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2021 ייונ  

  
תכנון מערכות אינסטלציה  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

  עבור צוות תכנית אב לתחבורהבמבנים וספרינקלרים 

  15/2021 ס' הליךמ

 כללי .1

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

  . )"הצוות"(להלן: ע.ר. ירושלים 

ובראשם עיר ירושלים ובמטרופולין הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים ב

כאשר שת התחבורה הציבורית הנלווית לה, ור ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכ

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

  . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

ושילוב  בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבוריתגם כחלק מעבודתו עוסק הצוות 

על כן, נדרש  י אוטובוסים.וסע ומסופ-: חניוני חנה, וכן בתכנון מערכות תומכות כגוןיניהןב

הצוות להתקשר עם יועץ/ים למתן שירותי תכנון מערכות אינסטלציה וספרינקלרים במבנים 

  .BIMבשיטת 

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

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

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

או  ראש אגף תשתיותיהא נציגו ת זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחר

  ; מטעמו מי

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

  האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;



    15-2021הליך מס' 

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

  השירותים המפורטים בהזמנה זו;

  .ל ולהלןלמתן השירותים כאמור לעי זוכים/הזוכהההסכם שיחתם עם    - מסגרת הסכם

  אופן ההתקשרות עם הזוכה/זוכים לביצוע מטלות שייקבעו.   -הזמנת עבודה

 תים הנדרשיםוהשיר .3

אינסטלציה שירותי תכנון מערכות למתן  ים/הצוות מעוניין להתקשר עם יועץ 3.1

 .BIMוספרינקלרים בשיטת 

 ) המצורף למסמך זהSOWהעבודה (השירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת  3.2

  .נספח א'כ

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

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

  ו.ב

 והיקפה התקשרותתקופת ה .4

 רת הכספית, לפי המוקדם.שנים או עד תום המסג 5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  4.1
יובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה, אשר במהלכה הסתיימה תקופת  4.2

ההתקשרות, אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשות בהזמנת העבודה 

 לשביעות רצון המזמין.
להשתנות בהתאם לצרכי המזמין  יםההתקשרות והיקפה עשויתקופת  עוד יובהר, כי 4.3

 יום. 30וללוח הזמנים שלו בהודעה מוקדמת של 

 תנאי סף  .5

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 .או עוסק מורשה המציע תאגיד רשום כחוק בישראל 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.

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

 עליהן מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.
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 מבנים, בתחום תכנון מערכות ניקוזשנים לפחות  5המציע בעל ניסיון מוכח של  5.3

 .אינסטלציה וספרינקלרים

 מבנים, ניקוזלפחות בתחום תכנון מערכות  שנתייםניסיון מוכח של  בעל המציע 5.4

 BIM-בשיטת האינסטלציה וספרינקלרים 

אשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בתנאים  המציע מעסיק בהעסקה ישירה נותן שירותים 5.5

 "):המהנדס המוביל(להלן: " המצטברים הבאים

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים  5.5.1

 והטכנאים המוסמכים, בענף ההנדסה האזרחית.

רונות במתן שירותי השנים האח 10-ב שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  5.5.2

 אינסטלציה וספרינקלרים. מבנים תכנון מערכות ניקוז

השנים האחרונות במתן שירותי  10-ב שנתיים לפחותבעל ניסיון מוכח של  5.5.3

 .BIM -בשיטת האינסטלציה וספרינקלרים  מבנים תכנון ניקוז

  

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

כאמור בהתאם לחלוקה ו ,להלן הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים 6.1

 בטבלה להלן.

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

  יחסי בין המציעים. 

 ניקוד  קריטריון  גורם מנוקד  מס"ד

  מקסימלי

ע בתכנון מערכות ניקוז ירלבנטי של המצניסיון   המציע  6.3

במבנים ציבוריים או  אינסטלציה וספרינקלרים

  .תחבורתיים

  נקודות 2עד  פרויקט יינתנועבור כל  

  נקודות. 10למקסימום של עד 

10  

פרויקטים  בתכנוןשל המציע  רלבנטי סיוןני  המציע  6.4

  . BIMבשיטת 

במסגרת קריטריון זה לא ניתן להציג פרויקטים 

  לעיל. 6.3שהוצגו בקריטריון 

  נקודות 2עבור כל פרויקט יינתנו עד  

  .נקודות 10עד למקסימום של 

10  
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המהנדס   6.5

  המוביל

של המהנדס המוביל המוצע  רלבנטיניסיון 

 בתכנון מערכות ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים

  .ציבוריים או תחבורתיים במבנים

  נקודות 2עבור כל פרויקט יינתנו עד 

  נקודות. 15עד למקסימום של 

15  

המהנדס   6.6

  המוביל

של המהנדס המוביל המוצע  רלבנטי סיוןני

  . BIMפרויקטים בשיטת  בתכנון

במסגרת קריטריון זה לא ניתן להציג פרויקטים 

  לעיל. 6.5 שהוצגו בקריטריון

  נקודות 4עבור כל פרויקט יינתנו עד  

  .נקודות 20עד למקסימום של 

20  

המהנדס   6.7

  המוביל

ניסיון המהנדס המוביל בתכנון פרויקטים 

מכניות -הכוללים מערכות אלקטרומורכבים 

  לצורך הובלת מים/ שפכים

  נקודות 2עבור כל פרויקט יינתנו עד 

 נקודות. 14עד למקסימום של 

14  

בתכנון  המהנדס המוביל/ניסיון המציע  כללי  6.8

  פרויקטים בירושלים

6  

בעבודה מול  המהנדס המוביל/ניסיון המציע כללי  6.9

  .גופים ממשלתיים / ציבוריים

5  

  10  חוות דעת מזמינים קודמים  כללי  6.10

  10  התרשמות כללית  כללי  6.11

  100  סה"כ    

  :התמורה הכספית .7

 ₪ 10,000,000 -כ ואה ההיקף ההתקשרות המשוער הכולל, עם כל הזוכים בהזמנה זו 7.1

 את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים. לעצמו הצוות שומר

. יובהר כי בחתימתו על נספח נספח ב'פי נספח התמורה המצב כ התמורה תהיה על 7.2

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

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה 7.3

 מציעהינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע התמורה המוצעת על ידי היובהר כי  7.4

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

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

 השירותים, בתיאום מראש, והמזמין יישא בהוצאות אלו.
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 המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפויעוד יובהר כי  7.5

 .קרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיאאף בממאת המזמין, 

 .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 60 התמורה תשולם במועד שוטף + 7.6

 נקודות. 116.6בסך של  2021מדד: מדד התשומות לבנייה של חודש מרץ  7.7

המזמין יהיה רשאי, בכל שלב, לבצע שינויים בתוכניות העבודה ובאבני הדרך לתשלום  7.8

 התמורה. לרבות אופן חישובה של

 אופן חישוב התמורה בכל הזמנת עבודה יתבצע על פי העקרונות שלהלן:

  מתקנים טרמיים ותברואיים – 2.8פרק  –תעריף משהב"ט  :התעריפים 7.9

 קביעת אחוז השכר:  7.10

אחוז השכר (מכסת שכר היסוד) יקבע, לפי ערכה הכספי הכולל של העבודה ההנדסית 

ובהתאם לקבוע בתעריף  המתקןמותאמת למדד בסיס החוזה, בהתאם לסוג  לפרויקט

הישים לעבודות המתכנן כמפורט בהזמנת העבודה . כמו כן, שמורה לצוות הזכות שלא 

  לחשב התמורה על פי הפרמטרים הקבועים בתעריף אלא בדרך אחרת על פי שיקול דעתו.

 קביעת ערך המבנה לצורך חישוב השכר:  7.11

מבנה "ערך המבנה לצורך חישוב מכסות שכר היסוד" הוא ההיקף הכספי קביעת ערך ה

מותאם למדד בסיס החוזה. בכל מקרה, יקבע ערך  פרויקטהכולל של כל העבודות בכל 

המבנה בהתאם לסייגים המפורטים ב"תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת 

ב שכר הטרחה יהיה אחר. הביטחון", יובהר כי סייגים אלו יחייבו גם אם התעריף לחישו

של אותם חלקים ו/או מתקנים ו/או ציוד אשר  ערכםכן יובהר כי בערך המבנה לא יכללו 

בהסכם (ואשר  שיצוינואינם אמורים להיכלל בו עפ"י התעריף ו/או התניות מיוחדות 

  יכולות לגבור על האמור לעיל). כן לא ייכלל בערך המבנה מס ערך מוסף.

  :השירותים החלקיים   7.12

 סך כל השירותים החלקיים יהיה כמפורט בנספח התעריפים  7.12.1

הצוות שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל השירותים החלקיים  7.12.2

המפורטים בנספח או רק חלק מהם. השירותים החלקיים בגינם תשולם 

תמורה, יקבעו סופית בגמר העבודה, בהתאם לשירותים שהוזמנו ובוצעו 

הזכות לפעול שלא בהתאם לתעריף ולקבוע  בפועל. הצוות שומר לעצמו את

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

  מיוחדת אחרת על פי שיקול דעתו.

יודגש כי אבני הדרך על פי התעריף יחולקו לתתי אבני דרך על פי תוכנית  7.12.3

  העבודה הכוללת לצוות התכנון עד לאישור הסופי

צמו את הזכות להזמין את כל השירותים המפורטים המזמין שומר לע 7.12.4

במסמך תכולת העבודה או רק חלק מהם. השירותים החלקיים בגינם 
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תשולם תמורה, יקבעו סופית בגמר העבודה ההנדסית ובהתאם לשירותים 

 שהוזמנו ובוצעו בפועל.

כאמור לעיל, שומר המזמין את הזכות לבצע שינויים בתכנית העבודה ובאבני  7.12.5

 לתשלום.הדרך 

 תעריף חשכ"ל  7.13

התעריף : "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת  7.13.1

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

לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל 

 כמוגדר באותו תעריף.

יע למלא את הטופס המצורף לצורך קביעת זכאות דרגת השכר על המצ 7.13.2

להזמנה זו ולצרף בהתאם את התעודות הרלבנטיות ופירוט ניסיונו של נותן 

 השירות. 

על תעריף חשכ"ל ליועצים לניהול תחול הפחתה קבועה בשיעור  –הפחתה  7.13.3

, 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  7.13.4

 .מתכננים בעבודות בינוי

 חשבונות  ואופן דיווח   7.14

חשבונות יוגשו בהתאם להתקדמות העבודה ועל פי שעות עבודה  7.14.1.1

 שיושקעו בפועל ולא יותר ממספר השעות המוגדרות בהזמנה. 

המתכנן תעריף חשכ"ל [להלן: הדו"ח],  1אופן דיווח כמפורט בנספח  7.14.1.2

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

 השירות, שם המבצע וחתימת המבצע .

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .8

ההסכם שייחתם עם הזוכה/הזוכים יהיה הסכם מסגרת והשירותים יינתנו על פי דרישת  8.1

 הצוות וצרכיו.

ביצוע מינימום כלשהו של עבודות  מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה 8.2

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 

זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות להגדיל / להקטין את סכום ההסכם שייחתם 

 כה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.עם הזו

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב.  8.3

בטרם ביצוע העבודה יעביר נציג הצוות עבודה לזוכה בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך 
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דות לביצוע ביצוע העבודה, בין היתר, פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוח

 העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם  8.4

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

  שיש לצרף להצעה כיםהמסמ .9

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 9.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 9.2

 המצורף להזמנה זו. ב'נספח על פי  חתומה כספיתהצעה  9.3

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  המציעתצהיר  9.4

 להזמנה זו. ג' נספחכ , המצורףהאיכותי

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  נותן השירותים המוצעתצהיר  9.5

 להזמנה זו.  'ד נספחכ, המצורף בחינת הניקוד האיכותי

 להזמנה זו. 'הנספח , המצורף כתצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 9.6

להזמנה זו בצירוף אישור  נספח ו'פרטי חשבון בנק המציע על פי הפורמט המצורף כ 9.7

 ניהול חשבון או צילום שיק.

  רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם. 9.8

 כדלקמן: המוצע עבור נותן השירותיםאסמכתאות בתוקף (נכון למועד הגשת ההצעה)  9.9

 אסמכתאות המעידות על השכלה. 9.9.1

 העתק רישיון. 9.9.2

 קורות חיים. 9.9.3

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  9.10

 נוסח הזמנה זו. 9.10.1

ם על ידי המציע (חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד חתוהסכם ההתקשרות,  9.10.2

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

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  9.10.3

 כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. האחריות לוודא 

 הבהרותשאלות ו .10

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  10.1

 . 12:00בשעה  13.6.2021
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 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  10.2

  

  

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 10.3

 .שיוגשו השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 10.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  10.6

 לעת.באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת  10.7

 הגשת ההצעות .11

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  11.1

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 -ות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א'ניתן למסור את ההצעות בשע 11.2

 . 08:00-17:00השעות 

 (שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 11.3

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

 .בתוכנם לחלוטין

 תכנון מערכות אינסטלציה וספרינקלרים מתן שירותיהצעה לעל המעטפה יצוין " 11.4

 ".15/2021 , הליך מספרפרויקטים תחבורתייםעבור  במבנים

לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  11.5

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

 להגשת ההצעות. חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון 6משך לההצעה תהיה תקפה  11.6

 זכויות המזמין .12

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  12.1

 . שהוצעו

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. 12.2

כולה , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  12.3

 או חלקה.

  על פי שיקול דעת המזמין.בין המציעים המובילים,  Best & Finalלבצע הליך של  12.4

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים
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   או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 12.5

הצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי  מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 12.6

  .כל הצעה שהיאב

. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 12.7

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

 מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

מהעבודה והשירותים  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  12.8

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 12.9

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

היא  אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  12.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדסבורה כי מתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה , תכסיסניתהינה  ההצעה 12.10.1

 .ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים באופן בלתי סביר

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  12.10.2

ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת  זמנה זותנאי ה התניה לגבי ההצעה ו/או

 תוקף.

 

 

            

  בברכה,              

  ניקולאי גליקמן              

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה              

 



    15-2021הליך מס' 

  )SOWתכולת עבודה ( –נספח א' 
  

 מטרה .1

) והמשימות שיהא על הזוכה לבצע SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה (

 וספרינקלרים )מים, ביוב וניקוז בתוך המבנה( תכנון מערכות אינסטלציה לשם מתן שירותי

  . BIMבשיטת  במבנים

  

, לא יינתן תשלום נוסף בגין רשיון Linkבשיטת לינקים  BIM 360 Designהצוות עובד בענן 

  לעבודה בענן.

  מערכות לאספקת מים, לביוב, לתיעול, לסילוק שפכים וכיו"ב.פירושו  –  מפעל"במסמך זה "

 

 שלבי התכנון .2

 התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:

 בהתאם לתכנון העדכני  ועדכונים, אימוצו וביצוע תיקונים לימוד התכנון המוקדם

 . המבנהשל 

  לשלב התכנון סופיאינסטלציה וספרינקלרים ניקוז תכנון מערכות.  

  לשלב התכנון מפורטאינסטלציה וספרינקלרים ניקוז תכנון מערכות. 

 .ליווי הביצוע ופיקוח עליון 

ובהתאם למגדיר המשימות  רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים

  העדכני של צוות תכנית אב וכפי שיעודכן מעת לעת. 

 

 תהליך התכנון .3

 לוח זמנים  .3.1

היועץ אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו להשלמת התכנון ולהשיג 

את כל האישורים הדרושים מכל הרשויות הרלוונטיות בכדי שלא ליצור עיכובים בלוח 

  הזמנים שנקבע לתכנון. 

 

 ממשקים ותיאום .3.2

הפרויקט, ידרש לעבוד בתיאום עם מתכננים נוספים המשתתפים בצוות תכנון יהיועץ 

  לרבות:

 האדריכל ואדריכל הנוף. .3.2.1

 מתכנן החשמל, התאורה והתקשורת. .3.2.2

 קונסטרוקטור. .3.2.3

 מיזוג אוויר. .3.2.4
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 מתאם המערכות.  .3.2.5

 יועץ בטיחות אש .3.2.6

 כל מתכנן אחר שייקח חלק בתכנון הפרויקט.  .3.2.7

 

 פגישות .3.3

היועץ נדרש להשתתף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים המשתתפים 

הנדסה  גדישובניהול של מנהל הפרויקט " בהנחיהבצוות הפרויקט. הפגישות תערכנה 

  וניהול". 

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

  

 הגשת התוצרים .3.4

תכנון, היועץ יגיש לאישורם של מנהל הפרויקט וחברת הבקרה מטעם בתחילת כל שלב 

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

  להקדמות הפרויקט.

, שיטת קידוד וכד'). RVTכל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות של המזמין (תבניות, קצבי 

  חו. מסמכים שלא יעמדו בתנאים אלו יד

 

 אישור התוצרים .3.5

 בגמר כל שלב יגיש היועץ את התוצרים לחברת הבקרה של משרד התחבורה כמפורט להלן.

ידוע למתכנן שהתוצרים יבדקו ויבוקרו על ידי חברת בקרה מטעם המזמין ועל ידי גורמים 

  נוספים כמפורט בהזמנה ובמסמך תכולת העבודה.

המבקרים, כאשר ידוע לו שהאישור לשלב היועץ ישתף פעולה עם כל הגורמים הבודקים ו

  נתן על ידי חברת הבקרה.יהתכנון י

במידה ויידרש היועץ לשינויים ותוספות לאחר אישור שלב תכנון על ידי חברת הבקרה, 

יהיה היועץ זכאי לתשלום עבור העבודה הנוספת שיתבקש לבצע. שכר הטרחה לשינויים 

  יהיה על פי החוזה שיחתם עמו.

  

 משימות התכנוןאור ית .4

 שלב התכנון הסופי .4.1

קבלת תוצרי התכנון המוקדם הקיים, בדיקתו ואימוצו או עדכונו והטמעה על  .4.1.1

 גבי המודל.

 קביעת המרכיבים של המפעל. .4.1.2

הכנת תכניות סופיות המתארות את הצורה הסופית של המפעל המוסכמת עם  .4.1.3

חזיתות המנהל והכוללות , בן השאר: תכניות איתור, תכניות כלליות, 

 וחתכים.
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 .תאום התכניות הנ"ל עם היועצים .4.1.4

 NWCיש להוציא קבצי  BEPובהתאם לנקבע ב REVITהתכנון יעשה בתכנת  .4.1.5

 אחת לכמה זמן על מנת לעשות תאום מערכות.

הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות למתן רישיון   .4.1.6

 לאחר חתימת המנהל וטיפול באישורם. –לביצוע המפעל, הגשתם לרשויות 

הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישת הרשויות  .4.1.7

 המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם.

דן המשוער של ערך המפעל (הכנסת האומדנים יעשו בתכנת עדכון האומ .4.1.8

REVIT .(לפי מחירון שיספק מנהל הפרויקט 

  

  שלב התכנון המפורט .4.2

 הכנת כל החישובים המחייבים מאופיו של המפעל. .4.2.1

 בחירת הציוד הדרוש למפעל. .4.2.2

הכנת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות, כולל כל הפרטים כדרוש לביצוע  .4.2.3

 המפעל.

ם וכתבי כמויות, תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות בנין של הכנת מפרטי .4.2.4

ועל יסוד ספרית -משרדית במפרט המיוחד, המתחייב מהמפעל-הועדה הבין

הכל כדרוש לעריכת מכרז לביצוע  -הסעיפים לעבודות בניין של הועדה הנ"ל, 

 המפעל

הכנת אומדן ערך המפעל, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות ,תוך ציון  .4.2.5

 ד התקף במועד הכנת האומדן.המד

 השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל. .4.2.6

מתן חוות דעת טכנית, לפי בקשת המנהל, בכל הקשור להצעות הקבלנים  .4.2.7

 במכרז לביצוע המפעל.

 הכנת תכניות עבודה ופרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע המפעל. .4.2.8

 

  , ובמדיה מודפסת.םהייעודיי) והקבצים RVTכל התוצרים יועברו במדיה דיגיטלית (קבצי 

  

 פיקוח עליון  .4.3

היועץ ילווה את שלב הביצוע בפתרון בעיות ובשינויים שיתקבלו במהלך הביצוע ככל 

 .שיהיו

 

 מידע מהמזמין .5

 יסופק על ידי והמזמין. –כל תכנון קודם קיים  .5.1

 יסופקו על ידי המזמין. –כל סקרי המערכות הקיימים  .5.2
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יסופקו על ידי המזמין. היועץ אחראי לזהות במהירות האפשרית  –מדידות קיימות  .5.3

 דרישות מדידה נוספות ולהודיע על כך למנהל הפרויקט.
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 נספח ג' – תצהיר עמידת המציע בתנאי סף

  

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

"), 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:

כנון מערכות אינסטלציה ת הזמנה להציע הצעות למתן שירותיתצהיר זה ניתן במסגרת " .1

 "). ההזמנה(להלן: " "15/2021הליך מס' , במבנים עבור צוות תכנית אב לתחבורהוספרינקלרים 

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  ברשותי .2.2

(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:

שעליו לנהל על פי פקודת מס  מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים .2.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .2.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 בתחום תכנון מערכות ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים. שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.3

בתחום תכנון מערכות ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים  ם לפחותשנתייבעל ניסיון מוכח של  .2.4

 .BIM -בשיטת ה

תנאי הסף אשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בנותן שירותים  בהעסקה ישירה מעסיק .2.5

 להלן: מצטבריםה

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים  .2.5.1

 המוסמכים, בענף ההנדסה האזרחית.

השנים האחרונות במתן שירותי תכנון מערכות  10 -ב שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.5.2

 ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים.

השנים האחרונות במתן שירותי תכנון ניקוז  10-ב שנתיים לפחותבעל ניסיון מוכח של  .2.5.3

 .BIM -אינסטלציה וספרינקלרים בשיטת ה

בוצעו על ידי המציע וכי תוכן אות להלן כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלהנני מצהיר/ה  .3

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך  אותברור לי כי המידע שבטבלאמת. אות הטבל

הזמנה.לאמור בניקוד הצעת המציע בהתאם 
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  )2מתוך  1(טבלה  המציעטבלת פרויקטים עבור 

  בתחום תכנון מערכות ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים. שנים לפחות 5: המציע בעל ניסיון מוכח של 35.  תנאי סף

  רלבנטי של המציע בתכנון מים וסניטציה במבנים ציבוריים או תחבורתיים: ניסיון 6.3קריטריון 

  

  הנדרשניתן להוסיף שורות ככל *

  

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם הפרויקט 
  ותפקיד

מהות העבודה פירוט לגבי 
  שנעשתה 

  
  (נדרש לפרט)

סוג המבנה שבה 
  העבודה נעשתה

  
  (נדרש לפרט)

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
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  )2מתוך  2(טבלה  המציעטבלת פרויקטים עבור 

  BIM-בשיטת האינסטלציה וספרינקלרים ניקוז לפחות בתחום תכנון מערכות  שנתייםמוכח של : המציע בעל ניסיון 4.5  תנאי סף

  . BIMשל המציע בביצוע פרויקטים בשיטת  רלבנטי: ניסיון 6.4קריטריון 

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם הפרויקט 
  ותפקיד

מהות העבודה פירוט לגבי 
  שנעשתה 

  
  (נדרש לפרט)

  ?BIMבשיטת האם 
  

  (נדרש לפרט)

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
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 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

  

  

  תאריך    שם וחתימת המציע

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה 2021אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

  .כונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניאת נ

        

            

                   

                  _______________  

  חותמת+חתימה          
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  בדבר עמידה בתנאי סף נותן השירותיםתצהיר  -נספח ד' 

  

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

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

  כדלקמן:

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

 –החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

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

הליך  ,במבנים עבור צוות תכנית אב לתחבורהתכנון מערכות אינסטלציה וספרינקלרים  שירותי

הוא אמת, מלא  ("המהנדס המוביל") נותן השירותים"). בתפקיד ההזמנה(להלן: " "15/2021מס' 

 ומדויק. 

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

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים  .2.1

 המוסמכים, בענף ההנדסה האזרחית.

השנים האחרונות במתן שירותי תכנון מערכות  10 -ב שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.2

 ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים.

השנים האחרונות במתן שירותי תכנון ניקוז  10-ב שנתיים לפחותניסיון מוכח של  בעל .2.3

 .BIM -אינסטלציה וספרינקלרים בשיטת ה

אות בוצעו על ידי וכי תוכן הטבלאות להלן הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבל .3

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת  אותאמת. ברור לי כי המידע שבטבל

 הזמנה.לאמור בהמציע בהתאם 



    15-2021הליך מס' 

 

  )3מתוך  1(טבלה  נותן השירותים ("המהנדס המוביל")טבלת פרויקטים עבור 

  .השנים האחרונות במתן שירותי תכנון מערכות ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים 10-ב שנים לפחות 5מוכח של בעל ניסיון  המהנדס המוביל: 5.25. תנאי סף

  רלבנטי של המהנדס המוביל המוצע בתכנון מערכות ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים במבנים ציבוריים או תחבורתייםניסיון : 6.5קריטריון 

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  שנה)חודש/

שם הפרויקט 
  ותפקיד

מהות העבודה פירוט לגבי 
  שנעשתה 

  
  (נדרש לפרט)

סוג המבנה שבה 
  נעשתה העבודה

  
  (נדרש לפרט)

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
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  )3מתוך  2נותן השירותים ("המהנדס המוביל") (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

  .BIM -השנים האחרונות במתן שירותי תכנון ניקוז אינסטלציה וספרינקלרים בשיטת ה 10-ב שנתיים לפחותמוכח של : המציע בעל ניסיון 5.3.5  תנאי סף

  .BIMשל המהנדס המוביל המוצע בביצוע פרויקטים בשיטת  רלבנטי: ניסיון 6.6קריטריון 

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם הפרויקט 
  ותפקיד

מהות העבודה פירוט לגבי 
  שנעשתה 

  
  (נדרש לפרט)

  ?BIMהאם בשיטת 
  

  (נדרש לפרט)

שם איש הקשר של 
  מטעםהפרויקט 

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
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  )3מתוך  3נותן השירותים ("המהנדס המוביל") (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

  מכניות לצורך הובלת מים/שפכים-בתכנון פרויקטים מורכבים הכוללים מערכות אלקטרו: ניסיון המהנדס המוביל 6.7ן קריטריו

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם הפרויקט 
  ותפקיד

מהות העבודה פירוט לגבי 
  שנעשתה 

  
  (נדרש לפרט)

מערכות  כלל האם 
  ?מכניות-אלקטרו

  
  (נדרש לפרט)

של  שם איש הקשר
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
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 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

  

  

  

השירותים שם וחתימת נותן 

  המוצע

  תאריך  

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה 2021אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ 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 וחתם/ה עליה בפני

        

            

              

                     ___________________

  חתימה + תמתחו          



 

 

  ענייניםתצהיר בדבר העדר ניגוד  –נספח ה' 

  

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

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

תכנון מערכות אינסטלציה וספרינקלרים  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי " במסגרת

), לאחר "ההזמנה"(להלן: " 15/2021הליך מס'  ,בורהצוות תכנית אב לתחעבור במבנים 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

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

 חתמתי והמצורף להזמנה.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

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

 שרי עם מי מהן.ק

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

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

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

 מסמך המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

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

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

  
  _____________________ חתימת המציע:

  אימות חתימת המצהיר

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

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

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

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

  

____________________                    ____________________  
חתימה וחותמת עוה"ד                             תאריך 



 

 

  פרטי חשבון בנק – ו'נספח 
 

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

  המצורפים :בהתאם לפרטי החשבון 

  

  : __________________ ח.פ ______________כתובת ____________________המציעשם 

  

  שם הבנק     __________________________        מס' סניף ________________________

  

  כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון       ____________________

  

  טלפון   __________         

  

  מייל___________________________________________

  

  

  שיק או אישור ניהול חשבוןנא לצרף צילום של 

  
                                                                                

  
  

  חתימה:  תאריך:  מציע:השם 

_______________  _______________  _________________  

  
  


