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חוזה
________ שנערך ונחתם בתל אביב ביום
:בין
רכבת ישראל בע"מ
באמצעות המורשים להתחייב מטעמה
(")"המזמין" או "הרכבת
:ובין
___________________________
___________________________-ו
(" "הקבלן:)להלן
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REQUEST FOR PROPOSALS

הואיל

ISRAEL RAILWAYS LTD.

ובמסגרת התקשרותו של המזמין עם הקבלן לרכישת קרונועים חשמליים ) EMUלהלן
– "הקרונועים"( ותחזוקת חלק מהקרונועים על ידי הקבלן )הסכם מס' ______(,

המזמין מעוניין להזמין מהקבלן את תכנון והקמת מוסך לתחזוקת הקרונעים
באתר )כהגדרתו להלן( המצוי במתחם המזמין באשקלון ,בשיטת תכנון-ביצוע )design-

 ,(buildלרבות אספקת כל הציוד הדרוש לתחזוקת הקרונועים החשמליים;
והואיל

והקבלן מעוניין לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות חוזה זה כפרויקט בשיטת תכנון-
ביצוע ) (Design-Buildומצהיר כי הוא בעל הכישורים והאמצעים לעשות כן;

לפיכך הוסכם בין הצדדים כמפורט להלן בחוזה זה כדלקמן:
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תוכן עניינים

תיאור פרק

שם פרק

מספרי סעיפים

פרק א'

הגדרות ופרשנות

1-3

פרק ב'

מהות ההתקשרות

4-5

פרק ג'

הקבלן

6-13

פרק ד'

המזמין

14-16

פרק ה'

האתר ומטלות הרכבת

17-21

פרק ו'

לוח זמנים לביצוע הפרויקט ואירועים
מעכבים

22-28

פרק ז'

תכנון

פרק ז'1

עבודות הביצוע

30-33

פרק ז'2

בקרת איכות והבטחת איכות

34-35

פרק ח'

השלמת אבני הדרך

36-39

פרק ט'

מסירת הפרויקט

40-41

פרק י'

בדק

פרק יא'

נהלי בדיקה ודיווחים

43-44

פרק יב'

שינויים

45-52

פרק יג'

תשלומים

53-60

פרק יד'

ערבויות

61-63

פרק טו'

ביטול החוזה על ידי המזמין

64-67

פרק טז'

אחריות ,שיפוי וביטוח

68-69

פרק יז'

כוח עליון

70-73

פרק יח'

זכויות קניין ,קניין רוחני ותוכניות

74-76

פרק יט'

הוראות כלליות לעניין סעדים

77-78

פרק כ'

מיסוי

79-80

פרק כא'

המחאה ושעבוד

81-82

פרק כב'

שונות

83-94
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רשימת נספחים

נספח מס' 1

מספר עקרונות לתכנון-ביצוע

נספח מס' 2

כרך הנדסי

נספח מס' 3

אבני דרך לתשלום

נספח מס' 4

פיצויים מוסכמים לפי ס'  25לחוזה

נספח מס' 5

אישור עריכת הביטוח

נספח מס' 5א' אישור עריכת ביטוח "חבות המוצר"
נספח מס' 6

לוח זמנים מפורט מאושר

נספח מס' 7

ניהול לוחות זמנים לביצוע

נספח מס' 8

הוראות לעריכת תכניות עדות לאחר ביצוע )(as made

נספח מס' 9

טפסים בגין ביצוע שינויים

נספח מס'  10הרשאה לתחילת ביצוע עבודות
נספח מס'  11מסמכי שעבוד ציוד הדיפו
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פרק א' – הגדרות ופרשנות
.1

הגדרות
לכל המונחים שבחוזה זה תהא המשמעות הנתונה להם להלן ,אלא אם עולה אחרת מהקשר
הדברים או מהגיונם.

אבן דרך:

)או אבן דרך לביצוע ותשלום(  -כל אחת מאבני הדרך המפורטות בנספח
 3לחוזה זה ).(Depot Milestone

אדם:

לרבות כל יחיד ,חברה ,שותפות ,תאגיד ,ארגון עסקי ,נאמנות ,משרד
ממשלתי או כל גוף אחר.

אירוע כוח עליון:

כהגדרתו של המונח " "event of force majeureבסעיף  30.1להסכם

העיקרי.
כהגדרתו בסעיף  27.1לחוזה זה.
אירוע מעכב:
אישור על השלמת אבן כהגדרתו בסעיף  37.5לחוזה זה.
דרך:
אישור על
הפרויקט:
אישור

השלמת כהגדרתו בסעיף  39.1לחוזה זה.
מסירת כהגדרתו בסעיף  41.7לחוזה זה )(Completion Certificate

הפרויקט
האתר:

האתר להקמת הפרויקט בחלק ממתחם אשקלון ,במקרקעין הידועים
כדלקמן :גוש  1166חלקות  ;106 ,75גוש  1222חלקה  ;96גוש 1220
חלקה  .69האתר כולל את כל השטחים הכלולים בתחום גבול העבודה
של הקבלן לפי המפה המצורפת בנספח ב '1לכרך ההנדסי ,ובהתאם
למוגדר בכרך ההנדסי ).(Depot Site

בדק

כהגדרתו בסעיף  42.2לחוזה זה )(Depot Warranty

בקשה למידע:
דין:

כהגדרתה בסעיף  48.2לחוזה זה.
כל החוקים ,התקנות ,הצווים ,הכללים ,הפקודות ,תקנים מחייבים,
חוקי עזר ,צווים מנהליים ,לרבות אך לא רק תכניות והיתרים כהגדרתם
בחוק התכנון והבניה )לרבות התכניות הסטטוטוריות( והכל בין אם
נזכרים במפורש בחוזה זה ובין אם לאו ,וכן תקינה זרה ותקינה מקומית
לה מחויב הקבלן לפי חוזה זה ,והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת.

הפרויקט:

כהגדרתו בסעיף  4.1לחוזה זה ).(the Project

הודעת ביטול:
הוראת שינוי:

כהגדרתה בסעיף  65.1לחוזה זה.
כהגדרתה בסעיף  49.2לחוזה זה.

החלטה:
החוזה או

כהגדרתה בסעיף  15.7לחוזה זה.
מסמכי חוזה זה ,בין המזמין לבין
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החוזה:

).(the Maintenance Depot Contract

הסכמי הפרויקט:

כל חוזה עם צדדים שלישיים הנדרש לצורך ביצוע הפרויקט ואשר הקבלן
הוא צד לו.

ההסכם העיקרי :

ההסכם אליו מצורף חוזה זה כנספח  ,F1לרבות להסרת ספק כל
הנספחים האחרים המצורפים אליו ).(the Agreement

הסכם בר רשות:
הצעת הקבלן:

נספח  Uלהסכם העיקרי.
הצעת הקבלן האחרונה שהוגשה במסגרת הליך המכרז .51403

הרשאה לתחילת ביצוע כהגדרתה בסעיף  32.2לחוזה זה.
העבודות:
כהגדרתה בסעיף  17.1לחוזה זה.
זכות השימוש באתר:
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
חוק התכנון והבניה:
הקבלן:
היומן:
יום:

כהגדרתו בראש הסכם זה.
כהגדרתו בסעיף  44.2לחוזה זה.
יום קלנדרי.

הישות הישראלית:

כהגדרתו של המונח  the Israeli Entityבהסכם העיקרי.

יום עסקים או יום כהגדרתו של המונח  Business Dayבחוזה העיקרי.
עבודה:
כרך הנדסי:
הכרך ההנדסי המצורף כנספח  2להסכם זה ).(the Engineering Chapter
לוח הזמנים המפורט:

נספח  6לחוזה זה אשר יצורף לאחר מועד כניסה לתוקף של חוזה זה
ובכפוף לאישור על ידי המזמין ,וכפי שיעודכן מעת לעת במהלך תקופת
החוזה ובהתאם להוראותיו ).(Detailed Schedule

מבוא להנדסה
מדד:

חלק א' לכרך ההנדסי.
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים  -כללי ,המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.

המוסך

כהגדרתו בסעיף  4.1לחוזה זה ,לרבות האתר וציוד הדיפו ) Maintenance

(Depot
כהגדרתו בסעיף  57.1לחוזה זה.
מועד אישור התשלום
מועד כניסת הודעת ביטול החוזה לתוקף ,בהתאם להוראות חוזה זה.
מועד הביטול:
מועד הענקת זכות כהגדרתו בסעיף  17.1לחוזה זה.
השימוש באתר:
מועד הענקת ההרשאה המועד בו הוענקה לקבלן הרשאה לתחילת ביצוע העבודות כהגדרתו
ביצוע בסעיף  32.2לחוזה זה.
לתחילת
העבודות:
מועד השלמה מירבי של כמפורט בנספח מס'  3לחוזה זה.
האבני הדרך
מועד כניסה לתוקף של כהגדרתו בסעיף  23.1לחוזה זה.
חוזה זה:
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מועד מירבי להשלמת כהגדרתו בסעיף  23.3לחוזה זה.
הפרויקט:
מועד מירבי להשלמת כהגדרתו בסעיף  29.2לחוזה זה.
התכנון המפורט:
מועד מסירת הפרויקט:

מועד השלמת תהליך המסירה של הפרויקט בהתאם להוראות סעיף 41
לחוזה זה .

מסירת הפרויקט

כהגדרתו בסעיף  41.7לחוזה )(Completion

מועד קבלת צו התחלת כהגדרתו בסעיף  23.2לחוזה זה.
עבודה:
מחירון:

מחירון דקל האחרון שפורסם במועד הגשת תגובת הקבלן לבקשה למידע
של הרכבת או במועד גילוי האירוע המעכב ,לפי העניין ,ואם אין מחיר
מתאים במחירון דקל ,אז מחירון המאגר המשולב.

מחירי היחידה או כהגדרתם בסעיף  48.4.7לחוזה זה.
מחירי היחידה החסרים
כהגדרתם בפקודת המכרות.
מחצבים:
מטלות הרכבת
מכרז:
ממצאים:

כהגדרתן בסעיף  21לחוזה זה.
ההזמנה להציע הצעות מס'  51403אשר פורסמה על ידי המזמין ,כפי
שעודכנה מעת לעת ,אשר על פיה נבחר הקבלן.
עתיקות ,אתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות(,
מחצבים ,אתרי מצבורי נשק ,אתרי פסולת )לא כולל פסולת בנין( ,ואתרי
פסולת חומרים מסוכנים )כהגדרתה בסעיף 14א לחוק החומרים
המסוכנים ,התשנ"ג ,(1993-שהיו קיימים טרם המועד כניסה לתוקף של
חוזה זה ,המחייבים על-פי דין טיפול מיוחד.

מנהל הפרויקט מטעם מי שמונה על ידי הקבלן כמנהל הפרויקט מטעמו בהתאם להוראות
המבוא להנדסה ,כפי שאושר על ידי המזמין.
הקבלן:
מי שמונה על ידי המזמין כמנהל הפרויקט ,כפי שיודיע לקבלן מעת לעת.
מנהל הפרויקט:
כהגדרתם בסעיף  76.1לחוזה זה.
מסמכים:
כהגדרתם בסעיף  29.6.2לחוזה זה.
מסמכי העבודה
כהגדרתם בנספח  1לחוזה.
מסמכי מידע
כהגדרתם בסעיף  68.3.3לחוזה זה.
נזקים
הרכבת או המזמין:

רכבת ישראל בע"מ.

חלק ג' )בקרת איכות והבטחת איכות( לכרך ההנדסי.
מפרט בקרת האיכות:
הפרשה הטכנית ,המפרט המיוחד מטעם הקבלן והספר הכחול ,כמפורט
מפרט טכני:
במבוא להנדסה.
מפרט מיוחד מטעם המפרט המיוחד שיערך על ידי הקבלן ,כפי שיאושר על ידי המזמין ויצורף
הקבלן:
מקדמה

כהגדרתה בסעיף  54לחוזה )(Depot Advance Payment

מתחם אשקלון

מתחם המזמין באשקלון.

למבוא להנדסה.
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נציגי

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ,מנהל הביצוע מטעם הקבלן ומנהל התכנון

הקבלן:

מטעם הקבלן ,כפי שאושרו על ידי המזמין .למען הסר ספק מובהר ,כי לא
תתאפשר חפיפה בזהות נציגי הקבלן וכל אחד מנציגי הקבלן ישא בתפקידו
באופן בלעדי.

עבודות
העבודות:

הביצוע

או כאמור בסעיף  30לחוזה זה ,לרבות העבודות המוקדמות ,תכנון ,ביצוע,
עבודות בתקופת האחריות ,וכן כל עבודה אחרת לביצוע הפרויקט ) the

.(Works
עיכוב:

כהגדרתו בסעיף  27.3לחוזה זה.

עלות הוראת השינוי:

כהגדרתה בסעיף  48.6לחוזה זה.

ערבות :

כל אחת מהערבויות שתומצאנה על ידי הקבלן בהתאם להוראות פרק יד'
לחוזה זה.
כהגדרתן בחוק העתיקות ,התשל"ח.1978-

עתיקות:
פרק התחזוקה:
קבלן המשנה לעבודות

נספח  F1להסכם העיקרי ).(Maintenance Chapter
 Depot Subcontractorכהגדרתו של מונח זה בהסכם העיקרי.

בניה:
קרונוע:

כהגדרתו של המונח  Unitבהסכם העיקרי.

צו התחלת עבודה:

או  -NTPכהגדרתו בסעיף  23.2לחוזה זה.

רשות מוסמכת:

כל רשות שלטונית ,רשויות המדינה ,רשויות מקומיות ,ערכאות שיפוטיות,
גורמים מוסמכים על-פי כל דין.
כהגדרתו בסעיף  45לחוזה זה.

תיעוד הפרויקט:
תחזוקת קרונועים:

כהגדרתו בסעיף  19.3לחוזה זה.

שינוי:

תכניות סטטוטוריות:

תכנית בקרת האיכות:

כהגדרתו של המונח  Maintenanceבהסכם העיקרי.
כהגדרתן בחוק התכנון והבניה תשכ"ה –  ,1965ואשר חלות על הפרויקט
ו/או רלוונטיות לגביו ו/או אשר יש להן השלכה כלשהיא על הפרויקט,
לרבות התכניות הסטטוטוריות המפורטות במבוא להנדסה.
כמפורט במפרט בקרת איכות של רכבת ישראל המצורף כחלק ג' לכרך

ההנדסי.
תכנית בקרת האיכות כהגדרתה בסעיף ) 34.5תכנית בקרת האיכות לעבודות הביצוע לחוזה.
לעבודות הביצוע:
תכנון מוקדם מטעם כהגדרתו בסעיף  29.1לחוזה זה ,לאחר תיקון כל הערות המזמין.
הקבלן:
כהגדרתו בסעיף  29.2לחוזה זה ,לאחר תיקון כל הערות המזמין וקבלת
התכנון המפורט:
אישורו הסופי שאין לו הערות נוספות.
התמורה:
תקופת הביצוע:

כהגדרתה בסעיף  53.1לחוזה זה.
תקופה שתחילתה במועד הענקת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות וסיומה
במועד הענקת האישור להשלמת הפרויקט.

תקופת הבדק:

כהגדרתה בסעיף  42.1לחוזה זה.
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תקופת התחזוקה:

ISRAEL RAILWAYS LTD.

תקופת תחזוקת הקרונועים החשמליים שבצי המתוחזק על ידי הקבלן,
כהגדרתו של המונח " "Maintenance Periodבהסכם העיקרי.

תשלום אבן דרך:

כהגדרתו בסעיף  53.1.1לחוזה זה ,לא כולל תמורה בגין ביצוע שינויים.
למען הסר ספק מובהר כי בכל מקום שבו נגזר סכום כאחוז מהתמורה –
הכוונה לאחוז מתוך סכום התמורה המפורט בנספח התשלומים להסכם
העיקרי ,ובכפוף לניכוי כאמור בסעיף  38.2לחוזה זה ו/או החיסכון כאמור
בסעיף  50.4לחוזה זה .
כל האבזור ,התוכנות ,הציוד והחומרים הדרושים לצורך ביצוע תחזוקת

ציוד הדיפו:

הקרונועים החשמליים בהתאם להסכם העיקרי ולפרק התחזוקה ) Depot

 Equipmentכהגדרתו בהסכם העיקרי(.

.2

פרשנות  -כללי
.2.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להן ולא יינתן להן כל משקל
בפירושו.

.2.3

מילים הבאות ביחיד כוללות את הרבים ,מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד ,מילים
הבאות בזכר כוללות את הנקבה ,ומילים הבאות בנקבה כוללות את הזכר.

.2.4

הביטוי "עד "...לעניין זמן ,מקום או הפניה  -משמעו עד ועד בכלל.

.2.5

הביטוי "לרבות "....אינו גורע מכלליות האמור לפניו.

.2.6

מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני ,אותו יום לא יבוא
במניין.

.2.7

תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון ,בסוף
היום שמספרו בחודש כמספר יום האירוע ,ואם היה חסר אותו יום  -בסוף היום האחרון
של החודש.

.2.8

למונחים המוגדרים ) (Capitalizedבאנגלית בחוזה זה תהיה המשמעות הנתונה להם:
א .בסעיף  1לעיל ,אם צוינה; או
ב .בהסכם העיקרי.

.2.9

בכל מקום בחוזה זה בו נזכר תקן )מקומי או זר( ,הספר הכחול ,ו/או הנחיות ונוהלי המזמין
וכל רשות מוסמכת ,הכוונה לנוסחו התקף של המסמך למועד הגשת ההצעה האחרונה של
הקבלן במכרז ,וזאת גם אם מצוין בצידו של המסמך תאריך מסוים .יובהר ,כי אין באמור
כדי לפגוע בחובתו של הקבלן לפעול בהתאם להוראות כל דין ,כפי שיתוקן או ישונה מעת
לעת ,כאמור בחוזה זה.
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 .2.10המונחים 'יום'' ,שבוע'' ,חודש'' ,רבעון'' ,שנה' – משמעם יום ,שבוע ,חודש ,רבעון או שנה
קלנדריים אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
 .2.11כל החיובים של המזמין לפי חוזה זה יתפרשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן ,ומותנים
בקיום החיובים של הקבלן על ידו.
 .2.12ביצוע חוזה זה כפוף לכל הוראות ההסכם העיקרי ,אלא אם נכתב במפורש אחרת בהסכם
העיקרי ו/או בחוזה זה.
 .2.13חוזה זה לא יפורש כגורע מזכויות המזמין על-פי ההסכם העיקרי ו/או פרק התחזוקה ו/או
הסכם בר הרשות ו/או כל דין ,אלא כמוסיף עליהן. .
.3

החוזה
 .3.1עדיפות בין מסמכים
 .3.1.1מסמכי החוזה ייחשבו כמשלימים ומסבירים זה את זה.
 .3.1.2במקרה של סתירה בין מסמכי החוזה )ובכלל זה סתירה בתוך מסמך או בין מסמכים
שונים המהווים חלק או כרך אחד( ,יגברו ההוראות המטיבות עם המזמין כפי
שייקבע על ידי המזמין .בכפוף לאמרו בסעיף  3.1.2זה לעיל ,סדר העדיפויות בין
מסמכי החוזה יהיה כדלקמן:
 .3.1.2.1ההסכם העיקרי )לרבות אך לא רק נספח התשלומים ,פרק התחזוקה
והסכם בר הרשות(;
 .3.1.2.2חוזה זה ,לרבות נספחים  3 ,1ו;4-
 .3.1.2.3הכרך ההנדסי;
 .3.1.2.4נספחים אחרים לחוזה זה;
.3.1.3

במקרה של סתירה בין איזה מהמסמכים הכלולים במסמכי הכרך ההנדסי ו/או
במפרטים המחייבים את הקבלן כמפורט במסמך "מבוא להנדסה" ,תהא תקפה
ההוראה המחמירה יותר עם הקבלן ,או המטיבה יותר עם המזמין ,כפי שייקבע על
ידי המזמין.
עם זאת ,במידה שמסמך כלשהו שהוכן מטעם הקבלן כולל הוראה מחמירה עם
הקבלן או מטיבה עם המזמין ,לפי קביעת המזמין ,מהוראות מסמכי החוזה
האחרים ,יהא הקבלן מחויב להוראה המחמירה עימו יותר ,או המטיבה יותר עם
המזמין ,במסמך שהוכן מטעמו ,אלא אם יקבע המזמין אחרת.

.3.2

למען הסר ספק ,במקרה של סתירה בין החוזה לבין הוראות כל דין ,לרבות התכניות
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הסטטוטוריות ,באופן שהחוזה מחמיר מהוראות הדין ,יהא הקבלן מחויב להוראה
המחמירה מביניהן ,אלא אם יקבע המזמין אחרת.
.3.3

הקבלן יבקש בכתב מהמזמין הבהרות או הנחיות ,בקשר עם כל חוסר-בהירות וכל פגם ו/או
סתירה הקיימת לדעתו בין מסמכי החוזה ו/או הוראה בכל דין ,מיד עם היוודע לו על כך.
הבהרות המזמין והנחיותיו תהוונה חלק מהוראות החוזה ותחייבנה את הקבלן ,והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או שינוי בלוח הזמנים המפורט בקשר לכך .במקום שבו לא
הביא הקבלן לידיעת המזמין חוסר בהירות ,פגם ו/או סתירה כאמור ,פרשנות המזמין
לנוסח החוזה תגבר על כל פרשנות אפשרית אחרת והיא תהיה הקובעת ביחסים שבין
המזמין לבין הקבלן.

פרק ב' – מהות ההתקשרות
.4

מהות ההתקשרות
.4.1

הקבלן יתכנן ויקים מוסך לתחזוקת קרונועים חשמליים ) (Maintenance Depotבשיטת
תכנון-ביצוע ) ,(design-buildכמפורט בחוזה זה על נספחיו ובכרך ההנדסי ,לרבות להסרת
ספק חשמול המוסך ,אספקת ציוד הדיפו ) ,(Depot Equipmentוביצוע כל העבודות
הנדרשות עד להוצאה על ידי המזמין של אישור מסירת הפרויקט )לרבות להסרת ספק
עבודות קשורות ועבודות אינצידנטאליות( ,והכל על מנת לאפשר לקבלן את מילוי כל
התחייבויותיו הקשורות לתחזוקת הקרונועים תחת ההסכם העיקרי ופרק התחזוקה )להלן
בהתאמה" :המוסך" ו"-הפרויקט"( ,לרבות אך לא רק עמידה בלוחות הזמנים הקבועים
לתחילת תקופת התחזוקה ולרבות עמידה בלוחות הזמנים לביצוע כל פעולות התחזוקה
לכל הקרונועים שיהיו בצי המתוחזק על ידי הקבלן מעת לעת ) Supplier's Maintained Fleet

כהגדרתו של מונח זה בהסכם העיקרי( ,בהתאם לכל הוראות ההסכם העיקרי.
.4.2

הפרויקט כולל כל פעולה הנדרשת לצורך תכנון וביצוע הפרויקט ולצורך עמידת הקבלן
בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או הנובעת ממנו ,וזאת בין אם פעולה כאמור נזכרת
במפורש בחוזה זה ובין אם לאו.

.4.3

למעט אם נאמר במפורש אחרת בחוזה זה ,יבוצע הפרויקט ,על כל היבטיו ,באחריותו
המלאה של הקבלן ועל חשבונו.

.4.4

חוזה זה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי או כמטיל על המזמין או כל רשות מוסמכת
כל חובה כלשהי ,לרבות לא יתפרש ככזה הנותן מצג ,פסיק ,הצהרה ,הבטחה ו/או
התחייבות כלשהי לטובת הקבלן ,,אלא אם צוין הדבר מפורשות בחוזה.

.5

פירוט חלק מהעקרונות של ביצוע הפרויקט כפרויקט תכנון-ביצוע מפורטים בנספח  1לחוזה זה.
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פרק ג'  -הקבלן
.6

מצגי הקבלן והתחייבויותיו
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.6.1

לקבלן יש את כל הזכויות ,הכוחות והסמכויות החוזיות ,הקנייניות והאחרות הדרושות
לביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה.

.6.2

הקבלן מוסמך להתקשר בחוזה זה וקיבל את כל ההחלטות הדרושות על-פי הדין ועל-פי
מסמכי ההתאגדות שלו לצורך ההתקשרות בחוזה זה ,הוצאתו אל הפועל וקיום מלוא
התחייבויותיו על פיו ,בלא יוצא מן הכלל .חוזה זה נחתם כדין על ידי הקבלן ומהווה
התחייבות תקפה ומחייבת של הקבלן.

.6.3

כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה מהוות התחייבויות תקפות ,מחייבות ובנות
אכיפה.

.6.4

אין בחתימה ,בהתקשרות ובביצוע על ידי הקבלן של הוראות חוזה זה מעין ניגוד ,סתירה
או הפרה של:
 .6.4.1הוראות הדין החלות על הקבלן או על הפרויקט; או
 .6.4.2מסמכי ההתאגדות של הקבלן; או
 .6.4.3כל מסמך אחר המחייב את הקבלן או החל על נכסיו.

.6.5

הקבלן ביקר באתר ,ראה ובדק בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו את המקרקעין באתר,
את התוכניות הסטטוטוריות התקפות החלות על המקרקעין ,את סביבת האתר )לרבות
דרכי הגישה אל האתר( ,את התשתיות העיליות והתת-קרקעיות הקיימות )בין אם פעילות
ובין אם לאו( והמתוכננות באתר ,וכל המידע הדרוש בכל הקשור לתשתיות כאמור ,את טיב
הקרקע ואת מכלול הנתונים והתנאים האחרים )לרבות תנאים פיזיים ,גאולוגיים,
משפטיים ,תכנוניים וכו'( הקשורים לאתר; וכי הוא מוותר בזה על כל טענה של אי-
התאמה ,מכל מין וסוג ,ביחס לאתר ,וביחס לכל הנובע ממנו.

.6.6

הקבלן מודע ומסכים למגבלות הבאות העשויות לחול על ביצוע העבודות תחת החוזה:
 .6.6.1יהיה עליו לבצע את הפרויקט במתחם אשקלון בו )א( ייבנו
במקביל מבנים אחרים ו/או יבוצעו עבודות אחרות לרבות
אך לא רק התקנת תשתיות ו/או עבודות תחזוקה של ציוד
נייד על ידי עובדי רכבת או מטעמה ,וגם )ב( יפעלו קבלנים
אחרים מטעם הרכבת.
 .6.6.2התקדמות חלק מעבודות הקבלן עשויה להיות תלויה
בהשלמת עבודות אחרות על ידי הרכבת ו/או קבלנים אחרים
מטעמה.
 .6.6.3גישת הקבלן לאתר עשויה להיות תלויה בעבודות אחרות
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המתבצעות בו זמנית במתחם אשקלון ו/או באתר על ידי
הרכבת ו/או קבלנים אחרים מטעמה.
 .6.6.4הרכבת ו/או קבלנים מטעמה עשויים לעשות שימוש באתר
לצורך מעבר בין חלקים שונים של מתחם אשקלון.
.6.7

הקבלן בדק היטב ,לרבות באמצעות מומחים מטעמו ,את מכלול הנסיבות הנוגעות לביצוע
כל התחייבויותיו לפי חוזה זה והוא מודע לכל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו
במלואן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בנוגע להוראות הדין החל ,לכמויותיהם
וטיבם של החומרים והאמצעים הדרושים ,לאספקת חומרים ,ציוד ,כוח-האדם ויתר
הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה ובמועדים הנקובים בו,
והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם.

.6.8

בידי הקבלן כל הכלים ,הידע ,הניסיון ,כוח-האדם המקצועי ,היכולת הפיננסית ,המיומנות,
הכישורים המקצועיים והטכניים ,והאמצעים האחרים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על-
פי חוזה זה ובמועדים הנקובים בו ,במלואן ובמועדן ,והקבלן מוותר על כל טענה הנוגעת,
בין השאר ,למחסור בכלים ,חומרים ,כוח-אדם או כיוצ"ב.

.6.9

כי יהיו ברשות הקבלן כל ההיתרים ,המימון ,הכלים ,הידע וכוח -האדם המקצועי והמיומן,
כל שיידרש ,לצורך מילוי כל התחייבויותיו על-פי חוזה זה לכל אורך תקופת החוזה ותקופת
הבדק.

 .6.10הקבלן מאשר ,כי הוא מכיר את כל היבטי הפרויקט ומודע להם ,וכי יש לו הידע ,הניסיון,
הכישורים ,היכולת ,והמימון הנדרש לבצע את הפרויקט בהתאם לתנאי החוזה ובהתאם
לכל דין.
 .6.11הקבלן בחן ובדק בעיני קבלן מומחה בנסיבות העניין ,בעצמו וככל שנדרש באמצעות
מומחים ויועצים מטעמו ,את המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על-פי החוזה ,ובכלל
זה בדק את האתר וסביבתו ,את התכניות הסטטוטוריות ,את תכולת הפרויקט ,את כל
הנתונים ,התוכניות והמידע כפי שניתנו במסגרת חוזה זה על כל נספחיו ,את תנאי השוק,
את זמינותן וטיבן של העבודות ,כח האדם והחומרים הדרושים לפרויקט .בעקבות הבחינה
והבדיקה האמורה ,מאשר הקבלן ,כי ברצונו להתקשר בחוזה זה ולבצע את הפרויקט
בהתאם למסמכי החוזה והוא מצהיר כי יש ביכולתו לבצע את הפרויקט על כל שלביו,
בהתאם לתנאי חוזה זה.
 .6.12הקבלן מתחייב לתכנן ולבצע את הפרויקט בהתאם להוראות חוזה זה ,ובאופן שיאפשר לו
את מילוי כל התחייבויותיו הקשורות לתחזוקת הקרונועים תחת ההסכם העיקרי ופרק
התחזוקה ,לרבות עמידה בלוחות הזמנים הקבועים לתחילת תקופת התחזוקה ולרבות
פרקי הזמן הקבועים לביצוע כל פעולות התחזוקה לכל הקרונועים שיהיו בצי המתחזק על
ידי הקבלן מעת לעת ,בהתאם להוראות ההסכם העיקרי.
 .6.13הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית הגבוהה ביותר ,בזהירות הראויה
ולהעסיק לשם כך צוות וקבלני משנה בעלי כישורים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר
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ולהשתמש בחומרים ובאמצעים נאותים ,בהתאם לתקנים החלים .הקבלן יבצע בזהירות
ובמקצועיות הראויה את התכנון לביצוע ואת הביצוע וישלים את כל העבודות הכלולות
בפרויקט ,לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים ,בהתאם להוראות החוזה.
 .6.14כי ידוע לקבלן כי עבודות הביצוע כוללות את כל העבודות המפורטות בחוזה זה ,וכן כל
עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש ,הקשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע העבודות
על-ידי הקבלן במלואן ,במועדן וברמה ואיכות מעולות ,לרבות רכישה ,הובלה והספקה של
כל המוצרים ,החומרים ,כוח האדם ,הציוד וכו' הנדרשים לביצוע עבודות הביצוע ,ובכלל זה
כל הוצאה ,עלות תשלום ,היטל ,אגרה או מס הקשורים בכך )לרבות בגין חיבור ושימוש
בתשתיות כגון חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב וכדומה(.
 .6.15הקבלן מצהיר ,כי הוא נושא באחריות המלאה לתכנון ,לרבות אך לא רק ,טיפול והוצאה
של כל ההיתרים הנדרשים על-פי כל דין ו/או הנדרשים על-ידי כל רשות ו/או גוף מוסמכים
וכי המזמין ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות בגין פעולות התכנון או כל פעולה אחרת
שביצעו בקשר לפרויקט ,בין אם בוצעו לפני או אחרי מועד כניסה לתוקף של חוזה זה.
 .6.16הקבלן שוכנע על יסוד בדיקותיו ,כי התמורה על-פי חוזה זה ,מהווה תמורה הוגנת ומלאה
לביצוע התחייבויותיו על-פי החוזה ,מכל מין וסוג ,במלואן ובמועדן ,והוא מוותר בזה על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,לכל תמורה נוספת ,אלא כמפורט במפורש בחוזה זה.
 .6.17הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות )לרבות הארכת לוח הזמנים
המפורט או המועד המרבי להשלמת הפרויקט( עקב אי-ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי
המכרז ו/או החוזה ו/או הוראות כל דין ,או השלכותיהם של תנאים כאמור ,או על אי ידיעה
או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותיו על-פי החוזה.
 .6.18הקבלן מחזיק ,ויהיו בידיו במהלך כל תקופת החוזה כל האישורים הנדרשים על-פי דין
לצורך התקשרותו בחוזה זה ואין כל מניעה ,על-פי דין ו/או חוזה ו/או כל מניעה אחרת,
מכל מין וסוג ,לחתימתו על חוזה זה ולהוצאתו לפועל על-ידו .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
הקבלן מתחייב לגרום לכך כי קבלן המשנה לעבודות בניה יחזיק במועד כניסה לתוקף של
חוזה זה ,ויהיו בידיו במהלך כל תקופת החוזה ,אישור רישום בפנקס רשם הקבלנים בענף
 100סיווג כספי ג'  ,5ותעודת קבלן מוכר בתוקף לביצוע עבודות ממשלתיות ,בענף  100סיווג
כספי ג' 5מטעם הועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים.
 .6.19כי כל המסמכים ,הדו"חות והסקרים ,וגם כל מידע ו/או נתונים אחרים מכל מין וסוג,
שנעשו – ככל שנעשו מטעם המזמין ו/או מי מטעמו ,ו/או כל רשות מוסמכת או גורם אחר
הפועל לפי כל דין בקשר עם המכרז או הפרויקט שנמסרו ו/או יימסרו לעיונו של הקבלן,
הינם לצורך רקע בלבד ולא ישמשו ולא יהוו עילה ו/או טענה להסתמכות כלשהי מצד
הקבלן ,וכי:
המזמין לא נותן כל מצג לגבי נכונותם ,שלמותם ,עדכניותם,
.6.19.1
עמידתם בדרישות חוזה זה ו/או בדרישות כל דין ,וגם לא מצג של אי הפרת זכויות
צדדים שלישיים כלשהם;
.6.19.2

המצאתם ו/או אי מסירתם לקבלן לא יטילו אחריות כלשהי על
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המזמין ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות ככל
שנדרש לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על-פי חוזה זה;
לא תהיה לקבלן ו/או מי מטעמו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או
.6.19.3
כלפי רשות מוסמכת כלשהי ,ו/או כלפי כל צד שלישי שהוא הקשור במזמין ,כל
דרישה ,טענה ו/או תביעה בקשר למסמכים ,דו"חות ,לסקרים ,למידע ו/או לנתונים
לעיל ,למידת נכונותם ,לשלמותם ,לדיוקם ו/או לאי מסירתם לקבלן ,אם לא נמסרו
לו ,ועל הקבלן לבדוק אותם על אחריותו הבלעדית כאמור בסעיף  16.1להלן.
 .6.20לקבלן לא ידוע על כל הליך משפטי ,התדיינות ,טענה או תביעה כנגדו ,או על כוונה לנקוט
בהליך כאמור ,אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה זה או בקיום התחייבויותיו על
פיו; ואם קיים הליך או כוונה לנקוט בהליך כאמור ,הקבלן מסר לגביהם פרטים מלאים
למזמין.
 .6.21מצגי הקבלן והתחייבויותיו על-פי חוזה זה יעמדו בתוקפם החל ממועד החתימה על חוזה
זה ולמשך כל תקופת החוזה .הקבלן ייחשב כמי שחזר ואישרר את כלל המצגים
וההתחייבויות האמורים בכל מועד שבו הוא מגיש בקשה לתשלום למזמין על-פי חוזה זה.
 .6.22הקבלן מתחייב ליידע את המזמין באופן מיידי במקרה של שינוי כלשהו במצג או
בהתחייבות שניתנה במסגרת חוזה זה מטעם הקבלן ושיש בהם כדי להשפיע יכולת הקבלן
לבצע את הפרויקט )לרבות אך לא רק בקשר לקבלן המשנה לעבודות בניה(.
 .6.23הקבלן מצהיר כי הוא מודע לנזק שעלול להיגרם למזמין תחת הסכם זה ותחת ההסכם
העיקרי כתוצאה מעיכוב ו/או הפרה אחרת של החוזה על ידי הקבלן ,והקבלן מודע לכך
שהפרה כאמור עלולה לגרור תרופות כנגד הקבלן הן תחת חוזה זה והן תחת ההסכם
העיקרי.
 .6.24הקבלן ישמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודות בפרויקט .הקבלן מצהיר
על כך שהוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימו בחוזה זה ,בין היתר ,על יסוד
ההתחייבויות והמצגים הכלולים בחוזה זה ובהליך המכרזי שקדם לו.
.7

נציגי הקבלן
.7.1

בתוך ארבעה עשר ) (14יום ממועד כניסה לתוקף של חוזה זה יגיש הקבלן לאישור המזמין
את נציגי הקבלן לשם בחינת עמידתם בדרישות הניסיון המפורטות בכרך ההנדסי .נציגי
הקבלן יועסקו בפרויקט באופן רציף ובמשרה מלאה לכל אורך תקופת הביצוע.

.7.2

נציגי הקבלן ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך חוזה זה.

.7.3

מבלי לגרוע מהוראות סעיף  9.3להלן ,המזמין יהא רשאי לדרוש החלפתו של מי מנציגי
הקבלן ו/או מי מטעמם ,וכן את המתכננים מטעם הקבלן ,קבלני המשנה כאמור בסעיף 8
להלן ,מנהל בקרת האיכות ,הממונה מטעם הקבלן על הבטיחות בעבודה והממונה מטעם
הקבלן על הבטיחות בתנועה ,בכל עת במקרה שהחליט שאינם מתאימים למלא את
תפקידם בהתאם לחוזה והחלטתו בעניין זה תחייב את הקבלן ,ויהא עליו להחליף את הנ"ל
תוך  72שעות מיום מתן ההוראה ללא זכות ערעור .החלטותיו של המזמין בנושא החלפת
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נציגי הקבלן המוזכרים לעיל ,יכולות לבוא משיקולים טכניים של כושר ויכולת ו/או אי
ציות לדרישות החוזה ו/או אי ציות להוראות המזמין ,מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם ,ועל
כן אין הן נתונות לוויכוח או מו"מ .כמו כן רשאי המזמין לדרוש את החלפת כל אחד מאנשי
צוות בקרת האיכות.

.8

.7.4

כל החלפה של מי מנציגי הקבלן ו/או הגורמים האחרים המפורטים בסעיף  7.3לעיל על ידי
הקבלן תהא כפופה לאישור המזמין מראש ובכתב.

.7.5

למען הסר ספק ,יובהר כי על העסקת נציגי הקבלן על ידי הקבלן כאמור לעיל יחולו הוראות
סעיף ) 9כוח אדם(.

קבלני משנה
.8.1

זהות קבלן המשנה לעבודות בניה הינה כמפורטת בהסכם העיקרי .להסרת ספק קבלן
המשנה לעבודות בניה מהווה קבלן משנה לכל דבר ועניין ,לרבות לעניין הוראות ההסכם
העיקרי החלות על קבלני משנה.

.8.2

ביצועה של עבודה כלשהי באמצעות קבלני משנה יהא כפוף לאישור המזמין מראש ובכתב
לגבי זהות קבלן המשנה .מובהר כי בקשה מטעם הקבלן להעסקת קבלן משנה תימסר
למזמין לא יאוחר מ 21-ימי עסקים לפני מועד קבלת הרשאה לביצוע עבודות המצוין בלוח
הזמנים המפורט ,אבל בכל מקרה לא יאוחר מ 21-ימי עסקים מהמועד המיועד לתחילת
עבודתו של קבלן המשנה אשר לגביו מתייחסת הבקשה ,והמזמין יהא רשאי לסרב לה ללא
צורך בנימוק .מובהר כי סעיף  8.2זה לעיל יחול בשינויים המחויבים במקרה של החלפת
קבלן משנה מכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  8.2זה לעיל ,לגבי ארבע ) (4קבלני המשנה הבאים,
עמידה בדרישות המפורטות להלן תהיה תנאי הכרחי )אך לא מספיק( לקבלת אישור המזמין
כאמור:
 .8.2.1קבלן משנה לעבודות חשמול :קבלן המשנה לעבודות חשמול התקין בחמש )(5
השנים שקדמו למועד חתימת חוזה זה את תשתיות החשמול ) 25kV or 1,500
 (VDCבלפחות מוסך רכבתי אחד ) ,(1הכולל לפחות שתי ) (2תעלות שירות של מאה
) (100מטר אורך או יותר כל אחת.
 .8.2.2קבלן משנה לעבודות חשמל :על קבלן המשנה לעבודות חשמל לעמוד בדרישות
הבאות:
 .8.2.2.1קבלן המשנה ביצע עבודות חשמל בשלושה ) (3פרויקטים לפחות הכוללים
ביצוע מתח גבוה ,חדרי אנרגיה בחמש ) (5השנים שקדמו למועד חתימת
חוזה זה ,כאשר עבודות החשמל בכל אחד משלושת הפרויקטים
האמורים היו בהיקף של  ₪ 15,000,000לפחות.
 .8.2.2.2קבלן המשנה יעסיק לצורך ביצוע העבודות באתר לפחות מהנדס חשמל
אחד ) (1שפרטיו יועברו לאישור המזמין .על מהנדס החשמל לעמוד
בדרישות הבאות:

Tender 51403

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 17 of 122

ISRAEL RAILWAYS LTD.

REQUEST FOR PROPOSALS

א .מהנדס החשמל הינו בעל רישיון חשמלאי מהנדס בתוקף; וגם
ב.

למהנדס החשמל ניסיון בביצוע עבודות חשמל פרויקט אחד )(1
לפחות הכולל ביצוע מתח גבוה וחדרי אנרגיה ,בחמש ) (5השנים
שקדמו למועד חתימת חוזה זה ,כאשר עבודות החשמל
בפרויקט האמור היו בהיקף של  ₪ 15,000,000לפחות.

 .8.2.2.3סעיף  8.2רישא לעיל יחול בשינויים המחויבים על אישור מינוי מהנדס
החשמל והחלפתו מכל סיבה שהיא.
 .8.2.3קבלן משנה להנחת מסילות :קבלן המשנה להנחת מסילות התקין בחמש ) (5השנים
שקדמו למועד חתימת חוזה זה מסילות באורך של לפחות אלף ) (1,000מטר ,באותן
שיטות בהן יותקנו המסילות במוסך.
.8.3

8.2.4

קבלן משנה לעבודות אינסטלציה :קבלן המשנה לעבודות אינסטלציה ביצע

בחמש ) (5השנים שקדמו למועד חתימת חוזה זה את עבודות האינסטלציה בשלושה )(3
פרויקטים לפחות ,כאשר עבודות האינסטלציה בכל אחד משלושת הפרויקטים האמורים
היו בהיקף של  ₪ 3,500,000לפחות .העסקת קבלני המשנה לא יהיה בה כדי לשחרר ו/או
לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה במלואן ובמועדן .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,קבלני המשנה ומי מטעמם )לרבות נציגי הקבלן המפורטים בסעיף  7לעיל
ועובדי הקבלן( יחשבו כשלוחיו של הקבלן בהתאם לסעיף  14לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[,
והקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין וכל מי מטעמו באופן מלא למעשים ומחדלים שלהם
כאילו בוצעו במישרין על ידי הקבלן והקבלן ומי מטעמו יהיו מנועים מלטעון נגד המזמין או
מי מטעמו שהקבלן פטור מאחריות בין היתר כאמור לפי סעיף  15לפקודת הנזיקין ]נוסח
חדש[.
.8.4

יובהר כי העסקת קבלן משנה על ידי הקבלן כאמור לעיל אינה יוצרת יריבות כלשהי בין
המזמין לקבלן המשנה .הקבלן יכלול הוראה מפורשת המבהירה עניין זה בכל הסכמי
הפרויקט הרלוונטיים עם קבלני המשנה.

.8.5

להסרת ספק ,מובהר כי סעיף  12להסכם העיקרי יחול על כל קבלני המשנה של הקבלן על-
פי חוזה זה.

.8.6

סעיף  14.8להסכם העיקרי בעניין ביטחון ואבטחת מידע יחול על כל קבלני המשנה
ועובדיהם.

.8.7

למען הסר ספק ,יובהר כי על העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן כאמור לעיל יחולו הוראות
סעיף ) 9כוח אדם( בשינויים הנדרשים.

.9

כוח אדם
.9.1

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לבצוע העבודה ,את ההשגחה
עליו ואמצעי התחבורה בשבילו וכל דבר אחר הכרוך בכך ,לרבות תשלום שכר העובדים,
תשלום כל המיסים והתשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי ,לביטוח לאומי ולמס הכנסה,
ולקיים תנאי עבודה בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של

Tender 51403

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 18 of 122

REQUEST FOR PROPOSALS

ISRAEL RAILWAYS LTD.

עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אזור.
.9.2

הקבלן מתחייב שבכל עת יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים ,מוכשר ,מיומן ומספיק כפי
שיהיה דרוש לביצוע התחייבויותיו על-פי החוזה.

.9.3

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מנהל הפרויקט בדבר הרחקתו מהאתר של כל אדם המועסק
על ידו באתר ,אם לדעת מנהל הפרויקט התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר
למלא תפקידו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו .אדם שהורחק לפי דרישה
כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר ,בין במישרין ובין בעקיפין .מובהר ,כי אין
בסמכויות מנהל הפרויקט על-פי חוזה זה משום הטלת אחריות על מנהל הפרויקט ו/או על
המזמין לבדוק את חוקיותם ו/או כשירותם של העובדים ,אשר יועסקו מטעם הקבלן
בביצוע העבודות.

.9.4

הקבלן יקפיד על כך שכוח האדם הפועל בשירותו באתר יועסק על-פי הוראות כל דין,
ובעבודה שלביצועה יש צורך ברשום ,רישיון ,או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק
מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור.

.9.5

הקבלן יהיה אחראי בלעדית בגין כל חריגה מהוראות כל דין החל בקשר להעסקת עובדים,
לרבות בגין כל מקרה של העסקת עובדים בניגוד להוראות חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב-
 ,1952ויישא בכל ההוצאות הקשורות בכך ,לרבות העמדת כל ערובה שתידרש להבטחת
הוצאת עובדים מתחומי מדינת ישראל וניהול כל הליך הכרוך בכך.

.9.6

הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו ,וכן למלא אחר חוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ"ח ,1968-ובכלל זה הקבלן מתחייב לשלם על חשבונו
בעד כל עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות את כל התשלומים לקרן ביטוח פועלי בנין,
או לקרן מקבילה המוכרת על-פי דין ,ואת כל התשלומים הסוציאליים בשיעור שיקבע לגבי
אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה
באותו ענף ,עבור עבודה דומה באותו אזור.

.9.7

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש
על-פי כל דין .הקבלן ידאג כי בכל עת ימצא באתר בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה
ראשונה ורכב פינוי.

.9.8

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו ,לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט ,פנקסי כוח
אדם שירשם בהם שמו ,מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד ,וכן ימי עבודתו .הקבלן
מתחייב להמציא למנהל הפרויקט ,לפי דרישה ,את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת ,וכן
להמציא למנהל הפרויקט לפי דרישתו ,ולשביעות רצונו ,מצבת כוח אדם חודשית ,שבועית
ויומית ,שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.

.9.9

הקבלן מתחייב לדאוג לעובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות לסידורי נוחיות
ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

 .9.10הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא יאפשר לעובדיו ו/או למי מטעמו ללון בשטח האתר ו/או
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הפרויקט וכי המזמין ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם יהא רשאי לסלק מהאתר ו/או
מהפרויקט כל עובד שישהה באתר לאחר שעות העבודה .הקבלן יסיע את העובדים על
חשבונו הוא למקום העבודה ובחזרה ממנו ,ככל שהדבר יידרש.
.9.1

הקבלן מתחייב כי כל הפועלים שיועסקו באתר ,לשם ביצוע עבודות הביצוע בפרויקט ,ללא
יוצא מן הכלל ,יהיו פועלים ישראליים בלבד ו/או בפועלים זרים ,בעלי רישיון עבודה חוקי
בתוקף בהתאם לכל דין.
למען הסר כל ספק ,מובהר כי הקבלן אחראי באופן בלעדי ,בכל הקשור עם העסקת
הפועלים וקבלת מלוא הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם העסקתם בפרויקט כאמור.

.9.2

מבלי לגרוע מסעיף  9לעיל ,הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי שלא ייגרמו
עיכובים בקצב העבודה כתוצאה מקשיים בהשגת עובדים ,לרבות העסקתם של עובדים
זרים ,אשר יאושרו על ידי מנהל הפרויקט ,וזאת תוך שמירה על רמת הביצוע הגבוהה
ביותר הידועה בישראל.

.9.3

המזמין לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן ,שלוחיו ,יועציו ומי מטעמו ,בקשר
לפרויקט .נתבע המזמין על ידי מי שנפגע כאמור ,ישפה הקבלן את המזמין בגין כל עלות
שתושת עליו כתוצאה מכך ,בהתאם להוראות סעיף ) 68.8פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן(
לחוזה זה.

.9.4

עובדיו של הקבלן ,שלוחיו ,יועציו ומי מטעמו ,לא ייחשבו לעובדים של המזמין .הקבלן
בלבד יהיה אחראי בכל הסכומים המגיעים לעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו על -פי כל דין או
חוזה ,לרבות בגין פיצויי פיטורין ,הטבות סוציאליות ,משכורות ,הפרשות בגין משכורות,
מענקים ,דמי חופשה ,דמי הבראה ובגין כל זכויות אחרות המוקנות לעובדי הקבלן ו/או מי
מטעמו עקב העסקתם ו/או עקב סיום העסקתם על -ידי הקבלן ,ככל שיצטברו לזכותם ,עד
ליום הפסקת העסקתם על -ידי הקבלן .היה ונקבע כי מי מהם הינו עובד של המזמין ,ישפה
הקבלן את המזמין וכל הפועלים מטעמו בגין כל סכום בו יחויבו ,אם יחויבו ,על-פי החלטת
רשות מוסמכת העומדת בניגוד להסכמה שבסעיף זה ,בהתאם להוראות סעיף ) 68.8פיצוי
ושיפוי על ידי הקבלן( לחוזה זה .במידה וייקבע כי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
התשע"ב 2011-ו/או חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון
בגופים ציבוריים ,התשע"ג 2013-חלים על הסכמי הפרויקט ,כולם או מקצתם ,הוא יפעל
באופן מיידי על-פי הוראות חוקים אלו ויישא באופן בלעדי בכל העלויות שיווצרו כתוצאה
מתחולת החוקים דלעיל על הסכמי הפרויקט.

.9.5

סעיף  14.8להסכם העיקרי בעניין ביטחון ואבטחת מידע יחול על כל עובדי הקבלן ומי
מטעמו המועסקים בקשר לחוזה זה.

.9.6

.10

למען הסר ספק בלבד מובהר ,כי ההתייחסות למועסקים מטעם הקבלן הינה אף לקבלני
משנה ו/או לעובדיהם או מי מטעמם.

שעות עבודה
 .10.1יהיה זה בסמכותו המלאה של מנהל הפרויקט לקבוע ,מפעם לפעם ,את סדר עדיפותן של
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העבודות השונות שיש לבצע במסגרת חוזה זה ,והדבר לא יוכל לשמש לקבלן כעילה
לתביעות מכל סוג שהוא .למרות המגבלות העלולות לנבוע מהאמור לעיל יהיה זה מחובתו
של הקבלן לסיים את העבודות במסגרת לוח הזמנים שנקבע ללא כל תשלום נוסף.
 .10.2כמו כן ,יהיה זה בסמכותו של מנהל הפרויקט לקבוע כי לשם עמידה בלוח הזמנים שנקבע
או מכל סיבה או מגבלה אחרת ,על הקבלן לעבוד ביותר ממשמרת עבודה אחת ,לרבות
עבודת לילה.
 .10.3עבור עבודה בשעות ובמועדים חריגים ועבודה במספר ראשים כפי שיידרש ,לא יהיה הקבלן
זכאי לכל תשלום נוסף.
 .10.4כמו כן רשאי המזמין להחליט על הפעלת חלק מהעבודה שבוצעה בטרם תסתיימנה כל
העבודות ,ועל הקבלן לנקוט מיד בכל הפעולות הדרושות על מנת לאפשר זאת ,לרבות ניקיון
יסודי של חלקי המבנה המיועדים להפעלה ,זירוז העבודות וכד' ,כפי שינחה מנהל הפרויקט.
במקרה כזה יסיים הקבלן את העבודות בחלקי מבנה אלו תוך תיאום מלא עם היזם ,כולל
עבודה בשעות לא שגרתיות.
 .10.5אין באמור בסעיף זה לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע עבודות אשר מטיבן אמורות להתבצע
ברציפות או לנקיטת כל אמצעי הכרחי להצלת נפש או רכוש או להבטחת בטיחות האתר או
הפרויקט .הקבלן יודיע למזמין על כל עבודה ואמצעי כאמור ,באופן מיידי ,ובמידת האפשר
– עוד לפני ביצועם.
 .11היתרים ואישורים
הוראות סעיף  11זה להלן באות להוסיף על זכויות הרכבת מכוח הוראות נספח  1ולא לגרוע מהן.
 .11.1הקבלן יהא אחראי לקבלת כל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות וההרשאות הנדרשים על-
פי כל דין מכל רשות ממשלתית ,עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על-פי דין ,לצורך
ביצוע הפרויקט לפי חוזה זה )בכל תחום ולכל תכלית( ,במועדים ובזמנים אשר יאפשרו לו
לעמוד בהתחייבויותיו לפי חוזה זה ,לרבות להסרת ספק היתרי חפירה ודיפון ,היתרי בניה,
טופס  4ותעודת גמר ,הכל על חשבונו ואחריותו הבלעדיים של הקבלן ,לרבות להסרת ספק
תשלום כל האגרות ,ההיטלים ,המיסים ,ההוצאות והתשלומים האחרים הנדרשים לכל
רשות מוסמכת או לכל צד שלישי לצורך כך.
מובהר שהכנת הבקשות להיתרים ,והטיפול בהם ,כלולים בלוחות הזמנים כמפורט בחוזה
זה ,לרבות במניין תקופת התכנון והביצוע .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק
מובהר כי אי קבלת ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות וההרשאות הנדרשים כאמור לעיל
במועד ,או כל עניין אחר הקשור בהם ,לא יהוו עילה לאי עמידת הקבלן בדרישות החוזה.
 .11.2מובהר כי כל הזכויות והבעלות בכל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות וההרשאות כאמור
בסעיף  11זה מוקנות למזמין בלבד ,לרבות אך לא רק זכויות יוצרים ,זכויות מוסריות ,וכו',
ולמזמין קיימת זכות בכל עת לעשות שימוש בכל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות
וההרשאות כאמור לכל דבר ועניין.
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 .11.3הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו )ו/או למזמין תחת סעיף 11.2
לעיל( כל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות וההרשאות הנדרשים לביצועה.
לצורך כך ,יעביר הקבלן למזמין ,שבעה ) (7ימים לפחות לפני תחילת ביצועה של כל עבודה
על ידו ,הצהרה מטעמו המאשרת כי הוענקו לקבלן )או למזמין( כל ההיתרים ,האישורים,
הרישיונות וההרשאות האמורים ,כי הם בתוקף וכי אין כל מניעה ,איסור או מגבלה לפי כל
דין לביצועה של העבודה ,וכן את העתקי כל המסמכים כאמור.
 .11.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי בתוך המועד המירבי להשלמת התכנון המפורט ,יהא
על הקבלן לסיים את קבלת כל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות וההרשאות הנדרשים
לצורך ביצוע העבודה בהתאם לתכנון המפורט ולרבות אך לא רק כמפורט במבוא להנדסה.
לצורך כך ,יעביר הקבלן למזמין הצהרה מטעמו המאשרת כי הוענקו לקבלן כל ההיתרים,
האישורים ,הרישיונות וההרשאות האמורים ,כי הם בתוקף ,וכי אין כל מניעה ,איסור או
הגבלה לפי כל דין ,לביצוע העבודה בהתאם לכל חלק מן התכנון המפורט ,וכן את העתקי כל
המסמכים כאמור.
 .11.5הקבלן יבטיח כי במשך כל תקופת החוזה יהיו בידיו כל הסמכויות ,הרישומים ,הרישיונות,
האישורים וההיתרים הנדרשים על-פי כל דין לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה.
מבלי לגרוע מן האמור ,הקבלן יודיע למזמין בדבר כל רישיון ,רישום ,אישור או היתר
העתיד לפקוע ,ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון ,רישום ,אישור או היתר
כאמור.
 .11.6הקבלן יוודא כי הוא ו/או מי מטעמו ,ובכלל זאת המתכננים מטעם הקבלן וקבלני המשנה
אשר יהיו חתומים על התוכניות להגשה לרשויות המוסמכות ,יהיו בכל עת רשומים בכל
פנקס המתנהל על-פי דין ואשר רישומם בו נדרש ,על-פי החוזה או על-פי דין ,לצורך ביצוע
הפרויקט ,לרבות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט .1969-מבלי לגרוע
מן האמור ,הקבלן יודיע למזמין בדבר כל רישום כאמור העתיד להימחק או לפקוע ,ובאופן
מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישום כאמור.
.12

שיתוף פעולה ותיאום
 .12.1הקבלן ישתף פעולה באופן מלא ומקצועי עם המזמין ועם כל גורם אחר בעל זיקה לפרויקט
ו/או לאתר ו/או למתחם אשקלון ,בקשר לביצוע הפרויקט ויישום כל הוראות החוזה
ופרויקטים אחרים שבאחריות אותם גורמים.
 .12.2בנוסף ,ישתתפו נציגי הקבלן המפורטים בסעיף  7לעיל בפגישות ו/או דיונים בנושאים
כלליים או ספציפיים לפי בקשת המזמין.

.13

נהלי בטיחות
 .13.1בטיחות האתר והעובדים בפרויקט תהא בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקט.
 .13.2בביצוע הפרויקט ובמשך כל תקופת החוזה יפעל הקבלן בהתאם להוראות המבוא להנדסה
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ונספח הבטיחות של המזמין וישמור בקפדנות על הוראות כל דין בנושא בטיחות בעבודה
לרבות בביצוע עבודות הביצוע.
 .13.3הקבלן מתחייב לפעול באתר באופן אשר יימנע כל נזק לגוף ולרכוש המצויים בהם ולכל צד
שלישי ,וכן בדרך אשר תמזער עד המינימום האפשרי כל הפרעה לאחרים בעת ביצוע
התחייבויותיו לפי חוזה זה .הקבלן מצהיר שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה,
התשי"ד ,1954-את פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,התש"ל ,1970 -והתקנות על -פי
החוקים הנ"ל ,וכי הוא מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל.
 .13.4מוסכם כי בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקבלן כקבלן ראשי כמשמעותו
בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( ,התשמ"ח ,1988-לרבות במקרה בו העסיק
המזמין בביצוע הפרויקט קבלנים ראשיים אחרים ו/או קבלנים אחרים ו/או קבלני משנה
אחרים ו/או כל גורם אחר .הקבלן ימלא אחר דרישות כל דין בקשר עם בטיחות בעבודה
כקבלן ראשי ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות בעבודה וימסור את
ההודעות הנדרשות בחוק מקבלן ראשי .המזמין רשאי לקבוע ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי,
אדם אחר שישמש כקבלן ראשי לעניין בטיחות בעבודה .הודעה על קביעה כאמור תימסר
לקבלן בכתב .בנוסף ,הקבלן יוודא ,כי ימונו "מבצע הבנייה" ו"-מנהל עבודה" כמשמעותם
בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( ,התשמ"ח ,1988-אשר ייטלו על עצמם את
החובות המוטלות על הנ"ל כתוצאה מהאמור לעיל.
 .13.5הקבלן מתחייב ,בכל תקופת החוזה ,לספק כל אמצעי הנדרש לשם הצבת שמירה ,גדרות,
תמרורים ,פנסים מהבהבים ,מעקות בטיחות ,תקרות בטיחות ,מחסומים ,אמצעי כיבוי
אש ,אמצעי עזרה ראשונה ושאר אמצעי בטיחות וזהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור,
ושל כל אדם הנמצא באתר או בקרבתו בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על-פי דין,
על-פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי או על ידי המזמין.
 .13.6הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ,חבלה או נזק שיגרמו לעובדי הקבלן
ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע
התחייבויותיו לפי חוזה זה )לרבות עבודות הביצוע( ו/או בקשר לכך .הקבלן משחרר את
המזמין וכל הפועלים מטעמו מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה ,חבלה ,נזק או
חסרון-כיס כאמור.
 .13.7תוכנית בטיחות .בתוך שלושים ) (30ימים ממועד כניסה לתוקף של חוזה זה וכתנאי לקבלת
הרשאה לתחילת ביצוע העבודות ישלים הקבלן את תוכנית הבטיחות ,על-פי ההנחיות
המפורטות במבוא להנדסה ובנספח הבטיחות של המזמין ,ויתקן את כל הערות המזמין
ביחס אליה )בתוך אותם שלושים ) (30ימים(.
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פרק ד'  -המזמין
.14

סמכויות המזמין
להסרת ספק סעיפים  15 ,14ו 16-להלן באים להוסיף על סמכויות המזמין על-פי ההסכם העיקרי,
ולא לגרוע מהן ,ולמזמין יהיו נתונות במסגרת חוזה זה כל הסמכויות המוקנות לו מכוח ההסכם
העיקרי.
 .14.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה ומבלי להטיל אחריות כלשהי על המזמין,
המזמין יפקח על ביצוע חוזה זה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על-פיו ,ובכלל זה יהיה
רשאי )אך לא חייב( לבדוק ,להעיר ,לאשר ,להנחות ,ויעניק תעודות ואישורים ,בהתאם
לאמור בחוזה זה .הקבלן מתחייב למלא את הנחיות המזמין במלואן ובמועדן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יהיו מנהל הפרויקט ו/או המזמין רשאים מעת לעת לבקר
בפרויקט ו/או באתר ,לזמן את הקבלן ונציגיו לדיונים ולערוך בדיקות של הפרויקט כדי
לוודא שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על-פי חוזה זה ,לרבות בקשר לאתר,
לביצוע עבודות הביצוע ולמסירת הפרויקט למזמין בתום תקופת החוזה .במסגרת הבדיקה
כאמור יהיו מנהל הפרויקט ו/או המזמין רשאים לערוך כל בדיקה ובחינה כפי שימצאו
לנכון ,לרבות כאמור בכרכים המקצועיים.
 .14.2המזמין יהא רשאי להתייעץ בכל עת עם כל אדם ולמנות ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי
נציג/ים לצורך הוצאתן לפועל של סמכויותיו וזכויותיו ,או כל חלק מהן ,בהתאם למסמכי
החוזה .בנוסף יהיה המזמין רשאי )אך לא חייב( למנות מפקח לפרויקט ,והקבלן מתחייב
לשתף פעולה עם המפקח ולפעול על-פי כל הנחיות של מנהל הפרויקט בעקבות ממצאי
המפקח.
 .14.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יהא המזמין רשאי לערוך מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי
בדיקה של האתר והפרויקט כדי לוודא שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על-פי
חוזה זה .במסגרת הבדיקה כאמור יהא המזמין רשאי לערוך כל בדיקה ובחינה כפי שימצא
לנכון ,לרבות במסגרת הבטחת האיכות כאמור במפרט בקרת האיכות.
 .14.4הקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמין לאלתר ,לרבות ,אך לא רק ,במקרה בו
הקבלן סבור כי המזמין לא פעל בהתאם להוראות החוזה ,אלא אם נקבע במפורש אחרת
בחוזה זה או אם אישר המזמין דחייה במועד ביצוע ההחלטה .החלטות המזמין בהתאם
להוראות חוזה זה תינתנה בכתב .למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהוראות סעיף זה כדי
לגרוע מהוראות סעיף ) 45שינויים( לחוזה.
 .14.5למען הסר ספק מובהר בזה ,כי סמכויות מערכת הבטחת האיכות המוגדרות במפרט בקרת
האיכות ,לרבות פיקוח עליון ,וכפי שתוגדרנה בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן ,אינן
מהוות התחייבויות כלשהן של המזמין ,אינן גורעות או ממצות מסמכויותיו על-פי חוזה זה,
אינן מטילות עליו אחריות כלשהי ,ואין בהן כדי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה.
 .14.6ביצוע במקום הקבלן .כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על-פי חוזה זה והוא אינו מבצעה
במועד או באופן הנדרשים ,יהא המזמין רשאי )אך לא חייב( ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת
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של המזמין על-פי חוזה זה או על-פי כל דין ,לבצעה )בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים(
במקום הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן .הקבלן ישפה את המזמין מיד עם קבלת
דרישה ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור ,שיחושבו על-פי המחירון,
בתוספת תקורה של שניים עשר אחוזים ) .(12%למעט בנסיבות של חירום או מטעמי
בטיחות ,לפני מימוש זכותו כאמור ,יודיע המזמין לקבלן בכתב על כוונתו לעשות כן ,וידרוש
ממנו לבצע את הפעולה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמין .המזמין יהיה רשאי
לעכב כל סכום המגיע ממנו לקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמין צופה כי הוא עלול לבצע
במקום הקבלן בהתאם להוראות סעיף זה.
 .14.7הסרת חומרים ועבודה לא מתאימים
מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמין על-פי חוזה זה ,למזמין תהיה סמכות לכל אורך
תקופת החוזה להורות ,בין היתר ,על החלפתם של מרכיבי עבודות אשר אינם עומדים
בדרישות החוזה וכל דין; הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או
העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; כל הוראה אחרת לקבלן ,שמטרתה להביא
לעמידה בדרישות החוזה ו/או כל דין .מובהר כי כל עלות הנובעת כתוצאה מסעיף 14.7
)הסרת חומרים ועבודה לא מתאימים( זה ,תחול על הקבלן באופן בלעדי.
 .14.8העדר אחריות המזמין
להסרת ספק לא יהיו בהוראות סעיף  14זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה ו/או
כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או התחייבות שאינה מוטלת עליו על-פי הוראות
אחרות בחוזה זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר כי אין בבדיקות ו/או הערות,
אישורים ,הנחיות ,הוראות ,החלטות והסכמות הניתנים על ידי המזמין או כל רשות
מוסמכת אחרת או מי מטעמן של אלה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר לביצוע
התחייבות כלשהי מהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה.
.15

מנהל הפרויקט
 .15.1תפקידיו וסמכויותיו של המזמין יבוצעו באמצעות מנהל הפרויקט ,אשר יהווה נציגו של
המזמין לצורך חוזה זה בהתאם להוראות סעיף  15.2לעיל.
 .15.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  15.1לעיל ,תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו ,בין
היתר ,פיקוח ,בקרה ,בדיקה ,מתן הערות ,הוראות ,הנחיות והחלטות ,קביעת קביעות
והוצאת תעודות ואישורים לגבי עבודות הביצוע ,הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע
העבודות ,ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי החוזה .מנהל הפרויקט ידווח ישירות למזמין
והמזמין הוא שיישא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט .מנהל הפרויקט בסעיף  15זה הינו
מנהל הפרויקט וכן כל מי שיוסמך על ידו בכתב.
 .15.3הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעם המזמין להיכנס בכל עת לאתר ולכל
מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הפרויקט ,וכן לכל מקום שממנו מובאים
כלים ,חומרים או מוצרים כלשהם לביצוע הפרויקט ,ובכל מקום בו שוהים עובדי הקבלן.
 .15.4מנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את הפרויקט ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן
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לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על-ידי הקבלן .כן
יהא מנהל הפרויקט רשאי לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה והחלטות מנהל הפרויקט
על-ידי הקבלן .בכלל זאת רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן חשיפתו של כל חלק
מהעבודות אשר נועד להיות מכוסה או מוסתר ,אם כיסויו או הסתרתו של החלק האמור
התבצעו על ידי הקבלן ללא הסכמתה מראש ובכתב של מערך בקרת האיכות של הקבלן
ו/או המזמין ,בהתאם לאמור בסעיף ) 34.6בדיקת עבודות שנועדו להיות מכוסות( לחוזה.
 .15.5אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח ,כי הקבלן
יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו .שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי
סעיף זה לא תגרע מדרישות כל דין ו/או מדרישות רשויות מוסמכות על-פי דין וכן לא
תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין.
שתיקה מצד מנהל הפרויקט ,העדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו אינם
בבחינת מחדל ו/או הפרה של המזמין ו/או של מנהל הפרויקט.
 .15.6מנהל הפרויקט יהא רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להורות בכל עת על ביצועם של כל
בדיקה ,דגימה ,מדידה ,ניסוי וכיוצא באלה ,בנוסף על הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת
אבני הדרך ,על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן .ככל
שהבדיקות יצביעו על ליקוי בעבודות ,העלויות של בדיקות כאמור יחולו על הקבלן ,כמו גם
עלויותיהן של בדיקות נוספות שידרשו עקב אי עמידה של העבודות ו/או הפרויקט או כל
חלק מהם בדרישות האיכות ,וקיום צורך בתיקונים ו/או החלפות .בדיקות חוזרות כאמור
יבוצעו על חשבון הקבלן .אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה כדי
לגרוע מאחריותו ומחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים על-פי
חוזה זה וכל דין.
 .15.7מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא ,בכתב ,כל החלטה ,הוראה או קביעה אחרת )להלן
בסעיף זה" :החלטה"( בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט בהתאם לחוזה .החלטות כאמור
תחייבנה את הצדדים ,ובכלל זה כל קבלן משנה וכל גורם אחר הפועל מטעם הקבלן.
הוראות הנותנות תוקף לסעיף זה תיכללנה במפורש בהסכמי הפרויקט .החלטות ,הערות,
הצעות ו/או הוראות של מנהל הפרויקט לא תהוונה התערבות בעבודה במשמעות מונח זה
בסעיף  15לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,ואין לראות בהן משום התערבות בעבודה כאמור.
 .15.8מנהל הפרויקט יקבל החלטות בהתאם למסמכי החוזה .בהיעדר התייחסות במסמכי החוזה
לנושא הטעון החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו תתגלה מחלוקת פרשנית באשר
לתוכנם ,מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים
בתחום ההנדסה .מנהל הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב.
 .15.9הקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמין ,לרבות במדיה
מגנטית ,כמפורט בחוזה זה ובפרט בכרך ההנדסי .הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל
הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו על-פי החוזה.
 .15.10מובהר בזה ,כי אין באמור בחוזה זה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו כדי
לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה ,בין אם עשה המזמין
Tender 51403

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 26 of 122

ISRAEL RAILWAYS LTD.

REQUEST FOR PROPOSALS

שימוש בזכויותיו לבצע בדיקות כאמור ובין אם לאו.

.16

מידע מטעם המזמין
בנוסף להוראות נספח  1ומבלי לגרוע להסרת ספק מההוראות בקשר למסמכי מידע )כהגדרתם
בנפסח  ,(1יחולו ההוראות הבאות:
 .16.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  6.19לעיל ,השימוש שעשה או יעשה הקבלן או מי מטעמו בכל
מידע שנמסר לו על ידי המזמין או מטעמו ,יהא על יסוד ההנחה שהקבלן ,ולא המזמין או
מי מטעמו ,הוא האחראי ליצירת המידע ,שלמותו ,נכונותו ודיוקו .לפיכך ,ולמען הסר כל
ספק מובהר כי הקבלן נדרש לערוך את כל המחקרים ,הניתוחים והחקירות הדרושים לפי
שיקול דעתו ,כדי לוודא או להשלים את המידע ,לאמת את נכונותו ודיוקו וכל שימוש
במידע הוא על אחריותו הבלעדית ולפי שיקול דעתו של הקבלן.
 .16.2המזמין ,יועציו וכל אדם אחר הפועל מטעמו ,לא יישא באחריות כלשהי בגין הפסד ,נזק או
פגיעה כלשהם שנגרמו לקבלן או למי מטעמו או לכל אדם אחר אשר לגביו נושא הקבלן
באחריות מכוח הדין או מכוח חוזה זה או מכוח חוזה מהסכמי הפרויקט ,וזאת כתוצאה
משימוש או הסתמכות על הנתונים הכלולים במסמכי החוזה ,ונתונים נוספים שהועברו
לקבלן במהלך המכרז או יועברו לקבלן במהלך תקופת החוזה ,למעט כאמור במפורש
בחוזה זה.

פרק ה'  -האתר ומטלות הרכבת
.17

זכות שימוש באתר
מובהר להסרת ספק כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין ו/או מהתחייבויות הקבלן על-
פי הסכם בר הרשות המצורף להסכם העיקרי ,אלא כדי להוסיף עליהם.
 .17.1הענקת זכות שימוש באתר
המזמין יעניק לקבלן את זכות השימוש באתר או חלקים ממנו ,בהתאם להוראות חוזה זה
ולצורך ביצוע הפרויקט ,וזאת בלבד ,לא יאוחר ממועד הענקת ההרשאה לתחילת ביצוע
העבודות )להלן" :מועד הענקת זכות השימוש באתר"( .זכות השימוש תינתן לקבלן בכפוף
לכך שעד למועד הענקת השימוש באתר ישלים הקבלן את כל הנדרש ממנו על-פי הוראות
מסמכי החוזה ,ובכלל זה הוראות סעיף ) 29ביצוע התכנון( .זכות השימוש כאמור ניתנת בזה
לשימושים כמפורט בחוזה זה ובהסכם בר רשות המצורף להסכם העיקרי וזאת בלבד .עד
למועד הענקת זכות שימוש באתר יחול סעיף  17.8להלן.
 .17.2במועד הענקת זכות השימוש באתר )או חלק ממנו( לקבלן ,יחתמו הצדדים על פרוטוקול
המתעד הענקת הזכות כאמור .ככל שהרכבת תחליט ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להעניק
לקבלן זכות שימוש באתר לפני מועד הענקת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות ,יחולו
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הוראות סעיף  21.2להלן לעניין מטלות הרכבת.
 .17.3למען הסר ספק ,מסירת האתר לקבלן תהיה על בסיס מצבו כפי שהוא ערב מסירתו )(AS-IS
ואין המזמין או מי מטעמו אחראיים למצב האתר ,סוג הקרקע או התאמתם לביצוע
הפרויקט על ידי הקבלן ובכלל זה המזמין אינו אחראי לכל זיהום ,דליפה ו/או מפגע ,אם
וככל שקיים במקרקעי האתר .הקבלן יהיה אחראי לבצע את כל הבדיקות ,סקרים,
קידוחים או חפירות אשר נדרשים על מנת לוודא את סוג ומצב הקרקע באתר ולהתאמות
הנדרשות לתוכניות הקבלן בהתאם ,לרבות היתרי הבנייה.
 .17.4העדר זכויות
מובהר כי לקבלן אין ולא תהיינה כל זכויות בעלות ,שכירות ו/או
.17.4.1
זכויות חכירה ,ו/או זכויות חוזיות ו/או זכויות אחרות כלשהן ,לרבות כאלה
שהוכרו על-פי חוק המקרקעין ,התשכ"ט ,1969-או זכות קניינית אחרת או כל זכות
אחרת על-פי דין ,באתר ,למעט זכות שימוש באתר מותנית ומוגבלת אל ורק לצורכי
מטרת ביצוע הפרויקט ,כמפורט בהסכם זה וזאת בלבד.
עוד מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל פעולה רישומית ,מכל
.17.4.2
מין וסוג שהוא ,בקשר עם זכויותיו לפי הסכם זה ,במקרקעין נשוא הסכם זה.
הקבלן מצהיר ומסכים כי אין ולא יחולו על האתר הוראות חוק
.17.4.3
הגנת הדייר ]נוסח משולב[ תשל"ב 1972 -או כל חוק אחר שיבוא במקומו .כמו כן
הקבלן מצהיר כי לא שילם ואינו משלם לרכבת כל סכום שהוא עבור השימוש
באתר ,בין בתור דמי מפתח ובין בכל אופן אחר שהוא.
עוד מצהיר הקבלן כי אין ולא תוענקנה לו זכויות כלשהן בקשר לחלל הרום מעל
לפני השטח של האתר או בקשר לעומק שמתחת לפני השטח באתר ,אלא זכויות
שימוש מותנות לצורך ביצוע העבודות בלבד.
 .17.5שימוש הקבלן באתר
הקבלן יעשה באתר שימוש אך ורק לשם ביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה ומימוש
זכויותיו על-פיו ,ולצורך זה בלבד ,הכל כמפורט בהסכם בר רשות.
 .17.6זכויות המזמין וצדדים שלישיים
הקבלן מתחייב שתוך ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה לא תהיה
.17.6.1
פגיעה או הפרעה שלא לצורך בנוחות הצבור והמזמין ,ולא תהא פגיעה או כל
הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל ,מדרכה
וכיוצא באלה או בזכות השימוש והחזקה בכל רכוש ציבורי או רכוש המזמין; אם
תהיה פגיעה כזו הוא מתחייב לקבל לכך אישור מוקדם בכתב מהמזמין ומהרשויות
המוסמכות ,ואם הדבר כרוך בתשלום – לשאת בתשלום זה .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,הקבלן מאשר כי נמסר לו כי האתר מהווה חלק ממתחם אשקלון בו
מתבצעות פעילויות ועבודות שונות על ידי המזמין או מטעמו ,וכי עשויות להתבצע
גם עבודות על ידי קבלנים אחרים במתחם אשקלון ו/או באתר.
הקבלן אחראי לכך שתוך ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה ,לא
.17.6.2
תהיינה הדרכים המובילות לאתר חסומות בצורה שתקשה על התנועה הרגילה
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בדרכים האמורות ושלצורך הובלת משאות מיוחדים תתקבל תחילה היתר הדרוש
לכך מהמזמין ומהרשות המוסמכת )ככל שיידרש( ויינקטו כל האמצעים הדרושים,
לרבות בחירתם של הדרכים ,כלי הרכב וזמני ההובלה – כך שתפחת ככל האפשר
ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ,וימנע ככל האפשר נזק לדרכים.
אם לצורכי ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום
.17.6.3
שההעברה ,אם תעשה ללא שימוש באמצעי הגנה מיוחדים ,עלולה לגרום נזק
לכביש ,חוטי חשמל ,חוטי טלפון ,צינור ,כבל וכיוצא באלה ,יודיע הקבלן בכתב
למזמין ולרשויות המוסמכות לפני ההעברה ,על פרטי ההעברה ותוכניתו להבטחת
אמצעי הגנה מתאימים .הקבלן יהא רשאי לבצע את ההעברה רק לאחר שיקבל את
אישור המזמין ואישור הרשויות המוסמכות .אישורים כאמור ,בכל מקרה ,לא
יפטרו את הקבלן מכל אחריות שהיא; וכן לא יהא בכך כדי לגרום להארכה ו/או
עיכוב בלוחות הזמנים ,כמתחייב מחוזה זה.
זכות השימוש של הקבלן באתר לא תהיה בלעדית .המזמין יהא
.17.6.4
רשאי לעשות בעצמו או באמצעות אחרים כל שימוש באתר כמפורט בהסכם זה,
לרבות אך לא רק בחלל הרום שמעל לאתר ולעומק שמתחת לאתר.
 .17.7זכות המזמין להיכנס לאתר
.17.7.1

המזמין רשאי ,בכל עת ,והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר
למזמין להיכנס לכל חלק מהאתר ,לרבות חלק בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע
חובותיו על-פי חוזה זה או מימוש זכויותיו וסמכויותיו על פיו ו/או לצורך ביצוע
עבודות או פעילויות הקשורות למתחם אשקלון .כן יהא המזמין רשאי ,בכל עת,
להיכנס לכל אתר אחר בו מתבצעת פעילות הקשורה בפרויקט ,ובכלל זאת ,בין
היתר ,לכל המקומות ובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור עבודות הביצוע או
בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור לעבודות הביצוע ,לאחר מתן הודעה על כך זמן
סביר מראש.
הקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמין ו/או למי מטעמו לממש את זכויות
המזמין כמפורט בסעיף זה.
הוראות הנותנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללנה בהסכמי הפרויקט הרלוונטיים
ותיחשבנה כהוראות לטובת המזמין.

.17.7.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,זכות המזמין המפורטת בסעיף
 17.7.1לעיל כוללת ,בין היתר ,זכות לנגישות ברמת "קריאה בלבד" לכל מערכות
המחשב הכוללות מידע על הפרויקט ,ובכלל זאת ,בין היתר ,זכות להוריד נתונים
רלוונטיים ,ביצוע שאילתות וחיתוכים מסוגים שונים .הקבלן יעמיד לרשות המזמין
את כל החומרה ,התוכנה וחיבורי הרשת הנדרשים לצורך הבטחת גישה ישירה
לנתונים האמורים .העלות הכרוכה באספקת ציוד התקשורת )לרבות ,בין היתר,
המסופים( ואחזקתו של ציוד כאמור וכן עלויות התקשורת השוטפות תחולנה
בלעדית על הקבלן.

.17.7.3

הקבלן ישתף פעולה עם המזמין ,מנהל הפרויקט ומי מטעמם בביצוע
בדיקותיהם כאמור לעיל ויגרום לכך שנציגי הקבלן וכל עובדי הקבלן ישתפו פעולה
כאמור .המזמין וכל הפועלים מטעמו יהיו זכאים לקבל מהקבלן צילומים או
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עותקים מכל מסמכי הפרויקט לפי דרישתם .בנוסף לאמור ,הקבלן יגרום לכך כי
המזמין וכל הפועלים מטעמו יקבלו זכות גישה לתכניות הנדסיות ,תוכנות מחשב,
פרטי ציוד וכל דו"ח שיוכן על ידי הקבלן.
 .17.8הרשאה לכניסה לאתר לפני מועד הענקת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות .לבקשת
הקבלן ,ישקול המזמין לאפשר לקבלן להיכנס לאתר אף לפני מועד הענקת ההרשאה
לתחילת ביצוע העבודות ,לצורך ביצוע התכנון ,בדיקות וחקירות .כניסת הקבלן לאתר
כאמור תהיה כפופה לאישור המזמין ,ובהתאם לתנאיו ותהיה על אחריותו הבלעדית של
הקבלן .במשך ביצוע התכנון ,בדיקות ,מדידות ו/או חקירות באתר ,לא תהיה לקבלן כל
זכות בקשר לאתר ,למעט זכות גישה לביצוע אותן בדיקות ,מדידות ו/או חקירות .בסיום
ביצוע הבדיקות ,המדידות ו/או החקירות באתר )או בסוף התקופה המרבית לביצוען( ,יפנה
הקבלן את כל עובדי הקבלן ,הציוד או כל חפץ אחר מהאתר ויחזיר את מצב האתר
לקדמותו.
.18

דרכי גישה
 .18.1הקבלן רשאי להשתמש בכביש גישה הקיים לאתר .ככל שהקבלן יהיה מעוניין בדרכי גישה
נוספות ,הקבלן בלבד יהיה אחראי לקבלת הזכויות ביחס לדרכי הגישה הנוספות לאתר,
לרבות כל התשלומים וההוצאות בקשר לכך.
 .18.2הקבלן יהא אחראי למניעת נזק לדרכי הגישה לאתר ,להתקנת תמרורים ושלטים ולקבלת
כל האישורים לשם כך לפי כל דין.
 .18.3הימנעות מהפרעה .הקבלן יבצע את העבודות באופן שלא יפגע ולא יפריע ,במידת האפשר,
למזמין ולציבור ,לרבות לשימוש בדרכים ושבילים ,דרכי רכבת ולמעבר בהם ,או לשימוש
ולהחזקה ברכוש כלשהו.
 .18.4הסדרי תנועה זמניים .הקבלן יהא אחראי לעריכת הסדרי תנועה זמניים באתר ,בהתאם
להוראות הכרך ההנדסי ,על מנת לאפשר תנועת כלי רכב שוטפת וללא הפרעה באתר
ובסביבה הסמוכה לו ,לצורך העבודות ועל מנת שהשימוש והמעבר של המזמין והציבור
בדרכים לא תיפגע.
 .18.5הובלת מטענים לאתר
הובלת מטענים וטובין אל האתר וממנו תתבצע באופן שלא יפגע ולא
.18.5.1
יפריע ,במידת האפשר ,למזמין ולציבור ,לרבות לשימוש ולמעבר בדרכים ובשבילים.
הקבלן יהא אחראי לקבלת כל ההיתרים הנדרשים על-פי דין
.18.5.2
להובלת המטענים והטובין אל האתר וממנו.
הקבלן יודיע למזמין מראש על העברת מטענים וטובין אשר
.18.5.3
העברתם עלולה לגרום נזקים לדרכים או לתשתיות ,ויציג לאישורו תוכנית למניעת
הפגיעה.
הקבלן יודיע למזמין מראש על העברת מטענים וטובין אשר
.18.5.4
העברתם עלולה לגרום להפרעה בפעילות המזמין ,והעברה כאמור תתבצע רק
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במועד שתואם מראש ובכתב עם המזמין.
 .18.6ניקיון האתר .הקבלן יהא אחראי לסלק מהאתר כל פסולת שתצטבר באתר במהלך תקופת
החוזה ,וכן כל חומרים ,ציוד ומתקנים בלתי נדרשים .סילוק הפסולת ,החומרים ,הציוד
והמתקנים מהאתר ,והטמנתם ,ככל שנדרש ,יתבצע על ידי הקבלן בהתאם להוראות כל דין
ולהנחיות המזמין והרשויות המוסמכות ,באתרים מורשים בהתאם לכל דין .בין היתר,
יהיה הקבלן אחראי לקבלת מלוא האישורים וההיתרים הנדרשים בהקשר זה מאת
הרשויות המוסמכות ולביצוע מלוא התשלומים הכרוכים בכך ,על חשבונו.
 .18.7חומרים וציוד
הקבלן יתקין ויתחזק באתר מחסן מתאים לאחסון החומרים
.18.7.1
והציוד הנדרשים לפרויקט ,ויהא אחראי לשמירתם הבטוחה.
כל העברה של חומרים וציוד לאתר תהא כפופה לאישורו של

.18.7.2
המזמין.

הקבלן יהא רשאי להשתמש בחומרים ובציוד המיועדים לשימוש
.18.7.3
בפרויקט ,לצורך הפרויקט בלבד.
הקבלן יהא אחראי להתחברות לתשתיות לצורך ביצוע הפרויקט
.18.7.4
)כגון מים ,חשמל ,דלק ,תקשורת ואינטרנט ,וכו'( ולאספקתן של תשתיות אלה,
וביצוע כל תשלום הכרוך בביצוע התשתית ,בהתחברות ובצריכת השירותים מבעלי
התשתיות ,לפי העניין ,לרבות תשלום למזמין בגין תשתיות שברשותו ,על חשבונו
הבלעדי .אין בכך כדי לגרוע מהוראות הכרך ההנדסי בעניין חיבור קבוע לתשתיות
לצורך קבלת אישור מסירת הפרויקט )כהגדרתו להלן(.
 .18.8משרדים .הקבלן יהא אחראי להתקנת משרדים באתר ותחזוקתם ,לשימוש הקבלן
ולשימוש המזמין .המשרדים לשימוש המזמין יהיו בהתאם להוראות המבוא להנדסה,
ויכללו את כל הציוד והאספקה כאמור שם.
.19

תיעוד האתר
 .19.1הקבלן יכין ,יעדכן וישמור תיעוד מלא של ביצוע הפרויקט בהתאם לאמור בחוזה זה ,לרבות
כמפורט בסעיף ) 44דיווחים( ובכרכים המקצועיים.
 .19.2הקבלן יחזיק במשרדיו באתר עותק מלא של חוזה זה ,כל הסכמי הפרויקט וכן:
.19.2.1

כל הוראת שינוי בהתאם לסעיף  49.2להלן;

כל תכתובת מהותית בין הקבלן למזמין או מי מטעמו או בין הקבלן
.19.2.2
או מי מטעמו לבין כל רשות מוסמכת בקשר עם ביצועו של חוזה זה;
.19.2.3

דו"חות ודיווחים שהוגשו למזמין או מי מטעמו;

צילומי  STILLSדיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים,
.19.2.4
וצילומי אויר צבעוניים )כולל וידאו( של אתר העבודה;
כל תוכנית ,לו"ז ,נוהל ,תיק ,הנחיה או מסמך אחר שכפוף לאישור
.19.2.5
המזמין או מי מטעמו לפי חוזה זה;
Tender 51403

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 31 of 122

REQUEST FOR PROPOSALS

.19.2.6

ISRAEL RAILWAYS LTD.

כל מידע מהותי אחר הנוגע לפרויקט.

 .19.3המזמין וכל הפועלים מטעמו יהיו רשאים לעיין בכל המסמכים האמורים לעיל )"תיעוד
הפרויקט"( .הקבלן ימציא ,על חשבונו 3 ,עותקים מודפסים מתיעוד הפרויקט לעיל ועותקי
 CDככל שיידרשו למזמין ו/או למי מטעמו ,כל שלושה ) (3חודשים ומעת לעת לפי דרישתם,
ובכל מקרה לא יאוחר מ 14 -ימים ממועד התיעוד.
 .19.4הקבלן ישמור על כל תיעוד הפרויקט עד לסוף תקופת הבדק )כהגדרתה להלן( ובמועד זה
יעביר את כל תיעוד הפרויקט לידי המזמין.
.20

ממצאים
על ממצאים באתר יחולו הוראות הסכם בר רשות.

.21

מטלות הרכבת
מבלי לגרוע מכל אחריות או התחייבות המוטלת על הקבלן על-פי חוזה זה ,לרבות אך לא רק ביצוע
הפרויקט בשיטת תכנון-ביצוע ,הרכבת תבצע ,על חשבונה ואחריותה ,מספר מטלות ספציפיות
בקשר לפרויקט ,אך ורק כפי שמפורט במפורש בסעיף  21זה להלן  ,ובכפוף לכל הוראותיו )להלן -
"מטלות הרכבת"(.
 .21.1להלן רשימה ממצה של מטלות הרכבת:
פינוי מהאתר של המטרדים הידועים למזמין במועד
.21.1.1
הגשת ההצעות ,כמפורט בתוכניות DEL-RR-000-0000SI-
 A-DD-1311-01בנספח ב' 1לכרך ההנדסי.
ביצוע התשתיות המתחמיות בכבישים היקפיים
.21.1.2
הצמודים לאתר בהתאם למסומן בחתך טיפוסי ,תכנית
.DEL-RR-000-0000SI-A-DD-5002-01
הכנת נקודות קצה לחיבורים לתשתיות המתחמיות
.21.1.3
של מתחם אשקלון עד גבול האתר ,ולמעט באתר ,כמפורט
בכרך ההנדסי )פרשה טכנית והתוכניותDEL-RR-000-
0000SI-A-DD-1311-01בנספח ב.('1

21.1א.

לעניין התשתיות המתחמיות והחיבור אליהן כמפורט בסעיף  21.1לעיל ,יחולו ההוראות
הבאות:
א( הקבלן יידרש להתחבר לתשתיות המתחמיות האמורות לצורך מסירת הפרויקט
למזמין והפעלת המוסך .הקבלן לא יעשה שימוש בתשתיות המתחמיות לצורך
ביצוע הפרויקט ,אלא רק לצורך חיבור למסירת הפרויקט למזמין ולהפעלת
המוסך.
ב( הקבלן בלבד אחראי על הכנת כל התשתיות הנדרשות באתר עצמו ועל חיבורן
לתשתיות המתחמיות.
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ג( ככל שהקבלן סבור כי נדרשים שינויים ו/או תוספות בתשתיות המתחמיות שהוכנו
על ידי המזמין כאמור ,הקבלן יהיה אחראי לבצע את השינויים ו/או התוספות
הנדרשות בשטח האתר בלבד על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ,בכפוף לאישור
מראש ובכתב של המזמין.
ד( להסרת ספק ,המזמין לא מתחייב לסיים את מטלות הרכבת עד למועד הענקת
הרשאה לביצוע תחילת העבודות או עד לכל מועד אחר.
ה( ידוע לקבלן כי השלמה על ידי המזמין של מטלות הרכבת המפורטות בסעיף 21.1.3
לעיל עשויה להתרחש רק לקראת סיום הפרויקט .בהתאם ,יחולו ההוראות
הבאות:
ה 1.על הקבלן לדאוג ,על חשבונו ועל אחריותו הבלעדיים ,לפתרונות זמניים שיאפשרו
את ביצוע העבודות ,עד לסיום המטלות האמורות.
ה 2.אם המזמין לא יסיים את ביצוע המטלות האמורות בסעיף  21.1.3לעיל עד למועד
הוצאת אישור המזמין על השלמת אבן דרך מס' ) 25השלמת מסירות לרבות
אינטגרציה(:
ה 1.2.הצדדים ידונו ויסכימו על ההתאמות הנדרשות בלוח הזמנים
המפורט )בכפוף לכך שמשך הדחיה בלוח הזמנים המפורט לא יעלה
על התקופה שבין הוצאת אישור על ידי המזמין על השלמת אבן דרך
מס'  25כאמור והשלמת מטלות הרכבת האמורות בסעיף 21.1.3
לעיל;
ה 2.2.הקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות מוכחות ובלתי נמנעות לשימור
העבודות בהתאם להוראות המזמין ,עד לתקרה של  25%מסך
התשלום שנתי )ורפו-רטה בהתאם למספר החודשים בהם ישולמו
דמי שימור כאמור( בגין ) Depot Maintenance Feesכהגדרת מונח
זה בהסכם העיקרי( ,והוראות סעיף  27.3.2יחולו בשינויים
המחויבים.
ה3.

להסרת ספק מובהר כי תשלום דמי שימור כמפורט בתת סעיף ה 2.2.לעיל יהוו
את הסעד הכספי היחיד של הקבלן במקרה שהמזמין לא ישלים את ביצוע
מטלות הרכבת המפורטות בסעיף  21.1.3לעיל עד להשלמת אבן דרך מס'  25על
ידי הקבלן כאמור ,והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה ו/או לכל סעד אחק
מכוח סעיף  27להלן.

 .21.2במועד הענקת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות על ידי המזמין כאמור בסעיף  32להלן,
הקבלן יערוך בדיקה לאותן מטלות הרכבת שהושלמו עד למועד זה ,וידווח למזמין תוך
ארבע עשר ) (14יום על ליקויים ו/או פגמים שנמצאו על ידו במטלות הרכבת .ככל שהרכבת
תהיה סבורה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,שעליה לתקן את הליקויים ו/או הפגמים עליהם
הצביע הקבלן ,היא תודיע על כך לקבלן בכתב ותבצע תיקונים כנדרש לדעת הרכבת ,מבלי
שיהיה בכך כדי להוות עילה לעיכוב על ידי הקבלן במילוי כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה,
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לרבות השלמת כל אבני הדרך במועד הנקוב בנפסח  .3לא הגיבה הרכבת להודעת הקבלן
כאמור לעיל ו/או לא ביצעה הרכבת תיקונים במטלת הרכבת ,ייחשב הדבר כהודעת הרכבת
כי מטלות הרכבת הושלמו בצורה נאותה בעת מועד הענקת הרשאה לתחילת ביצוע
העבודות על ידי המזמין .בין אם הגיבה להודעת הקבלן ובין אם לאו ,הקבלן מוותר בזאת
באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בקשר למטלות הרכבת.
מובהר כי המזמין לא הציג ולא מציג מצג כלשהו לקבלן בדבר טיב ביצוע מטלות הרכבת
ואין בהענקת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות על ידי המזמין משום התחייבות של המזמין
כי מטלות הרכבת בוצעו כנדרש ואין בהענקה כאמור כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של
הקבלן לטיב עבודות הביצוע בשלמותן .לא יהיה בהשלמת מטלות הרכבת לאחר מועד
הענקת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות כדי להקים לקבלן זכות כלשהיא או טענה כלשהיא
כלפי המזמין ו/או מי מטעמו.
 .21.3להסרת ספק מובהר כדלקמן:
 .21.3.1רק המטלות המפורטות בסעיף  21.1לעיל מהוות מטלות
הרכבת כהגדרתן בחוזה זה ,והוראות סעיף  21זה לא יחולו
על מטלה כלשהי שלא נמנית בצורה מפורשת בסעיף 21.1
לעיל.
 .21.3.2מטלות הרכבת אינן מהוות התחייבות של המזמין כלפי
הקבלן ולקבלן אין זכות לאכוף את ביצוען .עיכוב בביצוע
מטלות הרכבת לא תהווה הפרת חוזה זה על ידי המזמין ולא
תזכה את הקבלן בסעד או תרופה כלשהם ,למעט הסעדים
המפורטים בסעיף  27להלן.
 .21.4הרכבת רשאית לבצע את מטלות הרכבת בעצמה ,באמצעות צדדים שלישיים ,ו/או להוציא
לקבלן בקשה למידע )כהגדרתה בסעיף  48.2להלן( ,לצורך בחינת אפשרות ביצוע מטלות
הרכבת באמצעות הקבלן .כלל שהוצאה על ידי הרכבת הוראת שינוי לקבלן ,אותן מטלות
הרכבת שהן נשוא הוראת השינוי כאמור כבר לא ייחשבו מטלות הרכבת ,לרבות אך לא רק
בהקשר של סעיף  27להלן.
 .21.5החל ממועד הענקת זכות שימוש באתר ,הקבלן בלבד יהיה אחראי לתיאום מטלות הרכבת
עם פעילותו תחת החוזה ,ולממשק בין מטלות הרכבת לעבודותיו.
 .21.6ככל שהקבלן צופה שעיכוב כלשהו צפוי בעבודות כתוצאה מעיכוב במטלות הרכבת ,על
הקבלן להודיע על כך לרכבת במועד המוקדם בין )א(  60יום לפני המועד המתוכנן לסיום
מטלות הרכבת לפי לוח הזמנים המפורט ,או )ב( מיד עם היוודע לקבלן על העיכוב הצפוי.
 .21.7הקבלן ישתף פעולה עם המזמין ועם כל צד שלישי בקשר לביצוע על ידי המזמין של מטלות
הרכבת ,לרבות אך לא רק מסירת מסמכים ,תוכניות ,והשתתפות בפגישות כפי שיידרש על
ידי המזמין.
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פרק ו'  -לוח הזמנים לביצוע הפרויקט ואירועים מעכבים
.22

לוח זמנים מפורט
 .22.1בתוך ) 30שלושים( ימים ממועד כניסה לתוקף של חוזה זה יכין הקבלן לוח זמנים מפורט
לביצוע כל התחייבויות הקבלן במסגרת תקופת החוזה ,בהתאם לאבני הדרך המצורפות
כנספח  3לחוזה זה ,להוראות סעיף  22זה ,ולהנחיות המפורטות בנספח ) 7ניהול לוחות
זמנים לביצוע( לחוזה .לאחר אישורו על ידי המזמין ,לוח הזמנים המפורט יצורף כנספח 6
)לוח זמנים מפורט מאושר( לחוזה זה )להלן" :לוח הזמנים המפורט"( .עמידת הקבלן
בהתחייבויותיו לפי סעיף זה תהווה תנאי לקבלת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות.
 .22.2הקבלן מתחייב להשלים כל אחד מאבני דרך במועד המוקדם מבין המועד הנקוב בסעיפים
 22.2.1ו 22.2.2 -להלן ,אלא אם יוארכו המועדים האמורים במפורש בהתאם להוראות
חוזה זה:
מועד השלמת אבן הדרך ,או הפרויקט כולו )לפי העניין( הנקוב בלוח
.22.2.1
הזמנים המפורט; או
מועד ההשלמה המרבי של אבן הדרך או הפרויקט כולו )לפי העניין(
.22.2.2
על-פי נספח  3לחוזה זה.

.23

ביצוע בהתאם ללוח הזמנים
 .23.1חוזה זה ייכנס לתוקף החל מהמועד המוגדר " "Effective Dateבהסכם העיקרי )להלן:
"מועד כניסה לתוקף של חוזה זה"(.
 .23.2לא יאוחר מ 30-ימים לאחר מועד כניסה לתוקף של חוזה זה יימסר לקבלן צו התחלת
עבודה )להלן בהתאמה" :צו התחלת עבודה" ו"-מועד קבלת צו התחלת עבודה"( .מובהר כי
צו התחלת העבודה יכול שיהיה מסויג ו/או בתנאים ו/או בזמנים כפי שיקבע המזמין.
 .23.3המועד המירבי להשלמת הפרויקט הינו כמפורט בנספח  ,3בכפוך לכך שלא יעלה על תשע
מאות ) (900יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה )להלן" :המועד המירבי להשלמת
הפרויקט"(.
 .23.4העבודות תבוצענה בהתאם ללוח הזמנים המפורט .הקבלן יתקדם בביצוע העבודות בקצב
הדרוש על מנת לבצען ולהשלימן בלוח הזמנים המפורט.
 .23.5סבר המזמין כי קצב ביצוע העבודות אינו מתאים להבטחת השלמתן בלוח הזמנים
המפורט ,יציג הקבלן לאישור המזמין תוכנית להחשת קצב העבודות תוך  14יום מקבלת
הדרישה לכך ,וינקוט על חשבונו ובאחריותו הבלעדית ,בכל האמצעים הנדרשים ליישום
התוכנית כפי שהוגשה למזמין.
סבר המזמין כי אין באמצעים שנקט הקבלן כדי להבטיח עמידה בלוח הזמנים המפורט,
יורה המזמין לקבלן על האמצעים שעליו לנקוט ,והקבלן יפעל בהתאם להנחיותיו ,על
חשבון הקבלן בלבד.
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 .23.6הקבלן יעביר למזמין גרסאות מעודכנות של לוח הזמנים ,בהתאם להנחיות המפורטות
בנספח ) 7ניהול לוחות זמנים לביצוע( לחוזה.
מובהר ,כי גרסת העבודה המעודכנת של לוח הזמנים תשמש למטרות ניהול הפרויקט בלבד,
ולא תחליף את לוח הזמנים המפורט .עדכונו של לוח הזמנים המפורט לצורך חוזה זה יבוצע
רק ככל שהדבר מותר או נדרש במפורש בחוזה זה ,ובאישור המזמין בלבד.
.24

בוטל

.25

איחור בביצוע אבני הדרך
 .25.1מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על-פי החוזה או על-פי כל דין ,מוסכם על הצדדים
כי במקרה שהקבלן לא יקבל אישור השלמה ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך המפורטות
בנספח  4עד למועד ההשלמה המירבי הנקוב ביחס לאותה אבן דרך בנספח  ,4יחויב הקבלן
בתשלום פיצוי מוסכם כמפורט בנספח  4לכל יום קלנדרי )או חלק ממנו( של איחור ,ללא
צורך בהוכחת נזק על ידי המזמין )"הפיצוי המוסכם"(.
 .25.2מוסכם על הצדדים כי שיעור הפיצוי המוסכם ללא הוכחת נזק נקבע לאחר הערכה זהירה
ושקולה על ידי הצדדים ,והקבלן מוותר בזאת על כל טענה כי הסכום האמור נקבע כקנס
ו/או כי הפיצוי המוסכם מהווה סעד יחיד למקרה של איחור ,ויעמדו למזמין ,בנסיבות
העניין ,כל זכות ו/או תרופה אחרים או נוספים על-פי כל דין ו/או הסכם.
 .25.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ) 59קיזוז( לחוזה זה ,ובכפוף לאמור בו ,המזמין יהא
רשאי לקזז את הסכומים המגיעים לו על-פי סעיף  25זה מיתרת התשלומים על חשבון אבני
הדרך.
 .25.4במידה והקבלן ישלים את העבודות ואת מסירת הפרויקט במועד הקבוע בנספח  ,3המזמין
יחזיר לקבלן מחצית מסך הפיצויים המוסכמים ששולמו בפועל ידי הקבלן )לרבות
באמצעות קיזוז על ידי המזמין( ,עקב איחור בביצוע אבני הדרך .החזר מחצית הפיצויים
כאמור יבוצע בסכום נומינלי בלבד וללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או תוספת מכל סוג
שהוא.

.26

בוטל

.27

סעדים לקבלן בגין אירועים מעכבים
 .27.1אירועים מעכבים
"אירוע מעכב" משמעו כל אחד מהאירועים הבאים:
אי הענקת הרשאה לתחילת ביצוע עבודות במועד האמור בסעיף

.27.1.1
 32.2להלן;
.27.1.2

Tender 51403

הפסקת עבודה כאמור בסעיף  33לחוזה זה.
Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 36 of 122

ISRAEL RAILWAYS LTD.

REQUEST FOR PROPOSALS

בכפוף לכך כי האירוע אושר כאירוע מעכב על ידי מנהל הפרויקט כמפורט להלן.
למען הסר ספק מובהר כי התרחשות אירוע מעכב אינו מהווה הפרת חוזה על ידי המזמין,
וכי הסעדים היחידים והבלעדיים להם יהיה זכאי הקבלן בנסיבות העניין הינם הסעדים
המפורטים בסעיף  27זה להלן .מובהר גם כי למעט במקרה של אירועים מעכבים כאמור
לעיל ,הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה במועדים הקבועים
בחוזה זה ובלוח הזמנים המפורט ולא יהיה זכאי לכל הארכה ,תשלום ,ויתור או סעד אחר
בגין כל עיכוב בביצוע כאמור ,לרבות עיכובים הנובעים מעיכוב בקבלת היתר לפרויקט מכל
רשות מוסמכת.
 .27.2במקרה שהקבלן טוען שאירע אירוע מעכב ,יפעל הקבלן כדלקמן:
הקבלן יודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט באופן מיידי ,תוך פירוט
.27.2.1
הנסיבות של האירוע המעכב וההשלכות הצפויות על השלמת עבודות הביצוע;
מנהל הפרויקט יודיע לקבלן תוך  14ימים מקבלת ההודעה כאמור לעיל ,האם הוא
מאשר את האירוע כאירוע מעכב .אישר מנהל הפרויקט את האירוע כאירוע מעכב,
יפעל הקבלן בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט; לא אישר המזמין את האירוע
כאירוע מעכב ,האירוע כאמור והשלכותיו יהיו באחריות הקבלן .אישור מנהל
הפרויקט כאמור יינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות אך לא רק לגבי משך
האירוע המעכב והשלכותיו הכספיות.
הקבלן יעשה את מירב המאמצים על מנת למזער את השלכותיו של
.27.2.2
אירוע מעכב ,לרבות על לוח הזמנים המפורט וההוצאות הכרוכות בכך.
 .27.3אירועים מעכבים; סעדים
במקרה בו אירוע מעכב גרם לעיכוב בנתיב הקריטי של ביצוע העבודות על ידי הקבלן
בהשוואה ללוח הזמנים המפורט ,אשר כתוצאה ישירה ממנו )ואך ורק ממנו( ,ולמרות
שהקבלן נקט את מירב המאמצים על מנת למזער את השלכותיו של האירוע המעכב על לוח
הזמנים המפורט ועל עלויות הפרויקט ,התעכבה השלמתו של הפרויקט או של איזו מאבני
הדרך ביותר מ 45-יום במצטבר )להלן" :עיכוב"( ,יהיה הקבלן זכאי אך ורק לסעדים
הבאים:
 .27.3.1התאמת לוח הזמנים המפורט ,כפי שייקבע על ידי מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו
הבלעדי.
 .27.3.2החזר העלויות הבלתי נמנעות שנגרמו לקבלן למרות ניסיונותיו למזער אותן )לרבות
באמצעות הפנית חומרים ו/או משאבים ו/או כוח אדם לעבודות אחרות ,ביטול
הזמנות וכו'( ,הכל כדלקמן:

Tender 51403

.27.3.2.1

תשלומים לצד ג' ,בהתאם ועל-פי חשבוניות מס שיוצגו על ידו
להוכחת העלויות.

.27.3.2.2

הוצאות שכר ישירות לגבי כוח אדם שאמור היה להיות מועסק אך
ורק בביצוע העבודות לגביהן חל עיכוב כאמור ,בתאני שלא ניתן היה
יכולים להשהות את העסקתם ו/או להקצות אותם לעבודות אחרות
תחת הסכם זה או במסגרת פרויקטים אחרים של הקבלן; וגם
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לשימור העבודות;
הכל בכפוף לכך שהסכומים המנויים בסעיף  27.3.2לעיל יחושבו לפי הנמוך בין )א(
המחירון בהפחתת ) ;10%ב( שווי שוק; או )ב( הסכום ששולם בפועל על ידי הקבלן,
והכל לפי קביעתו הסופית של מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו הבלעדי )בסעיף זה –
"החזר העלויות"(.
 .27.3.3על אף האמור בסעיף  27.3.2לעיל ,מוסכם כי החזר העלויות )כהדרתו לעיל(
המצטבר לכל תקופת הפרויקט ,ממועד הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין
ועד למועד הוצאת אישור מסירת הפרויקט על ידי המזמין ,לא יעלה על הערך Q
המחושב בהתאם לנוסחה הבאה:
 T1

Q = P  × K 0 − K1
T 0


כאשר:
 – Qסכום מצטבר של החזר עלויות )כהגדרתו בסעיף  27.3.2לעיל( לכל תקופת
הפרויקט ,ממועד הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד להוצאת אישור
מסירת הפרויקט על ידי המזמין.
5%– P
 – T0משך תקופת ביצוע העבודות כפי שהיה אמור להיות בהתאם ללוח הזמנים
המפורט ,לרבות כל שינוי בו כפי שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.
 – T1משך תקופת ביצוע העבודות כאמור בהגדרת  T0לעיל ,בתוספת משך העיכוב
)כהגדרתו של המונח עיכוב בסעיף  27.3רישא לעיל( המצטבר לכל תקופת הפרויקט
)להסרת ספק ,לאחר הפחתת  45יום כאמור בסעיף  27.3רישא לעיל(.
 – K0מחיר המוסך הנקוב בנספח התשלומים של ההסכם העיקרי ) Maintenance

 ,(Depot Priceבמחירי הבסיס ,ללא הצמדה וללא מע"מ.
 – K1מחיר המוסך הסופי ,לרבות תוספות תשלום הנובעות מהוראות שינוי ,הכל
במחירי בסיס בהתאם לנספח התשלומים של ההסכם העיקרי ,או ,בהעדר מחיר
לשינוי ,כפי שאושר על ידי המזמין בהתאם להוראות החוזה ,ללא הצמדה וללא
מע"מ.
 .27.4בכל מקרה ,לא יבוצע תשלום בהתאם לסעיף ) 27סעדים בגין עיכוב( זה באופן שיעניק
לקבלן כפל סעדים ,לרבות במקרה של סעד על-פי הוראותיו האחרות של חוזה זה ו/או על-
פי כל דין ,ולרבות בגין רכיבי פיצוי חופפים או המוציאים זה את זה ,ולרבות אם הצדדים
סיכמו על הוראת שינוי הכוללת התייחסות לאירוע המעכב.
 .27.5למעט כאמור במפורש בסעיף ) 27סעדים בגין אירועים מעכבים( זה ,לא יהא הקבלן זכאי
לכל הארכת מועדים ,פיצוי או סעד מכל סוג שהוא ,בכל הקשור בהתרחשות אירוע מעכב,
לרבות אך לא רק במקרה בו נגרמו לקבלן נזקים שלא כלולים בהחזר העלויות )כהגדרתו
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של מונח זה בסעיף  27.3לעיל( ,והקבלן מוותר באופן סופי ,מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה
ו/או תביעה בהקשר של אירוע מעכב ו/או עיכוב )כהגדרתו בסעיף  27.3רישא לעיל( ,למעט
הסעדים המפורטים בסעיף  27לעיל.
 .27.6מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי פיצויים ,פיצויים מוסכמים ו/או התאמות תשלום
בהתאם להוראות חוזה זה לא יהוו חלק מהסעדים בגין אירוע מעכב ,ולקבלן לא תהיה כל
טענה ו/או תביעה למזמין בקשר עימם ,ו/או בקשר עם אי קבלת התמריצים הכספיים.
.28

בוטל

פרק ז' – תכנון
.29

התכנון
 .29.1בתוך  45ימים קלנדריים ממועד קבלת צו התחלת עבודה ,וכתנאי לקבלת הרשאה לתחילת
ביצוע העבודות ,יגיש הקבלן את התכנון המוקדם לפרויקט ,בהתאם להוראות המפורטות
בכרך ההנדסי לאחר תיקון כל ההערות שיימסרו על ידי המזמין )לא יאוחר מהמועד הקבוע
לעיל( )להלן" :התכנון המוקדם מטעם הקבלן"(.
מבלי לגרוע מהוראות נספח ) 1מספר עקרונות תכנון-ביצוע( מובהר כי בנספח ב' 1לכרך
ההנדסי נמסרו לקבלן נתונים שערך המזמין לצרכיו שלו .מובהר בזה כי המזמין לא הציג
ולא מציג מצג כלשהו לקבלן בדבר נכונותם שלמותם ותאימותם של נתונים אלה ביחס
לנתונים בשטח או בדין ואין במסירת המידע לידי הקבלן משום התחייבות של המזמין כי
הינו מלא ו/או מדויק ואין בו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב התכנון מטעם הקבלן
ו/או לביצוע .אין בנספח ב' 1לכרך ההנדסי ובכל שאמור בו או שאינו אמור בו ,כדי להקים
לקבלן זכות כלשהיא או טענה כלשהיא כלפי המזמין.
בדיקת התכנון המוקדם מטעם הקבלן על ידי המזמין לא תפטור את הקבלן מאחריותו
לשגיאות ,טעויות ,אי -דיוקים ו/או ליקויים בתכנון המוקדם מטעם הקבלן ובביצוע
העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר ,בכל זמן שהוא .כל נזק שהוא תוצאה של ליקוי
בתכנון המוקדם ,ליקוי בביצוע או הנובע מהם יתוקן במלואו על ידי הקבלן ,במועד
המוקדם ביותר האפשרי והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין התיקונים הללו.
 .29.2תכנון מפורט .עד המועד הנקוב באבני הדרך בנספח  3לחוזה זה לאישור תכנון מפורט,
)להלן" :המועד המירבי להשלמת התכנון המפורט"( ,ישלים הקבלן תכנון מפורט לביצוע
של הפרויקט כולו ,על בסיס התכנון המוקדם מטעם הקבלן ובהתאם להוראות הכרך
ההנדסי לאחר תיקון כל ההערות שנמסרו על ידי המזמין )לא יאוחר מהמועד הקבוע לעיל(
)להלן" :התכנון המפורט"( .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,התכנון המפורט לביצוע יכול
שיושלם לשיעורין ,ובלבד שכל אחת מחבילות התכנון ,תוגש בשלמותה ,וכן שהתכנון
המפורט של הפרויקט כולו יושלם ,לרבות תיקון הערות המזמין ,בתוך המועד המירבי
להשלמת התכנון המפורט .התכנון המפורט יצורף לכרך ההנדסי.
 .29.3באחריות הקבלן לקבל ו/או להשיג את כל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות וההרשאות
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הנדרשים לצורך ביצוע העבודה בהתאם לתכנון המפורט לא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף
 11.3לעיל.
 .29.4השלמת תכנון .הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם תיקן הקבלן את כל הערות
המזמין לתכנון המפורט ולתוכניות העבודה ) (Shop Drawingsהנדרשות לצורך אותה
עבודה ,ובטרם הוענקו לו כל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות וההרשאות הנדרשים
לביצועה.
על אף האמור ,הקבלן יהא רשאי להתחיל בביצוע עבודות מקדימות ו/או כל עבודה אחרת
אשר תחילת ביצועה אושר על ידי המזמין מראש ובכתב עוד טרם השלמת התכנון המפורט
כאמור .התחלת ביצוע כאמור ,ו/או כל עבודה אחרת בקשר עם התחלת ביצוע כאמור,
ובכלל זאת ,בין היתר ,עבודות פירוק ,הריסה ,סילוק ,התאמה או שינוי בעבודות שבוצעו על
ידי הקבלן ,תהיה על אחריותו וסיכונו של הקבלן ,לרבות במקרה בו יידרשו שינויים בתכנון
בעקבות הערות המזמין.
 .29.5תכניות "עדות לאחר ביצוע" ) .(As Madeבתום ביצועה של כל אבן דרך יכין הקבלן
תוכניות "עדות לאחר ביצוע" לכל האלמנטים הנכללים באבן הדרך ,בהתאם להוראות
המפורטות בנספח ) 8הוראות לעריכת תוכניות עדות( לחוזה זה.
תיקון הערות המזמין ,ככל שתהיינה ,לתוכניות העדות מהווה תנאי להענקת האישור
להשלמת אבן הדרך או הפרויקט ,לפי העניין.
 .29.6הוראות כלליות לתכנון
תכנון הפרויקט יבוצע בהתאם להוראות החוזה והוראות כל דין,
.29.6.1
לרבות הקריטריונים התכנוניים וההנחיות התכנוניות כמפורט במבוא להנדסה
ובפרשה הטכנית הנחיות אחרות של המזמין ,והתוכניות הסטטוטוריות החלות על
הפרויקט ,לרבות הגוף המאשר בהתאם לתוכנית הסטטוטורית.
הקבלן ימסור למזמין ו/או מי מטעמו ,לפי דרישתם ,עותק מכל
.29.6.2
הסקיצות ,התוכניות ,תכנונים ,הרשימות ,ההדמיות ,המודלים ,המפות,
התרשימים ,החישובים ,ניירות העבודה ,תקליטורים או כל מדיה אחרת ,שיוכנו
במסגרת התכנון על -ידי הקבלן ו/או מי מטעמו של הקבלן )"מסמכי העבודה"(.
המזמין ו/או מי מטעמו רשאים לבקר במשרדי הקבלן בכל עת סביר בתאום מראש,
ולבחון את התקדמות עבודות הביצוע .מסמכי העבודה יכללו ,בין היתר ,חישובים,
דוחות ,סקרים ,בדיקות ,תכניות ומפרטים ,כמפורט בחוזה לרבות להסרת ספק
הכרך ההנדסי ,לפי דרישת המזמין.
הקבלן יהיה אחראי לכך שלמזמין ומי מטעמו תהיינה גישה ,בכל עת
.29.6.3
במהלך ביצוע עבודות הביצוע ,לעותקים מעודכנים של תוכניות התכנון ומסמכי
העבודה .הקבלן יהיה האחראי לעדכן את התוכניות ו/או את מסמכי העבודה
הרלוונטיים אצל המזמין בכל מקרה שיחול בהם שינוי.
מבלי לגרוע מהוראות סעיף ) 76קניין( ,מוצהר ומוסכם ,כי מסמכי
.29.6.4
העבודה הינם רכושו הבלעדי של המזמין ,והוא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש
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כראות עיניו .המזמין וכל מי שהורשה על ידו בכתב לעשות כן יהיו רשאים לבדוק
את מסמכי העבודה בכל עת סבירה.
בדיקת התכנון על ידי המזמין תכלול גם בקרת בטיחות ) Safety

.29.6.5

 ,(Auditבהתאם לנהלי המזמין.
לאחר בדיקת התכניות על ידי המזמין כאמור בכרכים המקצועיים,
.29.6.6
התוכניות שנבדקו יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין ,והקבלן יבצע את עבודות
הביצוע על-פיהן .הקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שינוי בתוכניות הבדוקות ללא
אישור המזמין מראש ובכתב.
 .29.7מתכננים מטעם הקבלן
בתוך ארבעה עשר ) (14יום ממועד כניסה לתוקף של חוזה זה יגיש
.29.7.1
הקבלן לאישור המזמין את זהות המתכננים מטעם הקבלן ,לשם בחינת עמידתם
בדרישות החוזה ,לרבות אך לא רק הדרישות המפורטות בסעיף  29.7זה להלן.
המזמין יהא רשאי לדרוש החלפתו של מי מהמתכננים מטעם הקבלן
.29.7.2
כמפורט בין היתר בסעיף  7.3לחוזה וכן כל מתכנן אחר בכל עת ומטעמים סבירים.
המתכננים מטעם הקבלן ישלימו תכנון המתקן ,יחתמו על כל
.29.7.3
המסמכים הנדרשים לקבלת אישורים והיתרים ,ילוו את הביצוע ,במסגרת פיקוח
עליון ,בכל התחומים ,וזאת גם ביחס לתחומים לגביהם אין דרישה מפורשת בדין
לביצוע פיקוח עליון.
בהסכמים בין הקבלן לבין המתכננים מטעם הקבלן תיכלל הוראה
.29.7.4
לפיה המתכנן מודע לכך שעקב התקשרותו עם הקבלן ,לא יהא המתכנן רשאי לבצע
הבטחת איכות ובקרה מטעם המזמין בפרויקט.
על המתכננים להיות רשומים בפנקס מהנדסים ואדריכלים )אם
.29.7.5
וככל שהדבר רלוונטי( ,בעלי רישיון כחוק לעסוק בדיסציפלינה הרלוונטית ,בעלי
ניסיון מקצועי של  10שנים לפחות והשלימו תכנון של  3מבנים ציבוריים לפחות
בשטח של  10,000מ"ר כל אחד.
 .29.8בחינת התכנון על ידי המזמין .בחינת התכנון על ידי המזמין תתבצע בהתאם להוראות
סעיף ) 43נהלי בדיקה על ידי המזמין( לחוזה זה.
 .29.9הקבלן יהא אחראי לקבלת אישור כל הרשויות המוסמכות לתכנון ,למילוי הוראותיהן של
רשויות אלה ,ולפעול על-פי כל דין.
 .29.10הקבלן מצהיר ,כי הוא נושא באחריות המלאה לתכנון ,וכי המזמין ומי מטעמו לא ישאו
בכל אחריות בגין פעולות התכנון שביצעו לצורך הפרויקט.

פרק ז' - 1עבודות הביצוע
.30

עבודות הביצוע
 .30.1הקבלן יבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך תכנון וביצוע הפרויקט בהתאם לחוזה זה,
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לרבות:
תכנון מוקדם )לרבות אישור בכתב של המזמין על השלמת בדיקתו
.30.1.1
ללא הערות כאמור בסעיף  8לנספח  1לחוזה(.
.30.1.2

קבלת היתרים לרבות היתר בניה;

התכנון המפורט )לרבות אישור בכתב של המזמין על השלמת
.30.1.3
בדיקתו ללא הערות כאמור בסעיף  8לנספח  1לחוזה(;.
.30.1.4

העבודות המוקדמות;

.30.1.5

עבודות ביצוע אבני הדרך והפרויקט;

.30.1.6

קבלת טופס  4ותעודת גמר;

.30.1.7

אספקת כל ציוד הדיפו;

.30.1.8

עבודות הבדק;

הכל בהתאם ללוח הזמנים המפורט והוראות חוזה זה ,לרבות הכרך ההנדסי ,ועל-פי כל דין
)להלן" :עבודות הביצוע" או "העבודות"(.
 .30.2הקבלן יבצע את עבודות הביצוע בהתאם להוראות חוזה זה ,לרבות הכרכים המקצועיים,
ועל-פי כל דין.
 .30.3הקבלן יבצע את עבודות הביצוע בקצב הדרוש ,בהתאם ללוח הזמנים המפורט ולהוראות
חוזה זה.
 .30.4במסגרת עבודות הביצוע על הקבלן לטפל בחומרי חפירה ומילוי שיהיו בפרויקט ,לרבות
עודפי עפר שיווצרו במסגרת ביצוע העבודות ,לרבות קבלת מלוא האישורים וההיתרים
הנדרשים בהקשר זה מאת הרשויות המוסמכות וביצוע מלוא התשלומים הכרוכים בכך,
הכל באחריותו ועל חשבונו ובהתאם למפורט בכרך ההנדסי.
.31

בוטל

.32

תחילת ביצוע העבודות
.32.1

בוטל

 .32.2התחלת העבודות מחייבת קבלת הרשאה מהמזמין להתחיל את ביצוע העבודות )להלן:
"הרשאה לתחילת ביצוע העבודות"( ,בנוסח המצורף כנספח ) 10הרשאה לתחילת ביצוע
העבודות( לחוזה זה .הרשאה לתחילת ביצוע העבודות תוענק לקבלן על ידי המזמין לאחר
שהקבלן עמד ,בין היתר ,בתנאים המצטברים הבאים )להלן" :מועד הענקת הרשאה
לתחילת ביצוע העבודות"(:
.32.2.1

התכנון המוקדם מטעם הקבלן הוגש ונבדק על ידי המזמין;

התכנון המפורט הוגש ונבדק על ידי המזמין בהתאם למפורט בסעיף
.32.2.2
 29.2לחוזה ובמבוא להנדסה;
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צוות בקרת האיכות לעבודות הביצוע .הקבלן הגיש לבדיקת המזמין
.32.2.3
את צוות בקרת האיכות לעבודות הביצוע המוצעים על ידו בהתאם לאמור בסעיף
) 34.4צוות בקרת האיכות לעבודות הביצוע לחוזה;
תכנית בקרת איכות לעבודות הביצוע הוגשה על ידי הקבלן ואושרה
.32.2.4
על ידי המזמין בהתאם למפורט בסעיף ) 34.5תכנית בקרת איכות לעבודות הביצוע(
לחוזה;
לוח הזמנים המפורט הוגש על ידי הקבלן ואושר על ידי המזמין
.32.2.5
בהתאם למפורט בסעיף  22.1לחוזה;
תכנית התארגנות לביצוע העבודות במסגרת הפרויקט הכוללת ,בין
.32.2.6
היתר ,את מבנה צוות ניהול הפרויקט ,משרדים ,אתרי התארגנות ומערכת מחשוב,
הוגשה על ידי הקבלן ואושרה על ידי המזמין בהתאם להוראות המבוא להנדסה;
תוכנית בטיחות הוגשה על ידי הקבלן ואושרה על ידי המזמין
.32.2.7
בהתאם למפורט בסעיף ) 13.7תכנית בטיחות( לחוזה;
נציגי הקבלן ,מנהלי התכנון והביצוע והמתכננים מטעם הקבלן
.32.2.8
אושרו על ידי המזמין בהתאם להוראות סעיף  7.1וסעיף  29.7.1לחוזה זה.
הקבלן הגיש למזמין אישור חתום על ידי המבטחים בנוסח הקבוע
.32.2.9
בנספח ) 5אישור עריכת הביטוח( לחוזה זה.
.32.2.10

סקר סיכונים הוגש על ידי הקבלן ונבדק על ידי המזמין.

.32.2.11

כל מסמך או אישור הנדרש כמפורט בכרך ההנדסה.

התקבל היתר בניה בר תוקף וכל ההיתרים והאישורים האחרים
.32.2.12
הנדרשים לביצוע כלל תכולת הפרויקט על-פי כל דין.
 .32.3לבקשת הקבלן ,ובכפוף לקיום התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה ,אשר השלמתן נדרשת
עד למועד הענקת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות ,לרבות אך לא רק כמפורט בסעיף  32זה
לעיל ,יעניק המזמין לקבלן הרשאה לתחילת ביצוע העבודות ,בתוך ארבע עשרה ) (14ימים
ממועד השלמת התחייבויותיו של הקבלן .על אף האמור לעיל ,במקרה שהמזמין לא סיים
את אותן מטלות הרכבת המהוות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ,תנאי לתחילת
ביצוע העבודות על ידי הקבלן בתום ארבע עשר ) (14יום כאמור ,יחולו הוראות סעיף 27
לעיל.
 .32.4המזמין יהא רשאי במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להעניק הרשאה
לתחילת ביצוע העבודות גם בהיעדר מילוי אחד התנאים .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע
מחובת הקבלן לעמוד בכל החובות המוטלות עליו על-פי חוזה זה.
.33

הפסקת עבודה על ידי המזמין; סיום מטעמי נוחות על ידי המזמין
 .33.1מבלי לגרוע מזכויותיו על-פי חוזה זה או על-פי כל דין ,המזמין יהא רשאי להורות לקבלן
להפסיק את ביצוע העבודות ,ו/או כל חלק מהן זמנית ו/או לצמיתות ,וזאת בכל עת ומטעמי
נוחות ,על-פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,מבלי שהדבר יחשב להפרת החוזה; הקבלן
יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לזמן מסוים או לצמיתות ,בהתאם לתנאים
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ולתקופה שיצוינו בהוראה בכתב מאת המזמין ,ולא יחדשה אלא אם נתנה לו ע"י המזמין
הוראה בכתב על כך.
 .33.2היה ונמסרה לקבלן הודעה על הפסקת או השהיית העבודות כאמור ,ימלא אחריה ללא
דיחוי .הקבלן מתחייב להביא לאישור המזמין תוך שבעה ) (7ימים מקבלת הודעה כאמור
תוכנית לשימור העבודות שבוצעו וכל עניין נוסף בהתאם להנחיות המזמין .הטיפול יבוצע
בהתאם לתוכנית שהוגשה למזמין ,וחידוש העבודות יהא כפוף לאישור המזמין ובהתאם
להנחיותיו.
 .33.3הופסק ביצוע העבודות לפי סעיף  33.1דלעיל ,ימשיך הקבלן לבצע את כל התחייבויותיו
האחרות לפי חוזה זה וההסכם העיקרי ,וכן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך הגנה,
אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן ,לפי העניין( מפני כל נזק ,ולאחר מתן ההוראה
על ידי המזמין בדבר חידוש העבודות )ככל שתינתן( ,יתקן הקבלן כל נזק שנגרם לעבודות,
על חשבונו.
 .33.4הופסק הפרויקט על ידי המזמין באופן זמני ,יחולו הוראות סעיף  27לעיל.
 .33.5אם המזמין החליט לסיים חוזה זה מטעמי נוחות ו/או אם הופסק הפרויקט לצמיתות על
ידי המזמין לפני מועד ההוצאה על ידי המזמין של אישור על השלמת אבן דרך מס' ) 10גמר

יסודות לרבות ראשי כלונס וקורות קשר ותעלות שירות ,לרבות המערכות המשולבות
בעבודות הנ"ל( ,יהא הקבלן זכאי בקשר עם סיום חוזה זה מטעמי נוחות ו/או הפסקת
הפרויקט לתשלום פיצוי חד פעמי בסך של חצי אחוז ) (0.5%ממחיר העבודות שלא יבוצעו
כתוצאה מהפסקת הפרויקט כאמור )כלומר חצי אחוז ) (0.5%מסכום שיחושב כדלקמן:
מחיר המוסך הנקוב בנספח התשלומים של ההסכם העיקרי ),Maintenance Depot Price
ללא שינויים ותוספות( ,בהפחתת כל הסכומים שכבר שולמו לקבלן בגין הפרויקט
ובהפחתת הסכומים להם זכאי הקבלן מכוח סעיף  33.9להלן(.
 .33.6אם המזמין החליט לסיים חוזה זה מטעמי נוחות ו/או אם הופסק הפרויקט לצמיתות אחרי
מועד ההוצאה על ידי המזמין של אישור על השלמת אבן דרך מס' ) 10גמר יסודות לרבות
ראשי כלונס וקורות קשר ותעלות שירות ,לרבות המערכות המשולבות בעבודות הנ"ל( ,יהא
הקבלן זכאי בקשר עם סיום חוזה זה מטעמי נוחות ו/או הפסקת הפרויקט לתשלום פיצוי
חד פעמי בסך של אחוז אחד ) (1%ממחיר העבודות שלא יבוצעו כתוצאה מהפסקת
הפרויקט כאמור )כלומר אחוז אחד ) (1%מסכום שיחושב כדלקמן :מחיר המוסך הנקוב
בנספח התשלומים של ההסכם העיקרי ) ,Maintenance Depot Priceללא שינויים ותוספות(,
בהפחתת כל הסכומים שכבר שולמו לקבלן בגין הפרויקט ובהפחתת הסכומים להם זכאי
הקבלן מכוח סעיף  33.9להלן(.
 .33.7מובהר כי ככל שכבר שולמו על ידי המזמין לקבלן תשלומים כלשהם תחת סעיף  33.5לעיל,
בגין הפסקה זמנית של הפרויקט ,והמזמין הודיע לקבלן כי ההפסקה הזמנית הופכת
להפסקה לצמיתות ,תשלומים אלה שכבר שולמו כאמור יופחתו מהסכומים הנקובים
בסעיפים  .33.5ו 33.6-לעיל ,והקבלן רק יהיה זכאי לתשלום יתרת הסכומים הנקובים
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בסעיפים  .33.5ו 33.6-לעיל.
 .33.8להסרת ספק סעיף  33זה יחול רק על הפסקת הפרויקט על ידי המזמין לצמיתות מטעמי
נוחות ,ולא יחול במקרה שהמזמין הפסיק את הפרויקט לצמיתות כתוצאה מהפרת חוזה זה
על ידי הקבלן )לרבות להסרת ספק רשלנות הקבלן ו/או מי מטעמו( ו/או כתוצאה מגורמים
שאינם בשליטת המזמין.
.33.9

הופסק ביצוע העבודות לצמיתות או לתקופה העולה על ששה חודשים אחרי שניתנה על ידי
המזמין הרשאה לתחילת ביצוע העבודות על-פי חוזה זה ,והקבלן החל בביצוע העבודות
למעשה ,תעשנה מדידות סופיות ,באמצעות מודד ו/או מהנדס מטעם המזמין ,לגבי אותו
חלק או אותם חלקים מהפרויקט שבוצעו בפועל על ידי הקבלן עד למועד הפסקת העבודה,
וישולם לקבלן הסכום לו הוא זכאי בהתאם לתוצאות המדידות ועל-פי ניתוח מחיר שהוגש
ואושר על ידי מנהל הפרויקט )בכפוף להסרת ספק לזכות קיזוז הניתנת למזמין על-פי חוזה
זה(.

 .33.10למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות על ידי
המזמין כאמור בסעיף זה לעיל ולרבות במקרה שביצוע העבודות הופסק לצמיתות שלא
כתוצאה מהפרת החוזה על ידי הקבלן ,יהיה המזמין רשאי להמשיך בכל עת את ביצוען של
העבודות כולן ו/או חלקן בעצמו ו/או באמצעות כל קבלן אחר ו/או גורם אחר אשר יבחר על
ידו ועפ"י שיקול דעתו המוחלט ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך
לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תביעה להמשיך בביצוע העבודות עפ"י הוראות
החוזה.
 .33.11זכויות הקבלן על-פי סעיף  33זה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו( לעשות את מירב
המאמצים על מנת למזער את השלכות הפסקת העבודות על הפרויקט ,לרבות לוח הזמנים
המפורט וההוצאות הכרוכות בכך .הקבלן יביא לאישור המזמין תוכנית למזעור ההשלכות
כאמור .הקבלן יהיה זכאי להחזר העלויות שנגרמו לו במסגרת יישום התוכנית כאמור ,ככל
שאושרו מראש ובכתב על ידי המזמין.
 .33.12תשלום לקבלן על ידי המזמין כאמור בסעיף  33זה יהווה פיצוי מלא ומוחלט לקבלן בגין
הפסקת הפרויקט וסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,לרבות אך לא רק תביעות
לפיצויים כתוצאה מהשהיית ו/או הפסקת הפרויקט ,אבדן רווח ,אבדן רווח עתידי
ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת
הפרויקט וכתוצאה ממנה ,והקבלן מוותר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה או טענה
בקשר עם הפסקת הפרויקט )זמנית או לצמיתות( ,למעט תשלום בהתאם להוראות סעיף 33
זה לעיל.
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פרק ז' - 2בקרת איכות והבטחת איכות
.34

בקרת איכות
 .34.1הקבלן יהא אחראי להקמת מערכת בקרת איכות ולביצוע בקרת האיכות ועל עבודות
הביצוע בהתאם להוראות מפרט בקרת האיכות ,ולתכנית בקרת האיכות.
 .34.2למען הסר ספק מובהר ,כי צוות בקרת האיכות של הקבלן יהיה נפרד לחלוטין מצוותי
בקרת האיכות של קבלני המשנה ומצוותי התכנון והביצוע של הקבלן ושל קבלני המשנה.
 .34.3למען הסר ספק מובהר ,כי סמכויות והנחיות בקרת האיכות אינן מהוות התחייבות כלשהי
של המזמין ,אינן גורעות או ממצות מסמכויותיו או מזכויותיו על-פי החוזה וכל דין ,אינן
מטילות עליו אחריות כלשהי ואין בהן כדי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה.
 .34.4צוות בקרת האיכות לעבודות הביצוע .בתוך שלושים ) (30ימים ממועד כניסה לתוקף של
חוזה זה ימנה הקבלן צוות בקרת איכות לתקופת הביצוע ,על-פי ההנחיות המפורטות
במפרט בקרת האיכות ,יעבירו לבדיקת המזמין ויתקן את כל הערות המזמין ביחס אליו
)לא יאוחר מהמועד הקבוע לעיל( .עמידת הקבלן בהתחייבותו לפי סעיף זה תהווה תנאי
לקבלת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות.
 .34.5תוכנית בקרת האיכות לעבודות הביצוע .בתוך שישים ) (60ימים ממועד כניסה לתוקף של
חוזה זה יגיש הקבלן לבדיקת המזמין תוכנית בקרת האיכות לעבודות הביצוע בהתאם
להוראות פרק ג' )בקרת איכות והבטחת איכות( לכרך ההנדסי ויתקן את כל הערות המזמין
ביחס אליה ,ככל שישנן )לא יאוחר מהמועד הקבוע לעיל( .התוכנית שנבדקה ואושרה על ידי
המזמין תצורף כנספח למפרט בקרת האיכות )להלן" :תכנית בקרת האיכות לעבודות
הביצוע"( .עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי סעיף זה תהווה תנאי לקבלת הרשאה לתחילת
ביצוע העבודות.
 .34.6בדיקת עבודות שנועדו להיות מכוסות .הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של
חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתה מראש ובכתב של
מערך בקרת האיכות של הקבלן ואישור המזמין .הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות
מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למערך בקרת האיכות מטעמו בכתב שהחלק האמור מוכן
לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור לו לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני
כיסוין או הסתרתן .בדיקת מערך בקרת האיכות תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת
הקבלן .הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות ,לפי הוראת מערך
בקרת האיכות ,לצורך בדיקתן ,בחינתן ומדידתן ולאחר מכן יחזירן לתיקנן ,לשביעות רצונו
של מערך בקרת האיכות .לא מילא הקבלן אחר הוראות מערך בקרת האיכות לפי סעיף קטן
זה ,רשאי מערך בקרת האיכות לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק
מהעבודות ולאחר מכן להחזירן לתיקונן ולהחיל את ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה
על הקבלן.
 .34.7מובהר כי באחריות הקבלן להזין למערכת האינטרנטית של בקרת האיכות את כל
ההתכתבויות בין הקבלן לבקרת האיכות מטעם הקבלן ולקבלני המשנה ,הנוגעות לטיב
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העבודות ואיכות העבודה .למזמין ,למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת האיכות מטעם
המזמין תהיה גישה בלתי מוגבלת להתכתבויות האמורות ,והקבלן מתחייב לפעול בהתאם
להערות שיתקבלו מאת המזמין ביחס אליהן.
.35

הבטחת איכות
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ) 14סמכויות המזמין( ,המזמין רשאי לבצע הבטחת איכות
על עבודות הביצוע ועל בקרת האיכות ,לרבות כאמור בחלק ג' )בקרת איכות והבטחת איכות(
לכרך ההנדסי

פרק ח' – השלמת אבני דרך והפרויקט
.36

מועד השלמת אבני הדרך
הקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים המפורט בנספח  3לחוזה זה ,אלא
אם יוארכו המועדים האמורים במפורש בהתאם להוראות חוזה זה.

.37

אישור על השלמת אבן דרך
 .37.1בסמוך לאחר שלדעת הקבלן הושלמו עבודות אבן דרך יודיע הקבלן למזמין על כך ,יזמין
את המזמין לבדוק את העבודות ,ויעמיד לרשותו את כל האמצעים הנדרשים לצורך כך,
ובפרט את כל דוחות בקרת האיכות.
לא יוציא הקבלן הודעה כאמור בסעיף זה למזמין בטרם ביצע הקבלן סיור מוקדם עם צוות
המתכננים ,וסיורים מקצועיים ייעודיים עם המתכננים השונים ועם מנהל צוות הקבלן אשר
יבצע את תחזוקת הקרונועים במהלך תקופת התחזוקה ,לבדיקת העבודות והמסמכים,
לרבות דוחות בקרת איכות ,תוכניות עדות ותיק תשתיות .פרוטוקול הסיורים יועבר
למזמין ,בצירוף המסמכים השונים ודוחות פיקוח עליון של המתכננים ,במצורף להודעת
הקבלן על השלמת העבודות ביחס לאותה אבן דרך.
 .37.2לאחר קבלת הודעת הקבלן כאמור בסעיף  37.1לעיל ,יבחן המזמין האם הומצאו כל
המסמכים ,הנתונים והאסמכתאות הנדרשים לצורך בדיקתה של הודעת הקבלן על השלמת
אבן הדרך על ידי המזמין ,בהתאם להוראות החוזה .המזמין יודיע על תוצאות בדיקתו
לקבלן .אבן הדרך תועבר לבדיקת המזמין כאמור בסעיף  37.3להלן רק לאחר שהמזמין
אישר בכתב כי הומצאו כל המסמכים ,הנתונים והאסמכתאות הנדרשים כאמור.
 .37.3בתוך עשרים ) (20ימי עסקים ממועד אישור המזמין כאמור בסעיף  37.2לעיל ,יבצע המזמין
את כל הבדיקות הדרושות לצורך קביעה האם הושלמו כל העבודות הדרושות לצורך
השלמת אבן הדרך ,בהתאם לדרישות החוזה.
 .37.4קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך ,יודיע המזמין לקבלן מה הם התיקונים
וההשלמות הנדרשים .הקבלן יבצע את התיקונים וההשלמות הנדרשים בתוך פרק זמן
סביר שייקבע על ידי המזמין ,ויזמין את המזמין לבדיקה חוזרת לאחר שהשלים לדעתו את
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כל עבודות התיקונים וההשלמות.
אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמין כדי להוות אישור לשינוי המועד החוזי להשלמת
אבן דרך כלשהי ו/או כדי לשנות את המועד המירבי להשלמת הפרויקט ,ואין באמור כדי
להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לגרוע מאחריות הקבלן להשלמת העבודות ולעמידה
במועד השלמת אבן הדרך והפרויקט.
 .37.5קבע המזמין כי הושלם ביצוע אבן הדרך האמורה בהתאם להוראות חוזה זה ,ובכלל זה
השלמת כל העבודות הנדרשות לצורך השלמת אבן הדרך האמורה ,יעניק לקבלן אישור על
השלמת אבן דרך )להלן" :אישור על השלמת אבן דרך"(.
 .37.6מובהר כי ,אישור על השלמת אבן דרך אינו מהווה מסירה של אבן הדרך ,ואין בו כדי לגרוע
מאחריות הקבלן למלוא העבודות המבוצעות באתר ,בין אם מבוצעות על ידי הקבלן ובין
אם מבוצעות על ידי צד ג' כלשהו ,ואין בהשלמת אבן הדרך כדי להטיל על המזמין אחריות
כלשהיא וזאת עד למועד מסירת הפרויקט ,כהגדרתו להלן .זאת ועוד ,להסרת ספק מובהר
כי המזמין יהיה רשאי להיכנס לאתר בכל עת בתיאום עם הקבלן ולעשות באתר כל עבודה
שהיא בתנאי שלדעת הרכבת אין בכך כדי להפריע ו/או לגרום לעיכוב בעבודות הקבלן ולא
יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לעבודות המבוצעות באתר ו/או
בפרויקט ובין היתר כדי לגרוע מקיום חובות הקבלן בהתאם להוראות סעיף  13.4לעיל.
 .37.7הוראות סעיף ) 37אישור על השלמת אבן דרך( זה יחולו על כל הגשה חוזרת מטעם הקבלן
ועל כל בדיקה חוזרת על ידי המזמין.
.38

אישור על השלמת אבן דרך בכפוף להשלמות מינוריות
 .38.1על אף האמור בסעיף  37.5לעיל ,המזמין יהא רשאי ,במקרים חריגים על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,להעניק אישור על השלמת אבן דרך ,גם אם לא הושלמו כל העבודות הנדרשות
לצורך השלמתה בהתאם להוראות חוזה זה ,בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים
הבאים:
להערכת המזמין העבודות הנותרות לצורך השלמת אבן הדרך אינן
.38.1.1
כרוכות בעלויות העולות במצטבר על חמישה אחוזים ) (5%מתשלום אבן הדרך;
הקבלן הוכיח לשביעות רצון המזמין כי אי השלמת העבודות
.38.1.2
הנותרות נבעה מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של הקבלן;
הקבלן התחייב בכתב לבצע את העבודות הדרושות לצורך השלמת
.38.1.3
אבן הדרך בתוך פרק זמן סביר שנקבע על ידי המזמין ובהתאם לתנאיו.
 .38.2העניק המזמין לקבלן אישור על השלמת אבן דרך בנסיבות האמורות בסעיף  ,38.1ינוכה
מתוך תשלום אבן הדרך סכום העלויות בהן כרוכות העבודות הדרושות לצורך השלמת אבן
הדרך כפי שנקבע במסגרת סעיף  38.1.1לעיל.

.39

הענקת אישור על השלמת הפרויקט
 .39.1אישור על השלמת הפרויקט .השלמת הפרויקט כולו ,תהיה כפופה לאישור המזמין בכתב
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)להלן" :אישור על השלמת הפרויקט"(.
 .39.2האישור להשלמת הפרויקט יוענק לקבלן על ידי המזמין רק לאחר שהקבלן עמד בכל
התנאים הבאים:
השלמת הביצוע .המזמין אישר כי הושלמו מלוא העבודות
.39.2.1
המבוצעות באתר ,כל אבני הדרך וכל הפעילויות הנדרשות כאמור במסמכי החוזה,
וכי עד למועד מתן האישור להשלמת הפרויקט הקבלן מילא את כל התחייבויותיו
על-פי חוזה זה בכלל ועל-פי הכרך ההנדסי בפרט ,לרבות כל האישורים הנדרשים
מהמזמין ומכל רשות מוסמכת.
תיקי איכות .תיקי האיכות של כל אבני הדרך כמפורט בחלק ג'
.39.2.2
)בקרת איכות והבטחת איכות( לכרך ההנדסי הושלמו על ידי הקבלן ומנהל בקרת
האיכות מטעמו ,ואושרו על ידי מנהל הבטחת איכות מטעם המזמין.
תוכניות עדות ותיקי מתקן .תוכניות העדות ) (As Madeשל כל אבני
.39.2.3
הדרך הושלמו על ידי הקבלן ,בהתאם להוראות סעיף  29.5לחוזה זה.
ערבות .הוגשה על ידי הקבלן הערבות אשר הקבלן נדרש להמציא
.39.2.4
קודם למועד מסירת הפרויקט ,כאמור בסעיף ) 61ערבות בדק( לחוזה זה.
.39.2.5

בוטל

קבלת הרשאות .הוענקו לקבלן כל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות
.39.2.6
וההרשאות הנדרשים על-פי דין מכל רשות ממשלתית ,עירונית או כל גורם אחר
בעל סמכות על-פי דין ,לצורך השימוש בתוצרי הפרויקט.
לצורך כך יעביר הקבלן למזמין ,ארבע עשר ) (14יום לפני המועד המתוכנן להשלמת
הפרויקט ,תצהיר מאושר מטעמו המאשר כי הוענקו לקבלן כל ההיתרים,
האישורים ,הרישיונות וההרשאות האמורים ,כי הם בתוקף וכי אין כל מניעה,
איסור או מגבלה לפי כל דין למתן הרשאה למסירת הפרויקט לידי המזמין ,וכן את
העתקי כל המסמכים כאמור.
.39.2.7

הקבלן מסר למזמין אישור בכתב כאמור בסעיף  76.8לחוזה זה.

 .39.3מובהר כי ,אישור על השלמת הפרויקט ,אינו מהווה מסירה של הפרויקט ואין בו כדי לגרוע
מאחריות הקבלן לבצע את כל המוטל עליו לצורך מסירת הפרויקט בהתאם להוראות סעיף
 41להלן ו/או למלוא העבודות המבוצעות באתר ,בין אם מבוצעות על ידי המזמין ובין אם
מבוצעות על ידי צד ג' כלשהו ,ואין בהשלמת הפרויקט כדי להטיל על המזמין אחריות
כלשהי וזאת עד למועד מסירת הפרויקט ,כהגדרתה להלן .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי
לאחר קבלת אישור על השלמת הפרויקט יהיה המזמין רשאי להיכנס לאתר ולעשות בו כל
עבודה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה של
הקבלן לעבודות המבוצעות באתר ו/או במסגרת הפרויקט ובין היתר כדי לגרוע מקיום
חובות הקבלן בהתאם להוראות סעיף  13.4לעיל.
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פרק ט'  -מסירת הפרויקט
.40

מבדק קבלה
 .40.1בסמוך לאחר מועד הענקת האישור להשלמת הפרויקט ,יבצע המזמין מבדק לבחינת מצבו
של הפרויקט.
 .40.2במידה ויתברר על-פי תוצאות המבדק ,כי הפרויקט אינו עומד בדרישות חוזה זה ,הרי
מתשלום אבן הדרך האחרונה ,ינוכה סכום השווה לאומדן עלות עבודות התיקון הנדרשות
על-פי תוצאות המבדק .סכום הניכוי יועבר לקרן שמורה בבעלות המזמין )להלן" :הקרן
השמורה"(.
תוך שלושים ) (30ימים על הקבלן להשלים את עבודות התיקון הנדרשות על-פי תוצאות
המבדק .הקבלן יהא רשאי להשתמש בכספים שבקרן השמורה ,באישור המזמין לכל
משיכה מהקרן.
סכומים שיוותרו בקרן השמורה לאחר השלמת עבודות התיקון הנדרשות על-פי תוצאות
מבדק ההחזרה )ככל שיהיו( ,ישולמו לקבלן לאחר אישור המזמין על השלמת עבודות
התיקון.
אין באמור כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין להיפרע בכל דרך אחרת מהקבלן בגין נזקיו,
לרבות אם ביצע את עבודות התיקון בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים.
 .40.3עם קבלת אישור המזמין להשלמת המבדק בהצלחה ,או להשלמת עבודות התיקון הנדרשות
על-פי תוצאות מבדק ההחזרה ,יבצע הקבלן תהליך של מסירת הפרויקט לידי המזמין,
בהתאם להנחיות המזמין וסעיף ) 41מסירת הפרויקט( לחוזה זה.

.41

מסירת הפרויקט
 .41.1הקבלן ישלים את תהליך מסירת הפרויקט במועד המפורט בנספח ) 3להלן" :מועד מסירת
הפרויקט"(.
 .41.2מסירת הפרויקט תתבצע למזמין ,בהתאם לנוהל מסירת הפרויקט המצורף בחלק ג' של
הכרך ההנדסי אשר יחול בשינויים המחויבים .מבלי לפגוע מכלליות האמור ,וכתנאי
להוצאת אישור מסירת הפרויקט על ידי המזמין:
המזמין יהא רשאי להיכנס ולקבל חזקה ושליטה מידיים באתר
.41.2.1
ובפרויקט )לרבות מבנים ומתקנים נלווים(;
הקבלן יעביר למזמין את כל זכויותיו בנכסי דלא ניידי הנמצאים
.41.2.2
באתר או מחוצה לו והמהווים )או אמורים להוות( חלק מהפרויקט;
המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר או הפרויקט כל
.41.2.3
נכס שהוא ,לרבות נכסים זמניים ,חומרים וציוד.
.41.2.4

יירשם שעבוד לטובת המזמין בהתאם להוראות סעיף  75.3להלן.

 .41.3במועד מסירת הפרויקט ו/או סיום החוזה ,יועברו למזמין כל הנכסים שבידי הקבלן .מבלי
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לגרוע מכלליות האמור:
הקבלן יעביר למזמין את כל המיטלטלין וכל הזכויות האחרות
.41.3.1
המהווים )או אמורים להוות( חלק בלתי נפרד מהפרויקט;
הקבלן יעביר למזמין את כל המסמכים הקשורים לפרויקט ,לרבות
.41.3.2
אך לא רק תכניות "העדות לאחר ביצוע" ) (As Madeשל הפרויקט וכל מסמך או
מידע אחר הקשור לפרויקט ו/או לאתר ,לרבות במדיה מגנטית ,כשהינם מעודכנים
למועד זה בהתאם להוראות הכרך ההנדסי וסעיף ) 76קניין במסמכים( לחוזה זה,
בצירוף הצהרה כי לא הותיר בידו כל חומר כאמור .ככל שימצא פגם או חוסר
במסמכי העבודה שהעביר הקבלן ,יהיה על הקבלן להשלימו או לתקנו ולחילופין
יחויב הקבלן בעלות הכרוכה בכך ,כפי שתיקבע על ידי המזמין;
הקבלן יעביר למזמין את כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות
.41.3.3
לפרויקט ,בהתאם להוראות סעיף ) 76קניין במסמכים(;
הקבלן ימסור למזמין אישור על עריכת ביטוח חבות המוצר של
.41.3.4
הקבלן לעבודות אזרחיות בנוסח המופיע בנספח 5א' ,כשהוא חתום על ידי מבטחיו;
הקבלן יעביר למזמין את ערבות הבדק )(Depot Warranty Guarantee
.41.3.5
לפי הוראות ההסכם העיקרי.
 .41.4במועד מסירת הפרויקט ו/או סיום החוזה:
כל הנכסים והזכויות שהועברו למזמין כאמור בסעיפים  41.2ו41.3-
.41.4.1
לעיל ,יועברו כשהם נקיים מכל בטוחה או זכות של הקבלן או צד שלישי כלשהו,
למעט זכויות צד שלישי כלשהן אשר היו בתוקף במועד מסירת הנכסים והזכויות
כאמור לקבלן;
הקבלן יפרע את כל התחייבויותיו בקשר לנכסים ולזכויות שהועברו
.41.4.2
למזמין כאמור בסעיפים  41.2ו 41.3-לעיל הנוגעות לתקופה הקודמת למועד מסירת
הפרויקט .מבלי לגרוע מן האמור ,הקבלן יפצה וישפה את המזמין בגין כל נזק,
הפסד ,תביעה ,עלות והוצאה הקשורים באי-פירעון ההתחייבויות כאמור.
הקבלן יציג למזמין את כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל
.41.4.3
דין להפעלת המוסך ולביצוע תחזוקת הקרונועים.
 .41.5המזמין יהא רשאי לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותיו עקב מסירת
הפרויקט ו/או סיום חוזה זה .הקבלן נדרש לבצע כל מה שיורה לו המזמין באופן סביר לצורך
כך ,לרבות לשתף פעולה עם המזמין ומי מטעמו לצורך כך ,לרבות להעביר כל מידע ,להקנות
גישה לאתר לפרויקט ואתרים אחרים הקשורים לפרויקט ,לחתום על כל המסמכים הדרושים
ולבצע את כל הפעולות הדרושות לשם כך ,לקבל מידע מכל גורם מטעמו ,להדריך את המזמין
או מי מטעמו בנוגע לפרויקט ולאתר ,ולהימנע מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את
ההחזרה כאמור.
 .41.6כל סכום המגיע לקבלן מכוח חוזה זה במועד מסירת הפרויקט או ביטול החוזה ,יעוכב )ללא
ריבית( עד להשלמת ביצוע התחייבויות הקבלן בנוגע למסירת הפרויקט ,כפי שיאושר על ידי
המזמין.
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 .41.7מובהר כי רק הוצאת אישור על ידי המזמין על מסירת הפרויקט ,לאחר השלמת ביצוע כל
התחייבויות הקבלן על-פי סעיף  41זה ,תהווה מסירת הפרויקט למזמין )להלן בהתאמה:
"מסירת הפרויקט" ו"-אישור מסירת הפרויקט"(.
 .41.8הקבלן ממנה בזאת את המזמין ,בתוקף ממועד סיום החוזה או ביטולו ,לבצע את כל
האמור בסעיף ) 41מסירת הפרויקט( זה בעצמו ולטובתו .הקבלן יחתום על כל מסמך
הדרוש לצורך כך.
 .41.9בסיום תקופת התחזוקה ו/או בסיום ההסכם העיקרי מכל סיבה שהיא ,יחולו הוראות סעיף
 75להלן ,והוראות פרק ט' לעיל וסעיף  67להלן יחולו בשינויים המחויבים על מסירת
המוסך והאתר למזמין.

פרק י'  -בדק
.42

מטלות הבדק
מובהר להסרת ספק כי סעיף זה בא להוסיף על זכויות המזמין על-פי כל דין ולא לגרוע מהן.
" .42.1תקופת הבדק" משמעה ,ביחס לכל הפרויקט ולכל אחד ממרכיביו ,התקופה הארוכה
בין )א( התקופה החל ממועד מסירת הפרויקט ועד לתום שנתיים ) 2שנים( ממועד זה;
או )ב( לגבי כל מרכיב מרכיבי המוסך ,תקופת הבדק הקבועה לאותו רכיב בחוק מכר
)דירות( תשל"ג ) ,(1973ולצורכי הסכם זה הצדדים מחילים בזאת את הוראות חוק המכר
הנ"ל ,כך שהתחייבויות המוכר ,כהגדרתו בחוק הנ"ל ,יחולו ויחייבו את הקבלן ויזכו את
המזמין בהתאמה.
בתום התקופה של שנתיים כאמור בתת סעיף )א( לעיל ,המזמין יערוך בדיקות באתר
ובמוסך ,והקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין ולהמציא לו כל מסמך שיידרש על ידי
המזמין בקשר לכך .מובהר כי רק אישור סיום תקופת האחריות של שנתיים החתום על
ידי המזמין ) (End of Depot Warranty Certificateיהווה סיום בפועל של תקופה זו של
שנתיים ,ותזכה את הקבלן בהחזרת ערבות הבדק )(Depot Warranty Guarantee
כמפורט בהסכם העיקרי.
 .42.2הקבלן יהא אחראי לתיקון כל נזק או פגם כלשהו שנתהווה או נתגלה בפרויקט במהלך
תקופת הבדק )"בדק" או " .("Depot Warrantyמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
במלך תקופת הבדק ,הקבלן אחראי לטיב כל החומרים ,העבודות וציוד הדיפו ,ויישא
בכל העלויות הכרוכות בעבודות התיקון.
 .42.3הקבלן מתחייב להודיע מיד ובכתב למזמין על כל תקלה ו/או ליקוי באתר ו/או במוסך.
הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו באופן מידי כל ליקוי ו/או תקלה כאמור ו/או להחליף
באחר כל חומר ,במידה ויתגלו בהם בתוך תקופות הבדק פגמים ,לרבות אך לא רק לפי
דרישתו של המזמין שתוצג לקבלן לא יאוחר מאשר תשעים ) (90יום מתום תקופת
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הבדק ,וקביעתו של מנהל הפרויקט בעניין זה תהיה מכרעת .כן יישא הקבלן בכל הוצאה
נוספת ,באם תהיה כזו ,הנובעת מהנזקים שיגרמו בשל ביצוע תיקונים בעבודותיו .מבלי
להטיל כל אחריות על המזמין ,המזמין יהיה רשאי )אך אל חייב( ,במהלך כל תקופת
הבדק ולאחריה ,לערוך ביקורים ובדיקות באתר ובמוסך ,על מנת לבדוק כי הקבלן מבצע
את התחיבויתיו בקשר לתקופת הבדק ו/או בקשר לתחזוקת הדיפו ) Depot

 ,(Maintenanceוזאת כתנאי לתשלום דמי תחזוקת דיפו ) (Depot Maintenance Feesעל
ידי הרכבת לקבלן.
 .42.4נתגלה בכל עת שהיא ,ואף לאחר תום תקופת הבדק ,פגם בעבודות ,הנובע מביצוע
הפרויקט שלא בהתאם לחוזה זה ,יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו
על חשבונו ,ואם הפגם אינו ניתן לתקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
 .42.5בכל מקרה שהקבלן לא ימלא איזו מהתחייבויותיו דלעיל ,יהיה המזמין רשאי )אך לא
חייב( לעשות בעצמו את כל הנדרש מהקבלן וזאת על חשבון הקבלן ,בתוספת תקורה
בשיעור שישה אחוזים ) (12%מעלות התיקונים והעבודות שהיה על הקבלן לבצע על-פי
פרק י' זה .לא יהיה בביצוע תיקונים על ידי המזמין כאמור כדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו ואחריותו על-פי הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהו על המזמין.
 .42.6להסרת ספק ,כל החובות המוטלות עפ"י חוזה זה על הקבלן בתקופת ביצוע הפרויקט,
וכל נזק ואחריות בקשר אליהם יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על עבודות הבדק שעל
הקבלן לבצע לפי פרק י' זה ותקופת ביצוען.
 .42.7מובהר כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שתעמוד למזמין
בנסיבות העניין על-פי כל דין ו/או הסכם.

פרק יא' – נהלי בדיקה ודיווחים
.43

נהלי בדיקה על ידי המזמין
 .43.1בכל מקום בו נדרש הקבלן בחוזה זה להגיש חומר לעיון והתייחסות המזמין ,הרי שתגובת
המזמין נדרשת מראש ובכתב.
 .43.2הקבלן יעביר לעיון המזמין את כל המסמכים ,הנהלים ,בקשות ,שרטוטים ,תוכניות,
מפרטים ,לוח הזמנים המפורט ,וכן כל מסמך אחר אשר הגשתו נדרשת על-פי הוראות חוזה
זה )להלן" :מסמך"(.
 .43.3כל מסמך שהקבלן חייב להגיש למזמין ,יוגש בעותקים קשיחים )על גבי נייר( בלפחות
שלושה ) (3עותקים או כל כמות אחרת כפי שיידרש על ידי המזמין ,וכן בעותק דיגיטלי.
 .43.4למעט אם נקבע אחרת בחוזה )לרבות להסרת ספק כרך ההנדסי( ,כל מסמך שהקבלן חייב
להגיש למזמין ,יוגש למזמין לפחות שלושים ) (30יום לפני המועד המתוכנן לקבלת תגובת
המזמין.
Tender 51403

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 53 of 122

ISRAEL RAILWAYS LTD.

REQUEST FOR PROPOSALS

 .43.5המזמין ימסור לקבלן את תגובתו לכל מסמך שהוגש לו תוך שלושים ) (30ימים ,אלא אם כן
קיים לאותו עניין הסדר מפורש אחר במסגרת חוזה זה.
 .43.6העדר תגובה מטעם המזמין לא תחשב כהסכמה ,אולם ככל שיגרום לעיכוב ,כפי שיקבע על
ידי המזמין ,יהא הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים המפורט כך שלא ימצא בהפרת החוזה.
הקבלן לא יהיה זכאי לכל סעד נוסף בגין עיכוב כאמור.
 .43.7התגלו אי-בהירויות ,חוסרים ,סתירות ,השמטות ,טעויות או אי דיוקים במסמך שהומצא
על ידי הקבלן ,יהא המזמין רשאי לדרוש מהקבלן הסברים וכל מידע נוסף בנוגע למסמך
)לרבות נתונים ,חישובים ,מחירים ,השלמות וכל נתון אחר שימצא לנכון( והקבלן ימציא
את המידע המבוקש במועד הנקוב בדרישה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי מניין פרק הזמן לתגובת המזמין למסמך שהוגש על ידי
הקבלן ,יחל מהמועד שהומצא לשביעות רצונו של המזמין כל המידע הנוגע למסמך ,ובכלל
זאת כל מידע נוסף אשר נדרש על ידי המזמין בהתאם להוראות סעיף  43.7זה.
 .43.8דחה המזמין או התנגד לתוכנו של מסמך כפי שהוגש בהתאם להוראות המבוא להנדסה,
יודיע לקבלן את סיבת הדחייה או ההתנגדות .הקבלן יגיש למזמין את המסמך המתוקן
בהתאם לבקשת התיקון .המזמין יוכל לקבל את המסמך המתוקן ,והנוהל הקבוע בסעיף זה
יחול לגבי כל מסמך מתוקן המוגש לבדיקת המזמין.
 .43.9המזמין לא ידחה מסמך ולא יתנגד לתוכנו של מסמך אלא מטעמים סבירים.
 .43.10הקבלן לא ישנה – ויגרום לכך כי לא ישונה – כל מסמך לאחר שנבדק על ידי המזמין כאמור
לעיל ,אלא אם הודע על כך למזמין ,והוא לא התנגד לתיקון המבוקש ,בהתאם לנוהל הקבוע
בחוזה זה.
 .43.11אין בבחינת המסמכים על ידי המזמין ,או בהערות המזמין למסמכים ,כדי לגרוע מאחריות
הקבלן על-פי חוזה זה.
 .43.12למען הסר ספק מובהר בזה ,כי תגובת המזמין כאמור בסעיף ) 43נהלי בדיקה על ידי
המזמין( זה ,על ידי המזמין ,לא תחשב כהסכמה מטעם המזמין לדחיית מועד חוזי כלשהו
ולא תקנה לקבלן כל זכות או עילה להארכת מועדי ביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה.
 .43.13למען הסר ספק מובהר ,כי אין בנהלי הבדיקה המפורטים בסעיף ) 43נהלי בדיקה על ידי
המזמין( זה כדי לגרוע מחובתו ואחריותו של הקבלן להשגת כל ההיתרים והאישורים
הנדרשים על-פי כל דין.
.44

דיווחים
 .44.1הקבלן יעביר למזמין ,ומי מטעמו ,דוחות ודיווחים כנדרש על-פי הוראות חוזה זה ,לרבות
בכרך ההנדסי ,הכל בהתאם להנחיות המזמין.
 .44.2מבלי לגרוע מהאמור בכרך ההנדסי ,באתר ינוהל יומן עבודה יומי ,בשלושה עותקים )להלן:
"היומן"( בו יירשם מידי יום ובאופן רציף כל דבר אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי
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במהלך ביצוע הפרויקט .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הרישום ביומן יכלול:
.44.2.1

מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בפרויקט;

.44.2.2

הציוד המכני המועסק בפרויקט והשימוש שנעשה בו;

.44.2.3

החומרים והמוצרים לסוגיהם ,אשר הובאו לאתר או הוצאו ממנו;

.44.2.4

כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן בפרויקט;

.44.2.5

תקלות והפרעות בביצוע הפרויקט;

.44.2.6

תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

.44.2.7

העבודות שבוצעו במשך היום באתר;

.44.2.8

העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;

הפרטים המפורטים בסעיף  44.2זה יירשמו על-ידי הקבלן או נציגו המוסמך ,אלא אם קבע
מנהל הפרויקט כי הרישומים ייעשו על-ידו.
 .44.3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף  44.2לעיל רשאי מנהל הפרויקט לרשום ביומן הסתייגויות
והערות בדבר מהלך ביצוע הפרויקט וכן כל דבר אחר שלדעת מנהל הפרויקט יש בו כדי
לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע הפרויקט ,בציון תאריך הרישום .הקבלן או נציגו
המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט לרבות את התייחסותו
להערות שרשם מנהל הפרויקט ביומן ,בציון תאריך רישומן .כל דף של היומן ייחתם ,בתום
הרישום בו ,על-ידי הקבלן או נציגו המוסמך ,ובסמוך לאחר מכן יימסר לחתימת מנהל
הפרויקט אשר יהיה רשאי אך לא חייב לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו לפי שיקול
דעתו המלא.
 .44.4היומן וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ,ולא יהוו ראיה כלשהי
לצורך הכרעה בזכויות הצדדים ובחובותיהם .דרישה ו/או תביעה כספית של מי מהצדדים
תיעשה על-פי הוראות החוזה בלבד ולא על-פי הרשום ביומן.
 .44.5אם חלק מהעבודות על-פי החוזה מבוצעות במפעלים ,ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו
ירשום הקבלן או נציגו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה ,בציון תאריך
הרישום .שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו ,בשינויים
המחויבים ,כמפורט בסעיף  ,44.2והוראות סעיפים  44.3ו 44.4 -תחולנה גם על יומן העבודה
כאמור בסעיף  44.5זה.
 .44.6שמירת דו"חות
הקבלן ישמור בידיו את כל הדו"חות והדיווחים הנדרשים בחוזה זה ,לרבות יומני העבודה,
למשך כל תקופת החוזה ועד לתום שבע ) (7שנים ממועד סיום החוזה .בכל מועד ,לפי
דרישת המזמין ,ימסור לו הקבלן את כל הדיווחים האמורים או חלק מהם ,באופן ובמקום
שיקבע המזמין.
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 .44.7רשימת תביעות
הקבלן יעביר למזמין באופן מיידי ,ולפחות אחת לחודש ,בתוך
.44.7.1
שלושים ) (30יום מתום כל חודש ,דו"ח המפרט את כל הסעדים שהקבלן סבור כי
הוא זכאי להם בהתאם לחוזה זה ,לפי הידוע באותו מועד .בדו"ח תפורטנה כל
העובדות הרלוונטיות לתביעה ויצורפו לו כל הנתונים והמסמכים התומכים בה .אין
בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן למתן הודעות למזמין לפי הוראותיו
השונות של חוזה זה.
הקבלן לא יהא זכאי לכל סעד שעשוי היה להיות זכאי לו בהתאם
.44.7.2
לחוזה זה במידה שאינו נזכר בדו"ח החודשי הסמוך למועד בו נודע לו לראשונה על
האירוע או הנסיבות המקימים את העילה לתביעה.

פרק יב' – שינויים
.45

שינויים – כללי
 .45.1ככלל ,לא יבוצעו שינויים בפרויקט אלא במקרים חריגים בלבד .כל שינוי בפרויקט יהיה
כפוף לאישורו של המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אישור
המזמין אינו מחליף ,מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את
השינוי המוצע ,כנדרש על-פי כל דין או מאחריות הקבלן לקבל כל היתר הנדרש לביצוע
השינוי.
לצורך סעיף ) 45שינויים( זה ,המונח "שינוי" או "שינויים" יתייחס לכל שינוי ,גריעה או
תוספת בתכולת הפרויקט כמפורט בחוזה זה על נספחיו ,לרבות אך לא רק כל שינוי ,גריעה
או תוספת באיחד הנושאים הבאים:
.45.1.1

היקף הפרויקט וכל מרכיב אחר של הפרויקט;

.45.1.2

היקף ו/או תכולת עבודות הביצוע;

.45.1.3

אופן הביצוע של עבודות הביצוע לעומת התחייבויות הקבלן על-פי
חוזה זה;

.45.1.4

תכולת תכנון הבסיס בהתאם להוראות חוזה זה;

 .45.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי מבלי לגרוע מכלליות המונח "שינוי" או "שינויים" ,כל
פעולה אותה יידרש הקבלן לבצע במסגרת הנושאים המפורטים להלן ,וכל השלכה שתהיה
להם על הפרויקט ,לא ייחשבו כ"שינויים" לצורך סעיף ) 45שינויים( זה ,אלא ככלולים
מלכתחילה בתכולת הפרויקט:
הוראות והנחיות שתינתנה לקבלן על ידי המזמין ,מנהל הפרויקט או
.45.2.1
מי מטעמם במסגרת הסמכויות שהוגדרו לגורמים אלה בחוזה ,לרבות נספחיו.
שינויים מכל מין וסוג הנובעים מדרישות או הנחיות של רשויות
.45.2.2
התכנון והבנייה ו/או רשויות מוסמכות אחרות הקשורים ,במישרין או בעקיפין,
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לפרויקט;
בממצאים ,כמפורט בסעיף ) 20ממצאים באתר( לחוזה זה ,ובכלל זה
.45.2.3
תיקונים ,עדכונים ,השלמות ושינויים לתכנון ככל שיידרש כתוצאה מטיפול
בתשתיות או בממצאים.
כל פעולה המפורטת בחוזה ובכרך ההנדסי בפרט ,גם אם מופיעה שם
.45.2.4
כאופציונאלית ובתשלום נפרד לקבלן או בתשלום ישירות ע"י המזמין ,אלא אם כן
נאמר במפורש אחרת בחוזה זה;
שינויים הנובעים מכל סיבה ו/או גורם שהם ,הקשורים בתיאום
.45.2.5
הביצוע ו/או בניהול הפרויקט ו/או בפיקוח עליו ו/או בהוראות הגוף המאשר
כהגדרתו בתוכניות הסטטוטוריות )למעט הוראות כאמור המשנות את הוראות
התכנון המחייבות ,כפי שהיו ידועות במועד הגשת ההצעה האחרונה של הקבלן
במכרז ,ואשר לא יכול היה הקבלן לדעת עליהן במודע האמור(;
שינויים הנובעים ,במישרין או בעקיפין ,מנושאים המוסדרים
.45.2.6
במפורש בחוזה זה ,ובכלל זה שינויים הנובעים משינוי בדין ,מטיפול בממצאים
באתר לפי הוראות סעיף ) 20ממצאים באתר( לחוזה זה ,וכל נושא אחר.
שינויים הנובעים ממעשה או מחדל או הפרה של הקבלן ו/או מהפרת
.45.2.7
איזו מהוראות החוזה על נספחיו על ידו.
כל מעשה או מחדל שעל הקבלן לבצע על מנת שיעמוד
.45.2.8
בהתחייבויותיו על-פי חוזה זה ,גם אם אין אותו צעד או מעשה כתוב במפורש
בחוזה זה.
שינויים מתחייבים כדי לעמוד בדרישות הדין בקשר עם עבודות

.45.2.9
הביצוע.

שימוש על ידי הקבלן במוצר "שווה ערך" בנסיבות בהן הותר הדבר
.45.2.10
במפורש בכרך ההנדסי )ככל שהותר(.
.46

ביצוע שינויים בפרויקט
 .46.1ביצוע שינויים ,בין ביוזמת המזמין כאמור בסעיף ) 48שינויים ביוזמת המזמין( להלן ובין
שאינם ביוזמת המזמין כאמור בסעיף ) 52שינויים שאינם ביוזמת המזמין( להלן ,יהיה כפוף
לאישור המזמין מראש ובכתב ,טרם תחילת ביצועם .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אישור
המזמין אינו מחליף ,מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר כל
שינוי מוצע ,כנדרש על-פי כל דין ואינו גורע מאחריותו של הקבלן להשגת אישור כאמור.
 .46.2מובהר בזה ,כי לאחר השלמת ביצוע שינויים ,בין אם מבוצעים על ידי הקבלן ובין אם
מבוצעים על ידי המזמין או כל צד שלישי אחר ,שינויים אלא יהוו חלק בלתי נפרד של
הפרויקט לכל דבר ועניין ,אלא אם המזמין הודיע אחרת לקבן בכתב.

.47

ביצוע שינויים באמצעות צד ג'
 .47.1אחריות הקבלן במקרה של ביצוע באמצעות צד ג' .במקרה בו יבוצעו שינויים באמצעות
צדדים שלישיים ,יהא המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לפקח ולנהל את ביצוע השינויים
כאמור ,ובמקרה שכזה ישא הקבלן כלפי המזמין באחריות לשינויים המבוצעים כאילו הם
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מבוצעים על ידיו ,והקבלן מוותר על כל טענה או תביעה בעניין זה ,לרבות בתקופת
התחזוקה.
 .47.2תשלום לקבלן בגין ביצוע ניהול ופיקוח .בגין ביצוע הפיקוח והניהול כאמור בסעיף 47.1
)אחריות הקבלן במקרה של ביצוע באמצעות צד ג'( לעיל ,הקבלן יהיה זכאי לתשלום
בשיעור של שישה אחוזים ) (6%מהתמורה )"נטו" ללא תוספת כל מס ,היטל ,תקורה או
תשלום נוסף כלשהו( אשר תשולם על ידי המזמין לצד השלישי בגין ביצוע השינוי ,באופן
יחסי להיקף העבודות עליהם ביצע הקבלן פיקוח וניהול בפועל.
מועד התשלום לקבלן על ידי המזמין בגין ביצוע פיקוח וניהול כאמור יהא מועד התשלום
לצד השלישי על ידי המזמין בגין ביצוע השינוי ,ובהתאם לאבני הדרך לתשלום שנקבעו בין
המזמין לבין הצד השלישי ,ככל שנקבעו.
במקרה כאמור ,יהיה הקבלן אחראי לכך שהעבודות תבוצענה בהתאם להוראות הקבועות
בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה( ,תשמ"ח) 1988-להלן בסעיף  47.2זה" :התקנות"(.
מבלי לגרוע מן האמור ,מקום שהתקנות מטילות אחריות על "מזמין"" ,מבצע בנייה" או
"קבלן ראשי" )כהגדרת מונחים אלו בתקנות( ,יראו את הקבלן כאילו הוא ה"מזמין",
"מבצע הבנייה" או "הקבלן הראשי" ,והוא מתחייב למלא את כל הוראות התקנות לעניין
זה.
.48

שינויים ביוזמת המזמין
 .48.1במהלך תקופת החוזה יהא המזמין רשאי ליזום שינויים .אם יחליט המזמין על ביצוע
שינויים כאמור ויבקש להוציאם אל הפועל באמצעות הקבלן ,יודיע המזמין על כך בכתב
לקבלן והקבלן יהיה חייב לבצע את השינויים האמורים.
 .48.2המזמין יודיע לקבלן מהו השינוי המבוקש ,באמצעות העברה לקבלן של בקשה למידע ,בה
יפורטו בין היתר ,פרטי השינוי המבוקש בהתאם להנחיות המפורטות בנספח ) 9טפסים בגין
ביצוע שינויים( לחוזה )להלן" :בקשה למידע"( .למען הסר ספק מובהר כי הבקשה למידע
עשויה לכלול תכנון שהוכן על ידי המזמין.
 .48.3תשובת הקבלן לבקשה למידע )להלן" :תגובת הקבלן"( תומצא למזמין בתוך ארבעה עשר
) (14ימים ממועד קבלתה.
על אף האמור לעיל ,התבקש הקבלן בבקשה למידע להכין במסגרת תגובת הקבלן תכנון
מוקדם  -תומצא למזמין תגובת הקבלן בתוך שלושים ) (30ימים ממועד קבלתה.
התבקש הקבלן בבקשה למידע להכין במסגרת תגובת הקבלן תכנון מפורט – יפנה הקבלן
בתוך ארבעה עשר ) (14ימים ממועד קבלת הבקשה למידע למנהל הפרויקט על מנת שיקבע
לוח זמנים להגשת תגובת הקבלן ,אשר בכל מקרה לא יעלה על שישים ) (60יום ממועד
קבלת הבקשה למידע .הקבלן יהיה מחויב להגיש את תגובת הקבלן בתוך פרק הזמן אשר
יהא נקוב בתשובת מנהל הפרויקט כאמור.
 .48.4תגובת הקבלן תכלול ,בין היתר:
.48.4.1

תשובות מפורטות לכל הנדרש בבקשה למידע;

.48.4.2

השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט לרבות השינוי בהוצאות

Tender 51403

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 58 of 122

REQUEST FOR PROPOSALS

ISRAEL RAILWAYS LTD.

עבודות הביצוע .השלכות השינוי יפורטו ,בין היתר ,במסגרת כתבי כמויות שיגיש
הקבלן בהתאם להוראות סעיף  48.4.6להלן או במסמכים או פרטים נוספים שיבקש
המזמין;
.48.4.3

השלכות השינוי המבוקש על לוח הזמנים המפורט;

עלות השינוי המבוקש )כולל התפלגות עלות השינוי על פני לוח
.48.4.4
הזמנים ליישומו(;
.48.4.5

לוח זמנים ליישום השינוי המבוקש;

כתב כמויות מפורט לביצוע השינוי המבוקש ,בקובץ  EXCELפתוח
.48.4.6
לעריכה ,ערוך ,בין היתר ,לפי המחירון ולפי הנוהג הבינלאומי המקובל ) Good
 ,(International Engineering Practiceובהתבסס על ההנחיות המפורטות בנספח
) 9טפסים בגין ביצוע שינויים( לחוזה זה )להלן בסעיף ) 45שינויים( ובסעיף  48זה:
"כתב כמויות"(.
לצד הכמויות המפורטות בכתב הכמויות ,יפורטו מחירי יחידה
.48.4.7
הקבועים במחירון בהפחתת עשרה אחוז ) ,(10%ערוכים בהתאם להנחיות
המפורטות בנספח ) 9טפסים בגין ביצוע שינויים( לחוזה זה )להלן" :מחירי
היחידה"(.
היה ובמועד תגובת הקבלן לא ניתן יהיה לקבוע את מחירי היחידה
.48.4.8
על-פי המחירון )בהפחתת עשרה אחוז ) (10%כאמור() ,להלן" :מחירי היחידה
החסרים"( ,הרכבת תהיה רשאית לנהל מו"מ עם הקבלן לצורך קביעת מחירי
היחידה החסרים ו/או לפנות לצדדים שלישיים לקבלת הצעות ולבצע את השינוי
נושא הבקשה למידע באמצעות צדדים שלישיים כאמור.
ככל שרלוונטי ,התכנון הראשוני ,התכנון המוקדם או התכנון
.48.4.9
המפורט ,אשר עריכתו נדרשה על ידי המזמין בבקשה למידע;
הסבר מלא ומפורט לכל הנתונים הכלולים בה בצירוף אסמכתאות
.48.4.10
רלוונטיות )כולל הצעות מחיר מקבלני משנה שונים( ,בין היתר ,בהתאם להנחיות
המפורטות בנספח ) 9טפסים בגין ביצוע שינויים( לחוזה.
 .48.5תשובה חלקית לבקשה למידע .על אף האמור בסעיף  48.3לעיל ו) 48.4.6 -כתב כמויות(
לעיל ,המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להגיש את תגובת הקבלן ללא תכנון מפורט או כתב
כמויות ,כהגדרתו לעיל )אף אם תכנון מפורט נדרש לשם ביצוע הוראת השינוי( ,בתוך פרק
זמן של עשרה ) (10ימים ממועד קבלת הבקשה למידע ,כשבמקרה כאמור ,עלות הוראת
השינוי תיקבע על ידי מנהל הפרויקט לאחר שמיעת עמדת הקבלן.
 .48.6עלות הוראת השינוי .עלות הוראת השינוי תיחשב כסך המכפלות של ) (iהכמות של כל אחד
מהרכיבים המפורטים בכתב הכמויות בהתאם להוראות סעיף ) 48.4.6ובהעדרו ,על-פי
קביעת מנהל הפרויקט ,בהתאם לסעיף ) 48.5תשובה חלקית לבקשה למידע( לעיל( ב(ii) -
מחיר היחידה או מחיר היחידה החסר ,לפי העניין ,של אותו רכיב בהתאם להוראות סעיף
) 48.4.7להלן" :עלות הוראת השינוי"(.
רשימת רכיבי עלות הוראת השינוי הנה רשימה סגורה ,ופרט למפורט בה לא יתווספו
לתמורה בגין ביצוע שינוי כל סכום ,עלות ו/או הוצאה .מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר,
כי הסכומים והעלויות המפורטים להלן ייראו ככלולים במסגרת התמורה בגין ביצוע שינוי,
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ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה למזמין בקשר עם סכומים ועלויות כאמור:
סכומים בגין הפסד רווחים לקבלן ,לקבלני המשנה של הקבלן או לצדדים
)(1
)(2
)(3

שלישיים;
עלויות תקורה כלשהן;
מע"מ המשולם על ידי הקבלן לצדדים שלישיים ,למעט אם סכום המע"מ אינו ניתן
לניכוי;

)(4
)(5
)(6
)(7

רווח קבלני;
עלויות כתוצאה מביצוע מדידות ,מבדיקות או בקרת איכות;
עלויות מימון מכל סוג שהוא;
תיאום וניהול התכנון והביצוע.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהמזמין
בקשר לשינוי ,מלבד עלות השינוי שתחושב בהתאם לסעיף  48זה ,ובין היתר לא יהיה זכאי
הקבלן לכל הקלה בגין אירוע מעכב בקשר להוראת שינוי.
 .48.7מזעור השפעותיה השליליות של הוראת השינוי ומיקסום תועלותיה .בקביעת הסכומים
כמפורט בסעיף ) 48.6עלות הוראת השינוי( לעיל ,תובא בחשבון כל עלות הנובעת מהוראת
השינוי ,אשר אושרה על ידי המזמין ,בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף  48.4לעיל ,והיא
כפופה לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו( לעשות את מרב המאמצים על מנת למזער את
עלות הוראת השינוי וכן את ההשלכות השליליות של השינוי על הפרויקט ,לרבות לוח
הזמנים המפורט וההוצאות הכרוכות בכך ולמקסם את תועלותיה האפשריות למזמין.
הקבלן יהא זכאי להחזר העלויות שנגרמו לו במסגרת מזעור עלות הוראת השינוי כאמור,
ככל שאושרו מראש ובכתב על ידי המזמין.
 .48.8חיסכון .במקרה של הוראת שינוי היוצרת חסכון לקבלן בהוצאות ביצוע העבודות ,לרבות
אך לא רק אי ביצוע עבודות שהיו חלק מהפרויקט ולא יבוצעו כתוצאה מהשינוי ,וכן לצורך
סעיף ) 48.7מזעור השפעותיה השליליות של הוראת השינוי ומיקסום תועלותיה( לעיל ,יפרט
הקבלן בתגובת הקבלן את שיעור החיסכון ,אשר יחושב על-פי סעיף ) 48.6עלות הוראת
השינוי( לעיל ויופחת מעלות השינוי האמורה בסעיף  48.6לעיל.
 .48.9עילת התנגדות לביצוע שינוי .הקבלן יהיה רשאי להתנגד אך ורק להוראת שינוי אשר לפי
דעתו של הקבלן יש בה כדי לגרום לשינוי מהותי לרעה בבטיחות הפרויקט .במקרה של
הוראת שינוי כאמור ,יפנה הקבלן בכתב למזמין בתוך ארבע עשר ) (14יום מיום קבלת
הבקשה למידע ויצרף לפניה חוות דעת של מהנדס בטיחות ,המאשרת ,כי לדעת אותו
מהנדס בטיחות יש בהוראת השינוי כדי לגרום לשינוי מהותי לרעה בבטיחות והמפרטת
מהם האמצעים בהם יש לנקוט על מנת שהוראת השינוי תעמוד בדרישות הבטיחות.
המזמין ייתן את החלטתו ,בתוך חמישה עשר ) (15ימים מקבלת הפניה בכתב על ידי הקבלן
על-פי סעיף זה .החלטתו של המזמין בדבר עמידת הוראת השינוי בדרישות הבטיחות תהא
סופית ומוחלטת ותחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.
.49

עמדת המזמין ביחס לתגובת הקבלן
 .49.1המזמין יבחן את תגובת הקבלן ויהא רשאי לאשר את תגובת הקבלן; לוותר על השינוי;
לבקש מהקבלן לתקן את תגובת הקבלן )כולה או חלקה(; או למסור מידע נוסף או לתקן
את הבקשה למידע )כולה או חלקה( ,ובמקרה כאמור תחולנה על הבקשה המתוקנת למידע
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הוראות סעיפים ) 48שינויים ביוזמת המזמין( ו) 48.3 -תגובת הקבלן( לעיל; הכל על-פי
שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .49.2המזמין יהיה רשאי ,על בסיס הבקשה למידע ,ותגובת הקבלן ,להוציא לקבלן הוראה לבצע
את השינוי )להלן" :הוראת שינוי"( אשר תכלול ,בין היתר ,את השינויים הנדרשים ,המחיר
בגינם )על בסיס עלות הוראת שינוי( ,לוחות הזמנים לביצוע ,העבודות שיתבצעו והשפעות
נוספות כפי שקבע המזמין .הוציא המזמין הוראת שינוי ,יבצע הקבלן את השינוי בהתאם
למפורט בהוראת שינוי.
 .49.3למעט כאמור במפורש בסעיף ) 50תמורה בגין ביצוע הוראת שינוי( ו) 51 -עדכון לוח הזמנים
המפורט בגין הוראת שינוי( לחוזה זה ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל הארכת מועדים ,פיצוי או
סעד מכל סוג שהוא ,בכל הקשור בהוראות שינוי כמתואר בהם.
.50

תמורה בגין ביצוע הוראת שינוי
 .50.1נדרש הקבלן לבצע שינוי על-פי הוראת שינוי כאמור לעיל ,יקבל הקבלן את המחיר )או את
הפחתת התשלום( שקבע בתגובת הקבלן ככל שזו אושרה על ידי המזמין ואם לאו ,את
המחיר שקבע המזמין בהוראת השינוי )להלן" :תמורה בגין ביצוע שינוי"( או את ההפחתה
שקבע המזמין בהוראת השינוי )להלן" :הפחתה בגין ביצוע שינוי"(.
 .50.2בכל מקרה ,תמורה בגין ביצוע שינוי או הפחתה בגין ביצוע שינוי בהתאם להוראת שינוי,
תיחשב כעלות הכוללת בגין כל העבודות נשוא הוראת השינוי ),(Fixed price - Lump sum
כפי שאושרו על ידי המזמין ,ותהא סופית ,כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי
ועדכון
 .50.3תוספות; תנאי תשלום .תמורה בגין ביצוע שינוי תשולם לקבלן יחד עם התשלום להשלמת
אבן הדרך נשוא השינוי.
 .50.4חסכון; תנאי תשלום .במקרה של הפחתה בגין ביצוע שינוי ,יהא המזמין זכאי ליהנות
ממאה אחוזים ) (100%מחסכון זה ,אשר ינוכה כדלקמן:
במקרה של הוראת שינוי שמשמעה הפחתה במלואה של אבן דרך
.50.4.1
)אחת או יותר( ,או הפחתה מתכולת אבן דרך אחת בלבד ,ינוכה החיסכון המחושב
מהתשלום עבור אבן הדרך או אבני הדרך )לפי העניין( ,כאמור;
במקרה שבו הוראת השינוי אינה נכללת במסגרת סעיף  50.4.1לעיל,
.50.4.2
ינוכה החיסכון מכל התשלומים עבור אבני הדרך שטרם שולמה התמורה בגינן
במועד הנפקת הוראת השינוי ,באופן שמכל תשלום אבן דרך רלוונטית שטרם
שולמה התמורה בגינה ינוכה סך השווה ל (i) :מכפלת סכום תשלום אבן הדרך
הרלוונטית בסכום החיסכון המחושב; מחולק ב (ii)-סכום כל תשלומי אבני הדרך
שטרם שולמו.
 .50.5זכויות וחובות הקבלן על-פי סעיף זה כפופות לחובת הקבלן לפעול לפי סעיף ) 48.7מזעור
השפעותיה השליליות של הוראת השינוי ומקסום תועלותיה( לעיל.

.51

עדכון לוח הזמנים המפורט בגין הוראת שינוי
 .51.1אם קבע המזמין כי ביצוע הוראת שינוי יאפשר קיצור משך תקופת הביצוע או משך הביצוע
של כל אבן דרך ,יותאם לוח הזמנים המפורט כדי לשקף את הדבר.
 .51.2אם קבע המזמין כי ביצוע הוראת שינוי יגרום ,למרות שהקבלן נקט במירב המאמצים על
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מנת למזער את השלכותיו של השינוי על עיכוב בביצוע הפרויקט או כל אבן דרך ,יהיה
הקבלן זכאי ,להתאמת לוח הזמנים המפורט כך שלא יימצא בהפרת החוזה ,בהתאם למשך
העיכוב שקבע המזמין.
 .51.3זכויות וחובות הקבלן על-פי סעיף זה כפופות לחובת הקבלן לפעול לפי סעיף ) 48.7מזעור
השפעותיה השליליות של הוראת השינוי ומקסום תועלותיה( לעיל.
.52

שינויים שאינם ביוזמת המזמין
 .52.1שינויים שאינם ביוזמת המזמין יוגשו בהתאם לאמור בסעיף  52זה להלן.
 .52.2מבלי לגרוע מהוראת סעיף ) 45שינויים – כללי( ו) 46 -ביצוע שינויים בפרויקט( ובכפוף
לאמור בסעיף ) 47זהות מבצע השינויים( לחוזה זה ,כל שינוי בפרויקט שאינו במסגרת
הוראות שינוי על-פי סעיף ) 48שינויים ביוזמת המזמין( לעיל ,יהיה באחריותו הבלעדית של
הקבלן ,והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין שינוי כאמור ולא יחולו סעיפים 50
)תשלומים בגין הוראת שינוי( ו) 51-עדכון לוח הזמנים המפורט בגין הוראת שינוי( לחוזה
זה .למען הסר ספק ,בכל מקרה לא יאושר שינוי ביוזמת הקבלן אשר יגרום להארכת
תקופת הביצוע.
מובהר ,כי הקבלן יהא זכאי ליהנות ממלוא החיסכון אשר ייווצר כתוצאה משינוי אשר נופל
בגדרו של סעיף  52זה.
 .52.3מובהר בזאת ,כי כל שינוי בהנחיות התכנון הכלליות של המזמין אשר תהא לו השלכה על
הפרויקט ,ואשר לא ייעשה ביחס לחוזה זה בלבד ,בין היתר ,בהתאם לאמור בסעיף 45
)שינויים – כללי( לעיל ,לא ייחשב כשינוי שאינו ביוזמת המזמין כמפורט בסעיף ) 52שינויים
שאינם ביוזמת המזמין( זה ,והמזמין יהא זכאי ,בכל מקרה ,ליהנות ממאה אחוזים )(100%
מכל חסכון שייווצר כתוצאה משינוי כאמור.
 .52.4הקבלן יודיע למזמין מהו השינוי המבוקש ,תוך פירוט כל השלכותיו של השינוי ופירוט כל
החלופות לביצוע השינוי המבוקש ,לרבות השינוי בעלויות הביצוע כתוצאה מהשינוי ,ככל
שקיים ,לוח הזמנים ליישום השינוי ,עלות השינוי ,והשפעתו על לוח הזמנים המפורט ויתר
התחייבויות הקבלן על-פי החוזה ,בין היתר ,בהתאם להנחיות המפורטות בנספח ) 9טפסים
בגין ביצוע שינויים( לחוזה ,ובהתאם להוראות סעיף  48.4והוראות המבוא להנדסה.
המזמין יהא רשאי לבקש מהקבלן ליתן פרטים נוספים בקשר לבקשת הקבלן לשינוי.
תשובת המזמין בקשר לבקשת הקבלן לשינוי תומצא לקבלן בתוך שלושים ) (30ימי עסקים
ממועד קבלת כל הפרטים שנדרשו על ידו כאמור.
 .52.5המזמין יהא רשאי לקבל את בקשת הקבלן לשינוי או לדחותה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט ,ובמסגרת זו יבחן ,בין היתר אם:
השינוי אינו עומד בסתירה להוראות חוזה זה וכל דין ,לרבות
.52.5.1
הוראות הכרך ההנדסי ,הנחיות המזמין והנחיות מגדיר המשימות של המזמין
)הנחיות למתכננים השונים לפעילויות תכנון והגדרות לתוצרי תכנון )תוכניות,
דוחות וסקרים( המפורסם על ידי המזמין ,מהדורה עדכנית למועד כניסה לתוקף
של חוזה זה(;
.52.5.2

השינוי אינו מחייב תיקון הוראות התוכניות הסטטוטוריות;

.52.5.3

השינוי עומד בעקרונות הנדסיים מקובלים ) GEP – Good

Tender 51403

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 62 of 122

ISRAEL RAILWAYS LTD.

REQUEST FOR PROPOSALS

;(Engineering Practices
.52.5.4

השינוי אינו צפוי לגרום לחריגה משמעותית בלוח הזמנים המפורט;

.52.5.5

במסגרת בקשת השינוי הוגשו כל החלופות לביצוע השינוי המבוקש.

 .52.6מובהר בזאת והקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין רשאי לדחות את בקשת הקבלן לשינוי
מכל סיבה שהיא ,מבלי שיהיה עליו החובה לנמק את סירובו .דחה המזמין בקשה לשינוי
כאמור ,מכל סיבה שהיא ,ימשיך הקבלן בביצוע העבודות על-פי תכנון הבסיס או על-פי
התכנון המפורט.
 .52.7הקבלן ישפה את המזמין בגין העלויות הכרוכות בבדיקות בקשת הקבלן לשינוי ויחולו על
עלויות אלו הוראות סעיף ) 58קיזוז( להלן .סכום השיפוי כאמור לא יעלה על .₪ 500,000

פרק יג'  -תשלומים
.53

התשלום לקבלן

 .53.1בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו על-פי חוזה זה ,תהיה זכאית הישות הישראלית ) the
 Israeli Entityכהגדרתו של מונח זה בהסכם העיקרי( לתמורה המפורטת בפרק  3Aלנספח
התשלומים ) (Payment Scheduleלהסכם העיקרי )להלן" :התמורה"( ,אשר תשולם על ידי

המזמין בתשלומים כדלקמן:
בכפוף לאמור בסעיפים  38.2ו 50.4-לעיל ,הישות הישראלית תהיה
.53.1.1
זכאית לקבלת תשעים וחמישה אחוזים ) (95%מהתמורה בתשלומים ,בהתאם
להשלמת אבני הדרך המפורטות בנספח  3לחוזה ולהוראות סעיף ) 55דרישת
תשלום( להלן.
תשלום של כל אחת מאבני הדרך יקרא להלן " :תשלום אבן דרך".
.53.1.2
יתרת התמורה ) ,5%בצירוף הניכוי בהתאם לסעיף  38.2לעיל ו/או
ובניכוי החיסכון כאמור בסעיף  50.4לעיל ,ככל שהללו רלוונטיים( תשולם על ידי
המזמין לישות הישראלית בתוך שישים ) (60יום ממועד השלמת מסירת הפרויקט
ע"י הקבלן ,וכנגד חתימה על כתב היעדר תביעות על ידי הקבלן ועל ידי הישות
הישראלית בנוסח המקובל על המזמין )להלן" :יתרת התמורה"( .מבלי לגרוע מכל
זכות אחרת הקיימת למזמין על-פי הוראות חוזה זה ו/או על-פי כל דין ,במקרה של
אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו על-פי חוזה זה ,למזמין תהיה זכות לעכב כל חלק
מיתרת התמורה ,עד לעמידת הקבלן בהתחייבויות האמורות לשביעות רצון
המזמין .יתרת התמורה תועבר לקבלן בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית או
תוספת אחרת מכל סוג שהוא.
.54

מקדמה על חשבון התמורה
 .54.1המזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לשלם מקדמה )(Depot Advance Payment

לישות הישראלית )במועדים שייקבעו בלעדית על ידי המזמין( על סך של  5%מהתמורה,
לאחר הוצאת צו התחלת עבודה וכנגד הגשת לוח הזמנים המפורט בהתאם לדרישות החוזה
)"המקדמה"(.
 .54.2המקדמה תועבר לישות הישראלית בכפוף להמצאת ערבות כנגד מקדמה על ידי הקבלן.
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 .54.3קיזוז המקדמה מתשלומי אבני הדרך .מכל אחד מתשלומי אבני הדרך יקוזז על ידי המזמין
שיעור המקדמה על חשבון התמורה ששולמה לישות הישראלית בפועל.
.55

דרישת תשלום
מבלי לגרוע מהוראות פרק  4לנספח התשלומים להסכם העיקרי ,אשר יחולו על כל תשלום מכוח
חוזה זה ,דרישה לתשלום אבן דרך ,תוגש על ידי הקבלן רק לאחר קבלת אישור המזמין כי הומצאו
כל המסמכים ,הנתונים והאסמכתאות הנדרשים לצורך בדיקתה של הודעת הקבלן על השלמת אבן
הדרך על ידי המזמין ,כמפורט בסעיף  37לחוזה ,ולא לפני המועד הנקוב בלוח הזמנים המפורט
להשלמתה של אותה אבן דרך ,כפי ששונה מעת לעת בהתאם להוראות חוזה זה )להלן כל אחת:
"דרישת תשלום"( .לכל דרישת תשלום תצורפנה האסמכתאות לביסוסה ,בהתאם לנדרש בחוזה
זה .לא תוגש יותר מדרישת תשלום אחת בכל חודש קאלנדרי.
תנאי להגשת דרישת תשלום בגין כל אבן דרך יהיה קבלת פירוט מלא וסופי של תביעות ביחס לאבן
הדרך ,והצהרה לפיה התשלום מהווה סילוק מלא וסופי של כל סכום המגיע או עשוי להיות מגיע
לקבלן בקשר לאבן הדרך )לרבות הוראות שינויים ביחס לאבן הדרך וכל תשלום אחר העשוי להיות
מגיע לקבלן בקשר לאותה אבן הדרך( ,למעט כמפורט ביחס לאותן תביעות.

.56

הצמדה
כל תשלום אבן דרך יוצמד למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים  -כללי ,בהתאם להוראות נספח
התשלומים להסכם העיקרי.

.57

תנאי תשלום
 .57.1המזמין יאשר או ידחה )במלואה או בחלקה( ,בהודעה מנומקת בכתב ,את דרישת התשלום,
)להלן" :מועד אישור התשלום"( .לאחר אישור דרישת התשלום על ידי המזמין ,ימציא
הקבלן חשבונית מס למזמין.
למען הסר ספק מובהר כי אין באישור דרישת התשלום ובתשלום אבן הדרך כדי לגרוע
מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה.
 .57.2מועדי תשלום .דרישת תשלום או כל חלק ממנה שאושרה כאמור בסעיף  57.1לעיל ,תשולם
במועדים המפורטים בנספח התשלומים להסכם העיקרי ,בכפוף להגשה על ידי הקבלן של
כל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום כמפורט בנספח התשלומים של ההסכם
העיקרי.
 .57.3בכל מקרה בו לא יאושר הסכום המלא שבדרישת התשלום ,יבוצע התשלום לקבלן על בסיס
הסכום שאינו שנוי במחלוקת מתוך סכום דרישת התשלום והמחלוקת לגבי יתרת הסכום
תידון בין הצדדים.
 .57.4אלא אם כן נקבע אחרת ,הוראות סעיף  55לעיל וסעיף  57זה יחולו בהתאמה ובשינויים
המחויבים על כל סכום לתשלום על-פי חוזה זה ,מאת המזמין לקבלן.

.58

הקדמת תשלומים
 .58.1המזמין יהיה רשאי בכל עת להקדים כל תשלום הנדרש ממנו בהתאם להוראות החוזה.
מימש המזמין זכותו זו ,והקדים תשלום לתקופה שמעל שבעה ימים ,יופחת מן הסכום
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ששולם כאמור סכום בשיעור הריבית ,בגין התקופה שממועד התשלום בפועל למועד
התשלום המיועד על-פי החוזה.
 .58.2הריבית לפי סעיף  58.1לעיל תחושב לפי גובה הסכום שיקבל הקבלן בפועל מהמזמין.
.59

קיזוז
 .59.1המזמין יהיה רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על-פי ההסכם העיקרי )לרבות להסרת
ספק חוזה זה( ,כל חוב המגיע לו על-פי ההסכם העיקרי )לרבות להסרת ספק חוזה זה(,
כולל ,בין היתר יתרת התמורה המפורטת בסעיף  53.1.2לעיל .מובהר כי הוראות סעיף זה
אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות
חילוט הערבויות שהקבלן המציא בהתאם להוראות חוזה זה.
 .59.2הקבלן לא יהא זכאי לקזז מכל תשלום למזמין בהתאם להסכם העיקרי )לרבות להסרת
ספק חוזה בה( ,כל תשלום ,חוב או החזר תשלום ביתר המגיע לו מהמזמין בהתאם להסכם
העיקרי )לרבות להסרת ספק חוזה זה( ,כל חוזה אחר ,או על-פי כל דין.
 .59.3תשלומי יתר
אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על-פי חוזה זה ,יחזירם למזמין ,תוך  15יום
ממועד דרישתו בכתב ,בתוספת הריבית מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל .אין
האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור,
מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא
בהתאם להוראות חוזה זה או לגבותם בכל דרך אחרת ,מבלי שידרוש תחילה את החזרתם
מהקבלן.

.60

פיצויים/תשלומים ממצים
בנסיבות כאמור בהוראות חוזה זה ,לא יהא הקבלן זכאי לכל סעד כספי מכל סוג שהוא ,בכל
הקשור בהתרחשות אירוע כמתואר בהן ,מעבר לתשלומים המשתלמים לו בהתאם להוראות
חוזה זה.

פרק יד' -ערבויות
.61

ערבויות
לשם הבטחת קיום כל התחייבויותיו על-פי חוזה זה ,ימציא הקבלן למזמין ערבויות בהתאם
להוראות המפורטות בסעיף  25.7להסכם העיקרי.

.62

בוטל

.63

בוטל

פרק טו' -ביטול החוזה על ידי המזמין
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.64

ISRAEL RAILWAYS LTD.

ביטול החוזה על ידי המזמין
מבלי לגרוע מזכותו לסעדים אחרים ו/או נוספים המפורטים בחוזה זה ו/או על-פי כל דין ,ובנוסף
לכל זכות ביטול העומדת למזמין על-פי ההסכם העיקרי ,המזמין יהא רשאי לבטל את החוזה
ולסלק את ידו של הקבלן מהאתר ולהשלים את עבודות הביצוע בעצמו או בכל דרך אחרת ,בקרות
כל אחד מהמקרים שלהלן:
 .64.1הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של שלושים ) (30ימים רצופים ,או ארבעים )(40
ימים במצטבר במהלך תקופה של שניים עשר ) (12חודשים רצופים ,ללא אישור מראש
ובכתב של המזמין;
 .64.2הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה ו/או בהרשאה
לתחילת ביצוע העבודות ,או שהפסיק את הביצוע של הפרויקט ,או שהסתלק מביצוע
הפרויקט בכל דרך אחרת;
 .64.3כשהמזמין סבור שבקצב ביצוע העבודות אין כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע
בחוזה או במועד שהוארך בהתאם להוראות חוזה זה והקבלן לא ציית תוך  14יום להוראה
בכתב מטעם המזמין לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת
הפרויקט במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו בהתאם להוראות
חוזה זה;
 .64.4כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם
למסמכי החוזה;
 .64.5כשהקבלן הסב את החוזה כולו או חלקו לאחר בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב;
 .64.6כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין ,בכתב או מכללא ,ולא נענה להוראת
המזמין או מי מטעמו בעניין זה;
 .64.7החלפת קבלן המשנה לעבודות בניה ללא אישור המזמין מראש ובכתב;
 .64.8קבלן המשנה לעבודות בניה הושעה מרישום בפנקס הקבלנים וחלפו שלושים ) (30ימים
מיום ההשעיה מבלי שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה.
 .64.9בנסיבות העניין קיים חשש מבוסס כי עתיד להתרחש איזה מן המקרים המפורטים
בסעיף ) 64ביטול החוזה על ידי המזמין( זה ,וזאת אף בטרם התרחשותו של מקרה
כאמור.

.65

הליכים לקראת ביטול
 .65.1למימוש זכותו לבטל חוזה זה בהתאם לסעיף  64לעיל ,יישלח המזמין הודעה בכתב לקבלן
)להלן" :הודעת הביטול"(.
 .65.2בנוסף ,חוזה זה יתבטל אוטומטית ללא צורך בכל הודעה או פעולה אחרת על ידי מי
מהצדדים ,בכל מקרה של סיום ,פקיעה או ביטול ההסכם העיקרי מכל סיבה שהיא ,וזאת
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אלא אם הרכבת תודיע אחרת לקבלן בכתב.
.66

ביטול החוזה על ידי המזמין; תשלומים
 .66.1נכנסה הודעת ביטול לתוקף ,יחושבו התשלומים שישולמו לקבלן ,בהתאם להוראות
סעיפים  66.4 - 66.1להלן:
החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני הדרך או עבודות
.66.1.1
שבוצעו וטרם שולמה התמורה בגינם;
העלויות של חומרים ורכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות
.66.1.2
חלק מהפרויקט ,ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם )לפי שיקול דעתי
הבלעדי של המזמין( .העלויות כאמור ייקבעו בהתאם לחשבוניות מס שהומצאו
לקבלן על ידי הספקים שלו.
 .66.2הקבלן יישא בכל הנזקים ,ההוצאות והעלויות הנובעים מההפרה ומביטול החוזה .למען
הסר ספק מובהר בזה כי הנזקים ,ההוצאות והעלויות כאמור כוללים ,בין היתר ,הוצאות
ועלויות נוספות שצפוי המזמין לשלם בקשר עם החלפת הקבלן בצד שלישי אחר ,לרבות
כתוצאה משינוי בתנאי השוק המשפיע על תנאי ההתקשרות עם הצד השלישי.
 .66.3הקבלן יגיש דרישה בכתב בדבר התשלומים להם הוא זכאי לדעתו על-פי סעיף זה.
התשלומים לקבלן על-פי סעיף זה יבוצעו רק לאחר השלמת הפרויקט )בתוספת הפרשי
הצמדה לפי סעיף ) 56הצמדה( לחוזה זה ,וללא ריבית או כל תוספת אחרת(.
על אף האמור ,במידה והפרויקט לא הושלם בתוך שניים-עשר ) (12חודשים מהמועד
המתוכנן להשלמתו על-פי לוח הזמנים המפורט ,ישולמו התשלומים לקבלן במועד האמור,
על בסיס הנזקים ,ההוצאות והעלויות הנובעים מההפרה והידועים עד לאותו מועד ,ואלה
הצפויים ,למיטב הערכת המזמין ,לעתיד.
 .66.4מבלי לגרוע מזכויותיו על-פי חוזה זה או על-פי כל דין ומכלליות האמור בסעיף ) 59קיזוז(
לעיל ,המזמין יהא רשאי לקזז את הסכומים בהתאם לסעיף  66.2ו 66.3 -לעיל מהסכומים
המגיעים לקבלן בהתאם לסעיף  66.1ו 66.3 -לעיל .במידה שכתוצאה מכך סכום הפיצוי
לקבלן המחושב על-פי הוראת סעיף ) 66ביטול החוזה על ידי המזמין; תשלומים( זה הוא
שלילי ,אזי הסכום האמור ישולם על ידי הקבלן למזמין ,לא יאוחר מארבעים וחמישה )(45
ימים ממועד קבלת הודעת המזמין בדבר התשלומים להם הוא זכאי.

.67

מסירת הפרויקט לאחר ביטול או סיום החוזה
 .67.1במועד הביטול או הסיום של חוזה זה מכל סיבה שהיא ו/או במועד סיום תקופת
התחזוקה ,יימסר הפרויקט )החלקי או המושלם ,לפי העניין( למזמין על די הקבלן,
בהתאם להוראות סעיף ) 41מסירת הפרויקט( לחוזה זה ,בהתאמות המחויבות.
 .67.2בנוסף ,תחולנה ההוראות הבאות:
 .67.2.1הקבלן יעביר לבעלות המזמין את החומרים והרכיבים
הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מהפרויקט ,אשר
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המזמין הודיע כי הוא מעוניין בהם ,ויאפשר למזמין ליטול
אותם;
 .67.2.2המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן לפנות מהאתר כל נכס
שהוא ,לרבות עבודות זמניות ,חומרים וציוד שהמזמין אינו
מעוניין בהם כאמור בסעיף  66.1.2לעיל .כל פעולה כאמור
בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמין .לא ציית הקבלן
לדרישת המזמין לפי סעיף  67.2.2זה ,תוך ארבע עשר )(14
יום או פרק זמן ארוך יותר שקבע המזמין בכתב ,רשאי
המזמין לפנות נכסים כאמור ממקום המבנה לכל מקום
שייראה בעיניו ,על חשבון הקבלן ,בתוספת שישה אחוזים
) (6%מעלות פינוי כאמור .המזמין לא יהיה אחראי לכל
אובדן או נזק שייגרם לקבלן כתוצאה מפינוי הנכסים
כאמור;
 .67.2.3הקבלן יפרע את כל התחייבויותיו בקשר לנכסים ולזכויות
שהועברו למזמין הנוגעות לתקופה הקודמת למועד ההעברה.
מבלי לגרוע מן האמור ,ובכפוף להוראות סעיף ) 68.8פיצוי
ושיפוי על ידי הקבלן( לחוזה זה ,הקבלן יפצה וישפה את
המזמין בגין כל נזק ,הפסד ,תביעה ,עלות הוצאה הקשורים
באי-פירעון ההתחייבויות כאמור;
 .67.2.4המזמין יהא רשאי לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם
מימוש מלוא זכויותיו עקב סיום חוזה זה .הקבלן נדרש
לבצע כל מה שיורה לו המזמין באופן סביר לצורך כך ,לרבות
לשתף פעולה עם המזמין ומי מטעמו לצורך כך ,ובכלל זה
להעביר כל מידע ,להקנות גישה לאתר ,לפרויקט ולאתרים
אחרים הקשורים לפרויקט ,לחתום על כל המסמכים
הדרושים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לשם כך ,לקבל
מידע מכל גורם מטעמו .הקבלן יימנע מנקיטת כל צעד אשר
יש בו כדי לסכל את המסירה כאמור.
 .67.3מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי כל דין ,יהא המזמין רשאי לבחור קבלן חדש שייכנס
לנעלי הקבלן ,ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה ,או
כל חלק מהם ,או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו
ישירות את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה ,או כל חלק מהם.
 .67.4הקבלן יבטיח בכל התקשרויותיו עם צדדים שלישיים כלשהם ,לרבות להסרת ספק קבלן
המשנה לעבודות בניה וקבלני המשנה האחרים ,את זכויות המזמין כאמור בסעיף זה.
הוראות כאמור תיכללנה במפורש בהסכמים עם צדדים שלישיים כאמור ,ותיחשבנה
כהוראות לטובת המזמין.
 .67.5על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ,כל סכום המגיע לקבלן מכוח חוזה זה
במועד ביטול החוזה או סיומו ,לרבות התשלומים עקב ביטול החוזה ,יעוכב עד להשלמת
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ביצוע התחייבויות הקבלן בנוגע למסירת הפרויקט ,כפי שתאושר על ידי המזמין .סכום
שעוכב כאמור בסעיף זה ,ישולם לקבלן בתוספת הפרשי הצמדה למדד )ללא ריבית(.
 .67.6הקבלן יחתום על כל מסמך הדרוש לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן ומימוש
זכויותיו של המזמין לפי סעיף ) 67מסירת הפרויקט לאחר ביטול החוזה( זה.

פרק טז'  -אחריות ,שיפוי וביטוח
.68

אחריות ושיפוי
מובהר להסרת ספק כי פרק טז' להלן בא להוסיף על זכויות המזמין על-פי ההסכם העיקרי ולא
לגרוע מהן.
 .68.1אחריות הקבלן – כללי
מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ומאחריותו על-פי ההסכם העיקרי ועל-פי כל דין ,הקבלן
יישא באחריות בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש או אחר ,ולכל הפסד ,הוצאה ו/או עלות
שיגרמו למזמין או לצד שלישי כלשהו )לרבות לאלה העובדים בפרויקט והמשתמשים
באתר( )לרבות כתוצאה מתביעה נגד המזמין( הנובעים או הקשורים בפרויקט ,מימוש
זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על-פי כל דין ,בין בתקופת ביצוע
העבודות ובין בתקופת הבדק ,ובכלל זה הנובעים או הקשורים:
.68.1.1

בפרויקט ,מימונו ,תכנונו או ביצועו;
 .68.1.2במעשה או מחדל הקשור למימון ,התכנון או הביצוע של
הפרויקט או הקשור למעשה ,מחדל ,טעות או השמטה של
הקבלן ו/או מי מטעמו;
 .68.1.3לכל הפסד או נזק לציוד או פריט בו נעשה שימוש לשם
התכנון או הביצוע של הפרויקט;
לכל נזק שנגרם בגין או כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנט ,מדגם ,סוד

.68.1.4

מסחרי ,ידע ,זכות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת ,הנובעים או הקשורים
לפרויקט וכל ההפסדים וההוצאות הנובעים ו/או הקשורים לכך.
 .68.2אחריות לתכנון
 .68.2.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  29.1לחוזה ,מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות
הבלעדית עבור ביצוע התכנון לפי חוזה זה תחול על הקבלן ,ולפיכך אישוריו או
הערותיו של המזמין לתוכנית ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע הפרויקט
ו/או אשר הוכנו על-ידי הקבלן ו/או מי מטעמו על-פי חוזה זה ,לא ישחררו את
הקבלן מאחריותו המלאה הנ"ל ואין בהם כדי להטיל על המזמין ו/או על מי
מטעמו אחריות כלשהי לטיב או איכות התכנון ו/או התוכניות או המסמכים
האמורים ו/או להתאמתם למטרותיהם.
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 .68.2.2הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למזמין
ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לפרויקט ו/או עקב כך שהפרויקט בשלמותו או
בחלקו אינו מתוכנן בהתאם להתחייבויות הקבלן על-פי החוזה.
 .68.3אחריות עד להשלמת המסירה למזמין
 .68.3.1מיום קבלת צו התחלת עבודה ועד מועד מסירת הפרויקט במלואו ,יהיה הקבלן
אחראי לשמירת העבודות והאתר ,לרבות לעבודות שבוצעו קודם למועד כניסה
לתוקף של חוזה זה ו/או התחלת ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן ,המבנים הארעיים
שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם .בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר מסיבה
כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך
שעם השלמת הפרויקט יהיה הפרויקט במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון
המזמין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.
 .68.3.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  68.3.1לעיל ,הקבלן יהיה אחראי בלעדית
לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב ,לרבות כתוצאה
מאיטום לקוי ,תכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים.
 .68.3.3הקבלן פוטר במפורש בזאת את המזמין מאחריות לנזקים כאמור לעיל ,לרבות
במפורש מאחריות לכל פגיעה ו/או נזקים לרכוש ו/או נזקים תוצאתיים ונזקי גרר
הנובעים מחוסר אפשרות שימוש מלא ו/או חלקי באתר .הנזקים המפורטים
בסעיפים  68.3.3 - 68.3.1יקראו להלן יחד "הנזקים" .הקבלן ישפה את המזמין על
כל תביעה שתוגש נגדו כתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן ישא בהוצאות ההגנה
המשפטית בקשר לכך.
 .68.3.4להסרת ספק ,הוראות סעיפים  68.3.3 - 68.3.1לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם
על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי
ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.
 .68.3.5בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על-פי פרק זה ,רשאי וזכאי המזמין לקבל
מאת הקבלן ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו
במועד שקבע המזמין ועבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא
יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון ,והכול בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי
המזמין וקביעותו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 .68.4אחריות לגוף או לרכוש
הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל הנזקים אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד ,לרבות למזמין
ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל רכוש ו/או מבנה
המצוי באתר ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של
כל אחד מאלה ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות
מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו ,בין בתקופת ביצוע
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העבודות ובין בתקופת הבדק .הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או
הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או
כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על
הקבלן על-פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור
למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע הפרויקט ולרבות בתקופת הבדק.
 .68.5אחריות לעובדים
הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או
.68.5.1
המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי
המגיעים ו/או שיגיעו על-פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא
בשירותו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או
תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע
התיקונים בתקופת הבדק.
.68.5.2

הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו וע"י קבלני המשנה,
ככל שיורשה להעסיק כאלה ,לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשכ"ח -
 1968על תיקוניו ו/או עפ"י כל חוק אחר ,כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח
הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל,
באופן שכל עובדיו ,שלוחיו ו/או הבאים מטעמו ,שיעסקו בביצוע העבודות נשוא
חוזה זה ,יהיו זכאים לכל הזכויות על-פי החוק הנ"ל.
הקבלן יישא בתשלום על קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג
שהוא ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל.

 .68.6אחריות הקבלן לרכוש המזמין ולרכוש ציבורי
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  68לעיל ,הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול
שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות
להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע או
כתוצאה מהפרויקט ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי
מראש לביצוע הפרויקט .הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו ,באופן
יעיל ביותר ולשביעות רצון המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול
ברכוש שניזוק כאמור .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות
עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים העוברים באתר.
 .68.7אין באמור בסעיף זה ו/או בעריכת הביטוחים על ידי הקבלן כמפורט בחוזה זה כדי לשחרר
את הקבלן מאחריות כלשהי על-פי חוזה זה ו/או על-פי כל דין ו/או להוסיף על אחריות
המזמין.
 .68.8פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן
.68.8.1

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי
למנוע את הנזקים ,האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על-פי
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חוזה זה ו/או על-פי כל דין ,ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים
ומפורטים בסעיף ) 68אחריות ושיפוי( זה לעיל.
.68.8.2

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו במידה
שיתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על-פי הוראות החוזה
ו/או הוראות כל דין ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנזקים הנזכרים
בסעיף ) 68אחריות ושיפוי( זה לעיל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לבוא ,היה ויוזמן כנתבע נוסף או
כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכל לפי קביעת המזמין ולפי שיקול דעתו.
הקבלן מצהיר בזאת ,כי במידה שיוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד
המזמין ו/או מי מטעמו כאמור ,הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה
כאמור ,בין שנתבקשה על ידי המזמין ו/או אחרים ,ובלבד שאם הוזמן ולא
התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור ,מסכים הקבלן מראש לכל
הסדר או פשרה אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על-פי שיקול דעתו המוחלט
ולשאת בתשלומם.
 .68.8.3הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת
דרישה בכתב ,את המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו בכל
סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר
לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ,לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,ובלבד שבמידה שהנזקים האמורים נקבעו
במסגרת הליך משפטי – ניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן
בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

.68.8.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם כתוצאה מפעולה או עבודה
כלשהי של הקבלן יוצא כנגד המזמין צו בית משפט ,יהא הקבלן אחראי לפצות
את כל הגורמים הנ"ל על כל נזק ,בין ישיר ובין עקיף ,וזאת מבלי לגרוע מחובתו
לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה
חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו האמור או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע
הפרויקט כתוצאה מהצו .למזמין שמורה הזכות להגיע להסדר עם הנפגע ללא
דיון משפטי ,ובמקרה זה מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין הסכום שהושג
בפשרה ,ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן מראש על חתימת חוזה הפשרה.
כמו כן ,מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה
או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדו
ו/או נגד מי מטעמו ו/או כנגד כל מי מעובדיו ,שלוחיו ושולחיו ,בגין כל תאונה,
חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות
המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן.
 .68.8.5מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה ,המזמין יהיה
רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הנזקים
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שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון
הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון
הנזקים האמורים בתוספת עשרים אחוזים ) (20%הוצאות
כלליות של המזמין.
 .68.8.6כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק
זה ,והמזמין חויב כדין לשלמו ,יהיה המזמין רשאי ,מבלי
לגרוע מיתר זכויותיו על-פי חוזה 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 מהקבלן
בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות שהקבלן
המציא למזמין בהתאם להוראות חוזה זה.
.69

ביטוח
 .69.1מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על-פי החוזה ו/או על-פי דין ,מתחייב הקבלן לערוך
ולקיים בחברת ביטוח מורשית כדין ,על שמו ,על שם קבלני משנה ,על שם המזמין ,על שם
מדינת ישראל –משרד התחבורה ,וכן על שם מנהל הפרויקט ,החל מיום תחילת ביצוע
העבודות ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של
הקבלן מהאתר )לפי המאוחר( ,פוליסת ביטוח עבודות קבלניות )להלן" :פוליסת ביטוח
עבודות קבלניות"( ואת יתר הביטוחים המפורטים במסגרת אישור עריכת הביטוח הרצ"ב
כנספח  5והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן" :אישור עריכת הביטוח"( ובסעיף 69.4
להלן ,בגין נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה )כלל
הביטוחים המפורטים בנספח זה לרבות באישורי הביטוח המצורפים לו ,ייקראו להלן:
"ביטוחי הקבלן"(.
 .69.2הקבלן מתחייב להאריך את ביטוחי הקבלן ,מדי פעם בפעם ,לפי הצורך ,כך שיהיו בתוקף
עד למועד תשלום חשבון סופי ,במהלך כל תקופת התחזוקה ,התיקונים והאחזקה ,ובמשך
כל תקופה נוספת בה הוא יהיה עשוי להימצא אחראי על-פי כל דין.
 .69.3הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי
לביצוען את אישור עריכת הביטוח חתום בידי מבטחו .בכל מקרה של אי התאמה בין
האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי
הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה .מוסכם בזה במפורש כי אין
בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם
ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי
חוזה זה או על-פי דין.
כן מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כשהוא בתוקף לא יאוחר
ממועד תום תקופת הביטוחים הכלולים בו ו/או מי מהם ,וזאת מדי שנת ביטוח וכל עוד
חוזה זה ו/או כל חוזה להארכת חוזה זה בתוקף.
 .69.4כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:
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 .69.4.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב
השימוש בכלי רכב ,וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד
שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת מ –
 400,000ש"ח בגין נזק אחד.
 .69.4.2ביטוח לכלל הרכוש המשמש את הקבלן לשם ביצוע
העבודות ,לרבות ביטוח לציוד הקבלן עקב הסיכונים
הנקובים בפוליסת "אש מורחב" כולל פריצה ונזקי טבע,
ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי ,אשר ישמש את
הקבלן בביצוע העבודות ,כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה,
סיכוני טבע ,נזק בזדון ,מהומות ופרעות ,כולל צד ג' בגבול
אחריות שלא יפחת מסך של  750,000ש"ח בגין כל כלי
הנדסי .הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף
כלפי המזמין ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או
מנהל הפרויקט ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל ,ואולם
הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .69.4.3ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על-פיו לא
יפחת מסך של  20,000,000ש"ח  ,בגין מעשה או מחדל
מקצועי של הקבלן והבאים מטעמו למשך כל תקופת
העבודות ולמשך כל תקופה נוספת ,בה עשוי הקבלן להימצא
אחראי על-פי דין ,ובכל מקרה לא פחות משלוש שנים נוספות
ממועד סיום העבודות ומסירתן למזמין.
 .69.4.4ביטוח חבות המוצר שגבול אחריות המבטח על-פיו לא יפחת
מסך  20,000,000ש"ח ,וזאת ממועד מסירת העבודות או
חלקן למזמין ולמשך כל תקופה נוספת בה עשוי הקבלן
להימצא אחראי על-פי דין ,ובכל מקרה לא פחות משלוש
שנים נוספות ממועד סיום העבודות ומסירתן למזמין.
 .69.5הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר ממועד סיום העבודות ו/או חלקן וכתנאי
למסירתן של העבודות ,אישור המעיד על עריכת ביטוח חבות המוצר בנוסח המצורף לחוזה
זה כנספח 5א' והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :אישור עריכת ביטוח חבות
המוצר"( ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת
ביטוח חבות המוצר לבין האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוח האמור על
מנת להתאימו להוראות חוזה זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוח האמור,
בהמצאתו ו/או בשינויו כדי להוות אישור בדבר התאמתו ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי
על המזמין ו/או לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי חוזה זה ו/או על-פי דין .כן מתחייב
הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוח חבות המוצר כשהוא בתוקף לא יאוחר
ממועד תום תקופת הביטוח הכלול בו ,ולמשך כל תקופה נוספת בה הוא עשוי להימצא
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אחראי על-פי דין ,כאמור בסעיף  69.4.4לעיל.
 .69.6הקבלן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי הקבלן ולשלם הפרמיות הנקובות בהם ,במועדן .כן
מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ולמזמין ,על קרות אירוע נזק ולשתף פעולה עם
הנ"ל לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין ,על-פיהם.
 .69.7מובהר ומודגש ,כי כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי ,יובא על ידי
הקבלן לידיעת המזמין בכתב ,ויהיה כפוף לאישורו מראש ובכתב.
 .69.8הקבלן מתחייב למלא אחר המלצות סקר הביטוח שייערך ,בקשר עם פוליסת ביטוח עבודות
קבלניות ,ככל שייערך ,ולנקוט בכל המיגונים והנהלים המצוינים בו .בכלל זה טרם תחילת
ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לבדוק אצל הרשויות המתאימות את המיקום המדויק בו
מצויים באזור התת קרקעי של אתר העבודות צינורות ,כבלים וכל מתקן אחר שהוא.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי קיום תנאי והמלצות הסקר החיתומי ,הכרחי לשם מיצוי
זכויות הקבלן והמזמין על-פי פוליסה זו ,והוא ישפה את המזמין בגין הפרת דרישה זו.
 .69.9הקבלן יישא בעצמו ,בכל מקרה ,בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות ביטוחי
הקבלן .סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על-פי חוזה
זה.
 .69.10מובהר ומוסכם כי הקבלן יישא ,בכל מקרה ,בכל נזק שייגרם לעבודות ,ואשר אינו מכוסה
במסגרת ביטוחי הקבלן.
 .69.11הפר הקבלן את הוראות פוליסות ביטוחי הקבלן באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות
המזמין ו/או מנהל הפרויקט על-פי הן ,הקבלן יהא אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי
שתהיה לו טענה כלשהי על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת.
 .69.12הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא חוזה
זה ,יוודא כתנאי לתחילת העסקתם ,כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.
כן מתחייב הקבלן לוודא כי בהסכמיו מול קבלני המשנה ייכלל סעיף על-פיו פוטרים קבלני
המשנה את המזמין ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או מנהל הפרויקט ו/או
הבאים מטעמם של הנ"ל ,מכל אחריות לאובדן ו/או נזק לרכוש המשמש את קבלני המשנה
במסגרת העבודות .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי
נאות לקבלני משנה ו/או לאי הכללת סעיף פטור כאמור מוטלת על הקבלן.
 .69.13הקבלן פוטר בשמו ובשם כל הפועלים מטעמו ,את המזמין ו/או מדינת ישראל – משרד
התחבורה ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות ,לכל אבדן או נזק,
בגינו הוא זכאי לשיפוי על-פי הביטוחים אשר הוא מחויב בעריכתם ,בהתאם לסעיפים
 69.4.1ו 69.4.2-לעיל .פטור זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .69.14לדרישת המזמין ,הקבלן מתחייב לכלול במסגרת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות ,את בעל
הקרקע ו/או כל ישות אחרת ,אשר המזמין התחייב בכתב להכלילה בשם המבוטח ,טרם
קרות מקרה הביטוח.
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 .69.15הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידו טרם השלמתן מכל סיבה שהיא,
הוא יגרום אצל מבטחו לאישור המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות ,בידי המזמין
ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורה עליו ,וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.
 .69.16אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה ,יהיה המזמין רשאי )אך
לא חייב( לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות,
והמזמין יהיה רשאי לנכות דמי ביטוח אלו ,מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא,
וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת ,ודינם יהיה כדין חוב שיישא ריבית
והצמדה.

פרק יז'  -כוח עליון
.70

הוראות ההסכם העיקרי יחולו על חוזה זה וביצועו במקרה של אירוע כוח עליון ) event of force

 ,(majeureכהגדרתו בהסכם העיקרי.
.71

בוטל

.72

בוטל

.73

בוטל

פרק יח'  -זכויות קניין ,קניין רוחני ותוכניות
.74

קניין
 .74.1הפרויקט וכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מהפרויקט כדלקמן ,יהיו קניינו של
המזמין ,לרבות אל לא רק:
 .74.1.1חומרים ורכיבים בהם נעשה שימוש בפרויקט;
 .74.1.2חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם נעשה בהם
שימוש בפרויקט.
 .74.2לקבלן לא תהא כל זכות עיכבון ביחס לפרויקט או לאותם חומרים ורכיבים אשר בהתאם
להוראות סעיף  74.1זה הינם קניינו של המזמין.

.75

קניין בציוד הדיפו
 .75.1על אף האמור בסעיף  74לעיל ,מוסכם על הצדדים כי הבעלות בציוד הדיפו תישאר בידי
הקבלן עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או פקיעת תקופת התחזוקה מכל סיבה שהיא ,ובמועד
זה תעבור הבעלות המלאה על כל ציוד הדיפו למזמין מאליה ובאופן מיידי ללא תמורה
נוספת מעבר לתמורה לה יהיהי זכאי הקבלן בגין ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה,
וללא צורך בפעולה כלשהי על ידי המזמין .הקבלן מתחייב לגרום לישות הישראלית לעשות
כל פעולה ולחתום על כל מסמך כנדרש לצורך כך מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין,
לרבות אך לא רק לצורך העברת בעלות בכל מרשם המתנהל על פי דין בישראל )ככל שנדרש
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רישום ציוד הדיפו או כל חלק ממנו במרשם כאמור על פי כל דין ,לרבות אך לא רק לעניין
רכבים ,ציוד הנדסי וכו'( .לעניין זה יראו בחוזה זה כהסכם מכר להעברת בעלות בציוד
הדיפו כאמור .הקבלן מאשר כי תמורה מלאה ומספקת בגין ציוד הדיפו כלולה בתמורה לה
יהיה זכאי על-פי תנאי חוזה זה ונספח התשלומים של ההסכם העיקרי בגין ביצוע כל
התחייבויותיו על-פי חוזה זה.
 .75.2הקבלן מתחייב לתחזק את ציוד הדיפו במהלך כל תקופת התחזוקה ,לרבות תיקון והחלפת
ציוד ,תוכנית ,חומרים ,מתכלים ,אבזור וכלים ,הכל בהתאם להוראות ההסכם העיקרי
בעניין ) Depot Maintenanceכהגדרתו של מונח זה בהסכם העיקרי( ,הכל ככל שיידרש על
מנת שבתום תקופת התחזוקה כאמור בסעיף  75.1לעיל ,הקבלן יעביר למזמין ציוד הדיפו
המאפשר התחלה מידית של תחזוקת שוטפת ומלאה של הקרונועים החשמליים על ידי
המזמין ,ללא צורך בכל פעולה נוספת על ידי המזמין .הקבלן מאשר כי התשלום Depot
) Maintenance Feesכהגדרתו בנספח התשלומים להסכם העיקרי( כולל תמורה מספקת
להתחייבות זו.
 .75.3שעבוד ציוד הדיפו
 .75.3.1על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או בהסכם העיקרי,
ציוד הדיפו ) (the Depot Equipmentיהיה בבעלות המלאה
של הישות הישראלית ) ( the Israeli Entityעד לסיום תקופת
התחזוקה.
 .75.3.2להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בקשר לציוד
הדיפו בחוזה זה ובהסכם העיקרי ,לרבות אך לא רק העברת
ציוד הדיפו למזמין בסיום תקופת התחזוקה כאמור
בסעיפים  75.1ו 75.2-לעיל ,וכתנאי להוצאת אישור מסירת
הפרויקט ) (Completion Certificateעל ידי המזמין ,הקבלן
מתחייב לגרום לכך כי הישות הישראלית תשעבד בשעבוד
קבוע ,ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום וכן שיעבוד שוטף
ללא הגבלה בסכום ,לטובת המזמין ,את כל ומלוא זכויותיו
בציוד הדיפו .מסמכי השעבוד האמור מצורפים כנספח 11
להסכם זה.
 .75.3.3הרכבת תהיה זכאית לדרוש את מימוש השעבוד באופן מידי,
בפעם אחת או מספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו את כל
הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים שנגרמו לה ,בכל
מקרה שבו הפר הקבלן חוזה זה ו/או ההסכם העיקרי בקשר
לציוד הדיפו ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה
שיעמדו למזמין בנסיבות אלה על-פי ההסכם העיקרי ו/או
חוזה זה ו/או כל דין.
.76

קניין במסמכים
להסרת ספק הוראות סעיף  76לעיל באות להוסיף על זכויות המזמין על-פי ההסכם העיקרי ולא
לגרוע מהן.
 .76.1כל המסמכים ,המפרטים ,התכניות ,הטבלאות ,המודלים ,דוגמאות ,מידע ,רשומות או
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נתונים ,בין מוגמרים ובין חלקיים ,בין בעל פה ,בכתב ,בחומר ,בנייר או בתוכנה )להלן:
"מסמכים"( שהוכנו על ידי הקבלן או עבורו או על ידי קבלן כלשהו של הקבלן או עבורו,
במישרין או בעקיפין ,עבור הפרויקט ,לרבות תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע
בנספחי החוזה יהיו בכל מועד שהוא ויישארו קניינו הבלעדי של המזמין ,לרבות אך לא רק
כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים אליהם .הקבלן וקבלני המשנה שלו זכאים להשתמש
במסמכים האמורים אך ורק לשם ביצוע חיוביהם על-פי החוזה ,ולא ייעשו בהם שימוש לכל
מטרה אחרת ללא אישורו המוקדם ובכתב של המזמין.
 .76.2עותקים של המסמכים בכתב ,בגרפיקה ,במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת ,יוחזקו בכל
עת על ידי הקבלן בישראל ,ויימסרו למזמין במועדים המפורטים בחוזה זה ובכל עת במהלך
תקופת החוזה על-פי דרישתו.
 .76.3בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  76.1לעיל ויתר הוראות חוזה זה ,ימסור הקבלן את כל
העתקי המסמכים הנמצאים בידו או בשליטתו לידי המזמין מיד עם מסירת הפרויקט לידי
המזמין לפי חוזה זה.
 .76.4הקבלן אחראי שכל זכויות הקניין הרוחני הדרושות לצורך הפרויקט יווצרו או יירכשו על
ידו כדין.
 .76.5במידה שמדובר בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים שנרכשו על ידי הקבלן בדרך של
המחאה ,רישיון או בדרך אחרת ,הקבלן יהא אחראי לכך שתנאי הרכישה כאמור יבטיחו
את זכויות הקבלן והמזמין כאמור בסעיף  76זה ,וכן שניתן יהיה להעבירם ,בדרך של
המחאה ,רישיון או רישיון-משנה למזמין לצמיתות ,ללא הגבלה וללא תמורה נוספת.
 .76.6הקבלן מצהיר כי בחן ובדק להנחת דעתו את כל היבטי הקניין הרוחני הכרוכים בפרויקט,
והוא אחראי לכך שבמסגרת ביצוע הפרויקט לא תהיה הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי
השייכת לצד שלישי.
 .76.7הקבלן יקנה ,ויוודא כי יוקנו למזמין בכל תקופת החוזה וכן במועד סיום תקופת החוזה
רישיונות תמידיים ,בלתי הדירים וללא תמורה לשימוש בכל הקניין הרוחני )לרבות ידע(
אשר נהגו ו/או יושמו במישרין בקשר עם הפרויקט .הזכות המוקנית הינה זכות שימוש
בלבד לצורך הפרויקט ,בלתי מוגבלת בזמן ,היינו במהלך תקופת החוזה ולאחריה.
 .76.8במועד מתן אישור על השלמת הפרויקט לפי חוזה זה ,ימסור הקבלן למזמין אישור בכתב
לטובת המזמין ,חתום על ידי הקבלן ועל ידי כל צד שלישי שהיה מעורב בפרויקט מטעם
הקבלן ,לפיו אין לקבלן או לצד השלישי כל טענה וכי הם מוותרים על הזכות המוסרית
בנוגע לכל אחד מרכיבי הפרויקט אשר תמנע ביצוע שינוי או תיקון כלשהו בו או הריסתו.
 .76.9הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין וכנגד כל תביעה ,או הוצאה שעילתם הפרה על ידי
הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט ,ויהיה אחראי לבדו לתשלום
תמלוגים ופיצויים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר
לפרויקט .הוראות סעיף ) 68.8פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן( יחולו על כל תביעה כאמור.
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 .76.10הוראות כאמור בפרק זה לעיל תכללנה במפורש בהסכמים עם צדדים שלישיים כאמור
ותחשבנה כהוראות לטובת המזמין.

פרק יט' – הוראות כלליות לעניין סעדים
.77

בטלות פעולות
 .77.1כל פעולה של הקבלן לאחר מועד הודעת הביטול כאמור בחוזה זה העשויה להשפיע על
סכום התשלומים המשתלמים מכוחו ,או על חובות או זכויות המזמין בקשר לביטול
החוזה ,תהא כפופה לאישור המזמין בכתב ומראש .פעולה שלא קיבלה אישור כאמור,
תהא בטלה כלפי המזמין לצורך חוזה זה ,אלא אם יקבע המזמין אחרת.
 .77.2פעולות של הקבלן המחייבות אישור המזמין ושבוצעו ללא אישור כאמור ,העשויות
להשפיע על סכום התשלומים המשתלמים מכוח חוזה זה ,או על זכויות המזמין בעקבות
ביטול החוזה ,תהינה כפופות לאישור המזמין בכתב ומראש .פעולה שלא קיבלה אישור
כאמור תהא בטלה כלפי המזמין לצורך חוזה זה ,אלא אם יקבע המזמין אחרת.

.78

חובת הקטנת נזק
זכויות הקבלן על-פי חוזה זה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו( ,לעשות את מירב
המאמצים על מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת ,לרבות
מבחינת לוח הזמנים המפורט ומבחינת עלויות .הקבלן יביא לאישורו של המזמין תוכנית
למזעור ההשלכות ולמקסום התועלות כאמור.

פרק כ'  -מיסוי
.79

מס ערך מוסף
 .79.1הסכומים הנזכרים בחוזה זה אינם כוללים מע"מ )אלא אם נאמר במפורש אחרת(.
 .79.2בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על-פי חוזה זה יתווסף מע"מ כדין.
 .79.3הגשת החשבוניות ותשלום המע"מ יבוצע על-פי הוראות חוזה זה וכל דין.

.80

הוראות כלליות לעניין מיסוי
 .80.1בכפוף לאמור בסעיף  80זה ,הרי כל מס אשר יחול על-פי כל דין על הקבלן )ו/או ,להסרת
ספק ,הישות הישראלית( בקשר עם חוזה זה ,ביצוע חוזה זה ,או קיום ומילוי התחייבויות
הקבלן על-פיו ,או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על-פי חוזה זה או
מכוחו ,וכן כל מס אשר יחול על-פי כל דין על שטחי התארגנות ושטחי עבודה )בין באתר
ובין מחוצה לו( והחל מטבעו על מחזיק ,יחול על הקבלן ו/או הישות הישראלית יחד ולחוד
וישולם על ידם במועד הקבוע בדין.
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לעניין סעיף  80זה לעיל ,המונח "מס"  -לרבות היטל ,אגרה ,חיוב ,או כל תשלום חובה אחר.
 .80.2מבלי לגרוע ואך כדי להוסיף על התחייבויות הקבלן כמפורט בחוזה זה ,הקבלן מתחייב
לשלם את כל המסים ,הארנונות ,האגרות ,ההיטלים ,תשלומי החובה וההוצאות בין
ממשלתיים ובין עירוניים שמוטלים ו/או יוטלו עליו כמחזיק באתר ו/או בקשר אליו ו/או
הנובעים או קשורים בביצוע העבודות באתר .בעניין זה יובהר ,כי הקבלן לא יהיה רשאי
לקבל מהרשות העירונית פטור מתשלום ארנונה בגין שטחים לא מאוכלסים באתר ו/או כל
חלק ממנו ,וזכות זו שמורה לרכבת בלבד .למען הסר ספק ,ובמלי לגרוע מהוראות הסכם בר
רשות ,הקבלן ישלם גם את חשבונות החשמל ,המים ,הטלפון ,הגז וכיו"ב המתייחסים
לאתר ,אשר ישולמו על ידו ישירות לספקים של שירותים אלו ,בהתאם לקריאות מונים
אשר יותקנו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.
 .80.3הצדדים מצהירים בזאת ,וזאת מטעמי זהירות בלבד ,כי למיטב ידיעתם ,העסקה נשוא
הסכם זה אינה מהווה עסקה במקרקעין ,כהגדרתה בחוק המקרקעין ,התשכ"ט,1969-
וככזאת ,אין חלות בגינה הוראות חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,תשכ"ג.1963-

פרק כא' – המחאה ושעבוד
.81

המחאה על ידי הקבלן
 .81.1הקבלן לא ימכור ,לא ימחה ולא יעביר בדרך אחרת כלשהי ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,כל התחייבות ,זכות או נכס שיש לו על-פי חוזה זה או בקשר לפרויקט ,אלא
באישור המזמין מראש ובכתב.
 .81.2הקבלן לא יחוב ,לא יתחייב ולא יאפשר חבות כלשהי ,ולא יערוב להתחייבות צד שלישי,
לא יעניק אשראי ולא יאפשר שיעבוד ,משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי ,הכל בגין
הפרויקט ,אלא לצורך קיום התחייבויותיו על-פי חוזה זה ובכפוף לתנאיו .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,הקבלן לא ישעבד את חשבון הביטוח או את פוליסות הביטוח ,אלא
בהתאם להוראות חוזה זה.
 .81.3להסרת ספק ,הוראות סעיף  81זה יחולו בשינויים המחויבים על הישות הישראלית.

.82

המחאה על ידי המזמין
המזמין יהא רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על-פי החוזה ,או כל חלק מהם ,למדינת ישראל
ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת ו/או לכל צד שלישי ,ובלבד שזכויות הקבלן
לפי חוזה זה לא תפגענה.

פרק כב' – שונות
.83

המשך עבודות
כל מחלוקת בין הצדדים וכן קיומו של הליך בפני בית משפט ו/או כל הליך אחר ליישוב סכסוכים,
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לא יהוו עילה לקבלן להפסקת עבודות ,בכפוף לכך שהמזמין ישלם לקבלן כל סכום שאינו שנוי
במחלוקת בהתאם להוראות חוזה זה.
.84

החוזה אינו לטובת צד שלישי
חוזה זה הינו בין הצדדים לו ולטובת אלה בלבד ,ובפרט איננו מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו,
לרבות אך לא רק לקבלן המשנה לעבודות בניה ולישות הישראלית.

.85

הארכת מועדים על ידי המזמין
המזמין רשאי להאריך כל מועד שנקצב במסגרת הוראות החוזה לפי שקול דעתו הבלעדי .החלטה
על הארכת מועד כאמור תימסר בכתב לקבלן.

.86

חוק חוזה קבלנות.
מובהר כי הוראות חוק חוזה קבלנות ,תשל"ד ,1974-אינן חלות ביחס לחוזה זה.

.87

בוטל

.88

איסור העסקת יועצי המזמין
הקבלן לא יתקשר ולא יסתייע ,במישרין או בעקיפין ,במי מהיועצים ו/או המתכננים אשר פעלו
ו/או פועלים בשירות המזמין במסגרת הפרויקט ,אלא אם קיבל לכך את אישור המזמין בכתב
ומראש ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין .רשימת היועצים ו/או המתכננים כאמור ,עדכנית
למועד פרסום ההזמנה להציע הצעות לפרויקט ,צורפה להזמנה להציע הצעות.

.89

תיקון החוזה
 .89.1לא יהיה תוקף לכל תיקון לחוזה זה ,אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
 .89.2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,צד שלא מימש זכות המוקנית לו על-פי חוזה זה או על-פי דין
לא ייחשב כמוחל על זכותו זו ,באותו מקרה או בכלל ,אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת
הצדדים ,או אם צוין במפורש אחרת בחוזה זה.

.90

חוזה שלם וממצה
חוזה זה ,נספחיו ,לרבות מסמכים נלווים אשר נחתמו בקשר עימו ,יחד עם ההסכם העיקרי ,מכיל
וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים .כל הבטחות ,הסכמים בכתב או בעל פה או על
דרך התנהגות ,התחייבויות או מצגים בקשר לחוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני
כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורט בו – אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות
של הצדדים כקבוע בחוזה זה או הנובעים הימנו ,לגרוע מהם או לשנותם או לשמש בפרשנותם.

.91

סודיות
יחולו הוראות סעיף  34להסכם העיקרי.
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הודעות
הוראות החוזה העיקרי יחולו לעניין ) Communicationsכהגדרתו של מונח זה בהסכם העיקרי(
מסירת הודעות בחוזה זה.
כתובת להודעות – המזמין:

עבור ,______ :פקס ,________ :דואל:
________

כתובת להודעות – הקבלן:

עבור ,__________ :פקס ,__________ :דואל:
__________
העתק :מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ,פקס:
__________ ,דואל__________ :

.93

דין חל
על חוזה זה ועל זכויות והתחייבויות הצדדים על-פיו ועל כל עניין הנובע ממנו או הקשור בו יחולו
דיני מדינת ישראל בלבד ,ללא עקרונות ברירת הדין וסתירה בין דינים.

.94

סמכות שיפוט
לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך שיתגלע
בקשר להסכם זה או הנובע ממנו.

לראייה באו הצדדים על החתום:

הקבלן

הרכבת
הרכבת
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נספח 1
מספר עקרונות של תכנון-ביצוע
הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט בהתאם לכל הוראות נספח  1זה .להסרת ספק ,נספח  1זה בא להוסיף
על חובות הקבלן וזכויות המזמין על פי החוזה ,ולא לגרוע מהם .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה,
יגברו ההוראות המטיבות עם המזמין ,כפי שייקבע על ידי המזמין.
.1

.2

כללי
.1.1

על הקבלן לבצע את הפרויקט כפרויקט תכנון-ביצוע כך שהקבלן ,כקבלן עצמאי ,יהיה
אחראי להשיג על חשבונו ואחריותו הבלעדיים את כל ההיתרים והאישורים )כהגדרתו של
מונח זה להלן( ולבצע את כל העבודות הנדרשות על מנת להשלים במועד את המוסך
ולתחזק אותו ,בהתאם לכל תנאי החוזה והכרך ההנדסי ,הכל למעט מטלות הרכבת כפי
שפורטו באופן מפורש בחוזה.

.1.2

הקבלן ,על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ,יתכנן ,יבנה ,ייצר ,יבצע אינטגרציה ,יספק ,ישלים,
יבדוק ,יתקין וימסור למזמין את העבודות בהתאם לחוזה וללוח הזמנים המפורט ,ויבצע
כל תיקון כנדרש בתקופת הבדק ,הכל כך שימסור לרכבת מוסך )לרבות להסרת ספק חצר(
עובד ,בטוח ,ואמין ,הכל בהתאם להוראות החוזה והכרך ההנדסי.

.1.3

על העבודות להתאים למטרה בגינה המזמין רוכש אותן .על העבודות להיות תואמות
לשינויים והרחבות שיבוצעו על ידי המזמין בעתיד ,לרבות בהתאם לאמור בכרך ההנדסי.

.1.4

על הקבלן לבצע את העבודה כקבלן זהיר ,בהתאם לתקנות הרכבת.

.1.5

הקבלן בלבד ישא בכל סיכון סביבתי בקשר לפרויקט ,לרבות אך לא רק בקשר לממצאים
רעילים במהלך החפירות באתר וביצוע העבודות ,לרבות להסרת ספק קבלת כל ההיתרים
והאישורים מכל רשות מוסמכת על חשבונו ואחריותו הבלעדיים של הקבלן.

תכנון
מבלי לגרוע מהוראות החוזה ,הקבלן בלבד יהיה אחראי לתכנון המוסך בהתאם לכל דרישות הכרך
ההנדסי ,לרבות אך לא רק תכנון מוקדם ,תכנון מפורט ,הכנת המפרט ,ובניה ומסירה של המוסך
)לרבות להסרת ספק החצר( ,על מנת לתכנן מוסך שיענה למלוא הדרישות התפעוליות של המזמין.
.2.1

על הקבלן לנצל את זכויות הבניה הקיימות באתר בהתאם לחוק התכנון והבניה ,ועליו
להבטיח כי התכנון ממקסם את הניצול של זכויות הבניה האמורות על מנת לאפשר
תחזוקה יעילה על ידי הקבלן של עד ארבעים ושישה ) (46קרונועים חשמליים במוסך,
בהתאם לדרישות כל דין.

.2.2

על הקבלן לבדוק התאמה בין כל דרישות החוזה ,הכרך ההנדסי וחוק התכנון והבניה ,בכל
שלבי הביצוע של הפרויקט .בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,אי בהירות ו/או אי וודאות
בין דרישות שונות ,על הקבלן להודיע על כך למזמין מיד ובכתב ולפעול על פי הנחיותיו.

.2.3

כל עבודות התכנון וההנדסה יעמדו בסטנדרטים שנקבעו על ידי הרכבת ו/או בחוזה ו/או
בכרך ההנדסי ,וככל שאין הפניה לסטנדרט ספציפי ,על הקבלן לעמוד בדרישות הסטנדרט
שיבטיח את האיכות הגבוהה ביותר של עבודה ,ציוד וחומרים.

.2.4

על כל החישובים ,התכנון והתוכניות הקשורים לעבודות להיות נכונים ולהבטיח התאמה
ועקביות בתכנון .בנוסף ,על התכנון של העבודות ושל כל המערכות הקשורות לעמוד ברמה
הגבוהה ביותר של פרקטיקה הנדסית ולהיות מתאימות להפעלה תקינה של המוסך.

.2.5

כל מסמכי התכנון ייחתמו עם חותמת על ידי בעלי מקצוע מטעם הקבלן ,מורשים ורשומים
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בדיסציפלינות הטכניות הקשורות למסמכים האמורים ,בהתאם לכל דין.
.2.6
.3

לאחר בדיקה ללא הערות על ידי המזמין ,התכנון הסופי )לרבות אך לא רק המפרט שהוכן
על ידי הקבלן ונבדק )ללא הערות( על ידי המזמין( יצורפו לכרך ההנדסי.

מסמכי מידע
.3.1

על מנת לקדם את הפרויקט לפני מועד חתימת החוזה ,הרכבת ביצעה מספר בדיקות
וסקרים והכינה מספר מסמכים ותוכניות ,הכל כמצורף בנספח ב' 1לכרך ההנדסי )להלן -
"מסמכי מידע"( .להסרת ספק כל המידע ,הנתונים ,המסמכים והתוכניות המצורפים
בנספח ב' 1מהווים מסמכי מידע.

.3.2

מסמכי מידע כפופים לכל ההוראות הבאות:
 .3.2.1כל מסמכי המידע מועברים לקבלן כפי שהם ).(AS IS
מסמכי המידע לא מחייבים את המזמין ,והמזמין אינו
מתחייב ואינו נותן מצג כלשהו לעניין דיוק ,שלמות ,מצב,
התאמה ,אי הפרה ו/או ביצוע של מסמכי המידע.
 .3.2.2להבהרה ,ועל אף כל הוראה אחרת במסמכי המידע עצמם,
המזמין אינו מתחייב ואינו נותן כל מצג לכך שמוצרי המידע
עדכניים למועד חתימה החוזה או לכל מועד אחר ,ולא
מוטלת על המזמין חובה כלשהי לעדכן את מסמכי המידע.
 .3.2.3על הקבלן לבדוק היטב את כל מסמכי המידע .במקרה
שלדעתו של הקבלן לאחר בדיקה יסודית ,עולה אי דיוק ,אי
בהירות ו/או סתירה בין מסמכי המידע לבין הדין החל ו/או
במקרה שכל סוגיה אחרת עולה בקשר למסמכי מידע ,על
הקבלן להגיש למזמין תוך ארבעה עשר ) (14יום בקשה בכתב
לקבלת הנחיות ,לרבות כל המסמכים הדרושים על מנת
להבהיר את נושא הבקשה.
 .3.2.4לאחר פיתרון כל הסוגיות כאמור בסעיף  3.2.3לעיל ,על
הקבלן לבסס את התכנון שלו על מסמכי המידע כפי שתוקנו
באישור המזמין .להסרת ספק לא יהיה במתן הנחיות על ידי
המזמין כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או כדי
לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה.
 .3.2.5ככל שמסמכי מידע נחתמו על ידי מהנדסים מטעם המזמין,
על מסמכי מידע אלה להיחתם מחדש על ידי מהנדסים
מטעם הקבלן ,והקבלן לא יקדם כל הליך אישור תכנון או כל
הליך אחר על בסיס תוכניות או מסמכים הנושאים חתימות
מהנדסים מטעם המזמין.
 .3.2.6המזמין לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן ו/או כלפי צד
שלישי כלשהו בקשר עם מסמכי המידע ו/או השימוש בהם
ו/או כל הנחיה שניתנה לקבלן בהתאם לסעיף  3.2.3לעיל,
וכל שימוש במסמכי המידע על ידי הקבלן ייעשה על חשבונו
ואחריותו הבלעדיים של הקבלן.

.4

היתרים ואישורים
.4.1

הקבלן יהיה אחראי ,על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ,לבצע את כל האמור להלן:
 .4.1.1לבדוק מהם האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות ,הפטורים,
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התעודות וכל אישור אחר )לרבות אך לא רק היתרי בניה,
היתרי חפירה וכו'( הנדרשים לצורך ביצוע והשלמת
הפרויקט ,לרבות אך לא רק בהתאם לכרך ההנדסי ,על פי כל
דין )לרבות אך לא רק חוק התכנון והבניה( ובהתאם
להנחיות ולכללים של כל רשות מוסמכת )ביחד – "ההיתרים
והאישורים"(.
 .4.1.2להגיש בקשות במועד לקבלת ההיתרים והאישורים ,ולבצע
כל פעולה הנדרשת לצורך כך.
 .4.1.3לקבל במועד כל ההיתרים והאישורים ולשמור אותם בתוקף
כנדרש לאורך כל תקופת החוזה ,כנדרש לצורך ביצוע
והשלמת הפרויקט.
להסרת ספק ,הקבלן גם נדרש ,על חשבונו ואחריותו הבלעדיים,
.4.1.4
לבצע תיאום עם הרשויות המוסמכות על מנת לקבל במועד את כל ההיתרים
והאישורים ,ולשלם כל תשלום הנדרש בקשר לכך.
.4.2

כל בקשה לקבלת ההיתרים ואישורים תועבר לבדיקת המזמין לפני הגשתה לרשויות
המוסמכות ,כמפורט בחוזה ובכרך ההנדסי.

.4.3

על אף האמור לעיל ,המזמין ישתף פעולה עם הקבלן ויחתום על אותן בקשות שרק המזמין
רשאי להגישן ,בכפוף לתנאים הבאים:
 .4.3.1הקבלן יגיש במועד למזמין כל מידע ,נתונים ,מסמכים
ותוכניות בדרך ובפורמט הנדרש על ידי הרשויות המוסמכות
או המזמין ,לפי העניין )לרבות אך לא רק תכנון ,סקיצות,
תרשימים ,תוכניות ,מפות ,סקרים ותוצאות ,מדידות,
חישובים ותיעוד טכני(;
 .4.3.2הקבלן יגיש למזמין במועד את כל ההיתרים והאישורים
הנדרשים מצדדים שלישיים לצורך הגשת הבקשה האמורה;
 .4.3.3הקבלן ישא בכל התשלומים וההוצאות לרשויות המוסמכות
ולצדדים שלישיים בקשר לבקשה האמורה;
 .4.3.4הקבלן ישתף פעולה עם המזמין בהגשת הבקשה האמורה,
הכל ללא תשלום נוסף על ידי המזמין )ותמורה בגין כך
כלולה בתמורה תחת החוזה(.
 .4.3.4.1להסרת ספק ,מובהר כי )א( סעיף  4.3זה יחול רק במקרה
שהקבלן יכול להמציא למזמין ראיה כתובה המעידה על כך שרשות
מוסמכת כלשהי דורשת כי הבקשה האמורה תיחתם על ידי המזמין;
)ב( אין בסעיף  4.3זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לקבל במועד
את כל ההיתרים והאישורים ולשלם כל תשלום הנדרש לצורך כך;
וגם )ג( המזמין לא ישא באחריות כלשהי ,לרבות כלפי הקבלן,
במקרה שההיתרים והאישורים נשוא הבקשה האמורה לא יתקבלו
בזמן.

.4.4

המזמין יעשה מאמצים מסחריים סבירים על מנת לסייע לקבלן במגעים עם רשויות
ישראליות בקשר לביצוע הפרויקט ,אם כך ניתן בהתאם לכל דין ,ובכפוף לכך שהמזמין לא
ישא באחריות כלשהי במקרה שהקבלן לא יקבל את מבוקשו.

.4.5

כל הזכויות ,לרבות אך לא רק זכויות קניין ,זכויות יוצרים ,זכויות מוסריות )ככל
שקיימות( וכל זכות אחרת בכל ההיתרים והאישורים ,בין אם התבקשו ו/או התקבלו על
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ידי המזמין ו/או הקבלן ,שייכות למזמין בלבד ,והמזמין רשאי לעשות כל שימוש שהוא בכל
ההיתרים והאישורים לכל מטרה שהיא.

.5

.4.6

להסרת ספק ,התמורה שעל המזמין לשלם לקבלן תחת החוזה כוללת כל תשלום ,מס,
תשלום חובה ,אגרה ,וכו' בקשר לפרויקט ,לרבות אך לא רק תשלום לכל רשות מוסמכת
ו/או לכל צד שלישי.

.4.7

על הקבלן להודיע למזמין ,לפחות שלושים ) (30יום לפני פקיעת כל אחד מההיתרים
והאישורים ,אם תוקפו לא הוארך .על הקבלן להודיע גם למזמין בכתב על כל שינוי ,השהיה
או ביטול צפוי של אחד מההיתרים והאישורים.

מספר היבטים של הפרויקט
מבלי לגרוע מכלליותו של נספח  1זה ,ולמעט אם מצוין במפורש אחרת בחוזה,
.5.1.1.1
הקבלן נדרש ,על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ,לבצע את כל העבודות ,לייבא ולספק את כל ציוד
והחומרים ,לבצע כל פעולה ולשלם את כל התשלומים וההוצאות בקשר לביצוע הפרויקט ,לרבות
אך לא רק כדלקמן:

.6

.5.2

ניתוח ,מחקרים ,בדיקות שטח ,תכנון ,ניהול פרויקט ,מסמכים ,תיעוד ,תיאום עם כל
הרשויות וכל גוף אחר וכל צד שלישי ,קבלת כל ההיתרים והאישורים ,בניית כל כבישי
הגישה הזמניים והקבועים בתוך האתר ,עבודות זמניות ,אספקה )לרבות לאתר עצמו( של
חשמל ,דלק ,שמן ,מים ואינטרנט ,הכל כנדרש לביצוע הפרויקט.

.5.3

ייבוא ,משלוח ואחסון של כל החומרים והציוד )לרבות אך לא רק ציוד הדיפו( ,בניה ,ייצור,
התקנה ,סקרי בטיחות ,בדיקת התאמה עם הוראות הכרך ההנדסי ,הכל על מנת שהקבלן
יוכל לבצע תחזוקה של הקרונועים בהתאם לכל הוראות ההסכם העיקרי ופרק התחזוקה.

.5.4

ממשק בין העבודות לבין מערכות ו/או מתקנים ו/או שירותים קיימים או מתוכננים של
המזמין ,לרבות אך לא רק מערכות ומתקנים קבועים בתחנות ו/או לאורך הפסים ו/או
במרכז שליטה ובקרה של המזמין ,מערכת איתות ,וכו' ,הכל למעט אם מצוין במפורש
אחרת בחוזה ו/או בכרך ההנדסי.

.5.5

בקרת איכות ,פיקוח ,בדיקות ,מבחנים ,הרצות ומסירה של המתקנים ,החומרים והציוד
וכל מטלה או חובה אחרת הנוגעת לכל האמור לעיל ,על מנת למסור למזמין מוסך )לרבות
להסרת ספק חצר( הניתן להפעלה ,אמין ,בטוח ,יעיל וידידותי לסביבה ,להפעיל אותו ,לבצע
את כל התיקונים הדרושים בתקופת הבדק ,תוך שימוש בטכנולוגיות העדכניות ביותר
) ,(state of the artותוך יישום ועמידה בכל הוראות החוזה והכרך ההנדסי.

חומרים ,ציוד ותשתיות
.6.1

הקבלן יספק על חשבונו ואחריותו הבלעדיים את כל החומרים ,הציוד ,הכלים ,החלקים,
הנוזלים ,המכשירים ,הכלים המיוחדים ,ציוד הבדיקה ,התשתיות ,הרכבים ,הציוד הנייד,
המשאבים ,החומרה ,התוכנה ,וכו' כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט )להלן ביחד – "חומרי
הקבלן" ,לרבות להסרת ספק אלה שיסופקו על ידי קבלני משנה של הקבלן( ,והכל כפי
שמפורט בכרך ההנדסי.

.6.2

חומרי הקבלן ייחשבו ") "Supplier's Materialsכהגדרתו של מונח זה בהסכם העיקרי(
לכל דבר ועניין.

.6.3

על כל חומרי הקבלן להיות חדשים .כל חומרי הקבלן ,וגם העבודה בקשר אליהם ,יהיו
בהתאם לאיכות ולסטנדרטים המפורטים בחוזה ,בכרך ההנדסי ,ובמפרט ובתכנון שיוכנו
על ידי הקבלן ויצורפו לכרך ההנדסי .אם לא צוין סטנדרט במפורש ,על הקבלן לעמוד
בסטנדרטים אשר יבטיחו את האיכות המרבית של חומרים ,ציוד ועבודה )בכפוף לכך
שסטנדרטים אלה מתאימים לסטנדרטים האחרים שצוינו במפורש בחוזה ובכרך ההנדסי(.
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.6.4

כל חומרי הקבלן יהיו חופשיים מכל פגם ,ליקוי ותקלה ,מחומרים לקויים ,מעבודה לקויה,
ויתפקדו בהתאם לדרישות החוזה והכרך ההנדסי .מובהר כי כל הנתונים והדרישות בכרך
ההנדסי בקשר לפריטים השונים מחייבים את הקבלן ,והקבלן לא יורשה לעשות שימוש
בחומרי קבלן באיכות או מאפיינים ירודים מאלה שצוינו בכרך ההנדסי ו/או בהצעה
הסופית של הקבלן במכרז )וככל שצוינו בשניהם ,אז האיכות והמאפיינים המטיבים עם
הרכבת ,כפי שייקבע על ידה( .ככל שברצון הקבלן להציע שינוי בחומרי הקבלן ,על הקבלן
להבהיר למזמין את הסיבות לשינוי המוצע ,יחד עם הוכחות לשביעות רצון המזמין על כך
שחומרי הקבלן המוצעים הינם באיכות שווה או גבוהה יותר )ובכל מקרה לא פחותה(
מחומרי הקבלן לגביהם התבקשה החלפה.

.6.5

כל התוכנות שיסופקו על ידי הקבלן או מטעמו יעמדו בסטנדרטים הגבוהים ביותר ) state
 ,(of the artמבלי לפגוע בתפקוד הפרויקט וסטנדרטי הבטיחות שלו ,כמתואר בחוזה ובכרך
ההנדסי ,ולא יהיה בהם כדי להפר זכויות קניין רוחני כלשהן ) Intellectual Property
 Rightsכהגדרתן בהסכם העיקרי( של צד שלישי כלשהו ,כמפורט בחוזה ובהסכם העיקרי.

.6.6

אין בתיאור העבודות בחוזה וציון של מרכיב ספציפי או שמות יצרנים ו/או ספקים ו/או
מוצרים ספציפיים ו/או קבלני משנה כדי לגרוע מכל התחייבות או אחריות המוטלות
על הקבלן על פי החוזה או ההסכם העיקרי .הקבלן מתחייב בזאת כי הפרויקט יתפקד
כנדרש ושאספקת פריט ספציפי ,מוצר ,מרכיב ,חלק ,תוכנה ,מודול ,וכו' או אספקת כל
הפריטים האלה לא יהווה מילוי ו/או מילוי חלקי של התחייבויות הקבלן לספק פרויקט
עובד בהתאם לדרישות החוזה.

.6.7

מבלי לגרוע מסעיף  6זה לעיל ,כל הוראות הכרך ההנדסי יחולו על חומרי הקבלן.

בקרת איכות
.7.1

הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לסטנדרט .ISO 9001

.7.2

להסרת ספק ,הקבלן ימלא אחר כל דרישות הכרך ההנדסי בקשר להבטחת ובקרת איכות.

בדיקה על ידי המזמין
.8.1

על אף כל הוראה אחרת בחוזה ו/או בכרך ההנדסי ,המילים "אישור"" ,לאשר"" ,בדיקה",
"לבדוק" ,וכו') ,להלן "בדיקה" או "לבדוק"( כאשר מתייחסים לפעולת המזמין ,משמעם
"בדיקה ללא הערות"" ,בדיקה עם הערות" ,או "דחיה" ,הכל בכתב )לרבות תמצית בכתב
לאחר מסירת הערות בעל פה( .אין בכל אישור ,הערה ,או אי מתן הודעה על ידי המזמין
ו/או מנהל הפרויקט לקבלן בקשר לבדיקה כלשהי ו/או בבדיקה עצמה כדי להטיל אחריות
כלשהי על המזמין ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן מכוח החוזה )לרבות להסרת ספק הכרך
ההנדסי(.

.8.2

המזמין יבדוק את כל הבקשות להיתרים ואישורים )כהגדרתם בסעיף  4לעיל( ,את
ההזמנות של חומרי הקבלן ,וכל המסמכים והתוכניות האחרים המפורטים בכרך ההנדסי,
וכל החלקים ,החומרים ,הציוד ,המסמכים ,התוכניות ,הדו"חות וההודעות שעל המזמין
לבדוק בהתאם לחוזה )ביחד – "החומרים"( בהתאם להוראות סעיף  8זה.

.8.3

הקבלן יגיש את החומרים לבדיקת המזמין .המזמין עשוי להעביר לקבלן הערות ו/או
בקשות לתיקונים ,ואם כך ,ומבלי להטיל כל אחריות על המזמין ,הקבלן יתקן במהירות את
החומרים בהתאם ויגישם בשנית למזמין ,וחוזר חלילה עד שלמזמין לא יהיו הערות נוספות
לחומרים .להסרת ספק ,תחילת העבודות והמשכן על בסיס חומרים כלשהם יהיה מותנה
בכך שחומרים אלה עברו את בדיקת המזמין ללא הערות ,בכפוף לכך שהמזמין יהיה רשאי,
על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לוותר על תניה זו במקרים ספציפיים.

.8.4

להסרת ספק ,אין בהגשת חומרים על ידי הקבלן למזמין או בבדיקה ,הערות או דחיה על ידי
המזמין של החומרים או כל חלק מהם ,כדי לגרוע מאחריות הקבלן והתחייבויותיו תחת
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.9

.8.5

הקבלן יאפשר למזמין תקופה של שלושים ) (30יום ממועד קבלת החומרים על מנת לבדוק
אותם ,אלא אם כן מצוין אחרת במפורש בחוזה או בכרך ההנדסי בקשר לבדיקה ספציפית
ו/או לחומרים ספציפיים.

.8.6

הקבלן יעביר למזמין עותקים שלמים של החומרים הסופיים מיד לאחר סיום הליך
הבדיקה על ידי המזמין .להסרת ספק ,כל הזכויות ,לרבות אך לא רק זכויות קניין ,זכויות
יוצרים ,זכויות מוסריות )ככל שקיימות( וכל זכות אחרת בכל החומרים )לרבות אך לא רק
תכנון ,סקיצות ,תוכניות ,מפות ,תרשימים ,סקירות ותוצאות ,מדידות ,חישובים והיתרים
ואישורים הכלולים בחומרים( שייכות למזמין בלבד ,והמזמין יהיה רשאי לעשות כל שימוש
בחומרים ,לרבות כל שינוי בהם ,לכל מטרה שהיא.

.8.7

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להגיש לו כל מסמך אחר שהוכן על ידי הקבלן בקשר
לעבודות ,לרבות אך לא רק מסמכי ביניים ו/או מסמכים שלא פורטו בכרך ההנדסי ,והקבלן
יגיש כל מסמך כאמור בתוך שבעה ) (7ימים ממועד בקשת המזמין .המזמין יהיה רשאי
לערוך בדיקה למסמכים אלה.

.8.8

הוראות סעיף  8זה לעיל יחולו בשינויים המחייבים על בדיקה על ידי המזמין של חומרי
הקבלן )כהגדרתם לעיל(.

פיקוח על ידי רשויות מוסמכות.
.9.1

חלק מהעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן יהיו כפופות לפיקוח על ידי רשויות מוסמכות או צד
שלישי מטעמם ,בהתאם לחוזה ו/או לכרך ההנדסי ו/או להוראות כל דין ,וההוראות הבאות
יחולו:
 .9.1.1הקבלן יתאם את העבודות ואת הפיקוח האמור ישירות מול
הרשויות המוסמכות ו/או הצד השלישי מטעמן.
 .9.1.2הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות של
המפקחים ,בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין.
 .9.1.3הקבלן ישא וישלם כל תשלום והוצאה הקשורים לפיקוח
כאמור בקשר לפרויקט.

.10

ייבוא.
 .10.1על הקבלן לייבא על שמו ,על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ,את כל החלקים ,ציוד הדיפו,
חומרי הקבלן ,וכל החומרים ,הציוד ,המכשירים והכלים הנדרשים לביצוע הפרויקט.
להסרת ספק מובהר כי המזמין לא יידרש לייבא דבר ,או לסייע לקבלן בהליך ייבוא כלשהו.
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נספח 3
אבני דרך לביצוע ותשלום
בטבלה דלהלן מופיעים המועדים המאוחרים ביותר להשלמת כל אבן דרך ואחוז התמורה לו היה זכאי
הקבלן בגין השלמתה:

#

אבן הדרך לביצוע ותשלום

מועד
השלמה
מרבי
)ממועד צו
משך
התחלת
עבודה(
בימים
קלנדאריים

אחוז
מהתמורה
) % from the
Maintenance
)Depot Price

הגשת תכנון מוקדם של הפרויקט לאישור
המזמין.

45

45

0.6%

2

אישור תכנון מוקדם ע"י המזמין.

66

21

-

3

הגשת תכנון סופי.

100

55

1.2%

4

אישור תכנון סופי ע"י המזמין.

130

30

-

5

הגשת תכנון מפורט.

240

110

2.1%

6

אישור תכנון מפורט ע"י המזמין.

300

60

קבלת היתר בנייה.

300

300

2.1%

8

התארגנות בשטח.

315

15

1%

9

חפירה והגנה על תשתיות מתחמיות בגבול
המגרש.

360

45

1%

1

7

10

גמר יסודות לרבות ראשי כלונס
וקורות קשר ותעלות שירות,

405

לרבות המערכות המשולבות
בעבודות הנ"ל.

11

השלמת השלד עד מפלס הגג העליון ,לרבות
המערכות המשולבות בעבודות הנ"ל.

465

12

השלמת השלד לרבות גגות ,לרבות המערכות
המשולבות בעבודות הנ"ל.

525

13

השלמת קירות מעטפת ,יציקת
רצפה ,השלמת למסילות ברזל,

Tender 51403

585

45

60

60
60

10%

12%
13%
13%

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 90 of 122

REQUEST FOR PROPOSALS

#

ISRAEL RAILWAYS LTD.

אבן הדרך לביצוע ותשלום

מועד
השלמה
מרבי
)ממועד צו
משך
התחלת
עבודה(
בימים
קלנדאריים

אחוז
מהתמורה
) % from the
Maintenance
)Depot Price

לרבות המערכות המשולבות
בעבודות הנ"ל.
14

התקנת לוחות חשמל ותקשורת
ומתקני תשתית.

615

30

4%

15

השלמת תשתיות חשמל
וחישמול וכבילה.

705

90

5%

16

התקנת אביזרי קצה לרבות אביזרי חישמול.

735

30

5%

17

צנרת למערכות אינסטלציה ,ספרינקלרים ואויר
דחוס.

645

60

3%

18

השלמת מערכות הנ"ל )באבן דרך .(17

705

60

5%

19

ביצוע תשתיות למערכות איוורור.

615

30

2%

20

השלמת מערכות איוורור.

645

30

3%

21

השלמת עבודות גמר לרבות הנחת מסילות.

795

210

8%

795

60

1%

23

השלמת עבודות פיתוח.

825

60

1%

24

אספקת והתקנת ציוד ואביזרים נדרשים )לרבות
אך לא רק מלוא ציוד הדיפו כהגדרתו בהסכם(.

825

90

2%

25

השלמת מסירות לרבות אינטגרציה.

855

60

1%

26

השלמת טופס .4

855

60

2%

27

הגשת תוכניות  As Madeוספרי מתקן.

855

60

2%

28

מרווח בטחון הראשי )של המזמין(.

900

45

22

השלמת חיבור לתשתיות מתחמיות לרבות
חישמול.

המועד המירבי להשלמת הפרויקט וקבלת אישור
מסירת הפרויקט מהמזמין

900

100%

]הערה למציעים :המועד המירבי לקבלת אישור מסירת הפרויקט מהמזמין יהיה המועד המוקדם בין
)א(  900יום; או )ב(  45יום לפני המועד המתוכנן לקבלה סופית ) (Final Acceptanceשל הקרונוע
הראשון בהתאם לנספח  Bלהסכם העיקרי .בהתאם ללו"ז לאספקת הקרונועים שהוצע על ידי המציע
בהצעתו ,ככל שהמועד האמור יהיה פחות מ 900-יום ,המזמין יעדכן לפני חתימת ההסכם את הטבלה
לעיל ואת מועד הביצוע המירבי של כל אבן דרך בהתאם[.
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• לענין חישוב התקופות יובהר כי "ימים קלנדריים" בטור "משך" – מספר הימים
מהמועד לתחילת ביצוע איזו מאבני הדרך דלעיל ועד למועד השלמתה ,לפי העניין,
בחישוב קלנדרי פשוט וללא ניכוי שבתות ,ימי מנוחה ושבתון.
• לא יוגש יותר מחשבון חלקי אחד בכל חודש קלנדרי .מנהל הפרויקט יחזיר לקבלן את
החשבונות באם יוגשו ,לצורך הגשה חוזרת בחודש הקלנדרי העוקב.
• מבלי לגרוע מהעובדה שמדובר בפרויקט בשיטת תכנון-ביצוע והקבלן התחייב לזמן
הביצוע המפורט באבני הדרך לעיל ,לרבות מועד מסירת הפרויקט למזמין ,המועדים
המפורטים להלן יחולו כמועדים קשיחים .ככל שהקבלן יסטה מהם יחול סעיף 25
לחוזה לעניין תשלום פיצוי מוסכם.
• הקבלן יחל בהכנת מסמכי תכנון מפורט לאישור המזמין מיד עם אישור תכנון סופי ע"י
המזמין.
• מובהר בזה ,כי המועד לכל אישור ו/או התייחסות של המזמין ו/או גורמים מעורבים
אחרים כאמור לעיל יחל להימנות מיום שהומצאו לו כל המסמכים הדרושים
להתייחסותו ,בצורה ובאופן שעליהם הורה המזמין ו/או הגוף הרלוונטי.
• למען הסר ספק מובהר ,כי המספר הסידורי של אבני דרך הינו לצורך זיהוי בלבד ,ואין
בו כדי לקבוע את סדר ביצוען של אבני הדרך וסדר השלמתן .סדר הביצוע המחייב של
אבני הדרך יהיה כמפורט בלוח הזמנים המפורט .למען הסר ספק מובהר בזאת כי
הקבלן לא יהיה רשאי להציע שינויים למועדים המרביים להשלמת אבני הדרך
המפורטים בנספח זה.

Tender 51403

Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units
Maintenance Depot Contract
Page 92 of 122

ISRAEL RAILWAYS LTD.

REQUEST FOR PROPOSALS

נספח 4
פיצויים מוסכמים לפי סעיף  25לחוזה
במקרה של איחור בהשלמת אבן דרך על ידי הקבלן ,ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם כמפורט
בסעיף  25לחוזה ובנספח  4זה להלן.

מספר אבן

מועד

פיצויים
מוסכמים

הדרך
לביצוע
ותשלום
כמפורט

השלמה
מירבי
ממועד צו
התחלת

לכל יום
איחור או
חלק ממנו
) ,₪לא

עבודה

כולל
מע"מ(

1

1

הגשת תכנון מוקדם של הפרויקט לאישור המזמין.

45

5,000

2

5

הגשת תכנון מפורט.

240

7,500

3

7

קבלת היתר בנייה.

300

10,000

4

11

השלמת השלד עד מפלס הגג העליון ,לרבות המערכות
המשולבות בעבודות הנ"ל.

465

10,000

5

13

השלמת קירות מעטפת ,יציקת רצפה ,השלמת
למסילות ברזל ,לרבות המערכות המשולבות בעבודות
הנ"ל.

585

10,000

6

15

השלמת תשתיות חשמל וחישמול כבילה.

705

85,000

7

18

השלמת מערכות הנ"ל )באבן דרך .(17

705

85,000

21

השלמת עבודות גמר לרבות הנחת מסילות.

22

השלמת חיבור לתשתיות מתחמיות לרבות חישמול.

795

85,000

26

השלמת טופס .4

27

הגשת תכניות  As Madeוספרי מתקן.

#

תיאור אבן דרך לביצוע ותשלום

בנספח 3

8

9

855

85,000

 (1כל הימים המוזכרים בטבלה לעיל הם ימים קלנדאריים.
 (2ככל שסעיף פיצוי מוסכם בטבלה לעיל מורכב משתי ) (2אבני דרך לביצוע ותשלום )סעיפים  8ו9-
בטבלה לעיל( ,על הקבלן להשלים את שתי ) (2אבני הדרך על מנת להימנע מהשתת פיצוי מוסכם.
 (3אם הקבלן מאחר בביצוע יותר מסעיף אחד מתוך סעיפים  8 ,7 ,6ו/או  , ,9הקבלן יידרש לשלם
פיצוי מוסכם בגין איחור רק בגין הסעיף הראשון בו חל איחור בו זמני עם סעיף אחד ,וזאת מבלי
לגרוע מכל זכות העומדת למזמין בנסיבות העניין על פי דין והסכם.

לדוגמה :איחר הקבלן בהשלמת תשתיות חשמל וכבילה רבן דרך ) 15סעיף  (6ובתקופה מקבילה או
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חלק ממנה ו/או כתוצאה מהאיחור בהשלמת אבן דרך זאת ,הקבלן גם איחר בהשלמת חיבור
לתשתיות מתחמיות אבן דרך) 22סעיף  ,(8הקבלן ישלם לרכבת פיצוי מוסכם בסך של ₪ 125,000
בלבד בגין כל יום איחור )במקום .(₪ 250,000
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נספח 5
אישור עריכת הביטוח
תאריך_________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"(
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 18085 .תל אביב 61180
א.ג.נ,.

הנדון :אישור ביטוח בקשר עם חוזה ביניכם לבין __________ בע"מ )להלן" :הקבלן"( לביצוע תכנון
והקמת מוסך לתחזוקת קרונעים במתחם הרכבת באשקלון ,בשיטת תכנון-ביצוע
) ,(design-buildלרבות אספקת כל הציוד הדרוש לתחזוקת הקרונועים החשמליים
לרבות עבודות נלוות מכל סוג ותיאור) ,להלן" :העבודות"(
הננו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן:
 .1ביטוח עבודות קבלניות )פוליסה מס' (____________ :בתקופת הביטוח מיום _______ ועד יום
_______ ,כמפורט בהמשך ,נערך על שם הקבלן ,על שם הרכבת ו/או על שם מנהל הפרויקט מטעם
הרכבת )להלן" :המנהל"( ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה )מכל דרגה( מפני אבדן ,נזק או אחריות
הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות .ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח
המפורטים להלן ,כאשר היקף הכיסוי הניתן על-פי הפוליסה הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח
עבודות קבלניות ,הידוע כ"ביט" מהדורה ___ )* להשלמה בידי המבטח(:
א.

פרק ) - (1נזק רכוש
ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים ,פתאומיים ובלתי צפויים
שייגרמו לעבודות במשך תקופת הביטוח ו/או במשך תקופת התחזוקה "מורחבת" בת 24
חודשים .סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.
שווי העבודות לביטוח *) _______________ :להשלמה בידי המבטח(
הביטוח הורחב לכלול גם את הכיסויים הבאים:
-

כיסוי מפני סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע.

-

כיסוי מפני סיכוני פריצה ,גניבה ,שוד ונזק בזדון.

-

כיסוי לנזק עקיף מתכנון ,חומרים ועבודה לקויים.

-

העברת רכוש המהווה חלק מהעבודות או בעת אחסונו מחוץ לאתר העבודות )כולל
פריקה וטעינה( בשיעור של  5%משווי העבודות לביטוח למקרה ולתקופת ביטוח.

-

הוצאות תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים ,מהנדסים ומומחים לשם כינון
הנזק בשיעור של  5%משווי העבודות לביטוח למקרה ולתקופת ביטוח.

-

ציוד ,מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של ) ₪ 1,500,000מקס'
לפריט –  (₪ 40,000למקרה ולתקופת ביטוח.

-

נזק ישיר של תכנון ,חומרים ועבודה לקויים בסכום של  ₪ 10,000,000למקרה ולתקופת
ביטוח.

-

רכוש סמוך  /רכוש עליו עובדים השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של ₪ 5,000,000
למקרה ולתקופת ביטוח.

-

פינוי הריסות בשיעור של  10%משווי העבודות לביטוח למקרה ולתקופת ביטוח.
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 הוצאות למילוי דרישות רשויות מוסמכות בשיעור של  10%מהנזק למקרה ולתקופתביטוח.
מוסכם במפורש כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת
תגמולי ביטוח ,ללא זכות קיזוז חובות כלשהם ,נתונה לרכבת בלבד ,כי הפוליסה משועבדת
לטובת הרכבת ,וכי תגמולי הביטוח ישולמו ישירות לרכבת ו/או לכל גוף אחר עליו תורה הרכבת
בכתב.
ב.

פרק ) - (2אחריות כלפי צד ג'
חבות על-פי דין ישראלי כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך
תקופת הביטוח ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 20,000,000לאירוע ולתקופת הביטוח.
מוסכם כי פרק זה מכסה חבות בשל פגיעה או נזק עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם בתחום
אתר העבודות ו/או בסביבתו )במפורש למעט חבות אשר חובה לבטחה ע"פ דין( וזאת בסך של
 ₪ 2,500,000למקרה ולתקופת הביטוח מעבר לגבול האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי
צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב.
הכיסוי כולל במפורש גם סעיף "חבות צולבת".
הביטוח אינו כולל חריגים לעניין תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי ,חבות בגין נזק
גוף הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה שאין
חובה חוקית לבטחו ,נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים – עד לסך של
 ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת ביטוח ורעד והחלשת משען לרבות עקב שימוש בכלי רכב עד
לסך של  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח.
הביטוח מכסה את אחריות המבוטח בגין נזקים תוצאתיים עקב נזק ישיר לגוף או לרכוש.

ג.

פרק ) - (3אחריות מעבידים
חבות על-פי דין ישראלי כלפי המועסקים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת
הביטוח ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 40,000,000לתובע ,למקרה
ולתקופת הביטוח .הביטוח לא כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער כחוק.

.2

כמו כן ,ערכנו בתקופת הביטוח מיום _______ ועד יום _______ על שם הקבלן ביטוח "אחריות
מקצועית" המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן על-פי 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 הבאים מטעמו ,וזאת בגבולות
אחריות בסך של  ₪ 20,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין
אחריות שעשויה להיות מוטלת עליה למעשה ו/או מחדל מצד הקבלן ו/או הבאים מטעמו ,בכפוף
לסעיף "חבות צולבת" .הביטוח אינו כולל חריג לאי יושר עובדים ו/או אובדן מסמכים ו/או אובדן
שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח .הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים מתום תוקף הביטוח,
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
מס' פוליסה .....................................
תאריך למפרע ........................................

.3

זכות המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לשיפוי על-פי הפוליסות לא תושפע ממידע בלתי נכון
שנמסר למבטח בעת עריכת הפוליסות ,במהלך תחולתן ,בחידושן או בעת הגשת תביעה על פיהן ו/או
מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהן.

.4

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מכל יחיד מיחידי המבוטח ו/או
הבאים מטעמם ו/או מכל אדם או גוף שהרכבת התחייבה לשפותו בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח.
סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ו/או חברות שמירה ו/או מהנדסים,
מתכננים ויועצים שאינם עובדי הרכבת.

.5

אנו מאשרים בזה כי הרכבת לא תישא בתשלום הפרמיה ובסכומי ההשתתפות העצמית.

.6

אנו מאשרים בזה כי במקרה של הארכת משך העבודות ,נאריך לבקשת הרכבת ו/או הקבלן מראש
ובכתב את תקופת הביטוח הנקובה בסעיף  1לעיל ,ונמציא לידי הרכבת אישור על כך בכתב תוך 14
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יום ממועד ההארכה ,וזאת בכפוף לקבלת פרמיה יחסית בגין הארכת התקופה כאמור.
.7
.8

אנו מאשרים כי לדרישת הרכבת ו/או הקבלן בכתב ,נכלול במסגרת הביטוח הנקוב בסעיף  1לעיל ,כל
אדם ו/או גוף שהרכבת התחייבה בכתב להכלילם בשם המבוטח ,טרם קרות מקרה הביטוח.
אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי הרכבת
ו/או המנהל ו/או כל אדם או גוף שהרכבת התחייבה לשפותו בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח,
ומתחייבים שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחיהם של הנ"ל.

 .9הביטוחים המפורטים לעיל לא ישונו לרעה ולא יבוטלו במשך תקופות הביטוח המפורטות לעיל ,אלא
אם תשלח לרכבת הודעה על כך בדואר רשום 60 ,יום מראש.
 .10במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא ,המבטח מאשר כי הביטוח הנקוב בסעיף
 1לעיל ימשיך להיות בתוקף ויכסה את הרכבת ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או המנהל,
וכל קבלן אחר עליו תורה הרכבת ,והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה בגין הביטוח )ככל
ותהיה(.
 .11מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" ,הכוונה היא גם ל"מדינת ישראל  -משרד
התחבורה".

)חתימת
המבטח(

)חותמת
המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(

שם סוכן הביטוח_______________ :
טלפון סוכן ביטוח_______________ :
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נספח 5א'
אישור עריכת ביטוח "חבות המוצר"
תאריך_________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"(
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 18085 .תל אביב 61180
א.ג.נ,.

הנדון :אישור ביטוח בקשר עם חוזה ביניכם לבין __________ בע"מ )להלן" :הקבלן"( לביצוע תכנון
והקמת מוסך לתחזוקת קרונעים במתחם הרכבת באשקלון ,בשיטת תכנון-ביצוע )design-
 ,(buildלרבות אספקת כל הציוד הדרוש לתחזוקת הקרונועים החשמליים לרבות עבודות
נלווית מכל סוג ותיאור) ,להלן" :העבודות"(
הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום _______________ערכנו ביטוח חבות המוצר
בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000למקרה ולתקופת ביטוח ,המבטח את חבות הקבלן בקשר עם העבודות,
בשל תביעה ו/או דרישה ,שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש
שאירעו לאחר המועד למפרע.
מס' פוליסה..................................... :

מועד למפרע................................... :

הביטוח מורחב לכלול את הרכבת בגין אחריותה לעבודות ,בכפוף לסעיף "חבות צולבת" .הביטוח כולל
תקופת גילוי בת  12חודשים מתום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידי הרכבת ואנו מוותרים על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף הנ"ל .כמו כן ,אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא ישונה לרעה ולא
יבוטל במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה בדואר רשום לידי הרכבת ,לפחות  60יום מראש.
כמו כן ולמען הסר ספק ,הננו מאשרים כי הקבלן בלבד יהא אחראי לתשלום דמי הביטוח ותשלומי
ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוח המפורט לעיל.
הפרת תנאי הפוליסה בתום לב של הקבלן ו/או הבאים מטעמו לא תגרע מזכויות הרכבת על-פי הביטוח.
בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל  -משרד התחבורה".
נוסח הפוליסה הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____ ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

)חתימת
המבטח(
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)חותמת
המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(
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6 נספח
לוח זמנים מפורט מאושר

[ יושלם לאחר חתימת החוזה בהתאם להוראותיו:]הערה
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נספח 7
ניהול לוחות זמנים לביצוע
.1

שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות הזמנים
הקבלן יכין את לוח הזמנים באמצעות תוכנת  MSPROJECTשל חברת מיקרוסופט ,גרסא
 2003ומעלה .הקבלן יעביר את לוח הזמנים הן בעותק מודפס והן במדיה מגנטית ע"ג CD
בפורמט  .MPPכל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם הוא הן בעותק מודפס והן במדיה מגנטית
ע"ג  CDבפורמט  .MPPעותק חוקי מהתוכנה יותקן במשרדי מנהל הפרויקט באתר ושישמש
לצרכי ניהול ומעקב אחר לוחות הזמנים .באחריות הקבלן לדאוג לכך שכל קבצי העדכון
ישמרו גם במחשב של מנהל הפרויקט באתר.

.2

מועדים להכנת ולהגשת לוח זמנים מפורט לביצוע
לוח הזמנים המפורט יוגש על ידי הקבלן במועד הנקוב בחוזה.

.3

מתודולוגיה להכנת לוח הזמנים המפורט.
לוח הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות ופעילויות
שאינן תלויות בקבלן באופן בלעדי )כגון :פינוי מטרדים ,אילוצים חיצוניים וכד'( .לצורך כך,
על הקבלן לערוך את לוח הזמנים על-פי המוגדר בהמשך.
3.1

תכנון לוחות זמנים בשיטת הנתיב הקריטי
3.1.1

הקבלן יכין את לוח הזמנים המפורט על-פי שיטת הנתיב הקריטי .כל
הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים
לסוג ההתניות שבפרויקט.

3.1.2

תזמון העבודות על הנתיב הקריטי יעשה כך שלוח הזמנים יכיל מרווחי זמן
לביטחון מתוכנן מראש ).(BUFFER

3.1.3

בהיעדר הגדרה אחרת יתכנן הקבלן את לוח הזמנים המפורט כך שהוא
יותיר מרווח של  20%מזמן הביצוע על הנתיב הקריטי )באמצעות פעילויות
מרווח זמן( .בנוסף הוא יתכנן את הפרויקט באופן שהוא מותיר מרווחי
ביטחון סבירים מתוכננים מראש על הנתיבים המזינים את הנתיב הקריטי.
זאת בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט
כולו.

3.1.4
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למען הסר ספק המרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות
אינן חלק ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל.
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3.2

ISRAEL RAILWAYS LTD.

הפעילויות בלוח הזמנים
3.2.1

לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות:
 3.2.1.1כל פעילויות הביצוע.
 3.2.1.2כל פעילויות התכנון ,לרבות מרווחי זמן סבירים לפי החוזה לצורך
מתן האישורים ע"י המזמין.
 3.2.1.3כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות  /גופים
מוסמכים ורשויות מוסמכות.
 3.2.1.4כל פעילויות הייצור והאספקה של מרכיבים שונים.
 3.2.1.5פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום
של הפעילויות שבאחריות הקבלן.
 3.2.1.6כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען.

3.2.2

בלוח הזמנים המפורט יציג הקבלן את כל אבני הדרך החוזיות ומטלות
הביניים על-פי הנחיית מנהל הפרויקט .אבני הדרך יהיו מקושרות ומותנות
בפעילויות הביצוע.

3.2.3

פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על
ההתחלה או הסיום של כל פעילות .לפיכך המשך המרבי של כל פעילות
בלוח הזמנים יהיה  22י"ע .פעילויות ארוכות יותר יחלוקו לתת פעילויות.
זאת על מנת לאפשר מעקב שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן .הגבלת
משך הפעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות אחרות.

3.2.4

3.3
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לכל הפעילויות יציג הקבלן את הכמויות האופייניות שמבוצעות במסגרת
הפעילות ואת המשאבים לסוגיהם שהוא מתכנן להעמיד לצורך ביצוע
הפעילות.

אופן הצגה של לוח הזמנים
3.3.1

לוח הזמנים יציג את כל המידע לגבי הפעילויות לרבות :קוד ,שם ,משך
ביצוע ,התחלה מוקדמת ומאוחרת ,סיום מוקדם ומאוחר ,מרווח חופשי
ומרווח כולל ,תאריכי אילוץ ותאריכי יעד ,פעילויות קדם ופעילויות עוקבות.

3.3.2

עריכת לוח הזמנים תיעשה כך שניתן יהיה לבצע קיבוצים ומסננים לפי 4
סוגי קבוצות שונות לפחות )קודי מיון( .קודי המיון יוצגו למנה"פ ויאושרו
על ידו.

3.3.3

בנוסף ללוח הזמנים הכללי יציג הקבלן לבדיקה תצוגה של כל הפעילויות על
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הנתיב הקריטי.
.4

אופן הניהול השוטף של לוח הזמנים ועדכונו
4.1

מועדי עדכון של לוח הזמנים
הקבלן מתחייב להכין עדכון של ביצוע הפעילויות פעם בחודש ביום האחרון לכל
חודש .העדכונים צריכים להיות מבוססים על מועדי הדיווח לעיל או סמוך להם
)תאריכי דיווח( ,גם אם בפועל עדכון הלו"ז בתוכנה נעשה מספר ימים לאחר מכן.

4.2

אופן העדכון והגדרת המועדים בפועל
 4.2.1בכל עדכון יופק דו"ח עדכון אשר יכיל לפחות את הנתונים כדלקמן:

4.2.2

Tender 51403

4.2.1.1

לכל הפעילויות שהתחילו להתבצע בין העדכון האחרון
לעדכון הנוכחי יוצגו כל הנתונים הרלוונטיים לרבות:

4.2.1.2

מועד התחלה בפועל כולל אסמכתאות למועד ההתחלה
בפועל

4.2.1.3

סטיית התחלה )מחושבת ע"י התוכנה(.

4.2.1.4

משך ביצוע צפוי מעודכן )לא בהכרח זה המתוכנן במקור
אלא זה שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל,
הנתון מוזן ע"י הקבלן(.

4.2.1.5

סטיית משך )מחושב ע"י התוכנה(.

4.2.1.6

מועד הסיום צפוי של הפעילויות הנ"ל )נתון מוזן ע"י
הקבלן(.

4.2.1.7

מועד סיום מתוזמן )מחושב ע"י התוכנה(.

4.2.1.8

סטיית סיום )מחושבת ע"י התוכנה(.

לכל הפעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי יוצגו כל
הנתונים הרלוונטיים לרבות:
4.2.2.1

מועד התחלה בפועל )מחושבת ע"י התוכנה(.

.4.2.2.2

סטיית התחלה )מחושבת ע"י התוכנה(.

4.2.2.3

אחוז  %ביצוע )נתון מוזן ע"י הקבלן(.

4.2.2.4

משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע"י הקבלן(.

4.2.2.5

סטיית משך )מחושב ע"י התוכנה(.

4.2.2.6

מועד סיום צפוי )לא בהכרח זה המתוכנן במקור ,אלא זה
שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל ,הנתון מוזן
ע"י הקבלן(.
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מועד סיום מתוזמן )מחושב ע"י התוכנה(.

לכל הפעילויות שהיו בביצוע אך הן הופסקו מסיבות שונות )פעילויות
בפיצול( יוצגו כל הנתונים הרלוונטיים ,לרבות:

4.2.4

4.3

4.2.3.1

מועד צפוי לחידוש העבודה )נתון מוזן ע"י הקבלן(.

4.2.3.2

משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע"י הקבלן(.

4.2.3.3

מועד סיום צפוי )לא בהכרח זה המתוכנן במקור אלא זה
שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל ,נתון מוזן ע"י
הקבלן(.

4.2.3.4

מועד סיום מתוזמן )מחושב ע"י התוכנה(.

לכל הפעילויות שהסתיימו בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי יוצגו כל
הנתונים הרלוונטיים לרבות:
4.2.4.1

התחלה בפועל )נתון מוזן ע"י הקבלן(.

4.2.4.2

סטית התחלה )מחושב ע"י התוכנה(.

4.2.4.3

מועד סיום בפועל לרבות אסמכתאות לסיום הפעילויות
)נתון מוזן ע"י הקבלן(.

.4.2.4.4

משך בפועל )מחושב ע"י התוכנה(.

4.2.4.5

סטיית משך )מחושב ע"י התוכנה(.

4.3.4.6

סטיית סיום )מחושב ע"י התוכנה(.

הדו"ח החודשי
הקבלן מתחייב להכין ולהציג למזמין מידי חודש את העדכונים של לוח הזמנים שהיו
במהלך החודש .זאת באמצעות דו"ח עדכון חודשי .הדו"ח יכלול את המרכיבים
הבאים:
•

קובץ מעודכן של לוח הזמנים לסוף החודש.

•

דו"ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמנים וכן תחזית עדכנית של לוח הזמנים
העתידי.
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נספח 8
הוראות לעריכת תכניות עדות לאחר ביצוע )(as made
הקבלן יערוך ויגיש לאישור המזמין תוכניות עדות לאחר ביצוע ,בהתאם להוראות כדלקמן:
התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט ,תוך שימוש בצבעים ובסימנים אחידים ,על-פי
הנחיות המזמין  ,ולרבות לפי  cad standardשל המזמין.
.1

הקבלן ימדוד ויסמן בתוכניות את מיקום ורומי כל האלמנטים הנכללים בתחום העבודה וב20-
המטרים מכל צד מחוץ לרצועת הכבישים שבוצעו ,לרבות :כבישים )כולל מדידה וסימון של קווי
גובה( ,מדרכות ,איי תנועה ,סימון ניתוב ,מעברי חציה ,סימון סוג התכסית וגבולותיו )ריצוף,
אספלט ,גינון וכו'( ,גידור ,עמודים ומספרם ,פילרים ,קירות תומכים ,אזורי גינון ,שילוט ,תמרור,
מבנים ,מתקנים ,שוחות ,שערים בגדרות ,מפגשים ,סימון מיקום תשתיות וכבלים ,מערכות ניקוז,
מעבירי מים ,גשרים ,רומי השטח )גבהים( ,מדרונות ,שיפועים ,תעלות ,סוללות ,דרכים ,וכו' .

2.

התוכניות תכלולנה:
2.1

סימון מספר חתך הכבישים כל  20מ' )עפ"י סימונים מוסכמים בתכניות(;

2.2

במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו I.L-וציר מעביר המים .כנ"ל לגבי הגשרים .יש לקבוע
נקודות  B.Mעל גשרים ומעביר מים.

2.3

מדידת מפגשי ודרכי גישה למפגש בתחום הפרויקט.

.3

התוכניות תוגשנה בפורמט לפי הנחיות המזמין .הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ  1:500ועל רקע גושים
וחלקות וטבלאות עם נתונים של נקודות  ,G.P.Sנקודות הפוליגון וצירי הכביש .בתנוחות ירשמו
הקילומטרז' וק"מ הקשתות ,מעבירי המים ,הגשרים ,מפגשים ,וכו' .רמת המדידה תתאים
לדרישות מ.פ.י לקנ"מ .1:500

.4

לתוכניות יצורף )במידה שרלוונטי( ספר מתקן הכולל פרוספקטים ,קטלוגים ,מסמכי אחריות
ותפעול.

.5

לתוכנית תצורף תוכנית גבולות גזרה לפרויקט.

.6

בתוכניות יצוינו הפרטים הבאים :תחום התוכניות ,מועד המדידה ,פרטי המודד המוסמך )שם,
טלפון ,מספר רישוי( ,פרטי הקבלן המבצע ופרטי המתכנן הרלוונטי של הקבלן..

.7

התוכניות תאושרנה ותחתמנה במקור על ידי מודד מוסמך ,הקבלן ,והמתכנן הרלוונטי של הקבלן.

.8

התוכניות תוצגנה על רקע התכנון המאושר על ידי המזמין ,על רקע קואורדינאטות ארציות חדשות
ובקנ"מ על-פי הנחיות המזמין.

.9

המדידות תכלולנה את כל האלמנטים שבוצעו על ידי הקבלן ותימסרנה למזמין בקבצי  DWGו-
 .PLTהשרטוט יערך באוטוקאד  2004לפחות ובפורמט אסקי )כולל  (REG + DISבהתאם
להנחיות המזמין.
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10.

התכניות תוגשנה במדיה מגנטית וכן בשלושה ) (3העתקים על נייר לבן )חתום על ידי המודד ,הקבלן
והמתכנן הרלוונטי כנדרש לעיל(.

11.

טרם המסירה ,יעביר הקבלן את התכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל הפרויקט ולמנהל הפרויקט
מטעם המזמין לבדיקה ראשונית.

.12

לפי דרישת המזמין ,תערכנה התוכניות בפורמט המתאים לאחסון התכנית במערכת  GISשל
המזמין או הרשות העירונית הסמוכה לפרויקט או שבתחומה התבצע.

.13

קבלת אישור המזמין לתוכניות העדות מהווה תנאי להענקת האישור להשלמת הפרויקט.
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נספח 9
טפסים בגין ביצוע שינויים

שינויים ,כהגדרתם בסעיף ) 45שינויים( לחוזה ,יבוצעו בהתאם לטפסים המפורטים להלן:
.1

שינויים ביוזמת המזמין – סעיף ) 48שינויים ביוזמת המזמין( לחוזה
1.1

טופס מס'  – 1בקשה למידע:
חוזה מס' _______
בקשה למידע בנוגע לביצוע שינוי לפרויקט

תאריך:
מס' סידורי:
רמת דחיפות )רגילה/דחופה/מיידית(:
מהות השינוי הנבחן:
תיאורו )מיקום ,אלמנטים( על-פי כרך ב' –
הכרך ההנדסי:

הערכת המזמין את עלות הוראת השינוי
)סעיף ) 48.6עלות הוראת השינוי( לחוזה(:

מתבקשת תשובתכם בנוגע לשינוי הנבחן בכל הנושאים המפורטים בטופס ) 2תשובת הקבלן( ,בצירוף המסמכים הבאים:
לוח גאנט
כתב כמויות
תכנון מפורט
תכנון מוקדם
תכנון ראשוני
אחר ,פירוט_____________________________________________ :
חישוב אומדן עלות/חיסכון
תשובתכם כאמור מתבקשת בתוך:

 14ימים

ובתוספת  16ימים )היה והקבלן מתבקש להכין גם תכנון מוקדם(

ובתוספת _____ ימים )היה והקבלן מתבקש להכין גם תכנון מפורט(
)תשובה חלקית לבקשה למידע( לחוזה(

 10ימים )ללא תכנון מפורט ,בהתאם לאמור בסעיף 48.5

חתימת מנהל הפרויקט מטעם המזמין:
שם ותפקיד:

תאריך:

חתימת המזמין:

תאריך:

שם ותפקיד:
* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בחוזה ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם
מאיזושהי מזכויות המזמין על-פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה לחוזה ,תגברנה הוראות חוזה.
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טופס מס'  – 2תשובת הקבלן לבקשה למידע:
חוזה מס' _______
תשובת הקבלן לבקשה למידע

תאריך:
תאריך הבקשה:
מס' סידורי:
תחולת סעיף ) 48.9עילת התנגדות לביצוע שינוי
מבוקש( לחוזה ביחס לשינוי:

אינו חל
חל )יש לצרף חוות דעת מהנדס בטיחות(

אישורים והיתרים שיידרשו לצורך יישום השינוי
)לפי התוכניות הסטטוטוריות ו/או מכל רשות מוסמכת
אחרת(:
לוח זמנים ליישום השינוי )תכנון מפורט ,אישורים
והיתרים ומשך ביצוע השינוי(:
אופן חישוב מחירי היחידה בכתב הכמויות )בהתאם
לסעיף ) 48.4.7מחירי היחידה( לחוזה ,וככל שאינו ניתן
ליישום במועד התשובה – בהתאם למחירי היחידה
החסרים:

השלכות השינוי מבחינת לוח הזמנים המפורט:
השלכות השינוי מבחינת הטיפול בתשתיות:
השלכות אחרות על הפרויקט )לרבות מבחינת
התחייבויות הקבלן לפי החוזה(:
אומדן החיסכון הנובע מהשינוי; בהתפלגות על פני לוח
הזמנים ליישום השינוי )בהתאם לסעיפים ) 48.8חיסכון( ו-
) 50.4חסכון; תנאי תשלום( לחוזה(:
עלות הוראת השינוי; בהתפלגות על פני לוח הזמנים
ליישום השינוי )בהתאם לסעיף ) 48.6עלות הוראת השינוי(
לחוזה(:

)להלן" :התמורה בגין ביצוע שינוי"() _______________ :ובמילים.₪ (____________________ :תשומת לב הקבלן לסעיף
) 50תמורה בגין ביצוע הוראת שינוי( לחוזה ,לפיו התמורה בגין ביצוע השינוי הנקובה לעיל הנה סופית ,כוללת ומוחלטת ולא תהא
נתונה לכל שינוי ועדכון.
עלות תוכנית למזעור השפעותיה השליליות של
הוראת השינוי ומקסום תועלותיה )בהתאם ובכפוף
לסעיף ) 48.7מזעור השפעותיה השליליות של הוראת השינוי
ומקסום תועלותיה( לחוזה(:
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צרופות:
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כתב כמויות
תכנון מפורט
תכנון מוקדם
תכנון ראשוני
אחר ,פירוט_______ :
חישוב אומדן עלות/חיסכון
לוח גאנט
___________________________________________________
תאריך:

חתימת הקבלן:
שם ותפקיד:

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בחוזה ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם
מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה לחוזה ,תגברנה הוראות חוזה.
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1.3

REQUEST FOR PROPOSALS

טופס מס'  – 3בקשה לתיקון תשובת הקבלן לבקשה למידע:
חוזה מס' _______
בקשה לתיקון התשובה לבקשת מידע בנוגע לביצוע שינוי לפרויקט

תאריך:
תאריך הבקשה:
מס' סידורי:
נדרשת השלמת הפרטים הבאים:

אופן חישוב מחירי היחידה בכתב
הכמויות )בהתאם לסעיף ) 48.4.7מחירי
היחידה( לחוזה ,וככל שאינו ניתן ליישום במועד
התשובה – בהתאם למחירי היחידה החסרים :

נדרש תיקון הפרטים הבאים:

הערות:

חתימת מנהל הפרויקט:

תאריך:

שם ותפקיד:
חתימת המזמין:

תאריך:

שם ותפקיד:
* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בחוזה ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם
מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה לחוזה ,תגברנה הוראות חוזה.
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1.4

REQUEST FOR PROPOSALS

טופס מס'  - 4הוראת שינוי:
חוזה מס' _______
הוראה לביצוע שינוי בפרויקט

תאריך:
מס' סידורי:
מהות השינוי:
השינוי יבוצע בהתאם לאמור בתשובת הקבלן לבקשה למידע בנוגע לביצוע שינוי בפרויקט מיום __________ ,על נספחיה,
כפי שתוקנה ביום __________ ,למעט כאמור בהסתייגויות המפורטות להלן.
הסתייגויות:
אופן חישוב מחירי היחידה בכתב הכמויות
)בהתאם לסעיף ) 48.4.7מחירי היחידה( לחוזה ,וככל
שאינו ניתן ליישום במועד התשובה – בהתאם למחירי
היחידה החסרים:
עלות הוראת השינוי; בהתפלגות על פני לוח
הזמנים ליישום השינוי )בהתאם לסעיף ) 48.6עלות
הוראת השינוי( לחוזה:

)להלן" :התמורה בגין ביצוע שינוי"() _______________ :ובמילים.₪ (____________________ :
תשומת לב הקבלן לסעיף ) 50תמורה בגין ביצוע הוראת שינוי( לחוזה ,לפיו התמורה בגין ביצוע השינוי הנקובה לעיל הנה
סופית ,כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.
אומדן החיסכון הנובע מהשינוי; בהתפלגות על
פני לוח הזמנים ליישום השינוי )בהתאם לסעיפים
) 48.8חיסכון( ו)50.4 -חסכון; תנאי תשלום( לחוזה(:

השינוי בלוח הזמנים המפורט:
השלכות אחרות על הפרויקט )לרבות מבחינת
התחייבויות הקבלן לפי החוזה(:
לוח זמנים ליישום השינוי )מועד התחלה ומשך
ביצוע(:

מועד תחילת ביצוע___________ :

משך ביצוע___________ :

עלות תוכנית למזעור השפעותיה השליליות
של הוראת השינוי ומקסום תועלותיה )בהתאם
ובכפוף לסעיף ) 48.7מזעור השפעותיה השליליות של
הוראת השינוי ומקסום תועלותיה( לחוזה(:

חתימת מנהל הפרויקט:
שם ותפקיד:

תאריך:

חתימת המזמין:
שם ותפקיד:

תאריך:

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בחוזה ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם
מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה לחוזה ,תגברנה הוראות חוזה.
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.2

REQUEST FOR PROPOSALS

שינויים שאינם ביוזמת המזמין – סעיף ) 52שינויים שאינם ביוזמת המזמין( לחוזה
טופס מס'  – 1בקשה לאישור עקרוני לביצוע שינוי:
2.1
חוזה מס' _______
בקשה לאישור עקרוני לביצוע שינוי לפרויקט

תאריך:
מס' סידורי:
רמת דחיפות )רגילה/דחופה/מיידית(:
מהות השינוי:
תיאור השינוי )מיקום ,אלמנטים( על פי כרך
ב' – הכרך ההנדסי:
יתרונות השינוי:
הערכת הקבלן את עלות הוראת השינוי
)סעיף ) 48.6עלות הוראת השינוי( לחוזה(:
פירוט אישורים והיתרים שיידרשו לצורך
יישום השינוי )לפי התוכניות הסטטוטוריות
ו/או מכל רשות מוסמכת אחרת(:
לוח זמנים ליישום השינוי )תכנון מפורט,
אישורים והיתרים ומשך ביצוע השינוי(:

השלכות השינוי מבחינת לוח הזמנים
המפורט:
השלכות השינוי מבחינת הטיפול
בתשתיות:
השלכות אחרות על הפרויקט )לרבות
מבחינת התחייבויות הקבלן לפי החוזה(:
אומדן החיסכון הנובע מהשינוי:
צרופות:

כתב כמויות
תכנון מפורט
תכנון מוקדם
תכנון ראשוני
אחר ,פירוט_______ :
חישוב אומדן עלות/חיסכון
לוח גאנט
___________________________________________________

אופן חישוב מחירי היחידה בכתב הכמויות
)בהתאם לסעיף ) 48.4.7מחירי היחידה( לחוזה,
וככל שאינו ניתן ליישום במועד התשובה – בהתאם
למחירי היחידה החסרים:

חתימת הקבלן:
שם ותפקיד:

תאריך:

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בחוזה ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם
מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה לחוזה ,תגברנה הוראות חוזה.
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2.2

REQUEST FOR PROPOSALS

טופס מס'  - 2תגובת המזמין לבקשה לאישור עקרוני:
חוזה מס' _______
תגובת המזמין לבקשה לאישור עקרוני לביצוע שינוי בפרויקט

תאריך:
תאריך הבקשה:
מס' סידורי:
נדרשת השלמת הפרטים הבאים:

מאושר עקרונית:

לא

כן

תנאים לאישור:

הערות נוספות:
חתימת מנהל הפרויקט:
שם ותפקיד:

תאריך:

חתימת המזמין:
שם ותפקיד:

תאריך:

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בחוזה ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם
מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה לחוזה ,תגברנה הוראות חוזה.
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2.3

REQUEST FOR PROPOSALS

טופס מס'  - 3בקשה לביצוע שינוי:
חוזה מס' _______
בקשה לאישור ביצוע שינוי בפרויקט

תאריך:
מס' סידורי:
רמת דחיפות )רגילה/דחופה/מיידית(:
מהות השינוי:
תיאור השינוי )מיקום ,אלמנטים( על פי כרך ב' –
הכרך ההנדסי:
יתרונות השינוי:
פירוט אישורים והיתרים שיידרשו לצורך
יישום השינוי )לפי התוכניות הסטטוטוריות ו/או
מכל רשות מוסמכת אחרת(:
לוח זמנים ליישום השינוי )תכנון מפורט,
אישורים והיתרים ומשך ביצוע השינוי(:
השלכות השינוי מבחינת לוח הזמנים
המפורט:
השלכות השינוי מבחינת הטיפול בתשתיות:
השלכות אחרות על הפרויקט )לרבות מבחינת
התחייבויות הקבלן לפי החוזה(:
אומדן החיסכון הנובע מהשינוי; בהתפלגות על
פני לוח הזמנים ליישום השינוי )בהתאם לסעיפים 48.8
)חיסכון( ו) 50.4 -חסכון; תנאי תשלום( לחוזה(:

צרופות:

כתב כמויות
תכנון מפורט
תכנון מוקדם
תכנון ראשוני
אחר ,פירוט_______ :
חישוב אומדן עלות/חיסכון
לוח גאנט
___________________________________________________

אופן חישוב מחירי היחידה בכתב הכמויות
)בהתאם לסעיף ) 48.4.7מחירי היחידה( לחוזה ,וככל
שאינו ניתן ליישום במועד התשובה – בהתאם למחירי
היחידה החסרים:
עלות הוראת השינוי; בהתפלגות על פני לוח
הזמנים ליישום השינוי ,בהתאם לסעיף ) 48.6עלות
הוראת השינוי( לחוזה:

)להלן" :התמורה בגין ביצוע שינוי"() _______________ :ובמילים.₪ (____________________ :
תשומת לב הקבלן לסעיף ) 50התמורה בגין ביצוע הוראת שינוי( לחוזה ,לפיו התמורה בגין ביצוע השינוי הנקובה לעיל הנה
סופית ,כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.
תאריך:

חתימת הקבלן:
שם ותפקיד:

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בחוזה ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם
מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה לחוזה ,תגברנה הוראות החוזה.
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1.4

REQUEST FOR PROPOSALS

טופס מס'  - 4תגובת המזמין לבקשת הקבלן לביצוע שינוי:
חוזה מס' _______
תגובת המזמין לבקשה לאישור לביצוע שינוי בפרויקט

תאריך:
תאריך הבקשה:
מס' סידורי:
כן ,פירוט:

נדרשת השלמת הפרטים הבאים:
מאושר:

לא

כן

תנאים לאישור/הסתייגויות:
עלות הוראת השינוי; )בהתאם לסעיף ) 48.6עלות הוראת
השינוי( לחוזה(:

)להלן" :התמורה בגין ביצוע שינוי"() _______________ :ובמילים.₪ (____________________ :
תשומת לב הקבלן לסעיף ) 50התמורה בגין ביצוע הוראת שינוי( לחוזה ,לפיו התמורה בגין ביצוע השינוי הנקובה לעיל הנה
סופית ,כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.
אומדן החיסכון הנובע מהשינוי; בהתפלגות על פני לוח
הזמנים ליישום השינוי )בהתאם לסעיפים ) 48.8חיסכון( ו-
) 50.4חסכון; תנאי תשלום( לחוזה(:

לוח זמנים ליישום השינוי )מועד התחלה ומשך ביצוע(:

מועד תחילת ביצוע__________ :

משך ביצוע___________ :

השלכות על התחייבויות הקבלן בהתאם
לחוזה/הערות נוספות:
חתימת מנהל הפרויקט:
שם ותפקיד:

תאריך:

חתימת המזמין:
שם ותפקיד:

תאריך:

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בחוזה ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם
מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה לחוזה ,תגברנה הוראות חוזה.
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נספח 10
הרשאה לתחילת ביצוע עבודות

תאריך____________ :
לכבוד
)הקבלן(
במסירה ידנית
ובפקס'
הנדון :חוזה מס' _________
 .1ניתנת לכם בזאת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות ,בהתאם להוראות מסמכי החוזה.
 .2עליכם לעשות את כל ההכנות הדרושות להתחלת הביצוע בהתאם לתנאי החוזה ולהתחיל את
הביצוע בפועל ביום __________.
 .3משך ביצוע העבודות על-פי החוזה יהיה כמפורט בלוח הזמנים המפורט.
 .4מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל בע"מ לפרויקט זה הנו מר ___________.

בברכה,
רכבת ישראל בע"מ.
התחייבויות ו/או הסכמות ו/או החלטות יחייבו את המזמין בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים עפ"י כל דין ועפ"י נוהלי ו/או זכויות
החתימה של המזמין.

העתקים:
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נספח 11
מסמכי שעבוד

]הערה :כל מסמכי השעבוד להלן להשלמה וחתימה כתנאי להוצאת אישור מסירה של הפרויקט
על ידי המזמין[
אגרת חוב
שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום ]__[ לחודש ]_____[ בשנת ]_[201

רכבת ישראל בע"מ
מס' חברה 520043613
תחנת רכבת תל אביב סבידור מרכז
תל אביב-יפו
)להלן " -המזמין"(

בין:

מצד אחד
]________[
מס' חברה ]________[
מרחוב ]________[
]________[
)להלן " -היישות הישראלית"(

לבין:

מצד
שני
הואיל

ובין המזמין לבין ]________[ )להלן – "הקבלן"( נחתם ביום ]_____[ הסכם מס'
]______[ לאספקת צי של קרונועים חשמליים על ידי הקבלן למזמין ותחזוקת חלק
מהצי על ידי הקבלן )להלן – "ההסכם העיקרי"(;

והואיל

וצורף להסכם העיקרי ,כנספח  ,F1חוזה בשם  Maintenance Depot Contractמיום
]________[ בין ]_____________[ ]הערה :נא להשלים את שם הקבלן[ )להלן –
"הקבלן"( לבין המזמין להקמה בשיטת תכנון -ביצוע של מוסך לתחזוקת אותם
קרונועים חשמליים שיתוחזקו על ידי הקבלן ,באתר המצוי במתחם המזמין באשקלון
)להלן – "החוזה"(;

והואיל

ובמסגרת הקמת המוסך התחייב הקבלן לספק את כל הציוד ,הכלים והחומרים
הדרושים לצורך תחזוקת הקרונועים החשמליים בתקופת התחזוקה )כהגדרתה בחוזה(
)להלן " -ציוד הדיפו" ,כהגדרתו בחוזה(;
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REQUEST FOR PROPOSALS

והואיל

וציוד הדיפו יהיה בבעלות היישות הישראלית ויעבור לבעלות המזמין בתום תקופת
התחזוקה מכל סיבה שהיא;

והואיל

ובמסגרת החוזה הוסכם בין המזמין לקבלן כי לשם הבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם
של הקבלן ושל היישות הישראלית בקשר לציוד הדיפו תחת ההסכם העיקרי והחוזה,
הקבלן יגרום לכך כי היישות הישראלית תשעבד את כל ומלוא זכויותיה בציוד הדיפו
בשעבוד קבוע ,ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום וכן בשיעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום,
לטובת המזמין ,הכל בכפוף וכאמור באגרת חוב זו להלן.
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

.1

אגרת חוב זו נערכה להבטחת זכויות המזמין לביצוע כל התחייבויות היישות הישראלית
בקשר עם ציוד הדיפו תחת החוזה.

.2

היישות הישראלית מצהירה ומאשרת כלפי המזמין כי אין כל מניעה או מגבלה אחרת על פי
דין ,הסכם ו/או על פי מסמכי ההתאגדות שלה לחתימה על ידה על אגרת חוב זו וכי לא דרוש
אישור צד ג' כלשהו לשם כך.

.3

היישות הישראלית משעבדת בזאת בשעבוד קבוע ,ספציפי ,ראשון בדרגה ובלעדי ללא הגבלת
סכום ,את כל הזכויות בציוד הדיפו ,לרבות אך לא רק בהתאם לרשימה המצורפת כנספח א'
לאגרת חוב זו )ביחד ,להלן " -הזכויות המשועבדות"( .היישות הישראלית מתחייבת לעדכן
את נספח א' ואת השעבוד הקבוע הרשום ברשם החברות מיד עם כל שינוי בהרכב ציוד הדיפו
מעת לעת )בכפוף לסעיף  5להלן(.

.4

בנוסף ,היישות הישראלית משעבדת בזאת בשעבוד שוטף את כל ציוד הדיפו כפי שיהיה מעת
לעת בכל תקופת התחזוקה ,לרבות אך לא רק ציוד הדיפו שיהיה מפורט בנספח א' לאגרת
חוב זו וכן זכויות הנובעות מביטוח ציוד הדיפו המשועבד.

.5

היישות הישראלית מתחייבת בזאת כלפי המזמין כדלקמן:
5.1

לא לשעבד ולא למשכן את הזכויות המשועבדות ,כולן או חלקן ,בשעבוד בזכויות שוות,
עדיפות או נחותות על זכויות המזמין על פי אגרת חוב זו.

5.2

לא להמחות ,למכור ,להעביר ,להחכיר ,להשכיר או למסור בכל אופן ודרך לכל אדם
ו/או גוף אחר את המבנה ו/או את ציוד הדיפו אלא אם קיבלה את אישור המזמין
מראש ובכתב.

5.3

להודיע למזמין על כל הטלת עיקול ,תביעת זכות כלשהי ,פעולת הוצאה לפועל או צעדי
מימוש אחרים ביחס לציוד הדיפו ,מייד עם היוודע לישות הישראלית עליהם )כל אחד
מאלה ,להלן " -ההליכים"( ולהודיע למבצע ההליכים על השעבוד נשוא אגרת חוב זו
לטובת המזמין.

5.4

להחזיק את ציוד הדיפו במצב טוב ותקין ,להשגיח ולשמור עליו ,להשתמש ולטפל
בציוד הדיפו בזהירות ,לתקן כל פגם ולקוי שיתהווה בציוד הדיפו מחמת שימוש
שנעשה בו או מסיבה אחרת כלשהיא ,ולהיות אחראית כלפי המזמין לכל מקרה של
קלקול ,נזק ,פגם או לקוי כנ"ל ולא להכניס בציוד הדיפו שינויים כלשהם בלי הסכמת
המזמין בכתב.
בהקשר זה יובהר כי המזמין רשאי )אבל אינו מחויב( בכל עת ,להיכנס אל המקום בו
מחזיקה היישות הישראלית את ציוד הדיפו ,על מנת לבדוק את מצבו ולדרוש את
תיקונם.

5.5

בסיום תקופת התחזוקה מכל סיבה שהיא ,להעביר לאלתר את הבעלות המלאה ואת
כל הזכויות בציוד הדיפו למזמין בהתאם להוראות החוזה.
ככל שהיישות הישראלית תסרב למסור את ציוד למזמין או לפקודתו כאמור ,אזי יהא
המזמין רשאי )אך ללא חייב( ,ללא הסכמה נוספת מצד היישות הישראלית ,להוציא
מרשות היישות הישראלית את ציוד הדיפו ולהחזיקו אצלו או להפקידו בידי שומר
מטעמו.
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REQUEST FOR PROPOSALS

ביטוח ציוד הדיפו
6.1

היישות הישראלית מתחייבת בזה ,להחזיק את ציוד הדיפו מבוטח בערכו המלא נגד
אש ונגד כל סיכונים שהמזמין יציינם מדי פעם בפעם ,אצל חברה או חברות לבטוח
)להלן "חברת הביטוח"( וכן על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א ,1961-כפי
שיהיה בתוקף מדי פעם בפעם או לפי כל חוק אחר שיבוא במקומו )להלן" :החוק
הנ"ל"( באותו אופן ולפי אותם התנאים שהמזמין יסכים להם ,ולהעביר למזמין ,את
כל הזכויות הנובעות מכל ביטוח כזה בצורה שהמזמין יאשר ,עם זכות המזמין להעביר
זכויות אלה למי שהמזמין יעביר את זכויותיו לפי אגרת חוב זו.
היישות הישראלית מתחייבת לשלם את דמי הביטוח עפ"י החוק הנ"ל ,וכן את דמי
הביטוח לחברת הביטוח )להלן ביחד ובנפרד" :דמי הביטוח"( במועדם ,ולמסור למזמין
את פוליסות הבטוח ואת הקבלות עבור תשלום דמי הביטוח .כמו כן החברה מתחייבת
בזה לשלם את כל תשלומי מס הרכוש המגיע ו/או אשר יגיע ממנה ,אם אכן יחול עליה
חיוב לשלמם.

6.2

היישות הישראלית משעבדת בזה למזמין ,להבטחת קיום התחייבויותיה ,את כל
זכויותיה הנובעות מביטוח הרכוש ,לרבות את כל זכויותיה לפי החוק הנ"ל .לצורך כך
מתחייבת היישות הישראלית להמציא לידי המזמין כתב המחאת זכויות וטופס שעבוד
חתומים בידי מבטחיה.

6.3

בקשר לביטוח ציוד הדיפו ,מיפה בזה היישות הישראלית את כח המזמין באופן בלתי
חוזר לייצגה באופן שלמזמין תהיה הזכות הבלעדית )לשלילת זכות היישות הישראלית(
לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח ועם הממונה על מס רכוש לפי החוק הנ"ל ולגמור
אתן את סדור כל התביעות הנובעות מהביטוח ,לרבות סדורים בדרך פשרה או בדרך
ויתור על זכויות היישות הישראלית וכמו-כן לגבות את סכומי הביטוח ולהשתמש בהם
כראות עיניו .יפוי כח זה הוא בלתי חוזר מאחר וזכויות המזמין תלויות בו .היישות
הישראלית מוותרת בזה מראש ,על כל טענות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא כלפי
המזמין בגין סידורים ,ויתורים ופשרות כאלה שייעשו על ידי המזמין עם חברת
הביטוח ו/או עם הממונה על מס רכוש ,כאמור לעיל.

6.4

היישות הישראלית ממחה בזה על דרך שעבוד לזכות המזמין את כל זכויותיה לקבלת
הכספים ו/או הזכויות המגיעים ו/או שיגיעו מביטוח ציוד הדיפו ,לרבות בהתאם לחוק
הנ"ל.

6.5

החברה מתחייבת להודיע מיד למזמין על כל מקרה המשמש עילה לדרישת כספים
מחברת הביטוח ו/או עפ"י החוק הנ"ל.

6.6

מבלי לפגוע באמור לעיל היישות הישראלית מתחייבת להעביר מיד למזמין ,אף ללא
דרישתו ,כל סכומים שישולמו לה ישירות על ידי חברת הביטוח ו/או עפ"י החוק הנ"ל -
אם ישולמו.

.7

המזמין יהיה זכאי לדרוש את מימוש השעבוד באופן מידי ,בפעם אחת או במספר פעמים,
ולהיפרע מתוכו את כל הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים שנגרמו לו ,בכל מקרה שבו
הפרה היישות הישראלית אגרת חוב זו ו/או בכל מקרה בו הפר הקבלן כל התחייבות
מהתחייבויותיו בקשר לציוד הדיפו על פי ההסכם העיקרי ו/או החוזה ,וזאת מבלי לפגוע בכל
זכות ו/או תרופה שיעמדו למזמין בנסיבות אלה על פי ההסכם העיקרי ו/או ההסכם ו/או על
פי כל דין.

.8

היישות הישראלית מתחייבת לרשום בעצמה את השעבוד לפי אגרת חוב זו בפנקס השעבודים
שלה ובספר השעבודים אצל רשם החברות בסמוך לאחר מועד חתימת אגרת חוב זו ולהמציא
למזמין העתק מתעודת רישום השעבוד כאמור.

.9

כל שינוי ו/או תיקון בתנאי אגרת חוב זו וכן כל ויתור או ארכה או הסכמה או הסדר מצד
הקבלן ,היישות הישראלית ו/או הקבלן בקשר לאגרת חוב זו לא יחייבו אותם בצורה כלשהי
אלא אם נעשו בכתב חתום על ידי כל הצדדים.

.10

שום הנחה ,שיהוי ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה כלשהי מצד מי מהצדדים לא יחשבו
כויתור על זכות מזכויותיו לפי אגרת חוב זו ולא ישמשו כמניעה לתביעה מצידו.
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.11

אגרת חוב זו תעמוד בתקפה המלא ותבטיח את כל החובות ו/או ההתחייבויות של היישות
הישראלית כלפי המזמין ,עד שהמזמין ימסור ליישות הישראלית הצהרה בכתב חתומה ע"י
המזמין שאגרת חוב זו בטלה ומבוטלת.

.12

מבלי לגרוע מהוראות אגרת חוב זאת לעיל ,מובהר כי ככל וקיימת סתירה או אי התאמה בין
הוראות אגרת החוב הנ"ל לבין הוראות מערכת ההסכמים שבין המזמין והיישות הישראלית,
אזי יפורשו ההוראות באופן המרחיב את זכויות המזמין וככזה המטיל התחייבויות על
היישות הישראלית.

.13

כתובות הצדדים לאגרת חוב זו הינן כאמור במבוא .כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד
למשנהו עפ"י אגרת חוב זו תהיה בכתב ,ותימסר ביד ,בדואר רשום עם אישור מסירה ,או
בפקסימיליה ותחשב כאילו נמסרה בתוך חמישה ימים ממועד משלוחה בדואר רשום
בישראל ,ואם נשלחה בפקסימיליה ביום העסקים הראשון לאחר המשלוח ,ואם נמסרה ביד
בעת המסירה.

.14

מקום השיפוט היחידי בכל עניין הקשור לאגרת חוב זו נקבע בזה בבית המשפט המוסמך בתל
אביב .דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות אגרת חוב זו ,על פירושה ועל כל דבר ועניין
הקשורים בה או הנובעים ממנה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________

____________________

רכבת ישראל בע"מ

]היישות הישראלית[

אנו מסכימים לכל האמור לעיל ומתחייבים לפעול על פיו.

______________
]הקבלן[
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נספח א' לאגרת החוב
__________ רשימת ציוד הדיפו ליום
[ להשלמה כתנאי להוצאת אישור מסירה של הפרויקט על ידי המזמין:]הערה
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