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   JNETלפרויקט  הקמהמהנדס  למתן שירותי הזמנה להציע הצעות
  2021-001הליך מס' 

  

  כללי .1

 -תכנון, פיתוח ושימור אורבני רה ירושלים" פועל במסגרת העמותה צוות תכנית אב לתחבו"

פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין מנהל ומקדם מגוון  ")הצוותירושלים (להלן: "

ירושלים ובראשם ההקמה והתכנון של מערכות הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית 

להן. כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים, נתיבי התח"צ, רשת הסעת ההמונים 

  .אוטובוסיםוסע ומסופי -ובתכנון מערכות תומכות, כמו: חניוני חנה

תכנון והקמה של הקווים  הואדם הצוות מטעם המגזר הציבורי פרויקט הדגל אותו מנהל ומק

, הקו הסגול, הקו הכחול והקו הצהוב JNETהמסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים כגון: ה 

  המצויים בשלבי תכנון שונים. 

גישו את ה, המתמודדים 2018פורסם ברבעון השני של  JNET -לרשת ה  2המכרז לעבודות אינפרה 

עד יינתן לזוכה וצו התחלת עבודה  2019זוכה הוכרז באוגוסט , 2019הצעותיהם ברבעון השני של 

 )."הפרויקט"(להלן:  2021סוף 

לטובת מתן ) "הקמהמהנדס "(להלן:  הקמהמהנדס עמיד יאשר יועץ להתקשר עם הצוות מבקש 

על ידי את הקמת הפרויקט ללוות  יהיה הקמהמהנדס ה. תפקיד זמנה זוההשירותים המפורטים ב

 הםלעמוד במחויבויותי ולמנהל הקו, למנהל אגף הביצוע הזכיין מטעם הצוות ולסייע לצוות

 ומחויבות המדינה על פי חוזה הזיכיון.  

  הגדרות  .2

פיתוח ושימור  צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים הפועל במסגרת העמותה לתכנון,   - המזמין

  אורבני, ירושלים.

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

המפורטים בהזמנה להגיש הצעות זו ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב 

הנדסה    יתלתפקיד זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת תהיה נציגתו סמנכ"ל

   .מנהל אגף ביצוע ו/או 

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

  המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

  .מו הסכםעחתם ימי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וי   - הזוכה
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אחד מהאמור להלן: פרויקט אשר התקבלה פרויקט אשר התקיים בו   -פרויקט אשר ביצועו הושלם

בגינו תעודת גמר עד למועד האחרון להגשת הצעות; או פרויקט אשר התקבל בגינו 

חשבון סופי עד למועד האחרון להגשת ההצעות; או אושר במסגרתו חשבון חלקי 

אחרון בפרויקט (חשבון טרום סופי) וניתן אישור בכתב מהמזמין המאשר, כי כל 

יקט הושלמו לשביעות רצונו של המזמין; או פרויקט שהסתיימה בגינו העבודות בפרו

  .עבודת ההקמה, בוצעה מסירה והתקבלה ערבות בדק עבורו

 השירותים הנדרשים .3

בנספח תכולת העבודה המצורף מפורט  הקמהתיאור השירותים שידרשו מאת מהנדס ה 3.1

 של מכרז ה General Technic Specification – GTS וכן במסמך ה  כנספח א'להזמנה זו 

JNET. בחתימתו על ההצעה מחייב וכי  מסמךח תכולת העבודה הוא פיובהר כבר מעתה כי נס

ניתן לפנות  GTSעל מנת לעיין במסמך ה הדרישות ממנו. את מאשר המציע כי קרא והבין 

    .tenders@jtmt.gov.il  בדוא"ל לכתובת

שלבי העבודה  להלן יפורטו ,ומהאמור בנספח תכולת העבודה לעילמבלי לגרוע מהאמור  3.2

  :הקמהמהנדס השבאחריות 

 :לימוד והתארגנות 3.2.1

, לימוד לוח הזמנים, הגדרת 1לימוד תכניות התכנון המפורט, לימוד עבודות אינפרה  -

 סיכונים.

הדרישות מהזכיין, שלבי הדרישות מהמזמין (המדינה והצוות), , הסכם הזיכיוןלימוד  -

 .שהוכנה לפרויקט איכותבקרת ההביצוע, המגבלות, תכנית 

לימוד הגורמים המעורבים בפרויקט הן מטעם המדינה, הן מטעם הצוות והן מטעם  -

 הזכיין. 

 :על ידי הזכיין 2אינפרא הכנות לתחילת ביצוע  3.2.2

מנהלי פרויקט) להכנת  6הפעלה (סה"כ השל מקטעי  יםפרויקטהעבודה מול מנהלי  -

 תיקי מסירה של שטחי עבודה לזכיין.

 איכות לפרויקט.בקרת לבניית תכנית  חברות הבקרה המעורבות בפרויקט עבודה מול -

בהיבטי הנדסה, לימוד משותף של  עבודה מול הזכיין בתקופה של הסגירה הפיננסית -

קבלת בקשות לשינויים מהזכיין וטיפול  הפרויקט, קבלת בקשות לבחינת התכנון,

תהליכים, קבלת אישורים לתחילת הביצוע, החומרים, שלבי הבהם, ניתוח העבודה, 

עיריית ירושלים, בניית תכנית איכות עם הזכיין, בניית ו/או מ עבודה מגורמי סביבה

 לוח זמנים ועוד.

והפעלת גורמי הבקרה ליווי הזכיין במטלות ההנדסיות בתקופת הסגירה הפיננסית  -

 והאישור.

  :הקמת הפרויקט 3.2.3
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ניהול ליווי שוטף של העבודה (לרבות מסירת הקו הקיים), ליווי ואישור תכנון הזכיין,  -

, הפעלת גורמי בקרת לוח זמנים, מענה לשאלות הזכיין, תכנית אבטחת האיכות

ר של פתרון בעיות במהלך הביצוע, הפעלת שלבי ביניים של הפרויקט, ייצור ודיו

, הרצה והפעלה של OCCקרונות הרכבת, הקמה של מבני דפו, הפעלה של מבנה 

 הרכבת עד הפעלה מלאה.

 
יובהר כי מדובר בלו"ז משוער בלבד הנתון לשינויים . לוחות זמנים משוערים לפרויקטלהלן  3.3

 בהתאם להתקדמות העבודות בפועל. 

  מועד  שלב

 2021 -4רבעון   הפעלת קו אדום קיים - 1שלב 

  2023 – 4רבעון   הפעלת הארכות קו אדום – 2שלב 

  2025 – 2רבעון   שז"ר-הפעלת קו ירוק ושלוחת מלחה – 3שלב 

  2025 - 4רבעון   הר הצופים –הפעלת גילה  – 4שלב 

  2026 - 4רבעון   שרגאי-בר אילן -הפעלת גבעת שאול – 5שלב 

  2026 - 4רבעון   סיום הקמה ומסירה

 

 תקופת ההתקשרות .4

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

  המצורף להזמנה זו עד לסיום ביצוע ומסירת הפרויקט.

, עשויים להשתנות בהתאם לצרכי עיל ולהלןת ההתקשרות והיקפה וכן הלו"ז ליובהר כי תקופ 4.2

 הצוות.  

 תנאי  סף .5

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

  תאגיד רשום כחוק בישראל. או  עוסק מורשה המציע הוא 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 

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

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   .ב

 פי חוק מס ערך מוסף.

"מהנדס (להלן:  המצטברים הבאיםהעומד בתנאי הסף נותן שירותים המציע יכול להעמיד   5.3

 :)ההקמה"
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 .מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים 5.3.1

 .בניהול ביצוע, השנים האחרונות 15מתוך  ,שנים לפחות 8בעל ניסיון של  5.3.2

 100של מבנה בהיקף של  לפחות פרויקט אחדשל פרויקט ביצוע בעל ניסיון בניהול  5.3.3

 .אשר ביצועו הושלם, מלש"ח לפחות

 .קבלן זר היה שותף בהקמהמתכנן או בעל ניסיון בניהול ביצוע פרויקט אחד לפחות בו  5.3.4

 שליטה טובה בשפה האנגלית (דיבור, קריאה וכתיבה).  5.3.5

 הקריטריונים לבחירת ההצעה .6

 80הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה  6.1

  נקודות. 20וההצעה הכספית תהווה  נקודות

ניהל לתקופה של שנתיים לפחות או  ההקמה אשר מהנדסיובהר כי ינוקדו רק פרויקטים  6.2

  הל לתקופה של שנה לפחות.ינ ההקמה מהנדסואשר  םהושלביצועם ש

מידת , היקף הפרויקט (עלות הקמה)המרכיבים הבאים: בניקוד כל פרויקט יילקחו בחשבון  6.3

    ותפקידו, משך הזמן בניהול הפרויקט ומורכבות הפרויקט.   ההקמה המעורבות של מהנדס 

  ניתן להציג את אותו הפרויקט לצורך ניקוד במספר קריטריונים.   6.4

 בחינת ההצעות תיערך באופן הבא: 6.5

על פי הקריטריונים  ,ועדת הבחירה ניקוד ראשוני של ההצעות ערוךבשלב הראשון ת 6.5.1

 . להלן 6.13, ו 6.6-6.11כאמור בסעיפים 

שיתקבל בהתאם לניקוד  ,לראיון מי מהמציעים המתאימים ביותרבשלב השני יזומנו  6.5.2

 להלן.  6.12לעיל, ורק מועמדים אלו ינוקדו על פי הקריטריון כאמור בסעיף  6.5.1בסעיף 

ניקוד   תיאור הקריטריון  מס'
  מרבי

6.6   

בעל מערכות מבנה בניהול ביצוע של  מהנדס ההקמהניסיון 
בתי חולים, מבני דיפו, מבני רכבת, מטרו רכבת קלה, מורכבות (

  .תחבורה ציבורית מתקדמים, מעבדות וכיו"ב)
  .נקודות לכל פרויקט 5עד 

10  

6.7   
 /DBאו  PPPפרויקט  בניהול ביצוע של מהנדס ההקמהניסיון 

  10  .נקודות לכל פרויקט 5עד 

6.8   
בהיקף ביצוע של  פרויקט בניהול ביצוע של מהנדס ההקמהניסיון 

  .בו היה שותף קבלן ביצוע זר ,מלש"ח לפחות 100
  .נקודות לכל פרויקט 5עד 

15  

6.9   
מבנה עליון (כולל  בניהול ביצוע של מהנדס ההקמהניסיון 

  .מערכות) בפרויקט רכבתי או רכבת קלה
  .נקודות לכל פרויקט 5עד 

15  

6.10   
בניהול הביצוע מטעם מזמין עבודה  מהנדס ההקמהן וניסי

  .מהמגזר הציבורי
  נקודה. 2מלש"ח  50לכל פרויקט בהיקף ביצוע של מעל 

10  

  5  המלצות מזמיני עבודה קודמים   6.11
  15  התרשמות המזמין וראיון אישי   6.12
  20  הצעה כספית   6.13
  100  סה"כ   6.14
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  המסמכים שיש לצרף להצעה .7

 בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:

  או תעודת עוסק מורשה. העתק תעודת התאגדות 7.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 7.2

הנחה או  15%יובהר כי ניתן להציע עד  המצורף להזמנה זו. נספח ב'הצעה כספית על פי  7.3

  תוספת לשכר החודשי המוצע.

הניקוד טבלת פרויקטים לצורך בחינת בצירוף בתנאי הסף  ת מהנדס ההקמהתצהיר עמיד 7.4

 . נה זולהזמנספח ג' האיכותי מצורף כ

 .המוצע בצירוף אסמכתאותההקמה מהנדס של  קורות חיים 7.5

 להזמנה זו. ד'נספח תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים המצורף כ 7.6

 .כאשר הוא חתום בכל עמודנוסח הזמנה זו  7.7

ובמקומות המיועדים לכך בעמודים  על ידו (חתימה בכל עמוד םחתוהסכם ההתקשרות  7.8

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

 ההתקשרות. 

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

  קשרותתותנאי הה התמורה הכספית .8

 דשיות.  וש"ע ח 180החודשי עם הזוכה יהיה עד ל  היקף ההתקשרות 8.1

) ועל פי נספח נספח ב'בהתאם להצעה הכספית של הזוכה (, התמורה תשולם כריטיינר חודשי 8.2

 התמורה שיועבר לזוכה לאחר הזכייה. 

את היקף השירותים בהתאם לצרכי  לשנותיובהר כי המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו,  8.3

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

 . תעדכן באופן יחסיהתמורה י

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

או במצב בו נעדר הזוכה מביצוע העבודה של הזוכה יפחת מסך שעות העבודה כאמור לעיל, 

"תקופת להלן: (השירותים בגין מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סיבה שהיא 

ינוכה מהתמורה כאמור החלק היחסי בין תקופת ההיעדרות לבין היקף השעות  )ההיעדרות"

 אותו היה עליו לבצע. 

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

שנה יבחנו תשומות העבודה בפועל, על בסיס מצטבר לאותה התקופה. במקרה של לשנתי. אחת 

 חריגה ממסגרת היקף שעות העבודה, מעבר לאמור בסעיף זה לעיל, לא תשלום תמורה נוספת. 

יובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע, ישירות  8.6

 ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות חניה וכיו"ב. 
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המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת עוד יובהר כי  8.7

 היא.המזמין, אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה ש

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כחוק. 8.8

  .2020 נובמברהתמורה לעיל תוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש  8.9

חשבונות: בחשבון יפרט הזוכה את שעות העבודה שביצע בו יציין את תאריך מתן  8.10

 השירות ותיאור השירות שניתן.

 הצוות.  מיום אישור החשבון על ידי נציג  60התשלום יתבצע במועד שוטף +  8.11

   

 והבהרות שאלות .9

  21.1.2021ך י, עד לתארtenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל:  9.1

 . 12:00בשעה 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  9.2

  

  

 

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

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו. 9.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  9.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  9.6

 לעת.באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת  9.7

 הגשת ההצעות . 10

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים,  10.1

הצעה שלא תימצא . 12:00בשעה  4.2.2021ום ליעד  ם,ירושלי 97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 

 לא תשתתף בהליך.  –בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

  . 17:00 – 8:00ה', בין השעות -את ההצעות בשעות הפעילות של הצוות בימים אלהגיש ניתן  10.2

 במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית(שני עותקים קשיחים עותקים  3-ההצעה תימסר ב 10.3

)Disk on key באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין .(

 בתוכנם.

הליך ,  JNET-לפרויקט ה הקמהשירותי מהנדס מתן הזמנה להציע הצעות ל " על ההצעה יצוין 10.4

  ."001/2021מס' 

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת  10.5

 אישור הצוות מראש ובכתב.

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6למשך  ההצעה תהיה תקפה 10.6

  מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
  נוסח השאלה  פרק וסעיף רלבנטיים
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 זכויות המזמין . 11

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: 

לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים במכרז זה לעניין ההצעות  11.1

 שהוצעו. 

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

לם לגבי הצעתם, כולה או לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כו 11.3

 חלקה.

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

  לפנות רק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים.  11.5

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי המזמין רשאי שלא לבחור בהצעה הנמוכה ביותר ו/או בכל  11.6

 הצעה שהיא ו/או לבחור יותר מזוכה אחד. 

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן מכרז זה, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים  11.7

 בהזמנה זו.

בה פגם טכני והיא תהיה רשאית  ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל 11.8

 לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי   11.9

 מתקיים לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן:

בוה באופן בלתי תכסיסנית, לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או ג ההצעה 11.9.1

 סביר ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים.

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  11.9.2

  בטלה וחסרת תוקף. -  ו/או תנאי המכרז ו/או תנאי ההסכםהתניה לגבי ההצעה 

                  

  בכבוד רב,

  איריס ערד

  סמנכ"לית הנדסה
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   )SOWהעבודה (תכולת  –נספח א' 
  

  כללי .1

להקמת הרכבת הקלה הכולל שדרוג הקו הקיים, בנייה של , הוא פרויקט JNETה פרויקט  .1.1

הארכות הקו האדום להדסה ולנווה יעקב, הקו הירוק מגילה ועד הר הצופים וחלק מהקו 

הכחול באזור מלחה. הפרויקט כולל שדרוג הדפו הקיים בגבעה הצרפתית, הקמת דפו נווה יעקב 

 .25והקמת דפו במגרש 

. משך הקמת הפרויקט עד להפעלה 2020אוקטובר הוא צפוי לתחילת עבודות הזכיין המועד ה .1.2

 שנים. 5 -מלאה כ

ותחת סמכותו של מנהל אגף  יפעל בצמוד ובהנחייתו המקצועית של מנהל הקו  הקמהמהנדס ה .1.3

  ויסייע לו בכל מטלה לה יידרש  וכמפורט להלן.ביצוע 

חברות , עובדי הצוות :עבוד בשיתוף פעולה ותוך אינטראקציה מתמדת עםי הקמהה מהנדס .1.4

, זכיין פרויקט, פרויקטים אחריםמקטעי , יועצים חיצוניים, מתכננים, קבלנים, מנהלי הבקרה

JNET  וכל אדם או חברה רלוונטיים על מנת להבטיח את שלמות ותיאום הפרויקט באופן

 המיטבי. 

 ובהתאם לנהלי העבודה של תכנית אב ככל שאלו נוגעים לידרש לעבוד י הקמהה מהנדס .1.5

ספק. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי נהלי העבודה עשויים להתעדכן מעת יולשירותים אותם 

  לעת. 

 .הקמהה מהנדסשל שלבי העבודה  .2

 .לימוד והתארגנות .2.1

הגדרת  , לימוד לוח הזמנים,1לימוד תכניות התכנון המפורט, לימוד עבודות אינפרה  -

 סיכונים.

לימוד הסכם הזיכיון, הדרישות מהמזמין (המדינה והצוות), הדרישות מהזכיין, שלבי  -

 .שהוכנה לפרויקט איכותה אבטחת הביצוע, המגבלות, תכנית

 לימוד הגורמים המעורבים בפרויקט הן מטעם המדינה, הן מטעם הצוות והן מטעם הזכיין.  -

 .הזכיין על ידי 2הכנות לתחילת ביצוע אינפרא  .2.2

מנהלי פרויקט) להכנת תיקי מסירה  6עבודה מול מנהלי פרויקט של מקטעי הפעלה (סה"כ  -

 של שטחי עבודה לזכיין.

 עבודה מול חברת חברות הבקרה המעורבות בפרויקט לבניית תכנית בקרת איכות לפרויקט. -

של עבודה מול הזכיין בתקופה של הסגירה הפיננסית, בהיבטי הנדסה, ללימוד משותף  -

הפרויקט, לקבלת בקשות לבחינת התכנון, לקבלת בקשות לשינויים מהזכיין וטיפול בהם, 

החומרים, שלבי הביצוע, התהליכים, קבלת אישורים לתחילת עבודה  ניתוח העבודה,

 מגורמי סביבה, מעיריית ירושלים, בניית תכנית איכות עם הזכיין, בניית לוח זמנים ועוד.

נדסיות בתקופת הסגירה הפיננסית והפעלת גורמי הבקרה ליווי הזכיין במטלות הה -

 והאישור.
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 הקמת הפרויקט  .2.3

ליווי שוטף של העבודה, ליווי ואישור תכנון הזכיין, ניהול תכנית אבטחת האיכות, הפעלת  -

גורמי בקרת לוח זמנים, מענה לשאלות הזכיין, פתרון בעיות במהלך הביצוע, הפעלת שלבי 

טיפול וריכוז בתביעות , OCCביניים של הפרויקט, , הקמה של מבני דפו, הפעלה של מבנה 

  ת הביצוע ולאחריה. הזכיין לאורך תקופ

  .לוחות זמנים .3

  :להלן מועדי ביצוע לסיום משוער

  מועד  שלב

 2021 -4רבעון   הפעלת קו אדום קיים - 1שלב 

  2023 – 4רבעון   הפעלת הארכות קו אדום – 2שלב 

  2025 – 2רבעון   שז"ר-הפעלת קו ירוק ושלוחת מלחה – 3שלב 

  2025 - 4רבעון   הר הצופים –הפעלת גילה  – 4שלב 

  2026 - 4רבעון   שרגאי-בר אילן -הפעלת גבעת שאול – 5שלב 

  2026 - 4רבעון   סיום הקמה ומסירה

 

 .הקמהה מהנדסשירותי  .4

  .כללי .4.1

על ידי הזכיין מטעם הצוות ולסייע את הקמת הפרויקט ללוות  יהיה הקמהמהנדס התפקיד  .4.1.1

 .ומחויבות המדינה על פי חוזה הזיכיון הםלעמוד במחויבויותי ולמנהל הקו מנהל אגף ביצועל

  .י מקטעי הפעלהמנהל 6 אחראי ישיר לעבודתם של הקמהבמסגרת זו יהיה מהנדס ה

, למשך כול שלבי העבודה המפורטים לעיל, לרבות בשלב ילווה את הפרויקט הקמהמהנדס ה .4.1.2

 הסגירה הפיננסית, אשר מיועדת להתארגנות הזכיין ולרבות תכנון, רכש, וביצוע.

 יופקדו התחומים הבאים:  הקמהתחת אחריות מנהל ה .4.1.3

 .1ווי של כל עבודות אינפרא יסיוע בניהול הל .4.1.3.1

 .2ווי של עבודות הזכיין בהנדסה אזרחית בתחום אינפרא יסיוע בניהול הל .4.1.3.2

  .ע ועוד"שפ , אגףמנת"י ,ניהול כל הממשק העירוני מול העיריה .4.1.3.3

  .2ניהול כל מנהלי פרויקט אינפרא  .4.1.3.4

 התארגנות והכנות לקראת ביצועו הזיכיון הסכםלימוד    .4.2

 את מסמכי הסכםבוריים ילמד את העבודה בתחום אחריותו, ילמד על  הקמהה מהנדס .4.2.1

 Generalאלו המפורטים במסמך ובפרט את והמפרטים לעבודות של הזכיין,  הזיכיון

Technic Specification – GTS. 

, יבנה תכנית הבקרה של הצוותיארגן את מערך הבטחת האיכות בסיוע חברת  הקמהה מהנדס .4.2.2

 עבודה ועוד, הכול במטרה להכין עצמו מול הזכיין טרם מועד כניסתו לעבודה.

היתרי העבודה והבנייה, כך שיהיו מוכנים טרם  קבלת אחראי להשלמת יהיה הקמהה מהנדס .4.2.3

 כניסת הזכיין לעבודה, בסיוע מנהלי מקטעים.
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יפעל להשלים טופס תיאום תשתיות למוכנות מלאה ומידית של עבודות  הקמהה דסמהנ .4.2.4

 הזכיין בסיוע מנהלי המקטעים.

אחראי לרכז ולהשלים, בסיוע מנהלי מקטעים, תיק מסירה של עבודות  הקמהה מהנדס .4.2.5

לרבות תכניות עדות, בדיקות בקרה איכות, אישורי מסירה ועוד, כך שיהיו מוכנים  -1אינפרה 

 ן מלא טרם כניסת הזכיין לעבודה.באופ

יפעל להכנת תכניות הסדרי תנועה מלאות לשלב הביצוע ולשלב הסופי, בסיוע  הקמהה מהנדס .4.2.6

 מנהלי מקטעים, לרבות במטרה לסייע לו בעבודה רציפה וללא עיכובים.

ילמד את כול נקודות בקרת המדידה של הקטע בתחום אחריותו, יכין את  הקמהה מהנדס .4.2.7

 רת פוליגונים ולתחזוקה נאותה.המודד למסי

לרבות גורמי הממשלה, העיריה,  ימפה את הגורמים הרלוונטיים לכל מקטע, הקמהה מהנדס .4.2.8

 המשטרה, הסביבה, ועוד  כדי להכין לזכיין תיק טיפול מתאים.

 .ליווי הקמת הפרויקט .4.3

כל  ההקמה מהנדסבמועד צו התחלת עבודה לזכיין, וכחלק מצו תחילת העבודה, ימסור  .4.3.1

תיעוד מלא של כל החומר שנמסר, באופן מלא ושלם תוך  החומר הרלבנטי למסירה לזכיין

 תיעוד האתר במועד המסירה וקבלת אישור מהזכיין.ו

אחראי לוודא השלמת מידע לצורך השלמת תהליך קבלת היתרי העבודה  הקמהה מהנדס .4.3.2

 .(דוחות סביבתיים ואפיון סופי של הציוד ואופן ההפעלה)

 אחראי לסייע לזכיין בפעילותו לקבלת אישורי עבודה מאת כול הגורמים. הקמהה מהנדס .4.3.3

אחראי לסייע לזכיין לפתור חסמים לתחילת הביצוע, אחראי לוודא השלמת  הקמהה מהנדס .4.3.4

 כול הנדרש לתחילת הביצוע ע"י הזכיין.

אחראי על הפעלת הבטחת איכות, על הפעלת מפקחי עבודה, על אישור  הקמהה מהנדס .4.3.5

 מות עבודה מבוסס על תיעוד מתאים.התקד

לקיום הדרכות מקצועיות למנהלי המקטעים השונים ולהכשרתם אחראי  הקמהה מהנדס .4.3.6

 . 2בכל הנוגע לעבודות אינפרה 

אחראי להפעלת פיקוח עליון, בקרה והבטחת איכות על כול העבודות, לרבות  הקמהה מהנדס .4.3.7

 בחינה ומעקב אחר השלמת הטיפול באי התאמות.

אחראי לוודא טיפול הזכיין בקבלת כול האישורים להרצת הרכבת  ההקמה מהנדס .4.3.8

משרד ה ,ולהפעלתה, לרבות אישורי סטטוטוריים ממשרד התחבורה, מעיריית ירושלים

 ועוד. הגנת הסביבה, הסדרת הסדרי תנועה, בטיחות בתנועהל

 .השתתפות בהליכי הסברה וקשרי קהילה ככל ויידרש .4.3.9

 Generalאחראי לקבל מאת הזכיין כל הנדרש ממנו כאמור במסמכי  הקמהה מהנדס .4.3.10

Technic Specifications – GTS, .ויעבוד מולו בהתאם לכול הנדרש ממנו 

 .הקמהה מהנדסהינו חלק מתכולת העבודה של  GTSמסמך 

 הקמהה מהנדסדגשים בעבודת  .5

 .תיאומים .5.1
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יתאם את עבודתו ויהיה כפוף מקצועית לאגף תפעול ומערכות בצוות תכנית  הקמהה מהנדס .5.1.1

 .OCCלמערכות הרכבת, הדפו ומבנה אב בכול הקשור 

יתאם עבודתו ויהיה כפוף מקצועית לאגף הנדסה בכל הקשור להנדסה  הקמהה מהנדס .5.1.2

 עם משרד הגנת הסביבה, עם גורמימשטרה, ציבור, יתאם עם גורמי העירייה, אזרחית, 

 ועוד. הממשלה

יעבוד בשיתוף פעולה עם יועצי הפרויקט לרבות היועץ המשפטי והיועץ  הקמהה מהנדס .5.1.3

 הפיננסי ויתאם תיאום הדוק כול מהלך הנוגע להם במטרה לעבוד כגוף אחד.

יעבוד בכפיפות למנהל פרויקט ההקמה של הפרויקט, יתאם כל מהלך עבודה  הקמהה מהנדס .5.1.4

 מולו ויהיה בקשר שוטף והדוק יומיומי.

 .על  עבודת מנהלי המקטעיםיהיה אחראי ישיר  הקמהה מהנדס .5.1.5

 .הבטחת איכות .5.2

יפעיל את מערך הבטחת האיכות של תכנית אב לתחבורה, ינהל את מערך אי  הקמהה מהנדס

 את המענה לכל הבקשות של הזכיין ואישורי התכנון הנדרשים ואופני הביצוע ההתאמות, ינהל

)Method Of Statement – MOS(  

 .תביעות זכיין .5.3

ינהל מערכת של מעקב תביעות ותגובות באופן אשר יענה בתוך פרק הזמן  הקמהה מהנדס .5.3.1

  .)RFIשנקבע על כל בקשה לקבלת מידע מהזכיין (

הזכיין בזמן אמת, יעריך את הסיכונים ויציע דרכים  יעריך את תביעותהקמה ה מהנדס .5.3.2

  להתמודדות.

יעבוד בצוות עם היועץ המשפטי והפיננסי וניתוח התביעות והבקשות מטעם  הקמהה מהנדס .5.3.3

 בתוך הפרויקט כדי לתת מענה ראוי. םהזכיין, יפעיל את הגורמים הרלבנטיי

ייתן ליווי  הקמהה מהנדסבמידה ובפרויקט הוגשה תביעת בוררות ו/או תביעה משפטית,  .5.3.4

שוטף להליך הבוררות ו/או ההליך המשפטי, לרבות חוות דעת, התייחסות לטענות הצד השני, 

מתן עדות בפני הגורם הרלוונטי, ככל שיידרש, וכל שיידרש ממנו על ידי הגורמים המוסמכים 

  הליכי בוררויות ותביעות.בחברה. בגין ליווי 

 .לוח זמנים .5.4

ינהל לוח זמנים צמוד ומפורט בסיוע מנהל לוח זמנים חיצוני שייקבע ע"י  הקמהה מהנדס  .5.4.1

   .תכנית אב

  יתריע על חריגות בלוח הזמנים, יציע דרכים להתמודד עם החריגות. הקמהה מהנדס .5.4.2

 .סיכונים .5.5

ינהל סקר מלא של הסיכונים באופן שוטף בסיוע מנהל סיכונים חיצוני  הקמהה מהנדס .5.5.1

 שייקבע ע"י תכנית אב.

יתריע על סיכונים בדוחות חודשיים שוטפים ויציע דרכים להתמודדות עם  הקמהה מהנדס .5.5.2

 הסיכונים.

 .מסמכים ותיעוד .5.6
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יקפיד על ניהול התיעוד והמסמכים באופן ובתכנות שייקבעו על ידי תכנית  הקמהה מהנדס .5.6.1

 אב, ייעזר לשם כך במנהל תיעוד חיצוני שתקבע תכנית אב.

 .מבנה ארגוני .6

 .ההקמה פרויקט למנהל הקמהה מהנדסכפיפות ניהולית של  .6.1

 למהנדסי תכנית אב.ההקמה  מהנדסכפיפות מקצועית של  .6.2

 אחראי ניהולית על מנהלי המקטעים (מנהלי פרויקט מקטעים). הקמה ה מהנדס .6.3

אחראי ניהולית על יועצי הנדסה של הפרויקט, לוחות זמנים, סיכונים, עוזרים  הקמהה מהנדס .6.4

 טכניים .

 בצוות משותף עם יועץ משפטי ויועץ פיננסי. הקמהה מהנדס .6.5

 Construction – ת בו מהנדס ההקמה מסומן בכתום תחתרשים מבנה ארגוני להלן מצורף  .6.6

Manager 
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  הצעה כספית - נספח ב'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :_____________חתימה    תאריך:___________  שם:___________

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עלות חודשית בסיסית

  עלות חודשית מוצעת 

(ניתן להציע מחירים הנעים בין 
תוספת למחיר  15%-הנחה ו 15%

  הבסיסי)

70,000 ₪     
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  נספח ג' – מהנדס ההקמהתצהיר 

  

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

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

  

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

חב'/ע.מ_____________________  –המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

, JNET-למתן שירותי מהנדס הקמה לפרויקט הזמנה להציע הצעות ה" ), במסגרת"המציע"(להלן: 

 הוא אמת, מלא ומדויק. , מהנדס הקמהבתפקיד  )"ההזמנה"(להלן:  "001-2021הליך מס' 

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

 מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים. .2.1

 בניהול ביצוע. ,השנים האחרונות 15מתוך  ,שנים לפחות 8בעל ניסיון של  .2.2

מלש"ח  100לפחות פרויקט אחד של מבנה בהיקף של פרויקט ביצוע של בעל ניסיון בניהול  .2.3

 אשר ביצועו הושלם., לפחות

 קבלן זר היה שותף בהקמה.מתכנן או בעל ניסיון בניהול ביצוע פרויקט אחד לפחות בו  .2.4

 שליטה טובה בשפה האנגלית (דיבור, קריאה וכתיבה).  .2.5

 .באופן אישי וכי תוכן הטבלה אמתהנני מצהיר כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן בוצעו על ידי  .3

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.י לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ידוע .4

עוד ידוע לי כי הצוות רשאי לפנות לאנשי הקשר מטעם מזמיני העבודה, כפי שיצוין בטבלה, וזאת לצורך  .5

על התצהיר, לפנות לאנשי  ילצוות, בחתימתמאשר אני קבלת המלצות וחווות דעת, על פי שיקול דעתו. 

 הקשר כאמור. 
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  טבלת ניסיון מהנדס ההקמה 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

מזמין שם 
  העבודה

  תקופת מתן השירותים 
  

(ניהול  תיאור הפרויקט
לרבות שלבי העבודה ביצוע), 

  שנוהלו על ידי המהנדס
  

תאריך סיום  יש לציין(
  ביצוע, מסירה למזמין)  

  
  
  

  היקף כספי
האם הפרויקט כלל 

מערכות מורכבות, לרבות 
מבנה עליון לרכבת או 

  רק"ל 
  יש לפרט –אם כן 

האם 
פרויקט 

DB\PPP ?  
  

  לא\כן

מעורבות 
קבלן 

  ביצוע זר
  

 –לא \כן
  יש לפרט

שם איש 
הקשר של 
הפרויקט 

מטעם 
מזמין 
  העבודה

  טלפון נייד

  חודש/שנה  חודש/שנה

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



  
 

  

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

  

  

  תאריך  מהנדס ההקמהשם וחתימת 

______________________  ______________________  

  

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע בפני 2021אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

להצהיר את  וכי עלי יומר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרת

את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה  כן, אישר הצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש ההאמת וכי יהי

  .עליה בפני

  

                                                                                            _____________  

  חותמת+חתימה                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

  נספח ד' – תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

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

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

הליך מס' , JNET-שירותי מהנדס הקמה לפרויקט ההזמנה להציע הצעות למתן "  במסגרת

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה ), לאחר "ההזמנה"(להלן:   " 001-2021

 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 מיידי "החברות"(להלן (

 שרי עם מי מהן.על ק

 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 ו/או

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

 המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 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 


