 10פברואר2021 ,
הנדון :תעריף והוראות החברה להתקשרויות עם נותני שירותים חיצוניים ע"פ תשומות
מתכננים בעבודות בינוי
 .1מסמך זה מסדיר את תעריף והוראות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") לתשלום
בהתקשרות עם נותן שירותים חיצוני בתעריף שעתי בהתאם למספר השעות שביצע בפועל
("תשומות").
 .2תעריף החברה בהתקשרות עם נותן שירותים חיצוני ע"פ תשומות כהגדרתו בחוזה:
 2.1ע"פ תעריפים לתשלום למתכננים בעבודות בינוי  -תעריף התקשרויות עם נותני שירותים
חיצוניים של החשב הכללי במשרד האוצר – סעיף מס'  ,4מהדורה  ,15תת מהדורה  .01מצ"ב
כנספח א'.
 .3בחינת השכלה ותקופת ניסיון:
 3.1תואר אקדמי  -תואר שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 3.2נותן שירותים בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילות תואר מחוץ לארץ
לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.
 3.3ניסיון מקצועי  -ניסיון בתחום המקצוע הרלוונטי שבו ניתנת עבודת הייעוץ ,החל ממועד הזכאות
לתואר ראשון או מהנדס או כל הסמכה מקצועית מוכרת אחרת ,בכפוף להמצאת אישורים
ואסמכתאות .במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעת החברה ניתן יהיה להכיר בניסיון מקצועי
לפני קבלת התואר רק אם הוא בתחום התפקיד אותו ממלא היועץ.
 .4הגדרות כלליות:
 4.1מרכז צוות – מתכנן  /יועץ האחראי על הפעלת צוות  /קבוצת עבודה המונה לפחות  3עובדים
מקצועיים המועסקים ע"י התאגיד בעבודה נשוא ההתקשרות.
 4.2שעת עבודה –  60דקות.
 .5הוראות להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים:
 5.1תעריפי נותני השירותים החיצוניים הינם תעריפים מרביים ולא כוללים מע"מ כדין.
 5.2התשלום יהיה בהתאם לסיווג נותן השירותים ,כפי שהוגדר במועד תחילת ההתקשרות על ידי
ועדת המכרזים ,בהתבסס על ההגדרות בסעיף 2.1לעיל.
 5.3תעריפי נותני השירותים החיצוניים יכללו את כלל ההוצאות להן נדרש הספק ,לרבות הוצאות
נסיעה ,הוצאות משרדיות וכדומה .לא יאושרו תשלומים נוספים מעבר להצעת מחיר
ההתקשרות ,כפי שנקבע בהסכם.
 5.4תוכר מחצית משך הנסיעה של נותן השירותים בדיווח שעות העבודה שיוגש על ידו כמפורט בנספח
ב'.
 5.5עדכון תעריפי נותני השירותים החיצוניים יבוצע במועדים בהם יעודכנו תעריפי החשכ"ל מעת
לעת למתכננים בעבודת בינוי.
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 5.6עם הגשת חשבון עסקה לחברה ,יציג נותן השירותים החיצוני דיווח המפרט את שעות העבודה
שבוצעו על ידו בפועל ,מלווה בדין וחשבון על השירותים שניתנו לחברה ,לרבות תאריך ,פירוט מספר
שעות העבודה המדויק שבוצעו בפועל ,זהות מבצען (מתוך צוות נותני השירותים שהוגדר) ופירוט
העבודה שבוצעה במסגרת המטלה בכל אחת מן השעות .מצ"ב נספח ב' – דיווח ע"פ תשומות.
במקרה והיועץ מועסק במספר מטלות ,יוגש חשבון עסקה נפרד לכל מטלה ע"פ נספח ב'.
 5.7עדכון סיווג נותן שירותים חיצוני עקב שינוי בהשכלה  /ותק  /ניסיון:
5.7.1

ככלל ,אין לעדכן את סיווג תעריף נותן השירותים לאורך תקופת ההתקשרות בעקבות
שינוי בהשכלה ,וותק או שנות ניסיון.

5.7.2

על אף האמור בסעיף  5.7.1במקרים שבהם קיימת חשיבות לצבירת ניסיון נותן
השירותים החיצוני בפרויקט במהלך ההתקשרות ,רשאית החברה כעבור שנתיים ממועד
תחילת ההתקשרות ,לבחון האם לעדכן את סיווג נותן השירותים בהתאם לשינוי סטטוס
ניסיונו המקצועי בלבד ,זאת לאחר פנייתו של נותן השירותים החיצוני ובכפוף להצגת
המסמכים הרלוונטיים לרמת נותן השירותים החיצוני .עדכון הסיווג והתמורה לפיו לא
יעשה באופן רטרואקטיבי.

5.7.3

כעבור שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות ,לחברה הזכות להוריד את סיווג המתכנן במידה
ובמהלך ההתקשרות התברר כי אינו עונה על התנאים ע"פ הגדרת סוג המתכנן  -תעריף
חשכ"ל – מתכננים בעבודות בינוי.

 .6לחברה הזכות לחרוג מהתעריף והוראותיו ע"פ אישור ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה.
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נספח א'
מתכננים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום
מתכנן 1
מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים ,במצטבר:
בעל תואר מהנדס או תואר אקדמאי אחר מקביל ,אשר קבלתו
מותנית ב 4-שנות לימוד לפחות;
בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת
עבודת הייעוץ;

עד  339שקלים חדשים
לשעה

מעסיק לפחות  3יועצים (עובדים מקצועיים) אשר עבודתם
מתבצעת במשרד אשר בבעלותו.
מתכנן 2
מתכנן העונה על אחת משלוש החלופות הבאות:
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.2.1.1

בעל תואר מהנדס או בעל תואר אקדמאי אחר
שקבלתו מותנית ב 4-שנות לימוד לפחות;

.4.2.1.2

בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.2.2.1

מרכז צוות בעל תואר אקדמאי;

.4.2.2.2

בעל ניסיון מקצועי מעל  5שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.2.3.1

מרכז צוות הנדסאי/טכנאי;

.4.2.3.2

בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.
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עד  301שקלים חדשים
לשעה

מתכנן 3
מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.3.1.1

בעל תואר אקדמאי;

.4.3.1.2

בעל ניסיון מקצועי של  5עד  10שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או

עד  209שקלים חדשים
לשעה

מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.3.2.1

הנדסאי/טכנאי בכיר;

.4.3.2.2

בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.

מתכנן 4
מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.4.1.1

בעל תואר אקדמאי;

.4.4.1.2

בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או

עד  157שקלים חדשים
לשעה

מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.4.2.1

הנדסאי/טכנאי או בעל תואר מקצועי מוכר;

.4.4.2.2

בעל ניסיון מקצועי של מעל  5שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

מתכנן 5
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
הנדסאי/טכנאי זוטר או בעל תואר מקצועי מוכר;
בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת
עבודת הייעוץ.

המחירים אינם כוללים מע"מ.
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עד  118שקלים חדשים
לשעה

נספח ב'
דיווח שעות עבודה
חוזה מס'________________________________________ :
חודש___________________________________________ :
שנה____________________________________________ :
שם המטלה______________________________________ :
שם היועץ  /מתכנן_________________________________:

הריני להצהיר כי ביצעתי את השעות המפורטות להלן:

תאריך

שעת תחילת
עבודה

שעת סיום
עבודה

מס' שעות
העבודה
שבוצעו

פירוט העבודה שבוצעה

חתימת היועץ  /מתכנן__________________________:

הצהרת בעל המשרד  /שותף:
הריני לאשר את המפורט לעיל.
חתימה  +חותמת בעל המשרד  /שותף______________________________________ :
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