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 בירושלים
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 כללי .1

 -צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני "

(. הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים "הצוות"ירושלים )להלן: 

ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית  ובמטרופולין

דגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הינו תכנון והקמה של פרויקט ה .הנלווית לה

  JNET.הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים )להלן: "הפרויקט"(, לרבות פרויקט ה

הוא פרויקט להקמת הרכבת הקלה הכולל שדרוג הקו הקיים, בנייה של הארכות הקו  JNET –ה 

רוק מגילה ועד הר הצופים וחלק מהקו הכחול באזור מלחה. האדום להדסה ולנווה יעקב, הקו הי

 .25הפרויקט כולל שדרוג הדפו הקיים בגבעה הצרפתית, הקמת דפו נווה יעקב והקמת דפו במגרש 

 



 

 
 

 

 

צפוי צו התחלת עבודה  .JNETהוכרז על הזכיין החדש אשר יקים ויתפעל את רשת ה  2019אוגוסט ב

כאשר בנוסף לעבודות ההקמה יקבל על עצמו הזכיין את  ,2020במחצית עד סוף  זכייןללהינתן 

לאור הסדרי התנועה השונים הרבים אשר שנים.   5 -כ אחזקת הרמזורים לאורך הקו לתקופה של

, מעוניין ועבודות האחזקה אותן יידרש לבצע בצמתים מרומזרים ידרשו במהלך עבודות הזכיין

על ביצוע  פיקוחליווי ונותני שירותים לצורך  אשר תוכל להעמד צוות של הצוות להתקשר עם חברה

 . העבודות ופרט, על פעולת הרמזורים התקינה לאורך התקופה ותקינות עבודות הזכיין בנושא זה

 הגדרות  .2

תכנון, פיתוח ושימור אורבני, לעמותה כנית אב לתחבורה ירושלים, הצוות תו  - המזמין

 ירושלים. 

המזמין לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים מי שימונה מעת לעת על ידי   - נציג המזמין

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב לתפקיד זה. בהזמנה המפורטים 

מהנדס הביצוע של הצוות או מי  יהיה נציגוכל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  .תתקבל מאת נציג מנת"יית לביצוע השירותים עבנוסף, ההנחיה המקצו .מטעמו

 .מי שימונה מעת לעת ע"י  מנהל אגף תושיה או ע"י מנהל מנת"י  -נציג מנת"י 

המציע יהיה האישיות בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו. מי שהגיש הצעה,   -  המציע

 המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

לביצוע  הסכםו תבחר על ידי המזמין ויחתם עימ ומי מבין המציעים שהצעת  - הזוכה

 .השירותים המפורטים בהזמנה זו

 לרמזורים.  FATמעבדת רמזורים הממוקמת במנת"י ובה יבוצעו בדיקות   -המעבדה 

 השירותים הנדרשים .3

 . JNETפיקוח על רמזורים לאורך תוואי רשת ה למתן שירותי  יועץהצוות מעוניין להתקשר עם  3.1

 ( המצורף למסמך זה. SOWהנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה )השירותים  3.2

על המציע  תכולת העבודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות.מסמך יובהר כי  3.3

 .רות בוולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגד לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל

תים המפורטים מטה והעומדים הזוכה יידרש להעמיד לטובת מתן השירותים את נותני השירו 3.4

 בתנאי הסף הקבועים בהליך זה: 

  .משרה 25% בהיקף של –מנהל פרויקט  3.4.1

 מלאה.משרה של בהיקף  -מנהל מעבדה  3.4.2



 

 
 

 

 

 2021ההערכה היא כי עד מחצית  .כל אחד משרה מלאהבהיקף של  - מפקחי רמזורים 3.4.3

 .יידרשו שני מפקחים ולאחר מכן, ארבעה מפקחים בממוצע

 .משרה מלאהבהיקף של  – מזכירות אדמניסטרטיבייםשירותי  3.4.4

  . חצי משרהבהיקף של כ – שרטט אוטוקאד 3.4.5

תכנית עבודה משוערת. יובהר כי תכנית העבודה שלהלן היא לצרכי מידע בלבד וכי היא עשויה  3.5

 להשתנות. 

 צוות 

 שיעורי משרה צפויים

 2חציון 
- 2020 

 1חציון 
- 2021 

 2חציון 
- 2021 

 1חציון 
- 2022 

 2חציון 
- 2022 

 1חציון 
- 2023 

 - 2חציון 
2023 

 - 1חציון 
2024 

 - 2חציון 
2024 

 - 1חציון 
2025 

מנהל 
 פרויקט 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

מנהל 
 מעבדה

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

מספר 
 מפקחים 

2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 

 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 שרטט

אדמיניס
 טרציה

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 תקופת ההתקשרות  .4

החתימה של הצוות על הסכם ההתקשרות  ממועד חתימת מורשי  ההתקשרות עם הזוכה תהיה 4.1

אפריל המועד המשוער לכך הוא  .לעירייה JNETועד סיום מסירת פרויקט  המצורף להזמנה זו

2025 . 

את תקופת ההתקשרות ככל וביצוע הפרויקט יתארך או לקצר יובהר כי הצוות רשאי להאריך  4.2

 . עתו הבלעדי של הצוותיום מראש ועל פי שיקול ד 30, בהתראה של מעבר לאמוריתקצר או 

במהלך תקופת עשויים להשתנות עוד יודגש כי היקף ההתקשרות וכוח האדם הנדרש  4.3

  .בהתאם לצרכי הצוותההתקשרות 

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 או עוסק מורשה.  תאגיד רשום כחוק בישראל איע הוהמצ 5.1



 

 
 

 

 

הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  האישוריםלמציע כל  5.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד מורשה  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

על פי פקודת מס מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל  5.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  5.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

שנים לפחות בביצוע בקרה על התקנה וחיבור של תשתיות רמזורים  5של המציע בעל ניסיון  5.3

 או אחזקה של רמזורים. /ו

בתנאי הסף המפורטים אשר עומדים עמיד לטובת הפרויקט את נותני השירותים יכול להמציע ה 5.4

 :("השירותים נותני")להלן:  להלן

 :מנהל פרויקט 5.5

 אלקטרוניקה./מהנדס חשמל אואלקטרוניקה /חשמלהנדסאי  5.5.1

  או אחזקת רמזורים.   /לפחות בפיקוח ובקרה על התקנה ו שנים 7 של בעל ניסיון 5.5.2

 מנהל מעבדה:  5.6

 אלקטרוניקה./מהנדס חשמל או אלקטרוניקה/חשמל הנדסאי 5.6.1

  .   SAT-ו FATבביצוע בדיקות לפחות  שנים 7 בעל ניסיון מוכח של 5.6.2

 .2015-2019בין השנים לפחות רמזורים  50 ל SAT-ו FATות קביצע בדי 5.6.3

 :עובד אדמיניסטרטיבי 5.7

 .שנות לימוד 12בעל  5.7.1

 .בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה אדמיניסטרטיבית  5.7.2

 :שרטט אוטוקאד 5.8

 .לפחות כשרטט אוטוקאד שנתייםבעל ניסיון של  5.8.1

 מפקחים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן*: שני 5.9

 אלקטרוניקה./חשמל טכנאי אואלקטרוניקה /הנדסאי חשמל 5.9.1

 לפחות במתן שירותי פיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת רמזורים. שנתייםבעל ניסיון של  5.9.2

ככל ויידרש מעת לעת יידרש להעמיד לצורך מתן השירותים מפקחים נוספים  יובהר כי הזוכה*

הצוות מעריך כי . יום 30ובהתראה של  תכנית העבודה ומספר הצמתים שיבוצעו בפועלבהתאם ל

  מפקחים.  4-יידרשו כ 2021החל ממחצית שנת 

 



 

 
 

 

 

 קריטריונים לבחירת ההצעה  .6

 להלן: בסיס הקריטריונים המפורטים תתבצע על הבחירה 6.1

ניקוד  קריטריון  מס"ד
 מרבי

6.2  
 מציע
 

ניסיון המציע בביצוע בקרה על התקנת תשתיות ואלקטרוניקה של 

 רמזורים.

 1 –רמזורים  20-בעבור כל פרויקט בו ערך בקרה על התקנת יותר מ

  נקודה. 

10 

6.3  
 מספר מפקחי הרמזורים המועסקים אצל המציע בהעסקה ישירה. 

 נקודה. 1 – 5.9בעבור כל מפקח העומד בתנאי הסף שבסעיף 
10 

6.4  
 מנהל פרויקט

 

 אחזקת רמזורים. על כלאו /ו הניסיון בפיקוח ובקרה על התקנ

 5 נקודה. 1 –שנים  7ניסיון מעל  שנתיים של

6.5  
. בעבור כל אחזקת רמזוריםאו /ו הבפיקוח ובקרה על התקנניסיון 

 5 נקודה  1 – 2019-2017רמזורים בין השנים  20

6.6  

 מנהל מעבדה

 שנתיים של.   על כל לרמזורים FAT -ו  SATניסיון בביצוע בדיקות 

 נקודה. 1 –שנים  7ניסיון מעל 
5 

6.7  
 20בעבור כל לרמזורים.  FAT -ו  SATניסיון בביצוע בדיקות 

 נקודה 1 –  2015-2019 בין השנים רמזורים( 50)מעל  רמזורים
5 

 10 אחזקה של רמזוריםאו /ניסיון בפיקוח על התקנה ו  6.8

 5 היכרות עם תכנת תכנון העדפה   6.9

6.10  

מציע כללי )
מנהל או /ו

הפרויקט/מנהל 
 (מעבדה

 10  בירושליםניסיון בביצוע בקרה על התקנת רמזורים 

 5 חוות דעת מזמיני עבודה קודמים מציע  6.11

6.12  
 כללי
 

 10 כלליתהתרשמות 

 20 הצעה כספית   6.13

 100  סה"כ 

 

 



 

 
 

 

 

 המסמכים שיש לצרף להצעה .7

 בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 7.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל.  7.2

 .ציעפרופיל המ 7.3

חינת הניקוד האיכותי טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ב בצירוףתצהיר המציע  7.4

 להזמנה זו.  כנספח ג', המצורף עילכמפורט ל

לצורך הוכחת עמידתם טבלה  בצירוףתצהירי מנהל הפרויקט ומנהל המעבדה המוצעים  7.5

 2ד'-1ד'פח כנסבתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד האיכותי כמפורט לעיל, המצורפים 

 להזמנה זו.

 .ואסמכתאות להוכחת תנאי הסף של נותני השירותים קורות חיים 7.6

 להזמנה זו. 'הכנספח  המצורףתצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח  7.7

 חתום על ידי המציע. (הצעה כספית) נספח ב' 7.8

מהווה יודגש כי החתימה כאמור  (.על ידי המציע )חתימה בכל עמוד םחתוזו  נוסח הזמנה 7.9

  .לתנאי ההתקשרות הסכמה של המציע

חתום על ידי המציע בכל עמוד וכן במקומות המיועדים לכך בעמוד  הסכם ההתקשרות 7.10

 הראשון והאחרון. 

 היו, חתומות על ידי המציע.ישאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ו 7.11

 התמורה הכספית .8

התמורה  כנספח ב'.עה הכספית המסומן על המציע למלא את טופס ההצ: קביעת התמורה 8.1

על אחד מנותני השירותים תיקבע על פי הצעת המחיר של הזוכה לתשלום חודשי קבוע עבור 

  הנדרשים. 

הנחה: המציע מתבקש לציין את שיעור ההנחה אותו הוא מציע על המחיר הקבוע. ההנחה  8.2

 תוספת למחיר.. יצוין כי לא ניתן להציע 30%המקסימלית תהיה עד 

בהתאם למספר המפקחים שיועסקו באותו חודש בפועל התמורה תשולם כריטיינר חודשי  8.3

ובהתאם להצעה הכספית של הזוכה )נספח ב'( ועל פי נספח התמורה שיועבר לזוכה לאחר 

  .הזכייה. יובהר כי במקרה של שינוי בהיקף ההתקשרות, יעודכן הריטיינר באופן יחסי



 

 
 

 

 

על כדלקמן: בחודשים בהם הדיווח המאושר של שעות התשלום יתבצע בהתאם לביצוע בפו 8.4

יפחת מסך שעות העבודה כאמור לעיל, או במצב  נותני השירותים מטעם הזוכההעבודה של ה

מביצוע השירותים בגין מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל  מי מנותני השירותיםבו נעדר 

מור החלק היחסי בין תקופת סיבה שהיא ]להלן: "תקופת ההיעדרות"[ ינוכה מהתמורה כא

 ההיעדרות לבין היקף השעות אותו היה עליו לבצע. 

, אשר תימדד על בסיס 10%יובהר כי היקף העבודה האמור לעיל כולל סטייה למטה של עד  8.5

שנה יבחנו תשומות העבודה בפועל, על בסיס מצטבר לאותה חצי שנה חצי שנתי. אחת ל

שעות העבודה, מעבר לאמור בסעיף זה לעיל, לא  התקופה. במקרה של חריגה ממסגרת היקף

 תשלום תמורה נוספת. 

כוננות  –מובהר כי התמורה תכלול את מלוא השירותים הנדרשים מנותני השירותים לרבות  8.6

 לילה, שעות נוספות וכו'. 

 הדפסות משרדיות,מובהר כי התמורה תכלול את כל ההוצאות הקשורות בעבודה )לרבות: 8.7

 אות נסיעה וחניה וכו'(. שיחות טלפון, הוצ

 אפרילהמחיר הקבוע כפי שנקבע ע"י הצוות נכון למדד המחירים לצרכן של חודש  –מדד בסיס  8.8

2020. 

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כדין.  8.9

 יום מתאריך הגשת החשבון ואישורו ע"י נציג המזמין. 60התשלום יהיה במועד שוטף +  8.10

לשיקול דעתו, לשנות את היקף השירותים בהתאם  יובהר כי המזמין יהיה רשאי, בהתאם 8.11

יום. במקרה כזה  30לצרכי הפרויקט ועל פי שיקול דעתו של הצוות, בהודעה מוקדמת של 

  .היקף התמורה יתעדכן באופן יחסי

, תאריך מתן השירות ותאירו השירות בחשבון יפרט הזוכה את שעות העבודה חשבונות: 8.12

 .השירותיםשניתן עבור כל אחד מנותני 

 שאלות והבהרות .9

עד , tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת המייל  9.1

 .  12:00בשעה  15/7/2020 לתאריך

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 9.2

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 
 

 

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 9.3

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 9.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 9.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  9.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 9.7

 הגשת ההצעות .10

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  10.1

הצעה ירושלים.  97,  בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 12:00 בשעה 2/8/2020 עד ליום, ירושלים

 שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי לא תשתתף בהליך.

ה של הרכבת הקל JNETפיקוח על רמזורי רשת ה "הצעה למתן שירותי על ההצעה יצוין  10.2

 " ותכלול את הנושאים המפורטים לעיל.11-2020הליך מס'   -בירושלים 

 (.CDאו  USBבמדיה דיגיטלית )ועותק אחד  עותקים במעטפה סגורה 2 -ההצעה תימסר ב 10.3

 .בתוכנם לחלוטין זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות 10.4

ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 10.5

08:00-17:00 . 

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  10.6

 זכויות המזמין  .11

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  11.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 11.2

כולה או , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  11.3

 חלקה.

 על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  11.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 11.5

קבלת לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  11.6

 אישור הצוות מראש ובכתב.



 

 
 

 

 

אף מאת המזמין,  זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא  11.7

 .בוטל ההליך מכל סיבה שהיאבמקרה בו 

, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 11.8

 כל הצעה שהיא. 

 המזמין. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 11.9

על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה   הזוכיםיחלק את השירותים הנדרשים בין 

 קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים המפורטים מהעבודה  להזמין רק חלקהזמנה זו, וכן לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  11.10

 .הזמנה זוב

 תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 11.11

 .ן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעהתת למציע פרק זמל

היא סבורה כי  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  11.12

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 11.12.1

 . ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים בלתי סביר

רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  ,ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין 11.12.2

 התניה לגבי ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף.

 

 ,בכבוד רב      

 איריס ערד, סמנכ"לית הנדסה

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 SOW–כולת העבודה ת

 :כללי .1

, שחלקם יבוצעו בו כמות גדולה של הסדרי תנועה בצמתים מרומזרים  ה להתבצעעתיד,  JNETפרוייקט הב

 מפקחים יבוצעו על ידישירותי פיקוח על הרמזורים, אשר כך, מבקש הצוות להזמין מהיועץ לצורך  .זמנית

 .2 שיעבדו במקביל למנהלי הפרוייקטים של אינפרא

 

 תכולת העבודה עבור כל אחד מנותני השירותים המפורטים בהזמנה להציע הצעות: .2

 :פרויקט מנהל .2.1

בהתאם לתכניות ומפרטי התכנון ועל הרמזורים והבקרה, עבודות פיקוח על ביצוע וידוא  .2.1.1

 ובין תקופת הבדק העבודהחייב בהם בין לפני מסירת  הרמזוריםביצוע התיקונים שקבלן 

 .לרבות בשעות הלילה, בכל שעה שיידרש, או תקופת האחזקה\ו

 יעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד. .2.1.2

 .בתוואי הרק"לקוח על העבודות ילפ י הרמזוריםהדרכה ומתן הסברים למפקח .2.1.3

 .העבודות דיווח למזמין על התקדמות ביצוע .2.1.4

דרישות עפ"י  העבודות רשו במהלך ביצועדיעדכון התכניות בהתאם לשינויים שיהמלצות ל  .2.1.5

 .והמזמין מנת"י

יעוץ למזמין בכל הקשור לביצוע העבודות ובפיקוח עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזה, עד  .2.1.6

 להשלמת קבלת העבודות.

בין במהלך ביצוע העבודות ובין  הרמזוריםייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלן  .2.1.7

לאחר מכן, לרבות סיוע למזמין ככל הנדרש בכל בוררות או הליך משפטי בין המזמין לבין 

 .הזכיין

 אחריות כוללת לביצוע עבודת נותני השירותים. .2.1.8

  אחריות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע השירותים. .2.1.9

 . ואישור תכנית העבודה עם נציג הצוות ונציג מנת"י יתבני .2.1.10

  חים. קמעקב והנחיית המפ .2.1.11

 .השתתפות בישיבות תקופתיות במנת"י ככל ויידרש .2.1.12

במנגנונים במנת"י עד הפעלתם בצמתים  הבדיקהבאחריותו ללוות את כל תהליך  :מעבדההמנהל  .2.2

במסגרת זו, ידרש מנהל המעבדה לבצע  וכן ישמש  גם כמפקח רמזורים וישתתף בתורנות הפיקוח.

  את המטלות הבאות:



 

 
 

 

 

 פיקוח על תקינות המעבדה. 

 ליווי של מהנדס התנועה וחברת הרמזורים בבדיקות מעבדה. 

 פיקוח ומעקב על אישורי מהנדס התנועה לאישור התוכניות. 

 מעקב על הטמעת התוכניות בשטח. 

 ים של פעילות המעבדה בהתאם לדרישות מנת"ימביצוע דוחות מסכ. 

 לתכנון ובדיקת מנגנוני רמזורים שבשימוש מנת"י או  תפעול ותמיכה בכל התוכנות היעודיות

 .בשימוש חברות הרמזורים שפועלות במנת"י

  אחריות מלאה לכל תהליך הבדיקה במעבדה כולל חיבור לפלקון + למערכות נוספות בהתאם

 .לנדרש

 ספקיות התוכנה )אקסליון  הטמעת עידכוני תוכנה כולל עבודה מול מוקדי התמיכה של

 ואחרות(.

 דה מול מוקדי התמיכה של ספקיות התוכנה ופיתרון בעיות בשוטף.עבו 

 לעיל.  ביצוע עבודות פיקוח כמפורט 

 : המפקחים  .2.3

 כללי: .2.3.1

  ת יהיה בהתאם לתכנית העבודה וכמות הסדרי התנועה הפעיליםעמספר המפקחים בכל 

 . ובהתאם להנחיית המזמין

  למתן מענה לבעיות או תקלות  7/24צוות המפקחים יעמיד תורנים בהתאם לצורך על בסיס

 .שדורשות פתרונות מיידים

  בישיבות תקופתיות במנת"י ככל ויידרשהמפקחים ישתתפו . 

  בחוברת מכרז ה 26פרק להמפקחים יבצעו את עבודתם בהתאם-JNET ו'כנספח  ףהמצור 

 :וכמפורט להלןלהזמנה זו 

 :אחזקה .2.3.2

  מתעדים ה םשיכלול בין היתר צילומיפיקוח צמוד על עבודות אחזקה כמפורט בחוזה רמזורים

, פתיחה ובדיקת עמודים, פתיחה ובדיקת תאי UPSאת ביצוע האחזקה: בדיקת מנגנון, בדיקת 

 .בקרה, בדיקת תיעוד וכו'

 שעתידה להיות מכוסה. תיעוד מצולם של כל עבודה 

 ם ותקלות כולל תקלות שבר.ימעקב על תיקון ליקוי 

 עבודה ושל חשבונותבדיקה ואישור של יומני , מעקב.  



 

 
 

 

 

 דרישהאו בהתאם ל הגשת דוחות למנת"י על בסיס חודשי. 

 מעקב על סיורי לילה של הקבלן וביצוע סיורי לילה. 

  ןתיקונ אחרניתוח תקלות שמאותרות ע"י מערכות הבקרה במנת"י ומעקב. 

 תהליכי פיקוח נוספים / הוצאת דוחות נוספים בהתאם לדרישות מנת"י. 

 בהתאם לחוזה ה קנסות טלת הקביעת הצורך בJNET. 

 . התקנה .2.3.3

 אום של הפרוייקטיהשתתפות בישיבות ת. 

  ליווי תהליכיFAT + SAT כמפורט המסמכי המכרז. 

 מעקב על העברת תוכניות לקבלן. 

 מעקב על הצגת הפרוייקט במנת"י. 

 מעקב על תהליך אישור התוכניות . 

 למערכת הבקרה כולל פריסת סיבים + הקצאת נקודות  – אום התממשקות למנת"יימעקב על ת

 .חיבור

 מעקב על תאום התממשקות למערכת הוידאו. 

 בדיקת צו התחלת עבודה. 

 מעקב על בדיקת תוכניות מעבדה. 

 מנגנון,  -מעקב על סימוני ציודים להתקנה באתרUPS'מצלמה, עמודים , מערכות שמע וכו,. 

 מעקב ביצוע בהתאם לפקודת מבצע. 

 מענה לבעיות במהלך ביצוע ההתקנות מתן. 

 כולל תיעוד מצולם על על עבודה שעתידה להיות  פיקוח על הביצוע בהתאם לתוכניות ולמפרטים

 .וכו(צנרת, ביסוס לעמודים מכוסה ) 

 מעקב על מערכת בקרת האיכות של הקבלן. 

 מעקב על תהליך המסירה ועל ביצוע התיקונים. 

 עבודה ושל חשבונותבדיקה ואישור של יומני , מעקב.  

 .בדיקה ומעקב על ביצוע תוכניות העדות ומסירתם למנת"י 

 הוצאת אישור גמר לביצוע העבודות. 

 או בהתאם לדרישה הגשת דוחות למנת"י על בסיס חודשי. 



 

 
 

 

 

 תהליכי פיקוח נוספים / הוצאת דוחות נוספים בהתאם לדרישות מנת"י. 

 הטלת קנסות בהתאם לחוזה הקביעת צורך ב-JNET. 

באחריותו לנהל את כל הצד המשרדי: איסוף ובדיקת דוחות מפקחים, : אחראי אדמיניסטרטיבי .2.4

תאומי פגישות, מעקב צמוד בתהליכי העבודה )קבלת תוכניות, הפצה, עדכונים מחברת הרמזורים, 

 '(.זימון  מהנדסי תנועה, ניהול מידע וכו

 יבצע את המטלות הבאות:: שרטט אוטוקאד .2.5

 ניהול נגזרת הMaster Plan  ,של תוכנית האב לסיבים האופטיים ותוואי הרמזורים והבקרה ,

 .JNETהרלבנטיים לפרויקט ה 

 .בדיקת התאמת התוכניות לביצוע למצב הקיים בשטח והתאמת מוכנותם לביצוע ההסדר 

 "סיוע למפקחי מנת"י בתיעוד התוואים, ההסדרים, ו"סטטוס מצב קיים . 

 

 

 



 

 

 

 

 הצעה כספית –נספח ב' 

 

 ההצעה הכספית  .1

 על המציע למלא את הצעתו לתמורה המבוקשת עבור כל אחד מבעלי התפקידים.  .1.1

. 30%שיעור ההנחה בכל סעיף לא יעלה על על המציע להציג את הצעתו כמחיר בשקלים באופן בו  .1.2

 .30%אזי יראה המזמין כאילו הוצעה הנחה בסך של , 30%ככל ושיעור ההנחה המוצע יעלה של 

 . )תוספת( לא ניתן להציע שיעור הנחה שלילי .1.3

מחיר חודש מרבי  סעיף 

)כולל  למשרה מלאה

שעות נוספות/עבודת 

 לילה/ערבי חג וכיו"ב(

 ניקוד מרבי לסעיף מחיר חודש מוצע

 5  65,000 מנהל פרויקט

 5  50,000 מנהל מעבדה

 10  45,000 מפקח

 0 21,000 21,000 שרטט אוטוקד

 0 14,000 14,000 עובד אדמיניסטרטיבי

 

 *יובהר כי התמורה לנותני שירותים במשרה חלקית תהיה יחסית לחלקיות המשרה

 

 

 חתימה תאריך  שם

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 תצהיר המציע -נספח ג' 

 

החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם אני 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את המציעחברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ )להלן: "

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 

, של JNET -פיקוח על רמזורי רשת הלמתן שירותי "הזמנה להציע הצעות תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 ."(ההזמנה)להלן: "" 011-2020, הליך מס' הרכבת הקלה בירושלים

 הנני מצהיר/ה כי המציע עומד בתנאי הסף המצטברים להלן: .2

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל. .2.1

 בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  .2.2

בביצוע בקרה על התקנה וחיבור של תשתיות רמזורים ו/או  שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.3

 .אחזקה של רמזורים

באפשרותי להעמיד לטובת הפרויקט את נותני השירותים העומדים בתנאי הסף כאמור בסעיפים  .2.4

 להזמנה. 5.9עד  5.5

 להזמנה: 5.9 עד 5.5פים ירותים, כאמור בסעינותני השירותים המוצעים לצורך מתן השלהלן רשימת  .3

 ( 1___________________ )נדרש למלא תצהיר+טבלה המצורף כספח ד' מנהל פרויקט .3.1

 (2מנהל מעבדה ___________________)נדרש למלא תצהיר+טבלה המצורף כספח ד' .3.2

 עובד אדמיניסטרטיבי : .3.3

 

 מס'

 

העובד שם 

 האדמיניסטרטיבי

 

 ספר שנות לימודמ

 

בעבודה מספר שנות ניסיון 

 אדמיניסטרטיבית

1 .    

 

 שרטט אוטוקאד: .3.4

 

 מס'

 

 השרטטשם 

 

 כשרטט אוטוקאדמספר שנות ניסיון 

 

1 .   

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 )ניתן להוסיף שורות בעת הצורך(מפקחים :  .3.5

 

 מס'

 

 המפקחשם 

 

מקצוע )הנדסאי חשמל 

 אואלקטרוניקה  /

טכנאי חשמל/ 

 אלקטרוניקה(

 

 

מספר שנות 

ניסיון במתן 

שירותי פיקוח 

ובקרה על 

התקנת ואחזקת 

 רמזורים

 

האם 

מועסק 

בהעסקה 

 ישירה? 

 )כן/ לא(

1 .     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

מעת לעניין סעיף זה, הנני מצהיר כי ברשותי היכולת להעמיד לצורך מתן השירותים מפקחים נוספים 

 יום. 30לעת ככל ויידרש בהתאם לתכנית העבודה ומספר הצמתים שיבוצעו בפועל ובהתראה של 

 

הנני מצהיר/ה כי כל השירותים המפורטים בטבלה להלן בוצעו על ידי להלן טבלת ניסיון עבור המציע.  .4

בתנאי ידוע לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת המציע  המציע וכי תוכן הטבלה אמת.

 הסף ולצורך ניקוד ההצעה.



 

 

 טבלת פרויקטים עבור המציע

 

 מזמין השירותים

 
 

 תקופת מתן השירותים 
 

 חודש/שנה( עד)חודש/שנה 
 

 
 שם הפרויקט

 
 תיאור העבודה

 
ביצוע בקרה על התקנה )

וחיבור של תשתיות רמזורים 
 (רמזוריםו/או אחזקה של 

 
 

שם איש הקשר של הפרויקט 
 + מזמין העבודהמטעם 

 טלפון נייד

   

   

 
 
 
 

  

   

 
 
 
 

  

   

 
 
 

  

   

   

   

   

   

 

 ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש  *



 

 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .5

 

 תאריך  שם וחתימת המציע

_____________________  ______________________ 

 

 אישור עו"ד

 

, 2020אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא 

 .לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

 

                _____________

 חותמת+חתימה            

 

 

 



 

 פרויקטהמנהל  תצהיר - 1נספח ד'

 

_____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב 

 כדלקמן:

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בטבלת  .1

 –הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

למתן " הזמנה להציע הצעות (, במסגרת "המציע"חב'/ע.מ_____________________ )להלן: 

" 011-2020, הליך מס' הקלה בירושלים , של הרכבתJNET -פיקוח על רמזורי רשת השירותי 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. מנהל פרויקט( בתפקיד "ההזמנה")להלן: 

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן: .2

 .אלקטרוניקה/מהנדס חשמל אוחשמל/אלקטרוניקה הנדסאי  .2.1

 .רמזורים פיקוח ובקרה על התקנה ו/או אחזקתב שנים לפחות 7ניסיון של  ת/בעל .2.2

הנני מצהיר/ה כי מספר שנות הניסיון הכולל שלי בפיקוח ובקרה על התקנה ואחזקת רמזורים  .3

 הוא  ________ שנים.

הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים . מנהל הפרויקטלהלן טבלאות ניסיון עבור  .4

לאות ישמש לצורך ידוע לי כי המידע שבטבבטבלאות להלן בוצעו על ידי וכן תוכן הטבלאות אמת. 

 בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 

 

 



 

 

 פרויקטהמנהל טבלת פרויקטים עבור 

 

מזמין 
 השירותים

 
 

 תקופת מתן השירותים 
 

 חודש/שנה( עד)חודש/שנה 
 

 
 

 שם הפרויקט

 
 

 
 

 תיאור העבודה 
 

)פיקוח ובקרה על 
התקנה ו/או אחזקת 

 רמזורים(

 
 

רמזורים מספר 
עבורם נעשה פיקוח 
ובקרה על התקנה 

 ו/או אחזקת רמזורים 

 
 

שם איש הקשר של 
הפרויקט מטעם 

 + מזמין העבודה
 טלפון נייד

   

    

 
 
 
 

  

    

 
 
 
 

  

    

 
 
 

  

    

   

    

 

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

 



 

 

 
 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןשמי, זו חתימתי  זהו .5

 

 תאריך  שם וחתימת נותן השירותים

_____________________  ______________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

, 2020אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, נושא/ת 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 .כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

 

                _____________

 חותמת+חתימה            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 



 
 

 

 

 

 

 

 מעבדההמנהל תצהיר  - 2נספח ד'

 

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:

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בטבלת  .1

 –הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

למתן " הזמנה להציע הצעות (, במסגרת "המציע"חב'/ע.מ_____________________ )להלן: 

" 011-2020, הליך מס' הקלה בירושלים , של הרכבתJNET -פיקוח על רמזורי רשת השירותי 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. מנהל מעבדה( בתפקיד "ההזמנה")להלן: 

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן: .2

 אלקטרוניקה./מהנדס חשמל או חשמל/אלקטרוניקה הנדסאי .2.1

 .SAT-ו FATבביצוע בדיקות  שנים לפחות 7 מוכח שלבעל ניסיון  .2.2

 .2015-2019רמזורים בין השנים  50-ל SAT-ו FATביצעתי בדיקות  .2.3

לרמזורים הוא   SAT-ו FAT הנני מצהיר/ה כי מספר שנות הניסיון הכולל שלי בביצוע בדיקות  .3

 ________ שנים.

המפורטים בטבלאות  הפרויקטיםהנני מצהיר/ה כי כל . מנהל המעבדהלהלן טבלאות ניסיון עבור  .4

ידוע לי כי המידע שבטבלאות ישמש לצורך בחינת להלן בוצעו על ידי וכן תוכן הטבלאות אמת. 

עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 



 

 

 

 מעבדההטבלת פרויקטים עבור מנהל 

מזמין 
 השירותים

 
 

 תקופת מתן השירותים 
 

 חודש/שנה( עד)חודש/שנה 
 

 
 

 הפרויקטשם 

 
 

 
 

תיאור העבודה 
 שנעשתה

  
)פיקוח על התקנה ו/או 

 אחזקה של רמזורים(

 
 

מספר בדיקות 
SAF ו- SAT 

 רמזורים ל

 
 

האם כלל שימוש 
בתכנת תכנון 

 העדפה
 יש לפרט

 
 

שם איש הקשר של 
מזמין הפרויקט מטעם 

 + העבודה
 טלפון נייד

   

     

 
 
 
 

  

     

 
 
 
 

  

     

 
 
 

  

     

   

     

 ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש  *



 

 

 
 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןשמי, זו חתימתי  זהו .5

 

 תאריך  שם וחתימת נותן השירותים

_____________________  ______________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

, 2020בחודש ________ בשנת אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ 

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 .כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

 

                _____________

 חותמת+חתימה            



 
 

 

 

 

 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -נספח ה'

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה חתימה 

(, עושה תצהירי זה במסגרת "המציע"מטעם חב'/ע.מ_______________________ )להלן: 

, של הרכבת הקלה JNETפיקוח על רמזורי רשת הלמתן שירותי הזמנה להציע הצעות "

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת "ההזמנה")להלן: " 011-2020, הליך מס' בירושלים

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו חתמתי אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי  .1

 והמצורף להזמנה.

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת  .2

 https://jet.gov.il/category/tendersבאתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

 ( ולדווח לצוות באופן מיידי על קשרי עם מי מהן."החברות")להלן: 

 [:בחר/י את החלופה הנכונהנכון למועד הגשת הצעת המציע ] .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או עסקיים

מצ"ב לתצהיר זה מסמך המפרט את קשרי ר מהחברות. ו/או מקצועיים עם אחת או יות

 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.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 _____________________ 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 

יה/ תהא באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יה

 צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל.

 

   ____________________                ____________________ 

 חתימה         תאריך               

 

 

https://jet.gov.il/category/tenders

