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לבין:
שם החברה______________________:
ח.פ____________________________.
מרח' ___________________________
טלפון ; _________ :פקס___________ :
)להלן" :הקבלן"(
מצד שני;
הואיל ורכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת" ו/או "המזמין"( פרסמה מכרז מס' ) 11525להלן" :המכרז"(
למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים נוספים למבנים ,למתקנים ,למערכות,
לחצרות ,לגדרות ,לציוד ,ולתשתיות של קריית הנהלת הרכבת הממוקמת בחלקו המזרחי של מתחם
לוד ,ממזרח למסילות ,כמפורט במפרט ,נספח א' להסכם זה )להלן" :השירותים"( ,הכל כמפורט
בהסכם זה על נספחיו )להלן" :ההסכם"(;
והואיל והקבלן נענה למכרז ,והעביר אל המזמין הצעה לביצוע השירותים שפורטו במכרז ,בהתאם לכל תנאיו
של המכרז )להלן" :ההצעה"(;
והואיל והקבלן הצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,המיומנות ,כוח האדם והמשאבים הדרושים לצורך מתן
השירותים נשוא המכרז ברמה הגבוהה ביותר ,בשלמות ובמועדים הנדרשים וכי הוא מוכן לקבל על
עצמו את ביצוע השירותים בהתאם למפורט בהסכם זה;
והואיל והמזמין הסכים להתקשר עם הקבלן לקבלת השירותים וזאת ,כבעל מקצוע עצמאי המעניק את
שירותיו על בסיס קבלני ,בהתחשב באופי העבודה והשירותים ההולמים התקשרות על בסיס קבלנות
ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;
הואיל והצדדים בחרו לעגן את כל ההסכמות ,ההבנות וההסדרים ביניהם בקשר לאספקת השירותים ,במסגרת
הסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.1

כללי
 .1.1המבוא להסכם זה ,וכן כל נספחיו ,כשהם חתומים ע"י שני הצדדים ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2הכותרות בהסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ,ואין לייחס להן משמעות פרשנית כלשהי.
 .1.3הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון להסכם זה יתבצע בכתב וישא עליו את חתימות
הצדדים ,שאם לא כן לא יהיה לו תוקף כלשהו.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין הסכם זה ,יגברו הוראות הסכם זה.
במקרה של תסירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות המפרט )נספח א' להסכם זה( יגברו הוראות
המפרט .במקרה של סתירה בין הצעת הקבלן במכרז לבין מסמכי המכרז ו/או תנאי הסכם זה יגברו
הוראות תנאי המכרז ועליהם יגברו הוראות הסכם זה.
 .1.4הגדרות
לכל אחד מן המונחים הבאים תהיה ,לצורך הסכם זה וכל אחד מנספחיו ,המשמעות המופיעה בצידו:
1.4.1

"המכרז"  -כהגדרתו במבוא להסכם זה.

1.4.2

"המתחם" ו/או "קריית ההנהלה בלוד"  -כל המבנים )לרבות מבנה ההנהלה ,מבנה ההדרכה,
החניונים ומבנים יבילים( ,המתקנים ,המערכות ,הציוד ,החצרות ,הגדרות ,והתשתיות
המצויים ו/או שימצאו בשטח במהלך תקופת ההסכם )לרבות בניין הנהלת הרכבת ,בית ספר
להדרכה ומרתף "משואה"( של קריית הנהלת הרכבת בלוד הממוקמת בחלקו המזרחי של
מתחם לוד ,ממזרח למסילות ,והכל כמתואר במפרט.

1.4.3

"המפרט" – נספח א' להסכם זה.

1.4.4

"נספח התמורה" -נספח ב' -טופס ההצעה הכספית למסמכי המכרז ,כפי שמולא על ידי הקבלן
בהצעה ואושר על ידי המזמין )המצ"ב כנספח ב' להסכם זה(.

1.4.5

"קבלני המשנה" – קבלן המופעל מטעם באחריות ועל חשבון הקבלן לביצוע עבודות שאינן
בתחום התמחותו ו/או שאין בידו כוח האדם המקצועי הנדרש לבצען.

1.4.6

"קבלנים ממונים"  -קבלן אשר מונה ו/או ימונה במשך תקופת ההסכם על ידי המזמין )לפי
שיקול דעתו של המזמין( ואשר לפי דרישת המזמין יחתם בינו לבין המזמין והקבלן הסכם
משולש ,כמפורט בנספח יא' להסכם זה.

1.4.7

"חתימת החוזה/ההסכם" -המועד בו ההסכם נחתם על ידי המזמין.

1.4.8

לכל מונח בהסכם זה תהיה המשמעות שיוחדה לו במפרט אלא אם כן נקבע המפורש אחרת
בהסכם זה.

 .1.5במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין הסכם זה ,יגברו הוראות הסכם זה ואולם,
בכל הנוגע לפרמטרים הטכניים והתכנוניים של השירותים ,יגבר המפורט.
 .1.6נספחים שתוקנו ו/או שניתנו לגביהם הבהרות מהמזמין במסגרת מענה לשאלות הבהרה ,יחשבו
ככוללים את התיקונים ו/או ההבהרות בהתאם למסמך האמור.
 .1.7מצורפים להסכם הנספחים הבאים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו- :
נספח א' -
נספח ב'-

המפרט.
התמורה.

נספח ב' -1

הנספח התמחירי עליו חותם הקבלן במסגרת הצעתו במכרז )תשלום שכר מינימאלי
לעובדים  +פירוט זכויות סוציאליות(
תצהיר הקבלן בגין חוקי העבודה המחייבים.
תצהיר הקבלן בדבר שמירה על זכויות עובדים.

נספח ג'– 3
נספח ג'– 4
נספח ג'-5
נספח ג'- 4

תצהיר בעלי זיקה בדבר שמירה על זכויות עובדים.
תצהיר קבלן המשנה האחראי לניקיון בדבר שמירה על זכויות עובדים.
תצהיר בעלי זיקה לקבלן המשנה האחראי לניקיון בדבר שמירה על זכויות עובדים.
מכתב ביחס לתלונות עובדי הקבלן.

נספח ד'-
נספח ה'-
נספח ו'-
נספח ז'-1

ביטוח.
התחייבות לשמירת סודיות.
העברה בנקאית.
ערבות ביצוע בנקאית.

נספח ז'- 2
נספח ח'-
נספח ט' -

ערבות אחריות.
נספח ביטחון.
נספח בטיחות.

נספח י' -
נספח יא'-
נספח יב'-

נוסח הצהרת קבלן משנה.
הסכם משולש עם קבלנים ממונים.
צו הרחבה בענף הניקיון מיום  ,19.2.14צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג ;2013-חוק להעסקת עובדים על
ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג.2013-

נספח ג'- 1
נספח ג' -2

.2

השירותים
 .2.1הקבלן מתחייב לבצע את השירותים במתחם בהיקף ובתדירות כמפורט בנספח א' להסכם זה על
נספחיו ,בהסכם זה ובהצעה .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ההצעה לבין המפרט יחולו
הוראות ההסכם.
 .2.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן ,כי ידוע לו שהשירותים יבוצעו בשלבים כמפורט במפרט
)סעיף  (2.3.11.2.1ובנספח הכספי )טבלה  .(5.1מובהר ,כי מעבר משלב לשלב מותנה בהודעה בכתב של
הרכבת לקבלן  30יום מראש על מעבר משלב לשלב .ההחלטה אם הגיע סיום שלב והתחיל שלב חדש
הינה של הרכבת ולפי שיקול דעתה בלבד .כך ,למשל ,המעבר משלב טרום מסירה א' )כהגדרתו במפרט
ובנספח הכספי( לשלב טרום מסירה ב' )כהגדרתו במפרט ובנספח הכספי( מותנה בהודעה של הרכבת
מראש ובכתב לקבלן ,כי הסתיים שלב טרום מסירה א' ויחל שלב טרום מסירה ב' ועד אשר קיבל
הקבלן הודעה כאמור אין הקבלן רשאי להניח כי עבר שלב )אף אם המצב בשטח לפי דעתו של הקבלן
מצביע על מעבר שלב( ולא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת בגין השלב הנוסף כל עוד לא התקבלה
הודעה כאמור מידי הרכבת .הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא הבין משמעות האמור בסעיף זה והסיכון
הכרוך בו מבחינתו ,שיקלל אותם בהצעתו הכספית והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך
לרבות ,אך מבלי לגרוע מהאמור טענה על הפסד )לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הפסדים בשל
הוצאות כח אדם( ו/או הפסד רווחים ו/או הכנסה.
 .2.3הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שלאור אופי העבודה הדינמי ברכבת המצריך שינויים והתאמות
למציאות משתנה ,הרכבת תהא רשאית לדרוש את שינוי אופן ביצוע השירותים ,היקפם ותדירותם
כאמור בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,ארגוניות ,מנהלתיות והקבלן מוותר על כל

טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהרכבת תהיה רשאית לשנות מעת לעת את היקף השירותים
ובכלל זה להגדילם ו/או להקטינם ו/או לשנות את היערכות השירותים ו/או סוגי השירותים )ובכלל
זה להקטין ו/או להגדיל כח אדם( והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל
זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האמור לעיל יעשה ,ככל הניתן בנסיבות העניין ,תוך תיאום עם הקבלן
ולאחר קבלת עמדתו ,ואולם לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לעכב החלטה של הרכבת ,ככל שתהיה ו/או
לזכות את הקבלן בפיצוי כלשהו כמפורט לעיל.
 .2.4השירותים יינתנו ע"י הקבלן בימי השבוע א'-ו' ובמוצ"ש ,לרבות ערבי חג ומוצאי חג ,ביום העצמאות
ובימי שבתון במשק בהם הרכבת פעילה .מובהר ,כי הקבלן לא יעסיק עובד ביום מנוחתו השבועי
ובמידת הצורך מתחייב הקבלן לקבל היתר כנדרש ע"פ דין לעבודה ביום המנוחה השבועי.
מובהר ,כי ההסכם אינו מעניק בלעדיות לקבלן והרכבת תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ובכלל זה )אך
לא רק( בשל חוסר שביעות רצון או בשל העובדה ,כי להערכתה הקבלן יתקשה בביצוע השירותים –
להוסיף קבלנים נוספים לביצוע השירותים ו/או להקטין את היקף השירותים שהקבלן מבצע ולמסור
את ביצועם לצד שלישי ו/או לבצעם בעצמה ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע למשך תקופת הסכם זה,
הכל לפי שיקול דעתה והקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה
טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האמור לעיל יעשה ,ככל הניתן בנסיבות
העניין ,תוך תיאום עם הקבלן ולאחר קבלת עמדתו ,ואולם לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לעכב החלטה
של הרכבת ,ככל שתהיה ו/או לזכות את הקבלן בפיצוי כלשהו כמפורט לעיל.
 .2.5הרכבת תהא רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה על מנת לנצל את שירותיו של הקבלן באופן יעיל ועל
מנת להתאים את השירותים לצרכיה להורות לקבלן לבצע עבודות מיוחדות ו/או לשנות את תמהיל
השירותים ו/או תדירותם )למשל ,להפחית בהיקף שירות מסוים ולהוסיף על שירות אחר( ,וזאת ללא
תוספת תמורה כלשהי לקבלן בגין שינויים אלה .הקבלן מצהיר ,כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה
מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה וישתף פעולה באופן מלא עם הרכבת
על מנת שבכל תקופת ההסכם השירותים יבוצעו באופן יעיל ובאופן חסכוני .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
האמור לעיל יעשה ,ככל הניתן בנסיבות העניין ,תוך תיאום עם הקבלן ולאחר קבלת עמדתו ,ואולם לא
יהיה בכך כדי למנוע ו/או לעכב החלטה של הרכבת ,ככל שתהיה ו/או לזכות את הקבלן בפיצוי כלשהו
כמפורט לעיל.
 .2.6אם וככל שהחליטה הרכבת על הפחתה בהיקף השירותים שמבצע הקבלן הרי שהתמורה שתשולם על
ידי הרכבת לקבלן תופחת בהתאם באופן יחסי וזאת בהתאם להחלטת הרכבת ,והכל כמפורט בנספח
הכספי והמפרט .החלטת הרכבת על הפחתת התמורה תעשה לאחר שישמעו טענות הקבלן בדבר גובה
ההפחתה ואולם ההחלטה הסופית תהא של הרכבת והחלטה זו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור,
והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או
הכנסה .למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי הרכבת רשאית להורות לקבלן להפחית
מכמות העובדים המינימאלית כמפורט במפרט או אז תופחת התמורה באופן יחסי לכמות ההפחתה
בפועל לעומת כמות העובדים הקיימת .הפחתת מספר העובדים מעבר לכמות המינימאלית תעשה
לאחר שישמעו טענות הקבלן ואולם ההחלטה הסופית תהא של הרכבת והחלטה זו תהיה סופית ובלתי

ניתנת לערעור ,והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד
רווחים ו/או הכנסה.
 .2.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כחלק משירותיו וללא תוספת תמורה כלשהי מעבר למפורט
בנספח התמורה לבצע עבודות נוספות מעבר לקבוע במפרט הדורשים כח אדם נוסף מעבר לקבוע
במפרט וזאת על פי דרישת הרכבת ,מעת לעת .הקבלן מצהיר ,כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה
מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה .לעניין זה "עבודות נוספות" –
שירותים שאינם נכללים במסגרת השירותים כמפורט במפרט .מבלי לגרוע מזכותה של הרכבת לפי
סעיף זה ,הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים ,כי הרכבת תהא רשאית להשהות ,מעת לעת ולפי
שיקול דעתה ,מספר פעמים ,תחילת חלק מהשירותים ו/או כולם ו/או להשהות ביצוע חלק מהשירותים
במהלך ההסכם וזאת במתן הודעת השהייה בכתב מאת הרכבת לקבלן 15 ,יום לפני תחילת הפעלת
השינוי ,וזאת מכל סיבה שהיא ובכלל זה סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או פנימיות של הרכבת
והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או
הכנסה .למען הסר ספק ,מובהר ,כי בתקופת ההשהייה לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה בגין השירותים
אשר הושהו.
 .2.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף ,הרכבת תהא רשאית בכל תקופת ההתקשרות להוסיף ו/או לגרוע
מהאתרים המפורטים בנספח א' והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה
טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה.
 .2.9הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא הבין משמעות האמור בסעיף  2זה והסיכון הכרוך בהם מבחינתו ,שיקלל
אותם בהצעתו הכספית והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך לרבות ,אך מבלי לגרוע
מהאמור טענה על הפסד )לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הפסדים בשל הוצאות כח אדם( ו/או
הפסד רווחים ו/או הכנסה.
 .2.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי לרכבת זכות להרחיב הסכם זה גם למתחמים נוספים הסמוכים
לקריית הנהלה בלוד )להלן :המתחמים הנוספים( והקבלן נותן הסכמתו מראש להרחבה כאמור.
הוראות הסכם זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם ביחס למתחמים הנוספים .הקבלן מצהיר ,כי הוא
מוותר על כל טענה ו/או דרישה אם וככל שהרכבת תחליט שלא להרחיב הסכם זה למתחמים נוספים,
והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרכבת.
.3

תקופת ההסכם )לרבות אופציה( וביטולו
1.1

התקשרות ראשונה  -בכפוף לאמור להלן ,תקופת ההתקשרות הינה לשלוש ) (3שנים מיום הוצאת כתב
מטלה מהמזמין לקבלן לביצוע השירותים לפי הסכם זה )להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה"(.
כתב המטלה יוצא עם תחילת תקופת טרום מסירה א' ,כהגדרתה בנספח התמורה.

1.2

אופציה – לרכבת ,ולה בלבד ,זכות ברירה להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות ,בנות  12חודשים או
פחות כל אחת ,המצטברות לשבע ) (7שנים בלבד ,החל מסיום תקופת ההתקשרות הראשונה )להלן:
"תקופת האופציה"( ועד לסה"כ של  10שנים .אין באמור כדי להוות התחייבות הרכבת למימוש
האופציה ו/או חלק ממנה .מובהר ,כי הוראות הסכם זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים
והכלל זה הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בתקופת האופציה ,אלא אם כן צויין מפורשות
אחרת בנספח התמורה.

.4

הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר בזה מטעמו ומטעם כל קבלן משנה שיועסק על ידו כי:
 .4.1כי הוא קרא ,הבין ומסכים לכל מסמכי המכרז והוא מתחייב למלא את כל האמור במסמכים אלה
לרבות הבהרות שניתנו ו/או ינתנו למכרז על ידי המזמין – אם ניתנו/ינתנו.
 .4.2הוא ראה ,ביקר ,ובדק את המתחם ,מערכות המתחם וכל חצר וכי הוא מכיר את המתחם וסוגי
המתקנים ואת אופי פעולתם ושיטות אחזקתם והוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים והעבודות
כנדרש לפי הסכם זה ונספחיו באופן מלא ומעולה.
 .4.3הוא מתחייב למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות ,ולהשתמש בכישוריו ,ידיעותיו וניסיונו לתועלת
המזמין .כן מתחייב הקבלן כי כל השירותים שהוא יספק למזמין יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים,
ויעמדו בדרישות ההסכם ובכלל זה המפרט ו/או כל דין ,והוא האחראי לכך שיקויים האמור בסעיף
זה.
 .4.4הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים ,הוא ומי מטעמו מכירים היטב את
הדרישות במסגרת מתן השירותים ,והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה
אחרת כלשהי המזמין קשר עם האמור לעיל.
 .4.5אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ,חוזה או מסמכי היסוד שלו ,להתקשר עם
המזמין בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו ,אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות
שנתן על פי הסכם זה ואין בחתימתו על הסכם זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של
הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו ,וכל דין ,וידוע לו ,שיחויב לפצות ולשפות את המזמין בגין
כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדו בקשר עם הפרת הצהרתו זו.
 .4.6הוא בעל כל האישורים ו/או הרשיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו ,ובפרט,
לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .4.7הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך
מוסף ,תשל"ו  .1975 -הקבלן מתחייב להמציא למזמין ,בכל עת שיידרש לכך ,אישור בדבר קיום
האמור לעיל על ידו ,או לחלופין  -אישור כי הוא פטור מלעשות כן .אישור כאמור ייערך על ידי פקיד
מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( ,תשל"ו
  ,1976או על ידי רואה חשבון. .4.8העובדים מטעמו וכן קבלני המשנה מטעמו הינם ויהיו מוסמכים לבצע את השירותים על פי דין
וההוראות של כל משרד ממשלתי ורשות מוסמכת ,וכן הינם בעלי כל הרישיונות והאישורים וההיתרים
לביצועם של השירותים המפורטים במפרט.
 .4.9כל המועסקים מטעמו ו/או מטעם קבלני משנה יהיו בעלי אישור ביטחוני מתאים מטעם הממונה על
הביטחון של המזמין.
 .4.10כי יש בידו ההיתרים הנדרשים מממונה בטיחות וכי עובדיו ועובדי קבלני משנה מטעמו יודרכו על ידי
ממונה הבטיחות ותקבלו את האישורים המתאימים.
 .4.11הקבלן מתחייב לפעול לפי כל התקנים המחייבים את המזמין ,ויבצע התאמות על חשבונו כלל שהדבר
נחוץ לצורך ביצוע התאמה שלמה ומדוייקת.
 .4.12הקבלן מצהיר ,כי מיום חתימת הסכם זה הוא בעל הסמכות עפ"י תקני  . ISOהקבלן מתחייב להעביר
למזמין אחת לשנה את האישור העדכני לעמידתו בתקנים אלה.
 .4.13הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ,כי הרכבת הסכימה לחתום על הסכם זה ,רק לאחר שהקבלן הצהיר כי
יש בידיו ,כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין ,לביצוע והפעלת הסכם זה.
 .4.14הקבלן מצהיר כי ידוע לו ,שהרכבת הסכימה לכריתת הסכם זה עמו בהסתמכה בין היתר על:

) (1נכונותו המוצהרת והמפורשת של הקבלן לקבל את מלוא האחריות לביצוע ומתן השירותים.
) (2הצהרותיו והסבריו של הקבלן אודות ניסיונו הקודם הרלבנטי וכושרו לבצע את מכלול
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בכל עת בתקופת החוזה.
) (3הצהרותיו והסבריו והאישורים ,אסמכתאות רישיונות וכל פירוט שהתקבל מטעם הקבלן במסגרת
הצעתו במכרז ושצורפו להסכם זה וכל אישורי קבלני המשנה.
 .4.15הקבלן מצהיר ומסכים במיוחד ,שידוע לו והובהר לו ,כי בנסיבות ההתקשרות בהסכם זה ,מהותו
ומטרותיו ,הרי מבלי לגרוע מכלל זכויותיה של הרכבת על פי ההסכם או על פי דין ומבלי לגרוע מכל
התחייבויות הקבלן לפי החוזה ,צפויה במיוחד עמידה ודרישה של הרכבת על קיום מדוקדק וקפדני של
התחייבויות הקבלן במלואן ובכל עת וכי הקבלן יהיה אחראי בלעדי לתוצאות ישירות ועקיפות של
הפרת התחייבויותיו ,בין שהן יסודיות ובין שאינן יסודיות.
 .4.16הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן לרכוש כלשהו ,במתחם ובכל אתר אחר בו יתן שירות על פי
הסכם זה ,בין שהרכוש שייך לקבלן ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או לרכבת ו/או לכל צד שלישי שהוא
וכן לכל נזק גוף שיגרם לרכבת ו/או לקבלן ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות לקוחות הרכבת ו/או עובדי
הרכבת ו/או מי מטעמה ו/או עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו( כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן תוך
כדי ו/או עקב ביצוע השרות ומתחייב לשפות ו/או לפצות את הרכבת מיד עם דרישה בגין נזק שיגרם
לרכבת ו/או למי מעובדיה ו/או למי מטעמה .שיפוי כאמור מותנה בכך שהרכבת תמסור לקבלן הודעה
זמן סביר לאחר קבלת התביעה על התביעה ותשתף עם הקבלן פעולה באופן סביר בנסביות העניין.
 .4.17מוצהר ומוסכם בזאת כי כל חבות מכוח כל דין המקנה זכות כלשהו לעובד של הקבלן שהוצב לבצע
השירות עבור הרכבת ,תהא מוטלת על הקבלן בלבד .מוצהר ומוסכם כי הרכבת לא תחוב כל חבות
בקשר עם האמור לעיל .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא מוטלת על הקבלן ,בכל הנוגע לעובדים,
כל חבות שעילתה ביחסי עובד ומעביד ו/או המוטלת על מעבידיהם ו/או הקשורה ביחסי עובד ומעביד.
 .4.18הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו
מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס ,היטל ,אגרה ,תשלומי
חובה וכיו"ב ,המוטלים עליו על פי כל דין.
 .4.19הקבלן מתחייב בזאת שלא יעסיק עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל.
 .4.20הקבלן מתחייב שלא יעסיק ,במישרין או בעקיפין ,את עובדי הרכבת או קרובי משפחה של עובדי
הרכבת אלא אם קיבל את הסכמת המזמין בכתב ומראש.
 .4.21הקבלן מתחייב להמציא לנציג המזמין מראש ,זמן סביר לפני תחילת ביצוע השירות ובהתחשב בצורך
באישור כאמור ,רשימה מפורטת של האנשים שבדעתו להעסיק בביצוע שירותים נשוא הסכם זה ,אשר
תכלול את כל המידע הדרוש אודות קיום דרישות כל דין וכל פירוט נוסף שיידרש על ידי נציג המזמין
והקבלן מתחייב בזה ,שלא להעסיק בפועל במתן השירות ,לפי הסכם זה ,אלא מי שאושר מראש על ידי
נציג המזמין ככשיר להימנות על בעלי התפקידים שיבצעו שירותים במסגרת מכרז זה .נציג המזמין
רשאי לפסול מועמד כלשהו שאינו מתאים למתן השירות ,מבלי שיהא צריך לנמק את הפסילה ומבלי
שלקבלן תינתן זכות ערעור על כך .הרכבת לא תהיה אחראית או חבה ,בגין כל הפסד ו/או נזק העלולים
להיגרם לקבלן בשל דרישת נציג המזמין להימנע מהעסקתו של עובד ו/או כתוצאה מכך .הוראות סעיף
זה ,יחולו על כל מועמד ,במשך כל תקופת קיומו של ההסכם.
 .4.22הקבלן ו/או עובדיו לא ישתמשו בציוד כלשהו של הרכבת במהלך ביצוע השירותים ,לרבות טלפונים,
פקסימיליות ,מחשבים וציוד משרדי ,אלא לצורך ביצוע הסכם זה.

.4.23.4.22

כי ידוע לו שכל השירותים כמפורט בהסכם זה ,אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת ,יהיו על

חשבון הקבלן ועל אחריותו וללא כל תוספת תמורה מצד המזמין.
.5

חומרים ,ציוד והחזקת מלאי
 .5.1הקבלן יספק על חשבונו וכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים ,את כל הציוד ,החלפים ,החלפים
המתכלים ,החומרים ,חומרי העזר ,החומרים המתכלים וכדומה לרבות נורות מכל הסוגים ,זכוכית,
צבע ,דבקים ,חומרי איטום ואטמים ,מסננים לאויר ,שמנים וחומרי סיכה ,וכדומה ,כנדרש לביצוע
מושלם של כל עבודותיו הנכללות בהסכם זה .בתקופת הבדק ,כמשמעה במפרט ,לא יספק הקבלן
חלפים לצורך תיקון מערכת או ציוד הנמצאים באחריות הקבלן המבצע ,אך יספק את כל החומרים
והחלפים המתכלים הנדרשים לביצוע עבודות אחזקה מונעת כאמור .הטיפול הכולל ברכישת חלפים
וחומרים ובאספקתם לאתר יתבצע באמצעות אנשי רכש של הקבלן ולא באמצעות עובדים מהצוות
הקבוע במתחם.
 .5.2הקבלן יהיה זכאי לתשלום נוסף רק עבור אספקת חלפים וחומרים הנדרשים לביצוע עבודות התקנה
ושינויים ,שאינן נכללות במטלות האחזקה במסגרת הסכם זה וזאת לפי המחירים כמפורט בנספח
התמורה.
 .5.3להסרת ספק ,מובהר בזה ,כאמור לעיל ,כי הקבלן יספק כל מכלול ציוד שאינו מתפקד כשורה או
התבלה באופן שלא כדאי לשפצו ולהשקיע בו חלפים ועבודה ,כל חלק מכל סוג שהוא הנדרש לשיפוץ
או תחזוקת יחידת ציוד או מערכת וכל חומר עזר המשמש לתפעול ,תחזוקה ,שיפוץ או תיקון יחידת
ציוד או מערכת לרבות חומרים מתכלים הנצרכים באופן שוטף כדוגמת מסנני מים ואויר ,נורות שונות,
חלקי ריהוט קבוע ,צבע לתיקונים שוטפים ,רצועות ,חלונות זכוכית ,אטמים שונים ,ידיות ומנעולים,
גלמים למפתחות וכדומה.
 .5.4כל הציוד ,החלפים ,האביזרים ,החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י חברת הקבלן יהיו חדשים,
מקוריים ,ומתאימים לטיפול ,לשימוש ולהחלפה של חלקי המבנים ,המערכות והמתקנים עבורם נועדו.
 .5.5כל הנרכש יתאים לדרישות התקנים הישראליים המתאימים ,ובהעדרם לתקנים האמריקאים או
האירופאיים .פרט אם יאושר אחרת ע"י המנהל ,החלפים והחומרים יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם
לאלה אשר במקומם הם מותקנים ,ובאם אין באפשרות חברת התחזוקה להשיגם במסגרת מועדי
הביצוע ,או בגין כל סיבה שהיא ,היא תגיש לאישור המנהל "שווה-ערך" המוצע על-ידה.
 .5.6החלפת רכיב ברכיב חלופי תהיה רק לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין .מובהר כי גם עבודות
ההתאמה המכניות והחשמליות הנדרשות להתאמת הציוד שווה-הערך למיקום ולתפקוד של הציוד
המקורי במקומו הוא מותקן ,יבוצעו על-ידי הקבלן ועל חשבונו.
 .5.7הקבלן ידרש להקים מאגר חלקי חילוף ולהחזיקו במתחם על חשבונו באופן שחלקי החילוף יתאימו
למערכות ולציוד שבאחריותו .ערך המלאי לא יפחת מ 250,000 -ש"ח ללא מע"מ תוך  9חודשים מיום
תחילת תקופת ההתקשרות ויגדל עד ₪ 450,000והמתקנים תוך תקופה של  6חודשים מתום תקופת
הבדק .המאגר יהיה באחריות ובבעלות חברת הקבלן וינוהל באופן ממוחשב באמצעות תוכנת הקבלן.
לעניין סעיף זה "ערך המלאי" – התשלום ששולם על ידי הקבלן בגין רכישת המלאי כמפורט בחשבונית
בעסקה בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון בתנאי שוק .המזמין יהיה רשאי לשנות את "ערך המלאי"
אם יסבור שאינו משקף עיסקה בתום לב בין מוכר מרצון לקונה מרצון ו/או שאינו משקף את ערך

המלאי הנכון ,והקביעה כאמור תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין .ערך המלאי לא יוצמד למדד כלשהו
ויוותר נומינאלי .כמפורט בהסכם זה
 .5.8הקבלן יגיש למזמין לאישור ,תוך פרק זמן של  6חודשים מיום תחילת ההתקשרות ,רשימה של חלקי
חילוף המומלצים לדעתו לרכישה ולאחסון במתחם .הרשימה הנכללת בעלות האמורה לעיל ,לא תכלול
חלפים וחומרים שוטפים הנמצאים על המדף כדוגמת נורות ,חלקי אינסטלציה ,מסננים וכדומה אלא
חלפים העלולים להשבית את המתקן ו/או שזמן הספקתם ארוך כדוגמת מפסקי זרם גדולים ,מיסבים
ורצועות מיוחדות ,מכלולים שלמים ,כרטיסי בקרה אלקטרוניים ,וכדומה.
 .5.9בנוסף יחזיק הקבלן גם מלאי חלפים וחומרים שוטפים כדוגמת נורות ,שקעים ומפסקי חשמל ,מסננים,
שמנים ,חומרי איטום ,צבעים ,חלקי אינסטלציה וכדומה שיאפשרו לקבלן לבצע את עבודות האחזקה
המונעת ותיקון התקלות במועדים הנדרשים במפרט ומרווח פעולה של חודש ימים לפחות על פי ממוצע
צריכת החלפים והחומרים.
 .5.10המזמין יבדוק את רשימת החלפים המומלצים ויאשר הן את החלפים והן את המחירים שנקבעו לצורך
חישוב ערכם .המזמין יהיה רשאי לשנות את הרשימה וכמו כן להפנות את הקבלן למוצרים ו/או
לספקים אצלם ניתן להשיג את החלפים במחירים זולים יותר.
 .5.11רכישת המלאי ,הובלתו ,ביטוחו ,שמירתו יעשו כולם על ידי הקבלן ,באחריותו ועל חשבונו והוא יהיה
אחראי לכל אובדן ו/או נזק שיגרמו למלא ,מכל סיבה שהיא.
 .5.12האישור/אי האישור ו\או הכוונת הקבלן ע"י המזמין למקור לרכישת חלפים אלו ואחרים ו/או כל
אישור שנתן המזמין כאמור לעיל ,לא יגרעו מאחריות הקבלן ו/או ישמשו עילה לקבלן שלא לבצע את
העבודות באחריותו המלאה לכל דבר ועניין ותוך לוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה והקבלן יהא
אחראי לרכוש חלפים וחומרים נוספים ככל הנדרש לביצוע העבודות לפי הנדרש על פי תנאי המפרט
ובמועד של העבודות.
 .5.13הקבלן יהיה אחראי להשלמת מלאי החלפים מיד ובכל מקרה לא יאוחר מאשר תוך  14ימי עבודה
לאחר שנעשה בהם שימוש ,כך שבכל רגע המלאי לא יפחת מההיקף שאושר על ידי המזמין.
 .5.14בתום ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,המזמין ירכוש בעצמו ו/או יורה לחברת התחזוקה העוקבת לרכוש
את מלאי חלקי החילוף ,כנגד תשלום ערכם ,והקבלן מתחייב למכור את המלאי בערך המלאי.
 .5.15בכל מקרה בו יתברר במהלך החוזה כי חלפים החיוניים לפעולת הקבלן ,שזמן אספקתם ארוך ,אינם
נכללים במאגר ,ישלים הקבלן ,לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין ,את המאגר כנדרש גם באם עלות
המאגר תעלה על הסכומים המצוינים לעיל.
 .5.16הקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע השירותים בחלקים ובחומרים מקוריים וחדשים בטיב הנדרש
להסכם זה ,שלא יגרמו נזק ולא יורידו מערכם של המתחם ו/או רכוש כלשהו של המזמין ו/או של מי
מטעמו.
 .5.17הקבלן מסכים ,כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג החומרים והציוד שמשתמש בהם
הקבלן ואת הסידורים הכרוכים בביצוע השירותים ועל הקבלן לאפשר למזמין לעשות זאת .קבע
המזמין כי הציוד או חלק ממנו ,או החומרים שמשתמש בהם הקבלן או חלק מהם ,הסידורים הכרוכים
בביצוע השירותים או חלק מהם ,אינם תקינים בעיניו ,תהא קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד
ובחומרים ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.
 .5.18הקבלן מתחייב שבמתן השירותים על ידו ועל ידי קבלני המשנה שלו לא יהיה שימוש על ידיהם בתכנות
מחשב אלא אם כן תכנות אלו יהיו מקוריות וחוקיות .הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין
כל נזק ו/או אובדן שיגרמו למזמין ו/או למי מטעמו עקב הפרת הוראות סעיף זה.

.6

בטיחות
 .6.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנושא הבטיחות הינו מהותי למזמין ומהווה תנאי יסודי בהסכם זה וכל
הפרה של התחייבויותיו בקשר לנושאי הבטיחות הנזכרים בהסכם זה ,תהווה הפרה יסודית של הסכם
זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן כדלהלן:
 .6.2הקבלן מתחייב להעסיק מטעמו ממונה בטיחות .ממונה הבטיחות של הקבלן יהיה אחראי לביצוע סקר
סיכונים ולהדרכה ולהסמכה של כל עובדי הקבלן לרבות קבלני המשנה וכן לבדיקה תקופתית ולאישור
של כל האמצעים המשמשים את הקבלן בעבודתו .סקר הסיכונים יסתיים תוך  6חודשים מיום תחילת
ההסכם .הקבלן יעביר לידי המנהל את כל האישורים וההסמכות שהופקו ע"י ממונה הבטיחות.
 .6.3הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוקי הבטיחות בעבודה והוראות הרכבת ולקיומן ובמיוחד למלא
ולפעול על פי תקנים קיימים או מומלצים בנוגע לבטיחות ,רישוי ,תברואה ,בריאות ,ניקיון וגהות
עובדים ,והכל בכפוף לכל דין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן ומי מעובדיו יבצעו את העבודות
בהתאם לנספח הבטיחות ]נספח ט'[ ונספח הביטחון ]נספח ח'[ המצורפים להסכם זה ומהווים חלק
בלתי נפרד הימנו ,כפי שיהיו בתוקף ויעודכנו מעת לעת.
 .6.4הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד ,1954-ואת פקודת הבטיחות
בעבודה )נוסח חדש( ,תש"ל ,1970-והתקנות שפורסמו על פיהן וכי הוא מקבל על עצמו ,ללא כל תוספת
תשלום ,לנהוג על פיהן .כמו כן מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהמזמין אינם "מנהל עבודה" כמשמעו בדיני
הבטיחות בעבודה וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודה תחול על הקבלן ,והוא לוקח על עצמו
את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו ,נגד המזמין ו/או מי מטעמו עקב עבירה על ההוראות
והתקנות הנ"ל בקשר עם ביצוע העבודות .הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמין ו/או מי
מטעמו בעד כל תביעה או נזק אחר שיגרם למזמין בגין כל האמור לעיל.
 .6.5הקבלן ינקוט ,באחריותו ועל חשבונו ,בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם במתחם
ובסביבתו בעת ביצוע השירותים .הקבלן יספק ויתקין אורות ,שלטי אזהרה ,פיגומים ,מעקות בטיחות,
גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של עובדיו והציבור ,בכל מקום שיהיה דרוש
על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי ,ועלותם של אלו כלולה בשכר ההסכם.
 .6.6הקבלן אחראי למנות על חשבונו ממונה בטיחות מוסמך ע"י הרשויות הרלוונטיות )להלן :ממונה
הבטיחות( לצוות העובדים הנמצאים במתחם ,שבו מתבצעים השירותים .ממונה הבטיחות ישמש
כנאמן בטיחות ,ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות הקבלן וכן קבלני משנה מטעם
הקבלן.
 .6.7הקבלן מתחייב לנהוג עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים ,ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים
והנהוגים בישראל ,כגון :חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,פקודת הבטיחות בעבודה ,תקנות הבניה,
תקנות העגורנים ,תקנות ציוד מגן אישי ,עבודה על גגות שבירים ,עבודה במקום מוקף ,עבודה ברעש
ועוד .האחריות הבלעדית למילוי אחר כל כללי הבטיחות בעת ביצוע העבודות תחול על הקבלן בלבד
ואין במינוי ממונה בטיחות על ידי הקבלן ובביצוע סקר הסיכונים על ידו כדי לגרוע מאחריותו
הבלעדית של הקבלן לבטיחות הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.
 .6.8הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו ו/או לקבלני השמנה ו/או עובדיהם
כפי שיידרש לשם ביצוע השירותים ,או כפי שנדרש עפ"י כל דין .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי בטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד מתאים,

נעליים בטיחותיות ,משקפי מגן ,כובעי מגן ,אוזניות מגן ,וכל ציוד אחר בנוסף כפי שיומלץ ע"י ממונה
הבטיחות.
 .6.9הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו
ו/או בשימוש קבלני המשנה לציוד נייד וקבוע ,וכל ציוד אחר או נוסף שהובא על ידו לאתר העבודה
שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
 .6.10הקבלן יחזיק באתר העבודה ציוד עזרה ראשונה שישמש בשעת הצורך לעובדיו ו/או לקבלני המשנה
ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם כולל ציוד לפינוי נפגעים .הקבלן ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן
דוד אדום להגשת עזרה ראשונה במתחם.
 .6.11נהיגה במתחם ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי ,במות ואמצעי הרמה או כל ציוד אחר
תעשה עפ"י דיני התעבורה של מדינת ישראל ובהתאם להוראות המזמין ,כפי שינתנו מעת לעת .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם נלווה וכל זאת
ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.
 .6.12מעבר לאספקה הראשונה על ידי המזמין ,הקבלן יספק על חשובנו ועל אחריותו לפי הצורך ציוד כיבוי
אש ,כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש ,לרבות מטפים שיהיו במתחם ויוודא את תקינותם ,כולל
בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת מכבי האש.
 .6.13הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו ו/או לעובדי קבלני המשנה מטעמו בנושאי
בטיחות וגהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקיימים במתחם .בנוסף,
הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו לרבות עובדי קבלניו ,בשימוש בציוד כיבוי אש כאמור בסעיף
לעיל וטיפול בו .כמו כן ,יחתים הקבלן את עובדיו ואת קבלני המשנה מטעמו על כך שהם קבלו והבינו
את הנאמר בהדרכה ,וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.
 .6.14הקבלן יכין ,על חשובנו ועל אחריותו וללא כל תוספת תמורה מאת המזמין ,במתחם במקום עליו יורה
המזמין ,לעובדיו ולקבלני המשנה מטעמו ,שטח עבודה ,לוקרים לבגדים ,שטח מנוחה ,רווחה,
שירותים ,מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים נוספים ,כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגהות
לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימם ,וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.
 .6.15קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת
החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך ,לרבות עבודות הקשורות לחיבור
או ניתוק חשמל ,והכל עפ"י הנדרש בחוק החשמל.
 .6.16הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה מהמזמין או ממונה הבטיחות או
מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם המזמין.
 .6.17הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאונה ,או כל מצב בו תאונה יכולה היתה להיגרם בסבירות גבוהה,
באופן מיידי לממונה הבטיחות ,ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול ,תדרוך ,המשך או
עצירת השירותים וכו'.
 .6.18הקבלן ידווח למזמין כנדרש על פי החוק ובכל מקרה בתוך יומיים על כל התרחשות של תאונת עבודה,
בטופס מתאים.
 .6.19הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה ,האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו ו/או עובדי
קבלני המשנה ,וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.
 .6.20אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול
על הקבלן בלבד.

 .6.21עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג אוויר קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים קיימים לא
יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,בדיקה וקבלת אישור מהמזמין ותיאום עם הרשות המקומית ,ככל שנדרש,
כאשר במהלך ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של ממונה הבטיחות.
 .6.22המזמין ו/או מי מטעמו רשאים לבקר בשטחים בהם ינתנו השירותים ולהעיר לגבי כל עבודה המתבצעת
שם ,אשר נעשית בניגוד לחוקים ,תקנות ,ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים
המפורטים בהסכם זה ,או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל ,או מהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות
באתר עפ"י הנדרש על פי דין ועל הקבלן לתקן את ההערה בדרך המהירה ביותר.
 .6.23מובהר בזאת כי שום דרישה ו/או הנחיה ו/או תיאום בתחום הבטיחות והגהות שתינתן מפעם לפעם
לקבלן על ידי המזמין ו/או מי מטעמו לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או מי מטעמו ולא תפטור
את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה.
 .6.24לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד המזמין ו/או מי מטעמו כדי להסיר אחריות מהקבלן ,או להטיל
אחריות על המזמין ו/או מי מטעמו אשר מוטלת על הקבלן ע"פ ההסכם או על פי כל דין .כמו כן ,מובהר
כי הוראות הבטיחות המפורטות בהסכם זה הינם בבחינת דרישות בטיחות מינימאליות ולא יהיה בהן
כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את כל הנדרש ממנו על מנת שהעבודות יבוצעו בבטיחות מלאה
ולא יהיה בהן כדי להסיר מהקבלן את אחריותו המלאה לנושאי הבטיחות בביצוע העבודות על ידי
הקבלן ו/או בביצוע העבודות על ידי הקבלנים האחרים.
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אופן ביצוע השירותים
 .7.1הקבלן מתחייב בזאת ,כי השירותים למיניהם יבוצעו על-ידו ועל-ידי קבלני המשנה שלו באופן ובדרך
שתמלא אחר דרישת המזמין ,כמפורט במפרט ובהוראות הסכם זה.
 .7.2הקבלן מתחייב למלא ,ולגרום לקבלני המשנה למלא ,אחר הוראות כל דין וכן לפעול לפי כל ההוראות
למתן השירותים כמפורט בהסכם זה ונספחיו ובמפרט המיוחד וכן אחר כל ההוראות וההנחיות שיקבל
מפעם לפעם מאת המזמין.
 .7.3בביצוע השירותים הקבלן מתחייב למלא ,ולגרום לקבלני המשנה ויתר נותני השירותים למלא ,אחר
הוראות כל דין ,כולל כל חוקי העזר והוראות הרשויות המוסמכות וכן דיני בטיחות בעבודה.
 .7.4הקבלן יאפשר למזמין ו/או מי מטעמו לבדוק בכל עת את דרך פעולתה וקיומן של הוראות הסכם זה
על-ידו וע"י קבלני המשנה שלו וקיום ההסדרים שנקבעו על ידי המזמין ויסייע למזמין ו/או מי מטעמו
בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושות .לשם כך ימסור הקבלן למזמין ו/או מי מטעמו כל מידע שיידרש
לרבות עיון בספרים ,ביומני עבודה ,בחשבונות וכיוצא בזה שלו ושל קבלני המשנה.
 .7.5הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום מלא עם המזמין על מנת להוציא לפועל את התחייבויותיו
על פי הסכם זה במלואן ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 .7.6הקבלן יתאם את פעולותיו עם הגורמים הפועלים במתחם ועם נותני השירותים האחרים המופעלים
על ידי המזמין לתחזוקת מערכות מחשבים ,תקשוב ואחרות .הקבלן יתאם עבודותיו במיוחד בכל
הקשור לעבודות העלולות לגרום להפרעות לפעולת מחשבים ,ציוד תקשוב וכל ציוד רגיש אחר המותקן
במתחם .אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע השירותים.
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ביצוע השירותים לשביעות רצון המזמין

 .8.1הקבלן יבצע את השירותים על פי ההסכם באופן מעולה ,לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין ,וימלא
לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין ו/או מי מטעמו בין שמפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות
בו.
 .8.2הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה ברמה ,באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר
ולהשתמש לשם כך בכח אדם ,חומרים ,כלים ,ציוד ,מכונות וכל אמצעי אחר ברמה ,באיכות ובטיב
מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,שידוע לו כי רמתן ,איכותן
וטיבן של העבודות על-פי הסכם זה ,הינם עיקרו ,בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי המזמין לא היה
מתקשר עימו בהסכם זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.
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לוחות הזמנים
 .9.1לוחות הזמנים לביצוע השירותים הינם כמפורט במפרט.
 .9.2הקבלן מצהיר ,כי הוא מודע לכך שלעמידה בלוח הזמנים שנקבע על פי הסכם זה למתן השירותים על
ידו ,חשיבות רבה.
 .9.3הקבלן יבצע את השירותים בקצב כמפורט במפרט ,וינקוט בכל אותן שיטות עבודה וישתמש בצוות
העבודה ובכלים אשר יבטיחו את מילוי כל התחייבויותיו בנוגע לשירותים על פי הסכם זה ,במועד
שנקבע לכך בלוח הזמנים.
 .9.4הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמתחם יימצאו המזמין ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים והוא מאשר
כי לא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע השירותים על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזאת כי עיכובים בביצוע העבודות ו/או הארכת תקופת הביצוע
כתוצאה ו/או עקב פעולותיהם ו/או עבודותיהם של קבלנים אחרים ו/או גורמים אחרים ,לא יזכו את
הקבלן בפיצוי ו/או בתשלום נוסף כלשהו.
 .9.5הקבלן מצהיר כי ידוע לו שביצוע השירותים כרוך בנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות מרובים וכן
בשמירה על אי הפרעה מרבית לתפקוד המזמין שכתוצאה מהם עשויים להיגרם עיכובים בביצוע
העבודות המבוצעות על ידי הקבלן לפי הסכם זה ו/או עבודות המתבצעות על ידי הקבלני המשנה
לפעילות מסוג כלשהו המתקיימת במתחם והוא מאשר כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא
יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על ידי הקבלן.
 .9.6היה והמזמין לא שוכנע כי האמצעים ,הכלים וצוות העבודה מטעם הקבלן ו/או קבלני המשנה
מספיקים ומתאימים למתן השירותים בהתאם ללוח הזמנים ,רשאי הוא לדרוש ממנו לשנות או
להוסיף אמצעים ,כלים וכח אדם עד להנחת דעתו.
 .9.7מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לעמידה בלוח הזמנים כאמור ,יתריע הקבלן בפני המזמין על כל עניין
אשר עשוי להיות לו השלכה על לוח הזמנים למתן השירותים ,ויבקש את הנחיותיו של המזמין .המזמין
יקבע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,אם להאריך את לוח הזמנים ,ואת אורך תקופת ההארכה שתינתן
על ידו .אם בתוך הזמן שקבע המזמין לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור ,רשאי המזמין )אך לא
חייב( מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או על-פי כל דין ,לסלק הקבלן מן המתחם ולבצע את
השירותים כולם או מקצתם ,באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא
בכל ההוצאות הכרוכות בכך .המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות
האמורות בתוספת  15%לכיסוי הוצאותיו הכלליות ,ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.
כן יהא רשאי המזמין לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות ההוצאות האמורות.

 .9.8בביצוע העבודות האמורות יהיה המזמין ו/או מי שמונה על ידי המזמין לצורך כך ,זכאי להשתמש בכל
הציוד ,המתקנים והחומרים הנמצאים של הקבלן ו/או קבלני המשנה .הקבלן לא יהיה רשאי להפריע
ו/או למנוע מהמזמין את השימוש בציוד ,במתקנים ובחומרים כאמור.
 .9.9איחור במתן השירותים יהא הפרה יסודית של ההסכם ושל התחייבויות המזמין על פיו אם וככל
שהאיחור נבע ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מעשה של אחר שהקבלן היה יכול
למנוע ,לרבות באמצעות התראה לרכבת מראש ובכתב.
 .9.10מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל וכן ביתר סעדי החברה בהתאם לדין ו/או להסכם זה ,מוסכם כי
בגין אי עמידה בלוחות הזמנים למתן השירותים כאמור בסעיף  .9.1לעיל ,יהא רשאי המזמין ,בנוסף
לסכומים כמפורט במפרט ,לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של  ₪ 1,000לכל יום איחור בלוח
הזמנים.
 .9.11הקבלן יתאם את פעולותיו עם הגורמים הפועלים במתחם ועם נותני השירותים האחרים המופעלים
על ידי המזמין לתחזוקת מערכות מחשבים ,תקשוב ואחרות .הקבלן יתאם עבודותיו במיוחד בכל
הקשור לעבודות העלולות לגרום להפרעות לפעולת מחשבים ,ציוד תקשוב וכל ציוד רגיש אחר המותקן
במתחם .אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע השירותים.
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תיקון על ידי המזמין
המזמין יהיה רשאי ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר לפי הסכם זה ,אך לא חייב ,לתקן כל נזק או קלקול
שהקבלן אחראי להם לפי הסכם זה ,על חשבון הקבלן ,ולנכות את כל ההוצאות הכרוכות בתיקון נזק
או קלקול כאמור בתוספת  ,15%מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא ,על
פי ההסכם או מכל סיבה אחרת ,וכן לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת .למען הסר ספק מוצהר ,כי האמור
בסעיף זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי כל הוראה אחרת בהסכם .עלות התיקון תקבע על
פי שיקול דעתו המוחלט של המזמין ולא תהיה נתונה לערעור .מובהר ,כי המזמין לא יהיה חייב לפנות
אל הקבלן ולדרוש ממנו את הטעון תיקון ,ואין באי פניה כאמור לקבלן ו/או באי הודעה על הליקויים
כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפי סעיף זה.
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ציות להוראות החוק ותשלום מיסים
 .11.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו/או הוראה של כל רשות מוסמכת ותוך
שמירה קפדנית על דיני התכנון והבניה ו/או הבטיחות בעבודה ו/או כל דין .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור ו/או היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו/או
חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי ההסכם.
 .11.2הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים החלים עליו על פי כל דין ,ולהעברתם ו/או לתשלומם
לשלטונות ו/או לרשויות ו/או למוסדות המוסמכים ,הכל לפי העניין ולפי כל הוראה הנובעת מההסכם
ו/או מכל הוראות דין.
 .11.3הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים ,העירוניים,
המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות ,אופן ביצוען והשלמתן לרבות
מתן כל ההודעות וקבלת כל הרישיונות הדרושים ו/או שידרשו לביצוען ,וכן למילוי כל החובות
המוטלות ו/או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל דין בהקשר לביצוע העבודות ויתר פעולות
הקבלן על פי ההסכם.
 .11.4האמור בסעיף זה יחול גם על כל קבלני המשנה והקבלנים הממונים ובאחריות הקבלן לוודא כי אלה
עומדים בתנאי סף זה.

.12

עובדים
 .12.1לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מתחייב הקבלן להעסיק עובדים קבועים בהתאם למפרט
ומספר עובדי תגבור ככל שיידרש בהתאם למפרט ובהתאם להנחיית המזמין ,על מנת שהמתחם יופעל
ויתוחזק בכל עת ובכל שעה במצב לשביעות רצונו של המזמין .כמו כן ידאג הקבלן להנהגת שיטות
עבודה בטוחות לרבות הדרכת העובדים והספקת כל הציוד הנדרש לכך ולבצע את השירותים על פי
כללי הבטיחות החלים או שיחולו על פי דין ועל פי ההוראות של כל משרד ממשלתי ו/או רשות מוסמכת
ועל פי הוראות כל דין.
 .12.2מובהר בזה ,כי הקבלן ו/או קבלן המשנה בלבד ,לפי העניין ,יהיו אחראים לשלם את כל התשלומים
החלים עליהם על פי דין לעובדיהם בכל הנוגע להעסקתם על ידיהם לרבות כל דווח הנדרש והמזמין
אינו אחראי באופן ישיר או עקיף להעסקתם ולכל הקשור בכך.
 .12.3הקבלן מצהיר ומאשר בזה ,כי עובדיו ועובדי קבלני המשנה יהיו תחת פיקוח ,השגחה וביקורת מתמדת
שלו או של הנציג מטעמו.
 .12.4בכל הנוגע להעסקת העובדים מטעמו של הקבלן או של קבלני משנה שלו ,ידאג הקבלן שהוא וקבלני
המשנה ימלאו אחר כל הוראות הביטחון כפי שתקבענה על-ידי קצין הביטחון של המתחם ושל המזמין,
לרבות ההוראות המפורטות בנספח ביטחון המצ"ב כנספח ח' ולהחתמת העובדים )כפי שיעודכן מעת
לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת( ועל כל שינוי לו כנדרש ע"י הקב"ט.

.13

עובדי ניקיון
 .13.1בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-הקבלן מצהיר ומתחייב כי במשך כל
תקופת החוזה לרבות תקופת האופציה ישולם לעובדי ואחראי הניקיון שיועסקו מטעמו או מטעם קבלן
משנה מטעמו בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שלא יפחת משכר היסוד השעתי )ללא
זכויות סוציאליות( הקבוע בנספח התמחירי המצ"ב כנספח ב' 1ועלות שכר מינימאלית כולל זכויות
סוציאליות שלא תפחת מהעלות השכר המינימאלית כולל זכויות סוציאליות הקבועה בנספח
התמחירי ,וכן מצהיר ומתחייב כי ישולם לעובדי ואחראי הניקיון שיועסקו מטעמו או מטעם קבלן
משנה מטעמו בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שעתי שלא יפחת מהשכר השעתי
המינימאלי ו/או שכר המינימום המתחייב מכוח הוראות החקיקה ו/או צווים ו/או הסכמים קיבוציים
ו/או צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת דין מחייבת אחרת וכן כי תשולם עלות שכר מינימאלית
כולל זכויות סוציאליות שלא תפחת מהעלות הנדרשת בהתאם לנדרש על פי הוראות החקיקה ו/או
צווים ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת דין מחייבת אחרת ,כפי
שיהיו בתוקף מעת לעת.
 .13.2הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי במידה ויבצע את שירותי הניקיון באמצעות קבלן משנה מטעמו ,אזי הקבלן
יחתום על הסכם עם קבלן המשנה מטעמו ,במסגרתו קבלן המשנה יתחייב לשלם לעובדי ומפקחי
הניקיון שיועסקו מטעמו בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שלא יפחת משכר היסוד
השעתי )ללא זכויות סוציאליות( הקבוע בנספח התמחירי המצ"ב כנספח ב' 1ועלות שכר מינימאלית
כולל זכויות סוציאליות שלא תפחת מהעלות השכר המינימאלית כולל זכויות סוציאליות הקבועה
בנספח התמחירי ,וכן יתחייב קבלן המשנה לשלם לעובדי ומפקחי הניקיון שיועסקו מטעמו בביצוע

שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שעתי שלא יפחת מהשכר השעתי המינימאלי ו/או שכר
המינימום המתחייב מכוח הוראות החקיקה ו/או צווים ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה
בענף הניקיון ו/או הוראת דין מחייבת אחרת וכן כי תשולם עלות שכר מינימאלית כולל זכויות
סוציאליות שלא תפחת מהעלות הנדרשת בהתאם לנדרש על פי הוראות החקיקה ו/או צווים ו/או
הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת דין מחייבת אחרת ,כפי שיהיו בתוקף
מעת לעת.
 .13.3הקבלן מתחייב להעביר למזמין אחת ל –  9חודשים אישור של רו"ח אשר ביצע בדיקות לגבי 10%
לפחות )או לגבי יותר מ 10%-מעובדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי הרכבת( מעובדי הניקיון
המועסקים על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה )לרבות קבלן המשנה האחראי על הניקיון ,לפי העניין(
בביצוע עבודות ניקיון נשוא חוזה זה ,לפיו העובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה קיבלו
את כל התשלומים וההפרשות בקשר עם העסקתם כמתחייב עפ"י כל דין ובכלל זה לפי צו ההרחבה
בענף הניקיון ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת .האישור יכלול והצהרה כי שכרם לא פוחת מהשכר
המינימאלי הקבוע בחוק לרבות בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענף הניקיון וכי הם מקבלים את
כל המרכיבים להם הם זכאים בהתאם לנספח התמחירי .על האישור להיות חתום על ידי רואה חשבון
המאשר את תוכן המסמך לאחר שביצע את הבדיקות הדרושות .היה והקבלן לא ימציא אישור כאמור
 יהא המזמין רשאי לבטל הסכם זה בתוך  7ימים מהיום בו היה על הקבלן להמציא אישור כאמורולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בעניין זה.
 .13.4מובהר ,כי לאחר שיוכשרו ע"י משרד הכלכלה "בודקי שכר מוסמכים" ,יועבר ע"י הקבלן מדי 9
חודשים דו"ח הבדיקות שנערך ע"י בודק שכר מוסמך ,כהגדרתו בחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה,
התשע"ב –  ,2011כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 .13.5הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי התמורה המפורטת בנספח התמורה אשר תשולם לו לאורך חיי החוזה
לרבות תקופת האופציה ,הינה נאותה והוגנת וכוללת רווח נאות והוגן עבור כל ההוצאות הכרוכות
הנובעות משירותי הניקיון )לרבות עלות העסקת עובדי  /אחראי הניקיון( וכן יתר ההתחייבויות של
הקבלן על פי החוזה או על פי כל דין.
 .13.6הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי במידה והקבלן יבצע את שירותי הניקיון באמצעות קבלן משנה מטעמו,
אזי הקבלן יחתום על הסכם עם קבלן המשנה מטעמו ,במסגרתו יתחייבו הצדדים כי התמורה שתשולם
לקבלן המשנה על ידי הקבלן לאורך חיי החוזה לרבות תקופת האופציה ,הינה נאותה והוגנת וכוללת
רווח נאות והוגן עבור כל ההוצאות הכרוכות הנובעות משירותי הניקיון )לרבות עלות העסקת עובדי /
אחראי הניקיון( וכן יתר ההתחייבויות של הקבלן על פי החוזה או על פי כל דין .יובהר ,כי לא תשמע
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצד קבלן המשנה כלפי המזמין בעניין זה.
 .13.7הרכבת רשאית לדרוש מהקבלן במהלך תקופת ההתקשרות ,תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר פירוט
כתבי אישום  /הרשעות  /קנסות מנהליים  /עיצומים כספיים שניתנו נגד הקבלן  /קבלן משנה האחראי
על הניקיון בגין הפרת זכויות עובדים .הקבלן יידרש להמציא הצהרה כאמור תוך שבועיים מיום דרישת
הרכבת.
 .13.8ביקורות שיבוצעו הנוגעות לשמירה על זכויות עובדים
13.8.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם מבקר  /רואה חשבון  /בודק
שכר מטעם הרכבת  /נציג הרשויות המוסמכות לעניין שמירת זכויות עובדים ולהציג כל
מיסמך אשר ידרש לצורך עריכת הביקורת וכן לתת להם כל מידע שיידרש על ידם.

13.8.2

הקבלן מתחייב להציג בפני הרכבת ,על פי דרישתה ובתוך  30ימים כל מידע הנוגע
לעובדים אשר יועסקו על ידו בהקשר להסכם זה ,לרבות ,תנאי עבודתם והשכר המשולם
להם ו/או כל נתון אחר הנוגע להעסקתם .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידירש הקבלן
להמציא בין היתר ,אישורים על תשלומים למס הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי ,לקרנות
הפנסיה והגמל ,תלושי שכר ,דוחות נוכחות וכן כל מסמך אחר הרלבנטי לביקורת.

13.8.3

הקבלן מתחייב לאפשר לרכבת ו/או מי מטעמה גישה לספריו ו/או לספריהם של נותני
השירותים בשירותו על מנת לבחון כל נתון כאמור לעיל.

13.8.4

במידה ונמצאה בביקורת הפרה של זכות כלשהי של עובדים ,יועברו כל הממצאים בכתב
לקבלן ולמנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת .הקבלן מתחייב להמציא בתוך 30
ימים תצהיר מאומת על ידי רואה חשבון של החברה המפרט את ביצוע תיקון מלא של
הליקויים כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו .במידת הצורך
התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה .מובהר כי בהפסקת התקשרות לא יהיה
משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי מלוא זכויות הרכבת על פי תנאי
ההתקשרות וכל דין.

13.8.5

הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך  14יום על כל תלונה שתועבר אליו מהרכבת בדבר
פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו באתרי הרכבת .בתשובתו יפרט הקבלן את הליך
בדיקת התלונה ואת האופן שבה טופלה.

 .13.9המזמין יעמיד אחראי מטעמו ,אשר ירכז את הטיפול בתלונות עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו
ביחס לתנאי העסקתם .עד להודעה אחרת מצד המזמין ,האחראי לנושא מטעם המזמין יהיה הממונה
על אכיפת זכויות עובדי קבלן .הקבלן מתחייב ליידע את כל עובדיו שיועסקו אצל המזמין לפי הסכם
זה ,כי זכותם להגיש תלונה לאחראי כאמור וכן מתחייב למסור לכל עובד כאמור ,את המסמך המצורף
כנספח ג' 6להסכם זה.
 .13.10הקבלן וקבלן המשנה מטעמו מתחייבים לשלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של הסכם
זה כל תשלום או זכות המגיעים לעובדים מטעמו על פי כל דין ,הסכם קיבוצי וצו הרחבה החלים עליהם
וכן על פי הוראות הסכם זה )להלן" :הוראות הדין"(.
 .13.11הקבלן ו/או קבלן המשנה שיהיה אחראי על שירותי הניקיון ,יהיו בעלי רישיון הקבוע בחוק העסקת
עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,התשנ"ו  1996 -לצורך ביצוע שירותי הניקיון לאורך כל תקופת החוזה
כולל תקופת האופציה.
 .13.12הקבלן והקבלן מתחייבים שהקבלן יצטרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן
שירותי ניקיון )ושירותי אבטחה ושמירה או שירות אחר אם יוזמנו( במשרד ,הודעה בכתב בדבר מיקום
מדויק של תיבת תלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה לחברת הניהול ולקבלן בדבר פגיעה
בזכויותיו על ידי הקבלן .בנוסף ,יידרש הקבלן לצרף הודעה כאמור ,מדי שנה ,בתלוש המשכורת של
חודש ינואר לכלל עובדיו הנותנים השירות האמור במשרד המזמין והקבלן יפקח על כך ויודיע למזמין
על מילוי הפעילויות כאמור – נספח ג' 6להסכם זה. .
.14

אי תחולת יחסי עובד מעביד
 .14.1הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול
האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו
או יגרמו לעובדיה ו/או לכל מי מטעמה תוך כדי או עקב ביצוע ,או אי ביצוע התחייבויות הקבלן על פי
הסכם זה ועל פי כל דין.
 .14.2הקבלן מצהיר ,כי אין בהסכם זה ,או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הקבלן או מישהו
מטעמו לרבות קבלני המשנה ו/או עובדיהם ,לבין המזמין ,וכי כל העובדים שיועסקו ע"י ו/או מטעם
הקבלן ,לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן או קבלן משנה
מטעמו בלבד.
 .14.3כל ההוצאות בקשר עם מתן השירותים ,תשלום לעובדי הקבלן )לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלום
לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר ,תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות
וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו ,והמזמין לא
יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא.
 .14.4הקבלן ישפה את המזמין ,בתוך שלושה ימים מיום דרישתו הראשונה לכך ,בגין כל דרישה ו/או תביעה
שיופנו נגד המזמין מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ,לרבות קבלני משנה ו/או מי מעובדיהם ו/או על ידי
צד שלישי כלשהו ,בקשר עם טענת יחסי עובד  -מעביד או יחסי מרשה  -מורשה או יחסי סוכנות או
יחסי שותפות בין המזמין ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של
יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב ,חבות ,חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור ,לרבות מכח
כל הסכם ,הסדר ,חוק ,צו הרחבה ,נוהג וכיוצא באלה .השיפוי כאמור בכפוף לכך בכפוף לכך שהמזמין
הודיע לקבלן על תביעה ו/או דרישה כאמור לאחר היוודע לו עליה וכי אפשר לקבלן להתגונן בפניה.

.15

הרחקת עובדים ורישיונות כניסה
 .15.1הקבלן ימלא כל דרישה מאת המזמין ו/או מי מטעמו בדבר הרחקתו מהמתחם של כל אדם המועסק
על ידי הקבלן לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בדבר הרחקתו של מי מצוות הניהול מטעם
הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם .הקבלן ימלא כל דרישה כאמור תוך 7
ימים ממועד קבלתה .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הקבלן להעסיקו במתחם ו/או
בביצוע השירותים בין במישרין ובין בעקיפין .המזמין לא יהיו חייבים לנמק את דרישותיהם כאמור.
תוך  7ימים מעת הרחקת אותו עובד כמפורט לעיל ,ימצא הקבלן עובד מחליף אשר יאושר על ידי
המזמין ו/או מי מטעמו
 .15.2העסקתו או הרחקתו של עובד ,כאמור לעיל ,תהא על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים של הקבלן ,ואין
בדרישותיו של המזמין ,כדי ליצור יחסים משפטיים כלשהם בין המזמין לבין עובד כאמור ,והמזמין
אינו ולא יהיה אחראי בכל אופן או דרך שהם ,להעסקתו או הרחקתו ו/או לתוצאות העסקתו או
הרחקתו של כל עובד כאמור הן כלפי העובד והן כלפי הקבלן.
 .15.3הקבלן ישפה ויפצה את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות(
שיגרמו להם כתוצאה מתביעה ו/או מדרישה של עובד הקבלן ו/או קבלני המשנה כאמור לעיל כנגדם,
ויהיה רשאי לנכות כל סכום כאמור מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה.
 .15.4המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן על הצורך בהגבלת הכניסה למתחם ו/או להתנות את הכניסה
כאמור בתנאים שיראו לו והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המזמין.
 .15.5אי מילוי הוראות המזמין בידי הקבלן ,לפי ס"ק זה ,תחייב את הקבלן בפיצויים קבועים מראש בסך
של 3,000ש"ח לכל יום עבודה ו/או חלק ממנו ,לאחר שפיצוי זה הוערך על ידי הצדדים כפיצוי סביר
והולם בנסיבות העניין וזאת במשך כל פרק הזמן שתמשך העסקתו של אותו אדם כאמור ,וזאת מבלי
לגרוע מזכויות אחרות של המזמין על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה .מועד התשלום לפי ס"ק זה יהיה
אחת לשלושה חודשים לפי דו"ח שימציא המזמין לקבלן אשר יהווה ראיה חלוטה לתוכנו.
 .15.6למען הסר ספק ,מובהר ,כי כל הוראה לפי סעיף זה ,לא תהווה בידי הקבלן עילה ו/או צידוק להארכת
מועד סיום העבודות ו/או לסטייה כלשהי מלוח הזמנים ו/או להאטת קצב השירותים.
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התמורה
 .16.1תמורת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייב המזמין לשלם לקבלן את התמורה
על פי כתב הכמויות במועדי התשלום ,כפי שקבועים בנספח התמורה המצ"ב להסכם זה כנספח ב'.
 .16.2שכר ההסכם כאמור הינו סופי ומוחלט והקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספות מכל מין ו/או סוג שהוא
למעט הפרשי הצמדה מוסכמים ,תשלום בגין שינויים בהתאם להוראות ההסכם על כל נספחיו.
 .16.3בתום כל חודש יגיש הקבלן לרכבת חשבון ,שיהווה "חשבונית מס" לענין חוק מס ערך מוסף ,ובו פירוט
כל התשלומים הנדרשים עבור השירותים שבוצעו בחודש שחלף )להלן" :החשבון"( והכל כמפורט
במפרט .כל חשבון ודין וחשבון יתייחס לתקופה שחלפה מאז המצאת החשבון והדין וחשבון הקודמים.
כל חשבון חייב באישורו המוקדם על ידי המתאם לפני השלחו לתשלום .התשלומים יבוצעו בהעברה
בנקאית לחשבון הקבלן ,הכל כמפורט בנספח ו' המצורף לחוזה והמהווה חלק בלתי ניפרד ממנו.

 .16.4התמורה המגיעה לקבלן מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 60 -ימים מתום החודש שבגינו הוגש החשבון
)להלן" :מועד התשלום"( ,ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי המזמין .תשלום חשבון
ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי
ואישורם על ידי הרכבת.
 .16.5לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין שישולם על ידי הרכבת לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום
ותשלום על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.
 .16.6כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה
שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .הרכבת תהיה רשאית לנכות מהסכומים המגיעים
לקבלן כל סכום שיגיע לה לפי חוזה זה ותהיה רשאית לנכות סכומים שעל הקבלן לנכות לפי כל דין,
כגון מיסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים ,והעברתם למוטב יהווה תשלום לקבלן ,הכל מבלי לפגוע
בהוראות חוזה זה.
 .16.7מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וסופית וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת
לקבלן ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של
הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרכבת העלאות או
שינויים בתמורה ,בהתאם לתנאי חוזה זה ,בין מחמת עלויות שכר עבודה ,שינויים בשער החליפין של
המטבע ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,הוצאות ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג,
בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.
 .16.8אם המזמין ישלם תשלום כלשהו אשר חל על הקבלן על פי הסכם זה ו/או יוציא הוצאה כלשהי אשר
חלה על הקבלן על פי הסכם זה ,אזי תשלום או הוצאה כאמור יקוזזו מתשלום הקרוב שעל המזמין
לשלם לקבלן ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הריבית השקלית הגבוהה ביותר בגין אשראי
בבנק לאומי לישראל בע"מ בכפוף לכך שנמסרה לקבלן הודעה על החוב  10ימים מראש ובכתב והקבלן
לא שילמו בתוך תקופה זו.
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קבלני משנה של הקבלן
 .17.1הקבלן מתחייב להגיש למזמין ,בתוך  14 3ימים ממועד חתימת הסכם זה ,רשימת ספקים וקבלני
משנה .לרשימת קבלני המשנה יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן ,לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
17.1.1

פרופיל קבלן המשנה הכולל  :שם החברה ,מספרה ,כתובתה ,שמות בעלי המניות בה,
שמות מנהליה ,ניסיונה בתחום מתן העבודות ,ושמות וטלפונים של אנשי הקשר בחברה.

17.1.2

חתימה של קבלן המשנה על נוסח ההצהרה כמפורט בנספח ה' להסכם זה.

17.1.3

חתימה של קבלן המשנה על נוסח סודיות כמפורט בנספח י' להסכם זה.

 .17.2הקבלן מתחייב לקבל מראש ובכתב הסכמה של המנהל להעסקת כל קבלן משנה ,שברצונו להעסיק
בביצוע השירותים והסכמת המזמין תוכל להינתן בסייגים לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין,
שהקבלן מתחייב בזה  -אם יעסיק את קבלן המשנה  -למלאם.
 .17.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי שאם וככל שהקבלן יחליט להשתמש בביצוע עבודות הניקיון להשתמש
בקבלן משנה ,הרי שקבלן המשנה מעבר לאמור לעיל ידרש לעמוד בכל התנאים ביחס לקבלן הניקיון
כמפורט במכרז שפרסם המזמין.

 .17.4הקבלן יעסיק אך ורק קבלנים בעלי הכשרה מיוחדת על מנת לטפל במערכות יחודיות במתחם .לעניין
זה "מערכת ייעודית" -מערכת שבה נדרש לפי כל דין ו/או הוראות המזמין ,כפי שתהיה מעת לעת ,ו/או
הוראות יצרן המערכת ,כפי שתהינה מעת לעת ,כי נותן השירות נדרש להיות בעל הסמכה ו/או הכשרה
מיוחדת לצורך ביצוע טיפולים כלשהן במערכת היחודית כאמור.
 .17.5למען הסר ספק ,מובהר ,כי אף אם קיבל הקבלן את המזמין כאמור לעיל ,נשאר הקבלן אחראי ללא
סייג כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי ,לכל הפעולות ,ההשמטות ,השגיאות ,המגרעות והנזקים שנעשו
על ידי קבלן המשנה כאמור ,או שנגרמו מחמת התרשלותו ,ויהא דינם כאילו נעשו על ידי הקבלן עצמו
או נגרמו על ידיו תוך שבמקרה כזה התחייבות הקבלן על פי הסכם זה תהא ביחד ולחוד עם קבלן
המשנה.
 .17.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן ,לקיים פיקוח מלא על ביצוע עבודת קבלני המשנה ולבצע
כל פעולה אחרת על מנת לדאוג לכך כי קבלני המשנה יבצעו כנדרש ולפי לוחות הזמנים את העבודות
שנמסרו להם לפי סעיף זה.
 .17.7כל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד פרט להוראות שהמזמין רשאי לתת
ישירות לקבלן המשנה ,אם ירצה בכך ,והקבלן ידאג לכך שבכל הסכם שיחתם בינו לבין קבלן משנה
יתחייב קבלן המשנה למלא אחר כל הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.
 .17.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לגרום לכך ,כי קבלן משנה ,שמסירת עבודות לידיו אושרה
כאמור לעיל ,ימלא אחר הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת בביצוע העבודות ו/או כל הוראה
בהסכם זה הנוגעת לאופן ביצוע העבודות.
 .17.9מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לגרום ,על חשבונו ,כי קבלני המשנה ,שנמסרו להם
עבודות כאמור לעיל ,יקבלו ממנו את כל השירותים הדרושים להם לצורך ביצוע השירותים על ידי
הקבלן ובאחריותו ,ובכלל זה:
)א( מתן אפשרות כניסה למתחם.
השאלת התכניות ומתן הסברים על שירותים ,שלבי הביצוע ,תחזיות הביצוע ,והסבר על שיטות
)ב(
)ג(
)ד (
)ה(

ודרכי בצוע השירותים.
מתן אינפורמציה על כללי העבודות הנדרשים מבחינת בטיחותם ,הדרכה ופיקוח בנוגע לכללי
הבטיחות הנדרשים במתחם.
הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי המתחם.
ארגון ביצוע העבודות ,ביצוע תיאומים כדי להבטיח את השתלבותם המלאה של קבלני המשנה
בביצוע השירותים לרבות השתלבותם בעבודות קבלני משנה אחרים ,לרבות קיום ישיבות
תיאום ,הכוונת כל הפעולות הזמניות והקבועות כולל תיאום אזורי עבודות במתחם.

 .17.10למען הסר ספק מובהר ,כי אין באמור בסעיף זה ו/או במסירת עבודות לידי קבלן משנה ,כאמור לעיל,
כדי לשחרר בשום צורה ואופן את הקבלן מאחריותו לכל עניין הנוגע להסכם זה וביצועו לרבות לענייני
בטיחות בעבודה של כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות באתר ומחוצה לו ,לעמוד בלוחות
הזמנים להם התחייב בהסכם זה ובכלל זה מתחייב הקבלן לנקוט בכל אמצעי ולהוציא כל הוצאה על
מנת להבטיח ,כי מסירת עבודות לקבלן משנה כאמור לא תגרום לכל עיכוב בלוחות הזמנים ,ועיכוב
בביצוע עבודות בידי קבלן משנה ,מכל סיבה שהיא ,לא ישמש בידי הקבלן עילה לעיכוב בביצוע לוחות
הזמנים.
 .17.11מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,ומהוראות כל דין הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או
דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או מי מטעמו על ידי כל צד שלישי לרבות קבלני המשנה מטעמו בגין נזקים
שייגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים.

 .17.12הקבלן יהיה אחראי למלא אחר כל התחייבויותיו לקבלן המשנה ,שמסירת עבודות לידיו אושרה
כאמור לעיל ,ובכלל זה לשלם לו כל תמורה שיתחייב לשלם לקבלן המשנה לפי הסכם שביניהם .הקבלן
מתחייב ,כי בכל הסכם שיחתם בינו לבין קבלן משנה ,יתחייב קבלן המשנה שלא לתבוע את המזמין
ו/או מי מטעמו ,מכל סיבה שהיא.
 .17.13הקבלן יפצה וישפה את המזמין בגין כל הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות( ו/או נזק שיגרם למזמין
ו/או מי מטעמו כתוצאה מתביעה של קבלן המשנה שתופנה כלפי המזמין.
 .17.14מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבצע ,על חשבונו ,את כל התיקונים הדרושים של כל נזק
שיגרם לעבודות הקבלן ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מעבודות קבלני המשנה.
 .17.15מוסכם ומוצהר בזאת כי המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את העבודות המבוצעות
באמצעות קבלן משנה פלוני שהועסק על ידי הקבלן ,לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי צורך לנמק את
החלטתו .הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל חלק מהעבודות המבוצע באמצעות קבלן
משנה כאמור ,מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המזמין ,ולהגיש לאישור המזמין קבלן משנה חלופי
בתוך  5ימים מהמועד בו ניתנה הודעת המזמין בכתב בדבר החלפת קבלן המשנה .הקבלן לא יהא
רשאי לבוא בכל תביעה או טענה כלפי המזמין כתוצאה מכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרמו לו
בקשר ,או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן המשנה כאמור.
 .17.16מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל בקשר לזכויות שהוענקו למזמין ו/או מי מטעמו בנוגע לאופן מינוי
קבלני משנה ו/או בקשר לתשלומים שיבוצעו על ידי המזמין ,כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין
ו/או מי מטעמו ,בקשר לטיב העבודות שיבוצעו על ידי קבלני המשנה ו/או בקשר לעמידתם בהוראות
הסכם זה והאחריות הבלעדית לנושאים אלו תחול על הקבלן בלבד.
.18

קבלנים ממונים
 .18.1הקבלן מתחייב ומאשר בזה כי מיד על פי דרישת המזמין וללא כל הסתייגויות ,יחתום עם קבלנים
ממונים מטעם המזמין על הסכם משולש בנוסח החוזה המשולש המצורף לחוזה כחלק בלתי נפרד
הימנו ומסומן נספח "יא" )להלן" :החוזה המשולש"( ובכל מקרה לא יאוחר מאשר  30יום מיום
חתימת הסכם זה ,לפי המאוחר מבין השניים .כמו כן ,מובהר ,כי הקבלן יהא חייב לחתום על כל הסכם
משולש כפי שיורה לו המזמין ,מעת לעת ,עם כל קבלן ממונה עליו יחליט המזמין לפי שיקול דעתו
והקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ביחס לכך .הקבלן מצהיר,
כי יודע לו שהמזמין יהא רשאי להרחיב ולצמצם את רשימת הקבלני הממונים עימם ידרש הקבלן
לחתום על הסכם משולש והכל לפי שיקול דעתו של המזמין ולפי צרכיו והקבלן מוותר על כל טענה
ביחס לכך.
 .18.2משיחתם החוזה המשולש על ידי שלושת הצדדים ,יהפוך קבלן הממונה שהינו צד לאותו חוזה ,להיות
קבלן משנה של הקבלן לכל דבר וענין ,לרבות בקשר לתשלום התמורה המגיעה לקבלן הממונה בגין
עבודתו.
 .18.3חרף האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן הממונה והקבלן לא יהיה רשאים לעשות כל שינוי
בהסכם שנחתם בין הרכבת לבין הקבלן הממונה )להלן :החוזה המשני( ובכלל זה בחוזה המשולש
ובכלל זה לא יהיו רשאים לשנות לוחות זמנים לביצוע העבודות ,מחירים ,להקטין את היקף העבודה
ו/או להגדילה ו/או לבטל ו/או להפסיק את החוזה המשני ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור
בכתב ומראש מאת הרכבת שתהא רשאית לסרב מכל סיבה שהיא ו/או להתנות את השינוי בכל תנאי
שהוא ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט .אם וככל שהקבלן ו/או הקבלן הממונה מבקשים אישור הרכבת

לשינוי החוזה המשני ו/או החוזה המשולש ,הרי שתנאי להסכמת הרכבת כאמור הוא פנית שני הצדדים
זמן סביר בכתב ומראש )וכל הפחות  14יום( לפני מועד השינוי על מנת לאפשר לרכבת לשקול עמדתה.
 .18.4ממועד חתימת החוזה המשולש ,יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע כל העבודות החלות על קבלן
הממונה על פי המפורט החוזה המשני ו/או החוזה המשולש ,לרבות לטיב העבודות ,לעמידת קבלן
הממונה בלוח הזמנים ,לביצוען ולכל ענין אחר הקשור אליהן.
 .18.5התמורה אשר תגיע לקבלנים הממונים ,תשולם להם ישירות על ידי הקבלן על פי תנאי ההסכם שנחתם
בין החוזה המשולש.
 .18.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לגרום לכך ,כי הקבלן הממונה ,ימלא אחר הוראות כל דין
ו/או כל רשות מוסמכת בביצוע העבודות שהוא נדרש לבצע לפי ההסכם המשולש )להלן :עבודת הקבלן
הממונה( ו/או כל הוראה בהסכם זה הנוגעת לאופן ביצוע העבודות.
 .18.7מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לגרום ,על חשבונו ,כי הקבלנים הממונים שנמסרו
להם עבודות כאמור לעיל ,יקבלו ממנו את כל השירותים הדרושים להם לצורך ביצוע השירותים על
ידי הקבלן ובאחריותו ,ובכלל זה:
)א( מתן אפשרות כניסה למתחם.
השאלת התכניות ומתן הסברים על שירותים ,שלבי הביצוע ,תחזיות הביצוע ,והסבר על שיטות
)ב(
)ג(
)ד (
)ה(

ודרכי בצוע השירותים.
מתן אינפורמציה על כללי העבודות הנדרשים מבחינת בטיחותם ,הדרכה ופיקוח בנוגע לכללי
הבטיחות הנדרשים במתחם.
הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי המתחם.
ארגון ביצוע העבודות ,ביצוע תיאומים כדי להבטיח את השתלבותם המלאה של הקבלנים
הממונים בביצוע השירותים לרבות השתלבותם בעבודות קבלני משנה אחרים ,ליווי הקבלנים
הממונים בעת ביצוע העבודות ,לרבות קיום ישיבות תיאום ,הכוונת כל הפעולות הזמניות
והקבועות כולל תיאום אזורי עבודות במתחם.

 .18.8למען הסר ספק מובהר ,כי אין באמור בסעיף זה ו/או במסירת עבודות לידי קבלן ממונה ,כדי לשחרר
בשום צורה ואופן את הקבלן מאחריותו לכל עניין הנוגע להסכם זה וביצועו לרבות לענייני בטיחות
בעבודה של כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות באתר ומחוצה לו ,לעמוד בלוחות הזמנים להם
התחייב בהסכם זה ובכלל זה מתחייב הקבלן לנקוט בכל אמצעי ולהוציא כל הוצאה על מנת להבטיח,
כי מסירת עבודות לקבלן הממונה כאמור לא תגרום לכל עיכוב בלוחות הזמנים ,ועיכוב בביצוע עבודות
בידי הקבלן הממונה ,מכל סיבה שהיא ,לא ישמש בידי הקבלן עילה לעיכוב בביצוע לוחות הזמנים.
 .18.9החל מיום חתימת ההסכם המשולש יהא הקבלן אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן הממונה
ו/או מי מטעמו ויראו כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן הממונה ו/או מי מטעמו כאילו נעשה ו/או נחדל
על ידי הקבלן והקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו לרכבת ו/או למי מטעמה
ו/או לכל צד שלישי כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן הממונה ו/או מי מטעמו בניגוד להראות
הסכם זה ו/או הוראות ההסכם המשולש ו/או הוראות ההסכם המשני ו/או הוראות כל דין.
 .18.10מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,ומהוראות כל דין הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או
דרישה לרבות תביעה שתוגש נגד המזמין ו/או מי מטעמו על ידי כל צד שלישי לרבות קבלני הממונה
ו/או מי מטעמם בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים ו/או ביצוע כל מעשה
ו/או מחדל של הקבלן הממונה ו/או מי מטעמו.
 .18.11הקבלן יהיה אחראי למלא אחר כל התחייבויותיו לקבלן הממונה ,ובכלל זה לשלם לו כל תמורה
שיתחייב לשלם לקבלן הממונה לפי ההסכם המשולש.

 .18.12הקבלן יפצה וישפה את המזמין בגין כל הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות( ו/או נזק ו/או אובדן ו/או
הפסד שיגרם למזמין ו/או מי מטעמו כתוצאה מתביעה של קבלן הממונה שתופנה כלפי המזמין.
 .18.13מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבצע ,על חשבונו ,את כל התיקונים הדרושים של כל נזק
שיגרם לעבודות הקבלן ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מעבודות הקבלנים הממונים ו/או מי
מטעמם.
 .18.14מוסכם ומוצהר בזאת כי המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את העבודות המבוצעות
באמצעות קבלן ממונה פלוני ,לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי צורך לנמק את החלטתו .ו/או לשנות
היקפן ובכלל זה להקטינן ו/או להגדילן ,מכל סיבה שהיא לרבות מטעמי נוחות ו/או טעמים תקציביים
ו/או מנהלתיים .הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל חלק מהעבודות המבוצע באמצעות
הקבלן הממונה כאמור ו/או לשנות את נאי ההתקשרות ,מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המזמין.
 .18.15מוסכם ומוצהר בזאת כי המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את ההסכם המשולש ו/או
לצמצם את תחולת העבודה המבוצעת על ידי הקבלן באמצעות ההסכם המשולש וזאת מכל סיבה
שהיא ,על מנת שהמזמין יחזור להתקשר ישירות בהסכם מול הקבלן הממונה )ללא מערבות של
הקבלן( ,והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך .מובהר ,כי עם דרישה כאמור יבוצעו
התאמות בתמורה אותה זכאי לקבל הקבלן בגין הקבלן הממונה הרלוונטי.
 .18.16ככל שיתברר למזמין כי הקבלן אינו משלם לקבלן הממונה את שכר עבודתו על פי ההסכם ,וככל
שהמזמין בדק את נסיבות האירוע והגיע למסקנה כי עיכוב התשלום אינו מוצדק ,יהיה המזמין רשאי
לשלם לקבלן הממונה את שכר עבודתו חלף הקבלן ולחייב את הקבלן בתמורה ששולמה ובתוספת
תקורה של  .15%הסכם זה אינו בבחינת סעיף לטובת צד שלישי ,ואין הקבלן הממונה רשאי להסתמך
עליו ו/או לדרוש כל דרישה מהמזמין לתשלום ,מכל סיבה שהיא.
.19

שימוש במסמכים ,חומרים והבעלות בהם
 .19.1כל המסמכים החומרים ,בין היתר ,מפרטים ,תכניות ,תרשימים ,ערכות ההדרכה ,טיוטת שהוכנו או
יוכנו עבור הרכבת והמסמכים האחרים אותם יכין הקבלן ו/או מי מטעמו ,במסגרת ביצוע השירותים
נשוא ההסכם)להלן" :המסמכים"( ,הנם רכוש הרכבת.
 .19.2למען הסר ספק ,הבעלות על המסמכים ,התכניות ,התרשימים ,ערכות ההדרכה ,וכל המסמכים אשר
הקבלן קיבל על עצמו להכינם בהתאם להוראות הסכם זה הנה בעלות מלאה של הרכבת.
 .19.3הרכבת תהיה רשאית להשתמש במסמכים לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן ומבלי שהקבלן יקבל
עבור זאת כל תשלום נוסף או פיצוי מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות הסכם זה.
 .19.4הקבלן מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של הרכבת ,בין לתביעות כספיות ובין
לתביעות של קניין רוחני ,זכות מוסרית ,לרבות זכויות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.
 .19.5מיד עם סיום ביצוע השירותים ,הפסקתם או ביטולם ,יחזיר הקבלן לרכבת את כל המסמכים אשר
נמסרו לשימושו או המסמכים שהוכנו על ידי הקבלן ,מבלי להעתיקם ומבלי שעשה איזשהו שימוש
בהם ,אלא לצורך ביצוע הסכם זה.
 .19.6הקבלן לא יעתיק תוכניות ,מפות ,תרשימים ומסמכים אחרים הקשורים בשירותים ולא יעבירם לגורם
כלשהו ללא אישור הרכבת בכתב ומראש.
" .19.7בעלות" בסעיף זה משמע  -לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או מדגם
ו/או מוניטין ו/או כל זכות קניין אחרת ,רשומים או לאו ,המתייחסים למסמכים האמורים.

.20

אחריות לנזקים ושיפוי
 .20.1הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות לגוף ו/או
לרכוש )לרבות נזק למוניטין המזמין ו/או למספר הנוסעים במזמין ו/או להכנסותיו ו/או לכל נזק אחר(
שייגרמו למזמין ,לעובדיו ,למוזמניו וכל מי מטעמו וכן לספק ,לעובדיו ,למוזמניו ולכל מי מטעמו ,וגם
כל גוף ,אדם או צדדים שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או קבלני המשנה עובדיהם,
שליחיהם ,או כל מי שבא מכוחו או מטעמם תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה חייב
לסלקו לניזוקים ,וכן הוא מתחייב לפצות את המזמין על כל סכום שחויב לשלם בקשר לנזקים
המפורטים לעיל .אחריותו של הקבלן תהא תקפה אף אם המזמין יחויב בתשלום לניזוק כלשהו או לכל
אדם או גורם אחר בגין היותו מחזיק במקרקעין או מכל טעם אחר של אחריות ,או על יסוד כל סיבה
אחרת.
 .20.2מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזאת כי הקבלן יהיה אחראי לכל נזק לרכוש המזמין שיועמד
לרשותו ו/או לרשות קבלני המשנה ,שייגרם אגב ביצוע השירותים ואשר לא נגרם בשל פגם ברכוש
שהמזמין ו/או קבלני המשנה לא יכלו היו למנוע.
 .20.3הקבלן מתחייב לתקן כל נזק ולשפות ולפצות בגין כל תביעה נזק או אובדן ולרבות הוצאות משפטיות
שנגרמו כאמור לעיל וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם ,ועד שיעשה כן יהא המזמין רשאי לעשות
זאת במקומו ולהיפרע מהקבלן ,בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ,בין בדרך של מימוש הערבות
ובין על פי כל דין וחוק.
 .20.4מוצהר ומוסבר בזה כי על המזמין וכל הבאים מטעמו לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא
כלפי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או הבאים מטעמם בשל נזק שיגרם לרכושם ו/או
לעסקם של הקבלן ו/או קבלני המשנה מכל סיבה שהיא -ואף אם הועמד המזמין או מי מטעמו על דבר
האפשרות לנזק כאמור ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם נזק עקיף ונזק תוצאתי ובכלל זה -אך לא
רק -נזקים כלכליים תוצאתיים כלשהם שיגרמו הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או למי מטעמם ,כדוגמת
אובדן הכנסות ו/או רווחים מנועים ו/או אובדן מוניטין.
 .20.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המזמין לא יהא אחראי בשום צורה ואופן כלפי כל צד ג' בגין הפרת זכויות
יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ביישום השירותים בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי
מטעמו ,והאחריות לכל הפרה כאמור תחול על הקבלן בלבד ,על חשבונו בלבד.
 .20.6מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי לכל נזק לפי כל דין שיארע לציוד ,כלי
עבודה ,מכונות וכל חפץ אחר השייך לקבלן ו/או לקבלני המשנה או בקשר אליהם ,מכל מין וסוג שהוא,
ומכל סיבה וטעם שהם ,לרבות קלקול ,השחתה ,גניבה ואובדן ,והוא משחרר בזאת את המזמין ופוטר
אותו מכל אחריות לכל נזק שהוא בקשר עם הנ"ל.
 .20.7הקבלן האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל ,קווי תקשורת וטלפון ,צנורות להעברת דלק ,גז או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או
תת קרקעיים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע השירותים ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו
מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע השירותים בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו .הקבלן
יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ושל
כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור.

 .20.8הקבלן ידאג ,כי כל התחייבויותיו יתמלאו גם בכל הקשור לקבלנים וקבלני משנה.
 .20.9סיומו של חוזה זה ו/או השלמת השירותים על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי
נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה.
 .20.10מובהר כי הסעדים היחידים להם יהא הקבלן זכאי נגד המזמין הינם סעדים כספיים בלבד ,והוא לא
יהא רשאי למנוע מהמזמין להמשיך בביצוע השירותים בעצמו ו/או על ידי אחרים בכל מקרה ומכל
סיבה שהיא ,אף אם לטענתו ההסכם הופר על ידי המזמין.
 .20.11חויב המזמין לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן -בין אם הוא נובע מתביעתו של
עובד הקבלן ו/או קבלן משנה או עובד של המזמין או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר,
יהא המזמין זכאי לשיפוי ופיצוי מלא מאת הקבלן על כל נזק שנגרם לו כאמור בגובה אותו סכום
בתוספת כל הוצאות המזמין לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה
בגין האמור ,בתוספת הצמדה והקבלן יחזיר למזמין סכומים אלה מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה
ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור .המזמין יודיע לקבלן על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה
ולא ימנע מהקבלן הזדמנות להתגונן מפני חיוב או דרישה כאמור לעיל.
 .20.12מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק בהסכם זה ,בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב בת שני ימים חמישה
לקבלן ,המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן ו/או קבלני
המשנה אחראים לתקנם לפי הוראות הסכם זה על חשבון הקבלן וזאת מבלי לפגוע בהיקף אחריות
הקבלן ע"פ הסכם זה ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 15%
הוצאות כלליות של המזמין.
 .20.13כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות הסכם זה ,והמזמין חוייב כדין לשלמו ,יהיה
המזמין רשאי ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,לגבותו ו/או לנכותו מכל
סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהספק בכל דרך
אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.
 .20.14בכל מקרה בו יהיה המזמין זכאי לשיפוי מהקבלן ,תהיה זכות המזמין לשיפוי מותנית בתנאים אלה:
) (iהמזמין יודיע לקבלן בתוך זמן סביר על קבלת הדרישה ) (iiהמזמין לא יודה ו/או יתפשר ביחס
לדרישה שקיבל כאמור ללא הסכמת הקבלן ו ) (iiiהקבלן ישתף פעולה עם הספק ויאפשר לו להתגונן,
והכל באופן סביר ועל חשבונו של הקבלן.
 .20.15הקבלן לא יהיה אחראי לנזק' שנגרם עקב מעשה בזדון של המזמינה ו/או תוך ביצוע עבירה פלילית.
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ביטוחים
 .21.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון
הקבלן ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת וביחס לאחריות מקצועית וחבות
המוצר למשך  3שנים נוספות מסיום ההתקשרות ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח,
המצורף להסכם זה כנספח ד' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת
הביטוח" ,לפי העניין( ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
 .21.2ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת ,על הקבלן להמציא לידי הרכבת ,לפני תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא
חתום בידי מבטחיו .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי הרכבת אישור עריכת
ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד
הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  21.1לעיל.

 .21.3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן ,כמפורט באישור עריכת הביטוח ,הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה,
ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי הרכבת או מי מטעם הרכבת ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .21.4לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הקבלן כאמור
לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים
נושא האישור ,להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 .21.5מוצהר ומוסכם ,כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות על
הרכבת או על מי מטעם הרכבת כל חובה או כל אחריות שהיא ,לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת
הביטוח ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על
הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם
לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 .21.6הוראות סעיף  21זה על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הקבלן על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד
וכד' ,המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי הקבלן.
 .21.7הקבלן פוטר ,בשם הקבלן ובשם הבאים מטעם הקבלן לרבות קבלני המשנה ,הקבלנים הממונים ונותני
השירותים ,את הרכבת ,מדינת ישראל – משרד התחבורה ,המנהל ,המפקח ואת הבאים מטעם כלל
הגופים הנזכרים לעיל ,מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי
מטעם הקבלן למתחם ו/או המשמש את הקבלן ו/או את קבלני המשנה ,הקבלנים הממונים ו/או את
נותני השירותים לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לקבלן ו/או קבלני המשנה ,הקבלנים הממונים ו/או
נותני השירותים ו/או הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל ,כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים
לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .האמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
 .21.8אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הקבלן המפורטים בהסכם
זה ,רשאי הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור ,ובלבד שבכל ביטוח
רכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי
הרכבת וכלפי הבאים מטעם הרכבת; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.
 .21.9מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,על הקבלן לדאוג ולוודא ,כי בידי
קבלני המשנה ,הקבלנים הממונים ונותני השירותים  ,פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף
השירותים המסופקים על ידם..
לפני תחילת מתן השירותים של כל קבלן משנה ,קבלן ממונה או נותן שירותים ,ידאג ויוודא הקבלן
כתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,כי הומצא לידיו בידי קבלן המשנה,
הקבלן הממונה או נותן השירותים אישור עריכת ביטוח חתום בידי מבטחיו ,המעיד על עריכת
הביטוחים בהם נדרש בידי הקבלן.
כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,יוודא הקבלן כי הומצא לידיו אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין
חידוש תוקף ביטוחי קבלן המשנה ,הקבלן הממונה או נותן השירותים כאמור ,לתקופת ביטוח נוספת,
ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד ההסכם עם קבלן המשנה ,הקבלן הממונה או נותן השירותים הנ"ל בתוקף.
 .21.10לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק ולוודא כי קבלני המשנה ,הקבלנים הממונים ונותני
השירותים מקיימים את הביטוחים כאמור בסעיף  21.9לעיל ,והקבלן מתחייב לדאוג ולספק לרכבת
לפי דרישתה את אישורי הביטוח שהומצאו לידו כאמור בסעיף  21.9לעיל.

 .21.11מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי הרכבת ביחס לשירותים
במלואם ,לרבות שירותים ,שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה ,הקבלנים הממונים
ונותני השירותים ,ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את הרכבת ,בגין כל אובדן או נזק שייגרם,
במישרין או בעקיפין ,עקב השירותים שניתנו או אשר אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה,
הקבלנים הממונים ונותני השירותים ,אם ייגרם ,בין אם האובדן או הנזק כאמור מכוסה במי
מהפוליסות דלעיל ,ובין אם לאו.
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אחריות
 .22.1לענין הסכם זה" ,תקופת האחריות ,משמעותה תקופה של ) 4ארבעה( חודשים שתחילתן ממועד סיום
ו/או ביטול הסכם זה )להלן :תקופת האחריות(.
 .22.2מבלי לגרוע מהוראות סעיף  31להלן ,נתהוו ו/או נתגלו בשירותים תוך כדי תקופת האחריות מגרעות
ו/או קלקולים ו/או ליקויים ו/או נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הנובעים ,לדעת המזמין
כתוצאה מעבודה לקויה ו/או בלתי מדויקת ו/או שלא בהתאם למפרט ו/או בהתאם להוראות המזמין
ו/או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע
עבודה בלתי מיומנת ובין מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין )להלן ביחד ו/או לחוד :הפגמים( חייב
הקבלן לתקן את הפגמים מיד על חשבונו לפי הוראות המזמין ולשביעות רצונו.
 .22.3דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין והיא תימסר לקבלן לכל המאוחר תוך שלושה חודשים
לאחר תום תקופת האחריות .נמסרה הודעה כאמור יהיה הקבלן חייב לבצע את התיקונים על חשבונו
ועל אחריותו.
 .22.4אם הפגמים או חלק מהם ,לא ניתנים לדעת המזמין לתיקון ,או שתיקונם עלול לגרום ,לדעת המזמין,
שיבושים או נזקים ניכרים למזמין ו/או למשתמשים בשירותים ,יודיע על כך המזמין לקבלן בכתב
והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין ,בסכום שייקבע על ידי המזמין ,וקביעתו של האחרון,
אשר תהיה מנומקת ,תחייב את הקבלן.
 .22.5הקבלן מתחייב לבצע את כל עבודות התיקונים שידרשו על ידי המזמין וזאת אף אם יהיה סבור כי
תיקונים כאמור אינם באחריותו.
 .22.6הקבלן מתחייב לתקן ליקויים ו/או פגמים ו/או קלקולים אשר יוגדרו על ידי המזמין בלוחות הזמנים
שיקבעו על ידי המזמין לאחר היוועצות עם הקבלן.
 .22.7אם בתוך הזמן שקבע המזמין לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור ו/או אם סבור המזמין ,כי
לאור הנזקים ו/או טיב השירותים של הקבלן אין טעם שהקבלן יבצע את השירותים ,רשאי המזמין
)אך לא חייב( מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או על-פי כל דין ,לבצע את השירותים כולם
או מקצתם ,באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות
הכרוכות בכך .המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת
 15%לכיסוי הוצאותיו הכלליות ,ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא .כן יהא רשאי
המזמין לממש את ערבות האחריות על מנת לגבות ההוצאות האמורות.
 .22.8למען הסר ספק ,האמור בסעיף זה יחול גם אם לא התגלו הפגמים במהלך הביקורות כמפורט בסעיף
 31להלן ו/או גם אם היה ניתן לגלותם.

.23

ביטול החוזה
 .23.1למזמין זכות להביא הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא ,לרבות מטעמי נוחות ,בהודעה בכתב ומראש
של  90ימים ,ומבלי שיחויבו בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול אז ישלם המזמין לקבלן את
התמורה המגיעה לה עד יום גמר החוזה.
 .23.2למרות כל דבר האמור בהסכם זה ,יהיה המזמין רשאי בכל עת להביא לסיומה את תקופת ההסכם
בפרק זמן קצר מזה הנקוב בסעיף  23.1לעיל וזאת במקרים הבאים:
א.

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הקבלן; ויובהר ,במקרים המפורטים
לעיל על החברה להודיע מידית לרכבת בדבר מינוי כאמור.

ב.

אם ימונה מפרק זמני או קבוע לקבלן; ויובהר ,במקרים המפורטים לעיל על הקבלן להודיע
מידית לרכבת בדבר מינוי כאמור.

ג.

אם יינתן צו הקפאת הליכים לקבלן; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על הקבלן להודיע מידית
לרכבת בדבר מתן צו כאמור.

ד.

אם הקבלן הפסיקה לנהל את עסקיה לתקופה רצופה העולה על  30יום; ויובהר ,במקרה
המפורט לעיל על הקבלן להודיע מידית לרכבת בדבר הפסקה כאמור.
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ה.

אם הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.

ו.

כשיש בידי הרכבת הוכחות ,להנחת דעתה ,ש הקבלן או אדם אחר בשמו או מטעמו קיבל,
נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד ,מענק ,טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.

ז.

אם הקבלן או אחד מנושאי המשרה שלה הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

איסור הסבת זכויות
 .24.1הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן,
וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר ,זולת עובדיו או שליחיו ,בביצוע השירותים לפי הסכם
זה ,אלא אם קיבל על כך הסכמת המזמין בכתב מראש ולפי התנאים שיקבע המזמין לכך.
 .24.2המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו על פי הסכם זה לכל מי שימצא לנכון
והקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיה ,כלפי מי שהועברו לו הזכויות ו/או ההתחייבויות כאמור
ובכלל זה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי להמחות ולהסב זכויותיו על פי הסכם זה
לגוף ניהולי ככל שימצא לנכון.
 .24.3אישר המזמין בכתב לקבלן להמחות את זכויותיה לפי הסכם זה או חלקן לאחר ,לא יהיה באישור כזה
כדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיה כלפי המזמין כמפורט בהסכם זה וחוברת המכרז.

.25

ערבות ביצוע
 .25.1לאור ההתחייבויות של הקבלן כמפורט בהסכם זה וכביטחון לקיום התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם
זה ימציא הקבלן לרכבת במעמד חתימת הסכם זה ,ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ,אוטונומית,
בלתי מותנית בסכום של  700,000ש"ח )שבע מאות אלף  ₪ ( ₪וצמודה למדד המחירים לצרכן הידוע
במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 .25.2הערבות תהיה בתוקף עד סיום שלושה ) (3חודשים מסיום תקופת השנה הראשונה של ההסכם ותחודש
לתקופה זהה לפני תום השנה הראשונה וכל שנה נוספת של החוזה ,כך שתהיה עד לתום  3חודשים

מיום סיום החוזה ו/או מיום ביטולו על ידי המזמין ,מכל סיבה שהיא ,ובכפוף לכך שעד לאותו מועד,
ימציא הקבלן למזמין את ערבות האחריות כהגדרתה להלן.
 .25.3הקבלן מתחייב לדאוג ולוודא ,כי בכל עת תהיה בידי הרכבת ערבות ביצוע תקפה כאמור במלוא הסכום
האמור לעיל .הערבות תהא מאת מוסד בנקאי או חברת ביטוח שהרכבת אישר לעניין זה.
 .25.4המזמין יהא רשאי להחליט על חילוט הערבות כולה או חלקה בשל הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ו/או
מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת לפי כל דין ו/או הסכם ,ובלבד שנתן לקבלן התראה על חילוט הערבות
 3ימים מראש .המזמין יהא רשאי לחלט אם ערבות הביצוע אם לא התקבלה ערבות אחריות כמפורט
להלן על ידי הקבלן כנדרש לפי הסכם זה.
 .25.5היה והערבות תחולט כאמור והחוזה/החוזים לא יבוטל/ו ,ימציא הקבלן ערבות חדשה או נוספת
בתנאים זהים לערבות שחולטה כך שבכל עת יהיו בידיה של הרכבת ערבויות בגובה הנדרש לעיל .כל
סכום שיחולט יהפוך להיות קניינה של הרכבת.
 .25.6כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ,בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה לפי
העניין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
 .25.7אין במתן ערבות האחריות הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי
המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד
המגיע ו/או שיגיע לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
 .25.8המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי ההסכם
ו/או על פי כל דין ,על ידי מימוש ערבות הביצוע וזאת מבלי שיהיה חייב להוכיח את דרישתו ו/או
לפנות קודם לקבלן ו/או בכל אופן אחר לדרוש ממנו קודם התשלום.
 .25.9מתן הערבות כאמור אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי המזמין עפ"י הסכם
זה והמכרז ,ואילו גבייתה וממושה של הערבות כולה או חלקה ע"י המזמין אינה גורעת מזכותו של
המזמין לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים או לתבוע סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה
ו/או על פי דין.
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ערבות האחריות
 .26.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן ,במשך תקופת האחריות ,כהגדרתה לעיל,
ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו  3חודשים לאחר תום תקופת ההסכם )אך לא לפני מועד פקיעתה
ערבות הביצוע כמפורט לעיל( ערבות בנקאית צמודה ,אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של ₪ 350,000
וצמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בנוסח ובתנאים הקבועים
בנספח ז'  2המצורף להסכם זה )להלן :ערבות האחריות(.
 .26.2הערבות תהיה בתוקף עד סיום  1חודש מסיום תקופת האחריות .הערבות תהא מאת מוסד בנקאי או
חברת ביטוח שהרכבת אישר לעניין זה.
 .26.3המזמין יהא רשאי להחליט על חילוט הערבות כולה או חלקה בשל הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ו/או
מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת לפי כל דין ו/או הסכם.
 .26.4היה והערבות תחולט כאמור והחוזה/החוזים לא יבוטל/ו ,ימציא הקבלן ערבות חדשה או נוספת
בתנאים זהים לערבות שחולטה כך שבכל עת יהיו בידיה של הרכבת ערבויות בגובה הנדרש לעיל .כל
סכום שיחולט יהפוך להיות קניינה של הרכבת.
 .26.5כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות האחריות ,בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה
לפי העניין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

 .26.6אין במתן ערבות האחריות הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי
המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד
המגיע ו/או שיגיע לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
 .26.7המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי ההסכם
ו/או על פי כל דין ,על ידי מימוש ערבות האחריות וזאת מבלי שיהיה חייב להוכיח את דרישתו ו/או
לפנות קודם לקבלן ו/או בכל אופן אחר לדרוש ממנו קודם התשלום.
 .26.8מתן הערבות כאמור אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי המזמין עפ"י הסכם
זה והמכרז ,ואילו גבייתה וממושה של הערבות כולה או חלקה על ידי המזמין אינה גורעת מזכותו של
המזמין לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים או לתבוע סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה
ו/או על פי דין
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הפרות
 .27.1על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א .1970 -
 .27.2הפרת סעיפים  4-14,15-21,23-25,27,28,30,31תהווה הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק.
 .27.3בכל מקרה שהקבלן יפר הפרה יסודית את החוזה ,יהיה המזמין זכאי ,בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו
על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,לבטל את ההסכם על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לקבלן ובמקרה
כזה יהא הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לקבלן.
 .27.4מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדות ,או שיעמדו ,למזמין ,על פי הסכם זה ועל פי כל דין,
מסכימים הצדדים ,כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדי הקבלן לצורך ביצוע שירותים
כמוסכם בהסכם זה ,יהא המזמין זכאי אך לא חייב להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את
העבודה על חשבון הקבלן ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן ו/או לחלט
את הערבות או חלקה ,את המחיר ששילם לעובדים או לקבלנים בגין השירותים ובתוספת תקורה של
 ,15%זאת בנוסף לכל הוראה אחרת הקבועה בהסכם זה לרבות לעניין פיצויים.
 .27.5כל סכום שחובת תשלומו על פי הסכם זה חלה על הקבלן ושולם על-ידי המזמין ,יוחזר למי ששילם
מאת הקבלן צמוד למדד ממועד התשלום על-ידי המזמין ועד ההחזר ובתוספת ריבית חשב הכללי .אין
באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לקזז סכום זה מכל סכום שהוא חייב בתשלומו לקבלן ו/או
לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע ,הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.
 .27.6הפרת ההתחייבות של הקבלן לא להעסיק או לאפשר העסקת עובדים זרים על ידיו ו/או ע"י קבלני
משנה הינה הפרה יסודית והוא תאפשר למזמין ,לפי שיקול דעתו ,לבטל הסכם זה ולחלט את הערבות
שברשות משרד הבינוי והשיכון ,או שניהם יחד ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין האחרות על-פי כל
דין והסכם זה ,לרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א .1970 -

.28

סודיות והעדר ניגוד עניינים
 .28.1בסעיף זה פרוש הקבלן הינו הקבלן ,קבלני המשנה וכל מי מטעמם וכל הפועל למענם ומטעמם במתחם.
 .28.2הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהוא ,ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה,
להודיע למסור ,לפרסם ,לגלות ,להעתיק ,או להשתמש שלא בהקשר להסכם זה ,או להביא לידיעת כל
אדם ,למעט המזמין ,עובדיו ומי מטעמו עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו אשר נשוא סעיף זה דרוש להם
לצורך ביצוע השירות ,כל ידיעה ,מידע ,מסמך וכל חומר אחר )להלן" :חומר"( בין בכתב ,בין במדיום
אחר ובין בכל דרך אחרת ,למעט חומר שהוא נחלת הכלל או חומר שגילויו נדרש על-פי החלטה כדין
של רשות מוסמכת ובלבד שניתנה לזמין התראה מראש על הכוונה לגלות ,שיגיע אל הקבלן במלואו או

בחלקו בהקשר עם מתן השרות ,או בתוקף מתן השירות וכל זאת תוך תקופות ההתקשרות ,לפני
תחילתן או לאחר מכן.
 .28.3כל החומר המפורט בס"ק  27.2לעיל לא יוצא מרשות המזמין ו/או ממתקניו על ידי הקבלן ו/או מי
מטעמו ,אלא אם כן במהלך השירות נשוא הסכם זה ,תהיה צורך בהוצאתו ממתקני המזמין ,שאז
ינקוט הקבלן ו/או מי מטעמו בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיה ע"פ הסכם
זה ויחזירו במלואו מיד עם דרישת המזמין ,ו/או בסיום מתן השירות ו/או שלבי הביניים או בהתגלה
מצב של ניגוד אינטרסים כאמור להלן.
 .28.4הקבלן מתחייב לחתום בעצמו וכן להחתים כל קבלן משנה על טופס הצהרת סודיות כמפורט בנספח
ה' להסכם זה.
 .28.5הקבלן מצהיר כי אין בביצוע הסכם זה על ידו )לרבות על ידי כל מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו(
כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו )לרבות כל
מי מהמועסקים על ידה ומטעמו( ובין המזמין .כמו כן ,מתחייב הקבלן להימנע מלהימצא במצב של
ניגוד אינטרסים כאמור ובכל מקרה שייווצר ניגוד אינטרסים כאמור או חשש כלשהו לניגוד אינטרסים
כזה תודיע על כך הקבלן למזמין ללא כל שיהוי וידאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.
 .28.6אם ימצא המזמין כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים בין הקבלן לבין המזמין ,יהיה המזמין רשאי לבטל
הסכם זה לאלתר בלי לשלם לקבלן פיצוי או פיצויים כלשהם פרט לתשלום בגין העבודה שבוצעה בפועל
עד מועד ביטול החוזה .כמו כן ,בכל התקשרות בין הקבלן לבין קבלן משנה יוכנס סעיף דומה לסעיף
זה כדי למנוע ניגוד אינטרסים מול המזמין כך שבמקרה של ניגוד אינטרסים על הקבלן להודיע על כך
למזמין והמזמין יהיה רשאי לדרוש החלפת אותו קבלן משנה אם לא ניתן יהיה למנוע מצב של ניגוד
אינטרסים כזה.
 .28.7הקבלן מתחייב כי בנוסף לנדרש לגבי כלל עובדיה במתחם ,הרי שלתפקידים הקשורים בעבודה בתוך
חדרים ,משום רגישותו ורמת סיווגו של החומר המצוי בחדרים ,ידרשו העובדים ,בכפוף להוראות כל
דין ,לעבור בדיקות ביטחון חמורות יותר מעובדים שאינם עובדים בחדרים .הקבלן מתחייב כלפי
המזמין בכל הקשור לעובדים אלה כדלקמן:
א.

עליו להציג תעודת יושר מהמשטרה עוד בשלבי המיון לתפקיד.

ב.

עליו לעבור מבחן "מיומן" ממוחשב.

ג.

העובד יחתום על אישור מראש לבדיקת פוליגרף במידה ויידרש לכך.

ד.

הקבלן מתחייב להעסקת העובד לתקופה של חצי שנה לפחות ,ולהכשיר עובד כנ"ל לימים
בהם יעדר העובד הקבוע) .סה"כ  4עובדים שיעברו את ההליך(.

.29

זכות עיכבון וקיזוז
 .29.1לרכבת תהא זכות עיכבון על כל המכשירים ,המכונות ,הציוד ,החומרים והחפצים השייכים לקבלן או
לעובדיו ,עוזריו או שליחיו ,או שהובאו לאתרי הרכבת ובכלל זה המתחם על ידו או על ידם בגין כל חוב
שעודנו חב הקבלן לרכבת .מוסכם בזאת כי לקבלן לא תהא כל זכות עיכבון בנוגע לכלים ו/או חומרים
ו/או ציוד ו/או תכניות ו/או מסמכים השייכים לרכבת והמצויים ברשותו מכל סיבה שהיא.
 .29.2כמו כן ,תהיה לרכבת זכות עיכבון על הכספים שיגיעו לקבלן מהרכבת ,בין אם על פי הסכם זה ובין אם
על פי כל הסכם אחר ו/או על פי כל חשבון ,אופן או עילה אחרים .הרכבת תהיה רשאית לעכב כספים
אלו תחת ידה עד לסילוק כל סכום שהקבלן יהיה חייב בתשלומו לרכבת ,בין שחובת הקבלן תנבע

מהסכם זה או מהתחייבות אחרת מסוג כלשהו .הרכבת תמסור לקבלן הודעה לקבלן הודעה בכתב על
כך. .
 .29.3הרכבת רשאית לנכות ,לחלט ו/או לקזז מכל סכום אשר יגיע לקבלן בין על-פי הסכם זה ובין בדרך
אחרת כלשהי ,בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב ,כל סכום המגיע או שיגיע לרכבת מאת הקבלן ,בין
על-פי הסכם זה ובין בדרך אחרת כלשהי ,בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב ,ללא צורך במתן הודעה
מוקדמת בגין ביצוע הניכוי ,החילוט ו/או הקיזוז .הרכבת תמסור לקבלן הודעה לקבלן הודעה בכתב
על כך.
 .29.4הקבלן מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או
שיגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי החוזים המשולשים ו/או כל חוזה אחר שנערך בינו לבין
הקבלן ,כל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין על פי חוזה זה .הרכבת תמסור לקבלן הודעה לקבלן הודעה
בכתב על כך.
.29.5.29.3

לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון בכל נכס ו/או ציוד של הרכבת אשר נמצא בידיו ו/או שיגיע

לידיו ו/או שנמצא בחצריו לרבות תוכניות ,דוחות וכל מסמך אחר שהגיע לידי הקבלן בהתאם להוראות
הסכם זה ו/או בקשר עם העבודות שיתבצעו במתחם.
.30

בוטל.

.31

מסירת המתחם בסיום החוזה
 .31.1במועד כפי שייקבע ע"י המזמין ,לפני תום מועד תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא )לרבות ביטולו(,
יתקיים סיור ביקורת יסודי במתחם לרבות החצרות ,המתחם המבנים והמתקנים המתוחזקים על-
ידי המזמין במסגרת הסכם זה ,ובו ישתתפו המנהל ,כהגדרתו במרט ,ונציגיו של הקבלן.
 .31.2המזמין יגיש בכתב את הסתייגויותיו לקבלן .הקבלן יבצע את כל המפורט בכתב ההסתייגות עד לקיום
הסיור המסכם כמפורט להלן וזאת על חשבונו וככל שיידרש על ידי המזמין בלוחות הזמנים שידרשו
על ידי המזמין .באמצעות כל כוח אדם שידרש .החלטת המנהל ,כהגדרתו במפרט ,בדבר התיקונים
שעל הקבלן לבצע תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור והקבלן מתחייב לבצעה.
 .31.3במועד כפי שייקבע ע"י המזמין ,לפני תום מועד תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא )לרבות ביטולו(,
יתקיים סיור ביקורת סופי במתחם לרבות החצרות ,המתחם המבנים והמתקנים המתוחזקים על-ידי
המזמין במסגרת הסכם זה ,ובו ישתתפו המנהל ונציגיו ,המזמין וחברת התחזוקה שזכתה במכרז
החדש )להלן" :חברת התחזוקה המחליפה"(.
 .31.4הקבלן יסייע לחברת התחזוקה המחליפה לסקור את כל המתקנים ואת ספרי המתקן ותוכניות העדות
במשך חמישה ימים מלאים וזאת ,על-ידי הפעלת מתקנים ,הצגת פעולתם ,מסירת עותק מיומני עבודה,
מסירת תיקי המתקן ותוכניות העדות ,הצגת הנתונים בתוכנת האחזקה ותיק השטח ,פתיחת דלתות
חדרי מכונות ואזורים טכניים וכל שירות נוסף שיתבקש על ידי חברת התחזוקה המחליפה כדי לבצע
חפיפה מסודרת.

 .31.5חברת התחזוקה המחליפה ,לאחר בחינת המבנים ,המתקנים והמערכות ,ספרי המתקן ותוכניות
העדות ,תגיש בכתב את הסתייגויותיה למנהל .ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במבנים ,במתקנים
ובמערכות ,אי התאמות וחוסרים בספרי המתקן ותוכניות העדות ואשר אמור היה להתבצע ע"י הקבלן
כחלק ממטלותיו במסגרת הסכם זה .הקבלן יבצע את כל המפורט בכתב ההסתייגות עד לקיום הסיור
המסכם כמפורט להלן וזאת על חשבונו וככל שיידרש על ידי המזמין בלוחות הזמנים שידרשו על ידי
המזמין .החלטת המנהל ,כהגדרתו במפרט ,בדבר התיקונים שעל הקבלן לבצע תהא סופית ובלתי
ניתנת לערעור והקבלן מתחייב לבצעה.
 .31.6חרף האמור בסעיפים  30.2ו/או  30.6לעיל חראף האמור בסעיף  31.2וסעיף  31.5לעיל ,המזמין יהיה
רשאי ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר לפי הסכם זה ,אך לא חייב ,לתקן כל נזק או קלקול שהקבלן אחראי
להם ,על חשבון הקבלן ,ולנכות את כל ההוצאות הכרוכות בתיקון נזק או קלקול כאמור בתוספת ,15%
מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא ,על פי ההסכם או מכל סיבה אחרת,
וכן לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת .עלות התיקון תקבע על פי שיקול דעתו המוחלט של המזמין ולא
תהיה נתונה לערעור.
 .31.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן ידרש להדריך את עובדיה של חברת התחזוקה המחליפה ,וזאת מבלי
לגרוע מחובותיה לעניין ביצוע העבודות עד למסירתן לאחריות חברת התחזוקה המחליפה למעשה ובכל
על חשבונו ועל אחריותו .ההדרכה תתבצע במשך עד  10ימים 8 ,שעות הדרכה בכל יום .ההדרכה תכלול
את כל המערכות והמתקנים ואת הפעלת מערך האחזקה והבקרה הממוחשבים.
 .31.8במסגרת ההדרכה יתקין המזמין ,באחריותו ועל חשבונו ,את התוכנות על מערכת המחשבים החדשה
שתסופק ע"י חברת התחזוקה המחליפה .ההדרכה תינתן ע"י עובדים בכירים של המזמין בהם אחראי
התחזוקה במתחם .אישור שלמות ותקינות ההדרכה ינתן ע"י המזמין.
 .31.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב בזאת למסור לרכבת ,מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם
סיומו של הסכם זה  -לפי המוקדם ביניהם  -את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו,
התקבל על ידיו ,או הוכן על ידיו בקשר עם ביצוע השירותים ,ובכלל זה כל התוכניות ,החומר הטכני,
המפרטים ,הוראות האחזקה וכל המידע והנתונים שהצטברו בתוכנת ניהול התחזוקה ,לרבות התוכנה
עצמה והכל במועדים שיקבעו על ידי המזמין .לא ביצע הקבלן את האמור במלואו ו/או במועדים אשר
נקבעו על ידי המזמין ,אזי שהמזמין יהא רשאי לשחזר נתונים אלה ו/או להשיג מידע זה על חשבון
הקבלן ,ולנכות את כל ההוצאות הכרוכות בתיקון נזק או קלקול כאמור בתוספת  ,15%מכל סכום
המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא ,על פי ההסכם או מכל סיבה אחרת ,וכן לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת .עלות ביצוע האמור לעיל יקבע על פי שיקול דעתו המוחלט של המזמין ולא
תהיה נתונה לערעור .מעבר לאמור לעיל ,הרי אם הקבלן לא יבצע את האמור לעיל המלואו ו/או בלוחו
הזמנים שנקבעו על ידי המזמין ,ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכום של
 0.1%מהתמורה שקיבל הקבלן מהמזמין בשנה החולפת עבור כל שבוע איחור .חובת הקבלן לשלם
למזמין את הפיצויים המוסכמים הינה בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים של המזמין על פי יתר הוראות
החוזה על נספחיו ועל פי הוראות כל דין.
 .31.10בוטל החוזה או הסתיים תוקפו ,מכל סיבה שהיא ,מתחייב הקבלן להחזיר מייד למזמין כל מסמך ,או
רכוש מכל סוג שהוא השייך למזמין ,ולפנות לאלתר ,הוא ,עובדיו וכל מי מטעמו ,כל שטח במתחם מכל
חפץ השייך לקבלן ולהחזיר את החזקה הבלעדית בהם לידי המזמין.

 .31.11משעת סילוק ידו של הקבלן מהמתחם ,לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר
להסכם ,למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד לפינויו ,ולאחר קיזוז ו/או ניכוי
ו/או חילוט כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות
כל דין ,ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי נזק בגין הפרת ההסכם ולרבות בגין הדחייה בהשלמת
העבודות וכן נזקים ו/או הוצאות שנגרמו למזמין על-ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום
גבוה משכר ההסכם וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם למזמין.
 .31.12הקבלן מוותר בזה במפורש על כל זכות קיזוז או עכבון על פי דין או על פי ההסכם כלפי המזמין ובכל
מקרה של סילוק יד כאמור ,הקבלן לא יהיה רשאי לנקוט בהליכים לקבלת צו מניעה או בכל דרך
אחרת למנוע את סילוקו מהמתחם ותפיסת המתחם על ידי המזמין ומסירת ביצוע העבודות לקבלן
אחר.
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שונות
 25.1עבודה בחירום
 .32.1על אף האמור בכל הוראה בהסכם זה  -במצב חירום ימשיך הקבלן לקיים הוראות הסכם זה ללא
תוספת תמורה כלשהי .מבלי לגרוע מן האמור ,במצב חירום יספק הקבלן לעובדיו או מי מטעמו ,את
כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום ,לרבות ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי ברציפות
ולאלתר .על הקבלן להיות ערוך בכל עת ,ומוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות סעיף זה.
 .32.2לצורך סעיף זה " -מצב חירום" – לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה ,או מצב
מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני ,או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח
או מצב כוננות.
 .32.3מובהר כי הפרה של סעיף זה הינה הפרה יסודית של החוזה ,ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה,
תוכל הרכבת לנקוט בגינה כלפי הקבלן בכל סעד ,לרבות ניכוי ,קיזוז ,או חילוט ערבויות.
 .32.4שינויים  -כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי מורשי חתימה של שני
הצדדים.
 .32.5כוח עליון
א .מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה שיחולו הפרעות ,הפסקות או עיכובים בעבודה כתוצאה של כוח
עליון ,או מסיבה שאינה תלויה בקבלן או מי מטעמה ,יידחה המועד הנקוב בלוח הזמנים לביצוע
העבודה ככל אשר יידרש על מנת להדביק את הפיגור שנגרם כתוצאה מאותן הפרעות ,הפסקות או
עיכובים כאמור.
ב .הרכבת ו/או הקבלן ,לא יחשבו כמי שהפרו חוזה זה או שלא קיימו תנאי מתנאיו ,אם הסיבה להפרת
החוזה או לאי קיום התנאי הינה כוח עליון ,ובלבד שמסר לצד השני הודעה בכתב באופן מיידי" .כוח
עליון" לצורכי חוזה זה משמעו :הצפה ,שריפה ,התפוצצות או אסון טבע בלבד.
 .32.6צד שנמנע ממנו לקיים התחייבויותיו בעקבות כוח עליון כאמור לעיל ,יודיע על כך ללא דיחוי לצד
האחר ויציין בהודעתו ,במידת האפשר ,את פרק הזמן המשוער ,שבו תמשך הסיבה או האירוע כאמור,
המונע קיום ההתחייבות.
 .32.7הצדדים מצהירים ומתחייבים כי הפרת חוזה ו/או אי קיום תנאי מתנאיו מחמת כוח עליון לא תשמש
עילה בידם לבטל חוזה זה ,כולו או מקצתו ,ולא תשמש עילה לתביעה כלשהי של צד כלפי משנהו אלא
אם עברו שלושה ) (3חודשים מיום ההודעה על קיום כוח עליון.

 .32.8מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי לא תהיה תחולה לפי הסכם זה לחוק חוזה קבלנות ,התשל"ד 1974 -
ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לא תהיה תחולה לסעיפים )3א()3 ,ב()6 ,5 ,א()6 ,ב(
לחוק חוזה קבלנות ,התשל"ד .1974 -
 .32.9היעדר חוקיות  -אם בית משפט יקבע שסעיף מסעיפי הסכם זה או חלקו הינו בלתי חוקי ואינו ניתן
לאכיפה ,יימחק אותו סעיף או החלק הבלתי חוקי בלי לפגוע בתוקף יתרת סעיפיו .הסעיפים או
החלקים שנמחקו יוחלפו בסעיף/ים מתאים/ים אחר/ים בר-אכיפה.
 .32.10ויתור  -ויתור של צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא יראה כויתור על כל הפרה
שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת ,הדומה לה או שונה ממנה .כל ויתור ,הארכה או הנחה
במסגרת הסכם זה לא יהיה בר תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם
המוותר או הנותן ,לפי העניין.
 .32.11סמכות השיפוט – סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור בהסכם זה או הנובע ממנו ,תהא לבית
המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.
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הודעות
כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט להלן .הודעה על פי כתובות הצדדים המפורטות בהסכם זה )או
לפי שינוי שיינתן בהודעה בכתב( שתינתן בכתבות ישלח בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 4
ימי עבודה מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד בעת מסירתה במשרדיהם של הצד האחר ,בשעות העבודה
הרגילות כנגד אישור קבלה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
________________
הרכבת

הקבלן
אישור עו"ד /רו"ח

אני הח"מ_____________________  ,עו"ד/רו"ח מרחוב _________________________ מאשר
בזה כי ההחלטות של הקבלן לחתום על הסכם זה נתקבלו כדין ,כי החותמים על הסכם זה בשמו של הקבלן,
מוסמכים לחתום עליו וכי חתימתם מחייבת את הקבלן על פי כל דין.
_______________
תאריך

__________________
עו"ד/רו"ח

קובץ נספחים
נספח א' -
נספח ב'-
נספח ב' -1

המפרט.
התמורה.
הנספח התמחירי עליו חותם הקבלן במסגרת הצעתו במכרז )תשלום שכר מינימאלי
לעובדים  +פירוט זכויות סוציאליות(

נספח ג'- 1
נספח ג' -2
נספח ג'– 3
נספח ג'– 4

תצהיר הקבלן בגין חוקי העבודה המחייבים.
תצהיר הקבלן בדבר שמירה על זכויות עובדים.
תצהיר בעלי זיקה לקבלן בדבר שמירה על זכויות עובדים.
תצהיר קבלן המשנה האחראי לניקיון בדבר שמירה על זכויות עובדים.

נספח ג' -5
נספח ג'- 6
נספח ד'-

תצהיר בעלי זיקה לקבלן המשנה האחראי לניקיון בדבר שמירה על זכויות עובדים.
מכתב ביחס לתלונות עובדי הקבלן.
ביטוח.

נספח ה'-
נספח ו'-
נספח ז-'1
נספחז'- 2

התחייבות לשמירת סודיות.
העברה בנקאית.
ערבות ביצוע בנקאית.
ערבות אחריות.

נספח ח'-
נספח ט' -
נספח י' -
נספח יא'-

נספח ביטחון.
נספח בטיחות.
נוסח הצהרת קבלן משנה.
הסכם משולש עם קבלנים ממונים.

נספח יב'-

צו הרחבה בענף הניקיון מיום  ,19.2.14צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג ;2013-חוק להעסקת עובדים על
ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג.2013-

נספח א'
מפרט
)מצורף בנפרד(

נספח ב'
התמורה
)מצורף בנפרד(

נספח ב' -1נספח התמחירי
)מצורף בנפרד(

נספח ג'1
תצהיר הקבלן בגין חוקי העבודה המחייבים
אני הח"מ ,___________ ,ת.ז ,_________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,שאם לא
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני בעל השליטה ומשמש כמנהל בחברת __________ ח.פ) _______ .להלן – החברה( .מכוח תקנה
 6ו6-א נדרש להחתים את בעל הזיקה ולא את בעל השליטה.

.2
.3

הנני נותן תצהירי זה בקשר להסכם עם רכבת ישראל בע"מ.
החברה מקיימת ותקיים את הוראות חוקי העבודה ותקנותיהם ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
הרלבנטיים ,לרבות החוקים וצווי ההרחבה המפורטים להלן:
א .חוק שירות תעסוקה ,תשי"ט – ; 1959
ב .חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – ; 1951
ג .חוק דמי מחלה תשל"ו – ; 1976
ד .חוק חופשה שנתית תשי"א – ; 1950
ה .חוק עבודת נשים ,תשי"ד – ; 1954
ו .חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו – ; 1965
ז .חוק עבודה הנוער ,תשי"ג – ; 1953
ח .חוק החניכות ,תשי"ג – ; 1953
ט .חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,תשי"א – ; 1950
י .חוק הגנת השכר ,תשי"ח – ; 1958
יא .חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – ; 1963
יב .חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה – ; 1995
יג .חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ; 1987
יד .חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב – ;2002
טו .חוק עובדים זרים ,תשנ"א – ;1991
טז .החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח – ;1998
יז .חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח – ;1988
יח .חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ;1988
יט .חוק מידע גנטי ,התשס"א;2000 -
כ .חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א;2001 -

כא .חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;1996-
כב .צו ההרחבה שעניינו ביטוח פנסיוני מקיף במשק;
כג .צו ההרחבה בדבר תלשום דמי הבראה;
כד .צו ההרחבה בעניין קיצור שבוע העבודה;
כה .צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.
כו .צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים החלים על ענף הניקיון.
כז .החוק והצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
תשע"ג.2013-
.5

זהו שמי ,זו חתימתי והאמור בתצהירי אמת.
______________

אימות
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מאשר כי ביום _______ הופיע בפני ____________ ת.ז,__________ .
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות
תצהירו וחתם עליו.

__________________
_____________ ,עו"ד
מ.ר__________ .

נספח ג' -2תצהיר הקבלן בדבר שמירה על זכויות עובדים
אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
.1

הנני

משמש

כמנהל

בחברת

_________________________

בע"מ,

ח.פ) _______________ .להלן" :המציע"( והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
.2

הנני מצהיר בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי הרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים כדלקמן:
 2.1יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי המציע לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
בשל הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי המציע הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
 2.2יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי המציע לא נקנס על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה
עבירה ,ייספרו כקנסות שונים.

או
הנני מצהיר כי המציע נקנס ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר
קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
או
הנני מצהיר כי המציע נקנס בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה
במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
חתימת המנהל ____________________

תאריך _____________

אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
___________________
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת

נספח ג' -3תצהיר בעלי זיקה לקבלן בדבר שמירה על
זכויות עובדים
אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
.1

הנני בעל זיקה* בחברת ____________________________ בע"מ ,ח.פ _______________ )להלן:
"המציע"( ואני עושה תצהירי זה בשמי כבעל זיקה למציע.

.2

הנני מצהיר בדבר קיום חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי הרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים כדלקמן:
 2.1יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת
דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
 2.2יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה,
ייספרו כקנסות שונים.

או
הנני מצהיר כי נקנסתי ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות
בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
או
הנני מצהיר כי נקנסתי בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי
מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
.3

*לעניין תצהיר זה" ,בעל זיקה" – כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

שם ושם משפחה בעל זיקה ______________________ :חתימה_______________________ :
אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
____________________
___________________
חתימה  +חותמת
תאריך
*יוער ,כי על כל בעלי הזיקה למציע למלא ולחתום על תצהיר זה.

נספח ג' -4תצהיר קבלן המשנה האחראי לניקיון
בדבר שמירה על זכויות עובדים
אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
.1

הנני

משמש

כמנהל

בחברת

_________________________

בע"מ,

ח.פ _______________ .האחראית על מתן שירותי הניקיון במסגרת חוזה זה )להלן" :קבלן
המשנה"( והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם קבלן המשנה.
.2

הנני מצהיר בדבר קיום חובות קבלן המשנה בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי
הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים
כדלקמן:
 2.1יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי קבלן המשנה לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז בשל הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי קבלן המשנה הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
בשל הפרת דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
 2.2יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי קבלן המשנה לא נקנס על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות
בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים.

או
הנני מצהיר כי קבלן המשנה נקנס ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי
מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

או
הנני מצהיר כי קבלן המשנה נקנס בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני
העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
חתימת המנהל ____________________

תאריך _____________
אישור עו"ד

הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
___________________
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת

נספח ג' -5תצהיר בעלי זיקה לקבלן המשנה האחראי לניקיון
בדבר שמירה על זכויות עובדים
אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
 .1הנני

בעל

זיקה*

בחברת

____________________________

בע"מ,

ח.פ

_______________ האחראית על מתן שירותי הניקיון במסגרת חוזה זה )להלן" :קבלן
המשנה"( ואני עושה תצהירי זה בשמי כבעל זיקה לקבלן המשנה.
 .2הנני מצהיר בדבר קיום חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי הרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על קבלן המשנה כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים
כדלקמן:
 2.1יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת
דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
 2.2יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה,
ייספרו כקנסות שונים.
או
הנני מצהיר כי נקנסתי ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות
בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
או
הנני מצהיר כי נקנסתי בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי
מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
* .3לעניין תצהיר זה" ,בעל זיקה" – כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
שם ושם משפחה בעל זיקה ______________________ :חתימה_______________________ :
אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
___________________
תאריך
*יוער ,כי על כל בעלי הזיקה לקבלן המשנה למלא ולחתום על תצהיר זה.

____________________
חתימה  +חותמת

נספח ג' - 6מכתב ביחס לתלונות עובדי הקבלן
אגרת לעובד חברת שירותים )ניקיון ,שמירה והסעדה(
בהתאם לסעיף )26א( לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
נבקש להביא לידיעתכם כי ביום  20.6.2012נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב
) 2011להלן" :החוק"(.
מטרת החוק הינה להגביר ולייעל את אכיפת חוקי העבודה במקרה של הפרת זכויות עובדים.
בהתאם להוראות החוק ,זכאי כל עובד אשר סבור כי זכויותיו המפורטות בחוק* נפגעו ,לפנות למעסיקו
בדרישה לתקן את הפגיעה בהתאם לחובותיו ע"פ דין.
בנוסף זכאי עובד המועסק ע"י קבלן המספק לרכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"( שירותי שמירה ואבטחה/
שירותי ניקיון /שירותי הסעדה ,הסבור כי נפגעו זכויותיו* ע"י מעסיקו ,להעביר הודעה בענין גם לרכבת.
לאור זאת במקרה ונפגעו זכויותיך* הינך מוזמן למסור על כך הודעה לרכבת לידי הממונה על אכיפת זכויות
עובדי קבלן באחת הדרכים הבאות:

באמצעות מכתב לכתובת:

לכבוד הממונה על אכיפת זכויות עובדי קבלן
רכבת ישראל ,ת.ד 18085 .ת"א ,מיקוד 61180
03-6937988

בדואר אלקטרוני:

pniyot_kablan@rail.co.il

בפקס:

* רשימת החוקים וצווי ההרחבה הרלבנטיים מפורטים בעמוד המצורף לאגרת זו.
)(1מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;
)(2תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  10ו 11-לחוק חופשה שנתית;
)(3תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  13לחוק חופשה שנתית;
)(4איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  6לחוק שעות עבודה
ומנוחה;

)(5איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי
הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;
)(6איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר ,לפי סעיף  9לחוק שעות עבודה ומנוחה;
)(7תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  16לחוק שעות עבודה ומנוחה;
)(8תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  17לחוק שעות עבודה ומנוחה;
)(9איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  20לחוק עבודת הנוער;
)(10איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  21לחוק עבודת הנוער;
)(11איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  24לחוק עבודת הנוער;
)(12איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  25לחוק עבודת
הנוער;
) (13איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  25לחוק הגנת השכר – כשניכוי הסכומים
היה ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו;
)(14
)(15
)(16

העברת סכומים שנוכו ,לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר;
איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב)ב (1)(1לחוק הגנת השכר;
תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום;

)(17

תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה ,לפי סעיף
33יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז;1957-
תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.
צו הרחבה בענף הניקיון מיום .19.12.14

)(18
)(19
)(20

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
תשע"ג2013-

צווי הרחבה:
הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה ,החזר הוצאות נסיעה ,פנסיה ,דמי חגים
)(1
)(2
)(3
)(4

ותוספת יוקר;
הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר שנקבעו לפי סעיף )28ב(; )?(
הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע השר ,בהתייעצות עם שר האוצר והארגונים.
הוראות צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים החלים על ענף הניקיון.

נספח ד' – ביטוחים
תאריך___/___/____ :

לכבוד
רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"(
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 18085 .תל אביב 61180
א.ג.נ,.
הנדון") ___________ :הקבלן"(
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן ,על שם הקבלן בקשר עם אספקת
שירותי תפעול ותחזוקה למבנים ,למתקנים ,למערכות ,לחצרות ולתשתיות של קריית הנהלת הרכבת בלוד
)לרבות בניין הנהלת הרכבת ,בית הספר להדרכה ומרתף "משואה"( ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון וכן השירותים הנלווים )להלן ובהתאמה" :המתחם" ו-
"השירותים"( ,בין היתר ,בקשר עם חוזה שנערך ביניכם לבין הקבלן כמפורט להלן:

א .פוליסה מס' ________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום __________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי כל דין ,בגין מוות
ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,בגבול אחריות
של ) ₪ 20,000,000עשרים מיליון שקלים חדשים( לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לכסות את חבות הקבלן כלפי עובדי קבלנים אשר מונו בידי הרכבת או לפי דרישתה )להלן:
"הקבלנים הממונים"( ,היה וייחשב כמי הנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי העובדים הנ"ל.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת היה ויטען ,לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי היא נושאת
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.
ב .פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לאדם ו/או

גוף ,לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת או מי מטעם הרכבת בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של
) ₪ 20,000,000עשרים מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת למעשי ו/או מחדלי הקבלן
ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בגין קבלנים ,קבלני משנה לרבות הקבלנים הממונים ו/או עובדיהם של הגופים
הנזכרים לעיל וכן לעניין ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
רכוש הרכבת נחשב כרכוש צד שלישי ולעניין זה הוסרו החריגים לעניין רכוש בפיקוח  /חזקה  /ניהול ולעניין
רכוש עליו פועל הקבלן ו/או קבלני משנה מטעם הקבלן ו/או נותני שירותים מטעם הקבלן ו/או הקבלנים
הממונים ו/או הבאים מטעמם של הגופים כאמור וזו עד לסך של  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה.

ג .פוליסה מס' ________________ לתקופה מיום ___________ עד ליום ____________
ביטוח משולב אחריות מקצועית/חבות המוצר המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן על פי כל דין בשל תביעה
ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם לאחר המועד
למפרע בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד הקבלן ו/או הקבלנים הממונים ו/או הבאים
מטעמם של הגופים הנזכרים לעיל ו/או עקב השירותים שסופקו על ידי הקבלן ו/או הקבלנים הממונים ו/או
הבאים מטעמם של הגופים הנזכרים לעיל ,וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מבסך של ) ₪ 10,000,000עשרה
מיליון שקלים חדשים( למקרה ולתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות מקצועית אינו כפוף לכל הגבלה בקשר עם אי יושר מצד עובדי הקבלן ו/או הקבלנים הממונים,
אובדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה ו/או מחדל של
הקבלן ו/או הקבלנים הממונים ו/או של מי מהבאים מטעמם של הגופים הנזכרים לעיל וזאת מבלי לגרוע
מביטוח חבותו של הקבלן ו/או הקבלנים הממונים כלפי הרכבת .הביטוח כולל תקופת גילוי בת  12חודשים
לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב
מהאמור באישור זה .הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _______________.
הערות:
עריכת הכיסויים הנ"ל במסגרת פוליסות נפרדות מקובלת.
על אף המצוין בסעיף זה ,הפחתת גבולות האחריות לביטוח חבות המוצר כדי סך של  ₪ 4,000,000מקובלת.

כללי
 .1הביטוחים בסעיפים א'-ב' דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעם הרכבת ,ובלבד
שהוויתור על זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם ,שגרם לנזק בזדון.
 .2על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות ,הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל.
 .3הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרכבת ,ואנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרכבת.
 .4הננו מתחייבים ,כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,המצוינת
בהם ,אלא בהודעה מראש של  30יום לרכבת ,בכתב ,בדואר רשום.
 .5תנאי הכיסוי למעט לעניין ביטוח אחריות מקצועית אינם פוחתים מתנאי פוליסת "ביט  "2013או כל
מהדורה מאוחרת לה.
 .6מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל -משרד התחבורה ו/או
מינהל הדיור הממשלתי ו/או דיירי המתחם ו/או מנהל הפרויקט מטעם דיירי המתחם ו/או המפקח מטעם
דיירי המתחם".

)חתימת
המבטח(

)חותמת
המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(

נספח ה' -התחייבות לשמירת סודיות
לכבוד :
רכבת ישראל בע"מ
תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור  ,ת.ד 18085
תל אביב ) 6118002להלן" :הרכבת"(

.1

חברת ______________ )להלן" :הח"מ"( ,מתחייבת בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף
אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק במתן השירותים ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או אחר  -אשר יגיע לידיעת
הח"מ או מי מטעמה ,על רכבת ישראל או בקשר אליה ,במשך העבודות בין מישרין ובין עקיפין ; בין אם
המידע הגיע בקשר עם עשיית העבודות ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע העבודות )להלן "המידע"(.

.2

הח"מ מתחייבת בזאת לא למסור פרטים כלשהם על העבודות מתן השירותים  ,לרבות על תוכנם או היקפם
לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המנהל הכללי של רכבת ישראל.

.3

הח"מ מתחייבת בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמה ובין באמצעות אחרים אלא למטרת מתן
השירותים

.4

הח"מ מתחייבת בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת
הגעתו לידי אחר .בתוך כך מתחייבת הח"מ להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בעבודות
מטעמה.

.5

הח"מ מתחייבת בזאת להביא תוכן התחייבות זו לידיעת כל אחד מהאנשים שיעסקו מטעמה בעבודות
ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבות של הח"מ כפי שפורטו לעיל ובתנאי
הסכם זה.

שם ותפקיד__________________________ :
חברת_______________________________ :
ח.פ________________________________ .

נספח ו' -העברה בנקאית
תאריך________ :
לכבוד:
_______________________
ג .א .נ,.
הנדון :תשלומים דרך הבנקים לספקים ונותני שירותים
.1

רכבת ישראל תזכה את חשבונך/ם בבנק במקום משלוח המחאה בדואר.

.2

לצורך זה הנכם מתבקשים לחתום על גבי טופס זה ועל כתב הבקשה להעברת הכספים.

.3

רכבת ישראל תשלם לחשבון אחד בלבד .יש להקפיד שמספר החשבון שיימסר לרכבת ישראל יהיה חשבון
ששייך לקבלן.

.4

רכבת ישראל שומרת לעצמה לפי שיקול דעתה ,הזכות לבצע תשלומים גם בהמחאות.

.5

פירוט הזיכויים והחיובים בגין התשלום יישלח ישירות אליכם באמצעות הודעת העברה בדואר.

.6

יש לציין בחלק ב' של טופס הבקשה המצורף ,את שמות כל הבעלים על החשבון .חתימת מורשי החתימה
מטעם הבעלים על גבי הטופס ,תיעשה בפני פקיד הבנק בסניף בו מתנהל החשבון .על הפקיד לאשר בחתימת
ידו את חתימת מורשי החתימה.

.7

את טופס הבקשה יש להעביר אלינו כשהוא מלא וחתום.

.8

אם יחולו בעתיד שינויים בפרטי החשבון )שינוי בנק ,חשבון ,מורשי חתימה וכו'(  -עליכם למלא טופס
בקשה חדש להעברת כספים .אי לכך הנכם מתחייבים להודיענו באמצעות טופס בקשה חדש להעברת
כספים ,על כל שינוי בחשבונכם ועל כל פרט הנדרש על פי טופס הבקשה להעברת כספים ,לפחות  30יום
מראש בטרם תבצעו שינוי כלשהו בחשבון אותו אתם מבקשים שנזכה .בתקופה הנ"ל החל מהיום בו
תמסרו טופס חדש להעברת כספים לרכבת ישראל נמשיך לזכות את החשבון הנקוב על גבי הטופס הקודם,
או נשלם לכם באמצעות המחאות ,לפי שיקול דעתנו .טופס חדש ניתן לקבל במחלקת תשלומים לספקים,
טלפון.04-8564527 :

 .9נבקשכם לאשר בחתימתכם על מסמך זה הסכמתכם לאמור לעיל.
בכבוד רב,
הקטור ל .נוטס
מנהל מחלקת ביטוח נכסים ומימון
רכבת ישראל בע"מ

הערה :פרטי החותמים חייבים להיות זהים לפרטים בחלק א' ,סעיף .1
תאריך ______________
חתימה וחותמת הקבלן _____________________
אנו מתחייבים ומסכימים לפעול לפי האמור לעיל.
נ.ב : .אנא הקפידו על מילוי הדף המצורף.

לכבוד:
רכבת ישראל בע"מ
אגף כספים
ת .ד1481 .
חיפה ) 31014להלן" :הרכבת"(
הנדון :בקשה להעברת כספים
חלק א'
 .1אנו הח"מ __________ )להלן" :הקבלן"( מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו רכבת ישראל בע"מ
)להלן" :רכבת ישראל"( מעת לעת ,על פי תשלומי מקדמות ,חשבוניות ,מפרעות וכו' שנגיש לרכבת ישראל,
יעברו ישירות לחשבוננו מספר _________________ בבנק _____________ מספר הסניף _______
)להלן" :החשבון"(.
 .2הרינו מצהירים בזה ,שכל סכום כאמור לעיל ,שייזקף בחשבון ,ייחשב כאילו שולם על ידי רכבת ישראל
לידינו ממש ביום זיכוי החשבון בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.
 .3תשלום לחשבון הנ"ל מהווה תשלום נכון של רכבת ישראל ולא תהיה לנו כל עילה ותביעה כנגד רכבת
ישראל בקשר לזיכוי החשבון כאמור.
 .4הרינו נותנים היתר לרכבת ישראל לבקש מהבנק כל הבהרה ולבנק ליתן הבהרות כאלה .הכל בין בכתב
ובין בעל פה ,לגבי פעולות זיכוי או אי זיכוי החשבון על ידי רכבת ישראל.
 .5אנו מצהירים כי לא תהיינה לנו ו/או לכל הבא מכוחנו טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר
לזיכוי או אי זיכוי חשבוננו והתשלומים כאמור לעיל.
 .6כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון ותשלום לו ,ייעשה על ידינו ישירות עם
רכבת ישראל.
 .7בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה לפי בקשתכם )למעט חריגים( .הביטול יכנס לתוקפו לאחר קבלת
הודעת הביטול כאמור ,על ידכם.
ולראיה באנו על החתום:
תאריך _____________
שם _______________________
חתימה וחותמת ______________________

חלק ב'
אנו מצהירים בזה שאנו ,הרשומים מטה ,בעלי החשבון המצוין לעיל ,מסכימים לתוכן האמור לעיל .אנו
מתחייבים לדווח לרכבת ישראל על כל שינוי בחשבון ו/או שמות הבעלים של החשבון.
שם החותם ____________________ חתימה וחותמת __________________________
שם החותם ____________________ חתימה וחותמת __________________________
מספר תיק במס הכנסה _____________________
מספר עוסק מורשה במע"מ ______________________
-----------------------------------------------------------------------------לשימוש וחתימת הבנק
לכבוד:
מחלקת תקבולים ותשלומים
רכבת ישראל בע"מ
הרינו מאשרים שבתאריך ________________ החתומים למעלה בחלק ב' של טופס זה הם על פי רישומנו
כל בעלי החשבון מספר ____________________ בסניפנו ,ורשאים על פי מסמכינו לחייב את החשבון הנ"ל
בחתימתם .חתימתם נכונה ומאושרת על ידנו.
תאריך______________________________
שם הבנק____________________________
חתימה וחותמת הבנק_____________________
מספר חשבון ___________________________
קוד בנק וסניף _________________________

נספח ז' -1ערבות ביצוע בנקאית
תאריך:

______________

לכבוד :
רכבת ישראל בע"מ
תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור  ,ת.ד 18085
תל אביב ) 6118002להלן" :הרכבת"(

הנדון :ערבות מס_________________________________________.
לבקשת _________________ )להלן" :הקבלן"( אנו ערבים ואחראים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ לסילוק
כל סכום עד לסך של ) ₪ 700,000במילים :שבע מאות אלף שקלים חדשים( שתדרשו מאת הקבלן ,בקשר
למילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה שנחתם בינכם ומספרו _____.
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן )להלן" :המדד"( ,כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום
___________ )מועד הוצאת הערבות( .לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד הידוע ביום
התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל.
אנו מוותרים על כך ,שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הקבלן.

בכבוד רב,

_________________________________
שם החותם ותפקידו

נספח ז' -2ערבות אחריות
תאריך______________ :

לכבוד :
רכבת ישראל בע"מ
תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור  ,ת.ד 18085
תל אביב ) 6118002להלן" :הרכבת"(

הנדון :ערבות מס_________________________________________.
לבקשת _________________ )להלן" :הקבלן"( אנו ערבים ואחראים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ לסילוק
כל סכום עד לסך של ) ₪ 350,000במילים :שלוש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים( שתדרשו מאת
הקבלן ,בקשר למילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה שנחתם בינכם ומספרו .91420
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן )להלן" :המדד"( ,כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום
___________ )מועד הוצאת הערבות( .לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד הידוע ביום
התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל.
אנו מוותרים על כך ,שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הקבלן.

בכבוד רב,
_________________________________
שם החותם ותפקידו

נספח ח'  -נספח בטחון
.1

תנאי מוקדם להתחלת ביצוע עבודות הקבלן תחת חוזה זה הינו קבלת אישורו של הממונה על הביטחון
ברכבת ישראל )להלן" :הממונה על הביטחון"( ,בהתאם למפורט להלן.

.2

לצורך קבלת האישור מתחייב הקבלן להעביר לא יאוחר מ 14-יום טרם המועד המיועד להתחלת
העבודות ,רשימה שמית מפורטת של האנשים אשר יפעלו מטעמו ו/או עבורו בפרויקטים של הרכבת
ו/או במתחמי הרכבת ובכלל זה עובדי קבלני משנה.
הרשימה תכלול כל הפרטים הנדרשים בטופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים המצורף וכן יצורפו
לרשימה ,לכל עובד ,טופס אישור הסכמה למסירת מידע פלילי ,חתום ע"י העובד עצמו )טופס מצורף(.

.3

הממונה על הביטחון יהיה רשאי לדרוש מהקבלן פרטים ו/או מסמכים נוספים ,בנוגע לכל אחד
מהמנויים ברשימה והקבלן מתחייב למסור לממונה הביטחון כל פרט ו/או מסמך כאמור ללא דיחוי.

.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ,מוסכם כי הרכבת רשאית לדרוש כי המנויים ברשימה או חלקם
יעברו בדיקות ביטחוניות ו/או תחקיר בטחוני והקבלן מתחייב להעמיד לרשות הרכבת על חשבונו את
המנויים ,ברשימה לצורך בדיקות ו/או תחקיר כאמור.

.5

במידה ויבקש הקבלן להוסיף אדם לרשימה ,יעביר בקשה על כך בצירוף כל המסמכים המפורטים
בסעיף  2לנספח זה ,לממונה על הביטחון לפחות  7ימים לפני המועד המתוכנן לתחילת עבודתו.

.6

הקבלן מתחייב כי לא יפעל אדם כלשהו מטעמו באתר עבודה של הרכבת או עבור הרכבת ,בלא שקיבל
את אשורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל.

.7

כל מידע ו/או מסמך שימסרו לרכבת ע"י ידי הקבלן בהתאם להוראות נספח זה ,ישמש את הרכבת רק
למטרות נספח זה ,ויישמר בסוד.

.8

אישור העסקת תושבי השטחים שאינם אזרחי ישראל מותנה ,בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת אישור
העסקה בתוקף ,חתום ע"י המינהל האזרחי ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות
המוסמכות בנושא.

.9

אישור העסקת פועלים זרים מותנה ,בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת אישור עבודה ואישור שהייה בתוקף
חתום ע"י משרד הפנים ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות המוסמכות בנושא.

.10

נמצא אדם המועסק מטעם הקבלן ,בפרויקטים עבור הרכבת ו/או במתחמי הרכבת ,שלא קבל את
אשורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל ,יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בסך של  ,₪ 500בגין
כל אדם ולכל יום של הפרה בלא צורך בהוכחת נזק.
פיצוי זה יינתן מבלי לגרוע בכל סעד אחר הנתון לרכבת ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין ובכלל זה הפסקת
עבודתו של הקבלן בגין הפרת התחייבותו בנספח זה.

שם החותם ותפקידו

חתימה וחותמת

רכבת ישראל בע"מ
בטחון
אגף
טל'03-6937524/8 :
פקס'03-6937493 :

הסכמה למסירת מידע
מצורף לנספח הביטחון לחוזה

אני הח"מ ____________________
שם משפחה

מס' ת.ז________________ .
כולל ספרת ביקורת

שם פרטי

שם האב___________________ :

תאריך לידה_______________ :

כתובת___________________________________________________ :
רחוב

מספר

עיר

מיקוד

שם החברה/קבלן ______________________________________

מסכים בזאת כי משטרת ישראל תעביר לנציגו המוסמך של רכבת ישראל ,מידע פלילי
אודותיי בהיקף המגיע ל -רכבת ישראל ,על פי חוק.
ידוע לי ,כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את המשטרה ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת
המידע אודותיי.

חתימת המצהיר_______________________ :
תאריך_______________________ :

דף ______ מתוך _______
תאריך _______________
לכבוד
רכבת ישראל  /אגף בטחון
באמצעות פקס'03-6937493 :

טופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים
מצורף לנספח הביטחון לחוזה

חוזה

מס':

תאור

__________________

העבודה:

___________________________________________________________
שם הקבלן_________________________________________ :
פרטים להתקשרות חוזרת :שם ______________________:טלפון __________________:פקס'__________________:
מס' הזהות

שם
משפחה

שם
פרטי

שם
האב

תאריך
לידה

כתובת מלאה

הערות

הערה :לכל עובד ,יש לצרף טופס אישור הסכמה למסירת מידע פלילי ,חתום ע"י העובד עצמו.

טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
לצורך קבלת מידע על הרישומים המנוהלים במאגר המידע הפלילי שבמשטרת ישראל יש למלא את פרטי העובד
הדרושים כפי המתואר בטופס זה.

שם השדה

מספר
תווים

מס'
1

תעודת זהות

9

2
3
4
5
6

שם משפחה
שם פרטי
שם אב
תאריך לידה
מיקוד

18
15
15
8
5

7
8
9
10
11

ישוב
רחוב
מס' בית
כניסה
דירה

שדה למילוי

הערות

1 2 3 4 5 6 7 8 9

/

/

שם החברה  /קבלן _________________________________
אני הח"מ ,אשר הפרטים שלי מופיעים במסמך זה ,מסכים בזאת כי משטרת ישראל
תעביר לנציגו המוסמך של רכבת ישראל בע"מ מידע המצוי אודותיי במרשם
הפלילי וזאת בהיקף מידע המגיע ל רכבת ישראל בע"מ על פי חוק המרשם הפלילי
ותקנות השבים התשמ"א .1981
ידוע לי כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את משטרת ישראל ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת
המידע אודותיי.
מסמך זה יהיה בתוקף בתהליך בדיקת התאמתי הביטחונית לעבודה וכל עוד אהיה מועסק ב/עבור
רכבת ישראל.

חתימת המצהיר

________________________

תאריך

________________________
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נספח ט'
נספח בטיחות
)מצורף בנפרד(
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נספח י'  -נוסח הצהרת קבלן משנה
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ )להלן :המזמין(
אנו הח"מ________________ ,ח.פ _______________ .מתחייב בזאת כלפי רכבת ישראל כדלקמן:

.1

אנו נבצע עבודה מסוג _________ )להלן :העבודה( כקבלן משנה של _____________ )להלן :הקבלן(
הקריית הנהלת הרכבת בלוד )לרבות בניין הנהלת הרכבת ,בית הספר להדרכה ומרתף "משואה"( )להלן:
המתחם(.

.2

אנו מתחייבים לבצע את העבודה במלואה ,במועדה ,ברמה ובאיכות מעולה ולשביעות רצונו המלאה
של המזמין.

.3

ראינו ,ביקרנו ,בדקנו ,את המתחם ,מערכות המתחם ואנו מכירים את המתחם וסוגי המתקנים ואת
אופי פעולתם ושיטות אחזקתם ואנו יכולים ומסוגלים לבצע את העבודה באופן מלא ומעולה.

.4

קיבלנו את כל ההסברים מאת הקבלן בדבר ביצוע העבודות ודרישות המזמין ובכלל זה קראנו בקפידה
את הוראות ההסכם שנחתם בין המזמין לבין הקבלן ביום ____ ואת המפרט המצורף להסכם )להלן:
ההסכם בין הקבלן לבין המזמין( ואלה מקובלים עלינו באופן מלא ואנו נמלאם באופן מלא בכל הקשור
לביצוע העבודה על ידנו.

.5

אנו מתחייבים כלפי המזמין למלא באופן מלא את כל הוראות ההסכם שנחתם בין ההסכם בין הקבלן
לבין המזמין בנאמנות ובמסירות ,ולהשתמש בכישורינו ,ידיעותינו וניסיוננו לתועלת המזמין ובהתאם
ללוחות הזמנים.

.6

אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ו/או חוזה ,להתקשרות ביננו לבין הקבלן ו/או
לביצוע העבודה.

.7

אנו בעלי בעל כל האישורים ו/או הרשיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודה.

.8

אנו מצהירים ומתחייבים כי לא יחול בין המזמין ו/או מי מטעמו ובינינו ו/או מי מעובדינו כל יחסי
שליחות ו/או יחסי עובד-מעביד .אנו נבצע את העבודות כקבלן עצמאי ונפצה ונשפה את המזמין בגין כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ליחסי עובד-מעביד בין מי מעובדינו ו/או מטעמנו לבין המזמין .אנו
מתחייבים לשלם לעובדינו את שכרם ,דמי חופשה שנתית ופדיון חופשה ,תשלום עבור ימי חג ,דמי
הבראה ,דמי מחלה ,גמול עבור עבודה בשעות נוספות ,גמול עבור עבודה ביום המנוחה השבועי או בחג,
דמי נסיעה ,הודעה מוקדמת או פדיון הודעה מוקדמת ,פיצויי פיטורים וכן כל תשלום או זכות אחרת
עפ"י כל דין ,ובכלל זה ,עובדינו יקבלו את כל התנאים המפורטים בצווי ההרחבה הרלוונטיים .אנו נמלא
כל דרישה מאת המזמין ו/או מי מטעמו בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק על ידנו.
אנו נמלא כל דרישה כאמור תוך  24שעות ממועד קבלתה .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא נחזור
להעסיקו במתחם בין במישרין ובין בעקיפין.

.9

כל המועסקים מטעמנו יהיו בעלי אישור ביטחוני מתאים מטעם הממונה על הביטחון של המזמין.

.10

אנו מסכימים למלא אחר כל הוראה של המזמין ביחס לעבודה כאילו ניתנה על ידי הקבלן ומסכימים כי
למזמין זכות לאכוף עלינו ישירות זכות שיש למזמין כלפי הקבלן.
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.11

אנו מתחייבים להמציא למזמין כל מסמך שידרוש המזמין מאתינו מיד עם דרישה.

.12

מובהר ,לנו ,כי כל תמורה המגיעה לנו בגין העבודה תשולם לנו על ידי הקבלן והמזמין לא ידרש לשלם
לנו דבר עבור העבודה ,ובכלל זה גם אם ביצענו את העבודה באופן מלא ולא קיבלנו תשלום כלשהו מאת
הקבלן מכל סיבה שהיא .אנו פוטרים את המזמין באופן מלא ומוחלט מתשלום כל תמורה המגיעה לנו
בגין ביצוע העבודה ו/או כל הוראה שניתנה על ידי המזמין ו/או הקבלן ביחס לעבודה.

.13

ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי ההסכם בין המזמין לבין הקבלן אינו הסכם לטובתנו ולא נהיה רשאים לדרוש
דבר מכוחו כלפי המזמין ו/או לאכוף אותו על המזמין.

.14

ידוע לנו ,כי המזמין רשאי לצמצם את היקף העבודה לפי שיקול דעתו הבלעדי ו/א להפסיקה ,מכל סיבה
שהיא ,ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין בעניין זה.

.15

אנו פוטרים את המזמין באופן מוחלט וסופי מכל תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד
שיגרם לנו ו/או למי מטעמינו בגין ביצוע העבודות.

.16

אנו מתחייבים לנקוט על חשבוננו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע כל נזק ו/או אובדן לגוף ,לרכוש
ו/או לנפש לו עצמו ו/או למי מטעמו ו/או למזמין ו/או לצד ג' כלשהו .אנו נהיה אחראים כלפי המזמין
לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא ,לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר
יגרמו לכל אדם ו/או אגוד ,לרבות למזמין ו/או לכל צד שלישי ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע
העבודות על ידנו ו/או על-ידי עובדינו ו/או שלוחינו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל שלנו ו/או של
עובדינו ו/או שלוחינו .אנו מתחייבים לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את
המזמין ו/או מי מטעמו ,בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לנזקים ו/או הוצאות שאנו אחראים
להם לפי מכתב הצהרות זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

.17

אנו מתחייבים לפנות את המתחם מיד עם דרישה של המזמין והשאירו נקי מכל חפץ השייך לנו ובמצב
בו קיבלנו אותו.

.18

ידוע לנו ,כי ביטול ו/או סיום ההסכם בין המזמין לבין הקבלן יגרור הפסקת העבודה ואנו מוותרים על
כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בעניין זה.

.19

הסכמה מצד המזמין לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסויים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה
שווה למקרה אחר .לא השתמש המזמין בזכויות שניתנו לו על-פי ההסכם במקרה מסויים ,אין לראות
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי
הסכם זה.

.20

כי אין בביצוע העבודות על ידנו )לרבות על ידי כל מי מהמועסקים על ידנו ו/או מטעמנו( כדי ליצור ניגוד
אינטרסים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינינו )לרבות כל מי מהמועסקים
על ידינו ומטעמנו( ובין המזמין .אנו מתחייבים להימנע מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים כאמור
ובכל מקרה שייווצר ניגוד אינטרסים כאמור או חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה נודיע על כך לקבלן
ולמזמין ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

.21

אם ימצא המזמין כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים ביני לבין המזמין ו/או לבין הקבלן ,יהיה המזמין
רשאי להורות על הפסקת עבודתנו לאלתר בלי שנהיה זכאים לקבלת פיצוי כלשהו מהמזמין.

.22

הצהרה זו מחייבת את כל עובדינו ו/או מי מטעמנו ואנו נהיה אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של מי
מעובדינו ו/או מי מטעמינו בניגוד להוראות הצהרה זו.
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ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

___________________
חתימה  +חותמת
שמות החותמים:
שם  ,_____________ :ת.ז ,______________ .תפקיד ____________
שם  ,_____________ :ת.ז ,______________ .תפקיד ____________

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________ מ.ר _________ .כתובת _______________ מאשר בזאת כי החותמים דלעיל
מוסמכים לחייב את _________________ לכל דבר ועניין בכל הקשור להתחייבות.
____________________
_________________,עו"ד
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נספח יא'  -הסכם משולש
אשר נערך ונחתם ב__________ ביום ______ לחודש ___________שנת _____
בין

רכבת ישראל בע"מ
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז,
ת .ד 18085 .תל אביב 61180
)להלן" :הרכבת" ו/או "המזמין"(
)להלן" :המזמין""(
מצד אחד
לבין
________________
ח.פ_____________ .
שכתובתה לצורך הסכם זה:
)להלן" :הקבלן"(
מצד שני
לבין
________________
ח.פ_____________ .
שכתובתה לצורך הסכם זה:
)להלן" :קבלן הממונה"(
מצד שלישי
הואיל

וביום __________ נחתם חוזה בין המזמין ובין הקבלן ו/או בין המזמין לבין הקבלן ובין גורם נוסף
)להלן יקרא החוזה על כל מסמכיו ונספחיו" :החוזה הראשי"( בדבר ביצוע עבודות להקמת הפרויקט,
כהגדרתן וכמשמעותן בחוזה הראשי )אף אם המשמעות שונה( ,המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

והואיל

וביום __________ נחתם חוזה בין המזמין ובין קבלן הממונה )להלן יקרא החוזה על כל מסמכיו
ונספחיו" :החוזה המשני"( בדבר ביצוע עבודות ו/או שירותים ,כהגדרתן בחוזה המשני ,המהווה חלק
בלתי נפרד מחוזה זה;

והואיל

והמזמין מעוניין כי קבלן הממונה יבצע את העבודות המפורטות בחוזה המשני )להלן" :העבודה"(
כקבלן משנה מטעם הקבלן כהגדרתו בחוזה הראשי;
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והואיל

ועל פי הוראות החוזה הראשי ,הקבלן התחייב לחתום עם המזמין על חוזה משולש בנוסח חוזה זה
אשר על פיו יהיה קבלן הממונה לקבלן משנה של הקבלן בביצוע העבודה והכל כמפורט בחוזה הראשי;

והואיל

וברצון הקבלן הממונה לבצע את העבודה כקבלן משנה של הקבלן על פי הוראות חוזה משולש זה ועל
פי הוראות החוזה הראשי;

והואיל

וברצון הקבלן להעסיק את קבלן הממונה כקבלן משנה מטעמו על פי חוזה משולש זה ועל פי החוזה
הראשי;

והואיל

וברצון הצדדים כי העבודה תבוצע על ידי קבלן הממונה כקבלן משנה של הקבלן לרבות לזכויות וחובות
קבלן הממונה והמזמין הקשורות בתשלומים ובערבויות כמפורט בחוזה משולש זה להלן;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא לחוזה משולש זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

הקבלן הממונה מתחייב לבצע את העבודה במלואה ,במועדה ,ברמה ואיכות מעולים ביותר ולשביעות רצונם
המלא של המזמין ,המנהל ,והקבלן בהתאם להוראות החוזה המשני וחוזה משולש זה ,כקבלן משנה של הקבלן,
וזאת כל עוד לא הורה לו המזמין אחרת.
מובהר ,כי הקבלן הממונה והקבלן לא יהיה רשאים לעשות כל שינוי בחוזה המשני ו/או בחוזה זה ובכלל זה לא
יהיו רשאים לשנות מחירים ,להקטין את היקף העבודה ו/או להגדילה ו/או לבטל ו/או להפסיק את החוזה המשני
ו/או לבצע כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאת המזמין שיהא רשאי לסרב מכל סיבה שהיא
ו/או להתנות את השינוי בכל תנאי שהוא ,הכל לפי שיקול דעתו המוחלט .אם וככל שהקבלן ו/או הקבלן הממונה
מבקשים אישור המזמין לשינוי החוזה המשני ו/או חוזה זה ,הרי שתנאי להסכמת המזמין כאמור הוא פנית שני
הצדדים זמן סביר בכתב ומראש )וכל הפחות  14יום( לפני מועד השינוי על מנת לאפשר למזמין לשקול עמדתו.

.3

למען הסר ספק ,מובהר ,כי הקבלן מתחייב להעסיק את הקבלן הממונה כקבלן משנה שלו לכל דבר וענין בביצוע
העבודה ,וזאת כל עוד לא הורה לו המזמין אחרת וכפוף לתנאים המפורטים להלן בחוזה משולש זה.

.4

החוזה הראשי
4.1

עם חתימת חוזה משולש זה יהיה קבלן הממונה לקבלן המשנה של הקבלן על פי החוזה הראשי ויחולו על
היחסים ביניהם ההוראות הנוגעות לענין והמצויות בחוזה הראשי בכפוף לאמור להלן.

4.2

הקבלן הממונה מצהיר כי הוא קרא בעיון את החוזה הראשי לרבות המפרט וכי פרטיהם ידועים לו והוא
מסכים להם ולהתחייבויות החלות עליו על פיהם ו/או מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך.

4.3

הקבלן מצידו מצהיר ,כי קרא בעיון את הוראות החוזה המשני והן מוכרות לו היטב והוא מתחייב לפעול
על פיהם והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה לסטות מהן.
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 .5הקבלן והקבלן בלבד יהיה חייב לשלם לקבלן הממונה ישירות את "שכר החוזה" בהתאם להוראות החוזה
המשני ועל פי מועדי התשלום כקבוע בחוזה המשני .הקבלן ו/או קבלן הממונה פוטרים בזה את המזמין מכל
חוב ו/או חבות לשלם לקבלן הממונה תמורה כשלהי עבור עבודתו החל מיום חתימת הסכם זה .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,מצהיר קבלן הממונה כי הוא פוטר את המזמין מתשלום התמורה גם אם התמורה )כולה או
חלקה( עבור עבודתו ו/או שירותיו לא שולמו לו על ידי הקבלן ,מכל סיבה שהיא.

 .6מוסכם בזאת כי הערבויות אשר הקבלן הממונה חייב להמציא הן אותן ערבויות המפורטות בחוזה המשני אולם
מוסכם כי הערבויות יערכו על שם ולטובת המזמין בלבד .הערבויות ימסרו למזמין ויוחזקו על ידי המזמין בלבד.
בכל מקרה שהקבלן יהיה מעוניין שהמזמין יממש את ערבויות הקבלן הממונה ,יפנה הקבלן למנהל שיחליט
האם למסור או לממש את הערבויות אם לאו .הכרעתו של המנהל תהיה סופית .בכל מקרה כל התקבולים
שיתקבלו בקשר עם חילוט הערבויות יהיו שייכים למזמין בלבד ,אלא אם יחליט המזמין אחרת.
 .7מוסכם ,כי אישורי הביטוח וכן ההתחייבויות ביחס לביטוח מכח החוזה המשני ימשיכו לחול לטובת המזמין.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן מתחייב בהתאם להוראות החוזה הראשי לוודא כי הקבלן הממונה עורך
את הביטוחים המתאימים להבטחת אחריותו בקשר עם העבודה.
 .8בגין שירותיו של הקבלן לפי חוזה משולשה זה ו/או בגין שירותיו לקבלן הממונה ובגין האחריות שחלה על
הקבלן על פי החוזה הראשי לביצוע העבודה על ידי קבלן הממונה ,ועל פי האמור בחוזה משולש זה ,יהיה הקבלן
זכאי לתמורה כמפורט בחוזה הראשי ,על-פי תנאי החוזה הראשי.
 .9על אף כל דבר אחר האמור בחוזה משולש זה ו/או בחוזה הראשי ,יהיה המזמין רשאי בכל עת בו יהיה סבור,
על פי שיקול דעתו המוחלט ,כי הקבלן הפר את התחייבויותיו על פי החוזה הראשי ו/או על פי חוזה משולש זה,
לבטל את החוזה המשולש ,וזאת על ידי מתן הודעות בכתב לקבלן ולקבלן המשנה הממונה .ממועד מתן ההודעה
כאמור יחדל קבלן הממונה מהיות קבלן משנה של הקבלן ,וקבלן הממונה יהיה חייב להמשיך ולבצע במלואן
ובמועדן את התחייבויותיו על פי חוזה זה ישירות כלפי המזמין ויחולו כל תנאי החוזה המשני בשינויים
המחויבים .האמור לעיל אינו גורע מזכויותיו האחרות של המזמין על פי החוזה הראשי ו/או החוזה המשני ו/או
על פי כל דין.
 .10למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי ממועד ביטול החוזה המשולש על ידי המזמין כאמור ,לא יהיה הקבלן
זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותיו ו/או התחייבויותיו כלפי ו/או בקשר לקבלן הממונה כפי שתמורה זאת
פורטה ונקבעה בחוזה הראשי .כמו כן ,לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש מהמזמין ו/או מכל גורם אחר תמורה נוספת
כלשהי ו/או לדרוש תשלום אחר כלשהו ו/או החזר הוצאות כלשהם בגין השירותים שנתן לקבלן הממונה ו/או
בגין התחייבויותיו כלפיו ו/או בקשר לקבלן המשנה הממונה כאמור.
 .11למרות כל דבר אחר האמור בחוזה משולש זה ו/או בחוזה הראשי ,יהיה המזמין רשאי בכל עת בה יהיה סבור
על פי שיקול דעתו המוחלט כי קבלן הממונה הפר את התחייבויותיו על פי חוזה משולש זה ו/או על פי החוזה
המשני ,לבטל את החוזה המשולש ו/או את החוזה המשני ,וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן ולקבלן המשנה
הממונה .ממועד מתן ההודעה יחדל קבלן הממונה מהיות קבלן משנה של הקבלן ,יבוטל חוזה משולש זה והחוזה
המשני והמזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לבחור קבלן משנה ממונה אחר אשר ימלא את מקומו של הקבלן
הממונה .החליט המזמין לבחור קבלן ממונה אחר ,יהיה הקבלן חייב לחתום עם קבלן הממונה האחר על חוזה
משולש חדש כדוגמת חוזה זה ויחולו על היחסים שבין קבלן הממונה האחר לבין הקבלן הוראות החוזה
המשולש החדש והוראות החוזה הראשי בשינויים המחויבים .לחילופין ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של
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המזמין יכול המזמין להחליט כי הקבלן הממונה האחר יהיה קבלן משנה של הקבלן ,כהגדרתו בחוזה הראשי,
ללא התקשרות בחוזה עם המזמין .האמור לעיל אינו גורע מזכויותיו האחרות של המזמין על פי כל דין.
 .12למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת ,כי ממועד ביטול החוזה המשולש על ידי המזמין לא יהיה הקבלן ו/או
הקבלן הממונה זכאי לדרוש מהמזמין ו/או מכל גורם אחר תמורה נוספת כלשהי ו/או לדרוש תשלום אחר
כלשהו ו/או החזר הוצאות כלשהם לרבות נזקים ו/או הספדים שנגרמו להם ובכלל זה לא יהיה רשאי הקבלן
בזכאי לדרוש מהמזמין ו/או מכל גורם אחר תמורה נוספת כלשהי ו/או לדרוש תשלום אחר כלשהו בגין
השירותים שנתן לקבלן הממונה ו/או בגין התחייבויותיו כלפיו ו/או בקשר לקבלן הממונה כאמור ,לרבות בקשר
לביטול החוזה המשולש עימו.
 .13מוסכם בזאת כי על הקבלן וקבלן הממונה לשתף פעולה ביניהם ועם המזמין במגמה לבצע את התחייבויותיהם
בלוחות הזמנים הנדרשים על ידי המזמין בטיב מעולה ובמסגרת התקציבית ושכר החוזה .בכל סכסוך שיתגלע
בין הקבלן הממונה לבין הקבלן תכריע הרכבת והחלטתה תחייב את שני הצדדים ,לכל דבר ועניין ,והקבלן ו/או
הקבלן הממונה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת בגין החלטה של המזמין כאמור.
 .14כתובות הצדדים לענין חוזה זה תהיינה כדלקמן:
המזמין_____________________________________________ :
הקבלן_____________________________________________ :
קבלן המשנה הממונה____________________________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

המזמין

הקבלן

קבלן המשנה הממונה
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