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חתימת המציע 

:ל "דוא

תאריך

שם המשרד 

פרטי מגיש ההצעה 

:פרטי התקשרות 

:כתובת 

: טלפונים

נספח השירותים והשכר 

' נספח ב

הצעה כספית 

20-אוק

פרטי המציע 



1100%

2100%

3100%

4100%

5100%

6100%

7100%

8100%

9100%

1030%

1115%

12

משתנה לפי 

העניין 

ושיקול דעת 

הצוות

ף
רי

ע
ת

ה

הנחיות - התעריף 
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מ" ס40מבנה בטון מתחת למסילה בעובי 

או אלמנטיים הנדסיים אחרים חלקיותם בערך המבנה /ו'  מ4קירות תמך מעל גובה 

כי , עוד יצוין.  תיקבע לפי העניין על פי שיקול דעת הצוות, לצורך חישוב השכר

לכלי ]במבנים -  תכנון פיסי של רמפות  ואו קומות חניה ב, תכנון מסעות במבני חניה

ערך המבנה לצורך חישוב התמורה יהיה ערכם של עבודות [רכב או מסופי אוטובוסים 

לא נקבע שיעור תוספת לערכי המבנה לצורך חישוב התמורה מעלות ערכו , המתכנן

לצוות שמורה הזכות לקבוע לפי העניין את שכרו של המתכנן על פי , של שלד המבנה 

. תשומות ואו על פי סכום סופי מוסכם על פי העבודה המוזמנת בהתאמה לכל חניון 

.תכנון חניות במגרשים פתוחים על פי הנחיות התעריף וכמפורט לעיל 

: ערך המבנה לצורך חישוב השכר עבודות המתכנן יכולל את ערכם של האלמנטים הבאים 

עבודות ניקוז

 מערכם30% עדל "עלויות המסילה בדרך משולבת רק

 מערכם15%עד יחושבו '  מ4קירות תמך בגובה עד 

תאי בקרה+ קולטנים 

"תעריף משרד הביטחון" תעריפים ונהלים לעבודות תכנון  במערכת הביטחון 

 הנדסת דרכים ומסלולי תעופה 2.5פרק - תת תעריף 

 ייקבע בהתאם לסוגי העבודות המפורטות בטבלאות השכר  בתעריף משרד הביטחון ובניכוי הנחה אחוז השכר

 .10%קבועה בשיעור 

, הוא ההיקף הכספי הכולל של כל עבודות העפר[אחוז השכר]ערך המבנה לצורך חישוב מכסות שכר היסוד 

ערך המבנה נשוא הפרויקט יכול .  ב נשוא הפרויקט וכפי שייקבע לכל פרויקט"הרחבות וכיו, הכבישים 

 9במבנה לא מלא או כבישים עירוניים ברוחב '  מ6כבישים עירוניים ברוחב עד - להיות מורכב ממספר סוגי עבודות 

ערך במבנה לצורך קביעת אחוז השכר הוא ערכם הכולל של כל סוגי העבודות בפרויקט ועל פיו . במבנה מלא ' מ

.ייקבע אחוז השכר לכל אחד מסוגי העבודות בפרויקט 

אבן שפה

חישוף

חפירה

(מתחת לכביש ומתחת למסילה)מצעים 

(רק בתחום הכביש)ם "אגו

סוג העבודה וסוג , ערך המבנה לצורך חישוב השכר ייקבע בהתאמה לכל פרויקט על פי נתוני הפרויקט

:המבנה ועל פי אישור הצוות 

: ערך המבנה לצורך חישוב השכר עבודות המתכנן יכולל את ערכם של האלמנטים הבאים 

ם
תי

רו
ש

כ  השירותים "סה- ייקבעו על פי הגדרות תעריף משרד הביטחון ולא יכללו עבודות מדידה - השירותים החלקיים 

. המגדרים בתעריף 100%-  מתוך ה79%הכולל יעמוד ללא תוספות על 

. בהזמנת העבודה לכל פרויקט יפורטו סך השירותים החלקיים המוזמנים לפי העניין ועל פי אישור הצוות 

הצוות יכול לנהוג אחרת ולחלק את , אך. השירותים החלקיים מהווים שלבי העבודה ואבני דרך לתשלום התמורה

.שלבי העבודה למספר אבני דרך לתשלום התמורה 
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ישולם עבור השירות החלקי של הכנת כל מכרז בנפרד לפי היקפו ובאחוז השכר המתאים להיקפו : פיצול מכרזים

ישולם עבור שינויים אלה בנפרד לפי העניין ועל פי , אם פיצול המכרז יחייב גם שינויים בתכנון.  של כל מכרז בנפרד

אישור הצוות

. לא יהיה המתכנן זכאי לתוספת עבור תכנון בשלבים, כאשר מזמינים מראש תכנון בשלבים: תכנון בשלבים

, עבור תוספת שירותים תכנוניים כגון ניקוז ארעי.  לשלבים אין שום תוספת ] אופקית[עבור חלוקה הוריזונטאלית 

, אם התכנון הוזמן והוכן בשלמות ואחר כך הוחלט לבצע בשלבים. או שלבי ביצוע זמניים ישולם לפי שירותים אלה 

 מהשכר עבור תוכניות העבודה של אותו שלב בלבד%10תשולם עבור כל שלב בנפרד תוספת של 

תאריךחתימת המציע 
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06-2020 מתוקף מ13.9.2על פי הוראה  [מקצעות שונים]תעריף יועצים לניהול 

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

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/עבודה /המבוצעות בפועל גם בגין ביצוע המטלה  

.התעריף הפחתה

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

תאריך חתימת המציע

הוכן עבור צוות אב לתחבורה
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