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הזמנה להציע הצעות להשלמת תכנון מפורט ופיקוח עליון בפרויקט הקו
הכחול של הרכבת הקלה בירושלים
הליך מס' 03-2021
 .1כללי
.1.1

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים הפועל במסגרת העמותה לתכנון ,פיתוח ושימור
אורבני ירושלים (להלן" :המזמין" ו/או ה"צוות") מקדם את ההקמה והתכנון של
מערכת הסעת המונים ורשת קווי אוטובוס המשיקים לה וכן בוחן ומקדם פרוייקטיים
תחבורתיים בעיר ובמטרופולין ירושלים.

.1.2

מיזם הדגל אותו מנהל ומקדם המזמין מטעם המגזר הציבורי הוא פרויקט הרכבת
הקלה בירושלים הכולל את:
-

הקו האדום הקיים – קו רק"ל באורך של  14ק"מ ודיפו רכבת בגבעה הצרפתית,
אשר הקמתם הושלמה בשנת .2009

-

 – JNETפרויקט הכולל את הקמת "הקו הירוק" ,הארכות הקו האדום ואת
שלוחת מלחה ודיפו  .25סה"כ כ 27-ק"מ נוספים אשר נמצאים כיום בשלב עבודות
אינפרא  1ע"י חברת מוריה ותחילת עבודות על ידי זכיין לביצוע עבודות אינפרא 2
והפעלה.

-

 – Blue Lineפרוייקט הכולל את המסדרונות הבאים באורך כולל של כ 31.5-
ק"מ:
 oהמסדרון המרכזי ("הקו הכחול")  -המסדרון המרכזי בפרויקט משכונת
רמות לגילה וכולל מנהרה תת"ק ודיפו מלחה .נמצא בשלב התכנון
המפורט והביצוע.
 oמסדרון הר הצופים-מלחה ("הקו התכלת") בחפיפה לקו הכחול ובנפרד
לאורך עמק רפאים ושכונת תלפיות עד לדיפו מלחה זו נמצאת בשלב
התכנון המפורט.

2

 oמסדרון הדסה-ארמון הנציב"( ,הקו הסגול") נמצא בשלב מתקדם של
המוקדם.
התכנון

-

קווים עתידיים :הקו הצהוב ,הקו החום ושלב ה' של רשת הסעת ההמונים.

לשם השלמת התכניות לקראת ביצוע עבודות אינפרא  1ופרסום המכרז הזכייני להקמת
והפעלת פרויקט ה  ,Blue Lineעל שלוחותיו ,מבקש הצוות להתקשר עם חברה שתשלים את
התכנון המפורט ותפקח על הקמת הפרויקט במקטעים הנדרשים לכך ,ובפרט במקטע הקו
הסגול ,כמפורט להלן .עם זאת ,ייתכן והזוכה יידרש לבצע תכנון ופיקוח עליון במקטעים
נוספים.
 .1.3הקו הסגול יהיה "קו רוחב" שיחבר את שכונת ארמון הנציב אל בית החולים הדסה עין
כרם דרך ציר דרך חברון ,אזור התעשיה תלפיות ודרך מתחם מלחה .תוואי הקו חופף
בחלקו לתוואי של הקו הירוק והכחול ולחלק מהארכה של הקו האדום לבית החולים
הדסה עין כרם .אורכו המשוער של הקו הסגול הוא כ 11-ק"מ .כבר עתה יובהר כי אורכו
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זה של הקו אינו סופי וכי יתכנו שינויים באורך הקו ובמיקום התוואי .כמו כן ,יובהר
כי לתוואי ממשקים עם שאר קווי הרק"ל.
.1.4

נכון למועד פרסום הזמנה זו ,תכניות הקו הסגול הוגשו לועדות התכנון ,דיון
בהתנגדויות צפוי במהלך שנת  2021ואישור סטטוטורי צפוי להתקבל צפוי ברבעון
הראשון של שנת  .2022כידוע ,לוח הזמנים אינו בשליטת הצוות ועל כן אינו יכול
להתחייב למועדים כאמור.

.1.5

בכוונת הצוות לקדם את התכנון המפורט ומתכוון להתחיל במקביל להשלמת ההליך
הסטטוטורי.

.1.6

יובהר כי הצוות הוא גוף מתוקצב .לפיכך ,אישור הזכייה ,היקפה והוצאת צו התחלת
עבודה כפופים ומותנים באישור ועדת ההגיוי המשותפת לעיריית ירושלים ומשרד
התחבורה וכן לאישור תקציבי שיינתן לצוות (אם בכלל) מעת לעת על ידי הרשויות
המוסמכות ,או לעדכונו של אישור תקציבי כאמור ,וכן באישור תקציבי פנימי של
הגופים המוסמכים בצוות ולזוכה לא תהיה כל טענה בשל כך.

.1.7

עוד יובהר כי הצוות שומר לעצמו את הזכות לבחור בשני זוכים ולחלק ביניהם את
העבודה ,על פי צרכי הצוות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי .כן יובהר כי הצוות שומר
לעצמו את הזכות לבחור בזוכה אחד ולהכריז על כשיר נוסף אשר הצוות יוכל להפעיל
במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם להתקדמות התכנון על ידי הזוכה ,לוחות הזמנים
וצרכי הצוות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 .2הגדרות
 .2.1לכל המונחים בהזמנה להציע הצעות זו תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף זה להלן .בהעדר
הגדרה כאמור ,תהא להם המשמעות הנתונה להם בהסכם ,אלא אם כן עולה אחרת מהקשר
הדברים.
המונח

ההגדרה

"המזמין"

צוות תכנית אב לתחבורה הפועל בשם העמותה לתכנון פיתוח ושימור
אורבני ירושלים.

"נציג המזמין"

כל עוד לא הודיע המזמין אחרת תהא נציגתו סמנכ"לית הנדסה או מנהל
הקו ו\או מי מטעמם.

"המציע"

מי שהגיש הצעה ,בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו .המציע יהיה
האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה .המציע יכול להיות
חברה לניהול פרויקטים או חברת תכנון.

"החברה הזרה"

החברה עימה יתקשר המציע ואשר תעסיק את צוות העובדים הזרים
הנדרש.
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המונח

ההגדרה

"הזוכה"

המציע שהצעתו נבחרה ויחתם איתו הסכם למתן השירותים.

"מנהל צוות
התכנון"

עובד המציע אשר יהיה אחראי מטעם המציע על ביצוע השירותים ועל
ניהול צוות התכנון מטעם המציע ואשר ישמש כאיש הקשר מול המזמין.

"מתכנני
משנה"

חברות תכנון העוסקות בדיספלינות שונות עימן יתקשר המציע לצורך
ביצוע השירותים המפורטים בנספח .2

"עובד המציע"

עובד המועסק על ידי המציע והשייך למצבת עובדיו.

"עבודות
אינפרה "1

עבודות הכוללות את כל העבודות לטובת הסדר תנועתי המותאם לרכבת,
לרבות בניית מנהרות ,בניית גשרים ,הרחבת דרך והעתקת תשתיות,
מותאם לגאומטריה סופית של הרכבת .העבודה כוללת ביצוע תאי
מולטיטובולר ויסודות עמודי קטנרי במדרכות הכול עפ"י גאומטריה
סופית של הרכבת.

"עבודות
אינפרה "2

עבודות הנדרשות ברצועת המסילה והכוללות בין היתר ,לתוואי עילי:
חפירה ,מבנה תחתון ,מבנה עליון ,מסילות ,קטנרי ועבודות מערכת.
ולתוואי תת קרקעי :מבנה עליון ,מסילות ,קטנרי ועבודות מערכת.

"צוות הליבה
הישראלי"

המציע הישראלי יעמיד צוות שיכלול  8נותני שירותים :מנהל צוות
התכנון 2 ,ראשי צוות תכנון פיזי 2 ,ראשי צוות תכנון תנועה ותחבורה2 ,
ראשי צוות תכנון אדריכלי ואורבני וקונסטרוקטור.

"צוות הליבה
הזר"

חברת התכנון הזרה תעמיד מהנדס מערכות זר (שישמש סגן מנהל צוות
התכנון).

"פרויקט
תחבורה
יבשתית"

פרוייקט שמהותו ביצוע עבודות כבישים ,גישור ,מנהור ,מחלפים,
עבודות תשתית למסילת רכבת או חלק מעבודות אלה.

"פרויקט
מסילתי"

רכבת קלה או רכבת כבדה או מטרו.

"פרוייקט
תחבורה עירוני
או פרויקט
מסילתי -
עירוני"

פרוייקט תחבורה יבשתית או פרויקט מסילתי ,העונה על הדרישות
המצטברות הבאות:
א .נמצא בשטחים המצויים בגבולות של עיריה/מועצה מקומית
אחת או יותר;
ב .מוגדר כתחום עירוני עפ"י תמרור שטח עירוני (;)424
ג .מהווה חלק מתשתית עירונית ו/או חלק מבינוי עירוני;
ד .נמצא באיזור עירוני מבונה קיים או במרחק של עד  100מ' ממנו.
ה .יובהר ,כי עבודות פיתוח להקמת תשתיות חדשות כגון :עבודות
במסגרת הקמת שכונה חדשה או הרחבת שכונה קיימת ,לא
יוכרו כפרויקט תשתית בסביבה עירונית.
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המונח

ההגדרה

"היקף
הפרויקט"

היקף הפרויקט מתייחס לעלות העבודות הקבלניות/ההנדסיות הקשורות
ישירות לפרויקט ומהוות חלק ממנו.

 .2.2מסמכי ההזמנה:
מסמכי ההזמנה כוללים את כל המסמכים המפורטים להלן:
נספח  -1תכולת העבודה.
נספח  - 2מתכנני המשנה הנדרשים.
נספח  – 3הסכם ההתקשרות.
נספח  – 4תוכניות.
נספח  - 5טפסים.

 .3תיאור הפרויקט השירותים הנדרשים
 .3.1הקו הסגול מחולק ל 5-מקטעים הכולל הוא באורך של כ  13.5ק"מ .חלק מהמקטעים
חופפים למסילה קיימת ,ובחלקם נדרשת השלמת תכנון מסילה חדשה.
בחלקי המקטעים אשר חופפים למסילה קיימת ,יידרש הזוכה לתכנון הממשקים
וההתאמות הנדרשות ,הן ברמה בפיזית והן ברמה התפעולית ,בין המקטעים החדשים
לבין הקו הקיים.
אורך המסילה החדשה הנדרשת לתכנון על ידי הזוכה הוא כ 7.2-ק"מ .להלן תאור
המקטעים אותם ידרש הזוכה לתכנן.
יובהר כבר עתה ,כי אין בכך התחייבות לאסטרטגיית מכרז כלשהי או אסטרטגייה
לחלוקה בין מנהלי פרויקטים וכי הזוכה יצטרך לפתח את אסטרטגיית המכרזים
בהתאם לתכנון והנחיות הצוות:
.3.1.1

מקטע ראשון מצומת טהון ועד צומת בוליביה (כולל תחנת בוליביה) – אורך
הקטע  1.3ק"מ.

.3.1.2

מקטע שני מצומת בוליביה (ללא התחנה) ועד הכניסה לפורטל מנהרת מלחה,
כולל שיקוע לכלי רכב בצומת גולומב /קוליץ באורך של כ  400מטר  .הקטע כולל
גשר באורך  250מ' ,תחנת רכבת על גשר  2 +גשרי הולכי רגל האורך כולל של
 120מטר ,מעלית רוכנת באורך  300מ' הכוללת  4תחנות .אורך הקטע כ – 0.75
ק"מ.

.3.1.3

מקטע שלישי – מנהרת מלחה (קוליץ) עד חיבור לתחנת גט"י (חיבור לקו כחול/
 )JNETשבשלוחת מלחה .מנהרה באורך של  500מ'  2,פורטלים ומנהרת מילוט
צמודה  .אורך הקטע כ –  1.1ק"מ.
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 .3.1.4מקטע רביעי מצומת רבי יהודה הנשיא/פת דרך רחוב בן זכאי ועד צומת אורנים
(לא כולל צומת אורנים) .אורך הקטע כ  2.15ק"מ הכולל הסדרת שלושה חניוני
רכב במפלס הקרקע.
 .3.2מקטעים נוספים (אופציונאליים)
.3.2.1

שלוחת רכס לבן  -השלוחה עוברת מצומת אורה לתוך שכונת רכס לבן החדשה
(מצויה בתהליך תב"ע) באורך של כ 1.9 -ק"מ.

 .3.2.2שלוחת המוזיאונים – מקטע באורך של כ 1.5-ק"מ מרחוב רבין ,דרך רחובות
יואל זוסמן ואליעזר קפלן ועד למוזיאון ישראל .הפרויקט יכלול תכנון חניון
חנה-וסע בקרבת המוזיאון ,החניון מתוכנן ל  4קומות תת קרקעיות בשטח
שלכ 21,000-מ"ר ,מתוכן 2 ,קומות אוטובוסים ( כ  52 -אוטובוסים ) ו  2קומות
רכב פרטי ( כ  315 -כלי רכב) .
 .3.2.3שלוחת ארמון הנציב – מקטע באורך של כ  5ק"מ .מצומת דרך חברון/אשר וינר
ועד לשכונת ארמון הנציב דרך רחוב אשר וינר לתוך שכונת ארמון הנציב .
 .3.2.4מקטעים נוספים ככל ויידרשו – הצוות שומר את הזכות להורות לזוכה על
תכנון ופיקוח מקטעים נוספים ,ככל והדבר יידרש לשם עמידה בלוחות הזמנים
של פרויקט הקו הכחול.
 .3.3השירותים הנדרשים:
 .3.3.1הזוכה ידרש לבצע תכנון מפורט למרכיבי ההנדסה האזרחית ,תכנון לDB-
למערכות הרכבת וכן לבצע פיקוח עליון לעבודות הזכיין לאלמנטים עבורם
ביצע תכנון מפורט.
 .3.3.2שירותי התכנון יינתנו בכל הדיספלינות הנדרשות וביניהן :תכנון
פיזי/גאומטרילשלבי ביצוע ומצב סופי ,תנועה ורמזורים ,תכנון מסילות רכבת
קלה ( ,)LRT Track Designאדריכלות מבנים ,אדריכלות נוף ,תכנון
קונסטרוקציה ,נוף ,השלמת מדידות ,ייעוץ קרקע ,וכן מבנה תשתיות רטובות
(תשתיות מים ,ביוב וניקוז) ,תשתיות יבשות ,תכנון סביבתי ,תשתיות חשמל,
תאורה ותקשורת ,בטיחות ,ייעוץ אגרונומי ,תפעול ,וכן כל דיסיפלינה נוספת
אשר תדרש לצורך השלמת התכנון המפורט.
 .3.3.3תכולת העבודה של כל אחד מהמתכננים אשר יועסקו לצורך ביצוע העבודה
מפורטת בנספח  1המצ"ב .יודגש כי תכולת העבודה אינה ממצה וכי הזוכה
בהליך יידרש לבצע כל מטלה שתדרש לשם השלמת עבודת התכנון המפורט
והפיקוח העליון ,קבלת ההיתרים ועל מנת לאפשר את הקמת והפעלת הקו
בהתאם ללו"ז.
 .3.3.4יובהר כי המקטעים לתכנון יהוו חלק ממכרז הביצוע וההפעלה הבין לאומי של
הקו הכחול ,הנמצא בשלבי המיון המוקדם ,כרשת אחת ולכן ידרשו את
התאמת התכנון לתכנון הקיים בקו הכחול .כמו כן ,קיימים בקו ממשקים עם
הקו האדום הקיים ועם הקו הירוק .לשם כך ,יידרש הזוכה לעבוד בשיתוף
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פעולה עם מתכנני הקווים האחרים ,חברות הבקרה וכל יועץ אחר של הצוות
שיידרש לשם כך.
 .3.4יודגש כי בין יתר משימותיו ,הזוכה יידרש להשתתף בבחינת תוכניות התפעול .הבחינה
גם תכלול בדיקת סך מספר רכבות נדרשת להפעלת המערך הכולל ,אל מול מצאי עמדות
אחסון ותחזוקה במתקני הדיפו המתוכננים לרשת.
 .3.5המציע וצוות התכנון:
.3.5.1

המציע יהיה חברת ניהול פרויקטים ישראלית או חברת תכנון ישראלית,
אשר יספקו את כלל שירותי התכנון הנדרשים באמצעות מתכננים ישראלים
וזרים כמפורט בהזמנה זו.

.3.5.2

המציע יעמיד לצורך מתן השירותים מנהל צוות תכנון אשר יהיה אחראי
מטעם המציע על ביצוע השירותים וניהול צוות התכנון שיועמד על ידי
המציע.

.3.5.3

בנוסף למנהל צוות התכנון ,יתקשר המציע עם מתכננים ישראליים
מדיסיפלינות שונות (להלן" :צוות הליבה הישראלי") וכן עם חברת תכנון
זרה אשר תספק מהנדס מערכות (להלן" :סגן מנהל הפרויקט") .תנאי הסף
עבור צוות הליבה הישראלי וצוות הליבה הזר מפורטים להלן.
יובהר כי מנהל צוות התכנון מטעם המציע וכן המתכנן הזר וסגן מנהל
הפרויקט (מהנדס המערכות) ,רשאים להציע את מועמדותם במסגרת
הצעה אחת בלבד .ככל ומי מהאמורים לעיל יוגש במסגרת יותר מהצעה
אחת – עשויה/ות ההצעה/ות להיפסל על הסף.

-

.3.5.4

יתר שבעת חברי צוות הליבה הישראלי ,רשאים להשתתף בשתי הצעות
לכל היותר.
באחריות המציע להחתים את נותני השירותים האמורים על תצהיר בו הם
מתחייבים כי לא יגישו את מועמדותם במסגרת יותר משתי הצעות .ככל
ומי מאנשי צוות הליבה הישראלי לעיל יוגשו במסגרת יותר משתי הצעות
– עשויות ההצעות להיפסל על הסף.
מתכנני משנה  -בנוסף לצוות הליבה ,אשר יוצג כחלק מההצעה ,יידרש
המציע להתקשר עם מתכננים מקומיים וזרים המתמחים בדיספלינות
המפורטות בנספח .2

 .4לוחות זמנים
.4.1
מקטע

לוח הזמנים המשוער להשלמת התכנון הוא כמפורט בטבלה שלהלן.
מקטע

אורך מקטע
(ק"מ)

8

מועד הגשת תכנון מפורט

1

1.3

מקטע ראשון:

הודעת זכיה  11+חודשים

צומת טהון  -צומת בוליביה
(כולל תחנת בוליביה)
2

0.75

מקטע שני:

הודעת זכיה  16+חודשים

צומת בוליביה -פורטל
מלחה
3

1.1

מקטע שלישי:

הודעת זכיה  20+חודשים

מנהרת מלחה -תחנת גט"י
(חיבור לקו כחול) JNET /
4

2.15

מקטע רביעי:

הודעת זכיה  11 +חודשים

צומת פת  -צומת אורנים
5

שלוחת רכס לבן

1.9

מפורט –  9חודשים מעת החלטת
צאת"ל ולא לפני הודעת זכיה20 +
חודשים

6

שלוחת המוזיאונים

1.5

תכנון מוקדם – הודעת זכיה3 +
חודשים

7

שלוחת ארמון הנציב

5

מפורט –  9חודשים מעת החלטת
צאת"ל ולא לפני הודעת זכיה20+
מפורט –  12חודשים מעת החלטת
צאת"ל ולא לפני הודעת זכיה24+

.4.2

יובהר כי התכנון המפורט ייערך במקביל להשלמת ההליך הסטטוטורי והתכנון הסופי.

.4.3

יובהר כי לוח הזמנים לעיל הוא משוער וכי המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בו
שינויים מעת לעת על פי התקדמות הפרויקט והעבודות.

לאחר הגשת התכנון המפורט יערך תהליך בקרה של הצוות ,חברת מוריה ומשרד התחבורה עד
למועד פרסום המכרז בהם ידרש הצוות להטמיע את הערות הבקרות.

 .5תנאי סף
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השירותים נשוא מכרז זה ,דורשים ידע והתמחות מקצועית ייחודית .בהתאם לכך ,רשאים
להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
.5.1

תנאי סף במקרה שהמציע הוא חברת ניהול פרויקטים:
 .5.1.1המציע הוא תאגיד רשום ,אשר התאגד כדין בישראל.
 .5.1.2המציע בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו.1975-
 .5.1.3המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
 .5.1.4המציע בעל ניסיון אשר עונה על התנאים המצטברים הבאים:
 .5.1.4.1המציע שימש כחברת ניהול פרויקטים בשלב התכנון המפורט
ופיקוח עליון בשני ( )2פרויקטי תחבורה יבשתית לפחות שהאומדן
הכספי של כל אחד מהם הוא  100מיליון  ₪לפחות ,או בפרויקט
תחבורה יבשתית אחד שהאומדן הכספי שלו הוא  250מיליון ₪
לפחות.
 .5.1.4.2המציע שימש כחברת ניהול פרויקטים בפרויקט ששילב תחתיו
מתכננים זרים אשר היו מעורבים בשלב התכנון או הביצוע.

.5.2

תנאי סף במקרה שהמציע הוא חברת תכנון:
 .5.2.1המציע הוא תאגיד רשום אשר התאגד כדין בישראל.
 .5.2.2המציע בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו.1975-
 .5.2.3המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
 .5.2.4המציע בעל נסיון העונה על התנאים המצטברים הבאים:
 .5.2.4.1שימש כמתכנן הראשי בשלב התכנון המפורט וביצע פיקוח עליון
בשני ( )2פרויקטי תחבורה יבשתית לפחות שביצועם הושלם,
שהאומדן כספי של כל אחד מהם הוא  100מיליון  ₪לפחות ,או
בפרויקט תחבורה יבשתית אחד שהאומדן הכספי שלו הוא 250
מיליון  ₪לפחות.
 .5.2.4.2המציע פעל כחברת תכנון בפרויקט ששילב תחתיו מתכננים זרים.

 .5.3תנאי סף צוות הליבה הישראלי
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המציע ידרש להציג בהצעתו צוות ליבה אשר יכלול את שמונת ( )8נותני השירותים
הבאים :מנהל צוות התכנון ,שני ( )2ראשי צוות תכנון פיזי ,שני ( )2ראש צוות תכנון
תנועה ,קונסטרוקטור ושני ( )2ראש צוות תכנון אדריכלי העומדים בתנאי הסף
המצטברים המפורטים להלן:
.5.4

תנאי סף עבור מנהל צוות התכנון מטעם המציע
 .5.4.1מנהל צוות התכנון הוא עובד המציע .לחילופין ,המציע מתחייב להתקשר עם
מנהל צוות התכנון ביחסי עובד-מעביד ככל ויוכרז כזוכה.
 .5.4.2מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית.
 .5.4.3בעל ותק מקצועי כמנהל פרויקט של  15שנים לפחות.
 .5.4.4שימש כמנהל פרויקט בשלב התכנון המפורט והפיקוח העליון בשני ()2
פרויקטים תחבורתיים יבשתיים לפחות ,שהאומדן הכספי של כל אחד מהם
הוא  100מיליון  ₪לפחות ואשר אחד מהם לפחות הוא פרויקט תחבורתי
עירוני או מסילתי עירוני.
 .5.4.5שימש כמנהל פרויקט בפרויקט ששילב מתכננים זרים.
 .5.4.6בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

 .5.4.7תנאי סף  -ראשי צוות תכנון פיזי
.5.4.7.1

מהנדס רשום.

.5.4.7.2

בעל ותק מקצועי כמתכנן פיזי של  15שנים לפחות.

.5.4.7.3

בעל ניסיון של  10שנים לפחות במצטבר בתכנון פיזי בפרויקטי רכבת קלה
בכל שלבי התכנון ,למעט פיקוח עליון (אין הכרח כי  10השנים יהיו
בפרויקט אחד).

.5.4.7.4

ביצע פיקוח עליון על פרויקט תחבורתי אחד לפחות שהאומדן הכספי שלו
הוא  50מיליון ש"ח לפחות.

.5.4.7.5

בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

 .5.4.8תנאי סף  -ראשי צוות תכנון תנועה
.5.4.8.1

מהנדס תנועה רשום.

.5.4.8.2

בעל ותק מקצועי כמתכנן תנועה של  15שנים לפחות.

.5.4.8.3

תכנן הסדרי תנועה סופיים ב  3פרויקטים תחבורתיים עירוניים לפחות
אשר כל אחד מהם :א .באורך העולה על  500מ' .ב .כולל צומת אחד
לפחות.

.5.4.8.4

תכנן הסדרי תנועה זמניים ב  3פרויקטים תחבורתיים עירוניים לפחות
אשר כל אחד מהם :א .באורך העולה על  500מ' .ב .כולל צומת אחד
לפחות.
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.5.4.8.5

בעל ניסיון בתכנון של  5רמזורי העדפה לפחות בכל השלבים ,למעט פיקוח
עליון*.

.5.4.8.6

בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

*יובהר כי ניתן למלא תנאי סף זה על ידי הצעת מתכנן תנועה נוסף ובלבד שהוא עובד
המציע או עובד חברת תכנון התנועה בה עובד ראש צוות תכנון התנועה.
 .5.4.9תנאי סף  -ראשי צוות תכנון אדריכלי
.5.4.9.1

בעל תעודת אדריכל רשום ורשוי*.

.5.4.9.2

בעל ותק מקצועי כאדריכל נוף של  10שנים לפחות.

.5.4.9.3

שימש כמתכנן נוף בפרויקט תחבורה עירוני בעלות כוללת של  50מלש"ח
לפחות ,שביצועו הושלם.

.5.4.9.4

בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

 .5.4.10קונסטרוקטור
.5.4.10.1

מהנדס אזרחי רשום במדור הנדסת מבנים.

.5.4.10.2

בעל ותק מקצועי כקונסטרוקטור של  10שנים לפחות.

.5.4.10.3

שימש כקונסטרוקטור בשלבי התכנון המפורט והפיקוח העליון ב 3 -
פרויקטים תחבורתיים לפחות ,מתוכם לפחות אחד הוא מנהרה בכרייה
באורך של  300מ' עבור רכב/רכבת שביצועה הושלם ולפחות אחד מהם
גשר רכב/רכבת באורך של  50מ' לפחות

.5.4.10.4

בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

 .5.4.11תנאי סף עבור החברה הזרה
.5.4.11.1

החברה הזרה היא תאגיד זר ,פרטי או ציבורי ,אשר התאגדה ורשומה
כדין במדינת מוצאה.

.5.4.11.2

החברה הזרה בעלת ניסיון אשר עונה על התנאים הבאים:

החברה הזרה שימשה כחברת תכנון שביצעה מטעם המזמין תכנון מפורט
ופיקוח על הביצוע בפרויקט שביצועו הושלם ,בשני ( )2פרויקטים מסילתיים
עירוניים לפחות ,כאשר לפחות אחד מהם הוא רכבת קלה (הפרויקט השני
יכול להיות מטרו ,אך לא רכבת כבדה) העונים על כל הדרישות המפורטות
להלן (דרישות מצטברות)**:
( )1אורך הקו  10ק"מ לפחות;
( )2האומדן הכספי של כל אחד מהפרויקטים הוא  120מיליון אירו לפחות;
( )3הפרויקטים נמצאים בשלב ההפעלה ו/או סיימו בהצלחה את מבחני
הקבלה במועד הגשת ההצעה על ידי המציע.
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** מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה ,רשאית החברה הזרה להציג ניסיון בפרויקטים שונים
בעבור שלב התכנון ועבור שלב הביצוע .במקרה כזו יוצגו שני פרויקטים לכל אחד מן השלבים.
 .5.4.12תנאי סף  -מהנדס המערכת הזר אשר ישמש כסגן מנהל צוות התכנון וכמנהל אנשי
המקצוע בצוות הזר
 .5.4.12.1מהנדס המערכת הזר הוא עובד החברה הזרה או עצמאי אשר עובד עם
החברה הזרה במשך תקופה של  5שנים רצופות לפחות.
 .5.4.12.2בעל תעודת מהנדס חשמל או מכונות.
 .5.4.12.3בעל ניסיון מקצועי כללי כמהנדס של  15שנים לפחות.
 .5.4.12.4בעל ניסיון מקצועי כמהנדס מערכת של  10שנים לפחות במהלך  15השנים
עד למועד הגשת ההצעה.
 .5.4.12.5שימש כמהנדס מערכת בשלב התכנון והביצוע של לפחות שני פרויקטים
מסילתיים עירוניים שאחד מהם לפחות הוא רכבת קלה שהושלמו לאחר
שנת  2000ועומדים בתנאים הבאים:
 .5.4.12.5.1מהווה הארכה לקו פעיל ,או חוצה קו פעיל באותו מפלס.
 .5.4.12.5.2אורך המסילה החדשה הוא לפחות  5ק"מ.
 .5.4.12.5.3הפרויקט כלל צי של לפחות  20קרונות – נוספים.
 .5.4.12.6בעל שליטה מלאה בשפה האנגלית לרבות דיבור ,קריאה וכתיבה.
כבר עתה יצויין כי על סגן מנהל צוות התכנון לשהות בישראל במהלך כל תקופת מתן
השירותים הדרושים מהחברה הזרה.
 .5.4.13תנאי סף עבור מתכנני המשנה – המציע הזוכה יידרש להעמיד לרשות המזמין מתכנני
משנה ישראליים וזרים המתמחים בדיספלינות המפורטות בנספח  2והעומדים בתנאי
הסף המפורטים בנספח זה.
.5.5

המציעים יצרפו להצעתם הצהרה לפיה הם מתחייבים להעמיד מתכנני משנה כאמור
לצורך ביצוע השירותים וזאת בתוך  14ימים מיום דרישת הצוות להעמדתו.

 .6תמורת ביצוע השירותים
.6.1

תמורת ביצוע השירותים וביצוע כל התחייבויות הזוכה ישלם המזמין לזוכה ,את שכר
התכנון המחושב בהתאם להוראות ההסכם ובהתאם לתכנון המאושר על ידי המזמין.

.6.2

הנספח הכספי של הזמנה זו כולל את טופס ההצעה הכספית שעל המציע למלא .יובהר
כי התשלום עבור החבילות במחיר הקבוע ,המוגדרות בנספח יכלול את כל ההוצאות
הקשורות בעבודה (לרבות :שיחות טלפון ,הוצאות נסיעה וחניה ,הוצאות נסיעות
לחו"ל ומחו"ל ,הוצאות כלכלה ושהייה בישראל ,או כל הוצאה רלוונטית אחרת) .עבור
שירותים נוספים (על בסיס  ,)ON CALLשאינם כלולים בחבילות במחיר הקבוע
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המוגדרות בנספח ( 1תכולת השירותים) ,התשלום יתבצע בהתאם לימים ושעות עבודה
בפועל ובנוסף יתבצע החזר על הוצאות כמפורט בנספח הכספי.
.6.3

המציע נדרש למלא בהצעתו הכספית את הצעת המחיר כאחוז ההנחה או התוספת
ביחס לשכר הטרחה המפורט בטופס  .7אחוז ההנחה או התוספת ,לכל פריט מהפריטים
המפורטים בהצעה הכספית ינוע בין מינוס  25%הנחה בין  15%תוספת ביחס לאומדן
המזמין.

.6.4

תנאי תשלום התמורה לזוכה יהיו בהתאם לאבני הדרך המופיעות בנספח הכספי
ובהתאם לתנאי ההסכם.

.6.5

מדדים:
 .6.5.1מדד המחירים לצרכן :יהיה המדד הקובע לכל הרכיבים השקליים .המדד
הקובע יהיה מדד המחירים הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות.
 – European Union HICP1 .6.5.2יהיה המדד הקובע לכל הרכיבים במטבע זר.
המדד הקובע יהיה מדד המחריים הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות

 .7שאלות והבהרות
.7.1

בשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  tenders@jtmt.gov.ilעד לתאריך
 01.02.2021בשעה .12:00

.7.2

שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:
מס"ד

1

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף רלבנטיים

נוסח השאלה

.7.3

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

.7.4

המזמין אינו מתחייב לענות על כל שאלות ההבהרה שיוגשו .לא התייחס המזמין
לבקשה להבהרות עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

.7.5

הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.

.7.6

רק הבהרות שיינתנו בכתב ובפורמט לעיל יחייבו את המזמין.

.7.7

באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של
המזמין.

 – EU 28 countriesהמתפרסם באתר .http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
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.7.8

מובהר כי במקרה של סתירה בהבהרות אשר יפורסמו על ידי הצוות ,יגבר האמור
בהודעה המאוחרת יותר.

 .8הגשת ההצעות
 .8.1ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב
לתחבורה ירושלים ,עד ליום  18.02.2021בשעה  ,12:00בכתובת :בנין כלל ,רח' יפו 97
ירושלים .הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי ,לא תשתתף
בהליך.
 .8.2ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות ,בימים א'-ה' ,בין
השעות .08:00-17:00
 .8.3ההצעה תימסר ב 3 -עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית ( USBאו
 .)CDההצעה הכספית תוגש בהעתק אחד ותוכנס במעטפה סגורה נפרדת ,למעטפת
ההצעה ויצויין עליה "הצעה כספית" ושם המציע.
 .8.4על ההצעה יצוין "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון
להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים הליך מס'  "03-2021והיא
תכלול את הנושאים המפורטים לעיל.
 .8.5באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין בתוכנם.
 .8.6ההצעה תהיה תקפה למשך  10חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת
ההצעות .המזמין יהיה רשאי לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם
לתקופה נוספת ,אחת או יותר.

 .9מסמכים שיש לצרף להצעה
בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:
 .9.1העתק תעודת התאגדות עבור המציע ועבור החברה הזרה.
 .9.2תצהירים בדבר עמידה בתנאי הסף  -טופס  2על תתי סעיפיו וטופס  2Bביחס למתכנן
הזר על תתי סעיפיו.
 .9.3אישור בדבר העדר הליכי כינוס ,פירוק וכיוצ"ב טופס .3
 .9.4אישור בדבר הבנת מסמכי המכרז טופס .4
 .9.5אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-לרבות תצהיר כמפורט
בטופס .5
 .9.6אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה טופס .6
 .9.7מכתבי המלצה ,ככל וישנם.
 .9.8תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים המצורף כטופס  8להזמנה זו.
 .9.9אישור על קיום ביטוחים המצורף כטופס 9
הצעה כספית ערוכה בהתאם לטופס . 7
.9.10
 .9.11מסמך תיאור מתודולוגית העבודה .המסמך יכלול:
15

.9.12
.9.13

.9.14
.9.15

-

סיכונים עיקריים והצעות לדרכי ההתמודדות עימם.

-

לוחות זמנים מוצעים לביצוע המטלות והיקף עבודת אנשי הצוות.

-

מבנה ארגוני מוצע.

 אופן שילוב היועצים הזרים.נוסח הזמנה זו חתום בכל עמוד.
נספח  - 3הסכם ההתקשרות חתום על ידו בכל עמוד ובעמוד הראשון והאחרון של
ההסכם במקומות המיועדים לכך .יודגש כי החתימה על המסמכים כאמור מהווה
הסכם של המציע לתנאי ההתקשרות.
שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין ,ככל ויהיו ,חתומות כעל ידי המציע.
הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה:
ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה
מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע ,כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד,
ככל שהדבר נדרש בכל טופס ומסמך וכן חתימה על כל אחד מהעמודים בראשי תיבות.

 .10קריטריונים לבחירת המציע הזוכה-
הניקוד איכותי – יכול להגיע עד ל  100נקודות שיהיו שוות ל 80%מהציון הסופי
ניקוד מקסימלי

קריטריון
 .1ניסיונו המקצועי של מנהל הפרויקט המוצע בניהול תכנון מפורט:
לא ניתן להציג את אותם הפרויקטים במסגרת סעיפים  1.1ו 1.2
להלן.

נסיון מנהל
הפרויקט

 1.1כל פרויקט תחבורתי עירוני –מעל  2פרויקטים אשר היקפו
לפחות  100מש"ח – נקודה על כל פרויקט ועד מקסימום 3
נקודות.
 1.2כל פרויקט מסילתי עירוני אשר היקפו לפחות  50מש"ח -נקודה
על כל פרויקט ועד מקסימום  3נקודות.
 .2ניסיונו המקצועי של מנהל הפרויקט המוצע בניהול ביצוע:
 כל פרויקט תחבורתי אשר היקפו לפחות  50מש"ח -נקודה עלכל פרויקט ועד מקסימום  3נקודות.
 .3ניסיון בניהול תכנון של פרויקטים ציבוריים בירושלים -כל פרויקט
יזכה בנקודה ועד מקסימום  3נקודות.
 .4ניסיון בניהול מהנדסים זרים – כל פרויקט בו ניהל צוות מהנדסים
זרים – עד נקודה אחת ועד  3נקודות.
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15

ניקוד מקסימלי

קריטריון
 .1נסיון בפרויקט מסילתי עירוני אשר היקפו לפחות  50מש"ח:
ניסיון ראשי
צוות תכנון פיזי

א .תכנון מפורט -נקודה על כל פרויקט ועד מקסימום  3נקודות.
לכל ראש צוות.
ב .פיקוח עליון על הביצוע –  1נקודה נוספת לכל ראש צוות.

10

 .2ניסיון בפיקוח עליון של פרויקט תחבורתי עירוני שביצועו הושלם
ושהיקפו לפחות  50מש"ח –  1נקודה.
*כל ראש צוות יוכל לצבור עד  5נקודות סה"כ

נסיון ראשי
צוות תכנון
תנועה ותחבורה

נסיון ראשי
צוות תכנון
אדריכלי

 .1נסיון בתכנון מפורט של הסדרים סופיים בפרוייקט מסילתי
עירוני .לכל פרויקט באורך של מעל  500מ' הכולל לפחות צומת
אחת  -חצי נקודה ועד  2נקודות לכל ראש צוות.
 .2ניסיון בתכנון מפורט להסדרים זמניים – לכל פרויקט תחבורתי
עירוני באורך של  500מ' לפחות שכלל צומת אחת לפחות – חצי
נקודה ועד  2נקודות לכל ראש צוות.
 .3ניסיון בתכנון תנועה (מוקדם ומפורט) ,של פרויקט תחבורתי בעיר
ירושלים ,אשר היקפו לפחות  50מש"ח  -חצי נקודה לכל פרויקט
ועד מקסימום  2נקודות לכל ראש צוות.
*כל ראש צוות יוכל לצבור עד  6נקודות סה"כ
 .1נסיון בתכנון מפורט בפרויקט מסילתי עירוני אשר היקפו לפחות
 50מש"ח  -קודה על כל פרויקט ועד  3נקודות לכל ראש צוות.
 .2ניסיון בפיקוח עליון של פרויקט תחבורתי ואשר היקפו לפחות 50
מש"ח –  1נקודה לכל לכל ראש צוות.
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 .3נסיון בתכנון אדריכלי בירושלים – חצי נקודה לכל פרויקט ועד 1
נקודות לכל ראש צוות.
* כל ראש צוות יוכל לצבור עד  10נקודות סה"כ
 .1ניסיון בתכנון מפורט – לכל פרויקט מעל שני פרויקטים ,של גשר
באורך של  50מ' לפחות או מנהרה בכרייה של  300מ' לפחות –
נקודה אחת.

ניסיון
הקונסטרוקטור

מנהרה אשר נכרתה מתחת לשטח מבונה צפוף תזכה בנקודה
נוספות.
בסעיף זה ינתנו  5נקודות לכל היותר

8

 .2ניסיון בפיקוח עליון – לכל פרויקט של גשר מעל  50מ' או מנהרה
בכרייה של מעל  300מ'

ניקוד החברה
הזרה

מנהרה אשר נכרתה מתחת לשטח מבונה צפוף תזכה בנקודה
נוספת.
בסעיף זה ינתנו לכל היותר  3נקודות
 .1ניסיון החברה בתכנון מפורט של פרויקט מסילתי עירוני שהיקפו
מעל  120מיליון אירו .לכל פרויקט מעל  2פרויקטים –  2נקודות ועד
 8נקודות סה"כ.
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10

ניקוד מקסימלי

קריטריון
 .2ניסיון החברה בבקרת ביצוע של פרויקט מסילתי עירוני שהיקפו
מעל  120מיליון אירו .לכל פרויקט מעל  2פרויקטים –  1נקודה ועד
 2נקודות.
סגן מנהל
הפרויקט

סגן מנהל הפרויקט  -עבור כל פרויקט מסילתי עירוני שהיקפו לפחות
 120מיליון אירו אותו ניהל החל משנת  2000ולמשך לפחות שנתיים
רצופות -עד  2נקודות לכל פרויקט ועד מקסימום  10נקודות.

10

המזמין יערוך ראיונות לכל אחד מהמציעים לצורך התרשמות אישית
מהמציע ומהצעתו.
בראיון ישתתפו
ראיון אישי
והתרשמות
כללית

-

מנהל הפרויקט

-

סגן מנהל הפרויקט

-

ראש צוות ( )1תכנון פיזי

-

ראש צוות ( )1תכנון תנועה

-

ראש צוות ( )1תכנון אדריכלי

15

המזמין שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיון בעלי תפקידים נוספים
ו/או אחרים ככל שימצא לנכון.
מתודולוגיה מוצעת למתן השירותים תוך התייחסות לנושאים הבאים:
 .1סיכונים עיקריים
 .2אבני דרך עיקריות ונתיבים קריטיים בלוח זמנים
 .3מתכנני משנה עיקריים
מתודולוגיה

10

 .4מבנה ארגוני
 .5לוח זמנים מוצע לאבני הדרך לתשלום לכל מקטע (בהתאם
למפורט בטופס  .)7על לוח הזמנים המוצע להתאים ללוח הזמני
העקרוני המוצג בסעיף  4שלעיל.
 .6תכנית פרישת כוח אדם מתאימה ללוח הזמנים .על תכנית להדגים
כיצד המתכנן ישיג את לוחות הזמנים המוצעים.

100

סה"כ
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*

הפרויקטים ייבחנו על ידי המזמין והניקוד יינתן בהתאם למורכבות הפרויקט ,מהות עבודת
יועץ הליבה המוצע ותפקידו בפועל ,המלצות וכדומה.

*

יובהר כי ככל ולא נכתב אחרת ,אין מניעה שפרויקט אחד ינוקד ביותר מקריטריון אחד.

*

היקפו הכספי של פרויקט יחושב על פי עלות הביצוע הקבלני שלו.
לצורך קביעת ציון האיכות ,המציע יצרף להצעתו פירוט ניסיון המציע ואנשי המקצוע מטעמו
על פי הקריטריונים המפורטים בטבלת הניקוד.

.11

קביעת ציון מקדם המחיר:
 11.1לקריטריון זה יינתן משקל של  20%מהציון.
 11.2טופס ההצעה הכספית מפרט את אומדני הכמויות ומחירי היחידה לכל מאפיין
תכנוני.
 11.3על המציע להציע שיעור הנחה שינוע בין  25%הנחה לבין  15%תוספת.
 11.4בהתאם לשיעורי ההנחה של המציע ואומדן הכמויות המפורט בנספח הכספי
יחושב שיעור ההנחה המשוקלל של ההצעה.
 11.5ניקוד ההצעה הכספית יתבצע לפי שיעור ההנחה המשוקלל ויהיה בהתאם
לטבלה הבאה:

שיעור
הנחה על
האומדן
25%
24%
23%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%

הצעת
היועץ
ביחס
לאמדן
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%

שיעור
הנחה על
האומדן

ניקוד

-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
-11%
-12%
-13%
-14%
-15%

20
19.7
19.4
19.1
18.8
18.5
18.2
17.9
17.6
17.3
17
16.6
16.2
15.8
15.4
15
14.4
13.8
13
12.2
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הצעת
היועץ
ביחס
לאמדן
101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%
108%
109%
110%
111%
112%
113%
114%
115%

ניקוד
7
6.6
6.2
5.8
5.4
5
4.6
4.2
3.6
3
2.4
1.8
1.2
0.6
0

5%
4%
3%
2%
1%
0%

.12

95%
96%
97%
98%
99%
100%

11.4
10.6
9.8
9
8.2
7.4

אופן בחירת המציע
ההצעות תיבדקנה בשלבים כדלקמן:

שלב א'
תנאי סף -

בשלב הראשון תבדק עמידת המציעים בתנאי הסף .למען הסדר הטוב
יובהר ,כי רק הצעות של מציעים שעמדו בתנאי הסף יעברו את שלב א'
ויבדקו במסגרת שלבים ב' ו-ג' של בדיקת ההצעות במכרז.

שלב ב' איכות -

בשלב זה יבדקו הנתונים האיכותיים וינתן ציון איכותי להצעות שעמדו
בתנאי הסף.
ניקוד האיכות ייעשה בשני שלבים -בשלב הראשוני יתבצע ניקוד על בסיס
המסמכים שצורפו בהצעה ,לאחר מכן יתקיימו ראיונות בעקבותיהם
תהיה ועדת הבחירה רשאית לשנות את הניקוד בהתאם לנתונים שהוצגו
בפניה.

שלב ג'
הצעה כספית

.13

בשלב זה תפתחנה ותבדקנה ההצעות הכספיות של כל המציעים אשר
הצעתם עמדה בתנאי הסף ונוקדה על פי קריטריוני האיכות.

בקשת הבהרות
המזמין יהיה רשאי לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות
.13.1
בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתו
לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.
המזמין רשאי להזמין את המציעים (או מי מהם) להציג בפניו באופן
.13.2
פרונטלי את ההצעה ולקבל הבהרות לגביה.

.14

זכויות המזמין
למזמין שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי:
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.14.1

לדחות את כל או חלק מההצעות.

.14.2

שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

.14.3

לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.

.14.4

לשנות או לעדכן את תנאי המכרז או לבטל אותו בכל עת.

.14.5

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור מספר מציעים לביצוע העבודות.

המזמין רשאי להזמין מהזוכה רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים
.14.6
במסמך זה או לא להזמינם בכלל.
לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם ,לרבות האפשרות שלא
.14.7
לנהל משא ומתן כאמור.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לראות בהצעה אשר דורגה כשניה
.14.8
כ"כשיר שני" ובמידה שההתקשרות עם הזוכה לא תצא אל הפועל או תבוטל או
במידה והזוכה לא יעמוד בלוחות זמנים או יספק את התוצרים הנדרשים או
מכל סיבה שהיא ,המזמין יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לקבל את הצעת
הכשיר השני בנוסף או במקום הזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה בשל כך.
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נספח 1
תכולת השירותים

הגדרות ומונחים
.1.1

הגדרות חוזיות לנספח תכולת העבודה
בנספח זה ,אלא אם צוין אחרת ,תהיינה למונחים המשמעות הבאה:

"עבודה"

כל הפעילות והשירותים המקצועיים ,לרבות שירותים קשורים
אחרים ומוצרים הדרושים לשם ביצוע העבודה כמפורט בהסכם
שיחתם עם הזוכה ובנספח זה להלן.

"תוצרים להגשה"

שרטוטים ,תכניות ,דו"חות ,חישובים ,מסמכים ,מצגות ,קבצים
ו/או תוצרים נוספים שהמתכנן יגיש לצתא"ל כחלק מהעבודה.

"לו"ז"
"התמורה"

.1.2

לוח זמנים המציין את תזמון הפעילויות הכלולות בעבודה.
התשלום עבור ביצוע מטלות ועבודת התכנון.

"מטלה"

משימה מוגדרת ולה רשימת תוצרים .עבור ביצועה תשולם
תמורה על פי התעריף הקבוע מראש.

"צה"ת"

צו התחלת תכנון – הנחייה כתובה מצוות אב לתחבורה למתכנן
להתחלת חלק מסוים של העבודה.

מונחים מקצועיים לנספח תכולת העבודה
בנספח זה ,אלא אם צוין אחרת ,תהיינה למונחים המשמעות הבאה:
"דרך"
"מתע"ן"
"קו מתע"ן"

"רכבת קלה" (רק"ל)
LRT -

תחום קרקע המיועד למעבר תחבורה על כל סוגיה ומרכיביה.
מערכת תחבורה עתירת נוסעים ( LRTאו .(BRT
נתיב נסיעה המתוכנן עבור תחבורה ציבורית עתירת נוסעים או
חלק ממנו .להלן" :קו".
מערכת תעבורת רכבות על גלגלי פלדה הנוסעות על מסילת פלדה,
עם כוח גרירה חשמלי ואיסוף זרם עילי או תחתי ,הפועלת בעיקר
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בדרך ייעודית (או שמורה) בתחום זכות הדרך הכוללת צמתים
במפלס פני הקרקע או מופרדים ממפלס פני הקרקע וכן קטעים
מוגבהים או תת -קרקעיים .הכל כפי שנדרש על מנת לשמור על
אמינות המערכת וביצועיה.
"ניהול מערכת
תחבורה" ()ITS

טכנולוגיות המסייעות בניהול מערכות תחבורה ומתן מידע
לנוסעים .למשל ,שלטים אלקטרוניים.

"תוואי במפלס
הקרקע"

תוואי העובר במפלס הקרקע  /הרחוב .התוואי יחצה צמתים
שיהיו מרומזרים ואפשר שיחצה מקומית גם הפרדה מפלסית.

"תוואי במפלס תת
קרקעי"

תוואי העובר במנהרה ו/או במבנה מתחת לפני הקרקע .תוואי זה
יכול להיות מבוצע בשיטות שונות ,בין השאר :מנהור ע"י TBM
כרייה ) (NATMאו "חפירה וכיסוי " (Cut & Cover).

גשר כביש

תוואי כביש העובר במפלס עליון ,בגשר

גשר רכבתי

תוואי רכבת קלה העובר בגשר מעל לכביש

תחנה במפלס הקרקע
)(Stop

מתקן לעלייתם/ירידתם של נוסעים בנקודה קבועה על התוואי.
מתקנים אלו יהיו מתקנים במפלס פני הקרקע או באזור פתוח
שנכרה או בפורטלים.

תחנה תת קרקעית
)(Station

מתקן לעלייתם/ירידתם של נוסעים בנקודה קבועה על התוואי.
מתקנים אלו יהיו מבנים תת קרקעיים ויכללו בדרך כלל רציפים,
אזורי כרטוס ,חדרים טכניים וכניסות/יציאות .

"מסוף/תחנת קצה "
)(Terminus

תחנה בקצה של קו ,הכוללת לעתים ,מאפיינים שונים מתחנה
רגילה לאורך הקו בין עם תפעוליים או אחרים כגון חניה
למכוניות ומסוף לאוטובוסים ,מתקני קצה ייעודיים ו/או אזור
לבדיקות ביטחוניות.

"תחנה ראשית"

תחנת בעלת אחד המאפיינים הבאים ,לכל הפחות :ממשק בין
שני אמצעי תח"צ או יותר :רכבת ישראל ,מסופי תח"צ,
מפגש/פיצול של קו מתע"ן; תחנה המרכזת פעילות רחבה של
הזנה ופיזור לקו מתע"ן; תחנה הצמודה למוקד משיכה עירוני.

"נתיב תנועה מעורבת" נתיב שבו נוסעים רכבים פרטיים וציבוריים יחדיו ללא כל הפרדה.
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"זכות דרך"
))Right of Way
"תכניות גובלות"

דיפו ( מת"ת  -מרכז
תחזוקה ותפעול)" –
Depot
חדר טכני

התחום הסטטוטורי הכולל את כל האלמנטים המרכיבים את
הרחוב/הדרך כגון ,מדרכות ,מיסעות וכיו"ב.

תכניות בהכנה ,בייזום ,בהליכים סטטוטוריים ,בביצוע וכדומה
של פרויקטים סמוכים הגובלים עם התוואי ובעלי השפעה על
תכנון הקו ו/או חלק ממנו.
מתקן לדיור (חניית) הרכבות ,תחזוקה ,מחסנים ,תיקון ,ניקוי
רכב ומתקנים שונים נלווים כולל מבנה בקרה ,הנדרשים לפעילות
הרק"ל.
מבנה ,במפלס הקרקע או בתת הקרקע ,הכולל חדרים לציוד
חשמל עבור תפעול הרק"ל ,ציוד ומתקני תקשורת וכיו"ב.

תכנון ראשוני

תהליך בחינת חלופות ובחירת חלופה נבחרת.

תכנון מוקדם

תכנון מוקדם לחלופה נבחרת המשולב עם ההליך הסטטוטורי.

רחובות ניצבים

הרחובות אשר נפגשים עם רחוב בו עוברת תוואי רכבת קלה ,
תכנון רחובות אלה מושפעים ישירות מתכנון הרחוב הראשי בו
עוברת רכבת קלה

רמזורים מושפעים

רמזורים אשר אינם בתוואי הרכבת הקלה אך קשורים בגל ירוק
לרמזורי ההעדפה  ,תכנונם אינו כולל תכנות של רמזור ההעדפה

רמזורי ההעדפה

רמזורים אשר תכנונם כולל תוכנית ההעדפה על פני שאר כלי
הרכב בצומת  .רמזורי ההעדפה מקושרים ישירות לגלאי רכבת
קלה
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.1.3

מתקני הרכבת הקלה – LRT
מתקני הקו בתכולת עבודה זו יכללו בין היתר את המרכיבים הבאים:
א .תחנות רכבת קלה ,במפלס הקרקע ,או על גבי גשר ) (stopsכולל תחנות ראשיות
ותחנות קצה.
ב .מסופים /מתקני מעבר מקו  /BRTאוטובוס /רכבת פרברים /קו  ,LRTמתקני
איסוף והורדת נוסעים ,מתקני חניית רכב וכל שאר המתקנים הנלווים.
ג .מסילה :תוואי ומבנה המסילות כולל קטעי תוואי העוברים על גשרים ,מבנים
תומכים ,מעברים תחתיים/מעברים משוקעים.
ד .מבני קו :חדרי חשמול והשנאה )traction power( ,חדרים טכניים תחנות שאיבה
וכיו"ב.

מדיניות ,הנחיות וחומרי רקע שיסופקו על ידי צתא"ל
 .2.1כללי
כל התכנון והעבודות השונות יבוצעו בהתאם לחוקי ותקנות מדינת ישראל ,תקנים
(ישראלים ובינלאומיים) אשר יהיו בתוקף ,הנחיות לתכנון ותקנות משרד
התחבורה ,הנחיות שינתנו ע"י צתא"ל (תכנוניות ואחרות).
 .2.2המדיניות התפעולית של צתא"ל :
מבלי לגרוע מאחריות המתכנן ,לרבות על פי ההסכם ,צתא"ל יספק למתכנן את
התקנים ,הקריטריונים התפעוליים והכלכליים המתאימים למערכת תעבורת
הרכבות וסכמה תפעולית עבור הקו המשפיעים על תכנון הקו והמתקנים הנלווים
לו.
הנחיות תכנון וחומרי רקע שיסופקו על ידי צתא"ל

.2.3
א.

צתא"ל יספק למתכנן הנחיות תכנוניות design standards ( DSM -
 .)manualהנחיות אלו (Design Criteria, Cad Standart, DCC, QA-
 QC,מדריך משימות) ,יהוו בסיס לתכנון .במידת הצורך יהיה רשאי צתא"ל
לדרוש מהמתכנן להציע תכנון חלופי שלא על פי הנחיות ה  DSMשל צתא"ל
ובלבד שיהיה על פי הסטנדרטים המקובלים בעולם בפרויקטים מסוג זה.

ב.

צתא"ל יספק למתכנן תכנון מוקדם של הקו ,אשר ימסר למתכנן בחלקים
בהתאם להתקדמותו .כמו כן גבולות תכנון וגבולות עבודה .

ג.

צתא"ל יספק את חלוקת המקטעים ולוחות הזמנים לתכנון כל מקטע.

ד.

צתא"ל יספק למתכנן קבצי תכניות של תחנות  LRTטיפוסיות במפלס

ה.

הקרקע ,תכניות של חדר טכני טיפוסי ,וסט תוכניות כלליות לפרטי רק"ל
במפלס העל קרקעי
צתא"ל יספק למתכנן את הנתונים התחבורתיים הרלוונטיים שברשותה כולל
נתונים מתוך המודל התחבורתי המעודכן שברשותה ועל פי שיקול דעתה.
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ו.
ז.
.2.4

צתא"ל תספק למתכנן נהלי עבודה על פיהם נדרש המתכנן לפעול ועל פי שיקול
דעתה.
צתא"ל תספק למתכנן תחזיות של עולים ויורדים בכל תחנה.
סקירת והערכת המתכנן לגבי התוצרים שסופקו ע"י צתא"ל

עם קבלת ההנחיות והחומר המפורט בסעיף  2.3לעיל וכחלק מתכולת עבודה זו,
יסקור וילמד המתכנן את ההנחיות ,את כל התיעוד הזמין הקיים ויכין דו"ח סקירת
תיעוד טכני עבור הקו המתוכנן .הדו"ח יעריך את התוצרים הטכניים שיסקור
המתכנן ויתייחס לדיוק ושלמות הנתונים הטכניים .הדו"ח יכלול גם זיהוי פערים
או בעיות כלשהן ביחס למידע או לנתונים ולתיעוד .כמו כן ,על המתכנן ,לסייר
בשטח בו אמור לעבור תוואי הקו או החלק ממנו שיהיה בתחום אחריותו ולהכירו
היטב .על המתכנן להכיר את התכניות ואת הפרויקטים בעלי ממשק עם הקו או עם
החלק ממנו שיהיה באחריותו .במידת הצורך יוציא המתכנן המלצות ו/או הצעות
להתייחסות צתא"ל .

מטרות העבודה ותכולתה
.3.1

ביצוע תכנון מפורט ,של תוואי הרכבת הקלה ,כפי שיוגדר למתכנן עם תחילת
העבודה ,המהווה חלק מתוואי הקו הסגול של הרכבת הקלה.

.3.2

הוצאת היתרי בנייה למקטעים אשר תוכננו לרמת תכנון מפורט.

.3.3

ביצוע פיקוח עליון על ביצוע עבודות  Infra 1ו Infra 2-בקו.

.3.4

תיאום התכנון וקבלת הסכמות והתחייבויות מהרשויות הרלוונטיות לפרויקט
(משרד התחבורה ,גופים ומשרדים ממשלתיים שונים ,עיריית ירושלים ,ועדה
מחוזית /מקומית ,גורמי תשתית וכיו"ב).
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.3.5

תיאומים שוטפים עם תכניות הגובלות בתוואי הקו או בחלקו עם פרויקטים
שונים ,המצוים בתכנון ו/או בביצוע והמקודמים ע"י גורמים אחרים.

.3.6

הכנת אומדני עלויות שיתמכו בניתוח הכלכלי ובפיתוחם של מודלים תקציביים
חלופיים לביצוע הפרויקט.

.3.7

בחינת השפעת תעבורת הקו על התנועה ועל הפעילויות האחרות לאורך התוואי.

.3.8

הכנת לוח זמנים לשלבי התכנון ,בשיתוף מנהל הפרוייקט.

.3.9

ניהול ותיאום מתכנני המשנה ע"י המתכנן המוביל ,כולל בתחום
האדמיניסטרציה ,אינטגרציה והבטחת האיכות של כל הפעילויות והתוצרים
להגשה הנדרשים במסגרת תכולת העבודה.

.3.10

מודגש בזאת כי המעבר משלב לשלב יהיה רק לאחר קבלת אישור מראש מצתא"ל.

.3.11

השתתפות פעילה כחלק מצוות כתיבת מסמכי המכרז והמפרטים עבור מכרזי
 Infra 1ומכרז  PPPלטובת ביצוע עבודות  Infra 2ככל הנדרש.

.3.12

כתיבת מפרטים טכניים והגשת תוכניות למכרז בהתאם ל DSM-ולהנחיות
שיתקבלו ע"י מנהלי הפרויקט ובהתאם ללוחות זמני הפרויקט שיקבעו ע"י
צתא"ל לרבות מענה לשאלות הבהרה ועדכון המפרטים והתוכניות ככל שידרש
במהלך השלב המכרזי.

.3.13

סיוע במכרז אינפרא  – 2השתתפות בסיורי מציעים ,מתן מענה לשאלות ,עזרה
בניתוח הצעות עד בחירת זוכה.

.3.14

ביצוע סימולציות תפעוליות לרבות.Speed Profile ,

.3.15

העלאת התוכניות למערכת ה .DMS

תכנון מפורט אינפרא 1
להלן תיאור תמציתי של מטלות המתכנן:
.4.1

המתכנן יתכנן את מכרז אינפרא  1תכנון מפורט למכרזי ביצוע על בסיס כמותי .

.4.2

התכנון המפורט של שלב אינפרא  1יכלול תכנון כל תשתיות ההנדסה האזרחית
כמפורט להלן .בנוסף יכללו תכניות אינפרא  1את כל אלמנטים המסילתיים
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שמתחת לשכבת הבטון הראשונה ברצועת המסילה ,קרי :הידוק קרקע ,מצעים
מהודקים בהתאם לנדרש ,שוחות ,יסודות לעמודי קטינרי ומולטיטאבולר. .
.4.3

עדכון האומדן המוקדם – עדכון/בדיקת האומדן המוקדם תעשה בשלב הראשון
של העבודה.

.4.4

השלמות מדידה מפורטת ככל שיידרש  .להלן הנחיות כלליות לביצוע מדידות
לתכנון המפורט:
 .4.4.1המדידה המפורטת תהיה בקנ"מ  1:250ו /או על פי הצורך לתכנון מפורט
והגשת היתרים .באחריות המודד לתאם את המדידה המפורטת עם
קטעי המדידה השכנים ועם מודדי הבקרה שמטעם תכנית אב לתחבורה.
התאום יכלול רצף מדידה עם הקטעים השכנים ותאום פוליגונים
וקדסטר.
 .4.4.2עבודת המודד תכלול גם הכנת סקר יעודי הקרקע סקר רקע לדו"ח
הסביבתי ,מדידות עבור הפקעות וכל מדידה אחרת.
 .4.4.3המדידות יכללו גם מדידה לסקרי עצים על פי הנחיות האגרונום ועיריית
ירושלים.
 .4.4.4מפרט המדידה יהיה זהה לקיים בידי צתא"ל בהכנת מדידות לקטעי
הרק"ל האחרים.
 .4.4.5תחום המדידה יהיה על פי תחום תכנית הסטטוטורית ותוספות על פי
הצורך לצרכי הסדרי תנועה ,פרויקטים מצרניים וכו'.
 .4.4.6ביצוע תוכנית נקודות בקרה לאורך התוואי כל  1ק"מ ,או טווח אחד כפי
שידרש ,לשלב ביצוע אינפרה  1ושלב ביצוע אינפרה  2ע"י זכיין .נקודות
הבקרה יהוו  BENCH MARKלרשת המדידה .
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.4.5

ביצוע סקר תשתיות לתוואי הפרויקט ככל שיידרש.

.4.6

אישור בקרות עבור שלב תכנון אינפרא  1ואינפרא  , 2הכוללים:
 .4.6.1אישור בקרות אינפרא  – 1כולל עבודה ואישור מול חברת בקרה פנימית
של צתא"ל ,אישור של חברת הבקרה מטען מת"ח ,אישור בקרת חברת
מוריה או כל גורם אחר שידרש ע"י המזמין.
 .4.6.2אישור כל גורמי צד ג' הרלוונטים לרבות :משטרת ישראל  ,עיריית
ירושלים ,רשות תמרור ,משרד התחבורה וכל גורם אחר שידרש לאישור
התכניות.
 .4.6.3אישור בקרות אינפרא  – 2כולל עבודה לאישור חברת בקרה בינלאומית
של צתא"ל וכל בקרה הנדרשת על מנת להוציא את מכרז ה . PPP

.4.7

ניהול ותכנון תאום לכלל המערכות בתוואי ובאזורים המושפעים.

.4.8

תכנון פיסי של מסלול הרק"ל ,עיליים או תת קרקעיים.

.4.9

תכנון פיסי של הרחובות בהם עובר הרק"ל מקצה לקצה כולל גישות לבתים

.4.10

תכנון תנועתי של רחובות בהם עובר הרק"ל ,רחובות וצמתים כולל תאום עם קווי
תח"צ .ללא תכנון קווי אוטובוסים .מקבלים הערות תוכנית אב (תחבורה
ציבורית) ומטמיעים בתכניות ,תכנון שילוט סופי.

.4.11

תכנון הסדרי התנועה הזמניים לשלבי ההקמה של מכרזי אינפרא  1והסדרים
לשלב שבין אינפרה  1לאינפרה  ,2לרבות תכנון פיסי של שלבי הביצוע הנדרשים
במקרים שיידרש לכך.

.4.12

הסדרת מקומות חניה ,לרבות חניוני רכב במפלס הקרקע ,בתחום התכנית לפי
הנדרש.

.4.13

תכנון פיסי של רחובות משניים כתוצאה משינוי תנועתי במרחב או לצורך העברת
תשתיות עד ל 150-מ' של הרחוב הניצב או להתחברות למצב קיים.

.4.14

תכנון תנועתי של רחובות משניים ככל שנדרש עקב שינוי בהסדרי תנועה קבועים.

.4.15

תכנון נופי/אדריכלי לרחובות בהם עובר הרק"ל או רחובות משניים שישתנו
כתוצאה משינוי בהסדרי התנועה ותכנון פיסי או לטובת העברת תשתיות (כולל
תכנון השקיה).

.4.16

הכנת מסמכי סביבה לצורך ביצוע הקו ,כולל מסמכי ביצוע ומסמכי סביבה לשלב
סופי (הפעלה) כולל התייחסות לרעידות ,קרקעות מזוהמות ,אקוסטיקה ,פינוי
עודפי עפר ,מים מזוהמים ,גזי קרקע וכל נושא שיידרש להשלמת התהליך
והמסמכים ואישורם (מדידות רעש ורעידות יבוצעו ע"י הקבלן) .כולל סקר זיהום
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קרקע וטיפול בעניין גזי קרקע .ההתייחסות לנושא זיהום מים תהיה בשיתוף יועץ
הניקוז ,במידה ויידרש.
.4.17

הכנת דו"חות אקלים לתחנות בהתאם לדרישות הנדרשות להיתרי בניה אינפרה
.2

.4.18

הכנת סקר עצים מפורט ואישורו –
 .4.18.1סקרי עצים אגרונומיים יוכנו על פיה הנחיות פקיד היערות ,עיריית
ירושלים וצתא"ל.
 .4.18.2סקר עצים יוכן ע"י אגרונום מאושר הנכלל ברשימת יועצי פקיד היערות
הארצי ועיריית ירושלים  .האגרונום הכלול ברשימת המומחים של משרד
החקלאות המופיע באתר פקיד היערות בעל הכשרה מתאימה ובעל
ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בפרוייקטים דומים.
וכמומחה לליווי פיקוח והעתקה של עצים).

.4.19

תכנון לתחנות ותחנות בגשרים ,מבני דרך ,חדרי נהגים ,חדרי השנאה וכל החדרים
הטכניים הדרושים לשם הפעלת הרק"ל.

.4.20

תכנון אדריכלות נוף לכל תוואי הרחובות בהם עוברת הרכבת והרחובות שעברו
שינוי פיסי או תנועתי.

.4.21

תכנון תאורה וחשמל כולל חדרי השנאה לרק"ל והעתקת תשתיות חח"י ככל
שיידרש  .כולל תיאום מתח עליון (שיתוכנן ע"י חח"י).

.4.22

תכנון העתקת תשתיות תקשורת של בזק.

.4.23

תכנון העתקת תשתיות רטובות (ניקוז) והסדרת תשתיות למתקני הרק"ל (בורות
ניקוז,משאבות וכד') .

.4.24

תכנון מערכות רטובות למעט קווי מים שיתוכננו על ידי חברת הגיחון.

.4.25

תכנון והעתקת תשתיות תקשורת עירוניות.

.4.26

תכנון ניקוז עילי ותת"ק ברחובות ובמסדרון הרק"ל כולל ברחובות משניים בהם
נעשה שינוי פיסי.

.4.27

תכנון מבנים כולל גשרים ,מבנים משוקעים ,חדרים טכניים ,קירות תומכים
יסודות לעמודי חישמול ,גשרי שילוט וכו'.

.4.28

תכנון מנהרת מלחה כולל פורטלים ,יציאת חירום ,תימוך ראשוני  ,תימוך סופי ,
איטום וניקוז המנהרה וכל מה שנדרש על מנת לסיים המעטפת החיצונית של
המנהרה .הכנת מכרז אינפרה  1למנהרה הכולל תימוך מוקדם ותימוך סופי ,
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הכנת מכרז אינפרה  1לכל מה שמופיע בתוך המנהרות בכל התחומים .על בסיס
תכנון מוקדם שימסר .
.4.29

הטמעת תכנון תשתיות למערכות בקרה ,איתות ,תקשורת ביטחון ובטיחות של
הרק"ל .cctv

.4.30

תכנון תכן מבנה למסלול הרק"ל ולרחובות ,כולל רחובות משניים.

.4.31

ייעוץ קרקע למבנים וקירות ניתוח הקידוחים הכנת  .GIRכולל יעוץ ביסוס היכן
שנדרש (כולל פיקוח על קידוחים ,תיאום קידוחים ,הוצאת אישורים נדרשים
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לצורך ביצוע הקידוחים וכיו"ב) ,למעט ביצוע הקידוחים אשר יבוצעו על ידי קבלן
מטעם צתא"ל.
.4.32

יעוץ והכנת דו"חות גאולוגים.

 .4.33תכנון ריהוט התחנות העיליות כאשר הבסיס הינו התחנות המתוכננות כיום בJ-
 Netוהאדריכל יידרש להתאמות בכל תחנה ותחנה (ריהוט ,בולארדים ,מכונותכרטוס וכד').
.4.34

תכנון כל אמצעי ההנגשה הנדרשים לתחנת קוליץ  :מעליות ,גשרים ,מסועים ,
חניה מתחת לגשר וכו'.

.4.35

תכנון אמצעי הנגשת תחנות הרק"ל לרבות :מעליות ,מעלונים ,מעליות רוכנות
וכיוצ"ב.

.4.36

יעוץ נגישות.

.4.37

תכנון לאיטום מבנה הדרך איטום גם לכל המבנים הטמונים והעיליים  ,גשרים
וכו'

.4.38

ייעוץ ותכנון להגנה קתודית וזרמים תועים.

.4.39

ייעוץ הידרולוגי.

.4.40

ייעוץ בטיחות לגשרים ,למעברים משוקעים לרק"ל ולרכב.

.4.41

הוצאת היתרים והרשאות בהתאם לחוק וכן היתרי סלילה ,היתרי חפירה וכיו"ב,
בהתאם לצורך ,בהתאם להוראות התכניות וככל שיידרש.

.4.42

טיפול בקבלת היתרים מרשויות וגורמי סביבה.

.4.43

תכנון תחנות על גשרים כולל כל התחומים והמערכות.

.4.44

תכנון גישה לחצרות פרטיות עד לתחום גבול העבודה ,כולל קירות ,מחסומים,
מדרגות וכו' -עפ"י תיאום שיבוצע ע"י מנהל הפרויקט

.4.45

(מחסומים ,קירות וכו') ,עפ"י תיאום שיבוצע ע"י מנהל הפרויקט.

.4.46

ניהול צוות המתכננים.

.4.47

פיקוח עליון בזמן הקמת הפרויקט וליווי לאינפרא .1
 .4.47.1יובהר כי כמות המכרזים המשוערת היא  10מכרזים .עם זאת ,הזוכה
יידרש להכין ולערוך פיקוח עליון לכל מספר מכרזים שידרש בהתאם
לתכנון המפורט ולהחלטת הצוות.
 .4.47.2במסגרת הפיקוח העליון יידרש המתכנן לערוך שינויי תכנון ככל ויידרשו
(.)RFU
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 .4.47.3מתן חוו"ד עבור ממשקים של תכניות צד ג' שצמודות לתוואי הפרויקט,
כגון :פרויקט הקו הכחול.
נהלי עבודה
.4.48

לוח זמנים  -המתכנן אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו
להשלמת התכנון ולטפל בהשגת כל האישורים הדרושים מכל הרשויות
הרלוונטיות בכדי שלא ליצור עיכובים בלוח הזמנים שנקבע לתכנון להבטחת
ביצוע והפעלה אופטימלי של הפרויקט.
עבודה בהתאם לנוהל  CAD STANDARDSאשר יסופק ע"י צתא"ל .

.4.50

המתכנן יעבוד בתאום מלא עם המחלקה הרלוונטית בתחומו של עיריית
ירושלים ויטפל בקבלת האישורים הדרושים לביצוע מושלם של העבודות.

.4.51

פגישות  -המתכנן נדרש להשתתף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים
והיועצים המשתתפים בצוות הפרוייקט .המתכנן יתייחס לכל ההערות שתינתנה
לו בפגישות תאום אלו ,על מנת להבטיח את קבלת אישורו של הצוות 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 ,כגון עיריית ירושלים ,חח"י ,בזק ,רט"ג וכד'.

.4.52

צוות הפרוייקט  -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 יהיה איש הקשר מטעם המתכנן וישתתף בכל
ישיבות תאום התכנון וישיבות אחרות שתקבענה.

.4.53

אישור התוצרים  -כמפורט בגמר כל שלב יגיש המתכנן התוצרים לצוות אב
לתחבורה או למי שימנה הצוות  .ידוע למתכנן שהתוצרים יבדקו ויבוקרו על ידי
הצוות .המתכנן ישתף פעולה עם כל הגורמים הבודקים והמבקרים ,כאשר ידוע
לו שהאישור לשלב התכנון יינתן על ידי הצוות או מי מטעמו.

.4.54

המתכנן יכין ויערוך את המפרטים והתכניות למכרזים הנדרשים בהתאם לחלוקת
המקטעים לאורך הקו ,ישתתף בסיור הקבלנים ויעזור במתן תשובות במהלך
המכרזים .בכפוף ללוח הזמנים שהמתכנן מחויב להתחיל לתכנן ,הוא יידרש
לנושאים הבאים החל ממועד כניסת הסכם ההתקשרות לתוקף.

.4.55

הפקעות – תהליך ההפקעות ינוהל ויבוצע ע"י צוות אב .במסגרת העבודה המתכנן
יסייע ככל הנדרש לצוות ההפקעות ,לרבות הכנת תשריטי הפקעה וסימון הפקעות

.4.49
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בשטח ככל ויידרש .יודגש כי במקרים בהם יידרש לצמצם או לשנות את קו
ההפקעה ,ניתן יהיה לעשות זאת במהלך התכנון המפורט של הקטע הרלוונטי.
.4.56

השלמת קידוחי קרקע –המתכנן יהיה אחראי לכל התיאומים האישורים מכל
הרשויות ,לרבות משטרת ישראל ועיריית ירושלים .הקידוחים בליווי בדיקות
מעבדה יבוצע וימומנו ישירות ע"י צתא"ל.

.4.57

המתכנן יהיה אחראי לביצוע תיאום שירותים לכלל התשתיות ומערכות
הפרויקט.

.4.58

מתן מענה למנהל הפרויקט  -המענה יינתן בתשובות על בסיס ידע קיים שלא
דורש תכנון נוסף.

.4.59

נושאים רוחביים – הזוכה יידרש לסייע בתכנון וגיבוש מדיניות בנושאי המערכת
הקשורים לכלל הרשת ,אלו יוגדרו ע"י צוות אב בשיתוף המתכנן ויקבלו מענה
בהתאם .מהנדס המערכת ישתתף בכל הישיבות הנדרשות

.תיאור מפורט של מטלות היועץ ויועצי המשנה:
 .5.1מתכנן פיסי
 .5.1.1תכולת העבודה  -שלבי התכנון -התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
 .5.1.1.1תכנון מפורט
 .5.1.1.2פיקוח עליון
 .5.1.2רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים.
 .5.1.2.1מתכנן הדרכים ,רקל"ה והניקוז אחראי לנושאים הבאים:
 .5.1.2.1.1תכנון הדרכים ורקל"ה
 .5.1.2.1.2תכנון הניקוז לדרכים וחיבור ניקוז הרכבת הקלה
למערכת העירונית.
 .5.1.2.1.3תכנון התוואי  -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
גיליון ובקנה מידה כפי שיתבקש.
 .5.1.2.1.4תכנון פיסי של שלבי הביצוע אלו הנדרשים עקב
הסדרי תנועה זמניים.
 .5.1.2.2תיאור מפורט של משימות התכנון
 .5.1.2.2.1תוכנית פרוייקט כללית בקנ"מ 1:2500
 .5.1.2.2.2תוכנית פרוייקט כללית בקנ"מ 1:1000
 .5.1.2.2.3תוכנית תנוחה בקנ"מ  1:250המראה את רצועת
הרכבת הקלה והדרכים החוצות אותה
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.5.1.2.2.4

.5.1.2.2.5

.5.1.2.2.6

תוכנית פרופיל כללית בקנ"מ שיידרש המראה את
הצמתים עם הדרכים ,מבנים ותשתיות עיקריות
החוצות את רצועת הקו
חתכי רוחב טיפוסיים של רצועת הקו והדרכים
הסמוכות בקנ"מ  1:50כולל פרטים בקנ"מ 1:20
לאורך רצועת הקו ,בכל מקום בו יש שינוי בחתך
הרוחב.
חתכי רוחב בקנ"מ  1:200כל  20מ' כולל:

מבנה תשתית הכביש
ניקוז הדרכים ורצועת המסילה
גבהים ומידות

 .5.1.2.2.7תכנית דרך בקנ"מ  1:250המראה:
תנוחת הדרך המוצעת עם גבולות שטחים
.5.1.2.2.7.1
פתוחים לציבור
רצועת המסילה כולל תוואי קווים
.5.1.2.2.7.2
מרכזיים וקווי ציר
שינויים בדרכים
.5.1.2.2.7.3
תכנון גבהים מפורט כולל קווי גובה
.5.1.2.2.7.4
וגבהים כל  20ס"מ  25 /ס"מ
בהתאם למ
מיקום תחנות רכבת
.5.1.2.2.7.5
פניות ,עקומות ,חציות וכל עבודות תוואי
.5.1.2.2.7.6
מיוחדת אחרת
מבני ציבור ומבנים פרטיים
.5.1.2.2.7.7
מנהרות ופורטלים ,מעברים תת קרקעיים
.5.1.2.2.7.8
או על קרקעיים
מבנה הדרך ,קירות תומכים ,גבולות
.5.1.2.2.7.9
נכסים ועבודות גישור
.5.2

אדריכל מבנים ונוף
 .5.2.1שלבי התכנון
 .5.2.1.1התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
 .5.2.1.1.1תכנון מפורט
 .5.2.1.1.2פיקוח עליון
 .5.2.1.2רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים.
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 .5.2.1.2.1תכנון מפורט
 .5.2.1.2.1.1משימות
 .5.2.1.2.2פרוט החומרים הדרושים לפני השטח ,צביעה,
כיסוי וכדומה
 .5.2.1.2.3פרוט הציוד הדרוש :עמודים ,מחברים ,כיסויי
תאים ,גומות לעצים וכד'
 .5.2.1.2.4הגדרת גודל העצים וסוגיהם
 .5.2.1.2.5מיקום כל סוג של ריהוט
 .5.2.1.2.6תכנון פנימי של המבנים הטכניים
 .5.2.1.2.7אימות מפלסי הכניסות ,הגישות הפרטיות וכד' וכן
ביתר פרוט נגישות וניידות של אנשים מוגבלים
 .5.2.1.2.8מיקום עבודות אמנות ,אפקטי תאורה וכד
 .5.2.1.2.9מיקום ופרטי גמר של כל המבנים
 .5.2.1.2.10בסיום התכנון יסייע האדריכל ליועץ של תכנית אב
לבצע הדמיות מחשב בשלושה מימדים .מיקום
ההדמיות ותוכנן יוצע על ידי האדריכל ויבוצע על
ידי צוות אב לתחבורה.
 .5.2.1.2.10.1תוצרים:
 .5.2.1.2.10.2דו"חות
התכנון
עקרונות
.5.2.1.2.10.2.1
העירוני
דו"ח נגישות וניידות
.5.2.1.2.10.2.2
מוגבלים
אנשים
של
באמצעות יועץ הנגישות
החומרים
תאור
.5.2.1.2.10.2.3
וחומרי הגמר
מערכת
מידות
.5.2.1.2.10.2.4
ההשקיה
תאור תכנון הנוף
.5.2.1.2.10.2.5
כתב כמויות
.5.2.1.2.10.2.6
מפרטים טכניים
.5.2.1.2.10.2.7
 .5.2.1.2.10.3תוכניות
תוכניות נוף בקנ"מ
.5.2.1.2.10.3.1
1:250
מערכת
תוכניות
.5.2.1.2.10.3.2
ההשקיה
רוחב
חתכי
.5.2.1.2.10.3.3
טיפוסיים בקנ"מ 1:200
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חומרי
תוכניות
.5.2.1.2.10.3.4
המשטחים בקנ"מ 1:250
פרטים של חומרי
.5.2.1.2.10.3.5
המשטחים ואבני השפה
בקנ"מ  1:50כולל תוכניות
וחתכי רוחב
פרטים של הריהוט
.5.2.1.2.10.3.6
העירוני בקנ"מ  1:50כולל
גבהים וחתכי רוחב
פרטים של התאים
.5.2.1.2.10.3.7
למיניהם בקנ"מ  1:50כולל
גבהים וחתכי רוחב
פרטים של הגומות
.5.2.1.2.10.3.8
לעצים בקנ"מ  1:50כולל
גבהים וחתכי רוחב
תוכניות לכל עבודות
.5.2.1.2.10.3.9
המיוחדות,
האדריכלות
כולל :תוכניות ,חתכים
וגבהים בקנ"מ  1:50או
1:100
פרטים של מערכת
.5.2.1.2.10.3.10
ההשקיה – תוכניות ,חתכי
רוחב וחתכי אורך בקנ"מ
משתנה
תוכנית כללית של
.5.2.1.2.10.3.11
מיקום קירות וגשרים
בקנ"מ  1:500במידת הצורך
לחדרים
תוכניות
.5.2.1.2.10.3.12
הטכניים:
תנוחה כללית של
.5.2.1.2.10.3.13
הקומה העיקרית בקנ"מ
1:50
תנוחה כללית של
.5.2.1.2.10.3.14
הקומה המדומה בקנ"מ
1:50
תוכניות כללית כולל
.5.2.1.2.10.3.15
כל הציוד המותקן בחדרים
בקנ"מ 1:50
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פרטי
תוכנית
.5.2.1.2.10.3.16
אדריכלות (דלתות ,חלונות,
אשנבים וכד')
חתכי רוחב
.5.2.1.2.10.3.17
גבהים
.5.2.1.2.10.3.18
פריסת קירות
.5.2.1.2.10.3.19
נכסיים
נושאים
.5.2.1.2.10.3.20
באזורים קריטיים כפי
שיידרש ,הדגשת שימושי
בהם
באזורים
קרקע
העבודות על תוואי הרכבת
יחרגו מתחומו הצר של
והאפשרות
התוואי
בשטחים
להשתמש
ציבוריים ,כולל זיהוי מבנים
בתחום התוואי והצורך
בהריסתם.
.5.3

יועץ ומתכנן האיטום
 .5.3.1שלבי הייעוץ והתכנון
 .5.3.1.1הייעוץ והתכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
 .5.3.1.2תכנון מפורט הכולל ספר פרטי איטום ,תוכניות ומפרטים.
 .5.3.1.3ייעוץ בשלב המכרז
 .5.3.1.4פיקוח עליון
 .5.3.1.5ייעוץ בשלב שנת הבדק ,במידה והאיטום בוצע על פי הוראות
המתכנן
 .5.3.2תכנון מפורט
 .5.3.2.1משימות
.5.3.2.1.1
.5.3.2.1.2

.5.3.2.1.3

קביעת רמת האיטום וחומרי האיטום הנדרשים
בכל מקום ומקום.
בחינה וניתוח של האפשרויות השונות לתכנון
המבנים או חלקים מהם ,בכל הקשור למערכות
האיטום ותאום עם המזמין והמתכננים האחרים
בפרוייקט.
ריכוז ומתן המלצות בדו"חות ובתחשיבים למזמין
ולמתכננים האחרים בפרוייקט לשם קביעה סופית
של מערכות האיטום והאלמנטים המרכיבים
אותן.
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 .5.3.2.1.4בדיקת התאמת תוכניות האדריכלות ותוכניות
מתכננים ויועצים אחרים להמלצות.
 .5.3.2.1.5טיפול בקבלת אישור הרשויות בכל הנוגע למערכות
האיטום ,בתיאום עם המזמין והמתכננים
האחרים בפרוייקט.
 .5.3.2.1.6הכנת תיקונים ושינויים בתוכניות ,בחישובים
וביתר המסמכים האמורים לפי דרישת הרשויות
המוסמכות בתיאום עם המתכננים האחרים
בפרוייקט ובהסכמת המזמין
 .5.3.2.2תוצרים
 .5.3.2.2.1דו"ח המפרט את רמת האיטום והחומרים
הנדרשים
 .5.3.2.2.2דו"ח המלצות ותחשיבים לצורך קביעה סופית של
מערכות האיטום
 .5.3.2.2.3אישור הרשויות הרלוונטיות למערכת האיטום
המתוכננת
 .5.3.2.2.4תכנון סופי של מערכת האיטום ,תכניות המתארות
את הצורה הסופית של איטום המבנה ,כפי
שהוסכמה על ידי המזמין ומתכנני המבנה
והיועצים
 .5.3.2.2.5אומדן מעודכן לשלב זה
 .5.3.3תכנון מפורט
 .5.3.3.1.1משימות
 .5.3.3.1.1.1קבלת סט תכניות עבודה באדריכלות,
קונסטרוקציה ,ביסוס ,פיתוח ונוף בקנ"מ
.1:10 ,1:25 ,1:50
 .5.3.3.1.1.2קבלת הנחיות ביסוס וכל הנחיה אחרת
הרלוונטיות לאיטום.
 .5.3.3.1.1.3השלמה ועידכון החישובים ועריכת
חישובים חדשים הדרושים לתכנון
המפורט.
 .5.3.3.1.1.4הכנת תכנון מפורט לביצוע (תכניות,
פרטים ומפרטים).
 .5.3.3.1.1.5המלצות בכתב לאדריכל ולמתכננים
והיועצים האחרים בפרוייקט לתכנון
מפורט של האיטום ל המבנים או חלק
מהם ולתכנון פרטי איטום המבנים או
חלק מהם.
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 .5.3.3.1.1.6בדיקה והתאמת התוכניות המפורטות של
האדריכל לתכנון האיטום המפורט.
 .5.3.3.1.1.7מתן חוות דעת טכנית וייעוץ בכל הקשור
למכרז לביצוע המבנים או חלקים מהם
בנושא האיטום בתיאום עם המזמין
והמתכננים האחרים בפרוייקט .
 .5.3.3.1.1.8הכנת תכנית מפתח לעבודות איטום
בתכנון אדריכלי או בתחום נוסף עם
הפניה לפרטים ולמפרטים ,הכנת פרטים
טיפוסיים ומפרטים לאיטום מעטפת
הבניין בכל המצבים והאפשרויות
והעברתם לצוות התכנון.
 .5.3.3.1.1.9השלמת התכנון ועדכונו בהתאם לדרישות
עורך הכמויות והמפרטים (אם קיים)
ובהתאמה לאומדן הכספי ביחס למסגרת
התקציבית.
 .5.3.3.1.1.10קבלת תכניות מצוות התכנון ,בדיקתן
ואישורן.
 .5.3.3.1.2תוצרים
 .5.3.3.1.2.1תכנון מפורט של האיטום.
 .5.3.3.1.2.2מפרטים טכניים של מערכות האיטום
והאלמנטים הכלולים בהן.
 .5.3.3.1.2.3כתב כמויות לעבודות וחומרי האיטום.
 .5.3.3.1.2.4אומדן תקציבי לפרק האיטום.
 .5.3.3.1.2.5פרק האיטום מושלם במסמכי המכרז,
מאושר על ידי צוות התכנון ,המזמין
והגורמים הרלוונטיים.
 .5.3.4ייעוץ בשלב המכרז
 .5.3.4.1משימות
 .5.3.4.1.1השתתפות בסיור קבלנים ,הכנת תשובות לשאלות
הקבלנים למזמין
 .5.3.4.1.2חוות דעת טכנית למזמין בכל הקשור להצעות
הקבלנים במכרז לביצוע
 .5.3.4.2תוצרים
 .5.3.4.2.1חוות דעת בקשר להצעות קבלנים למכרז
 .5.3.5תקופת הבדק
 .5.3.5.1משימות
 .5.3.5.1.1במשך  24חודשים לאחר גמר בניית המבנים,
ישתתף המתכנן ,ככל שיידרש הדבר ,בהליך הבדק
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של מערכות האיטום ,ייעץ בנושא התיקונים
הנדרשים עקב ליקויים ,ו/או אי התאמות שלא
נראו מראש עד לתום תקופת הבדק ,וייתן כל
אותם שירותים בתחום מומחיותו המתחייבים
משינויים ו/או ליקויים בעבודות השונות הקשורות
לעבודות המתכנן
 .5.3.5.2תוצרים
.5.3.5.2.1
.5.3.5.2.2
.5.4

דו"ח תיקונים נדרשים
דו"ח השלמת תיקונים ואישור עבודות האיטו

יועץ הבטיחות
 .5.4.1תכולת העבודה:
 .5.4.1.1הכנת נספח בטיחות אש
 .5.4.1.2בקרת תכנון מפורט והוצאת דוח לתיקון היועצים
 .5.4.1.3בקרה על התכנון המפורט המתוקן ואישור התוכניות
 .5.4.1.4הכנת תוכניות בטיחות אש ליועצים ,כולל מערכות גילוי וכיבוי
אש :מיקום הגלאים ,אינדיקטורים ,לוחות בקרה ותעלות
כבלים
 .5.4.1.5טיפול מול רשות הכיבוי או כל גורם מאשר וקבלת חוו"ד
לתוכניות בטיחות אש ואישורה
 .5.4.1.6שלב המכרז ובדיקת הצעות
 .5.4.1.7שלב בדיקות גמר העבודות ומסירתן למזמין במסגרת פיקוח
עליון
 .5.4.1.8אם יידרש :טיפול בקבלת אישור רשות הכבאות לביצוע סידורי
בטיחות האש כפי שאושרו.
 .5.4.2עיקרי תכולת העבודה
 .5.4.2.1יועץ הבטיחות יהיה אחראי לתכנון וליעוץ בשלבי התכנון
וההפעלה :לבטיחות של הולכי הרגל ,לכל אמצעי הבטיחות
הקשורים לחומרים ולעבודות ההנדסה האזרחית והנדסת
הבניין בפרויקט העבודה תכלול את הנושאים הבאים:
 .5.4.2.2איסוף כל חומר רקע רלוונטי לגבי האתר [פרויקט או קטע
בפרויקט] וסביבתו קבלת אינפורמציה הקשורה לתפקוד
שימושי הקרקע בתכנית ,ברור ראשוני עם שרותי הכבאות
במידת הצורך.
 .5.4.2.3מתן ייעוץ בדגש על המבנים בתוכנית :מנהור ,תוואי דרך,
גשרים בתחום התכנית לרבות ביצוע הערכת חלופות תכנון
שונות בהיבטים של בטיחות אש ומילוט איסוף כל ההנחיות,
המדריכים והסטנדרטים הרלוונטיים
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 .5.4.2.4הכנת חוות דעת מנחה לצוות התכנון בנושא בטיחות אש –
לנושא דרכי גישה לרכב מילוט ,מתקני כיבוי אש ,מרחקי הפרדה
וכד' הכל בהתאם לדרישת גורמים מאשרים ולתקנות התקפות
באותה עת
 .5.4.2.5הכנת דו"חות בטיחות לרבות בטיחות אש והמלצות לכל
המבנים המתוכננים בפרוייקט :מנהרות ,גשרים ,מעברים תת
קרקעיים ,מעברים על קרקעיים ,גשרים להולכי רגל וכדומה
 .5.4.2.6הכנת דו"חות בטיחות והמלצות לרציפים בתחנות הרכבת
ולחדרים הטכניים
 .5.4.2.7הכנת דו"חות בטיחות והמלצות לתחנות המשנה לחשמל כולל
היסודות
 .5.4.2.8הכנת דו"חות בטיחות והמלצות לגדרות ומעקות בטיחות
 .5.4.2.9טיפול בהשגת אישור רשות הכבאות לתכניות הבקשה להיתר/
נספחי בטיחות האש לצורך ביצוע העבודות.
הכנת מפרט למערכת גילוי וכיבוי אש  -תוכנית התקנה
.5.4.2.10
למערכת אזעקה ומערכת גילוי אש ,בהתייחס למימדי החדרים
הטכניים בתחנות המשנה והציוד המותקן בהם.
תאור מפורט של משימות התכנון המפורט
.5.4.2.11
 .5.4.2.11.1בדיקת התכנון המפורט שנעשה על ידי המתכננים
והיועצים ואישור שנושאי הבטיחות נלקחו
בחשבון על ידי היועץ
 .5.4.2.11.2המלצות לאמצעי בטיחות נוספים במידת הצורך
 .5.4.2.11.3אישור כל נושאי הבטיחות בתכנון המפורט לביצוע
.5.5

יועץ הידרולוגי
 .5.5.1תכולת העבודה:
 .5.5.1.1ליווי המתכנן הפיזי ומתכנן התשתיות הרטובות
 .5.5.1.2איסוף נתונים הידרולוגים מכל הרשויות והגורמים
הרלוונטיים.
 .5.5.1.3פרוגרמה ראשונית לתחום הניקוז.
 .5.5.1.4הכנת דוח הידרולוגי הכולל אגני ניקוז ,כיווני זרימה עיליים ותת
קרקעיים.
 .5.5.2תאור מפורט של משימות ההידרולוג
 .5.5.2.1ליווי התכנון הפיזי בשלב התכנון המפורט והתשתיות הרטובות
 .5.5.2.2הכנת סקר הידרולוגי
 .5.5.2.3ליווי וייעוץ לפי בקשה של מנהל הפרוייקט ,המתכנן הפיזי
ומתכנן התשתיות הרטובות בזמן הביצוע

.5.6

מתכנן חשמל ,תאורה ,תקשורת ומולטי טובולר
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 .5.6.1שלבי התכנון:
 .5.6.1.1תכנון מפורט
 .5.6.1.2פיקוח עליון
 .5.6.2עיקרי תכולת העבודה:
 .5.6.2.1מתכנן החשמל ,התאורה ,התקשורת והמולטי טובולר יהיה
אחראי לחבילת תכנון מושלמת של כל הפרטים המתוארים
להלן:
 .5.6.2.2מערכות החשמל לכל הציוד המותקן לאורך הקו ובתחנות
הרכבת לרבות חשמל למערכת בטיחות נגד אש ,למצלמות
אבטחה.
 .5.6.2.3תאורת רחובות
 .5.6.2.4תאורה ציבורית בתחנות הרכבת
 .5.6.2.5תקשורת עירונית
 .5.6.2.6מערכות החשמל למבנים התומכים במערך הרכבת הקלה
לרבות מערכת גילוי אש והגנה מפני אש ,תאורה ותאורת חירום,
מערכות תקשורת.
 .5.6.2.7תכנון תשתיות צנרת ראשית (מולטיטאבולר) לצרכני חשמל
ותקשורת של הרכבת הקלה.
 .5.6.2.8תכנון שוחות מעבר.
 .5.6.2.9תכנון תשתיות צרת משנית ( )secondary routingלחיבור צרכני
החשמל והתקשורת של הרכבת הקלה.
ציוד מסילה ובקרת רכבות  :תכנון מספר טיפוסים
.5.6.2.10
שיידרש להכניסת צנרת ביסודות עמודי הקאטנרי.
בנוסף ,המתכנן יהיה אחראי למיקומן המדויק של
.5.6.2.11
תחנות המשנה לחשמל ולנקודות הכניסה של המתח הגבוה
והנמוך ,כל זאת בתאום עם יועץ מערכות הרכבת הקלה ,אשר
ימונה ע"י המציע וחברת החשמל.
 .5.6.3תכנון מפורט
 .5.6.3.1משימות :המתכנן יכין חבילת תכנון שתכלול:
 .5.6.3.1.1תכנון מערכת החשמל המבוססת על תכנון
ההתקנה (איזון אספקת החשמל ,סוג האנרגיה
(רגיל או חרום) ,ממשק עם מערכת אספקת
החשמל
 .5.6.3.1.2מפרטי הפעלה :רשימה של תנאים ואזהרות
כל מערכת
שתועבר ל SCADA -ממשק עם
אחרת שתבחר  SCADAממשק עם מערכת גילוי
וכיבוי אש (סגירת עמעם אש וסגירת מערכת
האיוורור ומיזוג האוויר).
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 .5.6.3.1.3בהתבסס על תוכנית ההתקנה תכנון אספקת
החשמל ,איזון מערכת אספקת החשמל ,סוגי
האנרגיה (רגילה ולשעת חרום) ,ממשק עם מערכת
החשמל הכללית.
 .5.6.3.2מפרטי הפעלה:
 .5.6.3.2.1רשימה של תנאים ואזהרות שתועבר לSCADA -
ממשק עם  SCADAממשק עם מערכת מיזוג
האוויר (סגירת עמעם אש וסגירת מערכת
האיוורור ומיזוג האוויר).
 .5.6.3.2.2מפרטים טכניים לכל החומרים :לוחות בקרה
לאש ,לוחות בקרה למערכות גילוי וכיבוי אש ,גלאי
אש ,מתקני אזעקה ,עמדות קריאה ידניות ,מערכת
כיבוי אש וכבלים נדרשים
 .5.6.3.3מפרט תאורה
 .5.6.3.3.1תוכנית התקנה של תאורה רגילה ותאורת חרום
בחדרים הטכניים ,בהתייחס לממדי החדרים
הטכניים ,מיקום הציוד בתוכם ורמת התאורה
הנדרשת
 .5.6.3.3.2תכנון אספקת החשמל לתאורה בהתייחס לתוכנית
ההתקנה ,איזון אספקת החשמל ,סוג האנרגיה
(רגיל או חרום) וממשק עם מערכת אספקת
החשמל הכללית.
 .5.6.3.3.3מפרטים טכניים של כל החומרים :מתקני תאורה,
מפסקים ,שקעים
 .5.6.3.4רשת אספקת חשמל
 .5.6.3.4.1אספקת חשמל לתחנות המשנה
 .5.6.3.4.2אספקת חשמל לתחנות הרכבת לרבות לתאורת
תחנות הרכבת
 .5.6.3.4.3אספקת חשמל לציוד לאורך הקו ובתחנות הרכבת
(מערכת גילוי אש ,מצלמות מעקב ,מערכת אבטחה
וכד') וכן אספקת חשמל לקווי החישמול העיליים
 .5.6.3.4.4תאורת רחובות :פרטי עמודים ,גופי תאורה ופרטי
התקנה
 .5.6.3.4.5תאורת תחנות רכבת :פרטים והתקנה
 .5.6.3.5מולטי טובולר
 .5.6.3.5.1תכנון מפורט של התשתיות (צנרת ותשתיות,
שוחות ,תשתיות לארונות ,תשתיות לעמודים,
מערכות וכד') על גבי רקע של תכנית פיתוח ,פירוט
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.5.6.3.5.2
.5.6.3.5.3
.5.6.3.5.4

.5.6.3.5.5
.5.6.3.5.6
.5.6.3.5.7
.5.6.3.5.8

 .5.6.3.6תוצרים
.5.6.3.6.1
.5.6.3.6.2
.5.6.3.6.3
.5.6.3.6.4
.5.6.3.6.5
.5.6.3.6.6
.5.6.3.6.7
.5.6.3.6.8

מכסי התאים בהתאם לפיתוח ,פרוט חומרים
ופרטי ביצוע
תאום התכנון המפורט של כל מרכיבי המערכת עם
כל גורמי התכנון האחרים
קבלת אישור של כל הגורמים לתכנון לצורך ביצוע
העבודות
הכנת חומר למכרז :תכנית ,כתבי כמויות,
אומדנים ומפרטים לעבודות העתקת השתיות
ומערכות בזק
הכנת הנחיות מפורטות לתכנון תאי המעבר
הכנת מתודולוגיה והנחיות לביצוע התשתיות
ליווי הליך המכרז בכל הקשור לסעיפים הנוגעים
להעתקות תשתיות המולטיטוביולר
תכנון ותאום תוואי כבלי חברת חשמל בתוואי
העבודות

דו"חות ומסמכים טכניים
מפרטים טכניים ומפרטי הפעלה לכל אחת
ממערכות החשמל מתח נמוך המפורטות לעיל
מידות ועקרונות חלוקה של מערכות החשמל מתח
נמוך
עקרונות מערכת תאורת הרחובות
עקרונות מערכות התקשורת
עקרונות מערכות תאורה זמניות בשלב ההקמה
כתבי כמויות
אומדני עלות ההקמה ואומדנים לתפעול ותחזוקה
שנתיים

 .5.6.3.7תוכניות
.5.6.3.7.1
.5.6.3.7.2
.5.6.3.7.3
.5.6.3.7.4
.5.6.3.7.5

תוכניות רשת מתח נמוך
תוכנית כללית של הקו
תוכנית לכל חדר טכני
תוכנית לכל תחנת רכבת
שרטוט תנוחה חדר טכני בקנ"מ  1:10מיקום
מדויק של הציוד
 .5.6.3.7.6מערכת תאורת פנים :מיקום הציוד ,מגשי כבלים
ותעלות איוורור
 .5.6.3.7.7מערכות תקשורת :ציוד וכבלים:
 .5.6.3.7.7.1תוכניות תאורת רחובות
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 .5.6.3.7.7.2תוכנית כללית בקנ"מ 1:250
 .5.6.3.7.7.3פרטי עמודים וכבלים
 .5.6.3.7.7.4תוכנית תאורת רחובות זמנית בקנ"מ
1:250
 .5.6.3.7.7.5תוכניות מערכות תקשורת
 .5.6.3.7.7.6תכנית כללית לכל מערכת תקשורת
 .5.6.3.7.7.7תוכניות תנוחה של תחנות הרכבת בקנ"מ
1:100
 .5.6.3.8תאורה :מיקום הציוד ,מגשי כבלים ותעלות איוורור
 .5.6.3.9רשת חשמל מתח נמוך
מערכות גילוי וכיבוי אש :מיקום הגלאים,
.5.6.3.10
אינדיקטורים ,לוחות בקרה ותעלות כבלים מערכות תקשורת:
ציוד וכבלים.
 .5.6.4תכנון מיזוג אויר
 .5.6.4.1מערכת מיזוג אוויר :מיקום הציוד ,מגשי כבלים ,תעלות
איוורור כולל המיקום והמימדים של הפתחים בקירות
 .5.6.4.2איזון החום בתחנות המשנה (בהתייחס לפיזור החום,
הטמפרטורה החמה ביותר בקיץ ,הטמפרטורה החמה ביותר
שיכול לעמוד בה הציוד הרגיש שבחדרים הטכניים והתקנים
המקומיים)
 .5.6.4.3בהתבסס על תוצאות חישוב איזון החום ,תוכנית התקנה
למערכת קירור טבעית ו/או מלאכותית ותוכנית מיזוג אוויר
(בהתייחס לזרימת האוויר ,אפשרויות הקירור ,ותנאי מזג
האוויר המקומיים)
 .5.6.4.4מפרטים טכניים לכל החומרים :צינורות איוורור ,מאווררים,
עמעמי אש ,רשתות איוורור ,מתקני מיזוג אוויר (צ'ילרים) ,ארון
בקרה .

 .5.7יועץ קרקע ומבנה
 .5.7.1תכולת העבודה
 .5.7.1.1תכנון מפורט
 .5.7.1.2פיקוח עליון
 .5.7.1.3רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים
 .5.7.2עיקרי תכולת העבודה
יועץ הקרקע והביסוס יהיה אחראי לתחומים הבאים:
 .5.7.2.1הכנת דו"ח תכנון מפורט הכולל המלצה לתכן מבנה ,הן בכביש
והן ברצועת המסילה
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 .5.7.2.2הכנת פרוגרמה לבדיקות מעבדה ופיקוח עליון על ביצוע אשר
יבוצעו ע"י המציע
 .5.7.2.3ניתוח מימצאי הבדיקות
 .5.7.2.4גיבוש המלצות לביסוס קירות תמך ועבודה ליד מבנים קיימים
 .5.7.2.5גיבוש המלצות לתכן ביסוס גשרים ומנהרות
 .5.7.2.6גיבוש המלצות לביסוס/חיזוק מבנים המשיקים לעבודות
(מדובר במבנים שאנחנו יודעים כיום שיש ממשק  -לדוגמה בית
האומות)
 .5.7.3תאור מפורט של משימות התכנון
 .5.7.3.1יובהר שבסעיף זה מבנה פרושו :מבנה קיים ,מבנה מתוכנן ,כל
היסודות למיניהם ,קירות תמך למיניהם ,גשרים ,מנהרות
ואלמנטים קונסטרוקטיביים שונים
 .5.7.3.2משימות
 .5.7.3.2.1ניתוח ממצאי חקירות התשתית
 .5.7.3.2.2הערכת התכונות ההנדסיות של הקרקע והשלכתן
על היסודות ושאר חלקי המבנה לכל מבנה בתחומי
הפרוייקט לרבות מבנים קיימים שאנחנו נדרשים
לעשות בהם עבודה או עובדים בצמוד אליהם.
 .5.7.3.2.3בחינה וניתוח של האפשרויות השונות לתכנון
היסודות בתיאום עם מתכנני המבנה לכל מבנה
בתחומי הפרוייקט
 .5.7.3.2.4בחינה וניתוח של הצורך בחיזוק היסודות של
מבנים קיימים בתיאום עם מתכנני המבנה לכל
מבנה קיים בתחומי הפרוייקט שאנחנו נדרשים
לעשות בהם עבודה או בצמוד אליהם  -נושא זה
כולו יבוצע ע"י צוות אב בתיאום אתנו.
 .5.7.3.2.5ריכוז ומתן המלצות למתכנני המבנה לקביעת
המערכת הקונסטרוקטיבית של היסודות ושאר
חלקי המבנה המושפעים על ידי היסודות למבנים
חדשים
 .5.7.3.2.6ייעוץ במידת הצורך למתכנני המבנה בהכנת אומדן
משוער לערך היסודות
 .5.7.3.3תוצרים
.5.7.3.3.1

.5.7.3.3.2

דו"ח המפרט את התכונות ההנדסיות של הקרקע
והשלכתן על היסודות ושאר החלקים לכל מבנה
חדש שאנחנו נדרשים לעשות בו עבודה
המערכת
קביעת
לצורך
המלצות
הקונסטרוקטיבית של היסודות ושאר החלקים
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לכל מבנה קיים (בית האומות ובנק) שאנחנו
נדרשים לעשות בו עבודה
 .5.7.4תכנון מפורט
 .5.7.4.1משימות
.5.7.4.1.1
.5.7.4.1.2
.5.7.4.1.3
.5.7.4.1.4
.5.7.4.1.5

 .5.7.4.2תוצרים
.5.7.4.2.1
.5.7.4.2.2
.5.7.4.2.3
.5.7.4.2.4

.5.8

הכנת חישובי היציבות והשקיעות של הקרקע
הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה
לחישובי היציבות של היסודות
בדיקת ההתאמה של תוכניות היסודות להמלצות
הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה
להכנת מפרטים וכתבי כמויות לביצוע היסודות
מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרז בין
קבלנים לביצוע היסודות והשתתפות בסיור
קבלנים
דו"חות ומסמכים טכניים
דו"ח חישובי יציבות ושקיעות של הקרקע
המלצות לחישוב יציבות של יסודות המבנים
הקיימים בהם אנו מטפלים (בית האומות והבנק).
המלצות להכנת מיפרטים וכתבי כמויות לביצוע
היסודות

ייעוץ גיאולוגי
 .5.8.1הגיאולוג יעבוד על פי צרכיר הפרויקט ובתיאום יועץ הקרקע
והקונסטרוקטור ככל שיידרשו דו"חות גיאולוגיים בנוסף או כתחליף
.
לקידוחי קרקע

 .5.9מתכנן הגנה מזרמים תועים
 .5.9.1תכולת העבודה  -התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
 .5.9.1.1תכנון מפורט
 .5.9.1.2פיקוח עליון
רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים
 .5.9.2עיקרי תכולת העבודה  -המתכנן יהיה אחראי לתחומים הבאים:
 .5.9.2.1תכנון הגנה על מסילת הרכבת הקלה מפני זרמים תועים
 .5.9.2.2תכנון הגנה לכלל מתקני הרכבת הקלה מפני זרמים תועים
 .5.9.2.3תכנון הגנה לכלל התשתיות במרחב הרכבת הקלה מפני זרמים
תועים
 .5.9.3תאור מפורט של משימות התכנון  -המתכנן יכין חבילת תכנון שתכלול:
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 .5.9.3.1קביעת פעולת מערכות ההגנה וצורתן
 .5.9.3.2הכנת תוכניות סופיות המתארות את הצורה הסופית המוסכמת
עם המזמין והמסמכים האחרים הדרושים לשלב זה ,תיאום
התוכניות עם מתכנני הקו האחרים הרלוונטיים ועם הגורמים
הדרושים במערכות התשתית
 .5.9.3.3הכנת התוכניות הנדרשות על ידי הרשויות המוסמכות וטיפול
באישורן
 .5.9.3.4הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים לפי
דרישות הרשויות המוסמכות וחברות התשתיות ,בהסכמת
המזמין
 .5.9.3.5תוצרים
 .5.9.3.5.1כל התוכניות והמסמכים הדרושים לאישור
התכנון ברשויות השונות
 .5.9.3.5.2כל האישורים הדרושים מהרשויות השונות לתכנון
 .5.9.4תכנון מפורט
 .5.9.4.1משימות  -המתכנן יכין חבילת תכנון שתכלול:
 .5.9.4.1.1מערך מושלם של מתקני הגנה מפני זרמים תועים
למסילות הרכבת
 .5.9.4.1.2מערך מושלם של מתקני הגנה מפני זרמים תועים
למבנים ומתקנים נילווים
 .5.9.4.2תוצרים
 .5.9.4.2.1תכנון מפורט של מערכת מתקני ההגנה מפני
זרמים תועים
 .5.9.4.2.2מפרטים טכניים ומפרטי הפעלה לכל אחת
ממערכות ההגנה
 .5.9.4.2.3כתבי כמויות
 .5.9.4.2.4אומדני עלות ההקמה ואומדנים לתפעול ותחזוקה
שנתיים
 .5.9.4.2.5הדרכה והוראות הפעלה לשימוש במתקני ההגנה
.5.10

מתכנן קונסטרוקציה
 .5.10.1תכולת העבודה  -שלבי התכנון  -התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
תכנון מפורט
.5.10.1.1
שלב המכרזים ובדיקת ההצעות
.5.10.1.2
שלב ביצוע העבודות בשטח – פיקוח עליון כמוגדר בחוק
.5.10.1.3
ובנספח
סיום בתום ביצוע המבנים (ולא בשלב המסירה לזכיין
.5.10.1.4
שהינו מועד לא מוגדר).
 .5.10.2עיקרי תכולת העבודה
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מתכנן הקונסטרקוציה יהיה אחראי לנושאים הבאים:

כל המבנים הכלולים בפרוייקט הרכבת הקלה :מנהרת
.5.10.2.1
מלחה ,גשרים ,מעברים תת קרקעיים ,מעברים עיליים ,גשרים
להולכי רגל ,גשרי שילוט,קירות מכל הסוגים.
קירות תומכים
.5.10.2.2
רציפי תחנות הנוסעים
.5.10.2.3
מבני תחנות המשנה לחשמל לרבות יסודות
.5.10.2.4
יסודות עמודי מערכת החישמול (קטיינרי)
.5.10.2.5
גדרות ,מחיצות ומעקות בשילוב עם אדריכל הנוף
.5.10.2.6
המבנים המושפעים מעבודות הרכבת הקלה שנדרשת
.5.10.2.7
בהם עבודות קונסטרוקציה.
מתכנן הקונסטרוקציה יהיה אחראי גם להכנת תוכניות
.5.10.2.8
שלבי ביצוע מנחות לעבודות הקונסטרוקציה ,עבודות
קונסטרוקציה זמניות עיקריות.
תכנון הריסה למבנים בתוואי וטיפול בהיתרי הריסה.
.5.10.2.9
 .5.10.3תאור מפורט של משימות התכנון  -תכנון מפורט
משימות
.5.10.3.1
 .5.10.3.1.1התכנון המפורט יחל עם קבלת תוצאות בדיקות
הקרקע והבדיקות הגיאוטכניות כפי שהוגדרו
בשלב התכנון המוקדם והסופי
 .5.10.3.1.2המתכנן יכין סט תוכניות ומסמכים מושלם שיכיל
את מלוא תכנון עבודות הקונסטרוקציה הדרושות
לפרוייקט ,אשר יכללו את האלמנטים הבאים,
כולם או חלקם :מנהרות ,גשרים ,קירות ,תחנות
רכבת ורציפים ,פלטות בטון למיסעות ,יסודות
לתחנות משנה לחשמל ,יסודות לעמודים וגדרות,
מחיצות ומעקות.
 .5.10.3.1.3גשרים :המתכנן יוודא כי תוכנית התחזוקה של
הגשרים שיתוכננו על ידו ,תהיה בהתאם
לפרוגרמת אחזקת הגשרים של עיריית ירושלים,
אשר תועבר אליו על ידי צתא"ל.
 .5.10.3.1.4התכנון המפורט יכלול:
 .5.10.3.1.4.1מיקומו וגודלו של כל מבנה בהתאם
לתכנון הסופי של הדרכים ורצועת הקו
 .5.10.3.1.4.2תכנון מפורט של כל עבודות
הקונסטרוקציה בהתאם לתכנון הסופי
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של עבודות הקונסטרוקציה והאלמנטים
השונים
 .5.10.3.1.4.3סוג וגודל כל יסוד מוצע עבור כל מבנה,
כולל עמודים
 .5.10.3.1.4.4שיטות ביצוע ושלבי ביצוע עבור כל
העבודות המתוכננות
תוצרים
.5.10.3.2
 .5.10.3.2.1דו"חות ומסמכים טכניים
 .5.10.3.2.2חישובים סטטיים
 .5.10.3.2.3שיטות ביצוע העבודות ,שלבי ביצוע עקרוניים של
העבודות
 .5.10.3.2.4מיפרטים טכניים מיוחדים
 .5.10.3.2.5כתבי כמויות
 .5.10.3.2.6אומדן עלות לביצוע
תוכניות
.5.10.3.3
 .5.10.3.3.1תוכנית כללית :מיקום כל עבודות הקונסטרוקציה
 .5.10.3.3.2עבור כל קיר תומך:
 .5.10.3.3.3תוכנית וחתך רוחב טיפוסי
 .5.10.3.3.4פריסת קירות כולל גבהים ופרטי זיון
 .5.10.3.3.5פרטים
 .5.10.3.3.6עבור מנהרת מלחה :
 .5.10.3.3.6.1חתך אורך על רקע גיאולוגי
 .5.10.3.3.6.2חתכי רוחב
 .5.10.3.3.6.3שלביות ביצוע הכרייה
 .5.10.3.3.6.4ץוכניות תימוך ראשוני  ,חתכים,
פרטים
 .5.10.3.3.6.5תוכניות תימוך סופי  ,פרטים וחתכים.
 .5.10.3.3.6.6פרטי ניקוז בשלבי ביצוע ושלב סופי
 .5.10.3.3.6.7תוכניות מבנה קונסטרוקטיבי בפנים
המנהרה כולל מבנה מסעה
 .5.10.3.3.6.8כל פרטי הזיון לכל אלמנטי הבטון .
 .5.10.3.3.6.9פורטלים – תוכניות חתכים ופרטים.
 .5.10.3.3.7עבור כל גשר:
 .5.10.3.3.7.1שרטוט כללי
 .5.10.3.3.7.2חתך אורך וגבהים
 .5.10.3.3.7.3שלבי ביצוע במידת הצורך
 .5.10.3.3.7.4מיקום הסוללה ופרטי זיון
 .5.10.3.3.7.5פרטי זיון של עמודי התמך
 .5.10.3.3.7.6מסעת הגשר – פרטי זיון
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 .5.10.3.3.7.7מעקות
 .5.10.3.3.7.8תפרי התפשטות
 .5.10.3.3.7.9מיסבים
 .5.10.3.3.7.10פרטי יסודות לעמודי תאורה וקטנרי
 .5.10.3.3.7.11פרטים כפי שיידרש
 .5.10.3.3.8עבור כל מבנה אחר (מעברים על ותת קרקעיים
וכד'):
 .5.10.3.3.8.1שרטוט כללי בקנ"מ הנדרש
 .5.10.3.3.8.2שלבי ביצוע במידת הצורך
 .5.10.3.3.8.3מיקום קירות תומכים וזיון
 .5.10.3.3.8.4זיון משטחים
 .5.10.3.3.8.5פרטים
 .5.10.3.3.8.6תוכנית מבט ,חתך רוחב וגבהים של
יסודות הרציף
 .5.10.3.3.8.7פרטי זיון
 .5.10.3.3.9עבור כל יסודות עמוד או חדר:
 .5.10.3.3.9.1תוכנית מבט ,חתך רוחב וגבהים של
היסודות
 .5.10.3.3.9.2פרטי זיון
 .5.10.3.3.10עבור כל תחנת משנה:
 .5.10.3.3.10.1תוכנית מבט ,חתך רוחב וגבהים
 .5.10.3.3.10.2פרטי זיון של משטחי היסודות
 .5.10.3.3.10.3שלבי ביצוע
 .5.10.3.3.11עבור כל גדר ,מחיצה או מעקה:
 .5.10.3.3.11.1תוכנית מבט ,חתך רוחב וגבהים
 .5.10.3.3.11.2אחראי לתאום מלא עם תכניות
האדריכל
.5.11

מתכנן התחנות
 .5.11.1תכולת העבודה
תוכניות לתחנות הרכבת
.5.11.1.1
עמודי ביטחון (נגיפה) ותיקוף (ולידיאטור)
.5.11.1.2
התכנון יתבסס על אב טיפוס שאושר ע"י אדריכל העיר
.5.11.1.3
ומתוכנן ב J-Net
 .5.11.2תכניות לתחנות
תכניות ברמה מפורטת לכל התחנות
.5.11.2.1
תאום עם מתכנני הצוות בדגש על תשתיות רטובות
.5.11.2.2
ויבשות ,נגישות ביטחון ובטיחות
קבלת אישור צוות התכנון ,המזמין
.5.11.2.3
קבלת אישור הגורמים המעורבים
.5.11.2.4
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תיקוני תוכניות על פי הערות
.5.11.2.5
הכנת חומר טכני למכרז כולל כתב כמויות ואומדן
.5.11.2.6
פיקוח עליון
.5.11.2.7
הכנת תכנון מפורט תכלול:
.5.11.2.8
 .5.11.2.8.1פגישות תאום
 .5.11.2.8.2הכנת שרטוטים ומסמכים להצגה
 .5.11.2.8.3תאום התכנון המפורט עם המזמין
 .5.11.2.8.4תכנון חוזר במידת הצורך
.5.12

תכנון תנועה ורמזורים
 .5.12.1שלבי התכנון – התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
תכנון מפורט
.5.12.1.1
פיקוח עליון
.5.12.1.2
 .5.12.2עיקרי תכולת העבודה
תכנון הסדרי התנועה והרמזורים לשלב שבין אינפרא 1
.5.12.2.1
לאינפרא  2ותכנון שלבי ביצוע למכרזי ההקמה של אינפרא 1
סימון ותמרור הכבישים ,המדרכות ומעגלי התנועה
.5.12.2.2
הסדרי נגישות לנכסים הגובלים.
.5.12.2.3
הסדרי תנועה בצמתים תוך מתן עדיפות לרכבת הקלה
.5.12.2.4
הסדרי תנועה בהתאם לתכנון רשת התחבורה הציבורית
.5.12.2.5
הגובלת בפרויקט (אוטובוסים ,מוניות) ,כפי שיתקבל מצוות
אב
אימות זויות הראיה של כל כלי הרכב לרבות הרכבת
.5.12.2.6
הקלה.
התייחסות והטמעת הערות תסקיר הבטיחות שיעשה
.5.12.2.7
ע"י המזמין לכל השלבים הן במקטעי אינפרה  1והן עבור
אינפרה . 2
 .5.12.3תאור מפורט של משימות התכנון
משימות
.5.12.3.1
 .5.12.3.1.1קביעת התנוחה של מערכות הדרכים הצמודות
לרצועת הקו והמושפעות ממנה ,כולל :חתך
טיפוסי ורוחב זכויות דרך
 .5.12.3.1.2איתור שטחים לחניה תוך ציון המידות הכלליות
ומספר מקומות החניה בכל מגרש
 .5.12.3.1.3פתרונות אפשריים לאוטובוסים ומוניות כולל ציון
מיקום אפשרי לתחנות והקצאת שטחים לתחנות
סופיות ,בתיאום עם מתכנן תח"צ של תכנית אב
לתחבורה
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 .5.12.3.1.4פתרונות אפשריים לרכב תפעולי הדרוש לפרוייקט
כגון :משאיות ,פינוי אשפה ,אמבולנסים וכד' כולל
הקצאת שטחים לפריקה וטעינה ו/או חניית הרכב
התפעולי
 .5.12.3.1.5טיפול באישור החלק התחבורתי של הפרוייקט
ברשויות ,הכנסת שינויים בנושאים התחבורתיים
בהתאם לדרישות הרשויות ובהסכמת המזמין
 .5.12.3.1.6הגשת התוכניות לרשויות המוסמכות ,טיפול
באישור התוכניות והכנסת תיקונים ושינויים
בתוכניות וביתר המסמכים לפי דרישת הרשויות
המוסמכות ובהסכמת והמזמין
 .5.12.3.1.7עדכון אומדן העלויות הראשוני
תוצרים
.5.12.3.2
 .5.12.3.2.1תוכניות תחבורה סופיות כולל תכניות שילוט
 .5.12.3.2.2אישורי הרשויות המוסמכות לתוכניות
 .5.12.3.2.3אומדן עלות ביצוע מעודכן
 .5.12.4תכנון מפורט
משימות
.5.12.4.1
 .5.12.4.1.1תכנון התנועה המפורט ייקח בחשבון מתן עדיפות
לרכבת הקלה על פני תנועת כלי הרכב בכל
הצמתים (תכנון העדפה אינו נמצא בתכולת
העבודה של המתכנן).
 .5.12.4.1.2התכנון המפורט יהיה הבסיס למכרז הקבלני
תוצרים
.5.12.4.2
 .5.12.4.2.1דו"חות ומסמכים טכניים
 .5.12.4.2.2תאור והצדקה של עקרונות הסדרי התנועה
המוצעים (מספר מסלולים ,מיקום פניות ימינה
ושמאלה וכד')
 .5.12.4.2.3תיאור התנועה בדרכים החוצות את רצועת
המסילה והמושפעות ממנה
 .5.12.4.2.4תיאור והצדקה של הציוד בצמתים:
 .5.12.4.2.4.1תכנון תמרור
 .5.12.4.2.4.2תכנון הסדרי תנועה סופיים לשלב
ההפעלה
 .5.12.4.2.4.3תכנון הסדרי תנועה סופיים לשלב
אינפרה 1
 .5.12.4.2.5סיכום תהליך תכנון התנועה כולל שיקולים
והחלטות שיתקבלו במהלך התכנון
 .5.12.4.2.6כתב כמויות
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 .5.12.4.2.7מפרטים טכניים
 .5.12.4.2.8אומדן עלות הביצוע
תוכניות
.5.12.4.3
 .5.12.4.3.1תוכנית פרוייקט כללית בקנ"מ 1:2500
 .5.12.4.3.2תוכנית תנועה בקנ"מ  1:250כולל:
 .5.12.4.3.2.1תנוחה מוצעת של הדרך (זכויות דרך)
עם גבולות לשטחים פתוחים לקהל
 .5.12.4.3.2.2שינויים בדרכים
 .5.12.4.3.2.3מיקום תחנות
 .5.12.4.3.2.4מיקום תחנות משנה
 .5.12.4.3.2.5מסלולים ,כיוון התנועה ,היתרים
לפניות ,קווי עצירה ,הסדרי גישה
מקומיים
 .5.12.4.3.2.6סימון הדרכים
 .5.12.4.3.2.7פרטי איים ,עקומות ומעברי חציה
 .5.12.4.3.2.8הסדרי תנועת אוטובוסים ,תחנות
אוטובוס ,מתקנים להורדת נוסעים
התכנון יעשה על בסיס תוכנית קווי
האוטובוסים אותה יקבל המתכנן
מהמזמין
 .5.12.4.3.2.9חניית רכבים לאורך רצועת הקו,
אזורי פריקה וטעינה ,חציית הולכי רגל
 .5.12.4.3.2.10כל מידע פונקציונאלי רלוונטי אחר,
כמו רוחב מסלולים ומדרכות ,רדיוסי
סיבוב וכד' כתוצאה משילוב רצועת
הרכבת הקלה במערך התנועה הקיים
 .5.12.4.3.3נושאים של גישה לנכסים ,כולל זיהוי נכסים
פרטיים ו/או ציבוריים אשר יתכן ויושפעו
מההקמה או ההפעלה של קו הרכבת הקלה ומהי
מהות ההשפעה זיהוי של כניסות לתחנות הרכבת
מנכסים פרטיים
תוכניות תנועה להסדרי ביצוע עקרוניים בלבד .הסדרים
.5.12.4.4
מפורטים ורמזורים לשלבי ביצוע מבוצעים על ידי מתכנן אחר.
.5.13

מתכנן תשתיות בזק
 .5.13.1כללי
תשתיות בזק הקיימות שזורות בתוואי עבודות של הקו
.5.13.1.1
הכחול ,הן בתוואי המסילות ,הן בתוואי מערכות הרכבת והן

55

בתוואים בהם מתוכננים שינויים גיאומטריים בכבישים
והרחבות הדרך.
המתכנן יידרש לזהות את מקום הקונפליקטים בין
.5.13.1.2
קווי הבזק הקיימים והתכנון המוצע הכולל הנגזר מתכנון הקו
הכחול ,לתאם עם חברת בזק את פרטי ההעתקה ואת אומדני
עלות הביצוע ,לתכנן את העתקת התשתיות לתוואים חלופיים
וללוות את ביצוע העבודות עד לגמר מלא של ניתוק הקווים
הקיימים ושחרור התוואי לעבודות הקו הכחול.
המתכנן יידרש לאסוף ולדאוג לקבל מידע באופן פרטני,
.5.13.1.3
ככל שיידרש לצורך תכנון ההעתקות של תשתיות בזק( ,מידע של
זיהוי הכבלים מסוגים שונים של בזק הנמצאים בתוך כל שוחה
ושוחה לאורך התוואים יתקבל בסקר התשתיות שיבוצע ע"י
המזמין )מידע זה ישמש בין היתר כבסיס לתכנון פרטני של
ההעתקות כמו כן ,המתכנן יתכנן גם תשתיות נוספות של בזק
במידה ויהיה צורך לשלבן בתכנון ההעתקות הנדרש .
העבודה כוללת תכנון העתקות לתשתיות בזק קיימות
.5.13.1.4
ותכנון התשתיות החדשות כפי שיידרש בגלל תכנון הרכבת
הקלה ,הן כדי לפנות את רצועת הרכבת מתשתיות ולוודא שאין
תשתיות חוצות שעומקן (בראש התשתית) קטן מ –  140מ'
ממפלס הרכבת המתוכנן ,הן בגלל שינויי גיאומטריית ומפלסי
הכבישים והן במידת הצורך ,מסיבות הקשורות בתכנון תשתיות
אחרות ,זאת בתיאום עם צוות הפרויקט ועם חברת בזק.
מערכת תשתיות בזק
.5.13.1.5
 .5.13.1.5.1תשתית :צנרת ,שוחות ,ארונות סעף ,עמודים
שיתוכננו להעתקה ע"י היועץ ויועתקו ע"י הסקטור
הציבורי באמצעות חברה מנהלת מטעם היזם
תכנית אב לתחבורה העתקת התשתית תתוכנן ע"י
היועץ
 .5.13.1.5.2כבילה :מערכות כבלים המונחות ומחוברות בתוך
הצנרת ,השוחות ,הארונות והמרכזיות העתקת
הכבילה תתוכנן ותבוצע ע"י חברת בזק.
 .5.13.2תיאור תמציתי של תכולת העבודה
היועץ יידרש לבצע תכנון על כל מרכיביו עד וכולל
.5.13.2.1
מסירה למזמין של תכניות מאושרות למכרז ,אומדני ביצוע,
כתבי כמויות מפורטים ,מפרטים וכן ביצוע פיקוח עליון על
הביצוע של העתקת תשתיות בזק המתוארות בסעיף א' לעיל וכן
תאום ליווי ,ויעוץ בכל הנוגע לפעילות מול בזק לקידום העתקות
מרכיבי הכבילה
 .5.13.3פירוט המטלות שיידרשו מהיועץ
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קבלת חומר התכנון הכולל ,תכניות סטטוטוריות
.5.13.3.1
בשלבים שונים של הכנה ואו אישור ,תאום שירותים ככל
שקיים ,תכניות בדיסציפלינות שונות ,מפרטים ,חומר טכני
וכו') ,קליטתו והתייחסות אליו (בקשות להשלמה ,תאומי תכנון
פרטניים ,תכנון פרטים ותכניות קשורות לנושא וכו') ככל שנוגע
לעבודת תכנון העתקת התשתיות
קבלת נתוני סקר גובי בזק (שיבוצע ע"י אחרים מטעם
.5.13.3.2
תכנית אב לתחבורה) ,בדיקת הנתונים והתייחסות להם ,כולל
פרוט בכתב של השלמות בסקר הגובים אם וככל שיידרשו
זיהוי התשתיות נשואי הצורך בהעתקה
.5.13.3.3
תיאומים עם חברת בזק ,כולל תאום תכנון והשתתפות
.5.13.3.4
בסיורים וכן ליווי עבודת שטח של בזק עם נציגי חברת בזק וכל
גורם אחר כפי וככל שיידרש להשלמת המידע ולצורך תכנון
ההעתקות
תכנון עקרוני של ההעתקות הנדרשות
.5.13.3.5
תאומים עם חברת בזק לקבלת הנחיות לתכנון
.5.13.3.6
ההעתקות ,נתונים ופרטים נוספים ,ולקבלת אישור לתכנון
העתקות המוצעות
תאומים עם חברת בזק וליווי המזמין מול חברת בזק
.5.13.3.7
בטיפול בפתיחת הזמנות בבזק לפעילות התכנון העצמית
(המקבילה להעתקת התשתיות) של חברת בזק עבור העתקות
כבילת בזק בתוך התשתיות המתוכננות להעתקות
סיוע למזמין בבדיקת ובקרת האומדנים ודרישות
.5.13.3.8
התשלום שיוגשו למזמין ע"י חברת בזק בנוגע להעתקות כבילה
ועבודות התחברות וניתוק במערכות בזק ,כולל התייחסות
ללוחות הזמנים לתכנון של חברת בזק וללוחות הזמנים לביצוע
העתקות הכבילה של חברת בזק
תכנון מפורט של ההעתקות תשתיות הבזק ו/או של כל
.5.13.3.9
השינויים הנדרשים בתשתיות בזק (צנרת ותשתיות ,שוחות,
ארונות תקשורת ,עמודים ,כבלים וכו') תוך תאום פרטני עם כל
גורמי התכנון האחרים וכל מרכיבי המערכות הרלוונטיות ,כולל
תאום עם גורמי ומתכנני המערכות האחרות
טיפול בקבלת אישור חברת בזק ושל כל גורם אחר לגבי
.5.13.3.10
התכנון וכפי שיידרש לצורך ביצוע העבודות
הכנת חומר למכרז :תכניות כתבי כמויות ,אומדנים
.5.13.3.11
ומפרטים לעבודות העתקת תשתיות ומערכות בזק
ליווי והתייחסות למכרזי העתקת התשתיות בהקשר של
.5.13.3.12
הסעיפים הנוגעים להעתקות תשתיות בזק.
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פיקוח עליון על הביצוע כולל מעקב אחר הביצוע ומתן
.5.13.3.13
פתרון לקונפליקטים בלתי צפויים שיתגלו במהלך העבודה
והמשך תאום מול בזק בזמן הביצוע ועד השלמת העתקת
הקווים וניתוק הקווים הישנים.
ממשקים ותיאום :המתכנן יידרש לעבוד בשיתוף פעולה
.5.13.3.14
הדוק עם הגורמים המתאימים בבזק על מנת להבטיח שיתוף
פעולה עמם כמו כן יעבוד המתכנן בשיתוף פעולה מלא עם מתכנן
מערכות הרכבת הקלה.
.5.14

יועץ נגישות מורשה מתו"ס
 .5.14.1תכולת העבודה – התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
תכנון מפורט
.5.14.1.1
פיקוח עליון
.5.14.1.2
רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים
.5.14.1.3
הבאים.
 .5.14.2עיקרי תכולת העבודה
ייעוץ לנגישות אנשים עם מוגבלויות בכל חלקי
.5.14.2.1
הפרוייקט לרבות:
 .5.14.2.1.1תחנות הרכבת
 .5.14.2.1.2קרונות הרכבת
 .5.14.2.1.3מבנים המשרתים את הקו
 .5.14.2.1.4דרכי גישה לתחנות הרכבת
 .5.14.2.1.5מדרכות
הופעה בפני ועדות התכנון
.5.14.2.2
עדכון ומעקב אחר הגדרת דרישות הנגישות של הרכבת
.5.14.2.3
הקלה עם גורמי הנגישות בארץ
מעקב שוטף והתאמת צורכי הנגישות של הרכבת הקלה
.5.14.2.4
לתקנות הרלבנטיות והעדכניות
 .5.14.3תאור מפורט של משימות יועץ הנגישות
משימות
.5.14.3.1
 .5.14.3.1.1סיוע לאדריכל בהכנת תוכנית כללית סופית למבנה
בכל הקשור לנגישות וסידורים לאנשים עם
מוגבלויות
 .5.14.3.1.2סיוע לאדריכל בהכנת תוכניות לרשויות
המוסמכות וטיפול באישורן הכנסת תיקונים
ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים בכל הקשור
לנגישות וסידורים לאנשים עם מוגבלויות לפי
דרישת הרשויות המוסמכות ,בהסכמת המזמין
ובתיאום עם האדריכל
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 .5.14.3.1.3טיפול בקבלת אישור הרשויות לבקשה להיתר
בנושאים של נגישות וסידורים עבור אנשים עם
מוגבלויות
תוצרים
.5.14.3.2
 .5.14.3.2.1דו"חות ותוצרים טכניים
 .5.14.3.2.2דו"ח מסכם המתאר את תהליך התכנון הסופי,
פרוגרמת נגישות ואישור לתכניות האדריכליות,
פיתוח ,תנועה ,חניה ומערכות
 .5.14.3.2.3אישור הרשויות להיתר בנושאים של נגישות
וסידורים לאנשים עם מוגבלויות
תוכניות
.5.14.3.3
 .5.14.3.3.1תשריטים עם פתרונות הנגישות מאושרים על ידי
הרשויות על גבי תוכניות מדידה עדכניות בקנ"מ
 . 1:1250התשריטים יערכו ע"י עורך הבקשה
בהתאם להנחית יועץ הבטיחות.
עריכת בקשה להיתר בניה
.5.14.3.4
משימות
.5.14.3.5
 .5.14.3.5.1טיפול בהוצאת אישור מורשה נגישות מתו"ס
לתכניות הבקשה להיתר הערוכות ע"י מגיש
התכנית – להגשה לרשויות טיפול בקבלת כל
האישורים המוקדמים הנדרשים על ידי הוועדות
לדיון בבקשה להיתר בניה
 .5.14.3.5.2השתתפות בדיוני הוועדות על פי הצורך
 .5.14.3.5.3מילוי התנאים לקבלת היתר לאחר הדיון בוועדות
תוצרים
.5.14.3.6
 .5.14.3.6.1תכנית הגשה מאושרת בנושא נגישות לרשויות
 .5.14.4תכנון מפורט
משימות
.5.14.4.1
 .5.14.4.1.1סיוע וליווי לאדריכל בהכנת תוכניות עבודה
אדריכליות מפורטות ומוסברות כדרוש ,וכן הכנת
תוכניות מנחות לעבודות היועצים האחרים
בפרוייקט ,הכל בקנה מידה המאפשר ביצוע נאות
של העבודה בתחומים של נגישות וסידורים עבור
אנשים עם מוגבלויות
 .5.14.4.1.2ליווי ,בדיקה ואישור תכניות אדריכליות ,פיתוח,
תנועה וחניה ומערכות כמו מעליות לנושאי נגישות
 .5.14.4.1.3הכנת תכניות פרטים בקנה מידה מוגדל ,המאפשר
ביצוע נאות של העבודה – באחריות האדריכל
בתיאום עם היועץ.
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 .5.14.4.1.4הכנת מפרטים וכתבי כמויות ושאר המסמכים
הנדרשים המתאים את הנדרש בנושא הנגישות.
תוצרים
.5.14.4.2
 .5.14.4.2.1דו"חות ותוצרים טכניים
 .5.14.4.2.2דו"ח מסכם המתאר את תהליך התכנון המפורט
ופרוגרמה מאושרת
 .5.14.4.2.3חוות דעת בנושא הנגישות בכל הקשור למכרז בין
הקבלנים
תוכניות
.5.14.4.3
 .5.14.4.3.1אישור תשריטים ברמת תכנון למכרז עם פתרונות
הנגישות
 .5.14.4.3.2אישור תשריטים ברמת תכנון לביצוע עם פתרונות
הנגישות
 .5.14.5פיקוח עליון
פיקוח עליון יבוצע בהתאם לנספח פיקוח עליון
.5.14.5.1
.5.15

מתכנן תשתיות רמזורים
 .5.15.1תכולת עבודה  -התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
תכנון מפורט
.5.15.1.1
פיקוח עליון
.5.15.1.2
רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים
.5.15.1.3
הבאים
 .5.15.2עיקרי תכולת העבודה
תכנון כל התשתיות לרמזורים ובקרה הן של הרכבת והן
.5.15.2.1
של הרכב המופיעים בתכניות התנועה
התכנון ייעשה עבור תכנית אב לתחבורה ירושלים,
.5.15.2.2
במסגרת פרויקט הקו הכחול ,וישמש עבור המזמין ועיריית
ירושלים את "מדור הרמזורים והבקרה" בפרויקט
התכנון יאושר על ידי תכנית אב לתחבורה ירושלים,
.5.15.2.3
ועיריית ירושלים – מדור רמזורים ובקרה.
 .5.15.3פירוט תכולת העבודה
תכנון מפורט:
.5.15.3.1
 .5.15.3.1.1השתתפות בישיבות תיאום תכנון ככל שיידרש
 .5.15.3.1.2בדיקת מצב קיים מערכות קיימות לאורך התוואי
 .5.15.3.1.3בדיקת צרכים נוספים במערכות ,לצורך תכנון סופי
 .5.15.3.1.4הכנת תכניות עבודה מפורטות
 .5.15.3.1.5תכנון מפורט של תשתיות בצמתים
 .5.15.3.1.6תכנון מפורט של תשתיות בקרת תנועה
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 .5.15.3.1.7תכנון מפורט של מערכות התקשורת בין הרמזורים
ואביזרי מערכת בקרת התנועה
 .5.15.3.1.8הכנת מפרטים ,פרטי ביצוע וכתב כמויות
לתשתיות הרמזורים והבקרה
 .5.15.3.1.9הכנת אומדן ביצוע הרמזורים ומערכות בקרת
התנועה
.5.15.3.1.10תיאום התכניות עם המתכננים והיועצים האחרים
פיקוח העליון  -בהתאם לנספח פיקוח עליון
.5.15.3.2

.5.16

יועץ איכות סביבה
 .5.16.1תכולת עבודה  -התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:
תכנון מפורט
.5.16.1.1
פיקוח עליון
.5.16.1.2
רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים
.5.16.1.3
הבאים
 .5.16.2תכנון מפורט סביבתי
בשלב זה לאחר אישור התכנית יוכנו מסמכים
.5.16.2.1
סביבתיים מפורטים כחלק מאישורי היתר הבניה ,הרשאות
ומסמכים מפורטים לביצוע של התכנית הסטטוטורית.
בתכניות לרכבות קלות נידרשת הכנת מסמכי ביצוע
.5.16.2.2
לשלב ההקמה ולשלב ההפעלה של הרכבת.
 .5.16.3פיקוח עליון
בשלב זה ידרשו לעיתים פיקוח עליון על העבודות בשטח
.5.16.3.1
כולל לעיתים בדיקות רעש ואיכות אוויר ,בדיקה סביבתית
ופיקוח על שטחי התארגנות ועבודות הקבלן על פי הצורך על
מנת לוודא שהוא מקיים את דרישות נספחי הביצוע המפורטים
לשלב ההקמה.
בדיקות הרעש ואיכות האויר המוזכרות לעיל אינן
.5.16.3.2
מחליפות את הבדיקות שעל הקבלן לבצע.
 .5.16.4דגשים בעבודת יועצי התסקיר
נקודת המוצא להערכת מאפייני היועצים השונים הינם
.5.16.4.1
ההנחיות הקיימות בתסקירי השפעה על הסביבה.
עבודת היועץ האקוסטי מתבססת על הניסיון שנרכש
.5.16.4.2
עד כה בתסקירי ההשפעה על הסביבה שנערכו עבור תכניות
הרכבת הקלה בירושלים.
תנאי לעבודת היועץ הסביבתי המפורט הינו תאום עם
.5.16.4.3
המשרד להגנת הסביבה ,עיריית ירושלים להתעדכנות בחוקים
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ובתקנים ובמתודולוגיה הנדרשת לבדיקות הסביבתיות
בתחומים השונים (רעש ,איכות אוויר וכו').
תנאי לעבודת היועץ בכל שלב הינו תאום עם מזמין
.5.16.4.4
העבודה צוות התכנון ורשויות התכנון על העבודה הנדרשת
והשטחים הרגישים שבסביבה (אתרים הסטוריים ,מבנים
לשימור ,שטחים רגישים ,שמורות טבע וכו').
הכנת הפרק האקוסטיקה בתכנון מפורט מבוסס על
.5.16.4.5
התקנים שנקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה והניסיון שנירכש
בתסקירים וחוו"ד סביבתיות שהוכנו עבור קווי רק"ל ותוצאות
בדיקות רעש וניטור רעש שבוצעו ע"י הזכיין וצוות תכנית אב
לתחבורה.
הפיקוח העליון האקוסטי כולל גם אפשרות למדידות
.5.16.4.6
רעש מדגמיות בשלב העבודה /ו /או ניטור לאחר סיום העבודה.
תכנית הניטור תוכן על ידי מתכנן איכות הסביבה .הניטור לאחר
סיום העבודה יבוצע כנגד התקשרות נפרדת עם יועץ שתבחר
תכנית אב לתחבורה
הכנת סקרים אקולוגיים מפורטים מלאים או חלקיים
.5.16.4.7
לשלב הביצוע ייעשו על פי דרישת הרשויות ועל פי הצורך לפי
הנחיות הצוות כולל סקרים לקרקעות מזוהמות  .סקרים אלו
אינם חלק מהתכולה והם יעשו על ידי יועצים שימונו על ידי
תכנית אב.
פרק זיהום אוויר ומטאורולגיה.
.5.16.4.8
הכנת פרקי ניטור אוויר לשלב התכנון המפורט ייעשו על
.5.16.4.9
פי דרישת הרשויות ועל פי הצורך לפי הנחיות הצוות.
עדכון של סקר ייעודי הקרקע ,בשלב התכנון המפורט
.5.16.4.10
והכנת נספחי הביצוע ייעשו על פי דרישת הרשויות ועל פי הצורך
לפי הנחיות הצוות.
יעוץ אלמ"ג לתוואי הרק"ל כולל קבלת אישורי המשרד
.5.16.4.11
להגנת הסביבה לתחנות המישרים ולתוואי הרק"ל בשלב
התכנון המפורט  ,ייעשו על פי דרישת הרשויות ועל פי הצורך לפי
הנחיות הצוות.
במסמכי הביצוע לשלב ההפעלה נידרש יעוץ אקלימי
.5.16.4.12
לתחנות הרק"ל
נספחי הביצוע לשלב ההקמה וההפעלה על פי הדוגמא
.5.16.4.13
המצ"ב כוללת התייחסות לנושאים הבאים:
 .5.16.4.13.1מניעת מפגעים מאתרי התארגנות
 .5.16.4.13.2טיפול בעודפי עפר
 .5.16.4.13.3הערכת מפגעים מהסטות תנועה (רעש ואיכות
אוויר) והטיפול בהם.
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 .5.16.4.13.4מניעת זיהום קרקע
 .5.16.4.13.5מניעת מפגעי רעש וזיהום מעבודות ההקמה
 .5.16.5יעוץ אקלימי לתחנות רכבת קלה  -על היועץ לקבל את אישור הגורמים
המוסמכים לכלל המסמכים.

תכנון מפורט אינפרא 2
 .6.1היועץ יתכנן את התשתיות והאלמנטים הנדרשים לטובת עבודות הזכיין (אינפרא )2
ברמת תכנון כמוגדר בטבלה להלן .יובהר כי ההנחיות ,המפרטים ,הסטנדרטים
והתכניות התקפות לכל הקו הכחול ימסרו למתכנן מידי מתכנן הקו הכחול או מתכנן
התכנון המוקדם של הקו הסגול .על המתכנן יהיה לפתח את התכנון עבור האלמנטים
הנדרשים ולוודא את תאימות התכנון של המקטעים לתכנון אינפרא  2הכולל של הקו
הכחול.
 .6.2יובהר כי לא תתכנן סטיה בתכנון מהההנחיות והמפרטים שימסרו וכי על המתכנן יהיה
להתאים את תכניות אינפרא  1שיוכנו על ידו לתכניות אינפרא 2
 .6.3המתכנן יקבל את המפרטים עבור המערכות שתוכננו על ידי צוותי התכנון של הקו
הכחול ובמסגרת התכנון המוקדם של הקו הסגול ויהיה אחראי על התאמתם למקטעי
התכנון שבאחריותו.
 .6.4המתכנן יידרש לערוך תכנון האלמנטים הספציפיים למקטעים שבאחרויותו.
 .6.5המתכנן ישתתף במענה לשאלות מציעים במכרז הזכייני וכן בבדיקת ההצעות ככל
שיידרש.
 .6.6במקטעים המשותפים ל JNETידרש המתכנן לבחון את הממשקים לתשתית הקיימת
הנדרשים ולתכנן את הפתרונות הנדרשים להקמת הקו והפעלה משותפת
.6.7

עיקרי העבודה לתכנון מערכות (אינפרא)2
 .6.7.1תכנון התוויה פיסית של מסלול הרק"ל והמבנה העליון כולל המסילות
 .6.7.2תכנון מערכות הרק"ל השונות כולל תקשורת ,ביטחון ,בטיחות ,בקרה,
איתות (כולל במנהרה) וכו
 .6.7.3תכנון חשמול כולל מערכת אורכית ,חדרי השנאה ,חיבורים לחברת
חשמל ,הארקות( כולל במנהרה) וכו'.
 .6.7.4ביסוס עמוד הקטינרי
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 .6.7.5תכנון התשתיות לתקשורת למערכת בקרת הרמזורים והטמ"ס בתוואי
מסלול הרק"ל כולל חיבורם למרכז הבקרה.
 .6.7.6תכנון תשתיות לגלאי העדפה בתוואי מסלול הרק"ל כולל הגלאים עצמם.
 .6.7.7תכנון תשתיות חישמול לרמזורים בצמתים כולל תשתיות הזנה חשמלית
לציוד הרמזורים התקשורת גלאי העדפה והטמ"ס.
 .6.7.8תכנון מערכות התקשורת לבקרת הרמזורים.
 .6.7.9תכנון מערכות הטמ"ס המיועדות לבקרת הרמזורים ותנועה ומערכת
התקשורת עבורן.
 .6.7.10תכנון החשמול בתוואי הרק"ל עבור :רמזורים,טמ"ס,מערכות
התקשורת לבקרת רמזורים ,מערכות גלאי העדפה כולל המערכת
האורכית ,הארקות ,מערכות אל פסק והחיבורים לחברת חשמל.
 .6.7.11תכנון מערכות לתחנות על הגשרים.
 .6.7.12הוצאת היתרים מהגופים הרלוונטים בהתאם להוראות התכנית.
 .6.7.13תכנון של תכנית תפעולית.
 .6.7.14השלמת מסמכי סביבה לצורך ביצוע הפרויקט שכוללים מסמכי סביבה
עבור היתרי אינפרא  2לשלב ההפעלה (כולל דוחות אקלימיים ככל
שיידרשו).
 .6.7.15ביצוע  CSDלכלל התכניות (אינפרה  1ו-אינפרה  )2עד תאום מלא.
 .6.7.16הכנת תוכנית תיאום תשתיות לאינפרא 2
 .6.7.17הכנת כל החומר המקצועי הנדרש למכרז כולל ליווי תהליך משלב הPQ
ועד המסירה.
 .6.7.18אחריות לביצוע על  RAMSכולל במקטע התת קרקעי.
 .6.8פירוט תכולת העבודה לתכנון אינפרא ( 2לשם הנוחות ,מובא בשפה האגלית)
The M&E scope of work for Infra_2 following the design-build approach
includes the following disciplines
Trackworks including surfacing slab, track slab and foundation slab



LRT Power supply



Overhead Catenary System



Low voltage and light current systems
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Railway Signaling

6.8.1. TRACKWORKS
6.8.1.1.
Rail profile layout in accordance to Blue-Line,
6.8.1.2.
Fastenings and vibration damping details in accordance to
Blue-Line,
6.8.1.3.
Track Bed Structure details in accordance to Blue-Line,
6.8.1.4.
Track equipment layout at a scale 1:250 including switches,
crossovers, dilatations
6.8.1.5.
Electrical Isolation in accordance to Blue-Line,
6.8.1.6.
Track bed drainage layout (scale 1:250) and details (scale 1:5,
1:10, 1:20 as applicable).
6.8.1.7.
Typical plans and cross-sections of track equipment suited ti
the blue-Line.
6.8.1.8.
Survey and list of sensitive areas and buildings which might
require special track arrangement in order to limit noise and
vibrations levels.
6.8.1.9.
All of the above will be based on track works detailswhich will
be given to the designer by JTMT. The overall compilation of
the track works details shall be under the Client’s responsibility
and can be carried out by its representative assigned to such
services.
6.8.1.10.
If applicable, the Designer will provide any particular details of
the completed and approved design applying only in the
sections designed by him to the Blue Line Consultant for
integration.
6.8.2. LRT POWER SUPPLY
6.8.2.1.
Rectifier room equipment layout and civil engineering guide
plans (HV Units, HV/MV transformers, rectifiers, circuitbreakers, isolators, LV transformers, LV switchboards, battery
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6.8.2.2.
6.8.2.3.
6.8.2.4.
6.8.2.5.

6.8.2.6.
6.8.2.7.
6.8.2.8.
6.8.2.9.

chargers, cables) according to the preliminary design given by
JTMT
Power supply design from rectifier rooms to the OCS System
Determination of the power supply requirements and
calculation of the power consumption on direct current
Single line diagrams;
All additional necessary inputs for the Blue Line Consultant to
enable the performance of overall run power simulations for
the entire Blue Line.
Earthing principles design and details if applicable
Stray currents analysis,protection arrangements and stray
current design if applicable.
The MV power supply design is to be provided fully by JTMT.
The overall compilation of any PSS schemes, drawings and
other documents shall be under the Client’s responsibility and
can be carried out by its representative assigned to such
services.

6.8.3. OVERHEAD CATENARY SYSTEM
6.8.3.1.
Protection principles
6.8.3.2.
OCS pole locations and layout design at a scale of 1:250,
identifying types of masts and foundations and electrical
sections
6.8.3.3.
Typical equipment and cable ducts installation layout
6.8.3.4.
Electrical Supply and sectioning diagram
6.8.3.5.
Structural design of each type of pole foundation based on soil
conditions and the underneath environment
6.8.3.6.
Associated structural and OCS load calculation notes.
6.8.4. LOW VOLTAGE AND LIGHT CURRENT SYSTEMS
6.8.4.1.
Backbone transmission network, SCADA system, automatic
vehicles location system (AVLS), public information System
(PIS), public address, time distribution, emergency call
systems, fare collection system, video surveillance System,
access control system.
6.8.4.1.1.
Systems equipment on platforms
to be
integrated in the design documentation by the
Blue Line Consultant

66

6.8.4.1.2.

RSS layout including signals, axle counters and
loops, scale 1:250, with a description of routes
6.8.4.1.3.
Detailed interfaces with Track equipment
(switches etc.)
6.8.4.1.4.
Detailed interface with Traffic light signaling
6.8.4.1.5.
RSS schemes o be integrated in the design
documentation by the Blue Line Consultant
6.8.4.2.
The overall compilation of any LV and RSS systems schemes,
drawings and other documents shall be under the JTMT's
responsibility and can be carried out by its representative
assigned to such services.
6.8.5. SAFETY
6.8.5.1.
Preparation of the following safety related documents by adhering
to CENELEC series of standards, in interface and coordination
with the Blue Line Consultant, and interfacing and receiving
with approvals from an Independent Safety Assessor
(ISA):Safety Management Plan (SMP) for the section designed
by him.
6.8.5.2.
Follow up hazard logs and safety checks during the course of DD
6.8.5.3.
Preparation of the Preliminary hazard analysis ( including hazard list
and hazard tables) and Hazard Logs.
6.8.5.4.
Preparation of the Preliminary Safety Case for the section designed
by him..
6.8.5.5.
The overall compilation of any safety related documents shall be
under the Client’s responsibility and can be carried out by its
representative assigned to such services.
6.8.5.6.
6.8.6. OPERATION
6.8.6.1.
Any special O&M requirements and consideration which shall be
applicable for the designed sections only.
6.8.6.2.
The Desinger will provide input data for a run time simulation to be
carried out by the Client.
6.8.6.3.
The input data relates to speed profile (speed –location diagram),
horizontal and vertical track alignment, location of junctions
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6.8.6.4.

and any particular locations along the the section designed by
him, where speed limits need to apply.
The overall compilation of any operation related documents shall be
under the Client’s responsibility and can be carried out by its
representative assigned to such services.

6.8.7. TENDER DOCUMENTS
The overall SoW for Consultant’s Infra_2 tender contribution
includes / excludes the following services, respectively and is
based on the following assumptions:
6.8.7.1.

6.8.7.2.

6.8.7.3.

6.8.7.4.
6.8.7.5.

6.8.7.6.

6.8.7.7.

The lead on the preparation of the tender documents shall be under
the Client’s responsibility and can be carried out by its
representative assigned to such services;
JTMT will settle and provide the tender tree structure including any
complementary information about allocation of any tender
documents within the structure immediately after the execution
of this proposal;
JTMT will provide all necessary templates, procedures to be
followed and standards that shall apply according to the time
schedule Annex 2, PSP code 01-2.1.8;
Deliverables lists will be automatically generated within the client’s
DMS Mezzoteam; for the avoidance of doubt: providing tender
packages, including list of deliverables in accordance with
JTMT’s tender strategy is the Consultant’s responsibility
The desinger will not provide any general tender documents as
included in Volume 3, Part 1 of the J-NET tender, except for a
description of the section designed by him. for the Project
Overview;
The designwr shall review, follow-up and provide comments to all
Technical Specifications in the Blue Line Tender (including
Cyber Security Requirements, Security Requirements etc)
and shall ensure that all requirements stated in the Technical
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6.8.7.8.

6.8.7.9.
6.8.7.10.

6.8.7.11.

6.8.7.12.

6.8.7.13.

6.8.7.14.
6.8.7.15.

Specs are implemented accordingly into the Consultant’s
design.
The Consultant shall ensure its design is complying with the RAM
requirements which shall be defined by the Blue Line
Consultant.
The desinger will review any of the PTSs in order to verify if the the
section designed by him are fully covered by the specifications
and will provide respective input to be added in case it turns
out that any requirements that are missing; the Client shall be
responsible for updating the PTSs, which can be carried out by
its representative.
The civil works specifications for multitubular will be in accordance
to the blue line deisgn. manly: The Consultant shall be aware
of the updated of the split Infra 1/ Infra 2..
The following deliverables to be prepared by the Consultant and
attached to Volume 3, Part 3: Appendix 1 : Preliminary Hazard
List, Appendix 2 : Preliminary Hazard Table. These
attachments will be as they are produced by the Consultant
and for the section designed by him only.
In case The desinger shall be involved in responding to RFCs or in
bids evaluation, those services are not included in the deisgn
fees. Those services will be preformed by the consultant as an
"On-Call" service and renumination will be paid accordingly.
Any amendments or updates to any kind of tender documents
provided by The desinger after design completion and
approval are not included in this proposal and for any of such
services provisions of the 3rd Addendum to the Contract shall
apply.

:2 להלן פירוט תכולת העבודה למערכות אינפרא
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.6.9

מס'

שם מערכת
.1

for

תיאור המערכת

work

תכולת התכנון ()SOW

תוצרי תכנון

Civil

פסיביות  תכניות ליישום
תשתיות
עבודות אזרחיות למימוש התשתיות  תכנון
ועבודות בינוי תומך תקשורת
למערכת התקשורת לתמיכה באסטרטגיה
המוגדרת בתכנון הסופי של מערכת זו (צנרת
ותאים).

Civil

פסיביות  תכניות ליישום
תשתיות
עבודות אזרחיות למימוש התשתיות  תכנון
ועבודות בינוי תומך תקשורת
למערכת התקשורת לתמיכה באסטרטגיה
המוגדרת בתכנון הסופי של מערכת זו
(צנרת ותאים).

communication
backbone

הערות
חלק מביצוע קבלן האינפרא 1
בהתאם להנחיות.
תכנון מפורט לביצוע כמכרזי
כ"כ .

.2

for

work

Traffic

lights

control & CCTV
communication

חלק מביצוע קבלן האינפרא 1
בהתאם להנחיות.
תכנון מפורט לבצוע כמכרזי
כ"כ.

backbone
.3

for

Civil

work

lights

Traffic

detectors

priority

פסיביות  תכניות ליישום
תשתיות
עבודות אזרחיות למימוש התשתיות  תכנון
ועבודות בינוי תומך תקשורת
למערכת התקשורת (צנרת ותאים).

בהתאם להנחיות.
תכנון מפורט לבצוע כמכרזי

electric backbone
.4

חלק מביצוע קבלן האינפרא 2

כ"כ.
 מפרטים טכניים.

השלמת תכנון למכרז PFI/DB

Mechanical

שערי כניסה להולכי רגל וכלי רכב,

 שרטוטים.

בלבד

Systems

מחסומים ושערים לכלי רכב.

 מפרטי בדיקות.

Electro

Security

מערכות אלקטרו-מכאניות לביטחון –

 תכנון ראשוני.
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.5

 מיגון מבנים.

 מפרטים טכניים.

עבור

Protection Means

 מיגון תשתיות.

and Hardening

 ניתוחי פיצוץ.

 שרטוטים
אדריכליים

קרקעיות ,תחנות עיליות ,חדרי

אמצעי מיגון פיזיים לתשתיות.

Physical

 מקלוט.

 תכניות
קונסטרוקציה
 מפרטי בדיקות

.6

בינוי תשתיות למערכת

עבודה בינוי למימוש התשתיות למערכת

חשמל כולל מערכת

החשמל ,כולל מתח גבוה ,מתח נמוך,

מתח גבוה ,מתח נמוך,

ומתח  DCלתמיכה באסטרטגיה המוגדרת

 DCומתח לצורך

בתכנון הסופי למערכת זו (צנרת ותאים).

 תכנון תשתיות חשמל מתח  מפרטים טכניים.
גבוה ,נמוך ,ותשתיות .DC
 שרטוטים של כל
המערכות חשמל.
 תכנון מפורט לעבודות בינוי
 כתב כמויות.
 ביסוס

הנעה רכבתי ומערכות
אלקטרומכניות
(מעליות,

דרגנועים,

מערכות ניקוז ,אוורור,
מיזוג אויר וכו').
(מולטיטאבולר)
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 כתב כמויות.

מנהרה,

תחנות

תת-

השנאה ,וכו'.
השלמת תכנון למכרז PFI/DB
בלבד

.7

בינוי תשתיות למערכת

מערכות מתח נמוך לצורך הזנות כל

נמוך,

מערכות

תקשורת

לרמזורים וציוד בקרה

וטמ"ס.

חשמל

מתח

טמ"ס

הציוד

לרמזורים

ותקשורת

לרמזורים.


 אספקת חשמל באיכות גבוהה
ואמינה.

 שרטוטים של כל
המערכות חשמל.
 כתב כמויות.

 תכנון תשתיות חשמל מתח
נמוך ,ותשתיות לצמתים
מרומזרים וציוד התקשורת
והטמ"ס.
 תכנון מפורט.
 כתב כמויות.
 בדיקת עומסים של מערכת
מתח ונמוך.
 בדיקות כל הציוד חשמלי
במפעל היצרן.

.8

and

Foundation

pipes for Traction
Power Distribution
Overhead
Equipment
)(OHLE

ביסוס וצנרת לתמיכת מערכת קטנרי  פזור עמודי קטנרי בקטע עילי.
לצורך הזנה רכבת בקטע עלי ותת קרקעי

 פיזור מוט קשיח בקטע תת
קרקעי.

מערכת .DC

 חישוב עומסים מכניים לעמודי
קטנרי.
 בחירת
מערכת
עמודים
צנרת,
יסודות
מערכת
וכו').
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כל הפרמטריים של
(סוגי
קטנרי
,ברגיי יסוד ,סוגיי
סוגי ארקות ,סוגי
 ,קוטר חוט הזנה,
מתיחה אוטומטית

 תכניות ליישום

.9

.10

and

Earthing

system

Bonding

system

for

all

מערכת הארקות והחזר זרם לחדר טכני.

 הגדרות
למערכת

פונקציונאליות  תכניות ליישום

 ארכיטקטורה ופריסה

השלמת תכנון למכרז PFI/DB
בלבד

 תכנון מפורט.

included in Infra 1

 תכנון תהליכים במערכת

works

 תכנית בדיקות

Current

Stray

מערכת הקליטה זרמים תועים של זרם

 הגדרת פונקציונאליות למערכת  תכניות ליישום

השלמת תכנון למכרז PFI/DB

system

Control

ישר ( ) DCוהגנה נגד הקורוזיה ותהליך

 תכנון מפורט.

בלבד

included in Infra 1

החרור כהגנה על מערכות הרכבת( .הגנה

 תכנון תהליכים במערכת

works

על תשתיות של אחרים הינה תכולת

 תכנית בדיקות

המתכנן במסגרת אינפרה )1
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פיקוח עליון
.7.1

כללי

בשלבי ביצוע הפרויקט ,כחלק בלתי נפרד מהתכנון ומהביצוע ,וכמרכיב משמעותי ממערך האיכות
הכולל של הפרויקט ,המתכננים שהיו מעורבים בתכנון הפרויקט מבצעים פיקוח עליון על
העבודות בפרויקט.
.7.2

מטרה

מטלות הפיקוח העליון הן:
-

להבהיר למבצעים את התכניות לביצוע.
לוודא שהביצוע נעשה על פי התכנון.
להשיב על בקשות הקבלן לקבלת מידע (.)Request For Information
לאשר ולתכנן (באם נדרש) שינויי תכנון המתחייבים מהביצוע .
לאשר בסיום העבודה את התאמת תכניות העדות ( )As-Madeלתכנון.

.7.3

הנחיות לביצוע פקוח עליון

פיקוח עליון יבוצע באופן שוטף ,לאורך כל תקופת הבצוע.
א .תחילת הבצוע
עם כניסת הקבלן ,כולל קבלני משנה לעבודה ,תתקיים ישיבת התנעה בהשתתפות :הקבלן ,מנהל
הפרויקט (המפקח) ,מנהל הבטחת איכות  ,מתכנן ראשי והמתכננים המקצועיים הרלוונטיים
לביצוע העבודה.
ישיבת התנעה תתקיים לפני כל כניסה לביצוע של הקבלן בדיסציפלינה חדשה ,או בנושא או שיטת
עבודה חדשה שלא נדונה בפגישת התנעה ראשונה.
פגישה זו תכלול ,בין היתר ,הפעילויות הבאות:
-

הצגת התכנון.
דגשים מיוחדים לביצוע.
מגבלות סביבתיות ואחרות.
וידוא כי מסמכי הביצוע שבידי הקבלן מעודכנים ומלאים.
קביעת סדרי פגישות וסיורי פ''ע בהתאם לנוהל – באחריות מנה"פ.

ישיבה זו תזומן ע''י מנהל הפרויקט ,לא יאוחר משבועיים לפני תחילת ההתארגנות של הקבלן
בשטח.
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ב .שיטת הביצוע וחומרים
לפני ביצוע עבודה חדשה כלשהי ,הקבלן מציג בפגישת ההתנעה את אופן ושיטת ביצוע העבודה,
לרבות החומרים שישתמש בהם .מנהל הפרויקט ,המתכננים הרלבנטיים ,מנהל הבטחת איכות
בודקים את הצעת הקבלן במסגרת פגישת ההתנעה ונותנים חוות דעתם באם נדרש .בנוסף,
המתכנן הרלוונטי יעמוד לרשות מנה"פ לצורך מתן חוות דעת נוספת לאורך תקופת הביצוע.
ג .מהלך הבצוע
מתכנן מוביל יבצע סיור פיקוח עליון בתדירות של פעם בשבועיים או בהתאם לצורך עפ"י בקשת
מנה"פ.
המתכננים המקצועיים יבצעו סיורים עפ"י אבני דרך אשר יוגדרו בתכנית בקרת האיכות ,ככלל
הביקורים יהיו כאשר הקבלן מבצע עבודה נשוא התכנון של המתכנן הרלבנטי .בנוסף ישתתפו
בסיורים אליהם יוזמן ע"י מנהל הפרויקט.
בכל סיור חובה על המתכנן להוציא דוח פיקוח עליון ולמסור למנהל הפרויקט (אשר ימסור אותו
לקבלן ולמנהל הבטחת איכות.
הדוח יכלול חוות דעתו של המתכנן על אופן הביצוע ,והערות לטיפול/תיקון באם יידרשו ,הדוח
יופק בתוך  2ימי עבודה ממועד הסיור או מועד קבלת דוח בקרת איכות.
מנהל בקרת איכות יעביר להתייחסות המתכנן/המתכננים הרלבנטיים עותק מכל דוחות הבקרה,
לרבות כל הבדיקות ,מקור אספקת החומרים .המתכנן/המתכננים הרלבנטיים יתייחסו לדוחות
בתוך דוח פיקוח עליון כחלק מהסיור או בדוח נפרד.
המתכנן/המתכנן הרלבנטי ישתתף בסיורים במפעלים מהם מסופקים חומרי הבנייה ,במידה
ויהיה צורך בכך.
כל הערות המתכנן ירוכזו על ידי בקרת איכות מטעם ניהול הפרויקט למעקב אחר תיקונם.

ד .בקשה לקבלת מידע Request For Information - RFI
במהלך העבודה מעלה הקבלן שאילתות על התכנון (אי התאמות בין תכניות ,אי התאמות
לתקנים ,לדרישות והנחיות וכדו') .המתכנן/המתכנן הרלבנטי מחויב להשיב לבקשות אלו בתוך 14
יום מקבלת השאילתה בכתב .במקרים בהם המתנה לתגובת המתכנן עלולה לפגוע בלוח הזמנים
של הקבלן ,תצוין עובדה זו בשאילתה והמתכנן יעשה ככל יכולתו להשיב בזמן קצר יותר.
ה .שינויי תכנון בשלב הביצוע
בכל מקרה בו נדרש שינוי המשפיע על התכנון ,אם בשל שאילתה מהקבלן או מנהל הפרויקט או
בקשת המזמין או בשל צורך להתאמה לתנאי שטח ,יערוך המתכנן/המתכנן הרלבנטי את השינוי
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וימסור למנהל הפרויקט חוות דעתו על השפעת השינוי על האיכות ו/או התקציב ו/או לוח הזמנים
של ביצוע הפרויקט.
יובהר כי המתכנן אינו מתחייב לקבל את כל בקשות הקבלן ומנה"פ לשינויי תכנון ובסמכותו
לדרוש ביצוע בהתאם לתכנון.
במידה ויידרשו עבודות תכנון שלא בגלל המתכנן ,הנ"ל יהיו עבודות רה-תכנון ותשולם עבורם
התמורה המבוקשת.
ככל שיידרש שינוי תכנון בשלב הביצוע ,באחריות מנהל הפרויקט לנהל תהליך זה ,תוך מעורבותו
של המתכנן המוביל ושל המתכננים המקצועיים הרלוונטיים( .המתכנן אינו רשאי ליזום שינוי
ישירות מול הקבלן).
ו .סיום ביצוע ומסירת הפרויקט
המתכננים ישתתפו בסיורי מסירת עבודה עם השלמתה ,תפקידם של המתכננים לוודא בסיורי
המסירה כי העבודות בפרויקט בוצעו בהתאם לתוכניות המאושרות ,כי לא נפלו פגמים בבצוע
מבחינה זו וכי כלל אי ההתאמות הרלוונטיות למתכנן שנפתחו במערכת בקרת האיכות תוקנו
לשביעות רצונו של המתכנן.
המתכנן יבדוק ויאשר בכתב בחתימתו ,התאמה בין תכניות העדות ,כפי שהוכנו על ידי הקבלנים ,
לתכניות הביצוע בגרסתם האחרונה או לרעיון התכנוני המופיע בתכניות הביצוע.
.7.4

פיקוח עליון אינפרה 1

עבודות אינפרה  1מאופיינות בניהול של מוריה ,ובתכנון ,שרובו נעשה על ידי מתכננים מקומיים
וחלקו על ידי מתכננים זרים.
הפעלת המתכננים לפיקוח עליון כפי שמתוארת לעיל ,הינה על ידי מנהל הפרויקט ,אשר יאשר את
חשבונות הפיקוח העליון לתשלום של תכנית אב.
פיקוח עליון של מתכננים מקומיים ,מקובל בארץ והינו חלק משלב התכנון המפורט בו המתכנן
מוודא שהתכנון שלו מבוצע בשטח לשביעות רצונו.
מכיוון ,שתכנון עבודות אינפרה  1נגזר מתכנון אינפרה  2יש צורך לערב מתכננים זרים גם בעבודות
אינפרה  ,1בעיקר לנושאים ייחודיים (עמודי חשמול ,מולטיטבולר וכדו') ,לבחינת שאילתות ,RFI
לשינויי תכנון ,ולבדיקת תכניות בסיום הביצוע.
.7.5

פיקוח עליון אינפרה 2

עבודות אינפרה  2נעשות על ידי הזכיין ,מחולקות ל 2-מרכיבים:
-

עבודות הנדסה אזרחית (הנחת מסילה ,מולטיטבולר ,תחנות ,עמודי חשמול וכדו').
עבודות מערכות ( )Systemתקשורת ,בקרה וחשמל הכוללות  ,רכש קרונות.
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עבודות הנדסה אזרחית מתוכננות לרמה של תכנון מפורט ,בעבודה זו הפעלת המתכננים לפיקוח
עליון תיעשה כפי שמתואר לעיל (אבני דרך לפיקוח עליון) .הפעלת המתכננים תהיה על ידי מנהל
הפרויקט שתיקבע תכנית אב ,אשר יאשר את החשבונות הפיקוח העליון לתשלום של תכנית אב.
עבודות המערכות מתוכננות לתכנון מפורט על ידי הזכיין בהתאם לדרישות אשר הוגדרו במכרז,
לכן דרישות פיקוח עליון כוללות גם בדיקת התכנון המפורט והתאמתו לדרישות שהוגדרו עד
לאישור סופי של התכנון המפורט.
הפיקוח העליון על העבודות ,אשר תוכננו על ידי הזכיין בתכנון מפורט ,ייעשה על ידי מתכנני הזכיין
בהתאם למתואר לעיל (אבני דרך לפיקוח עליון) .המתכנן יקבל כל דוחות הפיקוח העליון של מתכנני
הזכיין ,ישתתף בסיורים ,יחווה דעתו על שינויי תכנון  .יובהר כי עבור "פיקוח על" על עבודות הזכיין
ייקבע סל שירותים שיופעל בהתאם לביצוע בפועל  .on-callאו בהתאם לריטיינר או סכום קבוע
שיסוכם עם המזמין בהתאם להגדרות העבודה והתשומות שידרשו.
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נספח  – 2תנאי סף למתכנני משנה
מתכנני משנה
על פי דרישת הצוות ובהתאם לצרכי הפרויקט ,ידרש הזוכה להעמיד את כל מתכנני המשנה
שיידרשו לצורך מתן השירותים המפורטים בנספח .1
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ככל וידרש המציע להתקשר עם מי מיועצי המשנה המפורטים בנספח
זה ,אזי ידרשו מתכנני המשנה לעמוד בתנאי הסף להלן.
יובהר כי הזוכה יוכל להתקשר עם מתכנני משנה מקומיים או זרים ,בהתאם לשיקול דעתו ,אלא
אם כן ,נדרש על ידי המזמין באופן ספציפי להתקשר דווקא עם יועץ מקומי.
עוד יודגש כי ככל ויבחר הזוכה להתקשר עם מתכנני משנה זר ,אזי על מתכנן המשנה להיות בעל
שליטה טובה בשפה האנגלית (קריאה ,כתיבה ודיבור).
.1

מתאם תשתיות
 .1.1החברה עימה יתקשר הזוכה יהיה בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתחום תאום
תשתיות בפרוייקטים תחבורתיים.
 .1.2על היועץ להיות בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות במתן שירותי תיאום תשתיות
בפרוייקטים מורכבים בירושלים והוא יכול להקצותו לצורך ביצוע התכנון ,הניהול
והפיקוח.

.2

הידרולוגיה

 .2.1החברה עמה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") תהיה בעלת ניסיון מוכח של עשר שנים לפחות
בתחום ייעוץ הידרולוגי בפרוייקטים תחבורתיים.
 .2.2החברה מעסיקה מתכנן בכיר בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ
הידרולוגי בפרוייקטים דומים והיא יכולה להקצותו לצורך ביצוע התכנון ,הניהול והפיקוח.
.3

איתור תשתיות
 .3.1על החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") להיות בעלת ניסיון מוכח של חמש
שנים לפחות בעבודות איתור ,סימון ,חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות ללא הרס.
 .3.2לחברה ניסיון מוכח בפרויקטים דומים שבוצעו בשלוש השנים האחרונות בהיקף
עבודות איתור שלא יקטן מ  500אלף  ₪לשנה.
 .3.3החברה בעלת אמצעים טכנולוגיים מתאימים לביצוע השירותים לרבות אך לא רק:
מיפוי וחישוף תשתיות תת קרקעיות ללא הרס ,רדאר חוקר קרקע ,גלאי מתכות ,ציוד
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אלקטרואקוסטי .הזוכה יעביר למזמין פירוט הציוד/כלים שהחברה עושה שימוש
בעבודתה.
.4

מודדים
 .4.1החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") תהיה בעלת לפחות עשר שנות ניסיון
בתחום המדידות.
 .4.2החברה מעסיקה מודד מוסמך בעל  5שנות ניסיון בתחום המדידות לפחות אשר יהיה
מנהל צוות העבודה.
 .4.3החברה רשומה במאגר המודדים המוסמכים של משרד הבינוי והשיכון ,או במאגר
המרכז למיפוי ישראל ומחזיק במסמך המעיד כך.
 .4.4החברה בעלת ותק וניסיון של  5שנים לפחות בעבודות דומות המפורטות במסגרת הצעה
זו בביצוע עבודות מדידה בפרויקטים תחבורתיים לכבישים ,רכבת ורכבת קלה לתכנון.

.5

חשמל ,מולטיטבולר ,תקשורת עירונית ותאורה
 .5.1החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") להיות בעלת ניסיון מוכח של חמש שנים
לפחות בתחום תכנון מערכות חשמל ,תאורה ותקשורת בפרוייקטים תחבורתיים.
 .5.2החברה מעסיקה מתכנן בכיר בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות במתן שירותי תכנון
מערכות חשמל ,תאורה ותקשורת ומולטי טביליור בפרוייקטים דומים והיא יכולה
להקצותו לצורך ביצוע העבודה.

.6

קונסטרוקציה-
 .6.1המהנדס עימו יתקשר הזוכה הינו בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות במתן שירותי
תכנון קונסטרוקציה מהן  5שנים לפחות בתכנון קונסטרוקציה בפרוייקטים
(תשתיתיים) תחבורתיים בתפקיד של מנהל תכנון קונסטרוקציה.

.7

תשתיות רמזור
 .7.1על החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") להיות בעל ניסיון מוכח של חמש
שנים לפחות בתחום תכנון תשתיות רמזור ובקרה לרמזורים בכלל ורמזורי ההעדפה
בפרט.
 .7.2החברה מעסיקה מהנדס בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות במתן שירותי תכנון
בפרוייקטים דומים והוא יכול להקצותו לצורך ביצוע העבודה.

.8

קרקע ותכנון מבנה -מהנדס ובנוסף גיאולוג
 .8.1מהנדס בעל ניסיון מוכח של עשר שנים לפחות בתחום ייעוץ קרקע ,ביסוס וגיאולוגיה
בתחום עירוני ולרכבת קלה .
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 .8.2גיאולוג בעל ניסיון בפרוייקטים תחבורתיים בעל ניסיון של לפחות חמש שנים.
.9

בזק
 .9.1על החברה עימה יתקשר הזוכה להיות בעל ניסיון מוכח של עשר שנים לפחות בתחום
תאום ותכנון תשתיות בזק ומקובל על חברת בזק .
 .9.2החברה מעסיקה איש מקצוע בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות במתן שירותי תכנון
ותאום תכנון בזק בפרוייקטים דומים בירושלים והיא יכולה להקצותו לצורך ביצוע
התכנון ,הניהול והפיקוח.

 .10אגרונומים – סקר עצים
 .10.1החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") הינה בעלת ניסיון מוכח של חמש שנים
לפחות בתחום ייעוץ אגרונומי.
 .10.2החברה מעסיקה אגרונום הכלול ברשימת המומחים של משרד החקלאות המופיע באתר
פקיד היערות בעל הכשרה מתאימה ובעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במתן שירותי
ייעוץ בפרוייקטים דומים והיא יכולה להקצותו לצורך העבודה (תשומת לב המציעים כי
ביולוג /אקולוג כאיש מקצוע ראשי אינו יכול להחשב כמומחה לליווי פיקוח והעתקה
של עצים).
 .11סביבה
 .11.1על החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") להיות בעל ניסיון מוכח של שבע שנים
לפחות בתחום ייעוץ איכות הסביבה בפרוייקטים תחבורתיים.
 .11.2החברה מעסיקה מתכנן בכיר בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ
איכות סביבה בפרוייקטים תחבורתיים בשטחים עירוניים והיא יכולה להקצותו לצורך
ביצוע התכנון ,הניהול והפיקוח.
 .12ביוב
 .12.1החברה עימה יתקשר הזוכה להיות בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתחום
תכנון מערכות מים וביוב.
 .12.2על היועץ להיות בעל ניסיון מוכח בתחום תכנון מערכות מים וביוב ברצועות דרך
ומסילות.
 .12.3על היועץ להיות מקובל על חברת הגיחון.
 .13בטיחות
 .13.1היועץ עימו יתקשר הזוכה הינו מהנדס בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות במתן
שירותי ייעוץ בטיחות .מהן  5שנים לפחות בייעוץ בטיחות בפרוייקטים דומים.
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 .14זרמים תועים
 .14.1על החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") להיות בעלת ניסיון מוכח של חמש
שנים לפחות בתחום תכנון מערכות חשמל ,תאורה ותקשורת.
 .14.2על החברה להיות בעל ניסיון מוכח בתחום תכנון הגנה מפני זרמים תועים ( Stray
 )Currentsבכלל וזרמים תועים ( )Stray Currentsלמסילות רכבת ומתקנים נילווים.
 .14.3החברה מעסיקה מהנדס בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות במתן שירותי תכנון
מערכות חשמל ,תאורה ותקשורת ובפרט תכנון הגנה מפני זרמים תועים בפרוייקטים
דומים והיא יכולה להקצותו לצורך ביצוע התכנון ,הניהול והפיקוח.
 .15נגישות
 .15.1על החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") להיות מורשה נגישות מבנים,
תשתיות וסביבה (מתו"ס) רשום כחוק.
 .15.2החברה מעסיקה מורשה נגישות בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ
בפרוייקטים דומים והיא יכולה להקצותו לצורך ביצוע הייעוץ ,הניהול והפיקוח.
 .16איטום
 .16.1על החברה עימה יתקשר הזוכה (להלן" :החברה") להיות בעל ניסיון מוכח של חמש
שנים לפחות בתחום תכנון איטום.
 .16.2החברה מעסיקה מתכנן בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בתכנון איטום בפרוייקטים
דומים והיא יכולה להקצותו לצורך ביצוע התכנון ,הניהול והפיקוח.
 .17מומחה מתח חשמל נמוך ומערכת איתות רכבות קלות
 .17.1בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או תעודת מהנדס.
 .17.2בעל ניסיון מקצועי כללי של  15שנים לפחות כמהנדס.
 .17.3בעל ניסיון מקצועי פרטיקולרי כמומחה מתח חשמל נמוך ומערכת איתות רכבות קלות
של לפחות  5שנים במהלך  10השנים עד למועד הגשת ההצעה על ידי המציע.
 .17.4שימש כמומחה מתח חשמל נמוך ומערכת איתות רכבות קלות בשלב התכנון והביצוע
בלפחות שני ( )2פרויקטים מסילתיים של רכבות קלות שהאומדן הכספי של כל אחד
מהם הנו  75מיליון יורו לפחות.
 .18מומחה תחנות נוסעים לרכבות קלות
 .18.1בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או תעודת מהנדס.
 .18.2בעל ניסיון מקצועי כללי של  10שנים לפחות כמהנדס.
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 .18.3בעל ניסיון מקצועי פרטיקולרי כמומחה תחנות נוסעים לרכבות קלות של לפחות  3שנים
במהלך  5השנים עד למועד הגשת ההצעה על ידי המציע.
 .18.4שימש כמומחה תחנות נוסעים לרכבות קלות בשלב התכנון והביצוע בלפחות פרויקט
מסילתי אחד ( )1של רכבות קלות שהאומדן הכספי שלו הנו  25מיליון יורו לפחות.
 .19מומחה מסילות לרכבות קלות
 .19.1בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או תעודת מהנדס.
 .19.2בעל ניסיון מקצועי כללי של  10שנים לפחות כמהנדס.
 .19.3בעל ניסיון מקצועי פרטיקולרי כמומחה מסילות לרכבות קלות של לפחות  5שנים
במהלך  7השנים עד למועד הגשת ההצעה על ידי המציע.
 .19.4שימש כמומחה מסילות לרכבות קלות בשלב התכנון והביצוע בלפחות פרויקט מסילתי
אחד ( )1של רכבות קלות (פרויקט מסילתי תת-קרקעי יתקבל לצורך עמידה בתנאי סף
לתפקיד זה) שהאומדן הכספי שלו הנו  75מיליון יורו לפחות.
 .20מומחה מתח חשמל גבוה ותחנות השנאה לרכבות קלות
 .20.1בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או תעודת מהנדס.
 .20.2בעל ניסיון מקצועי כללי של  15שנים לפחות כמהנדס.
 .20.3בעל ניסיון מקצועי פרטיקולרי כמומחה מתח חשמל גבוה ותחנות השנאה לרכבות קלות
של לפחות  5שנים במהלך  10השנים עד למועד הגשת ההצעה על ידי המציע.
 .20.4שימש כמומחה מתח חשמל גבוה ותחנות השנאה לרכבות קלות בשלב התכנון והביצוע
בלפחות שני ( )2פרויקטים מסילתיים של רכבות קלות שהאומדן הכספי של כל אחד
מהם הנו  75מיליון יורו לפחות.
 .21מומחה מערכות כרטוס
 .21.1בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או תעודת מהנדס.
 .21.2בעל ניסיון מקצועי כללי של  10שנים לפחות כמהנדס.
 .21.3בעל ניסיון מקצועי פרטיקולרי כמומחה מערכות כרטוס (או תפקיד דומה) של לפחות 3
שנים במהלך  5השנים עד למועד הגשת ההצעה על ידי המציע.
 .21.4שימש כמומחה מערכות כרטוס בשלב התכנון והביצוע בלפחות פרויקט מסילתי אחד
( )1של רכבת קלה שהאומדן הכספי שלו הנו  75מיליון יורו  ₪לפחות.
 .22מומחה מערכת אספקת חשמל ( )PSSומערכת הזנה עילית ( )OCSלרכבות קלות
 .22.1בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או תעודת מהנדס.
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 .22.2בעל ניסיון מקצועי כללי של  10שנים לפחות כמהנדס.
 .22.3בעל ניסיון מקצועי פרטיקולרי מומחה מערכת אספקת חשמל ( )PSSומערכת הזנה
עילית ( )OCSלרכבות קלות (או תפקיד דומה) של לפחות  3שנים במהלך  5השנים עד
למועד הגשת ההצעה על ידי המציע.
 .22.4שימש מומחה מערכת אספקת חשמל ( )PSSומערכת הזנה עילית ( )OCSלרכבות קלות
בשלב התכנון והביצוע בלפחות פרויקט מסילתי אחד ( )1של רכבת קלה שהאומדן
הכספי שלו הנו  75מיליון יורו לפחות.
 .23יועץ מנהור
 .23.1בעל תואר בהנדסה אזרחית או בהנדסת מכרות ממוסד מוכר בישראל או מחוצה לה.
 .23.2בעל ותק מקצועי של  10שנים לפחות בתחום תכנון ו/או ביצוע מנהרות (לצורך בסעיף
זה מנהרה תוגדר כמנהרה כרויה בקרקע באורך  500מטר לפחות בשיטת .)NATM
 .24תנאי סף  -מהנדס תפעול
 .24.1בעל תעודת מהנדס או תואר זר שווה ערך.
 .24.2בעל נסיון מקצועי כמהנדס תפעול של רכבות קלות של  10שנים לפחות.
 .24.3שימש כמהנדס תפעול בשלב התכנון ,הביצוע וההפעלה של לפחות שני פרויקטים
מסילתיים עירוניים שאחד מהם לפחות הוא רכבת קלה שהושלמו לאחר שנת 2000
ועומדים בתנאים הבאים:
 .24.4מהווה הארכה לקו פעיל ,או חוצה קו פעיל באותו מפלס.
 .24.5האומדן הכספי של הפרויקט הוא  120מיליון יורו לפחות.
 .24.6אורך המסילה החדשה הוא לפחות  5ק"מ.
 .24.7הפרויקט כלל צי של לפחות  20קרונות– נוספים
 .24.8הפרויקט פועל במלואו  3שנים לפחות ממועד ה .PTO
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נספח  – 3הסכם התקשרות

מצורף בנפרד
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נספח  – 4תכניות
מצורף בנפרד
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נספח  - 5טפסים
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מכרז מס' ______
טופס  1תכולת מעטפת הצעה
 המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע".
ביקורת המציע

תיאור
.1

הצעה הכספית ערוכה בהתאם לטופס מספר 7
(במעטפה סגורה ,מסומנת ונפרדת ! ,בתוך מעטפת ההצעה)
תצהיר עמידה בתנאי סף  -המציע (טופס -2א')

.3

תצהיר עמידה בתנאי סף – מנהל הפרויקט (טופס -2ב')

.4

תצהיר עמידה בתנאי סף -ראש צוות תכנון פיזי (טופס  -2ג')

.5

תצהיר עמידה בתנאי סף -ראש צוות תכנון תנועה (טופס -2ד')

.6

תצהיר עמידה בתנאי סף-ראש צוות תכנון אדריכלי (טופס  -2ה')

.7

תצהיר עמידה בתנאי סף – קונסטרוקטור (טופס  – 2ו')

.8

התחייבות התקשרות עם מתכנני המשנה (טופס  -2ז')

.9

אישור בדבר העדר הליכי כינוס ,פירוק וכיוצ"ב (טופס )3

.10

אישור בדבר הבנת מסמכי המכרז (טופס )4

.11

אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-לרבות תצהיר
(טופס )5
אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה (טופס )6

.13

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים (טופס )8

.14
.15

אישור קיום ביטוחים (טופס )9
מסמכי המכרז חתומים בתחתית כל עמוד

.16

שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין ,ככל ויהיו ,חתומות
על ידי המציע
הסכם ההתקשרות – חתום על ידי מורשי החתימה במציע על כל עמוד
(נספח .)3

.2

.12

.17

נציג המציע –

שם:

חתימה:
תאריך:
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פרטי המציע

שם התאגיד
מספר התאגיד
כתובת
פקס
דוא"ל
איש קשר מטעם
המציע
שם מלא
תפקיד במציע
טלפון
טלפון נייד
דוא"ל
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טופס מס'  2א' -תנאי סף -המציע חברת ניהול פרויקטים
אני הח"מ __________________ ,נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן.
.1

הנני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן":המציע") בהזמנה
להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של
הרכבת הקלה בירושלים הליך מס' ( 03-2021להלן" :ההזמנה").

.2

הנני משמש כ______________ במציע ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

.3

הנני מצהיר בזאת כי המציע עונה על התנאים המצטברים הבאים:
א .המציע הינו תאגיד רשום ,אשר התאגד כדין בישראל.
ב .המציע הינו בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו-
.1975
ג .המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
ד .המציע הינו בעל ניסיון אשר עונה על התנאים המצטברים הבאים:
.1

המציע שימש כחברת ניהול פרויקטים בשלב התכנון המפורט ופיקוח עליון
בשני ( )2פרויקטי תחבורה יבשתית לפחות שהאומדן הכספי של כל אחד מהם
הנו  100מיליון  ₪לפחות ,או בפרויקט תחבורה יבשתית אחד שהאומדן
הכספי שלו הינו  250מיליון  ,₪לפחות.

.2

המציע שימש כחברת ניהול פרויקטים בפרויקט ששילב מתכננים זרים אשר
היו מעורבים בשלב התכנון או הביצוע.

ה .להלן פרטי ניסיון ותיאור מילולי המוכיחים ניסיון כנדרש בתנאי המכרז (יש למלא
פרויקטים בהתאם לתנאי הסף ולהוסיף שורות במידת הצורך):
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מס"ד שם
הפרויקט

תיאור
הפרויקט
ותקופת מתן
השירותים
חודש/שנה עד
חודש/שנה

תפקיד
המציע
בפרויקט

שם
הלקוח

אומדן
כספי

תיאור השירותים (התפקיד שבוצע ושלבי
תכנון ופיקוח שהושלמו ,לרבות מועד
ההשלמה)

1

2

3

4
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פרטי התקשרות עם הלקוח
(שם ,תפקיד ,טלפון)

ו .זה שמי ,זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת

חתימת המצהיר

אימות חתימת המצהיר
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר ________________ .מאשר/ת בזה בי ביום
__________ הופיע בפני ,במשרדי ב___________________ מר  /גב' שהציג עצמו באמצעות
ת.ז .מס'  /המוכר לי באופן אישי ,שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,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

לטופס זה יש לצרף:



לגבי כל פרויקט המפורט בטבלה -יש לצרף מסמכים חיצוניים המעידים על עמידה בנסיון
הנדרש.

92

טופס מס'  2א' -תנאי סף -המציע חברת תכנון
אני הח"מ __________________ ,נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן.
הנני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן":המציע") בהזמנה
להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת
הקלה בירושלים הליך מס' ( 03-2021להלן" :ההזמנה") .הנני משמש כ______________
במציע ומוסמך להצהיר מטעם המציע.
הנני מצהיר בזאת כי המציע עונה על התנאים המצטברים הבאים:
א.

המציע תאגיד רשום ,אשר התאגד כדין בישראל.

ב.

המציע בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-

ג.

המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

ד.

המציע בעל נסיון העונה על התנאים המצטברים הבאים:
()1

שימש כמתכנן הראשי בשלב התכנון המפורט וביצע פיקוח עליון בשני ()2
פרויקטי תחבורה יבשתית לפחות ,שביצועם הושלם,שהבאומדן הכספי של כל
אחד מהם הנו  100מיליון  ₪לפחות ,או בפרויקט תחבורה יבשתית אחד
שהאומדן הכספי שלו הינו  250מיליון  ₪לפחות.

()2

פעל כחברת תכנון בפרויקט ששילב מתכננים זרים.

ב .להלן פרטי ניסיון ותיאור מילולי המוכיחים ניסיון כנדרש בתנאי ההזמנה (יש למלא
פרויקטים בהתאם לתנאי הסף ולהוסיף שורות במידת הצורך):
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מס"ד

שם
הפרויקט

תיאור
הפרויקט
ותקופת מתן
השירותים
חודש/שנה עד
חודש/שנה

תפקיד
המציע
בפרויקט

שם
הלקוח

תיאור השירותים (התפקיד שבוצע ושלבי
תכנון ופיקוח שהושלמו ,לרבות מועד
ההשלמה)

אומדן
כספי

1

2

3

4

94

פרטי התקשרות עם הלקוח
(שם ,תפקיד ,טלפון)

זה שמי ,זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת

חתימת המצהיר

אימות חתימת המצהיר
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר ________________ .מאשר/ת בזה בי ביום
__________ הופיע בפני ,במשרדי ב___________________ מר  /גב' שהציג עצמו באמצעות
ת.ז .מס'  /המוכר לי באופן אישי ,שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,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

לטופס זה יש לצרף:



לגבי כל פרויקט המפורט בטבלה -יש לצרף מסמכים חיצוניים המעידים על עמידה בנסיון
הנדרש.
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טופס מס' – 2ב' תנאי סף -מנהל צוות התכנון



יש למלא פרטי מנהל צוות התכנון
שם :
טלפון נייד:
כתובת דוא"ל

אני הח"מ __________________ ,נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן.
הנני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן":המציע") בהזמנה
להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת
הקלה בירושלים הליך מס' ( 03-2021להלן":ההזמנה").
הנני משמש כ______________ במציע ומוסמך להצהיר מטעם המציע.
הנני מצהיר בזאת כי מנהל צוות התכנון מטעם המציע הינו:
א .עובד המציע או יתקשר עם המציע ביחסי עובד-מעביד ככל והמציע יוכרז כזוכה.
ב .מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית.
ג .בעל וותק מקצועי כמנהל פרויקט של לפחות  15שנים.
ד .שימש כמנהל פרויקט בשלבי התכנון המפורט והפיקוח העליון בשני ( )2פרויקטים
תחבורתיים יבשתיים לפחות ,שהאומדן הכספי של כל אחד מהם הוא  100מיליון
 ₪לפחות ואשר לפחות אחד מהם הוא פרויקט תחבורתי עירוני או מסילתי עירוני.
ה .שימש כמנהל פרויקט בפרויקט ששילב מתכננים זרים.
ו .בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.
להלן פרטי ניסיון ותיאור מילולי המוכיחים ניסיון כנדרש בתנאי המכרז:
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מס"ד

שם
הפרויקט

תיאור
הפרוייקט
ושנות מתן
השירותים
חודש/שנה עד
חודש/שנה

תפקיד
בפרויקט

שם
הלקוח

אומדן כספי

1

2

3

4
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תיאור השירותים (התפקיד שבוצע
ושלבי תכנון ופיקוח שהושלמו,
לרבות מועד ההשלמה)

פרטי התקשרות עם הלקוח
(שם ,תפקיד ,טלפון)

זה שמי ,זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.
_____________________
חתימת המצהיר

אימות חתימת המצהיר
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר ________________ .מאשר/ת בזה בי ביום
__________ הופיע בפני ,במשרדי ב___________________ מר  /גב' שהציג עצמו באמצעות
ת.ז .מס'  /המוכר לי באופן אישי ,שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,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
לטופס זה יש לצרף:



קורות חיים



תעודת מהנדס.



לגבי כל פרויקט המפורט בטבלה -יש לצרף מסמכים חיצוניים המעידים על עמידה בנסיון
הנדרש.
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טופס מס'  -2ג' תנאי סף  -ניסיון ראש צוות תכנון פיזי

שם :
טלפון נייד:
כתובת דוא"ל
אני הח"מ __________________ ,נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן.
.1

הנני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן":המציע") בהזמנה
להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של
הרכבת הקלה בירושלים הליך מס' ( 03-2021להלן" :ההזמנה").

.2

אני עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
 2.1מהנדס רשום.
 2.2בעל ותק מקצועי כמתכנן פיזי של לפחות  15שנים.
 2.3בעל ניסיון של לפחות  5שנים במצטבר בתכנון פיזי בפרויקטי רכבת קלה בכל שלבי התכנון
למעט פיקוח עליון (אין הכרח כי  10השנים יהיו בפרויקט אחד).
 2.4ביצע פיקוח עליון על לפחות פרויקט תחבורתי אחד שהאומדן הכספי שלו הינו  50מש"ח
לפחות.
 2.5בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

פירוט הפרויקטים ראש צוות תכנון פיזי
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מס"ד

שם
הפרויקט

תיאור
הפרוייקט
ושנות מתן
השירותים
חודש/שנה עד
חודש/שנה

תפקיד
בפרויקט

שם
הלקוח

אומדן כספי

1

2

3

4
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תיאור השירותים (התפקיד שבוצע
ושלבי תכנון ופיקוח שהושלמו,
לרבות מועד ההשלמה)

פרטי התקשרות עם הלקוח
(שם ,תפקיד ,טלפון)

 .3זה שמי ,זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.
_____________________
חתימת המצהיר
אימות חתימת המצהיר
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר ________________ .מאשר/ת בזה בי ביום
__________ הופיע בפני ,במשרדי ב___________________ מר  /גב' שהציג עצמו באמצעות
ת.ז .מס'  /המוכר לי באופן אישי ,שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,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
לטופס זה יש לצרף:



קורות חיים



תעודת מהנדס.



תעודת התאגדות -ככל שהחברה בה עובד ראש צוות התכנון אינה המציע.



לגבי כל פרויקט המפורט בטבלה -יש לצרף מסמכים חיצוניים המעידים על עמידה בנסיון
הנדרש.
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טופס מס'  -2ד' תנאי סף  -ניסיון ראש צוות תכנון תנועה

שם :
טלפון נייד:
כתובת דוא"ל
אני הח"מ __________________ ,נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן.
הנני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן":המציע") בהזמנה
להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת
הקלה בירושלים הליך מס' ( 03-2021להלן" :ההזמנה").
אני עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
2.1

מהנדס תנועה רשום.

2.2

בעל ותק מקצועי כמתכנן תנועה של לפחות  15שנים.

2.3

תכננתי הסדרי תנועה סופיים ב  3פרויקטים תחבורתיים עירוניים לפחות אשר כל אחד
מהם :א .באורך העולה על 500מ' .ב .כולל צומת אחד לפחות.

2.4

תכננתי הסדרי תנועה זמניים ב  3פרויקטים תחבורתיים עירוניים לפחות אשר כל אחד
מהם :א .באורך העולה על  500מ' .ב .כולל צומת אחד לפחות.

2.5

בעל ניסיון בתכנון של  5רמזורי העדפה לפחות בכל השלבים ,למעט פיקוח עליון( .נא
למחוק ככל מוצע מתכנן תנועה סף לצורך תנאי סף זה).

2.6

בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

להלן טבלה לפירוט ניסיוני:
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מס"ד

שם
הפרויקט

תיאור
הפרוייקט
ותקופת מתן
השירותים
מחודש/שנה
עד חודש/שנה

תפקיד
בפרויקט

שם
הלקוח

אורך הפרויקט,
מספר הצמתים,
מספר הרמזורים
וסוג התכנון (הסדר
סופי\זמני)

1

2

3

4
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תיאור השירותים (התפקיד שבוצע פרטי התקשרות עם הלקוח
(שם ,תפקיד ,טלפון)
ושלבי תכנון ופיקוח שהושלמו,
לרבות מועד ההשלמה)

זה שמי ,זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.
_____________________
חתימת המצהיר
אימות חתימת המצהיר
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר ________________ .מאשר/ת בזה בי ביום
__________ הופיע בפני ,במשרדי ב___________________ מר  /גב' שהציג עצמו באמצעות
ת.ז .מס'  /המוכר לי באופן אישי ,שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,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
לטופס זה יש לצרף:



קורות חיים



תעודת מהנדס.



תעודת התאגדות -ככל שהחברה בה עובד ראש הצוות אינה המציע.



לגבי כל פרויקט המפורט בטבלה -יש לצרף מסמכים חיצוניים המעידים על עמידה בנסיון
הנדרש.
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טופס מס' -2ה' תנאי סף  -ניסיון ראש צוות תכנון אדריכלי

שם :
טלפון נייד:
כתובת דוא"ל
אני הח"מ __________________ ,נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן.
הנני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן":המציע") בהזמנה להציע
הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה
בירושלים הליך מס' ( 03-2021להלן" :ההזמנה").
אני עומד בכל התנאים הבאים:
2.1

בעל תעודת אדריכל רשום ורשוי.

2.2

בעל וותק מקצועי כאדריכל נוף של  15שנים לפחות.

2.3

שימשתי כמתכנן נוף בפרויקט תחבורה עירוני בעלות כוללת של  50מלש"ח לפחות,
שביצועו הושלם.

2.4

בעל שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.
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מס"ד

שם
הפרויקט

תיאור
הפרוייקט
ותקופת מתן
השירותים
חודש/שנה עד
חודש/שנה

תפקיד
בפרויקט

שם
הלקוח

אומדן כספי

1

2

3

4
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תיאור השירותים (התפקיד שבוצע
ושלבי תכנון ופיקוח שהושלמו,
לרבות מועד ההשלמה)

פרטי התקשרות עם הלקוח
(שם ,תפקיד ,טלפון)

זה שמי ,זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.
_____________________
חתימת המצהיר
אימות חתימת המצהיר
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר ________________ .מאשר/ת בזה בי ביום
__________ הופיע בפני ,במשרדי ב___________________ מר  /גב' שהציג עצמו באמצעות
ת.ז .מס'  /המוכר לי באופן אישי ,שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,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
לטופס זה יש לצרף:



קורות חיים



תעודת מהנדס.



תעודת התאגדות -ככל שהחברה בה עובד ראש הצוות אינה המציע.



לגבי כל פרויקט המפורט בטבלה -יש לצרף מסמכים חיצוניים המעידים על עמידה בנסיון
הנדרש.
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טופס מס'  -2ו' תנאי סף  -קונסטרוקטור

שם :
טלפון נייד:
כתובת דוא"ל
אני הח"מ __________________ ,נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן.
הנני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן":המציע") בהזמנה
להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת
הקלה בירושלים הליך מס' ( 03-2021להלן" :ההזמנה").
אני עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
2.1

מהנדס אזרחי רשום בהנדסת מבנים.

2.2

בעל ותק מקצועי כקונסטרוקטור של  10שנים לפחות.

2.3

שימשתי כקונסטרוקטור בשלב התכנון המפורט ב  3פרויקטים תחבורתיים לפחות,
מתוכם לפחות אחד הוא מנהרה בכרייה בארוך של  300מ' עבור רכב/רכבת ולפחות
אחד מהם גשר רכב/רכבת באורך של  50מ' לפחות.

2.4

בעלי שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

להלן טבלת תיאור הפרויקטים עבור הקונסטרוקטור
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מס"ד

שם
הפרויקט

תיאור
הפרוייקט
ותקופת מתן
השירותים
חודש/שנה עד
חודש/שנה

תפקיד
בפרויקט

שם
הלקוח

אומדן כספי

1

2

3

4
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תיאור השירותים (התפקיד שבוצע
ושלבי תכנון שהושלמו)

פרטי התקשרות עם הלקוח
(שם ,תפקיד ,טלפון)

זה שמי ,זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.
_____________________
חתימת המצהיר
אימות חתימת המצהיר
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר ________________ .מאשר/ת בזה בי ביום
__________ הופיע בפני ,במשרדי ב___________________ מר  /גב' שהציג עצמו באמצעות
ת.ז .מס'  /המוכר לי באופן אישי ,שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,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
לטופס זה יש לצרף:



קורות חיים



תעודת מהנדס.



תעודת התאגדות -ככל שהחברה בה עובד ראש הצוות אינה המציע.
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טופס מס'  -2-ז' התחייבות מתכנני המשנה

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של
הרכבת הקלה בירושליםהליך מס' ( 03-2021להלן":ההזמנה")
 .1אנו ___________________ מצהירים ומתחייבים כי ככל שנזכה בהזמנה ,אנו נעמיד
לרשות המזמין את כלל המהנדסים המפורטים בנספח  2למסמכי ההזמנה וכן מהנדסים
נוספים ככל שיהיה צורך.
 .2המהנדסים המוצעים מטעמנו יעמדו בתנאי הסף הקבועים בנספח .2

ולראיה באתי על החתום:
___________________
חתימה
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _________________________
שכתובתי _____________________________________ ,מאשר בזה כי ביום
_______________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________________________,
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר __________________  /המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
_________________
עורך הדין
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Tender for the Provision of Detailed Design and Supreme Supervision
Services for the Blue Line Completion of the Jerusalem LRT Network –
Foreign Company Forms
Cover Page – Information About the Foreign Company
Name of Foreign Company: ___________________
Address: __________________________________
Facsimile: _________________________________
Email: ____________________________________
Authorized Representative of the Foreign Company:
Name: ___________________
Address: __________________________________
Facsimile: _________________________________
Email: ____________________________________
Position at Foreign Company: _________________
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Form B 2(a) – 1

Tender Requirements Form - Foreign Company

Name of the Foreign Company:______________________
Date: ____________________
I the undersigned, ________________ , I.D. number ______________, after I
was warned that I must tell the truth and if I do not I may receive the punishments
set forth by law, hereby confirm the following and attach my signature below as
testimony thereof (documents attesting to the information contained herein are
included in the Bid):
1. I am making this declaration in the context of the Bid submitted by
_______________ (insert name of Bidder) in the Tender for the provision of
Detailed Design and Supreme Supervision Services for the Blue Line
Completion of the Jerusalem LRT Network.
2. I serve as the _____________ of the Foreign Company and am authorized to
make declarations on its behalf.
3. I hereby declare that the Foreign Company satisfies the following eligibility
requirements set forth in the RFP:
a. The Foreign Company is a public or private company that is lawfully
registered and is in good standing in its country of origin.
b. The Foreign Company has provided design services to
i. a client in the detailed design and supreme supervision stages in
ii. (ii) at least two (2) urban rail projects, of which at least one is
an LRT (and the second is either an LRT or a metro project but
not a heavy rail project);
And each such project satisfies the following requirements:
i.
ii.

The project involves a line not less than 10 km long;
The financial estimate of the project is at least EUR
120,000,000;
iii. The project is currently either in the operation stage or has
completed the acceptance test phase, as of the submission of
the Bid.
4. The information in the forms that follow and the other documentation attached
demonstrate that the Foreign Company is in compliance with the experience
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requirements under the RFP. (The forms are to be filled in as is, while additional
rows may be added as necessary.)
5. I hereby understand and confirm that the information listed in the table below
will be used for the purpose of confirming the compliance with eligibility
requirements as well as the scoring of the bid according to the criteria specified
in the RFP.
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Description of the Services
Term of
services

Name of

Project

(mm/yy-

Project

Description

mm/yy)

Company’s
Position in
Project

Name of
Client

Financial
Estimate of
Project

(the position that was carried
out by the company and the

Contact Details

stages of design and test that

of the Client

were completed and dates of
completion.)
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[Signature page for Form B 2(a) – 1]
This declaration is delivered and takes effect on the date first written above.
Name of Foreign Company’s Authorized Representative:
___________________________
Title: __________________________________
Signature: _________________________________________
Authorization by Attorney:
I the undersigned, being legal counsel of ______________ (insert Foreign
Company name), hereby confirm and attach my signature below as testimony
thereof that ______________________(insert name\s and position\s of
Authorized Representative\s as indicated above) appeared before me on this
___day of the month of ______, _________, and signed this declaration in my
presence after confirming, under penalty of law and after being dully warned of
the consequences of rendering a fallacious declaration, that the contents of
his/her declaration as detailed therein are true and correct.
______________________________
[Insert name]
Signature:______________________
Date: _________________________
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Form B 2(a) – 2
Deputy Project Manager and Foreign Personnel Manager Form
Name: ______________________
Cell Phone Number: ___________
Email Address: _______________
Date: _______________________
I the undersigned, ______________ (insert name of authorized representative)
I.D. number ______________, after I was warned that I must tell the truth and
if I do not I may receive the punishments set forth by law, hereby confirm the
following and attach my signature below as testimony thereof (documents
attesting to the information contained herein are included in the Bid):
1. I am making this declaration in the context of the Bid submitted by
_______________ (insert name of Bidder) in the Tender for the provision of
Detailed Design and Supreme Supervision Services for the Blue Line
Completion of the Jerusalem LRT Network.
2. I satisfy the following cumulative requirements:
a. Either (i) an employee of the Foreign Company; or (ii) self-employed;
who has been working with the Foreign Company for at least 5 years
continuously.
b. The holder of an electricity or mechanical engineer's certificate.
c. Has at least 15 years of professional experience as an engineer.
d. Has professional experience as a systems engineer for at least 10 years
during the 15 years prior to the date of submission of the Bid by the
Bidder.
e. Served as a systems engineer during the design and construction stage,
in at least two (2) municipal railway projects, at least one of which is an
LRT (the second project may be a metro but not a heavy rail project),
and each project meets the following cumulative threshold conditions:
i. The project is extends or corosses an active line at the
same level
ii. The length of the extention is at least 5 km;
iii. The project includes a fleet of at least 20 additional cars.
iv. The project was completed after the year 2000;
f. Full command of the English language, including speaking, reading and
writing.
3. The information in the (i) forms that follow; and (ii) the curriculum vitae and
other documentation; attached demonstrate that the Deputy Project Manager
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and Foreign Personnel Manager is in compliance with the experience
requirements under the RFP. (The forms are to be filled in as is, while additional
rows may be added as necessary.)
4. I hereby understand and confirm that the information listed in the table below
will be used for the purpose of confirming the compliance with eligibility
requirements as well as the scoring of the bid according to the criteria specified
in the RFP.
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Description of the Services
Term of
services

Name of

Project

(mm/yy-

Project

Description

mm/yy)

Applicant’s
Position in
Project

Name of
Client

Financial
Estimate of
Project

(the position that was carried
out by the company and the

Contact Details

stages of design and test that

of the Client

were completed and dates of
completion)
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[Signature page for Form B 2(a) – 2]
This declaration is delivered and takes effect on the date first written above.
Name of Undersigned:________________________________
Title: ____________________________________________
Signature: ________________________________________
Authorization by Attorney:
I the undersigned, being legal counsel of ______________ (insert name of applicant signing declaration), hereby confirm and attach
my signature below as testimony thereof that ______________________(insert name\s and position\s of applicant signing declaration
as indicated above) appeared before me on this ___day of the month of ______, _________, and signed this declaration in my presence
after confirming, under penalty of law and after being dully warned of the consequences of rendering a fallacious declaration, that the
contents of his/her declaration as detailed therein are true and correct.

______________________________
[Insert name]
Signature:______________________
Date: ________________________
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[Signature page for Form B 2(a) – 4]
This declaration is delivered and takes effect on the date first written above.
Name of Undersigned:________________________________
Title: ____________________________________________
Signature: ________________________________________
Authorization by Attorney:
I the undersigned, being legal counsel of ______________ (insert name of
applicant signing declaration), hereby confirm and attach my signature below as
testimony thereof that ______________________(insert name\s and position\s
of applicant signing declaration as indicated above) appeared before me on this
___day of the month of ______, _________, and signed this declaration in my
presence after confirming, under penalty of law and after being dully warned of
the consequences of rendering a fallacious declaration, that the contents of
his/her declaration as detailed therein are true and correct.
______________________________
[Insert name]
Signature:______________________
Date: ________________________
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טופס  - 3אישור העדר הליכי כינוס ,פירוק וכיו"ב

תאריך____________
לכבוד
צוות תכנית אב לתחבורה -ירושלים
רח' יפו  ,97בניין כלל
ירושלים

א .ג .נ,.

הנדון :אישור בדבר מצב המציע
הנני ,עו"ד/רו"ח של המציע  ________________________ -אשר הגיש הצעה במסגרת
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול
של הרכבת הקלה בירושלים הליך מס'  ,03-2021מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:
1

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,פשיטת רגל או פירוק.

.2

לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.

בכבוד רב,

שם ,חתימה
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תאריך

טופס - 4אישור הבנת תנאי המכרז

תאריך________________ :
לכבוד
צוות תכנית אב לתחבורה -ירושלים
רח' יפו  ,97בניין כלל
ירושלים

א.ג.נ,.
הנדון :הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו
הכחול של הרכבת הקלה בירושלים הליך מס' 03-2021
(להלן "השירותים")
הרינו לאשר ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,לרבות אך לא רק התוכניות,
למדנו והבנו את האמור בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים
והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על מתן השירותים ,וכי אנו מוותרים בזאת מראש על
כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם ,פיזיים
ומשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על מתן השירותים.
בכבוד רב,
____________________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________________________________________ אשר
חתמו על טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם

לכל דבר ועניין.
______________________
שם רו"ח  /עו"ד
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________________
חתימה

טופס  -5תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ _________________________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:

.1

אני (להלן" :המתקשר") התקשרתי  /מעוניין להתקשר עם העמותה לתכנון,
פיתוח ושימור אורבני -ירושלים ,צוות תכנית אב לתחבורה -ירושלים ,בעסקה למתן
שירות;
אני משמש כ( ________________ -תיאור תפקיד) ב-
_____________________ (שם חברה מלא) (להלן" :המתקשר") ,אשר
התקשר/מעוניין להתקשר עם המזמין בעסקה למכירת נכס או למתן שירות.
הוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המתקשר ובשמו.

.2

המתקשר ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על-ידו ,ואם המתקשר הוא חבר בני אדם –
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין,
דומה במהותו להרכב כאמור של המתקשר ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים
במהותם לתחומי פעילותו של המתקשר ,וכן מי שאחראי מטעם המתקשר על תשלום
שכר עבודה ,ואם המתקשר הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית (החזקה של
שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה)  -גם חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר ("החזקה"" ,שליטה" ו" -אמצעי
שליטה" – כמשמעם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1981-לא הורשע ביותר
משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ו/או לפי חוק עובדים זרים,
התשנ"א( 1991-לענין סעיף זה "הרשעה" – הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה
אחרי יום  ,)31.10.2002ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור – במועד ההתקשרות
עם צתא"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.3

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור

אני הח"מ ,עו"ד _________________________
שכתובתי _____________________________________ ,מאשר בזה כי ביום
_______________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________________________,
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר __________________  /המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_________________
עורך הדין
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טופס - 6אישור זכויות חתימה

תאריך__________________ :
לכבוד
צוות תכנית אב לתחבורה -ירושלים
רח' יפו  ,97בניין כלל
ירושלים
א.ג.נ,.

הנדון :אישור זכויות חתימה

הנני ,עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן:
כי

ה"ה

________________________________________________________,

החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ___________________________ (להלן" :המציע") ועל
שאר המסמכים הנדרשים במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון
להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים הליך מס'  "03-2021מוסמך /ים לחייב
את המציע בחתימתו /ם בצירוף חותמת החברה.

בכבוד רב,

____________________
חתימת עו"ד המציע
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טופס  -7הצעה כספית
 .1ההצעה הכספית
על המציע למלא שיעורי ההנחה המוצעים לתכנון קו הרק"ל ולתכנון הדפו .כן לציין את חישוב
המחירים לאחר הנחה עבור התכנון המפורט .שיעור ההנחה בכל פריט ינוע בין  25%הנחה ל15% -
תוספת בלבד.
אמדן מחיר
ליחידה
תכנון
מפורט

אמדן
מחיר
ליחידה
פיקוח
עליון

ש"ח

ש"ח

תכנון על קרקע
כביש ורק"ל At-
Grade

4,051,000

1,228,000

תכנון על קרקע
לרחובות ניצבים
ומושפעים ללא
רק"ל

802,000

סעיף

330,000

יחידה

ק"מ

ק"מ

אומדן
כמויות
לתכנון

13

3

סה"כ אמדן בש"ח

ת.מפורט

פיקוח עליון

52,663,00
0

15,964,00
0

2,406,000

990,000

תכנון תת
קרקעי כביש
ורק"ל
UNDERGRO
UND

5,115,000

1,550,000

ק"מ

0.5

2,557,000

775,000

חניון חנה וסע
מבונה

75

30

מ"ר

21,000

1,575,000

630,000

גשר הולכי רגל
סטנדרטי לרבות
גשר הכולל
מעלית הנגשה
(תכנון מלא)

628

157

מ"ר

720

452,160

113,040

תוספת לתכנון
גשר רכבתי

82.4

29.95

מ"ר

2,500

206,000

74,875

תוספת לתכנון
גשר כביש או
הפרדה מפלסית

62.05

22.55

מ"ר

0

0

רמזורים
מושפעים

15,840

7,200

יחידה

0

0

%

%

הנחת המציע
סה"כ לאחר הנחה
סה"כ ההצעה בשקלים (ללא מעמ)
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על המציעים להציע את חלק השכר לתשלום בשקלים ולתשלום במטבע זר (דולר ארה"ב או
יורו).
-

השכר בשקלים יוצמד למדד המחירים לצרכן.
המרת השכר ליורו תיערך לפי שער של .₪ 4
המרת השכר לדולר ארה"ב תתבצע לפי שער של  ₪ 3.3לדולר

ההצמדה תיערך בהתאם לטבלה שלהלן:
%מהשכר לתשלום במטבע זר

 %מהשכר
לתשלום בש"ח
אבקש לחלק את תשלום
שכ"ט לשלב התכנון באופן
הבא*

סוג המטבע הזר
(דולר\יורו):

אבקש לחלק את שכ"ט לשלב
הפיקוח העליון באופן הבא*

סוג המטבע הזר
(דולר\יורו):

במקרה של הצמדה
ליורו :מדד המחירים
לצרכן האירופאי
 eu28( ,HICPלפי אתר
)eurostat
במקרה של הצמדה
לדולר ארה"ב :מדד
המחירים לצרכן
בארה"ב CPI
במקרה של הצמדה
ליורו :מדד המחירים
לצרכן האירופאי
 eu28( ,HICPלפי אתר
)eurostat
במקרה של הצמדה
לדולר ארה"ב :מדד
המחירים לצרכן
בארה"ב CPI

הערות :
א.

ב.

שכר התכנון בטבלה זו הינו בעבור תכנון מלא הכולל גם תחנות רחוב ,ריהוט רחוב ,תכנון
נגישות ,הסדרים תנועתיים זמניים וסופיים ,כל הסקרים הנדרשים לאישורים
סטטוטוריים וכן כל מאפיין תכנוני אחר כאמור בתכולת העבודה.
המחירים המופיעים בטבלה לתכנון גשר רכבת או כביש הינם כתוספת לשכר לפי אורך
לתכנון על קרקעי או תת קרקעי.
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ג .אופן מדידת הגשרים יהיה על פי האמור בתעריף נתיבי ישראל גרסה  – 12/2013פרק 15
תכנון גשרים ומבנים
ד .תכנון רמזורים בתוואי ,כולל תכנון גל ירוק ותכנון בתוכנת ענבר
ה .התמורה לתכנון רחובות ניצבים מושפעים תהיה בהתאם לאורכם עד גבולות הקו הכחול
של התכנית.
ו .מובהר כי הכמויות המופיעות בטבלה הן אומדן לשם בחינת ההצעה הכספית .כמויות
הסופיות יסוכמו עם הזוכה בעת חתימת החוזה ואין באמור כדי לחייב את המזמין .בכל
מקרה ,מובהר כי המזמין יהיה רשאי להרחיב אות לצמצם את הכמויות בהתאם לדרישות
הפרויקט והתשלום יהיה עבור אלמנטים מתוכננים בפועל.
ז .מובהר כי התשלום עבור החבילות במחיר הקבוע ,המוגדרות בנספח יכלול את כל
ההוצאות הקשורות בעבודה (לרבות :שיחות טלפון ,הוצאות נסיעה וחניה ,הוצאות
נסיעות לחו"ל ומחו"ל ,הוצאות כלכלה ושהייה בישראל ,או כל הוצאה רלוונטית אחרת).
ח .על אף האמור בסעיף ח' מעלה ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש מהזוכה שירותים
נוספים שיידרשו להשלמת התכנון .במקרה זה ,השירותים יתומחרו על פי תשומות
עבודה ורכיבים נוספים כמפורט בטבלת מחירי תשומות לעבודות מיוחדות .המציעים
אינם נדרשים להציע הנחה על מחירי העבודות המיוחדות.
 .2אבני דרך לתשלום:
 .aהתמורה עבור התכנון
אבני הדרך לתשלום עבור שלב התכנון יהיו כמפורט בטבלה שלהלן:
.i
יובהר כי התשלום יתבצע עם השלמת אבני הדרך לכל מקטע בנפרד ,לפי אורכו.
.ii

שיעור

מס'

אבן הדרך

1

אישור בדיקת התכנון המוקדם ואישור האמדן

2

אישור התכנון התנועתי

3

אישור התכנון הפיזי

4

אישור התכניות האדריכליות

5

אישור תכניות החשמל
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10%
5%
5%
5%
5%

10%

6

השלמת תיאום תכנון התשתיות וחישובי המבנה

7

קבלת כל היתרי הבניה

8

אישור הסדרי התנועה הזמניים

9

אישור התכנון המפורט על ידי חברת הבקרה של
הצוות ושיפוט מוריה

10%

10

קבלת דוח מוכנות למכרז אינפרא  )RFT( 1מאת
חברת הבקרה של משרד התחבורה

15%

11

הגשת פרק ההנדסה האזרחית למכרז אינפרא 2

12

אישור פרק המערכות למכרז אינפרא 2

13

השתתפות במכרז אינפרא  ,2בסיורי מציעים ומתן
מענה לשאלות ,עזרה בניתוח הצעות עד בחירת זוכה.

5%

סה"כ

100%

10%
5%

10%
5%

 .bתמורה עבור פיקוח עליון על מכרזי אינפרא 1
התמורה בעבור פיקוח עליון לשלב אינפרא  1תשולם בעבור פיקוח עליון על ביצוע כל
.i
מכרז אינפרא  1בנפרד ,בהתאם לאורכו.
התמורה תשולם כריטיינר חדשי בגובה  50%משכ"ט למקטע בהתחשב באורכו
.ii
ומאפייניו הנוספים בחלוקה למספר חודשי ביצוע של המקטע.
 50%הנוספים ישולמו בהתאם לקצב התקדומת הביצוע של הפרויקט.
.iii
 .cהתמורה עבור פיקוח עליון לשלב אינפרא 2
בעבור הפיקוח העליון בשלב אינפרא  2ייקבע סל נוסף לביצוע ע"פ קריאה ()On-Call
.i
התמורה תשולם לפי ביצוע בפועל ולפי מחירי התשומות בסעיף  3להלן .או בהתאם
.ii
למתווה ריטיינר או שכר קבוע שיסוכם מראש עם הזוכה בהתאם להגדרות העבודה
ולתשומות הנדרשו
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 .3מחירי תשומות לעבודות On-Call
 .aבעבור עבודת נותני שירותים העונים על ההגדרות שבטבלה תשולם תמורה בהתאם
לטבלה שלהלן:
סעיף

צוות
מקומי

דרגה

תיאור

תעריף
שעתי

תעריף חודשי

תעריף יומי

L1

מנהל הפרויקט

₪
360

₪

3,060

₪

67,320

L2

מהנדס אזרחי
בעל מעל 15
שנות ניסיון

₪
331

₪

2,814

₪

61,897

L3

מהנדס אזרחי
בעל מעל 10
שנות ניסיון

₪
294

₪

2,499

₪

54,978

L4

מהנדס אזרחי
בעל  5-10שנות
ניסיון

₪
204

₪

1,734

₪

38,148

L5

מהנדס אזרחי
בעל עד  5שנות

₪ 153

6L

בעל תפקיד
אדמיניסטרציה
עם ניסיון
רלבנטי

₪ 27,540

₪ 1,300

₪
83

₪

750

₪

15,000

INT1

סגן מנהל
פרויקט

€
160.43

€

1,363.64

€

30,000.00

INT2

מהנדס מעל 15
שנות ניסיון או
מומחה שאינו
מהנדס בעל
ניסיון של 20
שנים בתחום
הרלוונטי

€
132.35

INT3

מהנדס מעל 10
שנות ניסיון או
מומחה שאינו
מהנדס בעל
ניסיון של 15
שנים בתחום
הרלוונטי

€
96.26

€

INT4

מהנדס מעל 5
שנות ניסיון או
מומחה שאינו
מהנדס בעל

€
66.84

€

זר

€
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1,125

818.18

568.18

€

€

€

24,750.00

18,000.00

12,500.00

ניסיון של 10
שנים בתחום
הרלוונטי
5INT

מהנדס בעל עד
 5שנות ניסיון

רכיבים
נוספים
ליועצים זרים
בעבודה
בישראל



€
40

€

טיסה (שני כיוונים)

340

€

7,200.00

€ 1,000
€ 200

יום שהייה בישראל

תמורת עבודת מתכננים אחרים ובהם אדריכלים ,תשלום תמורה בהתאם לתעריף החשב
הכללי לעבודות בינוי בהנחה קבועה של  20%ותוספת תקורה לחברה בשיעור של .10%

 .4שינויים
 .aהתמורה עבור שינויי תכנון מהותיים בתוואי הרק"ל ,מנהרה ,הרחובות הניצבים,
הגשרים ,הרמזורים וחניוני חנה וסע תיקבע בהתאם למחירים שבהצעת הזוכה וביחס
לקטע השינוי ,לאבני הדרך עבורן נדרש השינוי והתחומים בהם נדרש שינוי התכנון
בהתאם לטבלה הבאה:
יועצים מקומיים

טווח אחוזים

תחום
מנהל פרויקט

26%

מתכנן פיזי (כביש ומסילה)

16%

מתכנן תנועה

8%

אדריכל

4%

תאום תשתיות

10%

מודד

5%

חשמל ,תקשורת ומולטיטבולר

6%

שונות

25%

סה"כ

100%

יועצים זרים
אחוז המציע

תחום
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.b

ניהול מערכות

50%

קרונות

25%

תפעול

25%

סה"כ

100%

עבור תכנון אלמנטים נוספים שאינם מפורטים בטבלה שבסעיף  1לעיל ,במידה ויוזמנו על
ידי צוות ,תיקבע התמורה בהתאם לתעריפים המקובלים בצוות ובפרט בהתאם לטבלה
שלהלן:

מקצוע

תיאור

תעריף

הנחה

הערות

תכנון פיזי

תכנון כבישים
וניקוז

משהב"ט

10%

בהתאם לשלבי העבודה
בתעריף שיידרשו לתכנון

תכנון תנועה

תכנון תנועה
למצב סופי

א.א.א.י

20%

בהתאם לשלבי העבודה
בתעריף שיידרשו לתכנון

א.א.א.י

25%

בהתאם לשלבי העבודה
בתעריף שיידרשו לתכנון

א.א.א.י

25%

בהתאם לשלבי העבודה
בתעריף שיידרשו לתכנון

א.א.א.י

25%

בהתאם לשלבי העבודה
בתעריף שיידרשו לתכנון

תכנון נוף

אדריכלות

תכנון מבנים

חשמל ותאורה

קונסטרוקציה

אלמנטים קונס'
ומבני דרך

נתיבי ישראל

קונסטרוקציה

הנדסת בניין

א.א.א.י

בהתאם לשלבי העבודה
בתעריף שיידרשו לתכנון

25%

בהתאם לשלבי העבודה
בתעריף שיידרשו לתכנון

מקצועות
נוספים יתומחרו
ככל הניתן
בהתאם
לתעריף א.א.א.י
עם הנחה של
25%
תקורה וניהול

ישולם על שכר היועצים
שאינם פועלים במסגרת
משרדו של הזוכה

10%
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 .5מדידות
 .aעם תחילת התכנון ימסור הצוות לידי המתכנן את המדידות שבידיו .ככל ויידרשו מדידות
נוספות יוכל המזמין לבצען בעצמו או להורות למתכנן ל השלימן.
 .bעבור השלמת המדידות יקבע סל בסך של לא יותר מ 1-מיליון  ₪שישולם בהתאם לביצוע
בפועל ,כפי שיאושר על ידי נציג הצוות או מי מטעמו ולמחירון הצוות לביצוע מדידות.
 .cעל מחירון זה תחול הנחת המציע לשלב התכנון המוקדם.
 .dמחירון לביצוע מידות:
אופן
המדידה

תיאור
מס"
העבודה
ד
מדידה מפורטת והכנה של מפות מצביות טופוגרפיות לרצועת שטח
 1בקנ"מ  1:250וברווח אנכי של  0.25מטר הרצועה לכ 55-מטר מכל צד.

מ"א

₪

36

2

מדידה מפורטת והכנה של מפות מצביות טופוגרפיות לרצועת שטח
בקנ"מ  1:250וברווח אנכי של  0.2מטר הרצועה לכ 80-מטר מכל צד.

מ"א

₪

72

3

מדידה מפורטת של שטח בקנ"מ  1:250וברווח אנכי של  0.25מטר כולל
רקע קדסטר

דונם

₪

4

מדידה מפורטת והכנה של מפות מצביות טופוגרפיות לרצועת שטח
בקנ"מ  1:500ובמרחק אפקי משתנה של  100מטר עד  400מטר וברווח
אנכי של  0.50או  1מטר כולל

דונם

₪

54

יחידה

₪

157

6

עדכון מדידה על פי סעיף  1המצ"ב למדידות שבוצעו על ידי הזוכה

מ"א

₪

18

7

עדכון מדידה על פי סעיף  2המצ"ב למדידות שבוצעו על ידי הזוכה

מ"א

₪

36

8

עדכון מדידה על פי סעיף  3המצ"ב למדידות שבוצעו על ידי הזוכה

דונם

₪

540

9

עדכון מדידה על פי סעיף  1המצ"ב למדידות שבוצעו על ידי מודד אחר
כולל האחדת מדידות של מספר מודדים

מ"א

₪

27

עדכון מדידה על פי סעיף  2המצ"ב למדידות שבוצעו על ידי מודד אחר
 10כולל האחדת מדידות של מספר מודדים

מ"א

₪

45

עדכון מדידה על פי סעיף  3המצ"ב למדידות שבוצעו על ידי מודד אחר
 11כולל האחדת מדידות של מספר מודדים

דונם

₪

783

 12ביצוע עדכוני מדידה בהתבסס על נקודות צלעון המדויק הקיים או החדש

יחידה

₪

28

 13מדידת עץ לצרכי סקר עצים

יחידה

₪

45

המרת גליונות מעברית לאנגלית לפי מפרט פרויקט הרשת הראשונית של
 14הרכבת הקלה ) ₪לגיליון(

יחידה

₪

1,350

 15רכישת נסחי טאבו באינטרנט

יחידה

₪

45

5

מדידת שוחות ביקורת ,תבוצע על פי הצורך.
פתיחת שוחות הביקורת תתואם מראש ותעשה על פי הנהלים
המקובלים בעיריית ירושלים.
מדידת שוחות ביקורת על פי נהלים המקובלים בעיריית ירושלים
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מחירי יחידה ב ₪-

990

יחידה

₪

90

 16רכישת נסחי טאבו חתומים
 17מחיר ליום עבודה בשדה  -יום עבודה הינו  9שעות

יום

₪

2,400

 18מחיר ליום עבודה משרדי  -יום עבודה הינו  9שעות

יום

₪

1,100

 19מחיר ליום עבודה משולב  -יום עבודה הינו  9שעות

יום

₪

3,340

 .6עדכון או השלמת תכנון מוקדם
 .aבמידה ויידרשו מהיועץ השלמות או עדכונים לתכנון המוקדם של מקטע או מקטעים,
תשולם התמורה בהתאם למחירי היחידה ,הדיסציפלינות להשלמה והשירותים החלקיים
להשלמה כאמור בטבלאות שלהלן:
 .bטבלת מחירי יחידה לתכנון מלא:
מחיר ליחידה תכנון
מוקדם

מחיר ליחידה תכנון
מוקדם

ש"ח

אירו

תכנון במפלס הקרקע כביש
ורק"ל At-Grade

1,400,000

170,000

ק"מ

תכנון רחובות ניצבים ללא
רק"ל

690,000

0

ק"מ

תוספת לתכנון גשר רכבתי

33

0

מ"ר

תוספת לתכנון גשר כביש

24

0

מ"ר

חניון חנה וסע

45

0

מ"ר

בדיקות תפעוליות לקו קיים

0

34,200

ק"מ

סעיף

יחידה

 .cבמקרה שבו יידרשו שינויים או עדכונים חלקיים במספר דיציפלינות ,תקבע החלקיות
בהתאם לטבלאות שלהן:

טווח אחוזים

תחום
מנהל פרויקט

25%

מתכנן פיזי (כביש ומסילה)

15%
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מתכנן תנועה

8%

אדריכל

4%

תאום תשתיות

10%

חשמל ,תקשורת ומולטיטבולר

6%

שונות

32%

סה"כ

100%

 .dמשקל שירותים חלקיים לשלב התכנון המוקדם.
שלב תכנון

תכנון ראשוני

תכנון מוקדם

ליווי הליך
תב"ע

תכנון סופי

אבני דרך לתשלום

ערך אבן הדרך

איסוף מידע ותיאום ראשוני עם
הרשויות ואישור אמדנים ודוחות
ביניים בהתאם לחלופות שיבחנו

5%

טיוטת דו"ח מסכם לתכנון ראשוני

5%

אישור ועדת שיפוט מס'  1לחלופה
מועדפת להמשך תכנון והשלמת
התכנון הראשוני

10%

קידום ותיאום תשתיות מוקדם

5%

השתתפות בוועדת היגוי והכנת דו"ח
מסכם לוועדת היגוי

10%

הגשת דו"ח מסכם

10%

הכנת תשריט והעברתו לוועדה
המחוזית כולל תסקיר

10%

פרסום תוכנית להפקדה

5%

ערך שלב התכנון

20%

25%

35%
החלטת מליאה בדיון בהתנגדויות

10%

פרסום ברשומות

10%

הגשת דו"ח סופי לתכנון מוקדם
מעודכן בהתאם להחלטות הוועדה

10%

אישור ועדת שיפוט מס'  2לתכנון
המוקדם כולל קבלת מדידות וקידוחי
נסיון לתכנון מפורט

10%

סה"כ

20%

100%
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טופס  – 8תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
 .1אני הח"מ __________________ ,נושא/ת ת"ז מס' _________________
ומורשה חתימה מטעם המציע ,עושה תצהירי זה במסגרת הזמנה להציע הצעות למתן
שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה
בירושלים  -הליך מס' ( 03-2021להלן":המכרז") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן.
 .2נכון למועד הגשת הצעתי זו ,אני מצהיר/ה בזאת על קשרי המציע עם החברות
המפורטות להלן .יש לסמן את התיבה המתאימה.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 oמצ"ב מסמך המפרט את קשריי עם החברות המנויות להלן .על המציע
להצהיר על קשריו עם החברות המפורטות מטה תוך פירוט מהות הקשר,
תקופת ההתקשרות וכל פרט רלבנטי נוסף או להצהיר כי אין לו קשרים עם
אף אחת מהחברות הנ"ל.
 oאין לי קשר עם אף אחת מהחברות הנ"ל.
אגד  -אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בישראל בע"מ .מס' אגודה .570012377
חברת  TransJerusalemוהחברות המרכיבות אותה
קונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מ .ח.פ .513475780
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ .ח.פ .510500242
חב' .EGIS RAIL
חב' . Parsons Brinckerhoff International Inc.

 .7חב' .CAF
 .8חב' .Steconfer Sociedade
 .9חב' .Kyivpastrans
 .3הריני מתחייב בזאת לבדוק מעת לעת את רשימת החברות המופיעה באתר האינטרנט
של המזמין בכתובת  https://jet.gov.il/category/tenders/ולעדכן באופן מיידי
את המזמין בדבר קשרי המציע עם החברות .התייחבותי זו תחול לאורך כל תקופת
ההתקשרות.
חתימת המציע ______________________ :תאריך______________:

חתימת המציע______________________ :

אימות חתימת המצהיר
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אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר ________________ .מאשר/ת בזה בי ביום
__________ 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
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טופס  – 9אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה.
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין
התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט
במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור

המבוטח

צוות תכנית אב
לתחבורה הפועל
במסגרת
העמותה לתכנון
פיתוח ושימור
אורבני ירושלים
/או העמותה
לתכנון ופיתוח
ושימור אורבני
ירושלים -
 JTMTו/או
ועדת ההיגוי -
 JPTAו/או
מדינת ישראל
ו/או משרד
התחבורה ו/או
עיריית ירושלים

שם

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה

☒בעל חוזה (מזמינת שירותים
 /מוצרים)

☒שירותים

☐אחר
______________________
☒אחר :שירותי
תכנון מפורט ופיקוח
עליון להשלמת הקמת
הקו הכחול של
הרכבת הקלה
בירושלים ומתן
שירותים נילווים

(המזמינה ו/או חברות בנות ו/או
תאגידים עירוניים ו/או עובדים
ומנהלים של הנ"ל)
ת.ז/.ח.פ

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

מרח' יפיפו  ,97מרכז כלל
ת.ד ,28034 .ירושלים
כיסויים
סוג
הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

מטבע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

₪

 302אחריות צולבת

חלוקה
לפי
גבולות
אחריות
או
סכומי
ביטוח
אחריות
כלפי צד
שלישי

1,000,000

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים

 304הרחב שיפוי
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תאריך הנפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח
נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
יחשב כצד ג
אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

20,000,000
₪

₪

 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף מבקש
האישור
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות

אחריות
מקצועית

ת.
רטרו:

 301אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי

_____

 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 325מרמה ואי יושר עובדים
 327עיכוב /שיהוי עקב מקרה
ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי  6חודשים.

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד
השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
 038יועצים/מתכננים
 084שירותי פיקוח ובקרה
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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