זו ,חתום בכל עמוד.
 6.10הסכם ההתקשרות המצ"ב להזמנה זו ,חתום בכל עמוד ובמקום המיועד לכך בעמוד האחרון.
יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציע לתנאי ההתקשרות.
 6.11שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין ,ככל ויהיו ,חתומות על ידי המציע.

 .7הסכם מסגרת ותנאים נלווים
 7.1ההסכם הינו הסכם מסגרת והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו.
 7.2מובהר בזאת כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או
לספק לזוכה עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של
ההסכם והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה .כמו כן ,הצוות
שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם שייחתם עם הזוכה ,בהתאם
לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 7.3העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב .בטרם
ביצוע העבודה יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך

ביצוע העבודה וביניהם  -פירוט העבודה הספציפית הדרושה ,לוח זמנים ,והנחיות מיוחדות
לביצוע העבודה.
 7.4יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא
הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת.
 7.5נותן השירותים ירכז את ביצוע העבודות בפועל ויידרש להיות מעורב באופן פעיל בביצוע
העבודות ,וכן עליו להיות זמין בכל עת למתן מענה בנוגע לעבודות ולהשתתף בוועדות הצוות
ובישיבות מקצועיות ,ככל שיידרש.

 .8לוח זמנים
 8.1לוח הזמנים לכל הזמנת עבודה ייקבע ע"י נציג הצוות בעת העברת הזמנת עבודה ספציפית
בכתב .מובהר בזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העבודות לפני קבלת הזמנת עבודה
חתומה ומאושרת מאת נציג הצוות.
 8.2במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים לצוות שמורה זכות הקיזוז ,כמפורט בהסכם המסגרת.

 .9התמורה הכספית
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

ההיקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו עבור כלל הזוכים הינו בסך  .₪ 5,000,000הצוות שומר
לעצמו את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים.
התמורה תהיה על פי נספח התמורה המצ"ב כנספח ב' להזמנה זו.
לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.
מדד :מדד המחירים לצרכן של חודש פברואר . 2020
התמורה לעבודות המתכנן תשולם על פי אחד מהתעריפים המפורטים להלן .יובהר כי התעריף
יקבע בעת הזמנת עבודה ,בהתאם לסוג ואופי עבודה המוזמנת ,על פי נתוני הפרויקט
והשירותים המוזמנים.
תעריף צוות אב לתחבורה :על פי המפורט בנספח ב' (נספח התמורה) ועל פי המפורט להלן.
 9.6.1התמורה לעבודה תשולם ליועץ על פי מחירי יחידה – / ₪מחיר יחידה ,על פי האורכים
ו/או השטחים אשר יוזמנו בפועל ועל פי שירותי המתכנן אשר יבוצעו בפועל בכל אחד
מהקטעים ובכל אחד מסוגי המבנים .מחירי היחידה הינם בגין תכנון וטיפול בנושאי
בטיחות לאורך התוואי ,במבנים ,גשרים ומנהרות .מחירי היחידה יכללו את כל
השירותים המפורטים בהזמנה להציע הצעות ובמסמך תכולת העבודה ) ,(SOWלרבות
עמידה בדרישות הבטיחות שבחוק התכנון והבניה ,תקני בטיחות ודרישות שרותי
הכבאות שבתוקף.

 9.6.2מחירי היחידה הינם ב ₪ -ליחידה ועל פי אופני המדידה הקבועים לכל אחד מסוגי
המבנים.
 9.6.3מחירי היחידה מתייחסים ל 100% -שירותים .באם יוזמן מאת המתכנן שירותים
נוספים (הכנת נספח ואישורו בשלב התב"ע או תכנון מפורט ופיקוח בשלב ההקמה),
אלה יחושבו על פי סך השירותים החלקיים ,כמפורט בטבלת אבני הדרך.
 9.6.4בנוסף למחירי היחידה המנויים לעיל יצוין כי למבנים מסוג חדרי נהגים ו/או חדרי
השנאה ו/או חדרים טכניים קטנים נקבע גם מחיר מינימום למבנה .מחיר המינימום
למבנה נועדו להבטיח את שכר המתכנן למבנה בעל שטח קטן ,כאשר שכר המתכנן
המחושב על פי מחירי היחידה קטן מהמינימום הקבוע.
 9.6.5מבנים  :בגין ייעוץ במבנים [שאינם חדרי נהגים וכו' ] כגון :חניונים ,מבני דפו או כל
מבנה אחר ,השכר בגינם ישולם בהתאמה על פי אחד התעריף המנויים בנספח ב'.
 9.6.6מחירי היחידה הינם קבועים עד אורך מכסימלי של  -2ק"מ [ 2,000מ"א] .כאשר יוזמנו
קטעי תכנון באחד מסוגי המבנים אשר אורכם עולה על  2,000מ"א – שכר המתכנן
יחושב על פי הסכם מיוחד .
 9.6.7מקדם מנהרה כפולה – השכר למנהרה כפולה יחושב כאשר הוא מוכפל במקדם .1.6
 9.6.8השכר בגין תכנון מערכות בטיחות ,באם יוזמן ,ישולם בהתאמה על פי אחד
מהתעריפים המנויים בנספח ב' ,על פי ערכם של המערכות המתוכננות ,הכול כמוגדר
בתעריף הרלבנטי.
 9.7תעריף חשכ"ל" :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.
 9.7.1התמורה בגין ביצוע העבודה תשולם על פי שעות העבודה כפי שיושקעו בפועל בכל אחד
משלבי העבודה.
 9.7.2קביעת דרגת השכר :על המציע לצרף תעודות המעידות על השכלתו וניסיונו בתחום בו
נדרש הייעוץ לצורך קביעת דרגת השכר ,הכול על פי הגדרות התעריף.
 9.7.3חלוקת השעות :על המציע לציין את אופן חלוקת שעות העבודה לפי דרגת רמת נותן
השירותים בפועל ובצירוף תעודות ופירוט הניסיון של כל אחד מעובדי המציע ,כפי
שיפורטו בהצעה.
 9.7.4יצוין כי המציע בחתימתו על נספח התמורה מאשר כי קרא את תעריף חשכ"ל ומודע
לכל כלליו ותנאיו.
 9.7.5הקצב השעות :במידה ותקבע התמורה על פי שעות עבודה ,הצוות ייקבע את הערכת
השעות הנדרשת לביצוע העבודה לכל אחד משלבי העבודה.

 9.7.6למרות האמור לעיל ,הזוכה יפנה לצוות עם סיום  75%מהקצב השעות לשלב ויגדיר את
הסיבות לתוספת הקצב ,ככל ותידרש ,לאישור הצוות .יצוין כי הדרישה תהיה תמיד
מראש ובכתב וכי לא ייערך עדכון להקצב השעות על שעות אשר בוצעו בדיעבד ולא
נתקבלה בגינם הודעה מראש או לא אושרו מראש ע"י הצוות .
 9.7.7חשבונות :הזוכה יגיש חשבונות על פי התקדמות העבודה בכל שלב ,בצירוף שעות
עבודה מדווחות .החשבון המוגש יהיה לשלב או לתקופה או לביקור ,הכול כפי שיוגדר
בהסכם ולא יותר מהמוגדר בו.
 9.7.8אופן הדיווח :אופן הדיווח הוא כמפורט בנספח  1לתעריף חשכ"ל [להלן" :הדו"ח"].
המתכנן יציין בדו"ח את הנתונים הבאים :תאריך ביצוע השירות ,מספר השעות
שבוצעו ,תיאור השירות ,שם המבצע וחתימת המבצע .
 9.8תעריף משרד הביטחון :הכול כפי שמוגדר בקובץ "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון חלק 2
פרק  ,"2.15.1אשר נועד לקבוע את תכולת השירותים בתכנון בנושא בטיחות שיינתן ע"י מתכנן
מומחה בתחום הבטיחות ואת התמורה עבור ביצוע העבודה ,בנוסף על ההוראות הכלולות
החלק מספר  1של קובץ תעריפים ונהלים .
 9.9תעריף נתיבי ישראל :ספר תעריפים לתכנון גרסת  – 12/2013פרק  29יועץ בטיחות – מנהרות.
 9.10הנחה :על התעריפים המנויים לעיל תחול הנחה כמפורט להלן .יצוין כי הנחה זו תחול על כל
ההתקשרויות עם הזוכה על פי הסכם המסגרת.
 9.10.1תעריף חשכ"ל – על המחירים המרביים הקבועים בתעריף תחול הפחתה בשיעור .20%
יצוין כי הפחתה זו תחול גם אם על פי הגדרות התעריף נאמר אחרת.
 9.10.2תעריף משרד הביטחון – ללא הנחה ,ועל פי הנחיות התעריף .
 9.10.3תעריף נתיבי ישראל – ללא הנחה ,על פי מקדמי התעריף והאורך המוזמן בפועל.

 9.11שירותי המתכנן – אבני הדרך לתשלום התמורה  -תעריף צוות אב :אבני הדרך לתשלום
התמורה ישולמו למתכנן על פי המפורט להלן .המזמין רשאי לשנות את אבני הדרך בהתאם
לעבודה המוזמנת ולפי העניין ,בכל הזמנת עבודה.

 9.12יובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע הינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע ,ישירות
ועקיפות ,כולל :שכר ,הוצאות משרדיות ,נסיעות ,חניה וכד' .על אף האמור בסעיף זה יהיה
הזוכה רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השירותים ,בתאום
מראש ,והמזמין יישא בהוצאות אלה.
 9.13חשבונות :בחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע על פי שעת עבודה /מחירי יחידה /על פי
אורכים/שטחים ,ובהתאם למחירי היחידה בהצעה הזוכה .הזוכה יצרף לחשבונות דו"ח
המציין את תאריך ביצוע השירות ,תיאור השירות ,מספר השעות/מדידות/אורכים/שטחים
שבוצעו ,שם המבצע ,וחתימת המבצע.
 9.14התשלומים ישולמו לאחר אישור המזמין לחשבונות שיוגשו על ידי הזוכה בגין השירותים
שבוצעו בפועל ועל פי הזמנות העבודה המאושרות.
 9.15התמורה תשולם במועד שוטף  60+יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות.

 .10קריטריונים לבחירת ההצעה

הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה  100נקודות,
כדלקמן:
מס"ד

10.1
המציע
10.2

ניסיון רלבנטי של המציע במתן שירותי ייעוץ
בטיחות עבור רק"ל ו/או כבישים.
* עד  1נק' לכל פרויקט.

 10נק'

ניסיון רלבנטי של המציע במתן שירותי ייעוץ
בטיחות עבור חניוני רכב ו/או מסופי תחבורה
ציבורית.
* עד  3נק' לכל פרויקט.

 15נק'

ניסיון רלבנטי של נותן השירותים במתן שירותי
ייעוץ בטיחות עבור רק"ל ו/או כבישים.
* עד  1נק' לכל פרויקט.

10.3

10.4

קריטריון

ניקוד
מקסימלי

נותן
השירותים

ניסיון רלבנטי של נותן השירותים במתן שירותי
ייעוץ בטיחות עבור חניוני רכב ו/או מסופי תחבורה
ציבורית.
* עד  3נק' לכל פרויקט.

10.5

ניסיון רלבנטי של נותן השירותים במתן שירותי
ייעוץ בטיחות עבור חניוני רכב מבונים ו/או מסופי
תחבורה ציבורית מבונים.
* עד  3נק' לכל פרויקט.

10.6

המציע/נותן ניסיון המציע ו/או נותן השירותים בייעוץ בטיחות
השירותים אש במבנים.
*עד  2נק' לכל פרויקט.

10.7

המציע/נותן ניסיון המציע ו/או נותן השירותים בעבודה
השירותים בירושלים.
* עד  1נק' לכל פרויקט.

 10נק'

 15נק'

 15נק'

 10נק'

 5נק'

10.8

צוות עבודה צוות עבודה מקצועי המועסק בהעסקה ישירה
(מעבר לנותן השירותים).
נוסף
*עבור כל מהנדס /אדריכל בעל ניסיון של שנתיים
לפחות במתן שירותי ייעוץ בטיחות  2 -נק'.
*עבור כל איש צוות מקצועי נוסף (הנדסאי אזרחי,
שרטט וכו')  1 -נק'.
כללי

10.9

התרשמות כללית:
חוו"ד מזמיני עבודה קודמים  5 -נק'.
התרשמות המזמין  5 -נק'.

 10נק'

 10נק'

 10.10ניתן להציג את אותם הפרויקטים בסעיפי הניקוד השונים.
 10.11יובהר כי במסגרת סעיפים  10.1-10.6לעיל ,ינוקד כל פרויקט בהתאם לרלבנטיות שלו ,היקפו
ומורכבותו.
 10.12עוד יובהר כי במסגרת סעיפים  10.1-10.6לעיל ,ינוקדו רק פרויקטים בהם ניתנו השירותים
בכל שלבי התכנון (תכנון מוקדם ,סופי ,מפורט ואישור סופי).

 .11שאלות והבהרות
 11.1בשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת המייל  tenders@jtmt.gov.ilעד לתאריך 27.04.2020
בשעה .12:00
 11.2שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:
מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף רלבנטיים

נוסח השאלה

 11.3המזמין לא יענה לשאלות הבהרה ,אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל.
 11.4המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו.
 11.5הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.
 11.6רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.
 11.7באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת.

 .12הגשת ההצעות

 12.1ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה
ירושלים ,עד ליום  ,07.05.2020בשעה  ,12:00בכתובת :בנין כלל ,רח' יפו  97ירושלים .הצעה
שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי – לא תשתתף בהליך.
 12.2ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות ,בימים א'-ה' ,בין השעות
.08:00-17:00
 12.3על ההצעה יצוין "הצעה למתן שירותי ייעוץ בטיחות עבור פרויקטים מתחום ההנדסה
האזרחית ,מס' הליך  "07-2020ותכלול את הנושאים המפורטים לעיל.
 12.4ההצעה תימסר ב 2 -עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית ( USBאו .)CD
 12.5באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין בתוכנם.
 12.6ההצעה תהיה תקפה למשך  6חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות.

 .13זכויות המזמין
המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:
 13.1לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות
שהוצעו.
 13.2להזמין את המציעים או מי מהם לראיון ,הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית.
 13.3לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם ,כולה או
חלקה.
 13.4לבצע הליך של  Best & Finalבין המציעים המובילים ,על פי שיקול דעת המזמין.
 13.5לפנות רק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים.
 13.6יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת
אישור הצוות מראש ובכתב.
 13.7המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין ,אף
במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.
 13.8מובא בזאת לידיעת המציעים ,כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או
כל הצעה שהיא.
 13.9לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו .במקרה שכזה ,המזמין
יחלק את השירותים הנדרשים בין הזוכים על פי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה
קבועה מראש כזו או אחרת.
 13.10לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו ,וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים
בהזמנה זו.

 13.11ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית
לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.
 13.12ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אשר היא סבורה כי
מתקיים לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן:
 13.12.1ההצעה הינה תכסיסנית ,לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן
בלתי סביר ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים.
 13.12.2ההצעה מסויגת או מותנית .לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או
התניה לגבי ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת
תוקף.
בברכה,
ניקולאי גליקמן
אגף תשתיות
צוות תכנית אב לתחבורה

תכולת העבודה –SOW

 .1מטרה :מטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה ( )SOWשל יועץ בטיחות לעבודות הנדסה
אזרחית בפרויקטים תחבורתיים.
 .2עיקרי תכולת העבודה
יועץ הבטיחות יהיה אחראי לתכנון וייעוץ בנוגע לבטיחות של הולכי הרגל ,הרכב והעובדים וכן לכל
אמצעי הבטיחות הקשורים לחומרים ולעבודות ההנדסה האזרחית ,בשלבי התכנון ,ההקמה וההפעלה
של התכנון .העבודה תכלול לפחות את הנושאים הבאים:
 .2.1איסוף כל חומר רקע רלוונטי לגבי האתר [פרויקט או קטע בפרויקט] וסביבתו וכן קבלת
אינפורמציה הקשורה לתפקוד שימושי הקרקע בתכנית.
 .2.2מתן ייעוץ בדגש על המבנים בתוכנית :מנהור ,תוואי דרך ,גשרים בתחום התכנית.
 .2.3איסוף כל ההנחיות ,המדריכים והסטנדרטים הרלוונטיים.
 .2.4הכנת ניתוח סיכונים עבור עבודות ההנדסה האזרחית המתוכננות בשלבי ההקמה.
 .2.5הכנת ניתוח הסיכונים להולכי הרגל וכלי הרכב בשלב הפעלת הפרויקט.
 .2.6הערכת שינויים אפשריים במבנים קיימים כתוצאה מהשפעת הפרויקט במהלך התכנון ,ההקמה
וההפעלה.
 .2.7הכנת דו"חות בטיחות והמלצות לכל המבנים המתוכננים בפרויקט :מנהרות ,גשרים ,מעברים תת
קרקעיים ,מעברים על קרקעיים ,גשרים להולכי רגל וכדומה.
 .2.8הכנת דו"חות בטיחות והמלצות לקירות תומכים.
 .2.9הכנת דו"חות בטיחות והמלצות לרציפים בתחנות הרכבת ולחדרים הטכניים.
 .2.10הכנת דו"חות בטיחות והמלצות לתחנות המשנה לחשמל כולל היסודות.
 .2.11הכנת דו"חות בטיחות והמלצות לגדרות ומעקות בטיחות.
 .2.12השגת כל האישורים והרישיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודות מהגורמים המוסמכים
והסטטוטוריים.
 .2.13הכנת דו"חות שוטפים ומסמכים מסכמים בנושאי בטיחות לשלב הביצוע.
 .2.14יועץ הבטיחות יהיה אחראי גם להכנת הערכות בטיחותיות ודו"חות ביצוע בכל הקשור לבנייה
בשלבים ,עבודות זמניות ודרישות אתר הבנייה.
 .3להלן שלבי העבודה:
 .3.1ליווי התב"ע ותכנון מוקדם.
.3.1.1הכנת תוכנית מערך בטיחות לפרויקט.
.3.1.2בקרת תכנון מוקדם של התוכניות והוצאת דוח לתיקון היועצים.

.3.1.3הכנת דו"ח הנחיות בטיחות.
.3.1.4בקרה על התכנון המוקדם המתוקן והוצאת אישור לתכנון.
.3.1.5אישור התב"ע.
.3.1.6משימות :היועץ יכין חבילת תכנון שתכלול כיסוי בטיחותי לכל עבודות ההנדסה האזרחית
בפרויקט ,לרבות אך לא רק :מנהרות ,כבישים ,קירות ,תחנות רכבת ,רציפים ,תחנות משנה
לחשמל ,יסודות ,עמודים ,יסודות לעמודים ,גדרות ,מחיצות ומעקות.
.3.1.7המסמכים שיוכנו יכללו:
.3.1.7.1רשימות של כל החוקים ,הסטנדרטים והמדריכים הרלוונטיים לפרויקט.
.3.1.7.2הערכת סיכונים ראשונית לכל מבנה בפרויקט.
.3.1.7.3המלצות לנושאים שיש להתחשב בהם בתכנון המפורט של עבודות ההנדסה האזרחית.
.3.1.7.4הכנת נספח בטיחות לתב"ע על גבי תכניות אדריכליות (בקנ"מ  ,)1:500 ,1:1,250הכול
בהתאם לדרישת הגורמים המאשרים ולתקנות התקפות באותה עת.
.3.1.7.5טיפול והשגת אישורי רשויות הנדרשים לשלב התב"ע –פיקוד העורף ,משטרה ,עירייה.
.3.1.7.6ליווי הכנת תכנית מפורטת (תכנית בניין עיר) הכוללת בינוי ומערכות תשתית מתואמת
עם צוות היועצים והמומחים ובחינת תוצרי תכנון.
.3.1.7.7השתתפות במהלכים השונים הנדרשים לשם קידום התכנית ,בדיונים בהצגת התכנית
עם רשויות מקומיות ,מוסדות התכנון ,משרדי ממשלה וגורמים נוספים שמעורבותם
נדרשת או מתחיבת לשם קידום התכנית.
.3.1.7.8קיום מגעים שוטפים עם רשויות התכנון לשם הכנת התכניות ,הגשתן במועד ,וטיפול
בהליכי אישורן המוסדות השונים עד לאישורן הסופי כדין במתן תוקף לתכנית.
 .3.2תכנון מפורט ,אישור פיקוח עליון ומסירה.
.3.2.1בקרת תכנון מפורט והוצאת דוח לתיקון היועצים.
.3.2.2בקרה על התכנון המפורט המתוקן ואישור התוכניות.
.3.2.3הכנת תכניות בטיחות ליועצים.
.3.2.4הכנת נספח בטיחות.
.3.2.5שלב המכרז ובדיקת הצעות
.3.2.6שלב ביצוע העבודות בשטח – פיקוח על הביצוע.
.3.2.7שלב בדיקות גמר העבודות ומסירתן למזמין.
.3.2.8סיור באתר בשלב מסירת הפרויקט  ,בדיקת התאמת הביצוע לתכנון המאושר והוצאת אישור
ביצוע בהתאם לתכנון לצורך קבלת טופס .4

.3.2.9משימות לשלב התכנון המפורט:
.3.2.9.1בדיקת התכנון המפורט שנעשה על ידי המתכננים והיועצים ואישור שנושאי הבטיחות
נלקחו בחשבון על ידי היועץ.
.3.2.9.2הערכות סיכונים לשינויים שנעשו במעבר בין שלב התכנון המוקדם לשלב התכנון
המפורט והמלצות לאמצעי בטיחות נוספים במידת הצורך.
.3.2.9.3אישור כל נושאי הבטיחות בתכנון המפורט לביצוע.
.3.2.9.4הכנת נספח הבטיחות לביצוע הפרויקט שיהיה חלק ממסמכי המכרז והחוזה עם הקבלן.
.3.2.9.5המלצות לניהול נושאי הבטיחות בשלב הביצוע.
.3.2.9.6סיוע למתכננים וליועצים בהשגת אישורים ורישיונות הקשורים לנושאי בטיחות כדי
לאפשר למציעים לתמחר את העבודות.
.3.2.9.7בדיקת נושאי הבטיחות בהצעות הקבלנים ומתן המלצות לוועדת המכרזים.
.3.2.9.8ביקורת נושאי הבטיחות בשלב הביצוע.
.3.2.9.9הכנת כל הדרוש להשגת אישורים ורישיונות לחומרים ולעבודות הקשורים לנושאי
הבטיחות.
 .3.2.10משימות לשלב הפיקוח העליון:
 .3.2.10.1ביקור באתר הביצוע ופיקוח עליון על ביצוע האלמנטים הבטיחותיים בהתאם לתוכניות
וליתר המסמכים.
 .3.2.10.2שילוב הפיקוח העליון של המתכננים והיועצים האחרים.
 .3.2.10.3ייעוץ והמלצה לגבי בחירה ,בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
 .3.2.10.4הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר.
 .3.2.10.5דיווח למזמין על התקדמות ביצוע נושאי הבטיחות.
 .3.2.10.6עדכון התוכניות בהתאם לשינויים שבוצעו לפי הוראות מנהל הפרויקט בעת ביצוע
האלמנטים הבטיחותיים.
 .3.2.10.7השתתפות בקבלת האלמנטים הבטיחותיים ואישור גמר ביצוע.
 .3.2.10.8ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן בעת ביצוע האלמנטים הבטיחותיים.
 .3.2.10.9במידה ויידרש בדיקה ואישור החשבון הסופי של הקבלן בעבודות שבגדר מומחיות
היועץ.
 .3.2.11תוצרים לשלב הפיקוח העליון:
 .3.2.11.1דו"חות פיקוח עליון מביקורים באתר.
 .3.2.11.2אישורים בכתב לחומרים וציוד.

 .3.2.11.3עדכון תכניות בהתאם לשינויים שבוצעו על פי הוראת מנהל הפרויקט.
 .3.2.11.4תשובות לשאלות המפקח/הקבלן בכל הקשור לתחומי מומחיות היועץ.
 .4לוח זמנים
היועץ אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו לצורך הייעוץ (למשל :מדידות טופוגרפיות
וכד') ולהשיג את כל האישורים הדרושים מכל הרשויות הרלוונטיות בכדי שלא ליצור עיכובים בלוח
הזמנים שנקבע לתכנון ולביצוע.
 .5ממשקים ותיאום
 .5.1המתכנן נדרש לעבוד בתיאום עם מתכננים נוספים המשתתפים בצוות תכנון כמפורט להלן :מתכנן
המסילה; מתכנן הדרכים; אדריכל מתכנן ערים ,אדריכל מבנים ואדריכל נוף; מתכנן התנועה
והרמזור; מתכנן נגישות; מתכנן המערכות היבשות ;.מתכנן המערכות הרטובות; קונסטרוקטור;
מתכנן תשתיות רמזור ובקרה; מתכנן מערכות הרכבת הקלה; מתכננים נוספים ,על פי הצורך.
 .5.2היועץ יעבוד בתאום מלא עם המתכננים והמומחים אשר ימונו ע"י הצוות להבטחת ביצוע והפעלה
אופטימליים של הפרויקט.
 .5.3על אף האמור לעיל  ,היועץ לבדו יהיה אחראי לשלמות עבודתו ,ובמיוחד אחראי להשגת כל
האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות.
 .6פגישות
 .6.1היועץ נדרש להשתתף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים המשתתפים בצוות
הפרויקט .הפגישות תערכנה בהנחיה ובניהול של מי שימונה ע"י הצוות .היועץ יתייחס לכל ההערות
שתינתנה לו בפגישות תאום אלו על מנת להבטיח את קבלת אישורו של מנהל הפרויקט לתכנון.
 .6.2היועץ יביא לכל פגישה את כל החומר הדרוש על מנת להראות את התקדמות התכנון.
 .6.3היועץ יקבע ויתעד פגישות עם גורמים חיצוניים הדרושים לאישור התכנון ,כגון :חברת החשמל,
שרותי החרום וההצלה וכד'.
 .7צוות הפרויקט
 .7.1תכנון הפרויקט יעשה ,כאמור לעיל ,בניהול ותיאום של מי שימונה ע"י הצוות .היועץ יגיש התוצרים
והדו"חות הנדרשים ממנו למי שימונה מטעם הצוות .
 .7.2היועץ ימנה נציג רשמי שלו אשר יהיה איש הקשר עם מנהל הפרויקט ויהיה חלק מצוות הבטיחות.
איש הקשר ישתתף בכל ישיבות תאום התכנון ,הביצוע וישיבות אחרות שתקבענה .במקרה ואיש
הקשר לא יוכל להגיע לפגישה כלשהי ,היועץ ישלח נציג המכיר את פרטי הפרויקט היטב במקומו.

 .8הגשת התוצרים
 .8.1בתחילת כל שלב תכנון ,היועץ יגיש לאישורו של צוות אב לתחבורה ו/או מי מטעמו טיוטה של
רשימת תוצרים לשלב ,כולל מועדי הגשה .מסמך זה יעודכן בהתאם להתקדמות הפרויקט.
 .8.2כל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות הנדרשים (תבניות ,קבצי ,CADשיטת קידוד וכד') .מסמכים
שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו.
 .9אישור התוצרים
 .9.1בגמר כל שלב יגיש היועץ התוצרים לצוות אב לתחבורה ו/או למי מטעמו.
 .9.2ידוע ליועץ שהתוצרים יבדקו ויבוקרו על ידי מנהל הפרויקט ו/או על ידי גורמים נוספים כמפורט
בהזמנה ובמסמך תכולת העבודה.
 .9.3היועץ ישתף פעולה עם כל הגורמים הבודקים והמבקרים ,כאשר ידוע לו שהאישור לשלב התכנון
יינתן על ידי נציג הצוות ו/או מי מטעמו.
 .9.4במידה ויידרש היועץ לשינויים ותוספות לאחר אישור שלב התכנון ,יהיה היועץ זכאי לתשלום עבור
העבודה הנוספת שיתבקש לבצע .שכר הטרחה לשינויים יהיה על פי החוזה שיחתם עמו.
 .10מידע מהמזמין
 .10.1כל הסקרים והבדיקות שנעשו יסופקו על ידי הצוות ו/או חברת הבקרה מטעמו.
 .10.2כמו כן יועברו ליועץ מסמכי התכנון של כל מתכנן ו/או יועץ של עבודות ההנדסה האזרחית
הרלוונטיות.

נספח ג'  -תצהיר המציע
אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז _____________ .מורשה חתימה מטעם
חברת/ע.מ _____________ .ח.פ( _____________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1תצהיר זה ניתן במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בטיחות עבור פרויקטים מתחום
ההנדסה האזרחית ,מס' הליך ( "07-2020להלן" :ההזמנה").
 .2ידוע לי כי על הטבלה המצורפת לתצהירי זה להוכיח את עמידת המציע בתנאי הסף וכן פירוט
ניסיון המציע לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  10להזמנה להציע הצעות.
 .3הנני מצהיר/ה כי המציע עומד בתנאי הסף כאמור להלן:
 .3.1תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה.
 .3.2יש ברשותו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו – .1976
 .3.3בעל ניסיון מוכח של עשר ( )10שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בטיחות לפרויקטים מתחום
ההנדסה האזרחית.
 .3.4מעסיק ,בהעסקה ישירה ,נותן שירותים ,אשר עומד בתנאים המפורטים בסעיף  5.4להזמנה.
 .4המציע מעסיק בהעסקה ישירה את צוות העבודה הנוסף כאמור בסעיף  10.8להזמנה ,כדלקמן:
שם

תפקיד

מס' שנות ניסיון רלוונטי

 .5הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן בוצעו על ידי המציע וכי תוכן הטבלה
אמת.

טבלת פרויקטים עבור המציע
*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

שם הפרויקט

משך הפרויקט

חודש/שנה חודש/שנה

מזמין
השירותים

תיאור הפרויקט

יש לפרט האם
כולל:
רק"ל/כביש/חניון
רכב/מסוף תח"צ יש
לציין האם
מסוף\חניון פתוח או
מבונה.

שלבי התכנון
שבוצעו על ידי
המתכנן (מוקדם,
סופי מפורט,
אישור סופי)

פרטי איש קשר אצל המזמין

שם

טלפון

 .6זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
חתימה

______________
תאריך
אישור עו"ד

אני________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום ____________ ,הופיע בפני מר/גב'
______________ ,נושא/ת ת.ז _______________ .ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות

הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני.
_____________
חותמת+חתימה

נספח ד'  -תצהיר נותן השירותים
אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב
כדלקמן:
 .1אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה ,בקורות החיים
המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע – חב'/ע.מ_____________________
(להלן" :המציע") ,במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בטיחות עבור פרויקטים
מתחום ההנדסה האזרחית ,מס' הליך ( "07-2020להלן" :ההזמנה") בתפקיד נותן השירותים ,הוא
אמת ,מלא ומדויק.
 .2ידוע לי כי על הטבלה המצורפת לתצהירי זה להוכיח את עמידתי בתנאי הסף וכן פירוט ניסיוני
לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  10להזמנה להציע הצעות.
 .3אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן:
 .3.1מהנדס אזרחי רשום או אדריכל רשום.
 .3.2בעל ניסיון מוכח של חמש ( )5שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בטיחות לפרויקטים מתחום
ההנדסה האזרחית.
 .4להלן טבלת הפרויקטים:

טבלת פרויקטים עבור הנותן השירותים  -שם:
*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

שם הפרויקט

משך הפרויקט

חודש/שנה חודש/שנה

מזמין
השירותים

תיאור הפרויקט

יש לפרט האם
שלבי התכנון
כולל:
שבוצעו על ידי
רק"ל/כביש/חניון
רכב/מסוף תח"צ יש המתכנן (מוקדם,
סופי מפורט,
לציין האם
אישור סופי)
מסוף\חניון פתוח או
מבונה.

פרטי איש קשר אצל המזמין

שם

טלפון

 .5זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
חתימה

______________
תאריך
אישור עו"ד

אני ________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום _____________ ,הופיע בפני מר/גב'
______________ ,נושא/ת ת.ז _______________ .ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את

נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

_______________
חותמת+חתימה

נספח ה'  -תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים
אני הח"מ __________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________________ ,מורשה חתימה
מטעם חב'/ע.מ_______________________ ח.פ/ע.מ_____________ (להלן" :המציע") ,עושה
תצהירי זה במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בטיחות עבור פרויקטים מתחום
ההנדסה האזרחית ,מס' הליך ( "07-2020להלן" :ההזמנה") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו חתמתי
והמצורף להזמנה.
 .2אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת ,ולכל הפחות פעם ברבעון ,ברשימת החברות המפורטת באתר
האינטרנט

של

צוות

תכנית

אב

לתחבורה

בכתובת

https://jet.gov.il/wp-

( content/uploads/2020/01/NIGUD-MAY2019.pdfלהלן" :החברות") ולדווח לצוות באופן
מיידי על קשרי עם מי מהן.
 .3נכון למועד הגשת הצעת המציע [בחר/י את החלופה הנכונה]:


המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או עסקיים
ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות .מצ"ב לתצהיר זה מסמך המפרט את קשרי
המציע עם החברות.



המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים ו/או
עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

 .4זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
חתימת המציע_____________________ :
אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר _______ .מאשר/ת בזה בי ביום __________,
הופיע/ה בפני מר  /גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס'_________  /המוכר/ת לי
באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו /ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה /תעשה כן יהיה /תהיה
צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק ,חתם/ה על הצהרתו /ה דלעיל.
____________________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת עוה"ד

