
 

 הצעה כספית

 (1טופס )

 כללי .1

ם שתתומחר לפי מזדמניעבור עבודת נותני השירותים הקבועים ועבודת נותני השירותים ה .1.1

 תשולם תמורה בהתאם לטבלאות השכר שלהלן. , תשומות עבודה

רט פועל המציע לציין את שיעורי ההנחה או התוספת המוצעים על ידו בהתאם למ .1.2

 בסעיפים הבאים.

 שעות עבודה.  180-ש"ע וחודש עבודה מלא יחשב כ 8.5-מובהר כי יום עבודה יחשב כ .1.3

 כל מחירי התשומות הם ללא מע"מ ומע"מ יתווסף לחשבונות כחוק. עוד מובהר כי  .1.4

 טבלאות שכר .2

 טבלת שכר לנותני השירותים הישראלים.  .2.1

תעריף החשב הכללי  השכר עבור נותני שירותים בעלי אזרחות ישראלית יקבע על בסיס

 10%בהנחה קבועה של , 03.05.2021-למתכננים בעבודות הבינוי המעודכן לתאריך ה

 . כמפורט בטבלה שלהלן

 סוג מתכנן

תעריף 

 המזמין

לשעת 

 עבודה

תעריף המזמין 

לחודש עבודה 

 שעות( 180)

 ₪. 80,000  הפרויקטתעריף מיוחד למנהל 



 

 סוג מתכנן

תעריף 

 המזמין

לשעת 

 עבודה

תעריף המזמין 

לחודש עבודה 

 שעות( 180)

 מתכנן מומחה 

מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים, 

 במצטבר:

בעל תואר מהנדס או אדריכל או  

בעל תואר שני בתכנון ערים או בעל 

 רישיון שמאות;

בעל ניסיון מקצועי מוכח של מעל  

שנה בתחום הרלוונטי בו נדרשת  20

 עבודת הייעוץ;

ממונה במסגרת אותה  

הדיסציפלינה ובמסגרת אותה 

דים, עוב 3העבודה על לפחות 

בתחום המקצועי הרלוונטי )עובד 

אקדמאי בעל מעמד של עובד קבוע 

המועסק לפחות שנתיים ממועד 

 עריכת ההתקשרות(.

369  ₪

 לשעה

 

תעריף זה 

 -מוגבל ל

שעות  40

 בחודש

 

14,760  ₪ 

 שעות( 40)

 1מתכנן  

מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים, 

 :במצטבר

בעל תואר מהנדס או אדריכל או  

תואר שני בתכנון ערים או בעל בעל 

 רישיון שמאות;

 10בעל ניסיון מקצועי של מעל  

שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת 

 עבודת הייעוץ;

עובדים בתחום  3מעסיק לפחות  

המקצועי הרלוונטי, אשר עבודתם 

 מתבצעת במשרד אשר בבעלותו.

 

305  ₪

 לשעה

54,900 .₪ 



 

 סוג מתכנן

תעריף 

 המזמין

לשעת 

 עבודה

תעריף המזמין 

לחודש עבודה 

 שעות( 180)

 2מתכנן  

החלופות מתכנן העונה על אחת משלוש 

 הבאות:

מתכנן העונה על שני התנאים  

 :במצטברהבאים, 

בעל תואר מהנדס או  .1.3.1.1

אדריכל או בעל תואר שני 

בתכנון ערים או בעל 

 רישיון שמאות;

בעל ניסיון מקצועי של  .1.3.1.2

שנים בתחום  10מעל 

הרלוונטי בו נדרשת 

 עבודת הייעוץ.

 או

מתכנן העונה על שני התנאים  

 :במצטברהבאים, 

בעל תואר מרכז צוות  .1.3.2.1

 אקדמאי;

בעל ניסיון מקצועי של  .1.3.2.2

שנים בתחום  5מעל 

הרלוונטי בו נדרשת 

 עבודת הייעוץ.

 או

מתכנן העונה על שני התנאים  

 :במצטברהבאים, 

מרכז צוות  .1.3.3.1

 הנדסאי/טכנאי;

בעל ניסיון מקצועי של  .1.3.3.2

שנים בתחום  10מעל 

הרלוונטי בו נדרשת 

 עבודת הייעוץ.

271   ₪

 לשעה
48,780 .₪ 



 

 סוג מתכנן

תעריף 

 המזמין

לשעת 

 עבודה

תעריף המזמין 

לחודש עבודה 

 שעות( 180)

 3מתכנן  

מתכנן העונה על אחת משתי החלופות 

 הבאות: 

מתכנן העונה על שני התנאים  

 :במצטברהבאים, 

 בעל תואר אקדמאי; .1.4.1.1

 5בעל ניסיון מקצועי של  .1.4.1.2

שנים בתחום  10עד 

הרלוונטי בו נדרשת עבודת 

 הייעוץ.

 או

מתכנן העונה על שני התנאים  

 :במצטברהבאים, 

 הנדסאי/טכנאי בכיר; .1.4.2.1

מעל בעל ניסיון מקצועי של  .1.4.2.2

שנים בתחום הרלוונטי  10

 בו נדרשת עבודת הייעוץ.

188  ₪

 לשעה
33,840 ₪ 



 

 סוג מתכנן

תעריף 

 המזמין

לשעת 

 עבודה

תעריף המזמין 

לחודש עבודה 

 שעות( 180)

 4מתכנן  

מתכנן העונה על אחת משתי החלופות 

 הבאות: 

מתכנן העונה על שני התנאים  

 :במצטברהבאים, 

 בעל תואר אקדמאי; .1.5.1.1

בעל ניסיון מקצועי של עד  .1.5.1.2

שנים בתחום הרלוונטי  5

 בו נדרשת עבודת הייעוץ.

 או

מתכנן העונה על שני התנאים  

 :במצטברהבאים, 

הנדסאי/טכנאי או בעל  .1.5.2.1

 תואר מקצועי מוכר;

בעל ניסיון מקצועי של מעל  .1.5.2.2

שנים בתחום הרלוונטי  5

 בו נדרשת עבודת הייעוץ.

141  ₪ 

 לשעה
25,380 .₪ 

 5מתכנן  

מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, 

 :במצטבר

הנדסאי/טכנאי זוטר או בעל תואר  

 מקצועי מוכר;

 5בעל ניסיון מקצועי של שנתיים עד  

שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת 

 עבודת הייעוץ.

106  ₪

 לשעה
19,080 .₪ 



 

 סוג מתכנן

תעריף 

 המזמין

לשעת 

 עבודה

תעריף המזמין 

לחודש עבודה 

 שעות( 180)

 6מתכנן  

מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, 

 :במצטבר

הנדסאי/טכנאי זוטר או בעל תואר  

 מקצועי מוכר;

בעל ניסיון מקצועי של שנה עד  

נדרשת שנתיים בתחום הרלוונטי בו 

  עבודת הייעוץ.

 

שקלים  81

חדשים 

 לשעה

14,580 .₪ 

   .זריםטבלת שכר לנותני השירותים ה .2.2

 :הטבלה שלהלןסיס השכר עבור נותני שירותים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ייקבע על ב

 תנאים לדירוג דירוג
תעריף המזמין 

 לשעת עבודה

תעריף המזמין 

לחודש עבודה 

 שעות( 180)

INT1  30,780€ €171  סגן מנהל פרויקט  

INT2 

שנות ניסיון או  15מהנדס מעל 

מומחה שאינו מהנדס בעל ניסיון 

 שנים בתחום הרלוונטי 20של 

 €141 

25,380€ 

INT3 

שנות ניסיון או  10מהנדס מעל 

מומחה שאינו מהנדס בעל ניסיון 

 שנים בתחום הרלוונטי 15של 

 €102 

18,360€ 

INT4  

שנות ניסיון או  5מהנדס מעל 

מומחה שאינו מהנדס בעל ניסיון 

 שנים בתחום הרלוונטי 10של 

 €71 

12,780€ 

INT5   7,380€ €41  שנות ניסיון  5מהנדס בעל עד 

 

 RFTעבור  הנדסי בקרת תכנון .2.3

לם ו( תש1במכרזי ביצוע )לרבות מכרזי אינפרא  RFTעבור דו"ח בקרת תכנון עבור  .2.3.1

 מערך העבודות הקבלניות שבמכרז.  (0.003) 0.3%תמורה בשווי של 

מערך האומדן הידוע בעת מסירת המטלה  80%השכר הראשוני ייקבע על בסיס  .2.3.2

 ליועץ. 



 

כפי שיאושר על ידי חברת הבקרה של משרד , אומדן המכרז השכר הסופי יעודכן לפי .2.3.3

 . להלן: ערך העבודות – מערכו 100%-ב ,התחבורה

 ים הקבועיםנותני השירותהצעת מחיר עבור  .3

שיעור ההנחה או התוספת המוצע על ידו עבור נותני השירותים על המציע לציין את  .3.1

הקבועים הזרים ועבור נותני השירותים הקבועים הישראלים )ניתן להציע שני שיעורי 

  .להלן 3.4התאם לטבלה שבסעיף , ב הנחה שונים(

 . 20%שיעור ההנחה או התוספת לא יעלה על  .3.2

את דירוג השכר המוצע על ידו לכל אחד מן התפקידים  3.5בטבלה  על המציע למלא .3.3

 לעיל.  2.2-ו 2.1בהתאם לטבלאות שבסעיפים 

אם לא צוין אחרת במקום אחר במסמכי המכרז, ניתן להציע לכל תפקיד נותן  .3.3.1

 שירותים ישראלי או זר. 

מובהר שמקרה של סתירה בין הגדרות תעריף השב הכללי לדירוג שבטבלה להלן,  .3.3.2

 תגבר הטבלה להלן.

 . בהזמנהניקוד ההצעה הכספית יערך באופן יחסי בין המציעים, כמפורט  .3.4

 :תוספת לנותני השירותים הקבועים\שיעורי הנחה .3.5

 שיעור הנחת המציע סיווג

הנחה )יש למחוק המיותר( בשיעור של\תוספת ישראלים  קבועיםנותני שירותים   

%____________ 

הנחה )יש למחוק המיותר( בשיעור של\תוספת זריםקבועים נותני שירותים   

%____________ 

 

 :דירוג מוצע לשכר נותני השירותים הקבועים .3.6

דירוג  תפקד מס'   דירוג מוצע תפקד מס'
 מוצע

 ראש צוות ניהול 1
רכז  12     )ישראלי(

   תקציבים

רכז  2
   PMO 13     אדמיניסטרציה

 14     מנהל חוזים 3
עוזר טכני 
 למנהל הקו
 )ישראלי(

  

מרכז מטלות  4
 15     זכיין

מנהל 
אבטחת 

 איכות
  



 

 16     מנהל תביעות 5

מנהל 
עבודות 
הנדסה 
 אזרחית 

  

 17     מהנדס תביעות 6
בקר \מפקח

איכות 
 1אינפרא 

  

מנהל בקרת  7
 18     מסמכים

בקר \מפקח
איכות 
 2אינפרא 

  

ראש צוות  CAD     19מהנדס  8
   בקרה

מרכז צוות  20     בקרת מסמכים 9
   בקרה

 BI     21ראש תחום  10

מומחה 
מערכות 
רכבתיות 

 )זר(

  

   BIMמנהל  11

  

22 
מנהל 

אינטגרציה 
 )זר( 

  

 

 מזדמניםנותני השירותים העבור  הצעת מחיר .4

שיעור ההנחה או התוספת המוצע על ידו את להלן  4.4בטבלה שבסעיף על המציע לציין  .4.1

 )ניתן להציע שני שיעורי הנחה שונים(. ישראלים וזרים מזדמנים,נותני השירותים העבור 

 .20%שיעור ההנחה או התוספת לא יעלה על  .4.2

שב הכללי לדירוג שבטבלה להלן, תגבר חמקרה של סתירה בין הגדרות תעריף הבי במובהר  .4.3

 הטבלה להלן.

 :להלן שיעור ההנחה המוצע  .4.4

 שיעור הנחת המציע סיווג

הנחה )יש למחוק המיותר( בשיעור של\תוספת ישראלים  מזדמניםנותני שירותים   

%____________ 

הנחה )יש למחוק המיותר( בשיעור של\תוספת זריםמזדמנים נותני שירותים   

%____________ 

 

 בהתאם לטבלה שלהלן: הניקוד ייקבע לפי שיעור ההנחה הממוצע ו .4.5



 

שיעור הנחה 
 ניקוד תוספת שיעור ניקוד על האומדן

20% 20 1% 8 
19% 19.8 2% 7.6 
18% 19.6 3% 7.2 
17% 19.4 4% 6.8 
16% 19.2 5% 6.4 
15% 19 6% 6 
14% 18.6 7% 5.6 
13% 18.2 8% 5.2 
12% 17.8 9% 4.6 
11% 17.4 10% 4 
10% 17 11% 3.6 
9% 16.3 12% 3.2 
8% 15.6 13% 2.8 
7% 14.9 14% 2.4 
6% 14.2 15% 2 
5% 13.5 16% 1.6 
4% 12.8 17% 1.2 
3% 12.1 18% 0.8 
2% 11.4 19% 0.4 
1% 10.7 20% 0 
0% 10 - - 

 
 

  TRF-עבור בקרת תכנון הנדסי ל הצעת מחיר .5

שיעור ההנחה או התוספת המוצע על ידו  על התעריף הקבוע בסעיף על המציע לציין את  .5.1

 לעיל. 2.3

 0.36%)כלומר התעריף המוצע לא יעלה  20%שיעור ההנחה או התוספת לא יעלה על  .5.2

 (.[ מערך העבודות הקבלניות0.0024] 0.24%-ולא יפחת מ[ 0.0036]

 תוספת )יש למחוק את המיותר( המוצע על ידי הוא:______________ \שיעור ההנחה .5.3

 הניקוד ייקבע לפי שיעור ההנחה הממוצע ובהתאם לטבלה שלהלן:  .5.4

שיעור הנחה 
שיעור  ניקוד על האומדן

 ניקוד תוספת

20% 20 1% 8 
19% 19.8 2% 7.6 
18% 19.6 3% 7.2 
17% 19.4 4% 6.8 
16% 19.2 5% 6.4 
15% 19 6% 6 
14% 18.6 7% 5.6 
13% 18.2 8% 5.2 
12% 17.8 9% 4.6 
11% 17.4 10% 4 

10% 17 11% 3.6 



 

9% 16.3 12% 3.2 
8% 15.6 13% 2.8 
7% 14.9 14% 2.4 
6% 14.2 15% 2 
5% 13.5 16% 1.6 
4% 12.8 17% 1.2 
3% 12.1 18% 0.8 
2% 11.4 19% 0.4 
1% 10.7 20% 0 
0% 10 - - 

 

 

 


