
 

 

 2020 יוני

 הנדסה אזרחית  עבודותכמאות ל להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

 עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 /202022הליך מס' 

 יכלל .1

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

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

רשת התחבורה הציבורית ו ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכובראשם ובמטרופולין 

 . הנלווית לה

ושילוב ביניהן  התחבורה הציבוריתכחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת 

 וסע ומסופי אוטובוסים.-ובתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה

הקווים תכנון והקמה של וא פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי ה

 . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

 ועריכת מסמכי מכרז שירותי כמאות יועצים למתןהתקשר עם ל מעוניין הצוותבמסגרת פעילותו 

 הנדסה אזרחית, כמפורט בהזמנה זו להלן.  עבודותל

בלשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים או  ההזמנהיובהר כי לשם הנוחות מנוסחת 

 גברים.  

 הגדרות .2

 .ירושלים ון, פיתוח ושימור אורבניהעמותה לתכנ, ירושלים תכנית אב לתחבורה צוות - מזמיןה .א

וע ומתן השירותים מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצ - נציג המזמין .ב

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע  הזמנההמפורטים ב

 .וו/או מי מטעמ יהיה נציגו ראש אגף תשתיותהמזמין למציע אחרת 

המציע יהיה האישיות . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאוימי שהגיש הצעה, ב - המציע .ג

 .המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה

 הסכם ם/עמו םתבחר על ידי המזמין וייחתם /מי מבין המציעים שהצעתו - זוכים/הזוכה .ד

 .לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו

 זו. בהזמנהההסכם שיחתם עם הזוכה/ים למתן השירותים כאמור  - הסכם מסגרת .ה

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

שירותי חישוב והצגת הכמויות הנחוצות לביצוע עבודות הנדסיות ו/או עבודות   - שירותי כמאות .ז

בדגש על תהליך גיבוש האומדנים, , לרבות ליווי פרויקטים תשתיות תחבורה ו/או עבודות פיתוח

ריכוז האומדנים ובדיקתם, הפקת דוחות ממצאי בדיקות האומדנים מול הכמויות, וכן ייעוץ, 



 

 
 

 

 

 

ליווי והכנה של מסמכים ומפרטים המהווים חלק ממסמכי מכרזים לביצוע הפרויקטים, ובכלל 

  כניות.וזה כתבי כמויות, מפרטים טכניים, אומדנים ורשימות ת

  הנדרשים השירותים .3

כמפורט לעבודות הנדסה אזרחית  יועצים למתן שירותי כמאותעם הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 בהזמנה זו להלן. 

 .( המצורף למסמך זהSOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ) 3.2

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

 .וולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות בלקרוא בעיון את המסמך הנ"ל 

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

 . או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדםשנים  5 ההתקשרות יהיה לכל היותר משך 4.1

אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות, , ל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודהובהר כי ככי 4.2

 לשביעות רצון המזמין. ,ת בהזמנת העבודהויהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשאזי 

הזכות והוא שומר לעצמו את ה או הזוכים, ובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכעוד י 4.3

 ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. תקשרותלהקטין או להגדיל את הה

 תנאי סף .5

 הבאים:על המציע לעמוד בתנאי הסף 

 . ד רשום כחוק בישראלתאגי ציע הוא עוסק מורשה אוהמ 5.1

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

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

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

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

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 . הנדסה אזרחית עבודותשירותי כמאות לבמתן  שנים לפחות 5ציע בעל ניסיון מוכח של המ 5.3

במועד הגשת ההצעה, בתנאים , נותן שירותים אשר עומדבהעסקה ישירה המציע מעסיק  5.4

 :("נותן השירותים")להלן:  המצטברים הבאים

הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים  אומהנדס רשום בפנקס המהנדסים  5.4.1

  .בענף הנדסה אזרחיתהמוסמכים, 

 במתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית.  שנים לפחות 7ניסיון מוכח של בעל  5.4.2

 



 

 
 

 

 

 

 

 לבחירת ההצעהקריטריונים  .6

, כאשר איכות ההצעה להלןבטבלה הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים  6.1

 . נקודות 100תהווה 

 ניקוד קריטריון  

 מקסימלי

6.2  

 

נותן 

 השירותים

חישוב במתן שירותי  נותן השירותיםניסיון  

בהיקף  לפרויקטים תחבורתיים והצגת כמויות

אשר פורסמו לגביהם , מלש"ח 50של מעל 

 . מכרזים לביצוע

 נק'. 2*על כל פרויקט יינתנו עד  

 נק' 20

6.3  

עריכת במתן שירותי  נותן השירותיםניסיון 

בהיקף  לפרויקטים תחבורתיים מסמכי מכרז

 הזוכים בהם הוכרזו אשר, מלש"ח 50של מעל 

 .הזמנה זועד למועד האחרון להגשת ההצעות ל

 נק'. 2*על כל פרויקט יינתנו עד 

 נק' 20

6.4  

במתן שירותי כמאות  נותן השירותיםניסיון 

הכוללים אלמנטים לפרויקטים תחבורתיים 

 .הפרדה מפלסית מנהור ו/או של גישור ו/או

 נק'. 2על כל פרויקט יינתנו עד *

 נק' 10

6.5  

במתן שירותי כמאות  נותן השירותיםניסיון 

או מסופי /ונים מבונים וחניפרויקטים של ל

 תחבורה ציבורית.

 נק'. 2על כל פרויקט יינתנו עד *

 נק' 10

6.6  

במתן שירותי כמאות  נותן השירותיםניסיון 

 .לפרויקטים של רק"ל

 נק'. 2על כל פרויקט יינתנו עד *

 נק' 10

6.7  

 

 

 צוות נוסף

שהמציע יכול  הצוות הנוספיםמס' אנשי 

 להעמיד לטובת מתן השירותים.

על כל מהנדס הרשום בפנקס *

המהנדסים/הנדסאי הרשום במרשם 

בענף , ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

, בעלי ניסיון של שנתיים הנדסה אזרחית

 נק' 10



 

 
 

 

 

 

לפחות במתן שירותי כמאות לפרויקטים 

 נק'.  2.5תחבורתיים יינתנו 

המציע ו/או   6.8

נותן 

 השירותים

בעבודה  המציע ו/או נותן השירותיםניסיון 

 עם/מול גופים ציבוריים.
 נק' 5

6.9  
בעבודה המציע ו/או נותן השירותים ניסיון 

 בירושלים.
 נק' 5

6.10   

 כללי

 נק' 5 חוות דעת מזמיני עבודה קודמים.

 נק' 5 התרשמות כללית.  6.11

 

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .7

. והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו כם מסגרתהס הזוכה יהיהשייחתם עם  ההסכם 7.1

מובהר 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 

ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות  ההסכם והזוכה מוותר בזאת על כל טענה

בהתאם , ן את סכום ההסכם שייחתם עם הזוכהשומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטי

 לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב. בטרם  7.2

בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך הזמנת עבודה לזוכה  יעביר נציג הצוותביצוע העבודה 

ביצוע העבודה, בין היתר, פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות לביצוע 

 העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא  7.3

 .הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרתהוזמנו מאת 

 התמורה הכספית .8

הצוות שומר לעצמו . ₪ 15,000,000בסך  יהיהבהזמנה זו  עם כלל הזוכיםהיקף ההתקשרות  8.1

 את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים.

ורה . יובהר כי בחתימתו על נספח התמכנספח ב'התמורה תהיה על פי נספח התמורה המצ"ב  8.2

 מאשר המציע כי קרא את התעריפים וכי הוא מאשר אותם. 

 לתמורה כאמור בסעיף זה יתווסף מע"מ כחוק.  8.3

יובהר כי התמורה כאמור בסעיף זה הינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע, ישירות  8.4

ועקיפות, כולל: שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף זה, הזוכה 

יה רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השירותים, בתאום יה

 מראש, והמזמין יישא בהוצאות אלה.



 

 
 

 

 

 

 .יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות 60התמורה תשולם במועד שוטף + 8.5

השכר ישולם על פי אחוז  , כאשרצוות אב לתחבורהעל ידי  התעריף לתשלום התמורה הוכן  8.6

 מערך המבנה לצורך חישוב התמורה כהגדרתו להלן. 

עורך מכרז, כמאי ועורך מכרז  –אחוזי השכר נקבעו בהתאמה לפי שלושה תחומי שירות  8.7

 עצמאי, כאשר לכל אחד מהתחומים נקבע תעריף נפרד.

ל שירותי הצוות ראשי להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האם להזמין מהזוכה את כל 8.8

 הכמאות או חלקם. 

מקדם צירוף שירותים: אם הוזמנו אצל אותו זוכה כלל שירותי הכמאות, יופחת השכר הכולל  8.9

 . 10% –בשיעור של 

: תעריף זה יופעל רק כאשר לא נכלל כמאי בפרויקט או בהזמנת העבודה. "עצמאי"עורך מכרז  8.10

על פי החלטת כמויות וזאת עבודת עריכת ובקרת הבמקרה כאמור, על עורך המכרז תוטל 

 הצוות ועל פי שיקול דעתו וכפי שיפורט בהזמנת העבודה.

 ": תעריף "עורך מכרז

תחום התעריף: שרותי עריכת מכרזים וניהול תהליך המכרז לעבודות הנדסה אזרחית )פיתוח,  8.11

 סלילה, תשתית( ולעבודות אחרות בכל התחומים הכלולות לפי העניין במכרז וככל שיידרש. 

 ערך המבנה לצורך חישוב השכר לעורך המכרז :  לקביעתהנחיות כלליות  8.12

, העבודה  אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר הוא ההיקף הכספי הכולל של 8.12.1

 (. "האומדן"כמפורט לכל עבודה בהזמנת העבודה )להלן: 

על פי האומדן נשוא העבודה ולפי הערך  –עד לקבלת תוצאות המכרז בין קבלנים  8.12.2

 בהזמנת העבודה לרבות הסכמים על שינויים שייחשבו כאומדן בלבד.הנקוב 

לפי החוזה עם  –עם קבלת תוצאות המכרז ומסירת העבודה ההנדסית  לביצוע  8.12.3

 ערך המבנה לצורך חישוב השכר הסופי לעבודה. את הקבלן או הקבלנים אשר יחשב 

ל פי אולם אם לא הוצא מכרז או התבטל או הופסק התכנון, יחושב השכר ע  8.12.4

העשוי להיות שונה מן האומדן המקורי( והוא ייחשב כערכו ("האומדן המאושר" 

 הסופי של ערך המבנה לצורך חישוב השכר וזאת בכפוף לאישור הצוות.

על פי המפורט בתכולת העבודה ימסור עורך המכרז אומדן : "האומדן המאושר" 8.12.5

זים לצורך הוצאת אומדן זה הוא האומדן אשר יוכנס לתיבת המכר. לאישור הצוות

מכרז בין קבלנים ואשר ישמש כאומדן  מנהל הפרויקט וכבסיס לבדיקת תוצאות 

 המכרז.  

 סייגים בחישוב ערך המבנה: 8.12.6

על אף האמור לעיל לא ייכללו בערך המבנה ערכם של אותם חלקים ו/או מתקנים 

העבודה יצוין בעת הזמנת )ו/או ציוד אשר אינם אמורים להיכלל בו על פי חוזה זה 

 .  כן לא ייכלל בערך המבנה מס ערך מוסף.(לכל עבודה בנפרד



 

 
 

 

 

 

התמורה בגין העבודה תיקבע על פי אחוז השכר הישים לערך המבנה לצורך חישוב  8.12.7

 .בנספח ב'השכר לעורך מכרז כמפורט 

 התמורה תשולם על פי שלבי העבודה ואבני הדרך לתשלום התמורה לעורך המכרז. 8.12.8

 תעריף "כמאי" : 

התעריף: שרותי הכנת חישובי כמויות לעבודות הנדסה אזרחית )פיתוח, סלילה, תחום  8.13

 תשתית( ולעבודות אחרות בכל התחומים הכלולות לפי העניין במכרז וככל שיידרש.

 :  הנחיות כלליות לקביעת ערך המבנה לצורך חישוב השכר לכמאי 8.14

אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר הוא ההיקף הכספי הכולל של  8.14.1

כמפורט לכל חבילה  ,בגינם נדרש הכמאי להכין חישובי כמויותהפרקים/התחומים 

בהם יידרש הכמאי  הפרקים/תחומיםן כי ייצו(. להלן:"האומדן")בהזמנת העבודה 

 להכנת חישובי כמויות ייקבעו ע"י הצוות בכל חבילה בנפרד. 

ערך הלפי על פי האומדן נשוא העבודה ו –עד לקבלת תוצאות המכרז בין קבלנים  8.14.2

 לרבות הסכמים על שינויים שייחשב כאומדן בלבד. ,הנקוב בהזמנת העבודה

לפי החוזה עם  –עם קבלת תוצאות המכרז ומסירת העבודה ההנדסית לביצוע  8.14.3

כנו חישובי כמויות ע"י הכמאי ואשר והקבלן או הקבלנים ועל פי הפרקים בהם ה

 יחשב ערך המבנה לצורך חישוב השכר הסופי לעבודה. 

לא הוצא מכרז או התבטל או הופסק התכנון, יחושב השכר על פי אם אולם    8.14.4

העשוי להיות שונה מן האומדן המקורי( והוא ייחשב כערכו ("האומדן המאושר" 

 וזאת בכפוף לאישור הצוות . ,הסופי של המבנה

האומדן המאושר הינו אומדן עורך המכרז אומדן לאישור  -"האומדן המאושר" 8.14.5

ן זה הוא האומדן אשר יוכנס לתיבת המכרזים לצורך הוצאת מכרז אומד  -הצוות 

 בין קבלנים ואשר ישמש כאומדן  מנהל הפרויקט וכבסיס לבדיקת תוצאות המכרז.  

 סייגים בחישוב ערך המבנה: 8.14.6

לא ייכללו בערך המבנה ערכם של אותם חלקים ו/או מתקנים  ,על אף האמור לעיל 8.14.7

יצוין בעת הזמנת העבודה )ו/או ציוד אשר אינם אמורים להיכלל בו על פי חוזה זה 

פרקים/תחומים אשר הכמאי לא נדרש לערוך בגינם חישובי ( לכל עבודה בנפרד

וכו'.  כן לא כמויות  וכן  בצ"מ או הקצבים שונים כגון שורים בשכר עבודות רג'י 

 ייכלל בערך המבנה מס ערך מוסף.

התמורה בגין העבודה תיקבע על פי אחוז השכר הישים לערך המבנה לצורך חישוב 

 השכר לכמאי.

 התמורה תשולם על פי שלבי העבודה ואבני הדרך לתשלום התמורה לכמאי. 8.14.8

 

 



 

 
 

 

 

 

 מכרז "עצמאי": עורך

ת לעבודות הנדסה אזרחית, תחום התעריף: שרותי עריכת מכרז בקרת חישובי כמויו 8.15

הכלולות לפי העניין במכרז וככל , )פיתוח, סלילה, תשתית( ולעבודות אחרות בכל התחומים

 שיידרש. 

הנחיות כלליות לקביעת ערך המבנה לצורך חישוב השכר לעורך המכרז עצמאי, הכול  8.16

 כמפורט לעיל עבור עורך מכרז עצמאי.

שכר הישים לערך המבנה לצורך חישוב השכר התמורה בגין העבודה תיקבע על פי אחוז ה 8.17

 לעורך מכרז עצמאי כמפורט להלן.

 התמורה תשולם על פי שלבי העבודה ואבני הדרך לתשלום התמורה לעורך מכרז עצמאי. 8.18

 

 שיש לצרף להצעה המסמכים .9

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .עוסק מורשה או תעודת התאגדותהעתק תעודת  9.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 9.2

ולצורך בחינת הניקוד תצהיר המציע, בצירוף טבלה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  9.3

 להזמנה. ג' כנספחהמצ"ב האיכותי 

תצהיר נותן השירותים, בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת  9.4

 להזמנה. כנספח ד' "בהניקוד האיכותי המצ

 כדלקמן: נותן השירותים המוצעמסמכים עבור  9.5

 קורות חיים. 9.5.1

, העתק רישום בפנקס המהנדסים או במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 9.5.2

 לפי העניין. 

 להזמנה.  ה'כנספח תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצ"ב  9.6

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  9.7

  ב'.כנספח נספח התמורה המצ"ב  9.7.1

 זו. נוסח הזמנה 9.7.2

ם ע"י המציע )יש לחתום בכל עמוד חתו המצ"ב להזמנה זו, הסכם ההתקשרות 9.7.3

יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה  .ובמקום המיועד לכך בעמוד האחרון(

 .לתנאי ההתקשרות של המציע

יובהר כי על המציע מוטלת מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו.  9.7.4

  המזמין. א כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידיהאחריות לווד

 



 

 
 

 

 

 

 הבהרותשאלות ו .10

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  10.1

 . 12:00בשעה  12.7.2020

 יישלחו בפורמט הבא:שאלות ההבהרה  10.2

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 10.3

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 10.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  10.6

 לעת.באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת  10.7

 הגשת ההצעות .11

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  11.1

הצעה ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 23.7.2020, עד ליום ירושלים

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

ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 11.2

08:00-17:00 . 

 )שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 11.3

 הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות(. CDאו  USB -דיגיטלית 

 .תוכנםב לחלוטין זהים

כמאות לעבודות הנדסה אזרחית עבור צוות תכנית  למתן שירותיהצעה " ןיצוי מעטפהעל ה 11.4

  ".22/2020הליך מס' , אב לתחבורה ירושלים

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה   11.5

 זכויות המזמין  .12

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  12.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 12.2

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 
 

 

 

 

כולה או , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  12.3

 חלקה.

 על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  12.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 12.5

קבלת לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  12.6

 אישור הצוות מראש ובכתב.

אף , מאת המזמין זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא  12.7

 .ל ההליך מכל סיבה שהיאבוטבמקרה בו 

, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 12.8

 כל הצעה שהיא. 

 המזמין. במקרה שכזה, מנה זולשם ביצוע העבודה המתוארת בהז יותר ממציע אחדבחור ל 12.9

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

 קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים המפורטים מהעבודה  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  12.10

 .הזמנה זוב

 תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית ועדת הבחירה 12.11

 .תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעהל

היא סבורה כי  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  12.12

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 12.12.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

ע כי כל הסתייגות או ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו 12.12.2

תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת ו/או זמנה זו ה ו/או תנאי ההצעהתניה לגבי ה

 תוקף.

          

 רכה,בב    

 ניקולאי גליקמן

 צוות תכנית אב לתחבורה
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 SOW–תכולת העבודה מסמך  
 

 מטרה .1

לבצע לשם הזוכה ( והמשימות שיהא על SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה ) .1.1

 מתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית כאמור בהזמנה. 

 שיסופקו על ידי הזוכההשירותים  .2

. יובהר כי עבודה תצא הזמנתכל קטע ללכל קטע בנפרד, כאשר ליתן את השירותים יידרש הזוכה  .2.1

 קטע יכול להיות מוגדר חלק מהחתך לרוחב.

 הנחיות כלליות .3

 הזוכה ישתתף בכל הפגישות הרלוונטיות הקשורות להכנת המכרז וניהולו. .3.1

יערוך את כתבי הכמויות , אחד מהמתכננים והיועציםחישובי הכמויות של כל  הזוכה יבצע את .3.2

 לצורך הגשת ההצעות הכספיות למכרז ויחשב את האומדנים.

 כמאות : להלן פירוט המטלות הנדרשות לצורך מתן שירותי .3.3

האומדנים ורשימת התוכניות  הכמאי יאסוף מכל היועצים ומעורך המכרז את כתבי הכמויות, .א

 של כל חומר המכרז.

 יחשב את כל כתבי הכמויות בהשוואה לשרטוטים ולכל עבודה נדרשת. הכמאי .ב

על מנת להביא לידי כתב כמויות ואומדן , הכמאי יעמוד בקשר עם המתכננים ועורך המכרז .ג

 מאוחד של כל הפרויקט המתואם עם המפרט ועם שאר היועצים.

רה להעביר למזמין הכמאי יעביר את הערותיו על כתבי הכמויות ועל רשימת התוכניות מתוך מט .ד

 רשימת תוכניות מסודרת. יםאומדנים מבוקרים הכוללו כתב כמויות

 .ןבסוף העבודה יעביר הכמאי דוח בקרה מסודר עפ"י דרישות המזמי .ה

 הזוכה יבדוק את כל המסמכים הדרושים להכנת המכרז וניהולו. .3.4

הקשורים להכנת בכל הנושאים  ולחברת הבקרה מטעם הצוות לתוכנית אב לתחבורה יסייעהזוכה  .3.5

המכרז, חישוב כמויות ואומדנים, הכנת כתבי הכמויות למכרז, פרסום המכרז, ניהולו ובחירת 

 הקבלן הזוכה.

 :הכנת מסמכי המכרז והמכרזלהלן פירוט המטלות הדרושות לצורך  .3.6

ולחברת הבקרה מטעם השתתפות בכל הפגישות הרלוונטיות ומתן ייעוץ לתוכנית אב לתחבורה  .א

 קשור להכנת מסמכי המכרז וכתבי הכמויות למכרז.בכל ההצוות 

ניהול ותאום הכנת המכרזים כולל פיקוח על הכנת התוכניות, המפרטים, חישוב הכמויות,  .ב

מתן הערות למתכננים בכל הקשור להכנת מסמכי , עריכת כתבי הכמויות וחישוב האומדנים

ההערות והשלמת מסמכים  המכרז וכתבי הכמויות ומעקב אחר ביצוען, כולל בדיקה של יישום

 חסרים.



 

 
 

 

 

 

 ריכוז מסמכי המכרז של כל היועצים והתאמתם. .ג

 שילוב תנאים מיוחדים לכל המפרטים. .ד

 שילוב כתבי הכמויות למסמך אחד מחייב. .ה

 הכנת אומדן למכרז. .ו

 בדיקת כל המסמכים הדרושים למכרז. .ז

 איסוף כל המסמכים הטכניים שיש לצרף למכרז. .ח

חומרים  כי על הזוכה יהיה לפעול בצורה אקטיבית לצורך קבלת פיקוח על הפקת המכרז. מודגש .ט

 מהמתכננים, היועצים וגורמים נוספים ועדכון החומר.

 :ניהול תהליך המכרזלהלן פירוט המטלות הדרושות לצורך  .3.7

 השתתפות בכל הפגישות הרלוונטיות לתהליך ניהול המכרז. .א

 בדיקת כל הנלווים לתהליך הכנת המכרז והכנת תשובות לשאלות המציעים.  .ב

 הכנת דו"חות של תהליך המכרז ובדיקת הצעות המציעים. .ג

 סיוע למזמין בניהול משא ומתן עם המציעים. .ד

 סיוע למזמין בחתימת ההסכם עם הקבלן הזוכה. .ה

ידי המזמין אלא על ידי על המציע לקחת בחשבון שייתכן והמכרז, לאחר הכנתו, לא יפורסם על  .ו

 גוף אחר והזוכה יידרש לשיתוף פעולה ולהשמת העבודה עימם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 תצהיר המציע -נספח ג' 

 

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

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

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

 

למתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית עבור "הזמנה להציע הצעות תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 .("ההזמנה)להלן: "" 022-2020צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, הליך מס' 

 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

 במתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית. שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.3

 להזמנה.  5.4מעסיק, בהעסקה ישירה, נותן שירותים אשר עומד בתנאי הסף כאמור בסעיף  .2.4

 להזמנה: 6.7להלן רשימת הצוות נוסף המוצע לצורך מתן השירותים, כאמור בסעיף  .3

 

 מס'

 

 שם איש הצוות

 

 מקצוע 

)מהנדס אזרחי 

רשום/הנדסאי אזרחי 

 רשום(

 

מספר שנות 

ניסיון במתן 

שירותי כמאות 

לפרויקטים 

 תחבורתיים

 

    

    

    

    

    

 

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

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

 הסף ולצורך ניקוד ההצעה.



 

 

 טבלת פרויקטים עבור המציע

 

 מזמין השירותים

 
 

 תקופת מתן השירותים 
 

 )חודש/שנה עד חודש/שנה(
 

 
 

 פירוט לגבי שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית
 

 נדרש לפרט( –)חישוב כמויות / עריכת מכרז 
 

 
 

שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 
 + העבודהמזמין 

 טלפון נייד

   

  

 
 
 
 

  

  

 
 
 
 

  

  

 
 
 

  

  

   

  

   

  

 

 ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש  *

**  יש להציג פרויקטים שבוצעו במהלך חמש שנים שונות לפחות



 

 

 

 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            

 



 

 תצהיר נותן השירותים -נספח 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: 

הליך מס'  –שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. נותן השירותים( בתפקיד "ההזמנה")להלן: " 2020-022

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

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים  .2.1

 .בענף הנדסה אזרחיתהמוסמכים, 

 במתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית. שנים לפחות 7בעל ניסיון מוכח של  .2.2

ויקטים המפורטים הנני מצהיר/ה כי כל הפרלהלן טבלאות ניסיון עבור נותן השירותים.  .3

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

 בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 

 

 



 

 

 טבלת פרויקטים עבור נותן השירותים

 .במתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחיתשנים לפחות  7ניסיון מוכח של : 5.4.2סעיף                         

מזמין 
 השירותים

 
 

 תקופת מתן השירותים 
 

 )חודש/שנה עד חודש/שנה(
 

 
 

 פירוט לגבי שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית
 

 נדרש לפרט( –)חישוב כמויות / עריכת מכרז 
 

 
 

שם איש הקשר של הפרויקט 
 + העבודהמזמין מטעם 

 טלפון נייד

   

  

 
 
 
 

  

  

 
 
 
 

  

  

 
 
 

  

  

   

  

 

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

  .שנים שונות לפחות 7** יש להציג פרויקטים שבוצעו במהלך 



 

 

 .מכרזים לביצועאשר פורסמו לגביהם מלש"ח,  50לפרויקטים תחבורתיים בהיקף של מעל  שירותי חישוב והצגת כמויותבמתן : ניסיון 6.2סעיף 

מזמין  
 השירותים

 
 תקופת מתן השירותים 

 
 )חודש/שנה עד חודש/שנה(

 

פירוט לגבי שירותי חישוב 
והצגת כמויות לפרויקטים 

 תחבורתיים

 
 
 

היקף ביצוע 
 הפרויקט 

 50)מעל 
 (מלש"ח

 
 

האם 
במסגרת 

פרויקט זה 
פורסם מכרז 

 לביצוע?
 

יש לציין את 
תאריך 
 הפרסום

 

שם איש הקשר של הפרויקט 
 + מזמין העבודהמטעם 

 טלפון נייד

     

  

 

 
 
 
 

   

  

 

 
 
 
 

   

  

 

 
 
 

   

  

 

    

  

 

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

 

עד למועד האחרון  הזוכים בהם הוכרזו אשרמלש"ח,  50ניסיון במתן שירותי עריכת מסמכי מכרז לפרויקטים תחבורתיים בהיקף של מעל : 6.3סעיף 

 .הזמנה זולהגשת ההצעות ל

מזמין  
 השירותים

 
 תקופת מתן השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(
 

פירוט לגבי שירותי 
עריכת מכרזים 

 לפרויקטים תחבורתיים 

 
 

היקף ביצוע 
 הפרויקט 

 
 (מלש"ח 50)מעל 

 
 

 האם המכרז 
הסתיים עד 

למועד האחרון 
להגשת הצעות 

 להזמנה זו? 
 

יש לציין את 
הכרזת תאריך 

 הזוכים
 

שם איש הקשר של הפרויקט 
 + מזמין העבודהמטעם 

 טלפון נייד

     
  

 

 
 
 
 

   

  

 

 
 
 
 

   

  

 

 
 
 

   
  

 

    
  

 

 * ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

 

 

 מנהור ו/או הפרדה מפלסיתהכוללים אלמנטים של גישור ו/או לפרויקטים תחבורתיים  שירותי כמאותבמתן : ניסיון 6.4סעיף 

 מזמין  השירותים

 
תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(
 

פירוט לגבי שירותי 
כמאות לפרויקטים 

 תחבורתיים

 
 

 האם כולל את אחד האלמנטים הבאים:
 נא לפרט( -)כן/לא

 
 

  
 הפרדה                                                     

 מנהור/              גישור/               מפלסית        

שם איש הקשר של 
מזמין הפרויקט מטעם 

 + העבודה
 טלפון נייד

     
   

 

 
 
 
 

   

   

 

 
 
 
 

   

   

 

 
 
 

   
   

 

    
   

 

 

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

 



 

 

 

 מבונים ו/או מסופי תחבורה ציבורית.חניונים  לשלפרויקטים  שירותי כמאותבמתן : ניסיון 6.5סעיף 

 מזמין  השירותים

 
תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(
 

פירוט לגבי שירותי 
 הכמאות שניתנו 

  

 
 

האם כולל חניון 
 ?מבונה

 יש לפרט

 
 

האם כולל מסוף 
 תחבורה ציבורית?

 יש לפרט

שם איש הקשר של 
מזמין הפרויקט מטעם 

 + העבודה
 טלפון נייד

     

  

 

 
 
 
 

   

  

 

 
 
 
 

   

  

 

 
 
 

   

  

 

    

  

 

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

 

 



 

 

 לפרויקטים של רק"ל שירותי כמאותבמתן : ניסיון 6.6סעיף 

 מזמין  השירותים

 
 תקופת מתן השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(
 

תיאור לגבי שירותי הכמאות 
 שניתנו

  

 
 

שם איש הקשר של הפרויקט   האם כולל רק"ל?
 + מזמין העבודהמטעם 

 טלפון נייד

     

 

 

 
 
 
 

   

 

 

 
 
 
 

   

 

 

 
 
 

   

 

 

    

 

 

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

 



 

 

 
 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןשמי, זו חתימתי  זהו .4

 

 תאריך  שם וחתימת נותן השירותים

_____________________  ______________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

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

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

 .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: 

למתן שירותי כמאות לעבודות הנדסה אזרחית עבור צוות תכנית אב הזמנה להציע הצעות 

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את "ההזמנה")להלן: " 022-2020לתחבורה ירושלים, הליך מס' 

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

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

 והמצורף להזמנה.

ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת אני מתחייב/ת להתעדכן מעת  .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 הנכונההגשת הצעת המציע ] נכון למועד .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 ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 המציע עם החברות.

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

 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 

גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ / המוכר/ת לי באופן אישי,  /בפני מר 

ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהא צפוי/יה לעונשים 

 הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל.

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                        תאריך 

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

