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 הקדמה .1

מזמינה בזאת את הציבור למסור ( "ענת״״: להלן)בע״מ  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים – ע"נת

 . כפי שיתואר להלן, קטלוג הנדסי ותחזוקת העריכ, הכתיבליכולת לה מידע בנוגע 

 רקע  .2

 .תל אביבע אמונה על קידום ופיתוח מערכת הסעות המונים במטרופולין "נת .2.1

לנת"ע נדרש קטלוג הנדסי אשר יהווה מאגר לסעיפים המתארים את מרכיבי הביצוע של העבודות  .2.2

 לתחום הפעילות של נת"ע. השונות, אשר יהיה ערוך באופן אחיד, תמציתי ומותאם 

לצורך כתיבת הקטלוג ההנדסי עבור נת"ע, יהיה צורך בביצוע התאמה של סעיפים שונים  .2.3

מקטלוגים הנדסיים הקיימים בשוק, לספר הקטלוג ההנדסי של נת"ע. כמו כן , יהיה צורך ליצור 

 פרקים ייחודיים עבור נת"ע. 

קטלוג  ותחזוקתכתיבה, עריכה שירותי ליכולת לבצע לקבל מידע בנוגע לצורך כך, מבקשת נת"ע  .2.4

על הידע, בין היתר, בהתבסס , "(השירותים)להלן: " העבור, בפניה זוהמפורטים  הנדסי

 .הקיימים בישראל היועציםהכישורים והמשאבים של ציבור 

לבצע שימוש בנתונים שיתקבלו במסגרת  ע"נתכי אין בפנייה זו משום התחייבות מצד , יובהר .2.5

, בהתאם למענה שיתקבל ,את השירותיםשומרת על זכותה לבצע  ע"נתאולם , המענה לפנייה זו

ם באמצעות כל הליך אחר כפי בין אם באמצעות הליך מכרזי ובין א, שיקול דעתה הבלעדילפי 

 .שתראה לנכון בנסיבות העניין

 את השירותיםוהגופים המסוגלים לבצע  היועצים לקבל מידע עדכני לגבי מעוניינת ע"נת .2.6

 . תגדיר בנושאים שאותם החברה את השירותים לבצע ולבחון אפשרות ,פנייה זונשוא  בתחומים

 ,והגופים השונים היועציםקודם של הניסיון הידע וה מידע בדבר, בין היתרמעוניינת לקבל  ע"נת .2.7

 . המפורטים בבקשה זו םבתחומיספק את השירותים ל םיכולתוכן 

 השירותיםלביצוע  יכולותיהםאת  פרטלמתבקשים המשיבים , במסגרת המענה לפנייה זו .2.8

 : יםהבא תחומיםמהאו יותר  דאחבהתייחס ל

לנושאים  ,בין היתר התייחסות המבוקשת הינהה - היכרות עם קטלוגים הנדסיים קיימים .א

או פרויקטי /פרויקטי בינוי ופירוט סוגי הקטלוגים ההנדסיים הקיימים בתחומי : הבאים

, 'וכד הוקמו שעבורם לגופים קטלוגים אותם במסגרת שניתנו השונים והשירותיםתשתית 

 .בעבודה הנוגעת לקטלוגים הנדסייםהמשיב  שבהם היה מעורבלרבות ציון פרויקטים שונים 

 :לעניין זה

 ;פרויקט של ביצוע מבנים: משמעו "פרויקט בינוי"

, קווי ביוב, פרויקט של ביצוע תשתית הנדסה אזרחית כגון קווי מים: משמעו "פרויקט תשתית"

 .תחבורה ועוד, מנהור, גשרים, מסילות, כבישים, תשתיות יבשות, תשתיות רטובות

, בין היתרהתייחסות המבוקשת הינה ה - הקטלוג שבאמצעותם מקימים ועורכים אתהכלים  .ב

לסנכרון עם , הקטלוג שלבקרת איכות לתחזוקה ול, כתיבת ועריכת הקטלוגלכלים שישמשו ל

 '.וכו  SAP-מערכת ה
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ג קטלוופן עריכת א :לנושאים הבאים, בין היתרהתייחסות המבוקשת הינה ה – מתודולוגיה .ג

שיטות להתאמת סעיפים שונים  לגורמים המקצועיים בנת"ע, תאםותמציתי ומ, אחידו משותף

חודיים ישיטות לכתיבת פרקים י, ע"מקטלוגים הנדסיים הקיימים בשוק לקטלוג ההנדסי של נת

שיטות , שיטות לעדכון מחירים ועדכון סעיפים קיימים, סעיפים חדשים שיטות להוספת, ע"לנת

  .הזמנים להקמת הקטלוגכמו כן, יש להתייחס ללוחות  .'וכו וגלתחזוקת הקטל

לשאלות  לתת מענההמשיבים לבקש מ הזכות אתשומרת לעצמה  נת"ע, בהמשך לקבלת הנתונים .2.9

 .מידע נוסף שלו תידרש כן לספק לה כלו נוספות

מתבקש  ע"נתעבור  המפורטים בפנייה זו תחומיםב את השירותיםלבצע כל הרואה עצמו מתאים  .2.10

בהתאם להוראות המפורטות , לבקשה זו "בהמצ 'להשיב לפניה זו באמצעות מילוי נספח א

  .ככל שרלוונטיים, נוספיםמסמכים במסגרתו ובצירוף 

 ציבור המשיבים .3

, פנייה זואשר יש בידיהם את המידע הנדרש לצורך המענה לגופים יחידים ולפנייה זו מיועדת בעיקר ל

אם וככל שנת"ע  , בתחומים המפורטים בפנייה זוהשירותים סבורים כי ביכולתם לבצע את ואשר 

  :לגורמים הבאים ,בין היתר, תיבקשה זו לקבלת מידע מופנלשם כך  .םחליט על ביצועת

 ;שירותי כמאות ובקרת כמויותלרבות מתן , יםמי פעילות שונותכנון בתחמשרדי  .3.1

 חברות לביצוע בקרת כמויות וחישוב כמויות .3.2

 ;חברות ניהול פרויקטים .3.3

 .שירותיםהבתחום אשר צברו ידע וניסיון מקצועיים ם יועצי .3.4

 

  המענהמבנה  .4

 .' כמפורט בנספח א המידע המבוקש יהיה .4.1

 

 הבקשה למידע .5

 .'בהתאם לנספח א ויהיבקשה הת נשוא השאלו .5.1

 .'המענה לבקשה יהיה בהתאם לנספח א פורמט .5.2

 במסגרת המענה.  התייחסות כספית כל המשיבים מתבקשים לא לצרף .5.3

מובהר ומודגש כי אין לראות בפניה זו לקבלת מידע ו/או במענה לה כהצעה כספית מכל סוג  .5.4

  שהוא. 

 .הגשת המענה אינה כרוכה בתשלום כלשהו  .5.5

 הגשת מענה מלא .6

במלוא כובד הראש ומצפה אף מהמשיבים לעשות כן ולמסור מידע מתייחסת להליך זה  ע"נת .6.1

 .מלא ועדכני
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 המועד האחרון להגשת המענה .7

  עד השעה 15.1.2018שני כל המעוניין להשיב לבקשה זו מתבקש לעשות כן לא יאוחר מיום  .7.1

12:00. 

 מסירת המענה .8

 .tender1@nta.co.ilבאמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת  PDF  המענה לבקשה יוגש בקובץ .8.1

 הבהרות .9

 .tender1@nta.co.ilבאמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח  .9.1

או /לשאלות ולהתייחס או שלא להתייחס , על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית  ע"נת .9.2

 .או לחלק מהן/ו לבקשות ההבהרה

כולם או , תבחן את המידע שיתקבל מהמשיבים וכן תהיה רשאית לפנות אל המשיבים ע"נת .9.3

 .בבקשה לקבל מהם הבהרות וכן כל מידע נוסף, חלקם

 שמירת זכויות .10

כי אם פנייה מוקדמת , כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, מובהר בזאת .10.1

 . 1993-ג"תשנ ,א לתקנות חובת המכרזים14פי הוראות תקנה ל לקבלת מידע ע

. בקשה זו לקבלת מידע או הליך נשוא בקשה זו/אינה מתחייבת לפרסם כל מכרז ו ע"נתכי , יובהר .10.2

 .למטרת קבלת מידע בלבד הנועד

 ע"נתכדי להוות התחייבות כלשהי מצד , לרבות הגשת המענה במסגרתו, אין בהליך זה .10.3

או /כלשהו זכות ולגורם אין בו כדי להקנות ו, משיב נה לבין כללהתקשרות מכל סוג שהוא בי

תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול , ונת"ע הגנה מסוג כלשהו-או עניין בר/ו ו/או יתרון ציפייה

 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

ה לא יהיה המשיב כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד, ובשום מקר .10.4

זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או 

 הכנת המענה והגשתו.

נתון לשינוי על בבקשה זו כי כל פרט מהפרטים המצוינים , כלליות האמור מובהרלגרוע ממבלי  .10.5

 .בכל דרך שהיא ע"נתואין בו כדי לחייב את , ע"נתפי שיקול דעתה הבלעדי של 
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 ע"נת עבור שאלות המתייחסות ליכולת לבצע שירותי הקמת ועריכת קטלוג הנדסי - 'אנספח 

 (המשלימים את התשובות 'אישורים וכו, תעודות, מסמכים, ח"קומומלץ לצרף )

 
 למשיב ביחס כלליים פרטים .1

 

פרויקטי בינוי  בתחוםעם קטלוגים הנדסיים של המשיב ועבודה היכרות ניינת לקבל מידע לגבי ומע נת"ע .2
בעבודה הנוגעת  שבהם היה מעורב, לרבות ציון פרויקטים שונים 2.8 בסעיף כהגדרתם ופרויקטי תשתית

  .)ניתן לצרף מענה בטבלה נפרדת( שנים האחרונותה עשרב לקטלוגים הנדסיים

 

 שם

 הפרויקט

מהות 

הפרויקט 

 פרויקט)

 /אוו בינוי

 פרויקט

 ( תשתית

 שנות

 ביצוע

 שם

 הקטלוג

 הגוף שם

 המזמין

על  שניתנו  השירותים

למזמין ידי המשיב 

, ניהול, ייעוץ)תכנון, 

 הבטחת ,איכות בקרת

 בקרת ,כמאות ,איכות

 (כמויות

העבודה עם  תיאור

כתיבה, עריכה ) הקטלוג

 (או שימוש לצורך אחר

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 שם המשיב 

 התאגדות סוג 

 מספר זיהוי 

 איש קשר 

 כתובת 

 טלפון 

 פקס 

 דוא״ל 

 סיווג הגורם המשיב 
 '(וכו יועץ עצמאי,עוסק מורשה , תאגיד)
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עבור הנושאים  שבשימושו לצורך הקמת ועריכת קטלוג הנדסי הכליםהמשיב מתבקש לפרט את  .3
 .2.8 בסעיף המופיעים

 
 אופן השימוש בכלי לצורך הקמת ועריכת הקטלוג כלי העבודה

  

  

  

  

 
)ניתן לצרף מענה לסעיף  2.5המשיב מתבקש להתייחס להיבטי המתודולוגיה השונים המפורטים בסעיף  .4

 . זה במסמך נפרד(
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