
:ומסכים לתנאי הזמנה להציע הצעות, כי קרא את התעריף  והוא מודע לכל כלליו ותנאיו , היועץ מאשר בחתימתו

חתימת המציע 

:ל "דוא

תאריך

פרטי המציע 

שם המשרד 

פרטי מגיש ההצעה 

:פרטי התקשרות 

:כתובת 

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכלול לתכנון מערכות 
י "לפרויקטים בממשק עם מנת

19-2020' מכרז מס

: טלפונים

' נספח ב

נספח השירותים והשכר הכל כמפורט  בהזמנה להציע הצעות והגדרות פרק התמורה 

הצעה כספית 
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 5.2020120,000,000מדד המחירים לצרכן - מדד בסיס חוזה המסגרת 

אחוז שכר ישים לפרויקט

י ביון "מכסות השכר עבור ערכי ביניים יקבעו ע

(אינטרפולציה)

 0.997050,000,000מקדם למדד בסיס התעריף

 5.202060,000,000מדד המחירים לצרכן - מדד בסיס התעריף 

אומדן ערך 

המערכות מותאם 

למדד בסיס חוזה 

המסגרת

100.1 ₪      29,910,358.57 
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100.1 ₪      29,910,000.00 

25,000,000 

מדד בסיס התעריף
30,000,000 

40,000,000 

20-אפר

100.4 ₪      30,000,000.00 
מדד בסיס האומדן

15,000,000 

אומדן ערך מבנהמדדתיאור
ערך המערכות במדד בסיס 

החוזה
ט"אחוז שכ

א

תעריף שירותי ייעוץ ותכלול לתכנון מערכות לפרויקטים בממשק עם מרכז 

י"מנת- תנועה ותחבורה ירושלים

תעריף  צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים

-קביעת ערך המערכות לצורך קביעת מכסת שכר היסוד 

כל על פי המוגדר בפרק התמורה 

דוגמא

מכסות שכר יסוד

י מרגלית מזרחי צדיק עבור צוות אב לתחבורה"הוכן ע
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1.ה
 [20%עד  ]- % על המציע לציין את שיעור ההנחה מהתעריף ב

(-)אין לציין הנחה בערך שלילי 
____________%

תאריך חתימת המציע

בחינת תפקוד , ליווי הפרויקט במהלך שנת הבדק 

הגורם המקצועי ,  טיפול בתקלות , המערכות 

אישור - תוצר סופי - י מול הקבל "מטעם מנת

תקינות המערכות בתום שנת הבדק

 ₪                      21,107.74 

 422,154.80                    ₪ :כ"סה

.כל אחד מהשלבים כולל את כל האישורים הנדרשים מהגורמים המאשרים, סיום השלב ואישורו- שלב פירושו 

הנחה

לווי הליך הביצוע לכל אורכו במקביל לפיקוח עליון 

של המתכננים על ביצוע המערכות
 ₪                      42,215.48 

מסירה 

ליווי הליך המסירה והשתתפות בכל הבדיקות

15%1.4114% ₪                      63,323.22 
הנחיית המתכננים להכנת תיקי נהלי תפעול ותכולת 

תיק מסירה

בדיקת תפקוד המערכות לאחר התקנה 

תקינות המערכת - [SAT/SIAT]י "במנת/בשטח

 92,874.06                      ₪ תוכניות עבודה כוללות

תוצר סופי מוכנות - מפרטים כתבי כמויות  ואומדן 

למכרז
 ₪                      42,215.48 

ד טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים "מתן חוו

לביצוע המערכות
 ₪                      21,107.74 

התמורהתוצר/תיאור השירות השלב 

המסמך - הכנת מסמך הנחיות למתכנני הפרויקט 

יוכן בהתאמה לפרויקט ולאחר שהיועץ למד את 

המסמך יהיה מבוסס על מסמך . מאפייני הפרויקט

י בגרסתו "י מנת"ההנחיות הכללי אשר הוכן ע

- תוצר סופי - העדכנית והוא יהיה מסמך מחייב 

מסמך הנחיות מאושר לפרויקט ומסירתו לצוות 

.מתכנני המערכות

 ₪                      42,215.48 

התכנון 

 63,323.22                      ₪ תכנון מוקדם  ותוכניות סופיות

טיפול באישור הרשויות ואישור , תוכניות הגשה 

י"מנת
 ₪                      33,772.38 

:אבני הדרך לתשלום והתמורה בגינם , שלבי העבודה

י מרגלית מזרחי צדיק עבור צוות אב לתחבורה"הוכן ע
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: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 נסיונו - דרגת השכר תיקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל

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

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

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

.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

(16מהדורה ) 06.2020 מתוקף מחודש 13.9.0.2על פי הוראה  [מקצעות שונים]תעריף יועצים לניהול 

ל "תעריף חשכ

התעריף

תעריף : 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 "חשכ

הוכן עבור צוות אב לתחבורה

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

©כל הזכויות שמורות 


