פנייה לקבלת הצעות מספר 2/2022
להיכלל במאגר יועצים ומתכננים לאגף בכיר לתכנון תחבורתי של משרד
התחבורה והזהירות בדרכים -במסגרת רענון המאגר
 .1חברת אשד משאבי ניהול והנדסה בע"מ המפעילה מינהלת לתכנון תחבורתי (להלן":המינהלת") עבור
אגף בכיר לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות
להיכלל במאגר יועצים ומתכננים לאגף בכיר לתכנון תחבורתי ואגפים נוספים במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים בתחומים שונים ,בהתאם לתקנה  5ולתקנה 5א לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג-
.1993
 .2פנייה זו הינה במסגרת הליך רענון המאגר הקיים ובהתאם לנוהל המאגר ,לפיו ייפתח המאגר לרישום
יועצים אחת לשנה.
 .3יועצים שכבר הגישו בקשה במסגרת הליך מס'  ,1/2021וקיבלו הודעה על היכללותם במאגר היועצים,
אינם נדרשים להגיש הצעה במסגרת הליך רענון המאגר ,למעט אם הם מעוניינים להיכלל בהתמחויות
נוספות שאינן מצוינות בהודעה שקיבלו על היכללותם במאגר היועצים.
 .4להלן ההתמחויות ותתי ההתמחויות הנכללות במאגר ,ושאליהן ניתן להגיש הצעות:
מס'
ההתמחות

תחום
ההתמחות

רשימת תתי התמחויות

1

תוכניות
להסדרי
תנועה

הסדרי תנועה ובטיחות סטנדרטיים ,הסדרי תנועה
ובטיחות מורכבים ,הסדרי תנועה לתשתיות תחבורה
ציבורית ,בדיקת תכניות רמזורים ,בדיקת תוכניות רמזור
עם העדפה לתחבורה ציבורית ,הסדרי תנועה -שילוט,
פיקוח על רשויות תמרור ,השפעת הנדסת רכב.

2

בדיקות
תחבורתיות,
סקרים
ומודלים

בדיקות תחבורתיות מערכתיות ,בדיקות תחבורתיות-
תחבורה ציבורית ,בדיקות תחבורתיות – הולכי רגל
ואופניים ,מודלים תחבורתיים -מאקרו ,מודלים תנועתיים
מפורטים – מיקרו ,מודלים לניתוח תנועת הולכי רגל
ואופניים ,תכנון סקרים.

3

תכנון
סטטוטורי
ועיצוב עירוני

תכנון סטטוטורי ,רגולציה של תכנון ובניה ,עיצוב עירוני,
מורשי נגישות ,אדריכלות נוף ,ליווי וייעוץ אגרונומי.

4

תכנון
סביבתי

איכות אוויר ,אקוסטיקה,
סייסמולוגיה ,הידרולוגיה

5

תכנון
אסטרטגי

ניתוח כלכלי אסטרטגי ,ניתוח נתונים תחבורתיים,
אסטרטגיה סביבתית

6

תכנון הנדסי
לכבישים

תכנון הנדסי לכבישים ,תשתיות תח"צ ,תשתיות תת ועל
קרקעיות בשלבי תכנון שונים ,קונסטרוקציה ,מאור
בדרכים ,חשמל ,מנהור.

אקולוגיה,

גאולוגיה,

7

ניהול ובקרת
תנועה
וטכנולוגיות
תחבורתיות

בקרת תנועה ומרכזי בקרה ,חומרת רמזורים ,תוכנת
רמזורים ,טכנולוגיות תחבורתיות ,תכנון ניסויים.

8

רגולציה
וכתיבת
הנחיות

כתיבת הנחיות תכנון -יועץ ויועץ משנה ,רגולציה
תחבורתית -יועץ ויועץ משנה ,הנדסת אנוש -יועץ ויועץ
משנה ,סקירה בינלאומית -יועץ ויועץ משנה.

9

ייעוץ בתחום
המסילתי

תכנון תפעול בתחום המסילתי ,תכנון הנדסי בתחום
המסילתי ,ציוד נייד ,בטיחות וחקירת תאונות מסילתיות,
בקרה ורישוי ,מפגשי מסילה ,בטיחות מסילתית ,הובלת
מטענים ,רכבלים ,רכבת מקומית

10

בטיחות

התקני תנועה ובטיחות -מעקות -יועץ ויועץ משנה ,התקני
תנועה ובטיחות – חומרים לסימון דרכים -יועץ ויועץ
משנה ,התקני תנועה ובטיחות עתירי טכנולוגיה יועץ ויועץ
משנה ,התקני תנועה ובטיחות -אחר -יועץ ויועץ משנה,
בחינה וחקר תאונות דרכים ,תסקירי בטיחות ,מוקדי
סיכון.

11

עריכה ועיצוב
גרפי

עריכה ועיצוב גרפי ,שרטוט גרפי

12

GIS

GIS

13

ניהול ובקרת
פרויקטים

ניהול פרויקטים ,מדידת ביצועים ,בקרת אומדנים ,ניהול
והערכת סיכונים ,מימון ותקצוב ,בקרת איכות ,ניהול
והדרכה.

14

רב

ייעוץ בתחום ניהול מערך קשרי קהילה (ייזום ,תכנון
וביצוע פרויקטים הנדסיים ,ייעוץ בתחום מסע לקוח
וחווית משתמש

נושאים
תחומיים

 .5תנאי הסף ביחס לכל תת-התמחות וכן נוסח הפנייה המלא על כל תנאיו ונספחיו – מפורסמים בכתובת
הבאהhttps://tinyurl.com/Yoatzim2021 -
מובהר כי ההזמנה מיועדת ליחידים אשר עונים לתנאי הסף ביחס לתחומ/י ההתמחות הרלבנטי/ים
להם ,כמפורט בהרחבה במסמכי הפניה.
 .6שאלות הבהרה ניתן להעביר עד ליום  20.10.2022בשעה  15:00לדוא"ל michrazim@eshed-mtl.co.il

הפנייה תכלול את שם הפונה ,מען המציע ,מספרי הטלפון וכן כתובת הדואר האלקטרוני .לא ייענו פניות
טלפוניות או אחרות וכן פניות שיתקבלו לאחר המועד האמור .באחריות המציע לוודא קבלת השאלות
באמצעות טלפון. 03-9435333 :
 .7הצעות להיכלל במאגר יש להגיש במעטפה סגורה ,שעל גביה ירשם "הזמנה מס'  2/2022להכלל במאגר
יועצים ומתכננים לאגף בכיר לתכנון תחבורתי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים -במסגרת רענון
המאגר " ,במסירה ידנית בלבד" במשרדי המינהלת ,ברחוב המסגר  ,18קומה  5בתל אביב -יפו ,כמפורט
במסמכי ההצעה ,וזאת עד ליום  24.11.2022בשעה  .12:00מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה
הנקובים לעיל לא יתקבלו.
 .8ועדת ההתקשרויות אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא ,והיא תהיה רשאית לבטל את ההליך כולו
או חלקו ,או לדחותו מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת  -לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .9ועדת ההתקשרויות רשאית להאריך את המועדים המצוינים לעיל .על המועד החדש יחולו כל ההוראות
החלות על המועד המקורי אלא אם כן יימסר אחרת.

 .10בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי ההליך  ,יגבר האמור במסמכי
ההליך .
 .11כל שינוי במסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט שבסעיף  3לעיל.

