קול קורא להכנת מדריך לעבודה בטוחה באתרי תמ"א  33והטמעתו תכניו בקרב העוסקים
כללי
המוסד לביטוח לאומי ,באמצעות קרן מנוף למניעת תאונות בעבודה ,פונה לחברות העוסקות בבטיחות
וגיהות בעבודה בענף הבניין ,להגיש הצעות לקידום הבטיחות והגיהות באתרי תמ"א .38
.
רקע
מוסד לביטוח לאומי מממן ,באמצעות קרן מנוף ,פעולות שמטרתן הגברת בטיחות וגהות במקומות עבודה.
בפרויקטים של תמ"א  38כאשר מתבצעות עבודות בנייה במקום בו מתגוררים דיירים תוך כדי עבודות
הבנייה ,לעתים קרובות בסמיכות לבניינים אחרים ולמקומות ציבוריים
באתרי בנייה אלו יש קושי בבידוד הסיכונים הנובעים מביצוע העבודה מול הדיירים ,חסרי ידע הנוגע
לגורמי הסיכון הקיימים באתרי הבנייה.
מכאן נובע הצורך בהכנת מדריך לגבי פעולות שמומלץ לנקוט ,בתחום הבטיחות והגיהות ,באתרי תמ"א .38

מטרה
לשפר את הבטיחות בבנייה באתרי תמ"א 38
יעדים
.1להכין מדריך לעבודה בטוחה בנייה באתרי תמ"א 38
 .2הפצת המדריך בקרב קבלנים ,מנהלי עבודה ומנהלי/ממוני בטיחות באתרי בבנייה במסגרת תמ"א .38
 .3הטמעת תכן המדריך בקרב קבלנים ,מנהלי עבודה ומנהלי/ממוני בטיחות באתרי בבנייה במסגרת
תמ"א .38
 .4קיימות  -להעמיד לרשות בעלי תפקידים באתרי בנייה תמ"א  38כלי זמין  ,מתעדכן ונגיש לידע בנושא
בטיחות באתר.
הגופים הרשאים להגיש בקשות
גופים בעלי ניסיון של  5שנים לפחות בתחום בטיחות בעבודת הבנייה.
תנאי סף
א .תנאי סף מקצועיים
 )1מגיש ההצעה עומד בתנאים של גופים הרשאים להגיש בקשות.
 )2כתיבת המדריך תתבצע באמצעות ממונה בטיחות בבנייה בעל נסיון של  5שנים לפחות
ובשיתוף בעל נסיון מוכח בהכנת חוברות הדרכה בנושא בטיחות בעבודה ( 5חוברות לפחות)
 )3ניסוח סופי של המדריך יתבצע על ידי עורך לשוני בעל  5שנות ניסיון בתחום
ב .תנאי סף מנהליים
 .1ההצעות יוגשו על גבי טופס הגשת הצעה תמ"א  38בפורמט וורד מודפס בתוספת טופס תקציב
בפורמט אקסל.
 .2ההצעות יישלחו באימייל לא יאוחר מתאריך ה 1.0.2011 -בשעה  ,24:00לכתובת אימייל:
kolkore-km@nioi.gov.il
1

מרכיבי הצעת הפרויקט – קווים כללים
א.

סקירת ספרות על בעיות בטיחות בעבודות בנייה בנוכחות ציבור רחב ודרכים אפקטיביות
להתמודדות אתן

ב.

פירוט ראשי פרקים ותת ראשי פרקים למדריך המוצע והיקף כל פרק בעמודים

ג.

המדריך יכלול את הנושאים הבאים ,המתייחסים לבטיחותם של העובדים באתר ,של
הדיירים המתגוררים בו ועוברי אורח בסביבת האתר כאחד: .
א) תיחום האתר ואבטחתו
ב) שיטת בנייה
ג) מינוי בעלי תפקידים
ד) ניהול סיכוני
ה) פיגומים
ו) הדרכה ומסירת מידע לעובדים ולדיירים
ז) תנאים גיהותיים -חשיפה לגורמים מזיקים
ח) אמצעי הרמה ושינוע
ט) כלי עבודה
י) בטיחות חשמל
יא) שעות עבודה באתר

ניתן להוסיף נושאים נוספים.
ד.

הערכת מספר הקבלנים העוסקים בפרויקטים של תמ"א  38ומספר האתרים הקיימים -יש
לצרף מקורות מידע

ה.

הערכת מספר בעלי התפקידים להם יופץ המדריך

ו.

דרכי ההפצה ופעולות הסברה/הטמעה המתלוות

ז.

קיימות -כיצד להבטיח שימוש עתידי במדריך ודרכי עדכון התכן

ח.

דרכי הערכה של הטמעת תכני הפרויקט בקרב אוכלוסיית היעד

הסיוע
א .לא ימומנו נסיעות לחו"ל ,מחו"ל ובחו"ל.
ב .התקורה לא תעלה על  10%ותכלול הוצאות משרדיות כגון ,הדפסות ,חומרי משרד מתכלים ,כוח
אדם מנהלי וכדומה (לא יאושר תקציב בגין הוצאות אלה בנוסף לתקורה).
ג .מקורות מימון נוספים:
 )1יש לפרט מקורות מימון עצמיים או של גורמים נוספים לאותו פרויקט.
 )2השתתפות המוסד לביטוח לאומי תותאם על פי עלות הפרויקט בפועל
תקופת הפרויקט
התקופה לא תעלה על שנתיים
אופן שיפוט הצעות המחקר וקריטריונים לבחירה
בחירת ההצעות תיעשה באופן הבא:
א .שלב ראשון  -בדיקת עמידת ההצעות בתנאי סף מנהליים ומקצועיים.
ב .שלב שני -ההצעות שעמדו בתנאי הסף בשלב הראשון ידורגו על פי הקריטריונים הבאים:
2

איכות ההצעה ותכנית העבודה
לפי הפרוט הבא:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

סקר ספרות
איכות ,יישומיות והיקף המדריך
המוצע
היקף האוכלוסייה המתוכנן
להפצה ולהטמעה
אפקטיביות דרכי ההפצה
וההטמעה המוצעים
מדדי הערכה
קיימות
סבירות התקציב המבוקש

התאמת הגוף המגיש לביצוע הפרויקט
א .התאמת הגוף לביצוע הפרויקט
ב .ניסיון הגוף בביצוע פרויקטים דומים
ג .התאמת המבצעים על פי קורות חיים ,ידע
וניסיון רלוונטיים לביצוע הפרויקט

מידע נוסף על תהליך אישור הבקשות
שונות
ט.

המוסד שומר לעצמו את הזכות לבקש הבהרות ממגישי הצעות להצעות שהגישו .פניות
למציעים ותשובותיהם יתועדו.

י.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל הצעה כלשהי.

יא .המוסד יבדוק את העלויות שנרשמו במסגרת ההצעה ואת משך תקופת הפרויקט ואם מצא
כי העלויות למיניהם המפורטות בהצעה או משך הביצוע אינם סבירים ,הוא רשאי ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לאשר מימון נמוך יותר ו/או לקצר את תקופת הביצוע כתנאי
לאישורה .החלטות בעניין זה יהיו מנומקות ובכתב.
אופן הגשת ההצעות
א) יש להגיש ההצעות רק באמצעות טופס הגשת הצעה תמ"א . 38
ב) בנוסף לטופס המלא ,יש לצרף להצעה :את כל המסמכים הדרושים ואת טופס תקציב
ג) שי לשלוח את החומר לכתובת אימיילkolkore-km@nioi.gov.il :

טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים:
נושא

תאריך

שעה

הערות

מועד פרסום קול

24.7.2016

------

עיתון בשפה העברית מעריב
עיתון בשפה הערבית

קורא

3

מועד אחרון להגשת

1.9.2016

הצעה אשר לא תגיע עד מועד זה לא תובא לדיון גם אם

24

הצעות
מועד אחרון לשאלות

נשלחה ולא הגיעה ליעדה עד המועד האמור.
24.8.2016
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חוקרים יוכלו לפנות בדוא"ל לכתובתkolkore-:

 /לבקשת הבהרות
מועד פרסום תשובות

km@nioi.gov.il
התשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות יפורסמו באתר

25.8.2016

האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי/קרן מנוף בהתאם

 /הבהרות

לתאריך הנקוב.
באחריות המציעים לעקוב אחר התשובות באתר האינטרנט
של המוסד תחת הנושא קרנות/קרן מנוף /קול קורא להגשת
הצעות מדריך תמ"א 38
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