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 ' סיון, תשפ"ב ג 

 2022יוני    02

 

 נת"ע   מדידה להבטחת איכות הביצוע של פרויקטי למתן שירותי    2022/195מכרז פומבי מס'  

 עדכון נספח התמורה    –   3הבהרה מס'  

)  התמורה(ח'  נספח  פרסום    יטה על החלהרינו להביא לידיעתכם כי ועדת המכרזים של נת"ע   .1

 . זו   להבהרה נספח א' במכרז שבנדון, בנוסח מתוקן המצ"ב כ תקשרותלהסכם הה 

כחלק   .2 ייחשבו  זה  הבהרה  במכתב  האמורים  והתיקונים  השינויים  ההבהרות,    ממסמכי כל 

 המכרז, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

  הפרשנות רה זו תהיה  אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בהודעת הבה .3

 כאמור במסמכי המכרז. 

נת"ע   מטעםאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי  .4

מהאמור   היחידים  השינויים  שהיא.  צורה  או  פורום  בכל  כשניתן,  ככל  המכרזים,  ועדת  או 

מכתב הבהרה זה בלבד  במסמכי המכרז, וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט ב

 ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  

סעיף .5 להוראות  הצעות    6.3.2  בהתאם  להציע  על    – להזמנה  יחתום  המציע  מיוחדים,  תנאים 

 זו באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.   הודעה 

נאמר    האמור .6 אם  אלא  המכרז  במסמכי  מהאמור  גורע  ו/או  משנה  אינו  זו  הבהרה  בהודעת 

 במפורש אחרת.  

 

 בברכה 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   – נת"ע 

 
 
 
 
 
 
 
 

  : חתימת המציע 
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 (מתוקן)   התמורה   – ' ח נספח  

 [יצורף גם טופס ההצעה הכספית כפי שהוגש על ידי המודד במכרז] 

ה .1 כל  שירותים  תמורת  המודד ומילוי  של  ההסכם  התחייבויותיו  העבודה  /  לפי  ,  הזמנת 
פי    נת"עתשלם   על  המודד,  ידי  על  בפועל  שיבוצע  שירות  כל  עבור  להלן  התמורה  את 

נקב   בו  ההנחה  שיעור  לאחר הפחתת  לגבם מטה,  שנקבע  ובשיעור  התעריפים המירביים 
 .  ")התמורה: "ת שהגיש עם הצעתו למכרז (להלןהמודד בטופס ההצעה הכספי

 

תיקבע בהזמנת    עבודה  כלהמרבית עבור ביצוע    התמורה מבלי לגרוע מהוראות ההסכם,   .2
לא    המודד לא יהא זכאי לתשלום בגין רכיבי עבודה שסופקו על ידו אשריודגש כי  .  העבודה

   בהזמנת עבודה שנמסרה לו על ידי נת"ע בכתב ומראש לביצוע העבודה.  נכללו
 

 הגדרות  .3
 כהגדרתה בהסכם. –" הזמנת עבודה" 3.1
 שעות.  9 –" יום עבודה" 3.2
 דקות.  60 –" שעת עבודה" 3.3
   .06:00לבין השעה   22:00בין השעה   המתבצעתעבודה  –" עבודת לילה" 3.4

 

 .בהסכםלמונחים נוספים בנספח זה, תהיה המשמעות שניתנה להם 

 ותעריפים תיאור, תפוקות  –   רכיבי עבודה  .4
 

 תפוקות    /   תיאור  פעילות  סעיף 
מחיר בש"ח  
 (ללא מע"מ) 

 . 1א 

 
 – מדידה   צוות 

 
 שטח   תעבוד   יום 

 

 
 מדידת ובדיקת נק' בקרה 

 
 נק' בקרה  20 -עבודה  תפוקות מינימליות ליום

 
כולל   תוצרים   פיענוחניתוח,  התעריף  והפקת 

 ע"פ דרישת נת"ע. 
 

4,600 

 . 2א 

 נק' בקרה   הקמת 
 
 בקרה ' נק 15 -ה עבוד תפוקות מינימליות ליום
 

כולל   פיענוחהתעריף  תוצרים   ניתוח,  והפקת 
 ע"פ דרישת נת"ע. 

3,800 

 . 3א 

לפני  מדידה וביקורת מיקום וגובה של נק'  
 ו/או לאחר ביצוע 

 
 נק'  60 -ה עבוד תפוקות מינימליות ליום

3,800 
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 תפוקות    /   תיאור  פעילות  סעיף 
מחיר בש"ח  
 (ללא מע"מ) 

 ב. 

  נוח  ניתוח, פיע 
   – ם  והפקת תוצרי 

 
וביקורת  מדידה  של  

מיקום וגובה של  

לפני ו/או    נקודות 

(רכיב   לאחר ביצוע 

 ' בטבלה לעיל) 3א

 400 נק' 50 עד

 800 'נק 220 עד 51

 1,600 ומעלה ' נק 221

 ג. 

  ע"י מדידת פסי רכבת  
 –   טרולי 

 
   עבודה   יום 

המורשים  גורמים  ע"י  תתבצע  המדידה 
 להפעלתו הן במספרם והן במומחיותם.

 
 

התעריף כולל את עבודת צוות המדידה והציוד  
והפקת    פענוחם ,  עיבוד הנתונים (טרולי) וכן את  

 ע"פ דרישת נת"ע.  תוצרים
 

 
  –תפוקות מינימליות ליום עבודה 

   מ"א 800מדידה של 

5,000 

 ד. 

 
 – סורק לייזר  

 
   עבודה   יום 

 

 
המורשים  גורמים  ע"י  תתבצע  המדידה 

 להפעלתו הן במספרם והן במומחיותם.
 

התעריף כולל את עבודת צוות המדידה והציוד  
וכן את   לייזר)   פענוחם ,  עיבוד הנתונים(סורק 

 ע"פ דרישת נת"ע.  תוצריםוהפקת 
 
 

 מדידה ובקרה במנהרות עם קשתות
 

 –תפוקות מינימליות ליום עבודה 
 מ"א 1000מדידה של 
 

5,000 

 ה. 
 – עבודה    שעת 

, או  טכנאי מדידה 
 עוזר מודד או  שרטט,  

 - 180 

 ו. 
 - עבודה   שעת 

 מודד מוסמך 
 - 260 

 ז. 

הכנת תכנית עבודה  
 למדידה /  

למידת חומרי התכנון  
 והמדידה הקיימים 

  –לנספח תכולת השירותים 3.1בהתאם לסעיף 
 

 מחיר אחיד
2,700 
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 הבהרות:  .5
 

לעיל,    מבלי .א באמור  בגין  לפגוע  המודד  ידי  על  תסופק  אשר  עבודה  בגין  התמורה 

בפועל הביצוע  לחלקיות  בהתאם  תשולם  ב',  רכיב  למעט  לעיל,  בטבלה   , הרכיבים 

₪ בניכוי    1,900לדוגמה: עבור ביצוע חצי יום עבודה בסעיף א' בטבלה, ישולם סך של  

מירבי  פרק זמן  אף אם נקבע בהזמנת העבודה כי העבודה תבוצע בתוך  (  הנחת המציע

בטבלה    'ד-' וגרכיבים    שלהמינימאלית    הכמות  ואולם   ,ארוך יותר מחצי יום עבודה) 

מדידת פסי רכבת  שעות    5לדוגמה: עבור ביצוע  ,  אחד  עבודה   מיום  תפחת  אל  לעיל,

 . ₪ בניכוי הנחת המציע 5,000רכיב ג' בטבלה, ישולם סך של  – ע"י טרולי 
 

, תשולם תוספת  בחגים  או  השבועי  המנוחה  ביום  שתתבצע  האו עבוד   לילה  תבגין עבוד .ב

ג' ורכיבים    לתעריפיביחס    מישים אחוזים)ח(  50%של      . שלעיל  בטבלה  בלבדד'  -א' 

(שישים אחוזים)    60%שתבוצע בין שישי לשבת, תשולם תוספת של    לילהבגין עבודת 

יובהר כי הנחת המציע תחול על כלל הסכום  .  כאמוררכיבי העבודה    לתעריפיביחס  

 (כולל התוספת בגין עבודת לילה/סופ"ש כאמור). 

 
מראש ובכתב  יובהר כי בכל מקרה, עבודות לילה/סופ"ש יבוצעו אך ורק באישור  עוד  .ג

 . ,"ענתל ש
 

לבצע את   מהם, אך נבצר  העבודהיצא לשטח לביצוע    המדידה  צוותחברי  בכל מקרה בו   .ד
בשל נסיבות אשר אינן תלויות ליום זה (כולה או חלקה),    ההנדרשת שהוגדר העבודה  

שטח שלאו  /ו  ם בשליטת  םשאינאו  /ו  הםב מוכנות  אי  כגון:  לצפותם מראש,  יכלו  א 
רשאית תהא  נת"ע  וכו',  אחרים  קבלנים  ע"י  הפרעות  דעתה   המדידה,  שיקול  (ע"פ 

 התעריף שנקבע ליום העבודה לעיל.   לשלם תמורה עד לגובה  הבלעדי)
 

לעיל (כגון כמות נקודות הבקרה   ד' בטבלה-ככלל, התפוקות המפורטות ברכיבים א' ג' ו .ה
שאית ליום עבודה. עם זאת, נת"ע תהא רמינימליות  ו/או מ"א מדידה), הינן תפוקות  

לקבוע בהזמנת עבודה פרטנית שתוצא לספק, כי בעבודה מסוימת תידרשנה תפוקות 
 גבוהות או נמוכות יותר, בהתאם למאפייני העבודה. 

 

 לסכום התמורה יתווסף מע"מ כדין.  .ו
 

הן   סכום .ז העקיפות,  והן  הישירות  הן  המודד,  של  ההוצאות  כל  את  כולל  התמורה 
שכר צוות המדידה,   –מבלי למעט    -הקבועות והן המשתנות, מכל סוג שהם ובכלל זה  

ביגוד, ציוד ומכשירים, טלפון נייד, נסיעות, ביטוח, הפקת דוחות אש"ל, רכב, טלפון,  
ואינטרנט,  מחשוב  משרד,  שירותי  צילומים,  הדפסות,  תרגום,  שונים,  ומסמכים 
תוכנות, רישיונות, תשלומי חובה, וכן כל הוצאה אחרת ושירות נוסף שידרשו, במישרין  

סף ואחר בהתאם להוראות  או בעקיפין, למתן השירותים מושא חוזה זה וכל תשלום נו
 חוזה זה, לרבות העברת קניין רוחני מכל סוג שהוא לבעלות נת"ע.  

 

),  בלבד(ואלו    להלן   המפורטות   ההוצאות  את  כוללת  אינה  התמורה אף האמור לעיל,    על .ח
 :  להלן לאמור בכפוף בהחזר המזכות

 
(למעט    הוצאות  • גוש  ומפות  תכניות  צילומי  השירותים,  תוצרי  הדפסת  בגין 

בגדלי   תשריטים    אחרת  הוצאה   וכל  עמלות ,  אגרות),  A3  - ו  A4הדפסת 
   . במקרקעין  ולזכויות  למקרקעין  ביחס  מידע  לקבלמנת  - על  לרשויות  המשולמת

 
.  ובכתב  מראש"ע  נת  לאישור  כפוף,  לעיל  כאמורהסר ספק, החזר הוצאות    למען •

  שבמסגרתו   המסוים  השירות  בעבור  למודד  התשלום  במסגרת  יעשה  ההחזר
  המבוקשים   המסמכים  להעברת  ובכפוף   כאמור  בהוצאות  לשאת   נדרש
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  או  עלות  האמורות  להוצאות   שתתווספנה  ללא "ע,  נת   אל   המקורי  בהעתקם
  שהמודד   לאחר   הרלוונטי  הגוף  מאת   חשבונית   והמצאת,  כלשהי  נוספת  תקורה 

 . כאמור התשלום ביצע
 

המפורטים    ע"נת • או השירותים  בעצמה את המוצרים  למודד  לספק  רשאית 
  י.הבלעד   דעתה  שיקול  לפי ,  במישרין  לשלם   למודד  להורות  או,  לעיל  זהבסעיף  

 

6


	ג' סיון, תשפ"ב
	02 יוני 2022
	מכרז פומבי מס' 195/2022 למתן שירותי מדידה להבטחת איכות הביצוע של פרויקטי נת"ע
	הבהרה מס' 3 – עדכון נספח התמורה
	3. הגדרות
	4. רכיבי עבודה – תיאור, תפוקות ותעריפים
	5. הבהרות:
	א. מבלי לפגוע באמור לעיל, התמורה בגין עבודה אשר תסופק על ידי המודד בגין הרכיבים בטבלה לעיל, למעט רכיב ב', תשולם בהתאם לחלקיות הביצוע בפועל, לדוגמה: עבור ביצוע חצי יום עבודה בסעיף א' בטבלה, ישולם סך של 1,900 ₪ בניכוי הנחת המציע (אף אם נקבע בהזמנת העבוד...
	ב. בגין עבודת לילה או עבודה שתתבצע ביום המנוחה השבועי או בחגים, תשולם תוספת של 50% (חמישים אחוזים) ביחס לתעריפי רכיבים א' ג' ו-ד' בלבד בטבלה שלעיל.  בגין עבודת לילה שתבוצע בין שישי לשבת, תשולם תוספת של 60% (שישים אחוזים) ביחס לתעריפי רכיבי העבודה כאמו...
	ג. עוד יובהר כי בכל מקרה, עבודות לילה/סופ"ש יבוצעו אך ורק באישור מראש ובכתב של נת"ע,.




