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1.1.1.1.1  
 

  2020נובמבר 

 תחבורתיים לפרויקטיםדרכים וניקוז לשירותי תכנון הזמנה להציע הצעות 

  2020-23הליך מס'  - בירושלים והמטרופולין

 כללי .1

") מקדם את ההקמה והתכנון של הצוות" ו/או "המזמין"צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים" (להלן: "

תחבורתיים שונים  פרויקטיםמערכת הסעת המונים ורשת קווי אוטובוס המשיקים לה וכן בוחן ומקדם 

  בעיר ובמטרופולין ירושלים.

ערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית, כולל הכנת חוות דעת מכחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון 

וגיבוש המלצות לתכנון. בעבודתו נעזר הצוות באנשי מקצוע המתמחים בנושאים ספציפיים. מקצועיות 

  ") כמפורט במסמך זה.העבודההלן: "(לדרכים וניקוז  מתכננילצורך כך מעוניין הצוות להתקשר עם 

. ההסכם שייחתם עם הזוכה/ים יהיה דרכים וניקוזלי ניסיון בתחום למתכננים בעההזמנה מיועדת 

  לת הזוכה/ים תעשה באמצעות הזמנת עבודה כמפורט במסמך זה.עמסגרת והפהסכם 

  הגדרות .2

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני   - המזמין

  ירושלים;

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

או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל המפורטים בהזמנה זו ו/

או מי  תשתיות בצוותיחידת  הנדסמנציגו  עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת יהא

  מטעמו. 

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

  המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

  מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין;מי     - הזוכה/זוכים

  .הסכם שיחתם עם הזוכה/זוכים למתן השירותים כאמור לעיל   -הסכם מסגרת 

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

  יקבע היקף הפרויקט, תמורתו ולוחות הזמנים לביצוע.

פרויקט שבוצעו בו עבודות מהסוג הבא: א. כבישים או גישור או מנהור או מחלפים   פרויקט תחבורה 

  ב. עבודות תשתית למסילת רכבת ג. חניונים מבונים.

 פרויקט בסביבה עירונית מבונה.   -פרויקט עירוני 

  

  

 השירותים הנדרשים .3



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

המקודמות עבור התכניות דרכים וניקוז תכנון למתן שירותי  ציםהצוות מעוניין להתקשר עם יוע .3.1

  על ידי הצוות. 

. מסמך תכולת המצורף למסמך זה) SOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ( .3.2

העבודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. על המציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל 

   ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות בו.

עם הזוכים יהיה הסכם מסגרת, אשר יופעל על פי צרכי הפרויקט ובהתאם ההסכם שייחתם  .3.3

  להחלטת הצוות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

בכל עת בה ירצה הצוות להפעיל את הזוכה יעביר נציג הצוות אל הזוכה הזמנת עבודה לביצוע  .3.4

ה, הנחיות במטלה שתוגדר. בהזמנת העבודה יצוינו תחומי העבוד דרכים וניקוזתכנון שירותי 

  מיוחדות לביצועה, לוח הזמנים להשלמת העבודה והתמחור. 

 תקופת ההתקשרות  .4

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

יובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה, אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות, אזי  .4.2

 המטלות הנדרשות בהזמנת העבודה לשביעות רצון המזמין. יהיה על הזוכה לסיים את

עוד יובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה או הזוכים, והוא שומר לעצמו את הזכות  .4.3

 לבצעה כלל ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. לא להקטין או להגדיל את ההתקשרות או

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .5.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .5.2

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

 י המציע:בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כ

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

 ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 חוק מס ערך מוסף.

 .דרכים וניקוזתכנון שנים לפחות במתן שירותי  7בעל ניסיון מוכח של  המציע .5.3

לחמישה פרויקטים  דרכים וניקוזל (מוקדם, מפורט ופיקוח עליון) מלאביצע תכנון המציע  .5.4

 .השנים האחרונות עשרב עירונית,בסביבה פרויקטים  2לפחות, מתוכם לפחות תשתיתיים 

מהנדס יכול להעמיד לטובת מתן השירותים כאמור בהזמנה זו מעסיק בהעסקה ישירה והמציע  .5.5

 אשר עומד בתנאים המצטברים להלן: )"מהנדסה"(להלן: 

 רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים. מהנדס  .5.5.1

 .דרכים וניקוזשנים לפחות במתן שירותי תכנון  7בעל ניסיון מוכח של  .5.5.2
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 2לפחות, מתוכם לפחות  תשתיתיים מלא לחמישה פרויקטים דרכים וניקוזביצע תכנון  .5.5.3

 .פרויקטים של תחבורה עירונית, בעשר השנים האחרונות

 קריטריונים לבחירת ההצעה  .6

 :הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן

  

ניקוד   קריטריון    מס"ד
  מרבי

  .יםעירוני לפרויקטים דרכים וניקוזניסיון בתכנון מערכות   מציע  1

יקטים הדרושים במסגרת תנאי פרוני ה(מעבר לש עירוני יקטכל פרו על

 1 עד –בכל שלבי התכנון הדרכים והניקוז את מערכות תכנן עבורו  הסף)

  . הנקוד

15  

  :תחבורה פרויקטעבור  דרכים וניקוזותק בתכנון מערכות   מציע  2

  נקודות 3 -שנים  5-7

  נקודות 4 -שנים  7-10

  נקודות 6 -שנים  10-12

  נקודות 8 -שנים  12-15

  נקודות 10 -שנים ומעלה  15

10  

  .בהעסקה ישירה היקף צוות העבודה  מציע  3

 לפחות שנות ניסיון 2לכל מהנדס, או הנדסאי (מעבר למהנדס המוצע) בעל 
  נקודות. 3 – דרכים וניקוזבתכנון מערכות 

15  

  :דרכים וניקוזותק המהנדס בתכנון מערכות   מהנדס  4

  נקודות 4 -שנים  5-7

  נקודות 6 -שנים  7-10

  נקודות 8 -שנים  10-13

  נקודות 10 -שנים ומעלה  13

10  

לפרויקטים של תחבורה  דרכים וניקוזניסיון המהנדס בתכנון מערכות   הנדסמ  5

  עירונית.

הדרושים במסגרת  הפרויקטים(מעבר לשני  עירוניתתחבורה  פרויקטעל כל 

בכל שלבי  והניקוז דרכיםתנאי הסף) אשר הוא תכנן עבורו את מערכות ה

  נקודות סה"כ.* 15לפרויקט ועד  נקודות 2 עד –התכנון 

15  

  מנהרותאו ב\ברק"ל ו דרכים וניקוזניסיון בתכנון   מהנדס  6

מערכות המים והביוב בכל  לכל פרויקט רק"ל או מנהרה בו ביצע את תכנון

   *נקודות. 2עד  – שלביו

10  
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כללי   7
 (מציע

  )ומהנדס

  ירושליםב דרכים וניקוזתכנון מערכות ניסיון ב
  נקודה.  1 –לכל פרויקט 

10  

  5  חוות דעת מזמיני עבודה קודמים  כללי   8

  10  התרשמות כללית של מזמין העבודה  כללי  9
  100    סה"כ  

 שלעיל   6-ו 5*יובהר כי ניתן להציג את אותם הפרויקטים לשם ניקוד סעיפים 

 לצרף להצעההמסמכים שיש  .7

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. .7.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כמפורט לעיל.  .7.2

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ובחינת  אותבתנאי הסף וטבל והמהנדס תצהיר עמידת המציע .7.3

 להזמנה זו.כנספח ג' הניקוד האיכותי המצורף 

 .המועסקים על ידו בהעסקה ישירה נוספיםמהנדסים אסמכתאות עבור  .7.4

 להזמנה זו.' דכנספח תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .7.5

 . , חתום על ידי המציעלהזמנה זו נספח ב'כנספח התעריפים המצורף  .7.6

 חתום בכל עמוד.נוסח הזמנה זו  .7.7

וכן במקומות המיועדים לכך בעמוד  הסכם ההתקשרות חתום על ידי המציע (חתימה בכל עמוד .7.8

). יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציע לתנאי הראשון והאחרון של ההסכם

 ההתקשרות. 

 לות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ויהיו, חתומות על ידי המציע.שא .7.9

  .העותקים הקשיחים יוגשו כרוכים .7.10

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .8

הסכם מסגרת והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו. מובהר בזאת, כי הצוות  יהיהההסכם  .8.1

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 

דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ו/או 

 ההסכם שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב. בטרם ביצוע  .8.2

עבודה לזוכה בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, בין העבודה יעביר נציג הצוות הזמנת 

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 הוזמנו  .8.3

 .ו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרתמאת הצוות ועוגנ
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מנהל צוות העבודה המוצע ירכז את ביצוע העבודות בפועל ויידרש להיות מעורב באופן פעיל בביצוען,  .8.4

הצוות ובישיבות מקצועיות  ישיבותוכן עליו להיות זמין בכל עת למתן מענה בנוגע לעבודות ולהשתתף ב

 ככל שיידרש.  

 לוח זמנים .9

הזמנת עבודה ייקבע ע"י נציג הצוות בעת העברת הזמנת עבודה ספציפית בכתב. לוח הזמנים לכל  .9.1

מובהר בזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העבודות לפני קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת 

  מאת נציג הצוות. 

 במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים לצוות שמורה זכות הקיזוז כמפורט בהסכם המסגרת. .9.2

  

  -הכספיתהתמורה  .10

הצוות שומר לעצמו את הזכות  ₪. 10,000,000היקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו הוא בסך  10.1

הצוות שומר לעצמו את הזכות לחלק את המסגרת לפצל את השירותים בין מספר זוכים. יובהר כי 

המומחיות, צרכי התקציבית שנקבעה בין הזוכים, בין היתר, בהתאם למספר עובדי המציע, רמת 

   הצוות וכיו"ב.

 בכל הזמנת עבודה תחושב בהתאם למטלה הספציפית ובהתבסס על נספח התעריפיםהתמורה  10.2

 (נספח ב') ועל פי נספח התמורה שיועבר על ידי המזמין לאחר הזכייה.

  

 וניקוז דרכים תכנון שירותי למתן הצעות להציע בהתאם למפורט בהזמנה 10.3

המצורף להזמנה, נערך  SOWובהתאם לתכולת העבודה  תחבורתיים לפרוייקטים

ההצעה הכספית המפרט את התעריפים ואופן קביעת התמורה   -נספח ב' נספח 

 ועדכונה. 

מובהר כי שכר היועץ יקבע בהזמנת העבודה על פי היקף וסוג העבודה כפי שתוזמן   10.4

תתייחס לפרויקט  . כל הזמנת עבודהבתעריפים ובהתחשב בשיעור ההנחה הקבוע 

שיוגדר על ידי המזמין ותהווה מעין הסכם משנה על הסכם המסגרת שייחתם עם 

של הפרויקט המוגדר בהזמנ/ות  הכוללהיועץ. דהיינו אחוז השכר ייקבע על פי ערכו 

 העבודה לפרויקט. 

 על המציע למלא את נספח ההצעה הכספית בהתאם להוראות לכל נספח.  10.5

 התעריפים:  10.6

 – 1996תעריף משרד הביטחון  –תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון 

 "]. התעריףהנדסת דרכים ומסלולי תעופה [להלן:" 2.5פרק 

 : ההנחה 10.7

 "הנחה" אשר תקבע בדרך הבאה: לעל התעריפים תחו



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

שיעור ההנחה אשר נקבע ע"י צוות אב  –" הקבועה ההנחה" 10.7.1

 לתחבורה בכול תעריף.  

שיעור ההנחה יהיה שיעור ההנחה הקבוע בהסכם זה על כול  יובהר כי 10.7.2

 השינויים, הנובעים מעדכון התמורה או תוספות לתמורה . 

 :השכר אחוז קביעת 10.8

אחוז השכר [מכסת שכר היסוד] יקבע, לפי ערכה הכספי הכולל של  10.8.1

הזמנה, רוחב הדרך [על פי הקטגוריות  העבודה ההנדסית בכול

נה [מלא ,או לא מלא] בהתאם לקבוע הקבועות בתעריף], סוג המב

בתעריף הישים לעבדות המתכנן/יועץ וכפי שיפורט בהזמנת העבודה. 

הצוות שומר לעצמו את הזכות לקבוע אחרת במקרים המתאימים, על 

פי שיקול דעתו. כמו כן שמורה לצוות הזכות שלא לחשב את התמורה 

שיקול  על פי הפרמטרים הקבועים בתעריף אלא בדרך אחרת על פי

 דעתו.

 קביעת ערך המבנה לצורך חישוב השכר :  10.9

קביעת ערך המבנה "ערך המבנה לצורך חישוב מכסות שכר היסוד"  10.9.1

עם המוזמנת העבודה הוא ההיקף הכספי הכולל של כל העבודות נשוא 

המתכנן.  בכל מקרה יקבע ערך המבנה בהתאם לסייגים המפורטים 

במערכת הביטחון", יובהר כי ב"תעריפים ונהלים לעבודות תכנון 

סייגים אלה יחייבו גם אם התעריף לחישוב שכר הטרחה יהיה אחר. 

כן יובהר כי בערך המבנה לא יכללו ערכם של אותם חלקים ו/או 

מתקנים ו/או ציוד אשר אינם אמורים להיכלל בו עפ"י התעריף ו/או 

 התניות מיוחדות שיצוינו בהסכם (ואשר יכולות לגבור על האמור

 בערך המבנה מס ערך מוסף. ללעיל). כן לא ייכל

יצוין כי בערך המבנה לצורך חישוב התמורה לא יכללו ערכם של  10.9.2

  המסילה. עלויות

בנספח ב' מפורטים האלמנטים לצורך קביעת ערך המבנה. ערכו של  10.9.3

ערך המבנה לצורך חישוב השכר ייקבע על פי האמור לעיל ובכפוף 

 . לאישור הצוות

 בנה :עדכון ערך המ 10.10

אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר יקבע על פי הערכה ראשונית  10.10.1

 בכל הזמנה ועל בסיסו יערך אומדן השכר הכולל לתכנון ופיקוח עליון.  

עם סיום שלב האפיון ולכל המאוחר בגמר התכנון הסופי, יגיש המתכנן  10.10.2

"אומדן  -לצוות אומדן משוער של ערך המבנה הכולל, והוא ייחשב כ



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

המאושר" האומדן המאושר יהווה הבסיס לקביעת ערך המבנה  לצורך 

 חישוב השכר . 

עדכון ערך המבנה יחול רק במקרים בהם לא נקבע כי ערך המבנה סופי  10.10.3

לצורך חישוב שכר הטרחה. העדכון יחול במקרים בהם יהיה שינוי 

 מהותי בפרוגראמה או בשטח המבנה .

, העדכון יתבצע להגדלת במקרים המתאימים על פי תוצאות המכרז 10.10.4

ערך המבנה או להקטנתו. לא הוצא מכרז או התבטל או הופסק 

העשוי להיות שונה (התכנון, יחושב השכר על פי "האומדן המאושר" 

 מן האומדן המקורי) והוא ייחשב כערכו הסופי של המבנה.

 השירותים החלקיים: 10.11

ח עליון סך כל השירותים החלקיים כמפורט בנספח נקבע לתכנון ופיקו 10.11.1

 . 79%לסך של 

הצוות שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל השירותים החלקיים   10.11.2

המפורטים בתעריף הישים לנשוא העבודה ההנדסית או רק חלק מהם. 

השירותים החלקיים בגינם תשולם תמורה, יקבעו סופית בגמר 

העבודה ההנדסית בהתאם לשירותים שהוזמנו ובוצעו בפועל. הצוות 

ו את הזכות לפעול שלא בהתאם לתעריף ולקבוע חלקיות שומר לעצמ

שונה או לפעול שלא על פי השירותים החלקיים או לקבוע כל הנחיה 

 מיוחדת אחרת על פי שיקול דעתו.

פי התעריף יחולקו לתתי אבני דרך על פי -יודגש כי אבני הדרך על 10.11.3

תוכנית העבודה הכוללת לצוות התכנון עד  לאישור הסופי של התב"ע 

 ובהמשך התכנון. 

יובהר כי הצוות יהיה רשאי, בכל שלב, לבצע שינויים בתוכנית העבודה  10.11.4

 ובאבני הדרך לתשלום. 

תוכנית העבודה תכלול מערכת אישורים לרבות אישורי וועדות היגוי  10.11.5

 .ואו הגופים הרלבנטיים לאישור

 חשבונות:  10.12

נית היועץ יגיש חשבונות בהתאם ולהתקדמות עבודת התכנון על פי תוכ 10.12.1

 העבודה/ אבני הדרך המאושרות.

אומדנים ,  –בחשבון יפרט המתכנן את הנתונים בהתאם לחשבון  10.12.2

 שטחים  וכול נתון אחר הדרוש לאישור  החשבון . 

 לשכר הטרחה המפורט לעיל יתווסף מע"מ כחוק. 10.13



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

עבודות שלא יום ממועד אישור החשבון על ידי המזמין. 60התמורה תשולם במועד שוטף + 10.14

 :או תכולת עבודה/תעריף ו ןבגיננקבע 

משימות או עבודות נוספות שאינן נכללות בתכולת העבודה ו/או שלא נקבע במקרים מיוחדים,  10.14.1

פרק ישים בתעריף ו/או שאינם בגדר מומחיות המתכנן יקבע שכרם מאחת מהדרכים  ןבגינ

הבאות והכול מראש ובכתב. יודגש כי בשום פנים ואופן לא יזמין המתכנן מומחים למתן 

 .שירותים כלשהם על חשבון הצוות לפני אישורם של המומחים ושכרם מראש ובכתב

עתו הבלעדי של הצוות כי התמורה בגינה תיקבע משימה או עבודה אשר יוחלט על פי שיקול ד 10.14.2

 הזמנת עבודה חתומה.לאחר קבלת , תתבצע על פי תשומות [שעות עבודה]

"התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" כפי התעריף לשעת עבודה יקבע על פי תעריף  10.14.3

"]. התעריף תעריף חשכ"לשמתפרסם מעת לעת בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר [להלן: "

עת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל כמוגדר באותו התעריף לש

 ועל פי קביעת הזכאות לנותן השירות, הכל באישור הצוות מראש ובכתב.

על אף האמור בתעריף חשכ"ל, המחיר לשעת עבודה יקבע על פי המחירים המכסימליים  10.14.4

רכם. הפחתה זו תחול על כל שעות מע 80%המפורסמים בתעריף חשכ"ל מוכפלים על פי 

העבודה המוזמנות ו/או המבוצעות בפועל גם אם נדרשת בגין המטלה מכסת שעות שעל פי 

 תעריף חשכ"ל לא חלה עליה הפחתה כל שהיא.

משימה או עבודה אשר יוחלט על פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות כי התמורה בגינה תיקבע   10.14.5

מראש ובכתב כפי  היקבע השכר בגינ ,מהמצוין מעלה, או תעריף אחר על פי שכר מוסכם

 .שיוסכם בין הצדדים ויפורט בהזמנת העבודה

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כחוק.  10.15

  15.11.20אשר יתפרסם ביום  – 20חודש אוקטובר  החוזה יהיה מדד מדד 10.16

סופית וכוללת את כל הוצאות המציע  ישירות  המפורטת להלן תהיה תמורהמובהר כי התמורה  10.17

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

אום מראש, ירשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השירותים, בת

 והמזמין יישא בהוצאות אלה.

מזמין לחשבונות שיוגשו על ידי הזוכה בגין השירותים שבוצעו התשלומים ישולמו לאחר אישור ה 10.18

 בפועל על פי הזמנות העבודה המאושרות. 

ובהתאם אופני המדידה/מחירי יחידה בחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע על פי  חשבונות: 10.19

למחירי היחידה בהצעה הזוכה. הזוכה יצרף לחשבונות דו"ח המציין את תאריך ביצוע השירות, 

 מדידות/אורכים/שטחים שבוצעו, שם המבצע, וחתימת המבצע. מספר התיאור השירות, 

  יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות.  60התמורה תשולם במועד שוטף + 10.20

 שאלות והבהרות .11



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

 19.11.2020 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת המייל  11.1

  . 12:00  בשעה

 ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:שאלות  11.2

  

 המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. 11.3

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות  שיוגשו. 11.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  11.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  11.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 11.7

 הגשת ההצעות .12

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים,  12.1

הצעה שלא תימצא ירושלים.  97, בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 12:00, בשעה 30.11.2020-ה' בעד ליום 

 לא תשתתף בהליך. –בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

-08:00ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 12.2

17:00 . 

 ).CDאו  USBבמדיה דיגיטלית ( עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד 2 -ההצעה תימסר ב 12.3

בירושלים  תחבורתיים לפרויקטיםדרכים וניקוז שירותי תכנון הצעה לעל ההצעה יצוין " 12.4

 את הנושאים המפורטים לעיל." ותכלול 2020-23הליך מס'  ןוהמטרופולי

  באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין בתוכנם.   12.5

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6תקפה למשך ההצעה תהיה  12.6

 זכויות המזמין  .13

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:  

 לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות שהוצעו.  13.1

 המקצועית.להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם  13.2

 לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם, כולה או חלקה. 13.3

  בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  13.4

  לפנות רק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים.  13.5

להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת אישור יובהר כי מציע אינו רשאי  13.6

 הצוות מראש ובכתב.

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף במקרה  13.7

 בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

כה ביותר ו/או כל מובא בזאת לידיעת המציעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמו 13.8

 הצעה שהיא. 

לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו. במקרה שכזה, המזמין יחלק  13.9

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

 מראש כזו או אחרת.

ין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמ 13.10

 בהזמנה זו.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית לתת  13.11

 למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.

מתקיים ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי   13.12

 לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

ההצעה הינה תכסיסנית לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי  13.12.1

 סביר ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים. 

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה  13.12.2

 נה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף.לגבי ההצעה ו/או תנאי הזמ

  ,כבוד רבב

  ניקולאי גליקמן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

  

  

  SOW–תכולת העבודה 

  

 :מטרה  

) של מתכנן הדרכים והניקוז בפרויקטים SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה (

  תחבורתיים 

  

 :תכולת העבודה 

 שלבי התכנון .1.

  כדלקמן:התכנון יכלול את השלבים 

 .ייעוץ לתב"ע ותכנון מוקדם 

 .תכנון סופי 

 .תכנון מפורט 

 .פיקוח עליון 

  רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים.    

 עיקרי תכולת העבודה .2.

 מתכנן הדרכים,רקל"ה  והניקוז אחראי ל:  .1

 . תכנון הדרכים ורקל"ה 

 .תכנון הניקוז לדרכים ותוואי הרכבת הקלה 

  התוואי והמעברים לצנרות.תכנון 

  

תוכניות התנוחה של המתכנן יהוו בסיס לתכנון לשאר המתכננים והיועצים כל אחד בתחומו. על 

כן מתבקש המתכנן בתחילת כל שלב של התכנון, להכין ולהפיץ תוכניות מפתח בגודל גליון ובקנה 

  מידה כפי שיתבקש.

 

 תהליך התכנון 

 לוח זמנים .1.
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המתכנן אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו להשלמת התכנון (מדידות 

טופוגרפיות וכד') ולהשיג את כל האישורים הדרושים מכל הרשויות הרלוונטיות בכדי שלא ליצור 

 עיכובים בלוח הזמנים שנקבע לתכנון. 

 ממשקים ותיאום .2.

 שתתפים בצוות תכנון כמפורט להלן:המתכנן נדרש לעבוד בתיאום עם מתכננים נוספים המ

 מתכנן המסילה. .1

 אדריכל מתכנן ערים, אדריכל מבנים ואדריכל נוף. .2

 מתכנן התנועה והרמזור. .3

 מתכנן המערכות. .4

 קונסטרוקטור. .5

 מתכנן מתח נמוך, רגיל וגבוה, חילופין וישר. .6

 מתכנן תשתיות רמזור ובקרה. .7

 מתכנן מערכות הרכבת הקלה, ועוד. .8

המתכנן יעבוד בתאום מלא עם המתכננים והמומחים של מי שימונה ע"י צוות אב לתחבורה  

 להבטחת ביצוע והפעלה אופטימליים של הפרויקט. 

על אף האמור לעיל , המתכנן לבדו יהיה אחראי לשלמות עבודתו, ובמיוחד אחראי להשגת כל 

  האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות. 

אום מלא עם מחלקת הכבישים של עיריית ירושלים וידאג לקבלת את המתכנן יעבוד בת

  האישורים הדרושים לביצוע מושלם של העבודות. 

 פגישות .3.

המתכנן נדרש להשתתף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים המשתתפים בצוות 

כנן יתייחס לכל הפרוייקט. הפגישות תערכנה בהנחייה ובניהול של מי שימונה ע"י הצוות . המת

ההערות שתנתנה לו בפגישות תאום אלו על מנת להבטיח את קבלת אישורה של מנהל הפרויקט  

  לתכנון. 

  המתכנן יביא לכל פגישה את כל החומר הדרוש על מנת להראות את התקדמות התכנון. 

 המתכנן יקבע ויתעד פגישות עם גורמים חיצוניים הדרושים לאישור התכנון, כמו: עיריית

 ירושלים, משרד התחבורה, משטרה, שרותי החרום וההצלה וכד'. 

 צוות הפרוייקט .4.

תכנון הפרויקט  יעשה, כאמור לעיל, בניהול ותאום של מי שימונה ע"י הצוות . המתכנן יגיש 

  התוצרים והדו"חות הנדרשים ממנו למי שימונה מטעם הצוות . 

מנהל הפרויקט אשר ימונה מהצוות. איש המתכנן ימנה נציג רשמי שלו אשר יהיה איש הקשר עם 

הקשר ישתתף בכל ישיבות תאום התכנון וישיבות אחרות שתקבענה. במקרה ואיש הקשר לא 

 יוכל להגיע לפגישה כלשהי, המתכנן ישלח נציג המכיר את פרטי הפרוייקט היטב במקומו.  
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 הגשת התוצרים. .5.

לתחבורה או מישהו אחר מטעמה   בתחילת כל שלב תכנון, המתכנן יגיש לאישורה של צוות אב

טיוטה של רשימת תוצרים לשלב, כולל מועדי הגשה. מסמך זה יעודכן בהתאם להקדמות 

  הפרוייקט.

, שיטת קידוד וכד'). מסמכים  CADכל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות הנדרשים (תבניות, קבצי

 שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו. 

 אישור התוצרים. .6.

 מתכנן התוצרים לצוות אב לתחבורה או למי שימנה הצוות  כמפורט בסעיףבגמר כל שלב יגיש ה

  לעיל. 3.5

ידוע למתכנן שהתוצרים יבדקו יבוקרו על ידי מנהל הפרויקט  ועל די גורמים נוספים כמפורט 

  בהזמנה ובמסמך תכולת העבודה.

 לשלב שהאישור לו ידוע כאשר, והמבקרים הבודקים הגורמים כל עםהמתכנן ישתף פעולה 

  או מי מטעמו . הצוות הבקרה , חברת ידי על ינתן התכנון

 

 תאור מפורט של משימות התכנון 

 תכנון מוקדם .1.

 משימות .1

 המתכנן יכין סט מושלם של תוכניות, חתכים ודו"חות כולל: 

  תאור הדרכים ותוואי הדרכים המוצעות (בתאום עם האדריכל), כולל ניקוז מי גשמים

 ומעברי צנרות, כולל חישובים  התומכים  בתוכניות התוואי וחתכים. 

 תוצרים .2

 דו"חות ותוצרים טכניים . 1.2.1.

  קליטת כל נתוני התשתיות הקיימות בסמוך לרצועת הקוו והמתקנים

 התומכים בהן.

  המתוכננות בתוכניות הדרכים.הכללת המסילות 

 .עקרונות ומידות של מבנה תשתית הדרכים 

  .עקרונות תכנון המדרכות והמסלולים המעגליים 

  .תאור מתקני חנה וסע, הורדת נוסעים והממשק עם האוטובוסים 

 כולל השיקולים, הבדיקות, החלופות  הדרכים תכנון את המציג מסכם"ח דו

 התכנון.וההחלטות שנעשו תוך כדי עבודת 

  .העקרונות והמידות של מערכת הניקוז בדרכים ובתוואי המסילה 
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 .תאור העבודות הנדרשות במערכת הניקוז הקיימת 

 .עקרונות ומידות הצנרות ומעברי הצנרות 

  .העקרונות למיקום תאי הבקרה 

 .דו"ח מסכם המתאר את פעולות ההכלה והתאום של תכנון תוואי המסילה 

 צוע ואומדן עלות ראשוני להפעלה ותחזוקה שנתית אומדן עלות ראשוני לבי

 של מערכת הדרכים והניקוז.

 .בקרה על אומדן העלות הראשוני של תוואי מסילת הרכבת הקלה 

  .בדו"חות יפורטו הסטנדרטים וההנחיות עליהן נשען תכנון הדרכים והניקוז

 המתכנן ידגיש בדו"חות ויצדיק כל סטיה מסטנדרטים והנחיות אלו. 

 ותתוכני . 1.2.2.

  1:20,000תוכנית מפתח כללית בקנ"מ. 

  או בכל קנ"מ שיבחר המראה   1:1250, 1:500תוכנית אתר כללית בקנ"מ

 את רצועת הרכבת הקלה, המסילות והדרכים הסמוכות והמושפעות.

  כולל כל הדרכים, הצמתים,  1:125/1,250תוכנית פרופיל כללית בקנ"מ

 המבנים והתשתיות העיקריות החוצים את רצועת הרכבת הקלה. 

 .תוכניות, חתכים וגבהים של הצנרות ומעברי הצנרות 

 .תוכניות, חתכים וגבהים של הדרכים ומערכת הניקוז 

  (לאורך הקוו ובתחנות).תוכניות חתכים וגבהים של תאי בקרה טיפוסיים 

  חתכי רוחב טיפוסיים של רצועת המסילה והדרכים הסמוכות לה בקנ"מ

(כולל מבנה מדרכות).  יסופו חתכי רוחב  1:20עם פרטים בקנ"מ 1:200

מ' לאורך המסילה, בכל מקום בו יש שינוי בחתך הרוחב  100לפחות לכל 

 וחתך רוחב אחד לכל תחנת רכבת. 

ת מפתח אשר תראה את המיקום של כל חתך רוחב חתכי הרוחב יכללו מפ

  וכן:

o  מצב קיים ומצב מוצע על בסיס תוכנית מדידה, כולל גבולות

 שטחים פתוחים לציבור.

o .רצועת הרכבת הקלה והמסילות 

o .מבנים סמוכים 

o .התכנון החדש כולל הדרך כולה ותוואי הרכבת הקלה 

o .מבנה הכבישים כולל קירות תומכים במידה ויידרשו 

o פי התחנות והמתקני התחנות.רצי 
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  אשר תראה:1  1:500תוכנית דרך בקנ"מ: 

o .תנוחת הדרך המוצעת כולל גבולות שטחים פתוחים לציבור 

o  תוואי הרכבת הקלה כולל קווים מרכזיים וקווי ציר (שכבת

 אוטוקאד של אג'יס).

o .השינויים הנדרשים בדרכים 

o .גבהים 

o .מיקום תחנות הרכבת 

o  עבודות תוואי מיוחדות אחרות (שכבת פניות, חציות וכל

 אוטוקאד של אג'יס).

o .מבני ציבור ומבנים פרטיים 

o  נושאים נכסיים (באזורים קריטיים כפי שיידרש), הדגשת שימושי

קרקע באזורים בהם העבודות על תוואי הרכבת יחרגו מתחומו 

הצר של התוואי והאפשרות להשתמש בשטחים ציבוריים, כולל 

 ם התוואי והצורך בהריסתם. זיהוי מבנים בתחו

o  .מנהרות ופורטלים, מעברים תת קרקעיים או על קרקעיים 

o  .מבנה הדרך, קירות תומכים, גבולות נכסים ועבודות גישור 

o  תשתיות עיקריות העוברות מעל הקרקע ומתחתיה, כולל צנרות

  ורשת ניקוז. 

פי שלבי העבודה המוגדרות בתעריף קיים שלב אשר נקרא  על

האם  –מתוך השירותים החלקיים  10%זה מהווה  שלב "תיווי"

  בתכולת העבודה שלב זה הינו חלק מהתכנון המוקדם ?

 תכנון סופי  .2.

 משימות .1

  הכנת תוכניות סופיות המתארות את הצורה הסופית של המבנה המוסכמת עם

המזמין והכוללות: תנוחה, חתך עקרוני לאורך, חתכים עקרוניים לרוחב 

הדרושים לשלב זה ותיאום התוכניות האמורות עם  והמיסמכים האחרים

 האדריכל והיועצים.

  הכנת התוכניות הנדרשות על ידי הרשויות המוסמכות לאישור עקרוני וטיפול

 באישורן.

  הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים האמורים על פי דרישות

 הרשויות המוסמכות ובהסכמת אג'יס והמזמין.

  .עדכון אומדן העלויות הראשוני 
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 .כנ"ל בכל הקשור לבקרה ותאום מסילות הרכבת והמבנים הנילווים להן 

 תוצרים .2

 .תוכניות דרכים, מסילות וניקוז סופיות בכל קנה מידה שיידרש על ידי המזמין 

 .אישורי הרשויות המוסמכות לתוכניות 

 .אומדן עלות ביצוע מעודכן 

 תכנון מפורט .3.

 משימות .1

  התכנון המוקדם והסופי חלים גם על התכנון המפורט.עקרונות 

מתכנן הדרכים והניקוז יהיה אחראי לבקרה ותאום של תכנון המסילות אשר יעשה על ידי 

 בתכנון הנדרש הידעהמשימה  עבור  יועץ מחו"ל ו זוחברת שתבחר ע"י הצוות אג'יס. 

   ? מסילות

 התכנון המפורט יהיה הבסיס למכרז הקבלני. 

 תוצרים .2

 דו"חות ומסמכים טכניים . 3.2.1.

 .מידות מבנה תשתית הדרכים 

 .תאור והצדקה של המדרכות והקווים המעגליים 

 .תאור חניוני חנה וסע ואזורי הממשק עם האוטובוסים 

  סיכום תהליך תכנון הדרכים וניקוז כולל שיקולים והחלטות שהתקבלו

 במהלך התכנון.

 .מידות הכבישים ומערכת הניקוז 

  העבודות הנדרשות במערכת הניקוז הקיימת.תאור והצדקה של 

 .מידות הצנרות ומעברי הצנרות 

 .הצדקת מיקומם של תאי הבקרה 

 .מיפרטים טכניים 

 .כתבי כמויות 

   אומדן עלויות סלילת הכבישים וביצוע מערכת הניקוז ואומדן הפעלה שנתי

 של מערכת הדרכים והניקוז.

 לות על ידי אג'יס.כנ"ל לנושא הבקרה והתאום של תכנון תוואי המסי 

הדו"חות הטכניים חייבים להיות מדויקים בהתאם לתקנים ולהנחיות שניתנו 

לתכנון הכבישים והניקוז. על המתכנן להצדיק בכתב כל סטיה מתקנים ו/או 

 מהנחיות אלו. 
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 תוכניות . 3.2.2.

  1:2500תוכנית פרוייקט כללית בקנ"מ 

  המראה את רצועת הרכבת הקלה והדרכים  1:250תוכנית אתר בקנ"מ

 החוצות אותה וכל הנכסים והממשקים המושפעים ממנה. 

  כולל כל  1:500/1:50,1:100/1:1,000תוכנית פרופיל כללית בקנ"מ

 הצמתים עם הדרכים, מבנים ותשתיות עיקריות החוצות את רצועת הקוו.

 1:50ו והדרכים הסמוכות בקנ"מ חתכ רוחב טיפוסיים של רצועת הקו 

מ' לאורך רצועת  100. החתכים יעשו לפחות כל 1:20כולל פרטים בקנ"מ 

הקוו, בכל מקום בו יש שינוי בחתך הרוחב וחתך רוחב אחד לכל תחנת 

 רכבת.   

  מ' כולל: איריס לאור הניסיון זה מה שנדרש  10כל  1:20חתכי רוחב בקנ"מ

 כנ"ל לחתכי האורך ? כן

o צנרות. 

o .מבנה תשתית הכביש 

o .ניקוז הדרכים ורצועת המסילה 

o .גבהים ומידות 

  1:250תוכניות צנרות בקנ"מ. 

  1:50חתכים טיפוסיים של הצנרות בקנ:מ. 

  1:50פרטים של כל סוגי תאי הבקרה בקנ"מ. 

  המראה: 1:250תכנית דרך בקנ"מ 

o .תנוחת הדרך המוצעת עם גבולות שטחים פתוחים לציבור 

o  כולל תוואי קווים מרכזיים וקווי ציר (שכבת רצועת המסילה

 אוטוקאד של אג'יס).

o .שינויים בדרכים 

o  מ'. 10תכנון גבהים מפורט כולל קווי גובה וגבהים כל 

o .מיקום תחנות רכבת 

o  פניות, עקומות, חציות וכל עבודות תוואי מיוחדת אחרת (שכבת

 אוטוקאד של אג'יס).

o .מבני ציבור ומבנים פרטיים 

o ים (באזורים קריטיים כפי שיידרש), הדגשת שימושי נושאים נכסי

קרקע באזורים בהם העבודות על תוואי הרכבת יחרגו מתחומו 
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הצר של התוואי והאפשרות להשתמש בשטחים ציבוריים, כולל 

 זיהוי מבנים בתחום התוואי והצורך בהריסתם. 

o  .מנהרות ופורטלים, מעברים תת קרקעיים או על קרקעיים 

o  .מבנה הדרך, קירות תומכים, גבולות נכסים ועבודות גישור

תשתיות עיקריות העוברות מעל הקרקע ומתחתיה, כולל צנרות 

 ורשת ניקוז. 

  או כפי שיידרש על ידי  1:100 -ו 1:250תוכניות תאום מערכות בקנ"מ)

אג'יס). התוכניות יראו את כל המערכות  (כולל העמודים ומערכת 

הצנרות וכד'), ריהוט רחוב, פרטי מדרכות, אבני שפה, החישמול העילית, 

 חיבור קטעים סלולים עם המסילה וכד'. 

 

 פיקוח עליון .4.

 משימות .1

 לצורך מתן הבהרות נדרשות לתכנון לביצוע. קבלנים בסיור השתתפות 

  ביקורים באתר בזמן הביצוע במועדים התואמים את התקדמות העבודה בשלביה לפי

שיקול דעתו של המתכנן לצורך פיקוח על ביצוע העבודה  הנחיות המזמין וכן לפי

בהתאם לתכניות והמסמכים האחרים המאושרים על ידי המזמן לרבות התיקונים 

 שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת העבודה ובין בתקופת הבדק.

 .השתתפות בברורים עם המפקח והקבלן לגבי פרטי החוזה, המפרט והתוכניות 

  למפקח באתר.יעוץ והדרכה 

 .השלמת התכנון באם יתברר כי חסרים פרטים או כי דרושים פרטים נוספים לביצוע 

  העבודה ולמפרטים. תלתככניובדיקת הביצוע ומידת התאמתו\ 

  ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של מוצרים, צבעים וחומרים בתאום עם

 המזמן.

 חוות דעת לגבי בדיקת טיב המוצרים והחומרים. 

 .דיווח למזמין על הממצאים והתקדמות ביצוע העבודה לאחר ביקור באתר 

  פיקוח עליון על ביצוע התיקונים והליקויים שהתגלו בתקופה שלפני מסירת המתקן

 או תקופת הבדק.

  השתתפות בקבלת העבודה כולל: הנחיית ביצוע מדידת נקודות בעייתיות והתאמתם

 לחישובי המתכנן.

  תכניות לאחר ביצוע על רקע התכנית המקורית תוך ציון כל השינויים בדיקה ואישור

 שחלו בזמן הביצוע (אינו כולל מדידות לאחר ביצוע).



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

 .השתתפות בדיונים ובירורים עם הקבלן לפי דרישת המזמין 

  כל שירות אחר הנוגע לפיקוח עליון והנובע מחוק התכנון והבנייה שבתוקף בעת

 .ביצועהעבודה

 תוצרים .2

 למפקח באשור חשבונות ובכלל זה חשבון סופי של הקבלן, תוך מתן הסבר על  ייעוץ

 חריגות משמעותיות מהתכנון המקורי.

 .אשור סופי על קבלת העבודה לאחר תקופת הבדק לצורך הוצאת תעודת גמר 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

 

 

  בתנאי סףוהמהנדס תצהיר עמידת 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:

 לפרויקטים תחבורתיים ניקוזו דרכיםשירותי תכנון להזמנה להציע הצעות ן במסגרת תצהיר זה נית .1

 .")ההזמנה(להלן: " 23-2020 'הליך מס בירושלים והמטרופולין

את עמידת המציע בתנאי הסף וכן לשם פירוט  להוכיחהמצורפת לתצהירי נועדה  אותלי כי הטבל ידוע .2

 להזמנה להציע הצעות. 6ניסיון המציע לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  

 הנני מצהיר/ה כי המציע עומד בתנאי הסף המצטברים להלן: .3

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל. .3.1

(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .3.2

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

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

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה  .3.2.1

 סף.ולפי חוק מס ערך מו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ על פי  .3.2.2

 חוק מס ערך מוסף.

 שנים לפחות במתן שירותי תכנון דרכים וניקוז. 7בעל ניסיון מוכח של  .3.3

ביצע תכנון מלא (מוקדם, מפורט ופיקוח עליון) לדרכים וניקוז לחמישה פרויקטים לפחות, מתוכם  .3.4

 פרויקטים בסביבה עירונית, בעשר השנים האחרונות. 2 לפחות

מהנדס המציע מעסיק בהעסקה ישירה ויכול להעמיד לטובת מתן השירותים כאמור בהזמנה זו  .3.5

 ) אשר עומד בתנאים המצטברים להלן:"מהנדס"ה(להלן: 

 מהנדס רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.  .3.5.1

 תי תכנון דרכים וניקוז.שנים לפחות במתן שירו 7בעל ניסיון מוכח של  .3.5.2

פרויקטים של  2ביצע תכנון דרכים וניקוז מלא לחמישה פרויקטים לפחות, מתוכם לפחות  .3.5.3

 תחבורה עירונית, בעשר השנים האחרונות.

 :בהעסקה ישירה על ידי המציעאנשי הצוות המקצועיים המועסקים  להלן רשימת .4

  ן להוסיף שורות ככל הנדרש)(נית

  

  

  



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

 

  החשם ושם משפ  מס'
 – אחר\הכשרה (יש לציין מהנדס

  )יש לפרט

מספר שנות ניסיון בתכנון 

  דרכים וניקוז

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

   

  

הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו על . מציעניסיון עבוד ה להלן טבלת .5

שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ההצעה וכי תוכן הטבלאות אמת. ברור לי כי המידע המציע  ידי

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.

  

  



 

 

  מציע:טבלת פרויקטים עבור ה

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

  

שם 
  הפרויקט

  תקופת מתן השירותים 
  

נא לסמן  –סוג הפרויקט 
והשירותים  תיאור הפרויקט  בעמודה המתאימה

  שניתנו על ידי המציע
  

שלבי התכנון 
שבוצעו על ידי 

יש  –המציע 
לציין במפורש 
תכנון מוקדם, 
מפורט, פיקוח 

  עליון

שם איש הקשר 
של הפרויקט 

מזמין מטעם 
  העבודה

  נייד טלפון

עד   חודש/שנה
  עירוני  תחבורה  תשתיתי  חודש/שנה

  
  
  
  

                   

  
  
  
  

                  

  
  
  
  

                  

  
  
  

                  

  
  
  
  

                  

  
  

 
  



 

 

להלן בוצעו על ידי המהנדס המוצע וכי תוכן הטבלה אמת. ברור למציע המהנדס צהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלת להלן טבלת ניסיון עבור המהנדס. הנני מ .6

 כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת המהנדס בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.

  
  טבלת פרויקטים עבור המהנדס המוצע. שם: ______________________

  *ניתן להוסיף שורות ככל ונדרש

שם 
  הפרויקט

  תקופת מתן השירותים 
  

נא לסמן בעמודה  –סוג הפרויקט 
 תיאור הפרויקט  המתאימה

והשירותים שניתנו על ידי 
    –המהנדס 

  

שלבי התכנון 
שבוצעו על ידי 

יש  –המהנדס 
לציין במפורש 
תכנון מוקדם, 
מפורט, פיקוח 

  עליון

שם איש הקשר 
של הפרויקט 

מזמין מטעם 
  העבודה

  נייד טלפון

עד   חודש/שנה
  חודש/שנה

  תשתית

(יש לציין  תחבורה
האם הפרויקט 
כלל רק"ל או 

  מנהרה)

  עירוני

  
  
  
  

                   

  
  
  
  

                  

  
  
  
  

                  

  
  
  

                  

  
  
  
  

                  

  
  



 

 

  

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .7

  

  תאריך  שם וחתימת המהנדס  שם וחתימת המציע

_____________________

_  

_____________________

_  

_____________________

_  

  

  אישור עו"ד

  

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

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

להצהיר  םכי עליה םואחרי שהזהרתיה ______________, נושא/ת ת.ז. _______________

את נכונות הצהרתו/ה  וכן, אישר ולעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש יםצפוי ואת האמת וכי יהי

  .וחתם/ה עליה בפני

  

_____________                 

  חותמת+חתימה



  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -נספח ד'

  

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

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

לפרויקטים דרכים וניקוז מערכות במסגרת הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון 

), לאחר "ההזמנה"(להלן:  23-2020ס' הליך מ -בירושלים והמטרופולין  תחבורתיים

שהוזהרתי כי עלי לומר את 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  .1

 חתמתי והמצורף להזמנה.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

https://jet.gov.il/category/tenders  :ולדווח לצוות באופן מידי על "החברות"(להלן (

 קשרי עם מי מהן.

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

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

מצ"ב לתצהיר זה ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 מסמך המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

  

  _____________________ חתימת המציע:

  אימות חתימת המצהיר

ביום __________, אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______ מאשר/ת בזה בי 

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.

____________________                    ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                              תאריך

  
  
 
 
 
 
 


