עמוד  1מתוך 11

נספחים למסמך A
טפסים למילוי ע"י המציע
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נספח A1

יוכנס למעטפה החיצונית

פרטי והצהרת המציע
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אני/אנו הח"מ (שם ות"ז) _____________________________________________________
מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס'  21612מטעם [יש למלא את שם הגוף המשפטי של המציע]
______________________________________________ע.מ/ח.פ __________________
כתובת ____________________________________________ מיקוד_____________
טלפון _________________ פקס' _________________ דוא"ל ______________________
(להלן" :המציע"),
מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1קראנו בעיון והבנו היטב את האמור במסמכי המכרז ,הכוללים נספחים למסמכי המכרז לרבות
החוזה והנספחים המצורפים לו וכן הודעות למציעים ככל שמופיעות באתר האינטרנט של רכבת
ישראל תחת רשימת מסמכי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .2מסמכי המכרז וההסכם ,ככתבם וכלשונם ,ברורים ונהירים לנו ואנו מסכימים לתנאים
המפורטים בהם.
 .3מובהר בזאת כי כמות השעות השנתיות ,המפורטות במסמכי המכרז ,הינן אומדן שעות בלבד
והינן הערכה זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת לכמות השעות שתבוצענה בפועל ואין בהן כדי
לקבוע או לרמז על היקף העבודות היזומות ,על פי דרישה ,אשר יוצאו בפועל למציע זוכה כלשהו,
באם יוצאו.
 .1הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים,
נכונים ומדויקים.
 .5הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בבצוע השירותים מיד עם
חתימת ההסכם או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצועם בתנאים
המפורטים בחוזה ,תמורת התשלום המוצע על ידנו.
 .6הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע ו/או הספק במכרז (לרבות ההסכם ונספחיו) מקובלות
עלינו במלואן .בחתימתנו על טופס זה כאילו חתמנו על כל עמוד ועמוד במסמכי המכרז כפי
שנוסחו על ידי הרכבת ועל ההצעה כפי שצורפה על ידנו .אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל
טענה של אי הסכמה ו/או אי בהירות לאיזה מתנאי המכרז ו/או הטענה שהעדר חתימה על מסמך
כלשהו ,במסמכי המכרז ו/או ההצעה כפי שהוגשה על ידנו ,אינה מחייבת אותנו באופן מלא.
 .7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של המסמכים שלהלן שצורפו על ידנו להצעה ,מוסכם עלינו
באופן מלא והחתימה על טופס זה תראה לכל דבר ועניין כאילו קראנו ,הבנו ,אישרנו והסכמנו
לכל האמור בכל אחד מהמסמכים שלהלן בנפרד.


נספח  - Aפרטי והצהרת המציע;



נספח  -A1טופס ההצעה הכספית;
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נספח  -A1aתעריפי חשכ"ל -תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים;



כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 1776-אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חבות מס) ,לרבות התצהיר המצורף כנספח .A2



נספח  – A3תצהיר המציע.



נספח  -A4לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי  6.2.3ולצורך ביצוע הניקוד המקצועי
ולניקוד שביעות הרצון.



נספח  – A5הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך.



נספח  – A6התחייבות לשמירת סודיות.

הבהרה :נספחי הניסיון -אם הלקוח הוא רכבת ישראל ,יש להחתים את איש הקשר בהתאם
להוראות הטופס.
נספח  Bלהזמנה– החוזה ונספחיו ,לרבות:


נספח א' :האפיון הטכני



נספח ב' :התמורה



נספח ב' :אישור עריכת הביטוח



נספח ג' :ערבות בנקאית אוטונומית



נספח ד' :הצהרת סודיות



נספח ה' :העברה בנקאית



נספח ט' :הודעות למציעים.

אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת
באופן מפורש מסמכי המכרז.

תאריך

חותמת

חתימת מורשה/י חתימה

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייבים את
המציע בקשר עם מכרז מס'  21612לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת
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נספח A1
טופס ההצעה כספית

יש להכניס טופס זה בלבד למעטפה הפנימית
מכרז מס'  –20612למתן שירותי ייעוץ בתחום הלו"ז ובקרת לו"ז בתכנית הפיתוח של רכבת
ישראל
אני/נו הח"מ ______________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין
המציע)
של
המשפטי
הגוף
(שם
מטעם
2061
מס'
מכרז
__________________________________ ח.פ __________________ כתובת
טלפון__________________.
__________________מיקוד__________
פקס' _______________.דוא"ל_________________________ (להלן" :המציע")
מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.1

מאשרים שקראנו והבנו מסמכי המכרז ואת החוזה ובין היתר את האמור בנספח א' לחוזה
(האפיון הטכני) המפרט את דרישות ותנאי השירות הנדרש.

.2

מודעים לכך שהיקף השעות המפורט להלן ,הינו בהתאם להערכה בלתי מחייבת של
הרכבת.

.3

מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה
בביצוע העבודות נבצען כאמור במלואן ,במחירים המפורטים בטבלה להלן.

.1

כמו כן ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הינו חוזה מסגרת וייחתם
בהתאם כאשר מצורף אליו מחיר שעת ייעוץ ,בהתאם למנגנון האיזון ולהצעת המציע.

.5

מובהר בזאת כי כמות השעות השנתיות ,במסמכי המכרז ,הינן אומדן שעות בלבד והינן
הערכה זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת לכמות השעות שתבוצענה בפועל ואין בהן כדי
לקבוע או לרמז על היקף העבודות היזומות ,על פי דרישה ,אשר יוצאו בפועל למציע זוכה
כלשהו ,באם יוצאו.

.6

מודעים לכך כמות השעות השנתיות המפורטת במסמכי המכרז ,הינה אומדן שעות לפי
הערכה זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת אודות הכמויות הנדרשות וכי הכמויות המפורטות
ישמשו כהערכה בלבד .כמו כן ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה
הנו חוזה מסגרת וייחתם בהתאם כאשר מצורף אליו תעריף שעת ייעוץ בלבד וכן כי כאמור
במסמכי החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הזמנות העבודה שידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל,
באם ידרשו וכי הרכבת אינה מתחייבת לכמות מינימאלית כלשהי.

.7

מודעים כי סך התמורה לעיל סופי וכולל את כל הוצאותיו של הספק ,הן הישירות והן
העקיפות ,ובכלל זה עבור העמדת כל שירותי המשרד הדרושים ,לרבות העסקת עובדים ו/או
יועצי משנה ,אש"ל ,הוצאות נסיעה ,הוצאות כלליות ,הפקת דו"חות ומסמכים שונים ,כל
הוצאה אחרת שתידרש לשם מתן השירותים נשוא הסכם התקשרות זה ,בין היתר ,מלוא
ההוצאות הנדרשות לצורך מתן השירותים המוגדרות במפרט הטכני.
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שירותים נוספים -עבור השירותים הנוספים הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,כמפורט
באפיון הטכני ובחוזה ,לקבוע את התמורה לכל מטלה ומטלה במחיר קבוע וסופי אשר ישולם
באבני דרך .

.8

במקרה זה ,התהליך לקביעת המטלה והתמורה עבורה ,יהיה באופן הבא:
-

הרכבת תעביר לחברה המנהלת את פירוט תכולת ההזמנה הנדרשת.

-

המציע הזוכה יגיש לרכבת הצעה למתן השירותים או השירותים המורחבים אשר
תהיה מבוססת תכולת העבודה המבוקשת בהתבסס על נספח התמורה לחוזה (נספח ב'
לחוזה).

-

הרכבת תבחן את הצעת המציע הזוכה וינוהל מו"מ עד להסכמה על תכולת העבודות,
לוחות הזמנים לבצועה ,התמורה בגינה ואבני הדרך לתשלום.

-

מקום בו הרכבת לא קיבלה את עמדת המציע הזוכה תוצא המטלה בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת.

-

על התמורה ,עפ"י חוזה זה יחולו גם כל ההוראות המפורטות בנספח ב' להסכם.

.7

מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.11

מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ולא כוללים מע"מ.

.11

מודעים לכך כי המחירים המוצעים בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה
במתן השירותים.

.12

לאחר שבחנו את נספח התמורה המצורף לחוזה ,ואת כל יתר מסמכי המכרז והחוזה ,אנו
מציעים בזאת לבצע את העבודות בהתאם לתעריפי חשכ"ל (המתפרסם ומתעדכן מעת לעת)
ליועצים לניהול (מקצועות שונים) ,יועץ  ,2המצורף כנספח  A1aולאחר ניכוי הנחה המפורטת
בהצעתנו שלהלן והכל כמוגדר במסמכי ההזמנה.

בשים לב לאמור במסמכי מכרז מס'  ,20612לרבות לאמור בחוזה על
נספחיו ,הצעתנו הכספית הינה כדלהלן:

ההנחה המוצעת ,שתנוכה
ממחירון חשכ"ל (יועצים
לניהול) הינה בשיעור אחיד
של:
תאריך

חותמת המציע

________%
(__________________________
אחוזים)

חתימת מורשה/י חתימה
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נספח A1a
תעריפי חשכ"ל -תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים
(יצורף כקובץ נפרד)
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נספח A2

יוכנס למעטפה החיצונית

תצהיר בהתאם להוראת סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 0796
לאחר שהוזהרתי כי
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:

(להלן" :המציע")

.1

הנני משמש כמנהל בחברת
ח.פ/.ע.מ.

.2

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הנם כמשמעתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו
.1776

.3

הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות,

והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.
–

ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  -כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
.1

אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף ( 2א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים הנ"ל,
הקיימים בידי וצורפו להצעתי.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

חתימת מורשה/י חתימה _________________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייבות
את המציע בקשר עם מכרז מס'  20612לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד (שם+משפחה)

חתימה וחותמת
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נספח A3

יוכנס למעטפה החיצונית

תצהיר המציע
 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן:
(להלן" :המציע")

.0

הנני משמש כמנהל במציע
והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.
ח.פ/.ע.מ.

.2

בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1777-מתחייב ומצהיר
בזאת כדלקמן:
 2.0לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל
ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של רכבת ישראל
בע"מ (להלן – "רכבת" " /הרכבת") או נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת ו/או מי מטעמה ו/או
כל גורם אחר ,בקשר להליך ההתקשרות נשוא מכרז מס' ( 21612להלן" :ההתקשרות") ו/או כל
חוזה/הזמנה/מטלה הנובעים ממנו.
 2.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרות ו/או לכל
חוזה/הזמנה/מטלה הנובעים ממנו.
 2.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 2.2לא לפעול בניגוד לאמור בס"ק  2.2לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרכבת ו/או כל
חוזה/הזמנה/מטלה שנובעים מהם.

.2

התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו ,פעל בניגוד לאמור בסעיף  2לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה
את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך התקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה
כאמור ,ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה/מטלה הנובעים מהליך
ההתקשרות.

.2

הנני מתחייב להביא תוכן תצהיר זה לידיעת עובדי ,קבלני המשנה ,נציגי ,סוכני וכל מי מטעמי
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות ו/או חוזה/הזמנה/מטלה הנובעים ממנו.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
חתימת מורשה/י חתימה _________________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייבות
את המציע בקשר עם מכרז מס'  20612לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד (שם+משפחה)

חתימה וחותמת
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נספח A4

יוכנס למעטפה החיצונית

לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי  6.2.2הנוגע לניסיון המציע ולצורך בחינת אמות המידה להערכה
מקצועית של המציע ושביעות רצון מפרויקטים קודמים
מילוי טופס זה נדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי  6.2.3למסמכי ההזמנה הנוגע לניסיון
המציע ולצורך בחינת אמות המידה להערכה מקצועית של המציע ושביעות רצון מפרויקטים קודמים
(סעיף  13.1ו 13.2-למסמכי ההזמנה).

פרויקט 0
שם הפרויקט ____________________________________________ :
סוג הפרויקט (כהגדרתם בסעיף  6.0למסמכי ההזמנה)-
 פרויקט תשתית (כמוגדר בסעיף   / )6.0.0פרויקט תחבורתי (כמוגדר בסעיף /)6.0.2
 פרויקט מבנים (כמוגדר בסעיף )6.0.2
המציע נדרש לסמן את סוג הפרויקט הרלוונטי ב -
תיאור כללי של הפרויקט שבוצע ע"י המציע
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
היקף כספי של הפרויקט____________________________________________ :
מועד תחילת ביצוע הפרויקט (מועד צו התחלת עבודה) (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד סיום הפרויקט (מועד הסיום המקורי בהתאם לחוזה) (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד סיום ביצוע הפרויקט בפועל (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד התחלת ביצוע הבקרה על הפרויקט _____________________________
מועד סיום ביצוע הבקרה על הפרויקט _______________________________
פרטי איש קשר:
שם מלא _______________________________ :תפקיד______________________ :
טלפונים_________________________________________________________________ :
איש הקשר הינו :מזמין העבודה  /מנהל הפרויקט (יש למחוק את המיותר)
פרטי איש קשר:
שם מלא _______________________________ :תפקיד______________________ :
טלפונים_________________________________________________________________ :
איש הקשר הינו :מזמין העבודה  /מנהל הפרויקט (יש למחוק את המיותר)
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פרויקט 2
שם הפרויקט ____________________________________________ :
סוג הפרויקט (כהגדרתם בסעיף  6.0למסמכי ההזמנה)-
 פרויקט תשתית (כמוגדר בסעיף / )6.0.0
 פרויקט תחבורתי (כמוגדר בסעיף /)6.0.2
 פרויקט מבנים (כמוגדר בסעיף )6.0.2
המציע נדרש לסמן את סוג הפרויקט הרלוונטי ב -
תיאור כללי של הפרויקט שבוצע ע"י המציע
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
היקף כספי של הפרויקט____________________________________________ :
מועד תחילת ביצוע הפרויקט (מועד צו התחלת עבודה) (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד סיום הפרויקט (מועד הסיום המקורי בהתאם לחוזה) (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד סיום ביצוע הפרויקט בפועל (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד התחלת ביצוע הבקרה על הפרויקט _____________________________
מועד סיום ביצוע הבקרה על הפרויקט _______________________________
פרטי איש קשר:
שם מלא _______________________________ :תפקיד______________________ :
טלפונים_________________________________________________________________ :
איש הקשר הינו :מזמין העבודה  /מנהל הפרויקט (יש למחוק את המיותר)
פרטי איש קשר:
שם מלא _______________________________ :תפקיד______________________ :
טלפונים_________________________________________________________________ :
איש הקשר הינו :מזמין העבודה  /מנהל הפרויקט (יש למחוק את המיותר)
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פרויקט 2
שם הפרויקט ____________________________________________ :
סוג הפרויקט (כהגדרתם בסעיף  6.0למסמכי ההזמנה)-
 פרויקט תשתית (כמוגדר בסעיף / )6.0.0
 פרויקט תחבורתי (כמוגדר בסעיף /)6.0.2
 פרויקט מבנים (כמוגדר בסעיף )6.0.2
המציע נדרש לסמן את סוג הפרויקט הרלוונטי ב -
תיאור כללי של הפרויקט שבוצע ע"י המציע
_______ ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
היקף כספי של הפרויקט____________________________________________ :
מועד תחילת ביצוע הפרויקט (מועד צו התחלת עבודה) (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד סיום הפרויקט (מועד הסיום המקורי בהתאם לחוזה) (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד סיום ביצוע הפרויקט בפועל (___________________ :)dd/mm/yyyy
מועד התחלת ביצוע הבקרה על הפרויקט _____________________________
מועד סיום ביצוע הבקרה על הפרויקט _______________________________
פרטי איש קשר:
שם מלא _______________________________ :תפקיד______________________ :
טלפונים_________________________________________________________________ :
איש הקשר הינו :מזמין העבודה  /מנהל הפרויקט (יש למחוק את המיותר)
פרטי איש קשר:
שם מלא _______________________________ :תפקיד______________________ :
טלפונים_________________________________________________________________ :
איש הקשר הינו :מזמין העבודה  /מנהל הפרויקט (יש למחוק את המיותר)
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נספח A5
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
 .0בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1777-אנו
הח"מ ___________________________________________ מתחייבים ומצהירים
בזאת כדלקמן:
א.

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה
ו/או מחדל של רכבת ישראל בע"מ (להלן – "רכבת" " /הרכבת") או נושא משרה
ברכבת ו/או עובד רכבת או של נושא משרה ברכבת ו/או עובד הרכבת ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים
ממנו.

ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או
עובד רכבת ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי
הקשור להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ג.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישירן ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או
עובד רכבת ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה
מלאכותית ו/או לא תחרותית.

ד.

לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק א-ג לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרכבת ו/או
כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

 .2במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לנו כי הרכבת שומרת
לעצמה את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים
חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או
לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך
ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
 .2אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של הרכבת ו/או חוזה/ההזמנה הנובעים ממנו.
ולראיה באנו על החתום:
שם______________________ :

שם_________________________ :

ת.ז______________________ :.

ת.ז_________________________ :.

חתימה____________________ :

חתימה_______________________ :

חותמת (חברה)_______________________________ :
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נספח A6
התחייבות לשמירת סודיות
אל:

רכבת ישראל בע"מ

.1

אנו הח"מ ______________________________________ ת .ז________________ .
(להלן" :הח"מ") ,מתחייב/ים בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם,
זולת הנוטלים חלק בעבודות ,כל מידע ניהולי ,כספי או אחר ,אשר הגיע ו/או יגיע לידיעתי על
רכבת ישראל או בקשר אליה ,במשך העבודות נשוא הזמנה זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין
אם המידע הגיע בקשר עם עשיית העבודה ובין אם לאו;

.2

הח"מ מתחייב בזה שלא למסור כל פרטים שהם בקשר ו/או אודות ביצוע העבודות ,על תוכנם
או על היקפם ,לכל אדם ו/או גוף שהוא ,אשר לא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י
המנהל הכללי של רכבת ישראל או מי מטעמו.

.3

הח"מ מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש בכל מידע שהוא שהגיע לידיו בקשר עם העבודות,
בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,אלא למטרת ביצוע העבודות.

.4

הח" מ מתחייב בזה לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם
מניעת הגעתו לידי אחר.

.5

הח" מ מצהיר כי ידוע לו שעל כל ההוראות דלעיל חלות הוראות סעיף  118לחוק העונשין,
התשל"ז.1777 -

.6

הח"מ מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו
בבצוע השירותים ,לרבות לקבלני המשנה שבכוונתו להעסיק ולהחתים אותם (את קבלני
המשנה) על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות דנן.

ולראיה באנו על החתום:

שם___________________ :

שם_____________________ :

ת.ז__________________ :.

ת.ז_____________________ :.

חתימה________________ :

חתימה___________________ :

חותמת (חברה)__________________ :
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נספח  - Bההסכם ונספחיו ,לרבות נספח א' להסכם  -המפרט

