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  2021 יוני
  

, לפרויקטים תחבורתיים הידרולוגיייעוץ  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

  2021/006ך מס' הלי

 כללי .1

העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני "צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת 

  . )"הצוות"(להלן:  ע.ר. ירושלים –

הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם 

אשר כורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה,  ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים

הקווים תכנון והקמה של פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הינו 

  . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

התקשר הצוות נדרש ל קידום מכלול הפרויקטים באחריות המזמין,ולצורך במסגרת פעילותו, 

יהיה הסכם מסגרת  . ההסכם שייחתם עם הזוכה/יםהידרולוגיייעוץ בתחום  ים/ץיועעם 

  כאשר הפעלתו/ם תעשה באמצעות הזמנות עבודה כמפורט בהזמנה זו.

יובהר כי לשם הנוחות מנוסחת ההזמנה בלשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים 

 או גברים.  

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנ, ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה  - מזמיןה

  ;ירושלים

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

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד  הזמנההמפורטים ב

או  התכנון אגף מנהל גויהא נציזה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  ;ומי מטעמ

המציע יהיה . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי   - המציע

  האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

עמו הסכם לביצוע  םמי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחת   - זוכים/הזוכה

  השירותים המפורטים בהזמנה זו;

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

  לביצוע מטלות שיקבעו. אופן ההתקשרות עם הזוכה/ים   - הזמנת עבודה
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 השירותים הנדרשים .3

 .הידרולוגיייעוץ למתן שירותי עם יועץ הצוות מעוניין להתקשר  3.1

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

 . כנספח א'

על לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות.  מחייבתכולת העבודה מסמך יובהר כי  3.3

ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות המציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל 

  .וב

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

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

במהלכה הסתיימה תקופת אשר , ל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודהובהר כי ככי 4.2

ת בהזמנת העבודה וההתקשרות, אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרש

 לשביעות רצון המזמין.

והוא שומר לעצמו את ה או הזוכים, ובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכעוד י 4.3

 ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. תקשרותהזכות להקטין או להגדיל את הה

 י סף תנא .5

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. הואהמציע  5.1

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

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

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

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

 פקודת מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

ע"מ על עסקאות שמוטל נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מ  .ב

 עליהן מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

 .עירונייםפרויקטים ב הידרולוגיבתחום ייעוץ  שנים לפחות 10של  למציע ניסיון מוכח 5.3

הוא יכול להקצותו לצורך ביצוע התכנון,  אשר שירותים ןנותהמציע מעסיק בהעסקה ישירה  5.4

תכנן המ(להלן: " הבאהסף  עומד, במועד הגשת ההצעה, בתנאי הניהול והפיקוח, והוא

 :)"הבכיר

בפרויקטים  הידרולוגיבתחום ייעוץ  שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  5.4.1

 .תחבורתיים
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 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

 הקריטריונים המפורטים להלן, בהתאם לחלוקה כאמור בטבלה. "בהבחירה תתבצע ע 6.1

יובהר כי בכל מקום בו לא נכלל פירוט לגבי אופן חישוב הניקוד, הניקוד יתבצע באופן  6.2

  יחסי בין המציעים. 

  מס"ד
הגורם 

  המנוקד
  קריטריון

ניקוד 

  מקסימלי

  מציע  6.3

  . בפרויקטים עירונייםייעוץ הידרולוגי ב המציערלבנטי של  ניסיון

  נק'. 1יינתן עד  פרויקטעבור כל  

  נק' 2תחבורתי יינתנו עד -עירוניעבור כל פרויקט  

  . נק' 16עד לסה"כ של 

16  

  המציע  6.4

בהעסקה ישירה של ) לנותן השירותים המוצע(מעבר  מתכננים

  . המציע

  נק'  2ות ניסיון לפחות יינתנו עד שנ 5 בעלנוסף  מתכנןעבור כל 

  שנות ניסיון  5עבור כל מתכנן נוסף בתחום ייעוץ ניקוז בעל

 .נקודות 3 לפחות יינתנו עד

  .נק' 9עד לסה"כ של 

9  

6.5  
המתכנן 

  הבכיר

בכתיבת חוות דעת הידרולוגית  המתכנן הבכירניסיון רלבנטי של 

  .לפרויקטים בתחום התחבורה

  נק'  3 עדיינתנו  דרולוגייייעוץ הפרויקט בו נתן שירותי עבור כל  

  נק' 18עד לסה"כ של 

18  

6.6  
המתכנן 

  הבכיר

  בייעוץ וליווי הכנת תב"ע:המתכנן הבכיר ניסיון רלבנטי של 

  נק'  1עבור כל פרויקט בו נתן שירותי ליווי הכנת תב"ע יינתנו עד  

  נק' 10עד לסה"כ של 

10  

6.7  
המתכנן 

  הבכיר

בכתיבת חוות דעת הידרולוגית  המתכנן הבכירניסיון רלבנטי של 

  הכוללים מנהרות ו/או מסילות בתחום התחבורהלפרויקטים 

  עבור כל פרויקט בו נתן שירותי ייעוץ הידרולוגי כאמור יינתנו עד

 נק'  3

  נק' 20עד לסה"כ של 

יובהר כי במסגרת קריטריון זה לא ניתן להציג פרויקטים שהוצגו *

  6.5בקריטריון 

20  

6.8  

  כללי

  המוצע המתכנן הבכיר או המציעשל  ניסיון בעבודה בירושלים

  *יינתן ניקוד יחסי
7  

6.9  
  המוצע המתכנן הבכירו המציעעבור  חוות דעת מזמינים קודמים

  *יינתן ניקוד יחסי
10  
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 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .7

והשירותים יינתנו על פי דרישת  כם מסגרתהס יהיה הזוכים/שייחתם עם הזוכה ההסכם 7.1

 . הצוות וצרכיו

כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות  מובהר בזאת, 7.2

ו/או לספק לזוכה עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית 

הכללית של ההסכם והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא 

ן את סכום ההסכם שייחתם קטיזה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות להגדיל/לה

 בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי., עם הזוכה

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב.  7.3

בה יצוינו הפרטים הדרושים יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בטרם ביצוע העבודה 

רוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות לצורך ביצוע העבודה, בין היתר, פי

 לביצוע העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם  7.4

 .אלה לא הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

 התמורה הכספית .9

 5,000,000 -של כ המשוער בהזמנה זו, עבור כלל הזוכים, הוא בסךההיקף ההתקשרות  9.1

 .חרו על ידי המזמין במסגרת הליך זהבאשר יחולק בין הזוכים אשר יי ₪

. יובהר כי בחתימתו על נספח נספח ב'התמורה תהיה על פי נספח התמורה המצ"ב כ 9.2

 התמורה מאשר המציע כי קרא את התעריפים וכי הוא מאשר אותם.

 תווסף מע"מ כחוק.י תמורהל 9.3

הינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע  ובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע  י 9.4

ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף  ישירות

זה יהיה הזוכה רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן 

 .אש, והמזמין יישא בהוצאות אלוהשירותים, בתאום מר

 שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך ולא יהא זכאי לכל עוד יובהר כי  9.5

 .אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיאמאת המזמין, 

  .יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות 60התמורה תשולם במועד שוטף + 9.6

 .2021המדד: מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ  9.7

יובהר כי הצוות יהיה רשאי, בכל שלב, לבצע שינויים בתוכנית העבודה ובאבני הדרך  9.8

 חישובה של התמורה. לתשלום לרבות אופן

  10  התרשמות כללית   6.10

  100  סה"כ    
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 אופן חישוב התמורה בכל הזמנה יתבצע על פי העקרונות שלהלן:

 השכר ייקבע על פי התעריפים הבאים : 9.9

 סקר הידרולוגי – 12/2013גרסת  –תעריף נתיבי ישראל  9.9.1

 יועצים לתב"ע 5תעריף משרד הבינוי והשיכון תהליך  9.9.2

בפרויקטים בהם התעריפים לעיל אינם נותנים מענה לצורך חישוב שכר  9.9.3

או על בסיס  שעות עבודה לפי תעריף חשכ"להטרחה, יחושב השכר על בסיס 

 הצעות מחיר.

מחירי  – 12/2013תעריף ספר התעריפים לתכנון "נתיבי ישראל" גרסת  9.9.4

וסט היחידה בספר התעריפים נכונים למדד המחירים לצרכן של חודש אוג

מחירי היחידה   סקר הידרולוגי – 07[להלן: "מדד בסיס התעריף"] פרק  2013

 2021- 03מדד המחירים לצרכן של חודש  –הותאמו למדד בסיס הזמנה זו 

בוצעה התאמה ושינוי מחיר מינימאלי לסקר הידרולוגי, כפי שמופיע לתעריף  9.9.5

 בנספח ב'

 תעריף חשכ"ל  9.10

ים חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת התעריף : "התקשרות עם נותני שירות 9.10.1

לעת בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר [להלן: תעריף חשכ"ל ] התעריף 

לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל 

 כמוגדר באותו תעריף.

לצורך קביעת זכאות דרגת השכר על המציע למלא את הטופס המצורף  9.10.2

דות הרלבנטיות ופירוט ניסיונו של נותן להזמנה זו ולצרף בהתאם את התעו

 השירות. 

על תעריף חשכ"ל ליועצים לניהול תחול הפחתה קבועה בשיעור  –הפחתה  9.10.3

, יצוין כי הפחתה זו תחול גם אם על פי הגדרות תעריף חשכ"ל מוגדרת  10%

 הפחתה שונה. 

על התקשרויות עם  יחולולא  ,לעיל 9.10.3כאמור בסעיף  תה,ההפחכללי  9.10.4

 .ים בעבודות בינוימתכננ

 חשבונות  ואופן דיווח   9.10.5

חשבונות יוגשו בהתאם להתקדמות העבודה ועל פי שעות עבודה  9.10.5.1

 שיושקעו בפועל ולא יותר ממספר השעות המוגדרות בהזמנה. 

[להלן: הדו"ח], המתכנן  תעריף חשכ"ל 1אופן דיווח כמפורט בנספח  9.10.5.2

יציין בדו"ח: תאריך ביצוע השירות, מספר השעות שבוצעו, תיאור 

 השירות, שם המבצע וחתימת המבצע .

  שיש לצרף להצעה המסמכים .10
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  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות 10.1

 עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל.אישורים הנדרשים לפי חוק  10.2

 המצורף להזמנה זו.  ב' נספחעל פי  חתומה הצעה כספית 10.3

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  המציעתצהיר  10.4

 להזמנה זו. ג' נספחכהאיכותי, המצורף 

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך תכנן הבכיר המוצע המתצהיר  10.5

 להזמנה זו.  ד' נספחכבחינת הניקוד האיכותי, המצורף 

  .ככל וישנם ,מכתבי המלצהכן ו רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם 10.6

 . להזמנה זו ה'נספח המצורף כ תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 10.7

 בצירוף אישור ניהול חשבון/ צילום שיק. להזמנההמצורף  נספח ו' לפי פרטי חשבון בנק 10.8

המתכנן הבכיר המוצע וכן עבור עבור  ,נכון למועד הגשת ההצעה ,אסמכתאות בתוקף 10.9

 כדלקמן: (בהעסקה ישירה)המוצע  הצוות הנוסף

 השכלה.אסמכתאות המעידות על  10.9.1

 העתק רישיון. 10.9.2

 קורות חיים. 10.9.3

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  10.10

 נוסח הזמנה זו. 10.10.1

ם על ידי המציע (חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד חתוהסכם ההתקשרות,  10.10.2

לתנאי  . יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציעלכך בעמוד האחרון)

 ההתקשרות.

. , חתום בתחתית כל עמודמסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו 10.10.3

ההבהרות  יובהר כי על המציע מוטלת האחריות לוודא כי התייחס לכל

 והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 

 הבהרותשאלות ו .11

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  11.1

 . 12:00 בשעה 13.6.2021

 הבא:שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט  11.2

  

  

 

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

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 11.4

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים
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  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 11.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  11.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 11.7

 ההצעותהגשת  .12

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  12.1

ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה  28.6.2021 עד ליום, ירושלים

 לא תשתתף בהליך. –הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

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

 . 08:00-17:00השעות 

 (שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 12.3

 זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות). USB -דיגיטלית 

 .בתוכנם לחלוטין

 הליך ,לפרויקטים תחבורתיים הידרולוגימתן שירותי ייעוץ "הצעה לעל המעטפה יצוין  12.4

 ".06/2021 :מס'

לאחר אלא  ,עם מציע אחראו בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  12.5

   קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  12.6

 המזמיןזכויות   .13

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  13.1

  .שהוצעו

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

כולה , י הצעתםו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגב מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  13.3

 או חלקה.

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

   או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 13.5

הצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי  מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 13.6

  .כל הצעה שהיאב

. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 13.7

על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו   הזוכיםיחלק את השירותים הנדרשים בין  המזמין

 מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.
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והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  13.8

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית ועדת הבחירה 13.9

 .הטכני שבהצעהפגם תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הל רשאית

היא סבורה  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  13.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדכי מתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 13.10.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

ע כי כל הסתייגות או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו אוההצעה מסויגת  13.10.2

הינה בטלה וחסרת תנאי ההסכם ו/או זמנה זו ה ו/או תנאי ההצעהתניה לגבי ה

 תוקף.

        

                

  בברכה,

  ציון מטלון                    

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה                 
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  )SOWתכולת העבודה ( –נספח א' 

 :מטרת המסמך .1

, הנדרשים לצורך קידום הידרולוגיייעוץ בתחום  המזמין יתקשר עם זוכה/ים למתן שירותים .1.1

 .הפרויקטים באחריות המזמיןמכלול 

 .ההידרולוגיהיועץ  עבור) SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה ( .1.2

 תכולת העבודה: .2

 שלבי התכנון .2.1

  הייעוץ ההידרולוגי יכלול את השלבים: 

  'איסוף מידע לנושא הכנת חוות הדעת ההידרולוגית. –שלב א 

  'הכנת חוות הדעת ההידרולוגית. –שלב ב 

  'תכנון ראשוני ומוקדם בצוות התכנון. –שלב ג 

  ייעוץ וליווי התב"ע. –' דשלב 

  כולל כל האישורים הנדרשים הכנה ואישור המסמכים הנדרשים לתב"ע -' השלב ,

 .מול רשויות ציבוריות ותאגידים

  או כל מתכנן אחר בצוות ליווי המתכנן הפיזי ומתכנן התשתיות הרטובות –' ושלב ,

 .התכנון לפי דרישת המזמין או מנה"פ

רמת הייעוץ הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים. ניתן להזמין מהמציע     

  ' בלבד.ד –שייבחר שלבים א' 

  

 תהליך התכנון .3

 לוח זמנים .3.1

דעת לצורך השלמת חוות האחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו היועץ 

את כל האישורים הדרושים מכל הרשויות הרלוונטיות בכדי שלא  ההידרולוגית ולהשיג

 . המפורט תכנוןתב"ע ולליצור עיכובים בלוח הזמנים שנקבע ל

 ממשקים ותיאום .3.2

המשתתפים בצוות תכנון התב"ע  בתיאום עם מתכננים נוספים נדרש לעבוד המתכנן

 והתכנון לביצוע כמפורט להלן:

 הפרויקטמנהל  .3.2.1

 אדריכל מתכנון ערים, אדריכל מבנים ואדריכל נוף. .3.2.2

 מתכנן הדרכים. .3.2.3

 מתכנן המסילה. .3.2.4

 הקונסטרוקטור. .3.2.5
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 מתכנן המערכות הרטובות .3.2.6

 מתכנן הנגישות. .3.2.7

 היועץ הסביבתי. .3.2.8

 יועץ הקרקע והגיאולוג ההנדסי. .3.2.9

  

היועץ יעבוד בתאום מלא עם המתכננים והמומחים של מי שימונו ע"י צוות אב לתחבורה  

 להבטחת תכנון, ביצוע והפעלה אופטימליים של הפרויקט. 

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

  כל האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות. 

 פגישות .3.3

היועץ נדרש להשתתף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים המשתתפים 

בצוות תכנון הפרויקט. הפגישות תערכנה בהנחיה ובניהול של מי שימונה ע"י הצוות. היועץ 

נתנה לו בפגישות תאום אלו על מנת להבטיח את קבלת אישורו ייתייחס לכל ההערות שת

  של מנהל הפרויקט לתכנון. 

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

היועץ ישתתף בכל ישיבות תאום התכנון, הביצוע  וישיבות אחרות שתקבענה. במקרה 

והיועץ לא יוכל להגיע לפגישה כלשהי, היועץ יהיה זמין במהלך הפגישה למנהל הפרויקט 

  ט בנושאי הישיבה ובהחלטות שנתקבלו בה.ו/או יתעדכן ביוזמתו אצל מנהל הפרויק

היועץ יקבע ויתעד פגישות עם גורמים חיצוניים הדרושים לאישור התכנון, כמו: רשות 

 המים, המשרד לאיכות הסביבה וכד'.

 צוות הפרויקט .3.4

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

  הנדרשים ממנו למי שימונה מטעם הצוות . התוצרים והדו"חות 

  היועץ יהיה בקשר עם מנהל הפרויקט. 

 .הגשת התוצרים .3.5

בתחילת כל שלב תכנון, היועץ יגיש לאישורו של צוות אב לתחבורה או מי מטעמו  טיוטה 

של רשימת תוצרים לשלב, כולל מועדי הגשה. מסמך זה יעודכן בהתאם להתקדמות תכנון 

  יקט.התב"ע ותכנון הפרו

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

 מסמכים שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו. 

 אישור התוצרים. .3.6

כמפורט לצוות אב לתחבורה או למי שימנה הצוות התוצרים  היועץבגמר כל שלב יגיש 

  לעיל. 3.5 בסעיף
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די גורמים נוספים יועל  מנהל הפרויקט שהתוצרים יבדקו יבוקרו על ידי ליועץ ידוע 

  כמפורט בהזמנה ובמסמך תכולת עבודה זה.

  

היועץ ישתף פעולה עם כל הגורמים הבודקים והמבקרים, כאשר ידוע לו שהאישור לשלבי 

  ו.הייעוץ ינתן על ידי חבר הצוות או מי מטעמו וכן הגורמים המצויינים בתכולת עבודה ז

במידה ויידרש היועץ לשינויים ותוספות לאחר אישור שלב תכנון, יהיה היועץ זכאי 

לתשלום עבור העבודה הנוספת שיתבקש לבצע. שכר הטרחה לשינויים יהיה על פי החוזה 

  שיחתם עמו. 

 

 אור מפורט של משימות היועץית .4

 להכנת חוות הדעת ההידרולוגית איסוף מידע –שלב א'  .4.1

 משימות

 כולל איסוף חומר הרקע כולל:שלב זה 

 .קבלת מפות וצילומי אוויר של השטח וסביבתו ולימודם 

  לימוד ואיסוף חומר מחקרי, מקצועי ממקורות שונים וקיום ראיונות עם הגורמים

 המשפיעים על אזור התכנון. חומר הרקע המקצועי שיאסף יכלול בין היתר:

o רולוגי, משרד נתוני משקעים, תקופות חזרה ונגר (השירות המטאו

 התחנה לחקר הסחף). –חקלאות 

o .צילומי אוויר 

o .מפת שימושי קרקע קיימים  ומתוכננים 

o .מפה טופוגרפית הכוללת את אגני ההיקוות המשפיעים על שטחי התכנון 

o .מפות הידרולוגיות 

o .מפות גיאולוגיות 

o .תכנית אב כללית לניקוז 

o .מפות וחתכים גיאו הידרולוגיים 

o  בנושאי הידרולוגיה וכושר חלחול של הקרקע בשכבות מחקרים שונים

 השונות.

o .כל חומר מקצועי שיידרש על ידי היועץ לצורך עבודתו 

  סיור בשטח התכנון וסביבתו, זיהוי המבנה הטופוגרפי וההידרולוגי הכללי

והתאמת הנתונים הקיימים למציאות בשטח. בסיור תעשה בדיקה של המגבלות 

 התכנון והשלכותיהן על המשטר ההידרולוגי בו.הטופוגרפיות של שטח 

  זיהוי של ערוצים , שינויי קרקע, סוגי ומיקום צמחיה, אזור השהיה והחדרה

 קיימים, אזורי איגום והצפה וכד'.
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  תוצרים

  ניתוח הממצאים שנאספו ובחינת השפעתם על אזור התכנון, גיבוש ממצאי

 הבדיקות וזיהוי האילוצים והפוטנציאלים כולל:

o מבנה המורפולוגי של שטח התכנון ובכלל זה ניתוח אגני הניקוז ה

 המצויים בשטח והיקף הספיקות בתקופות חזרה שונות.

o .מיפוי מערכות הידרולוגיות 

o  זיהוי נתיבים לסילוק מי הנגר ואתרים פוטנציאליים להחדרת מי נגר למי

 התהום.

 במלל, בטבלאות  דו"ח ניתוח מצב קיים דיגיטלי כולל ממצאי הבדיקות והסקרים

  וחומר גרפי נלווה.

  

 הכנת חוות הדעת ההידרולוגית. –שלב ב'  .4.2

  משימות

הכנת חלופות ופרוגרמה לחוות הדעת מתואמות עם הגורמים הקשורים על פי ניתוח 

 הממצאים והאילוצים כולל:

  הגדרת אופן הטיפול באילוצים ההידרולוגיים הקיימים במסגרת עבודת התכנון

 נון.של כלל צוות התכ

  הגדרות לקביעת מקדמי נגר עילי לפי סוגי קרקע ושימושי הקרקע הקיימים

 והמתכוננים.

  קביעת תקופות חזרה לתכנון וסופות שיא להתייחסות על ידי צוות התכנון ואישור

 המזמין.

 .הגדרות לקביעת ספיקות תכן עם ובלי שימור נגר וההשלכות על מערכת הניקוז 

  ההידרולוגיים עם מוסדות התכנון והגופים האחראים תאום עקרוני של ההיבטים

 על הנושאים ההידרולוגיים.

 

 .הכנת טיוטה של חוות הדעת ההידרולוגית ואישורה על ידי המזמין 

  בחירת החלופה המועדפת:

  הצגת ניתוח חלופות הפרוגרמה השונות, המלצה והנמקות לגבי חלופה אחת

קות מבוססות על ניתוח ועימות בין מועדפת על ידי צוות התכנון. ההמלצה וההנמ

החלופות לאור הבעיות שנתגלעו בכל חלופה ורמת השגת היעדים ולאחר היזון 

 חוזר עם חלופות התכנון הפיזי.

  הצגת ההיבט ההידרולוגי של חלופות הפרוגרמה ובמידת הצורך, השתתפות בדיון

 .ההפרוגרמציבורי להצגת חלופות 
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 .הצגה ואישור החלופה המועדפת 

  על פי דרישת המזמין, הכנסת שינויים באחת או יותר מהחלופות או הכנת חלופה

 נוספת.

  תוצרים

  מסמך מסכם הידרולוגי לכל חלופת פרוגרמה הכולל מסמך כתוב בליווי סכמות

ומפות המתאר את עקרונות הטיפול בנושאי הידרולוגיה במסגרת פרוגרמת 

 התכנון.

  והצגת היתרונות והחסרונות של כל השוואה בין חלופות הפרוגרמה השונות

 חלופה מהיבט ההידרולוגיה.

 .סיכום יעדי התכנון ההידרולוגי והמגבלות להשגתם 

 .המלצה והנמקות לגבי חלופת הפרוגרמה המועדפת על ידי הצוות 

 .חלופה נבחרת 

  

 ייעוץ וליווי הכנת התב"ע. –שלב ג'  .4.3

  משימות

  ייעוץ וליווי הכנת התב"ע.

  התכנית המפורטת.לימוד חלופות 

 .לימוד השפעת חוות הדעת ההידרולוגית על התכנית 

  השתתפות בישיבות צוות התכנון וניתוח הידרולוגי לחלופות התכנון

 והשתתפות בבחירת החלופה המועדפת לתב"ע.

  הכנת הנספח ההידרולוגי לחלופת התכנון הנבחרת משולב בתכנית לשימור

 הנגר העילי.

 ן ויועציו (יועץ סביבתי, פיסי וכד') בגיבוש התכנית סיוע לעבודת צוות התכנו

 הסטטוטורית.

 .סיוע בהכנת מסמכי התב"ע כולל נספח הניקוז לתכנית 

  השלמת תאומים עם רשויות התכנון ככל שיידרש לאישור הנספחים

 הסטאטוטוריים והתכנית הסטטוטורית.

 .ליווי התכנית עד לאישורה על ידי כל מוסדות התכנון 

  

 4ב'/ 34מכים הנדרשים לתב"ע על פי תמ"א הכנת המס .4.4

  משימות

  שילוב חוות הדעת ההידרולוגית עם התב"ע כולל:
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 .הגדרת עקרונות מבחינת יעודים ושימושים בקרקע כולל פריסה סכמתית 

 .הגדרת עקרונות עוצמת השימוש בקרקע 

 .הגדרת עקרונות למרקמים ודפוסי בינוי 

  ציבור.הגדרת עקרונות פריסת ההפרשות לצרכי 

  הכנת מסמך סופי של פרוגרמה ויעדים מתעד בצורה גרפית ו/או בחומר כתוב את

 יעדי התכנית והפרוגרמה.

  ,הנחיה במידה ונדרש להמשך העבודה לגבי שטח התכנון. כגון: בדיקות קרקע

 קידוחי ניסיון וכד'.

  תוצרים

  4ב'/ 34נספח הידרולוגי לתב"ע על פי תמ"א. 

 גי על ידי רשות המים והמשרד לאיכות הסביבה.אישורים למסמך ההידרולו 

  דו"ח שיכלול המלצות ליישום ולהטמעה בתכנון המפורט של המתכנן הפיזי

  ומתכנן התשתיות הרטובות.

  

 ליווי התכנון הפיזי והתשתיות הרטובות. .4.5

  משימות

  ליווי וייעוץ לפי בקשה של מנהל הפרויקט, המתכנן הפיזי ומתכנן התשתיות

 הרטובות.

 

 מהמזמין ונספחים מידע .5
 .וחברת הבקרהיסופקו על ידי המזמין  –כל הסקרים והבדיקות שנעשו 
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  תצהיר המציע –נספח ג' 
  

אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם 

"), לאחר שהוזהרתי כי עלי המציעחברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ (להלן: "

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

 כדלקמן:

  

לפרויקטים  הידרולוגיייעוץ למתן שירותי "הזמנה להציע הצעות תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 .")ההזמנה(להלן: " "06/2021תחבורתיים, הליך מס' 

 המציע עומד בתנאי הסף המצטברים להלן: הנני מצהיר/ה כי .2

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל. .2.1

 בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  .2.2

 בתחום ייעוץ הידרולוגי בפרויקטים עירוניים. שנים לפחות 10של בעל ניסיון מוכח  .2.3

"המתכנן  –לטובת מתן השירותים, ביכולתי להעמיד את נותן השירותים (לעיל ולהלן  .2.4

 ") אשר יועסק בהעסקה ישירה ואשר עומד בתנאי הסף הבא:הבכיר

 .בתחום ייעוץ הידרולוגי בפרויקטים תחבורתיים שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.4.1

 עבר למהנדס המוצע):להלן רשימת המתכננים המועסקים על ידי בהעסקה ישירה (מ .2.5

 *יתרון יינתן עבור מתכנן בתחום ייעוץ ניקוז כאמור לפי טבלת הקריטריונים

  

  שנות ותק  תפקיד/ תחום התמחות  השכלה  שם מלא  מס"ד

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 *ניתן להוסיף שורות במידת הצורך    

להלן טבלת ניסיון עבור המציע. הנני מצהיר/ה כי כל השירותים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו  .3

ידוע לי כי המידע שבתצהיר זה ובטבלה ישמש לצורך על ידי המציע וכי תוכן הטבלאות אמת.  

 בחינת עמידת המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.
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  )1מתוך  1(טבלה  המציעטבלת פרויקטים עבור 
  .עירונייםבתחום ייעוץ הידרולוגי בפרויקטים  שנים לפחות 10: למציע ניסיון מוכח של 5.3 תנאי סף

  ם)כאמור לפי טבלת הקריטריוניתחבורתיים -בייעוץ הידרולוגי בפרויקטים עירוניים (יתרון יינתן עבור פרויקטים עירוניים המציע: ניסיון רלבנטי של 6.4קריטריון 
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
  ניתן השירותים

  
השירותים  מילולי של תיאור

מהות  -נא לפרט : שניתנו
העבודה שנעשתה, תפקיד 

שבוצע, האם כלל יעוץ 
  הידרולוגי וכו'

  
האם 

הפרויקט 
בתחום 
  העירוני?

  
האם 

הפרויקט 
  תחבורתי?

  
היקף 

של  כספי
  הפרויקט

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

*ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך.
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

  תאריך    המציע וחותמתשם 

_____________________    ______________________  

  

  

  אישור עו"ד

  

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

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

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

  .לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

                         _____________

  חותמת + חתימה                     
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  )המתכנן הבכיר"תצהיר נותן השירותים (" –נספח ד' 
  

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

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

 כדלקמן:

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

 –הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

למתן "הזמנה להציע הצעות ), במסגרת "המציע"חב'/ע.מ_____________________ (להלן: 

) "ההזמנה"(להלן: " 06/2021ליך מס' לפרויקטים תחבורתיים, ה הידרולוגיייעוץ שירותי 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. המתכנן הבכירבתפקיד 

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

 בתחום ייעוץ הידרולוגי בפרויקטים תחבורתיים. שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.1

כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן . הנני מצהיר/ה כי המתכנן הבכירלהלן טבלת ניסיון עבור  .3

ידוע לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי בוצעו על ידי וכן תוכן הטבלה אמת. 

 הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 
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  )3מתוך  1(טבלה  ")המתכנן הבכירטבלת פרויקטים עבור נותן השירותים ("
  פרויקטים תחבורתייםב ייעוץ הידרולוגיבתחום  שנים לפחות 5: בעל ניסיון מוכח של 5.4.1 תנאי סף

  בתחום התחבורהבכתיבת חוות דעת הידרולוגית לפרויקטים  המתכנן הבכיר: ניסיון רלבנטי של 6.5קריטריון 
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
  ניתן השירותים

  
השירותים  מילולי של תיאור
מהות העבודה  -נא לפרט : שניתנו

שנעשתה, תפקיד שבוצע, האם 
? האם כלל הידרולוגיכלל יעוץ 

  כתיבת חוו"ד? וכו'

  
האם 

הפרויקט 
  תחבורתי?

  
האם כלל 

כתיבת חוו"ד 
  הידרולוגית?

  יש לפרט

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

7.                  

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
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  )3מתוך  2טבלת פרויקטים עבור נותן השירותים ("המתכנן הבכיר") (טבלה 
  

  בייעוץ וליווי הכנת תב"ע המתכנן הבכיר: ניסיון רלבנטי של 6.6קריטריון 
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
  ניתן השירותים

  
 מילולי של תיאור

נא  : השירותים שניתנו
מהות העבודה  -לפרט

 שנעשתה, תפקיד שבוצע
  וכו'

  
 -ליווי והכנת תב"ע

לפרט מהות  נדרש
  העבודה שנעשתה

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

7.                

8.                

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
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  )3מתוך  3("המתכנן הבכיר") (טבלה טבלת פרויקטים עבור נותן השירותים 
  

  מנהרות ו/או מסילות הכוללים בתחום התחבורהבכתיבת חוות דעת הידרולוגית לפרויקטים  המתכנן הבכיר: ניסיון רלבנטי של 6.7קריטריון 
  6.5במסגרת קריטריון זה לא ניתן להציג פרויקטים שהוצגו בקריטריון 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
  ניתן השירותים

  
 מילולי של תיאור

נא  : השירותים שניתנו
מהות העבודה  -לפרט

 שנעשתה, תפקיד שבוצע
  וכו'

  
האם 

הפרויקט 
  תחבורתי?

  

  
האם כלל כתיבת 

חוו"ד 
  הידרולוגית?

  יש לפרט

  
האם כולל מנהרה/ 

מסילה? נדרש 
  לפרט

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

7.                    

8.                    

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

המתכנן הבכיר שם וחתימת 

  המוצע

  תאריך  

_____________________    ______________________  

  

  

  אישור עו"ד

  

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

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

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

  .לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

                         _____________

  חותמת + חתימה                     
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 בדבר העדר ניגוד ענייניםתצהיר  -נספח ה'

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

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

לפרויקטים תחבורתיים,  הידרולוגיייעוץ למתן שירותי הזמנה להציע הצעות  "במסגרת 

), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם "ההזמנה"(להלן: " 06/2021הליך מס' 

  לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו  .1

 חתמתי והמצורף להזמנה.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

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

 קשרי עם מי מהן.

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

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

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

 המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

 

  _____________________ חתימת המציע:

  אישור עו"ד

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

גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________  המוכר/ת לי הופיע/ה בפני מר / 

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהא 

  צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל.

____________________                    ____________________  

חתימה וחותמת עוה"ד                             תאריך 
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  פרטי חשבון בנק – ו'נספח 
 

  
ככל ונוכרז כזוכים במכרז, נבקשכם לבצע את התשלומים המגיעים לנו באמצעות העברה בנקאית 

  בהתאם לפרטי החשבון המצורפים :

  
  ____________כתובת ____________________: __________________ ח.פ __המציעשם 

  
  שם הבנק     __________________________        מס' סניף ________________________

  
  כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון       ____________________

  
  
  

  ________________איש קשר ____         ___טלפון   ______
  
  

  ___________________________________________ מייל
  
  
  

  אישור ניהול חשבוןק או שינא לצרף צילום 

  
                                                                                

  
  

  חתימה:  תאריך:  שם מציע:

_______________  _______________  _________________  

  
  


