מוריה חברה לפיתוח ירושלים

חוזה מספר 7259/2021

עמוד1 :

נספח  -ב  :פרוט השרותים והשכר
יועץ חשמל ותאורה

.1

א .תעריף :חשמל ומעליות )פרק (9
מתקנים מורכבים
ב .שכר הטרחה למתכנן תמורת ביצוע השרותים המפורטים להלן יהיה ע"פ תעריפי אגודת האינג'ינרים
והארכיטקטים )"להלן התעריף"(
בניכוי הנחה של 25.00 %
ג.
70,000,000.00
1

ערך מבנה:
מספר מבנים זהים:

אחוז שכר:
אחוז משכר מלא:

5.6460

ד .פרוט השרותים החלקיים:
מספר

 %שרותים
חלקיים

תאור

שכר לסעיף

ערך מבנה

.1

תכנון מוקדם

15.0%

40,000,000 X

5.6460 % X

= 338,760.00

.2

תכניות סופיות

5.0%

40,000,000 X

5.6460 % X

= 112,920.00

.3

תכניות לרשויות וטיפול באישורן

5.0%

40,000,000 X

5.6460 % X

= 112,920.00

.4

חישוב מערכות המיתקן

10.0%

40,000,000 X

5.6460 % X

= 225,840.00

.5

תכניות מערך או התקנה כוללות

35.0%

40,000,000 X

5.6460 % X

= 790,440.00

.6

מפרטים וכתבי כמויות

10.0%

40,000,000 X

5.6460 % X

= 225,840.00

.7

פקוח עליון

15.0%

40,000,000 X

5.6460 % X

= 338,760.00

.8

קבלת המיתקן ואישורו

5.0%

40,000,000 X

5.6460 % X

= 112,920.00

סה"כ שכר 2,258,400.00

25.00%

הנחה -564,600.00

סה"כ לאחר הנחה 1,693,800.00

השכר צמוד למדד תשומות הבניה של חודש  10/2021בסך  120.60נקודות )"להלן מדד הבסיס"(
כפוף להוראת חשכ"ל  7.17.4שתחולתה מיום ה 1-לינואר 2009
אם משך הביצוע )נכון לגרסה עליה מושתת החשבון( אינו עולה על שנה יקוזזו  4%מההתיקרויות ,אם משך הביצוע
גדול משנה יקוזזו  , 6%התיקרות תחול רק אם  %ההתיקרות גדול מ  4%או  6%בהתאמה.

מוריה חברה לפיתוח ירושלים

חוזה מספר 7259/2021

עמוד2 :

נספח  -ב  :פרוט השרותים והשכר  -המשך
יועץ תקשורת ומערכות

.2

א .תעריף :חשמל ומעליות )פרק (9
מתקנים מורכבים
ב .שכר הטרחה למתכנן תמורת ביצוע השרותים המפורטים להלן יהיה ע"פ תעריפי אגודת האינג'ינרים
והארכיטקטים )"להלן התעריף"(
בניכוי הנחה של 25.00 %
ג.
70,000,000.00
1

ערך מבנה:
מספר מבנים זהים:

אחוז שכר:
אחוז משכר מלא:

5.6460

ד .פרוט השרותים החלקיים:
מספר

 %שרותים
חלקיים

תאור

שכר לסעיף

ערך מבנה

.1

תכנון מוקדם

15.0%

30,000,000 X

5.6460 % X

= 254,070.00

.2

תכניות סופיות

5.0%

30,000,000 X

5.6460 % X

= 84,690.00

.3

תכניות לרשויות וטיפול באישורן

5.0%

30,000,000 X

5.6460 % X

= 84,690.00

.4

חישוב מערכות המיתקן

10.0%

30,000,000 X

5.6460 % X

= 169,380.00

.5

תכניות מערך או התקנה כוללות

35.0%

30,000,000 X

5.6460 % X

= 592,830.00

.6

מפרטים וכתבי כמויות

10.0%

30,000,000 X

5.6460 % X

= 169,380.00

.7

פקוח עליון

15.0%

30,000,000 X

5.6460 % X

= 254,070.00

.8

קבלת המיתקן ואישורו

5.0%

30,000,000 X

5.6460 % X

= 84,690.00

סה"כ שכר 1,693,800.00

25.00%

הנחה -423,450.00

סה"כ לאחר הנחה 1,270,350.00

השכר צמוד למדד תשומות הבניה של חודש  10/2021בסך  120.60נקודות )"להלן מדד הבסיס"(
כפוף להוראת חשכ"ל  7.17.4שתחולתה מיום ה 1-לינואר 2009
אם משך הביצוע )נכון לגרסה עליה מושתת החשבון( אינו עולה על שנה יקוזזו  4%מההתיקרויות ,אם משך הביצוע
גדול משנה יקוזזו  , 6%התיקרות תחול רק אם  %ההתיקרות גדול מ  4%או  6%בהתאמה.

מוריה חברה לפיתוח ירושלים

חוזה מספר 7259/2021

עמוד3 :

נספח  -ב  :פרוט השרותים והשכר  -המשך
.3

נספח הבהרה
יש לציין כי אחוז שכ"ט ייגזר מערך המבנה המשותף לעבודות החשמל ,תאורה ותקשורת.

מוריה חברה לפיתוח ירושלים

21/11/2021
עמוד4 :

חוזה תכנון 7259/2021
מערכות מנהרה ,חשמל ותאורה
המתכנן:

מספר:

היקף החוזה )ללא מע"מ(2,964,150.00 :
פרוייקט:

750
1

מנהל פרוייקט:

דן בן עמרם

עוקף צור באהר
תכנון

ריכוז לחוזה

.1

תאור העבודה
יועץ חשמל ותאורה

סכום
1,693,800.00

.2

יועץ תקשורת ומערכות

1,270,350.00

.3

נספח הבהרה
סה"כ חוזה 2,964,150.00

