חוזה מס'___________
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ לחודש _______ שנת ______
בין
רכבת ישראל בע"מ
ח.פ 25-663400-4
מתחנת תל אביב מרכז ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב) ,ת.ד 08682 .תל אביב 0008665
(להלן" :הרכבת")
מצד אחד;

לבין
_____________________ ח.פ________________ .
רח' __________________
______________________
טל'___________________ :

(להלן" :הקבלן")
מצד שני;

הואיל:

והרכבת מעוניינת בביצוע עבודות לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת
הרכבת בלוד כמפורט בנספחים המצורפים לחוזה ,והמהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה (להלן:
"העבודות");

והואיל:

ופורסם מכרז מס'  55711על נספחיו (להלן" :המכרז") ,לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד
מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד (להלן" :המבנה") בהתאם לתנאי חוזה זה;

והואיל:

והקבלן הציע לרכבת לקבל על עצמו את ביצוע השירותים נשואי חוזה זה והוא מצהיר ,כי הוא
בעל הידע ,המיומנות ,הניסיון הדרוש לביצוע השירותים ,וכי בידיו כל האמצעים ,הכלים
והעובדים הדרושים לביצועם ברמה הגבוהה ביותר של השירותים וכי הוא מוכן לקבל על עצמו
את ביצוע השירותים במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

והרכבת הסכימה להצעת הקבלן ,הכל כמפורט בהתניות חוזה זה;

והואיל:

ושני הצדדים הסכימו על ביצוע השירותים ע"י הקבלן שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין
עובד למעביד ,אלא כאשר הקבלן פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לרכבת על בסיס
קבלני ומקבל תמורת ביצוע השירותים ,כמתחייב ממעמד זה ,בהתאם לאמור בחוזה זה;

והואיל:

והרכבת הסכימה להתקשרות עם הקבלן על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן
לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי
השירותים על פי חוזה זה ההולמים את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינם
הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד למעביד;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ,הכל כמפורט לעיל ולהלן
בחוזה זה;

אי לכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .0כללי
.0.0

המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עימו.

.0.5

כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של חוזה זה.

.0.4

כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות הצדדים שאם לא כן לא יהיה
לו תוקף כלשהו.

.0.3

מסמכי החוזה השונים יפורשו בהתאמה אלא אם צוין אחרת .היה ועל אף האמור לעיל תתגלה
סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי החוזה יפורשו המסמכים על פי הסדר הבא:


הוראות החוזה לרבות נספחיו.



המפרט ונספחיו.



ההצעה של הספק במכרז ונספחיה.



כל נספח אחר.

.0.2

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין הסכם זה ,יגברו הוראות הסכם זה.
במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות המפרט (נספח א' להסכם זה) יגברו
הוראות המפרט .במקרה של סתירה בין הצעת הקבלן במכרז לבין מסמכי המכרז ו/או תנאי
הסכם זה יגברו הוראות תנאי המכרז ועליהם יגברו הוראות הסכם זה.

.0.0

למען הסר כל ספק במידה וקיימת סתירה או בעיה של פרשנות בין החוזה לנספחים תקבע
הפרשנות על פי החוזה.

 .5הנספחים לחוזה
הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן ,ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א:
נספח א'0

מפרט הטכני לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים

נספח א- '2

המתחם

נספח ב'5

נוסח צו התחלת עבודה

נספח ב'2

נוסח תעודת השלמה

נספח ג' -

נספח ביטחון.

נספח ד' -

התמורה

נספח ה'- 5

אישור ביטוח עבודות הקבלן.

נספח ה'- 2

אישור ביטוחי הקבלן.

נספח ו' -

התחייבות לשמירת סודיות.

נספח ז' -

העברה בנקאית.

נספח ח' -

הוראות בטיחות.

נספח ט- '5

ערבות בנקאית.

נספח ט- '2

ערבות מקדמה

נספח י' -

טופס הצהרת קבלן בדבר קרובי משפחה המועסקים ברכבת ישראל.

נספח יא'-

תכנית היפרדות
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 .1השירותים
.4.0

הקבלן יחל בביצוע השירותים לאחר שהרכבת תספק לקבלן צו התחלת עבודה לאספקה והתקנת
ציוד מטבחים וזאת בהתאם לנוסח כמפורט בנספח ב '5להסכם זה הקבלן יספק ויתקין את
הציוד  06ימים ממועד צו התחלת עבודה ובהתאם להוראות הצו.

.4.5

חרף האמור לעיל בדבר עיכובים אפשריים מצד הרכבת הקבלן מצהיר ,כי יהיה ערוך ומוכן למתן
כל השירותים ומילוי כל התחייבויותיו לפי מכרז זה עם מתן הצווים הרלוונטיים לפי הרכבת
ובמועדים הקבועים לאספקת השירותים ולא תשמע על ידו טענה כי בשל עיכובים מצד הרכבת
אין הוא מסוגל לעמוד בלוחות הזמנים המחייבים אותו ו/או כי מגיע לו פיצוי ו/או תמורה נוספת
בשל העיכובים ולצורך עמידתו באופן שלם ומלא בלוחות הזמנים המחייבים אותו.

 .4הצהרות הקבלן  -כללי
מבלי לגרוע מהתחייבות והצהרות הקבלן בהסכם זה ובכלל זה הצהרותיו במסגרת הצעתו במכרז ,מצהיר
הקבלן ומתחייב כדלקמן:
.3.0

אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם להוצאתו לפועל של הסכם זה והוצאתו לפועל של הסכם זה לא
תגרום להפרת כל דין ו/או הסכם על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו.

.3.5

כי הוא יכול ומסוגל לבצע את כל השירותים כנדרש לפי הסכם זה.

.3.4

כי השירותים לפי הסכם זה בהירים לו ,וכי הוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות ,היעילות והידע
המקצועי ולשביעות רצונו המלא של המזמין.

.3.3

כי פעל ויפעל לקבל מן המזמין והדבר יהיה באחריותו המלאה -את מלוא המידע ,הרקע ,החומר
הטכני ,וההסברים אשר דרושים לו לצורך מתן שירותיו ע"פ הסכם זה ,וכי אין לו ,ולא תהיה לו,
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין גילוי חסר ו/או חוסר כלשהו הנוגע לאחד
מהנ"ל.

.3.2

כי ערך בעצמו את כל הבדיקות והבירורים הנדרשים בקשר לביצוע הסכם זה ולא תהא לו כל
טענה בקשר לכך כלפי המזמין.

.3.0

כי ידוע לו ,כי המזמין הסכים לחתום על חוזה זה ,רק לאחר שהקבלן הצהיר כי יש בידיו ,כל
הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין לצורך מתן מלוא שירותיו לפי הסכם זה ,והוא מתחייב
כי יגרום לכך על אחריותו ועל חשבונו שיהיו בידיו כל הרישינות וההיתרים הדרושים לפי כל דין
לצורך מתן מלוא שירותיו לפי הסכם זה לאורך כל תקופת ההסכם ,ובכלל זה:
 .3.0.0כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.0710-
 .3.0.5כל היתר ו/או רישיון אחר הנדרש לפי כל דין בין במועד חתימת הסכם זה ו/או בין לאחריו
לאורך כל תקופת ההסכם.

.3.1

כי ידוע לו ,שהמזמין הסכים לכריתת הסכם זה עמו בהסתמך ,בין היתר ,על:
( )0נכונותו המוצהרת והמפורשת של הקבלן לקבל את מלוא האחריות לביצוע ומתן השירותים
נשוא הסכם זה;
( )5הצהרותיו והסבריו של הקבלן אודות ניסיונו הקודם הרלבנטי וכושרו לבצע את מכלול
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בכל עת בתקופת החוזה;

.3.8

הקבלן מצהיר ומסכים במיוחד ,שידוע לו והובהר לו ,כי בנסיבות ההתקשרות בהסכם זה ,מהותו
ומטרותיו ,הרי מבלי לגרוע מכלל זכויותיו של המזמין לפי הסכם זה או על פי דין ומבלי לגרוע
מכל התחייבויות הקבלן לפי ההסכם ,צפויה במיוחד עמידה ודרישה של המזמין על קיום
מדוקדק וקפדני של התחייבויות הקבלן במלואן ובכל עת וכי הקבלן יהיה אחראי בלעדי
לתוצאות ישירות ועקיפות של הפרת התחייבויותיו ,בין שהן יסודיות ובין שאינן יסודיות.

.3.7

כי במשך תקופת ההתקשרות לפי חוזה זה יחזיק בתעודת הסמכה בתוקף בהתאם לתקן
( ISO9001:2008תקן  ISOכללי).
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.3.06

כי כל כח האדם שיידרש לו בפועל לביצוע מלוא השירותים נשוא הסכם זה במלואם ובמועדם
יהיה זמין ויעמוד לרשותו בכל עת .למען הסר ספק ,מובהר ,כי חובת קיום מאגר כח אדם כאמור
על ידי הקבלן אין בה משום הטלת התחייבות כלשהי ,על המזמין ,אודות תעסוקה בפועל של כולו
או מקצתו ,על ידי הקבלן למטרות חוזה זה.

.3.00

כי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה זה חלות עליו בלבד.

.3.05

כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או
צורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס ,היטל ,אגרה ,תשלומי חובה
וכיו"ב ,המוטלים עליו על פי כל דין.

.3.04

כי ידוע לו והוא מסכים שהמזמין זכאי להקטין את היקף השירותים לסוגיהם השונים או
להפסיקם או להשעותם באופן זמני ו/או לתת לאחר ו/או לאחרים לבצע אותם ,בכל עת ועל פי
שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,לרבות בשל סיבות מנהליות ,תקציביות ,ארגוניות .לקבלן לא
תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין במידה והמזמין יחליט להפסיק או להשעות חלק
מהשירותים ו/או למוסרם לביצוע אחר ו/או אחרים (לרבות ביצוע על ידי המזמין עצמו) והקבלן
מצהיר ,כי לקח בחשבון עניין זה בטרם חתימתו על הסכם זה לרבות כל הסיכונים הכלכליים
הכרוכים בכל וכאמור מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

.3.03

כי בכפוף לדרישת המזמין יגדיל הקבלן את היקף השירותים ו/או יוסיף שירותים נוספים (אם
וככל שיחליט המזמין לפי שיקול דעתו) ,וזאת בכפוף למשא ומתן בתום לב שינוהל בין הצדדים
ביחס לתוספת במחיר שיהא זכאי הקבלן לקבלן ,תוך שמובהר ,כי התוספת במחיר תיגזר מנספח
התמורה לפי הסכם זה ,ככל הניתן .למען הסר ספק ,מובהר ,כי אם וככל שיוחלט על הגדלת ו/או
הוספת שירותים הרי שהוראות הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים גם ביחס לשירותים
הנוספים .אין לראות ב הוראות סעיף זה משום מחויבות כלשהי של המזמין להגדיל את היקף
השירותים ו/או להוסיף שירותים והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה .למען הסר
ספק ,מובהר ,כי המזמין לפי שיקול דעתו יכול ויזמין את השירותים הנוספים ו/או את הרחבת
השירותים הקיימים מצד שלישי כלשהו ו/או יבצעם בעצמו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט של המזמין והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

 .2הצהרת המזמין
המזמין מצהיר בזאת ,כי ככל הידוע לה ,נתקיימו בחוזה זה התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים
לפי כל דין.
 .0אספקת הציוד
.0.0

לא יאוחר מאשר 06יום מיום קבלת צו התחלת עבודה בנוסח כמפורט בנספח ב'  ,0יספק הקבלן
ויתקין במתחם את הציוד ,כמפורט בנפרט והכל ובכפוף לתנאים כמפורט בצו התחלת
עבודה(להלן" :הציוד").
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,מובהר ,כי הקבלן יספק ,יתקין ויתחזק בנוסף לכל פריט
ציוד כמפורט בצו אספקת ציוד כל רכיב ו/או כל מכשור ו/או כל תוכנה ו/או כל פריט ציוד אחר,
ללא תמורה ועל חשבונו של הספק ,ככל שנדרש ,על מנת שהציוד שיסופק על ידו יעמוד בכל
דרישות האיכות והתקינות כמפורט בהסכם זה ,ואלה יחשבו ,לכל דבר ועניין ,כאילו נרשמו על
ידי המזמין בצו אספקת ציוד .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי הקבלן יספק למזמין
בנוסף לכל שירות נלווה כמפורט בטופס הזמנת הציוד ,ללא תמורה ועל חשבון הספק ,כל שירות
הנדרש על מנת שהציוד שיסופק על ידו יעמוד בכל דרישות האיכות והתקינות כמפורט בהסכם
זה ,ואלה יחשבו ,לכל דבר ועניין ,כאילו נרשמו על ידי המזמין בצו אספקת ציוד הציוד.

.0.5

הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן ביחס לציוד:
0.5.0

הציוד שסופק למזמין נקי מכל זכות שעבוד ו/או עכבון ו/או עקול ו/או כל זכות של צד
שלישי כלשהו ואין כל מניעה באספקתו והתקנתו אצל המזמין והעברת הבעלות המלאה
והשלמה של המזמין בציוד.

0.5.5

הציוד על כל מרכיביו ו/או חלקיו קיבל את כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים מכל
רשות שלטונית הפועלת לפי כל דין הדרושים לשם התקנתו ,הפעלתו ו/או תפעולו
בישראל לרבות כל האישורים כי הציוד על מרכיביו עומד בתקני הבטיחות הנהוגים
בארץ ולפי כל דין.

כי הציוד הוא הציוד המתקדם והמשוכלל ביותר שנמכר במועד חתימת הסכם
0.5.4
זה על ידי יצרן הציוד.
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.0.4

0.5.3

כי בדק את המקום ו/או המקומות המיועדים להתקנת הציוד והם מתאימים
לצורך עבודתו של הציוד בתפוקה מלאה.

0.5.2

כי כל ציוד תוכנה ו/או חומרה שיסופק על ידי הספק יכלול הרשאה של המזמין
להשתמש בכל אופציה ו/או אפליקציה שקיימת ו/או המוצעת על ידי יצרן הציוד בתוכנה
ו/או בחומרה כאמור (לרבות בכל הקשור לתקשורת המערכת עם מערכות אחרות) למשך
כל תקופת השימוש בציוד ,והמזמין לא יידרש לשלם כל תמורה נוספת לספק ו/או לצד
שלישי כלשהו על מנת להשתמש ו/או לנצל כל אופציה ו/או אפליקציה כאמור.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה ,מצהיר הספק ומתחייב ביחס לציוד שיסופק על
ידו כי:
ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר.

0.4.0
0.4.5

כי כל רכיבי הציוד שיספק כאמור מיוצרים באופן שוטף ונהנים משירות ותחזוקה
שוטפים .הספק מוסיף ומצהיר ,כי למיטב ידיעתו לא מתוכננת כל הפסקה בייצור,
בשירות ,בתמיכה ו/או בתחזוקת איזה מרכיבי הציוד על כל מרכיביו וחלקיו ,וכי יש
ביכולתו לספק חלפים ועדכוני תוכנה למשך  02שנים לפחות מיום ההתקנה.

0.4.4

הספק אחראי לבצע ,על חשבונו ,גם את כל הפעולות הכרוכות בהובלת הציוד על כל
מרכיביו וחלקיו עד למקום שיועד להתקנתו ,ביטוחו עד לסיום ההתקנה ,בהתאם
להוראות הסכם זה.

0.4.3

כי יחזיק ברשותו מלאי של חלקי חילוף תקינים ומתאימים מן הסוגים
הדרושים לצורך עמידה בהתחייבויותיו ,ובכמות המספקת ,עם כוח האדם המיומן
והמקצועי אשר הוכשר והוסמך על ידי יצרן הציוד וכן את הכלים והמכשור הדרוש.

0.4.2

בכל מקרה של החלפת חלפים ,ימסור הספק למזמין תעודות אחריות ומסמכים
המתייחסים לחלק שהוחלף.

0.4.0

הצדדים מסכימים כי במידה והציוד על כל מרכיביו וחלקיו יסופק על ידי הספק
מתוך מלאי קיים ,יהיה הספק אחראי לבצע ,על חשבונו ,גם את כל הפעולות הכרוכות
בהובלת הציוד על כל מרכיביו וחלקיו עד למקום שיועד להתקנתו ,ביטוחו עד לסיום
ההתקנה ,בהתאם להוראות הסכם זה.

0.4.1

מוסכם כי במידה ויהיה צורך ביבוא הציוד ו/או חלק הימנו מהיצרן (לעומת אספקה
ממלאי קיים) ,יהיה הספק אחראי לביצוע על חשבונו ,בנוסף לאמור בסעיף זה גם את כל
הפעולות הכרוכות בייבוא ,ההובלה הימית והיבשתית ,הטעינה והפריקה ,הביטוח הימי
והיבשתי ,שטרי המטען ,תשלום מסים והיטלים וכל פעולה אחרת הנדרשת לאספקת
הציוד לרשות המזמין מבלי שהמזמין ישא בכל הוצאה ו/או תשלום נוסף.

.0.3

הקבלן יספק את הציוד הייעודי במקום ו/או במקומות שיועדו להרכבתו במתחם וכן בזמנים
ובמועדים שיורה לו המזמין .מובהר ,כי קביעת מיקום התקנת הייעודי תעשה לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין.

.0.2

הקבלן ישלים ,על חשבונו ,ועל פי העניין ,את הרכבת הציוד על מנת שיעמוד בכל הדרישות
כמפורט בהסכם זה ,יעבוד באופן רציף ,בתפוקה מלאה ואיכות מעולה בתוך המועד שיקבע בצו
אספקת ציוד.

.0.0

הקבלן ימסור למזמין הודעה תוך שלושה ימי עסקים ,מראש ,בדבר מועד השלמת הרכבת
והתקנת הציוד כמפורט בסעיף זה.

.0.1

ממועד סיום הרכבת הציוד על כל מרכיביו וחלקיו כמפורט בסעיף זה ולמשך של עד  06יום לפי
קביעת המזמין ,יערכו מבחני הרצה לציוד (להלן – 'תקופת ההרצה') .מובהר כי במידה ובתקופת
ההרצה תתגלינה תקלות ,אשר תמנענה את פעולתו התקינה ,המלאה והיעילה של הציוד על כל
מרכיביו וחלקיו ו/או של מי ממערכותיו ,תוארך תקופת ההרצה בהתאם למשך התקופה
במהלכה נמנעה הפעולה התקינה כאמור ,בהתאם לקביעת המזמין.
הקבלן יעשה ,על חשבונו ,את כל הפעולות הנדרשות על מנת שהציוד יעבוד בתיאום מלא
ואינטגרציה מלאה לשביעות רצון המזמין עם כל המערכות האחרות הקיימות ו/או הציוד האחר
הקיים במתחם (ובכלל זה חשמל ,מים ,ביוב) ,והציוד לא יקבל תעודת השלמה כל עוד לא יעבוד
בתיאום מלא ,לשביעות רצונו המלא של המזמין.

הסכם ציוד מטבח 06508501 -

.0.8

המזמין יקבע ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,האם הציוד עמד בהצלחה בכל מבחני הקבלה
בתקופת ההרצה לשביעות רצונו המלא ,ואם כן ,ימסור על כך אישור בכתב לקבלן (להלן –
'תעודת השלמה') וזאת בנוסח כמפורט בנספח ב'  5להסכם זה .לא תינתן תעודת השלמה לחלק
מהציוד אלא לכל הציוד והקבלן לא יחשב כמי שעמד בהתחייבויותיו כל עוד לא קיבלת תעודת
השלמה ביחס לכל הציוד .למען הסר ספק ,לא תינתן תעודת השלמה עד אשר תסיים הדרכה
מלאה על הציוד לשביעות רצון הרכבת אלא אם קבעה הרכבת אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.

.0.7

עם התקנת הציוד וכתנאי לקבלת תעודת השלמה ימסור הקבלן למזמין את כל החומר הטכני
וחומר ההסברה וההדרכה ובכלל זה ספרי הפעלה וספר טכני לתפעול ולתחזוקת הציוד .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לספק למזמין נהלים לתחזוקה מונעת ובדיקה תקופתית
(פירוט כל הפעולות ,תדירות הפעולות וטפסי בדיקה) הן ברמת המשתמש והן לצוות הטכני .כמו
כן ,יצורף לציוד ו/או לכל מערכת בו הוראות הפעלה והוראות תחזוקה למשתמש (כולל ניקוי
וחיטוי) בעברית.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יש לצרף :א .ספרות מלאה הדרושה להפעלה לתחזוקה מלאה ,כולל
טיפולים מונעים ,כמקובל למהנדסי שירות של היצרן .ב .סט תוכנה לגבוי .ג .אביזרים וכלי
עבודה מיוחדים למתן שרות לציוד ,אם קיימים כאלו.

.0.06

באחריות הקבלן אם יידרש על ידי המזמין העניק על חשבונו לצוות המקצועי (להלן' :הצוות
המקצועי') שימונה על ידי המזמין ,הדרכות מקיפות ומקצועיות לגבי הציוד .ההדרכה תמשך כל
עוד ידרוש זאת המזמין על מנת להכשיר עובדיו ו/או מי מטעמו לעבודה עם הציוד ולפחות עד
השגת רמת נאותה של תפעול לפי שיקול דעתו של המזמין .ההדרכה תתבצע במתחם .מובהר ,כי
לא תינתן תעודת השלמה עד שלא תושלם ההדרכה לשביעות רצונו של המזמין.

.0.00

מובהר ,כי שסעיף זה וכל התחייבויות הספק בגינו יחול ביחד ובמצטבר ביחס לכל אחד
מהמכשירים ופרטי הציוד שיזמין המזמין מקבלן.

.0.05

אם וככל שבמהלך תקופת ההסכם ידרש לרכשו ציוד נוסף מעבר לציוד שנרכש ,אזי שהקבלן יגיש
בקשה מתאימה למזמין לרכישת הציוד והמזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט יחליט אם
לאשר את בקשת הקבלן .אישר המזמין את בקשת הקבלן ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,אזי
שבהתאם להחלטת המזמין ירכוש המזמין את הציוד הנוסף ו/או יורה לקבלן לרכוש את הציוד
הנוסף בתנאים שיאושרו מראש ובכתב על ידי המזמין .רכש הקבלן את הציוד הנוסף לפי הוראת
המזמין ובהתאם לתנאים שאושרו על ידו ,יהיה קבלן זכאי לקבל בתנאי שוטף של שוטף 06 +
כנגד חשבונית מס כדין את עלות הציוד הנוסף שנרכש על ידו בתוספת של  2%עבור טיפול הקבלן
ברכישת הציוד הנוסף .כל ההוראות דלעיל יחולו בשינויים המחוייבים גם ביחס לרכישת הציוד
הנוסף .למען הסר ספק ,מובהר ,כי אין סעיף זה בא לגרוע מאחריותו של הקבלן ביחס לציוד ואם
וככל שנגרם נזק לציוד שהקבלן אחראי לגביו לפי הסכם זה הרי שיהיה באחריותו של הקבלן
להחליף את הציוד ו/או לתקנו על חשבונו ואחריותו של הקבלן והוראות סעיף זה לא יחולו.

.0.04

התאמות במתחם עקב אי התאמת הציוד לתנאי השטח במתחם
מובהר ,כי אם וככל שהציוד שיספק הקבלן לא יתאם לתנאי השטח בממתחם ,יחולו ההוראות
הבאות:
 0.04.0אם וככל שהציוד לא יתאם בשל טעות של הקבלן (היינו ,מידע המזמין במכרז תאם את
התנאים שבטח) יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו לספק מייד וללא דיחוי ציוד חלופי
שיתאם את תנאי השטח.
 0.04.5אם וככל שהציוד לא יתאם בשל טעות במידע שסיפק המזמין במכרז ,אזי שבידי המזמין
ולפי שיקול דעתו יפעלו הצדדים כדלקמן :א .יבוצעו עבודות התאמה במתחם על ידי
המזמין ו/או מי מטעמו כדי להתאים את המתחם כדי שיתאם למידע המזמין במכרז על
חשבון המזמין ב .הקבלן יחליף את הציוד וההפרש בין עלות מה שסופק לבין מה
שהוחלף ישא בו המזמין ,בכפוף לתנאי אישור רכישת הציוד החלופי על ידי המזמין
בכתב ומראש.

.0.03

בתום אספקת והרכבת הציוד ידריך הקבלן את הרכבת ו/או מי מטעמה ביחס לשימוש בציוד
וזאת ככל ידרש ולשביעות רצונה המלאה של הרכבת ללא תמורה נוספת כלשהי.

 .7המתחם ומערכות הרכבת
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.1.0

הקבלן מתחייב להשתמש במתחם ובמערכות הרכבת באופן זהיר וראוי ולעשות כמיטב יכולתו
כדי למנוע כל קלקול או נזק .אם יגרם נזק או קלקול בנכס או בציוד או בחלק הקשור בו ו/או
הנובע ממנו ,יתקנו הקבלן מייד ,על-חשבונו .המזמין מצדו לא יהא אחראי לתיקון קלקול או נזק
כלשהו בנכס ו/או במערכות הרכבת ,למעט נזקים וקלקולים הנובעים מפגיעה בזדון של עובדי
המזמין.
לא תיקן הקבלן את הנזקים שחובת תיקונם חלה עליו יהא המזמין רשאי לעשות זאת על-חשבון
הקבלן ,והקבלן מתחייב לאפשר למזמין (או למי שיבוא מכוחט) לבצע את התיקונים ,כאמור,
תוך שהתשלום בגין התיקונים ,כאמור ,יקוזז מכל תמורה לה זכאי הקבלן לפי הסכם זה
בתוספת .56%

.1.5

הקבלן ישא בכל אחריות לכל נזק מאיזה סוג או מין שהוא שיגרמו למתחם ו/או למערכות
הרכבת ו/או לציוד ו/או לרכוש המזמין ו/או לעובדיו ו/או למבקריו ו/או לרכוש הקבלן,
ללקוחותיו ,מבקריו ,מוזמניו ו/או כל צד ג' אחר ,עקב כל מעשה או מחדל בקשר לשימוש במתחם
ו/או לביקור בו ו/או בקשר להחזקת המתחם ו/או בקשר לשימוש במתחם או באחזקתו.
היה והרכבת תדרש לשלם או תתבע על-ידי מי מעובדי הרכבת ו/או מעובדיו של הקבלן,
לקוחותיו ,מבקריו ,מוזמניו ו/או כל צד ג' אחר שהוא ,בגין כל עילה שהיא ,כמפורט ברישא
לסעיף זה ,אזי ,הקבלן יגרום לשחרורה המידי של הרכבת מאחריות לכל סכום שהרכבת תתבע
ויחויב לשלמו ,כאמור לעיל.

.8

.1.4

הקבלן מתחייב לשפות את הרכבת ,לשלם ולהשיב לה כל הוצאה או תשלום שנשא בהם לרבות
הוצאות משפטיות שהרכבת נשא בהן ,בגין הפרת הוראת סעיף זה על-ידו ,ובלבד שהרכבת נתן
לבר הרשות הודעה בכתב אודות התביעה.

.1.3

מובהר ,כי ככל שתהיה מחלוקת כלשהי בין הקבלן המציע לבין הקבלן אשר יבצע את שירותי
ההסעדה ,ביחס לנזק שייגרם לציוד נציג אשר ימונה ע"י הרכבת לעניין זה יהיה הפוסק הבלעדי
לעניין חלוקת האחריות ביחס לנזק כאמור ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין זה.

תקופת אחריות
.8.0

הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי למתן אחריות ושירות על כלל פריטי הציוד ו/או הציוד הנוסף
לתקופה של  52חודשים ממועד קבלת תעודת השלמה ביחס לציוד ו/או הציוד הנוסף ,לשביעות
רצון הרכבת ,המאוחר מביניהם (להלן" :תקופת האחריות").

.8.5

במהלך תקופת האחריות יהיה הקבלן אחראי כדלקמן:
הקבלן יהיה אחראי באחריות שלמה ,מלאה ומוחלטת לכל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן
שיגרמו לציוד ו/או לציוד הנוסף והוא מתחייה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל נזק
ו/או תקלה ו/או קלקול כאמור ,בין זנק זה נגרם על ידי (במעשה ו/או במחדל) הקבלן
ו/או מי מטעמו ו/או המזמין ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי למעט נזק שאירע עקב
מעשה במזיד של המזמין ו/או מי מעובדיו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במהלך תקופת
האחריות הקבלן יעניק שירותי תחזוקה מונעת ותיקוני תקלות בציוד ו/או בציוד הנוסף
לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור שירותי תחזוקה מונעת ,תיקוני שבר ,החלפת חומרים
מתכלים ותיקוני תקלות מכל סוג שהן.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן שיגרמו למתחם ו/או מערכות
הרכבת עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן /ואו מי מטעמו ובכלל זה נזק שהקבלן ו/או מי
מטעמו לא יכלו למנוע אותו לרבות אי שמירה נאותה על המתחם ו/או על מערכות
הרכבת ו/או אי מתן התראה למזמין ו/או למי מטעמו על חשש לאובדן /ואו תקלה ו/או
קלקול .במקרה שאירע נזק כאמור ,אזי שלפי החלטת המזמין ולפי שיקול דעתו יתקן
המזמין את הנזק כאמור והקבלן ישא בהוצאות התיקון בתוספת  56%או לחילופין לפי
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין ישא הקבלן בעלות התיקון על חשבונו.

.8.4

החליט המזמין להאריך את תקופת האחריות לפי שיקול דעתו ,הרי בתום תקופת האחריות
הקבלן מחויב להעניק שירותי תחזוקה ושירות כמפורט לעיל והוראות סעיף זה יחולו בשינויים
המחוייבים גם ביחס לתקופות הנוספות ,וזאת כל עוד הסכם זה יהיה בתוקף והמזמין יהיה
מעוניין כי הקבלן יעניק שירותים לפי סעיף זה.
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.8.3

המזמין יהיה רשאי לבצע ביקורות מעת לעת לבדיקת תקינות הציוד ו/או הציוד הנוסף ו/או
המתחם ו/או מערכות הרכבת והקבלן מתחייב למלא באופן מיידי אחר הוראות המזמין ללא
דיחוי ועל חשבון הקבלן אך אין באי ביצוע הביקורות כאמור על מנת לפגוע באחריותו של הקבלן
לתקינות הציוד ו/או הציוד הנוסף ו/או המתחם ו/או מערכות הרכבת כאמור לעיל.

.8.2

שירותי התיקון בתקופת האחריות יינתנו במתחם ללא תשלום ועל חשבון הקבלן .במידה שנדרש
לפרק ולשנע מוצר למעבדת השרות של הקבלן ,הפרוק השינוע וההרכבה מחדש יבוצעו ללא
תשלום וכלולים באחריות.

.8.0

אמנת שירות:

לוח זמנים :
תוך חודש ימים ממועד החתימה על הסכם זה ,יגיש הספק לאישור הרכבת "סט
תכניות עבודה לביצוע"  .הרכבת רשאית להכניס בתכנית זו שינויים לפי שיקול דעתה המקצועי .למען הסר
ספק מובהר כי ככל שיידרש ישנה הספק את תכנית עיצוב ,בהתאם להערותיה של הרכבת.
עם אישור הרכבת ל"סט תוכניות עבודה לביצוע" תוציא הרכבת צו התחלת עבודה לאספקה והתקנת ציוד
מטבחים כמפורט בנספח ב.'0
אבני דרך :
.7.8
תוך  06יום מהוצאת "צו התחלת עבודה" על הספק לסיים את אספקת והתקנת הציוד במלואו.
עם סיום ההתקנה ולאחר אישור הרכבת כי הציוד הותקן במלואו תחל "תקופת ההרצה" במשך  06יום.
לאחר סיום תקופת ההרצה ואישורה ע"י הרכבת תחל תקופת האחריות על הציוד.
יובהר כי רק לאחר קבלת אישור מהרכבת כי בוצעה התקנה מלאה תחשב ההתקנה להתקנה שהושלמה
לשביעות רצונה של הרכבת ותתחיל תקופת האחריות.
במקרה שבו הספק לא יתקין את הציוד עד לתום תקופת ההתקנה והספק לא קיבל הארכה מראש ובכתב
להשלמת התקנת הציוד מהרכבת ,ישלם הספק לרכבת עבור כל יום איחור מתום תקופת ההתקנה סך של
 2,666ש"ח.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הרכבת רשאית לדחות את מועד תקופת ההתקנה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לספק והספק מתחייב לפעול בהתאם להודעה
כאמור.
.7.7

שירות ,אחריות ,תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת:

הספק מתחייב כי יעניק שירותי אחזקה שוטפת בכל ימות השנה בכל שעות הפעילות( 01:66- 1:66 :בזמן
הפעילות הדלילה של המטבח)
הספק מתחייב כי יחזיק בכל תקופת ההסכם צוות מקצועי מטעמו מיומן שיוכל ליתן פתרון מקצועי
לתיקונים.
במקרה של תקלה משביתה שאינה באה על פתרונה בתוך  38שעות ,הספק יידרש להציב ציוד חלופי תואם
ו/או לפצות את הרכבת בגין עלות הנזק הנגרם מהשבתת הציוד
למען הסר ספק ,מתחייב הספק כי עבודות התחזוקה ושאר העבודה הנדרשת על הציוד ,שאינה תוצאה של
תקלה או שבר ,תיעשנה מחוץ לשעות העבודה של הרכבת .לאחר השעה  00:66בימי חול ,וכן בימי ו',
בתיאום מראש עם הרכבת
הספק יחליף מיד כל חלק שהתברר שהינו פגום בציוד תהא סיבת הפגם אשר תהא ,לרבות החלפת חלקים
אשר התברר לספק ו/או ליצרן כי יש בהם פגם בייצור למרות שהפגם לא התגלה עדיין אצל הרכבת
.8.7

הספק מתחייב לתקן כל תקלה ,על טכנאי מטעם הספק להתייצב במטבח הרכבת כדלקמן:
קריאה עד שעה  – 05:66על הטכנאי להתייצב יאוחר מהשעה .00:66
קריאה מהשעה  05:66ואילך – על הטכנאי להתייצב לא יאוחר מהשעה  67:66ביום למחרת.
תקלות משביתות במוצרים קריטיים  -טכנאי יגיע באופן מידי.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב לפעול לתיקון כל תקלה באופן רציף ,ולהשמיש את הציוד כך
שהציוד ישוב לפעילות מלאה בתוך  53שעות מקבלת הקריאה .במשרדי הספק.
במקרים חריגים ,ולאחר קבלת אישור הרכבת מראש ובכתב ,תינתן לספק ארכה לתיקון התקלה של 53
שעות נוספות .היה והתקלה לא תוקנה בתום  53שעות מקבלת הקריאה ואם ניתנה ארכה בתום השעות
הנוספות ,קרי הציוד לא שב לפעילות מלאה כאמור לעיל ,הספק ישפה את הרכבת בסכומים הבאים:
* בגין השבתה של  4-0ימים ,ישפה הספק את הרכבת בסך של  ₪ 0,666עבור כל יום
* בגין השבתה של  2-3ימים ,ישפה הספק את הרכבת בסך של  ₪ 5,666עבור כל יום
* בגין השבתה של  2ימים ויותר ,ישפה הספק את הרכבת בסך של  ₪ 3,666עבור כל יום
מוקד פניות :לצורך ביצוע הקריאות ,יעמיד הספק לרשות הרכבת מוקד פניות טלפוני .שעות פעילות
המוקד יהיו בחפיפה לשעות פעילות הספק ולא פחות מן המפורט להלן:
* ימים א'-ה'. 68:66 – 01:66 :
* יום ו' וערבי חג. 68:66 – 05:66 :
.7..8

גרסאות חדשות ,שיפור ושדרוג הציוד
* הספק חייב לשדרג את הציוד ,בכל שדרוג המוצע על-ידי היצרן שלפי הוראות היצרן
יש לשדרג על-פיו את הציוד.
*לספק שמורה הזכות לשפר ולשדרג את הציוד בשדרוג אשר לפי הוראות היצרן הינו
אופציונאלי ,ובתנאי שהוא עומד בתנאים המהותיים.
*כל שיפור ושדרוג כאמור חייבים להתבצע בצורה שתאפשר רציפות מלאה של השירות

.8.00

במקרה של תקלה החוזרת על עצמה פעם שלישית במוצר הנמצא בתקופת האחריות בתוך
תקופה של  46יום ,הספק יחליף את המוצר על חשבונו במוצר זהה או במוצר בעל מפרט טכני
שלא יפחת ממפרט המוצר המקורי וזאת תוך  38שעות מדרישה.

.8.05

עמידה באמנת השירות מוגדרת כפתרון התקלה בציוד או מתן מענה חלופי המאושר על ידי
המזמין.

.8.04

הקבלן מתחייב לבצע באמצעות החברה עימה יתקשר 5 ,הדרכות על הציוד במהלך השנה
הראשונה ו  0בשנה השנייה ההדרכה תתבצע מעשית בשטח ופרונטלית ע"י טכנאי מומחה לציוד.

.8.03

הקבלן מחויב באמצעות איש השירות מטעמו ,להחזיק חלקי חילוף לכל הציוד למשך כל תקופת
ההתקשרות.

.8.02

הקבלן מחויב לבצע טיפולי אחזקה מונעת לכלל הציודים  ,הטיפול המונע יהיה על פי הוראות
יצרן  ,או על חוקים ותקנות או על בסיס ביקורת תלת חודשית  .התדירות תהיה על החלופה
הקצרה מבינהם.

.8.00

במסגרת מסירת הציוד ,הקבלן יכין הוראות אחזקה מונעת לצוות המטבח לטיפולים אשר יבוצעו
על ידי המזמין.

.8.01

במידה והקבלן איננו מסוגל לתקן את התקלה בזמן המוגדר  ,הקבלן יספק על חשבונו מכשיר
חלופי  ,עלות האספקה והתקנה הינה על חשבון הקבלן.

.8.08

בכל מקרה יחזיק הקבלן שפינדשים או פלטות שבת למקרה של תקלה באחד ממתקני החימום
ומשטחי נירוסטה שניתן להקפיאם למקרה של תקלה באחד ממתקני הקירור.

.8.07

הקבלן יבצע בדיקה ע"י בודק מוסמך מטעם משרד העבודה לכל פרטי הציוד המחייבים בדיקה
זו .הקבלן ימציא אישור ויגיש אישור זה כחלק מספר המתקן ,עלות הבדיקה תהיה על חשבון
הקבלן
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.8.56

אם וככל שהקבלן לא יבצע את השירותים כמפורט בסעיף זה ו/או לשביעות רצון הרכב ,אזי
שהרכבת שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם צדדים שלישיים כלשהם במקום עם הקבלן או
בנוסף להתקשרותו עם הקבלן ,על מנת לרכוש מהם שרותי תמיכה ותחזוקה לציוד ,שאז תחייב
הרכבת את הקבלן בעלות שירותים אלה בתוספת של  56%והקבלן מתחייב לשלם את התמורה
כאמור מיד עם דרישה .לחילופין ,תהא הרכבת רשאית לקזז את התמורה מכל סכום המגיע
לקבלן ו/או לחלט את הערבות הבנקאית ו/או לנקוט בכל סעד אחר לפי הסכם ו/או לפי כל דין.

 .7עובדי הקבלן
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הקבלן על פי חוזה זה:
.7.0

הקבלן מתחייב בזאת ,במהלך תוקפו של חוזה זה ,להעסיק כוח אדם מקצועי ומיומן לביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה ולהשתמש במספר עובדים שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו
על פי חוזה זה .כן ידאג הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות המבטיחות את בטיחותם של
עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או הרכבת ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ולבצע
את השירותים על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות
הבטיחות מטעם הרכבת ,המצ"ב כנספח ח'.

.7.5

הקבלן יקיים במשך כל תקופת החוזה את האמור בחוקי העבודה לרבות בכל עדכון בחקיקה /
צווים /הוראות שיתווסף במהלך תקופת ההתקשרות.

.7.4

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים באופן מדויק ,ברמה מקצועית גבוהה ,בנאמנות ,בדייקנות,
במומחיות וכי הצוות שיעסיק יהיה בעל כל הכישורים והמיומנויות המתאימים לביצוע
השירותים ,בהתאם לאמור בחוזה זה ובמועדים שיידרש.

.7.3

הקבלן מתחייב בזאת למסור את שמותיהם ופרטיהם של עובדיו לקב"ט הרכבת לשם קבלת
אישור בטחוני להעסקתם בשטח מסילות הברזל ולפעול בהתאם לנספח הביטחון ,המצ"ב כנספח
ג' .מובהר ,כי כל עוד לא ניתן אישור כאמור ,לא יוכל מי מעובדיו של הקבלן ליתן שירותים לפי
הסכם זה.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ולמען הסר כל ספק ,בטרם ביצוע כל שירות מתחייב הקבלן
לדאוג ולוודא שנתקבל אישור מאיש הביטחון של הרכבת לתחילת הביצוע כאמור.
בכל עת במהלך ביצוע השירותים יהיו הקבלן ,עובדיו וכל מי מטעמו כפופים להוראות הביטחון
והבטיחות שיינתנו במקום ביצוע השירותים.

.7.2

כי הובהר לו כי כניסתו של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לאתר תהיה אך ורק לביצוע
השירותים לפי הסכם זה .כמו כן מתחייב הקבלן שעובדיו וכל מי מטעמו יעזוב מייד עם סיום
ביצוע השירותים את המתחם ,אלא ואם וככל שנוכחותם דרושה לצורך מילוי התחייבויות
הקבלן לפי הסכם זה.

.7.0

הקבלן מתחייב שלא יעסיק ,במישרין או בעקיפין ,את עובדי הרכבת או קרובי משפחה של עובדי
הרכבת .לצורך כך מתחייב הקבלן להחתים כל עובד או מנהל הנקלט לעבודה כחלק מהשירותים
הניתנים במסגרת חוזה זה ,על הצהרה שאינו עובד רכבת או קרוב משפחה של עובד רכבת
באמצעות "טופס הצהרת עובד קבלן בדבר קרובי משפחה המועסקים ברכבת ישראל" (נספח י'
להסכם) .חרף האמור לעיל ,במקרים בהם הקבלן יהיה מעוניין להעסיק עובד או מנהל שהינו
קרוב משפחה של עובד רכבת ,יגיש הקבלן בקשה בכתב לרכבת לפי נהלים שיקבעו על ידי הרכבת
ומעת לעת .החלטת הרכבת תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

.7.1

הקבלן מתחייב בזאת שלא יעסיק עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל.

.7.8

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה תהא הרכבת רשאית להורות לקבלן ,בין בעל פה ובין בכתב ולפי
שיקול דעתה ,לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים ולהרחיק מהמתחם כל עובד מעובדיו של
הקבלן והקבלן יהא חייב להפסיק את עבודת העובד ,כאמור ,מיד עם דרישת הרכבת לעשות כן.
הרכבת לא תפצה את הקבלן בדרך כלשהי בעד הפסדים או נזקים שנגרמו לו בשל הדרישה
כאמור לעיל.

.7.7

הקבלן ו/או עובדיו לא ישתמשו בציוד כלשהו של הרכבת במהלך ביצוע השירותים ,למעט פרטי
ציוד אשר ביחס אליהם במפרט (נספח א '5להסכם זה) נקבע מפורשות ,כי יועמד לרשותו של
הקבלן ע"י הרכבת.

.7.06

הקבלן מתחייב בזאת לא להרשות כניסתם ,למתחם בו יבוצעו השירותים ,של אנשים שכניסתם
לא אושרה על ידי מנהל החוזה או מי מעובדי הרכבת.
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.7.00

הקבלן מתחייב בזאת למסור לרכבת ,מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה -
לפי המוקדם ביניהם  -את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידיו ,או
הוכן על ידיו בקשר עם ביצוע השירותים.

.7.05

הקבלן יקיים מערכת פיקוח רצופה על עבודת כל עובדיו באמצעות מנהלים ומפקחים מטעמו
אשר יוודאו כי העבודות מבוצעות כראוי ובהתאם להוראות הסכם זה.

 .51איסור עבודה באמצעות קבלן משנה
.06.0

הקבלן לא יהא רשאי להשתמש בשירותי קבלן משנה אלא במקרים ייחודיים אשר יקבלו את
אישור הרכבת בכתב ומראש ולתקופה קצובה בלבד.

.06.5

למען הסר ספק מובהר ,כי הרכבת אינה מתחייבת לאשר העסקת קבלני משנה .העסקת קבלני
משנה כאמור לא תגרע מאחריותו הכוללת של הקבלן כלפי הרכבת לרבות אחריותו המקצועית,
למילוי התחייבויותיו (בין אלה המבוצעות על ידו ובין אלה המבוצעות על ידי קבלני משנה
מטעמו) תחת הסכם זה על נספחיו ככתבן וכלשונן.

 .00תיאום ופיקוח
.00.0

הרכבת תמנה מנהל מטעמה שיהיה מוסמך לפקח על ביצוע השירותים ותיאומם (להלן:
"המנהל" ) מבלי שהמינוי יגרע מאי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה .למען הסר
ספק ,פעולותיו של המנהל לא יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי טיב השירותים.

.00.5

כמנהל מטעם הרכבת בכל הקשור לביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה
זה ישמש מנהל אגף לוגיסטיקה ומבלי לגרוע מהאמור בנספח א '5לחוזה זה ומיתר
התחייבויותיו של הקבלן:
 .00.5.0הקבלן מתחייב בזה לקבל את הנחיות המנהל וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן
ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 .00.5.5הקבלן ימסור למנהל ,דין וחשבון על ביצוע העבודות כמפורט בנספח א '0להסכם זה ,וכן
על פי בקשת המנהל ,ימסור דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים מידי פעם
בפעם וכן ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו בכל עניין הכרוך והקשור עם ביצוע יתר
התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי נספחיו.
 .00.5.4המנהל או מי מטעמו רשאים בכל עת לבדוק בדיקה על פי תקן או הוראות הרכבת את
טיב וסוג הציוד והחומרים שמשתמש בהם הקבלן ,ואת הסידורים הכרוכים בשירותים
ועל הקבלן לאפשר להם לעשות זאת .קבע המנהל ,כי הללו ,כולם או מקצתם ,אינם
תקינים ,תהא קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את
האמצעים שנפסלו.

 .05מעמד הקבלן
.05.0

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,ומכל התחייבויות הקבלן לשיפוי כמפורט לעיל ולהלן ,ישפה
הקבלן את הרכבת שיפוי מלא ושלם לגבי כל ההוצאות והתשלומים הישירים והעקיפים שייגרמו
לקופה בכל מקרה בו ייקבע ,כי עובד הקבלן הינו עובד הרכבת על פי חוק העסקה .השיפוי כולל
גם כל פיצוי שיינתן לאותו עובד אם תרצה הרכבת לסיים את העסקתו או כל תשלום שכר
ותנאים שישולם לו העולה על אלה שמשלמת הרכבת לקבלן בגינו.

.05.5

מוסכם בזה במפורש ,כי מעמדו ופעולותיו של הקבלן לפי חוזה זה ו/או מכוחו כלפי הרכבת וצד
שלישי כלשהו הינם ויישארו כקבלן עצמאי ,וכי דמי השירות המשתלמים לקבלן תמורות ביצוע
העבודות ייחשבו כשכר קבלני ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לרכבת לפקח,
להדריך ,או להורות לכל אחד מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע
הוראות חוזה זה במלואן.
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.05.4

הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו ומקובל עליו שעל ידי חוזה זה לא נוצרים ולא ייווצרו כל יחסים של
מעביד/מעסיק ועובד בין הרכבת לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,אשר יועסקו על ידי
הקבלן בביצוע העבודות ובהיותו קבלן עצמאי כאמור לא תעמוד לקבלן ולעובדיו ו/או למי
מטעמו ,כלפי הרכבת ,שום זכות מזכויות הנתונות או המוקנות לעובד שכיר לפי כל דין ,נוהג,
הסכם קיבוצי או אחר .שום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש בניגוד למעמדו של הקבלן כקבלן
עצמאי ו/או כמקנה לקבלן מעמד של נציג הרכבת בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

.05.3

הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום וישלם בפועל את שכרם של עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל מי
שיועסק על ידו בביצוע העבודות ,במובנו הכולל והרחב ביותר וכן יהיה אחראי כאמור לביצוע כל
התשלומים ו/או הניכויים לפי כל דין ,נוהג ,הסכם ביצוע ,דרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים
עובדי הקבלן או אחרת החלים על מעביד/מעסיק וכתוקפם מפעם לפעם ,לרבות שכר העובדים,
דמי ביטוח ,דמי הבראה ,שכר שעות נוספות ,מס מקביל ,תשלומים לקרן פיצויים או קרן
מבטחים ,תשלומים בגין מחלה או בגין לידה ,מיסים ממשלתיים אחרים ,היטלים ,תשלומי ו/או
מלוות חובה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ושאר זכויות סוציאליות למיניהן ,והוא בלבד יהיה
אחראי לכל תביעה של עובדיו ו/או מי שיועסק על ידו במתן השירותים ו/או מי מהם בגין הנ"ל,
כולם או מקצתם.

.05.2

הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים ו/או הדינים ו/או המנהגים הנוהגים בקשר עם חובותיו
של מעביד כלפי עובדיו ,ובין היתר ,אחר רשימת כל חוקי העבודה.

.05.0

הקבלן מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל דרישה ו/או תביעה ,במישרין ו/או בעקיפין ,מצד עובד
הקבלן ו/או מי שמועסק על ידו בביצוע השירותים ו/או מי מטעמו ,ו/או לחלופין מצד רשות ו/או
גוף אחר בכל עניין הנוגע לזכויות עובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו בקשר עם עבודתם,
זכיותיהם ותנאיהם.

.05.1

הקבלן מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הרכבת ו/או כל מי מטעמה ,מיד עם דרישתם
הראשונה ,בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עורך דין
שייגרמו לרכבת ו/או למי מטעמה עקב כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגדה מצד עובד הקבלן
ו/או מי שמועסק על ידו ו/או מי מטעמו ו/או חליפו ו/או מצד רשות ו/או גוף מהנזכרים לעיל בגין
ו/או בקשר לעובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו ו/או למשכורתם ו/או
לזכויותיהם ו/או לתנאיהם.

.05.8

היה ועובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו ו/או מי מטעמם ,יפנו לרכבת בדרישה ו/או יגישו נגד
הרכבת תביעה המבוססת על קיום יחסי עובד ומעביד ביניהם לבין הרכבת ,ייקח על עצמו הקבלן
את הטיפול המלא בדרישה ו/או התביעה.

.05.7

לא פעל הקבלן כאמור ,תפעל הרכבת נגד הדרישה או התביעה ,כאמור ,והקבלן יישא בכל
ההוצאות הקשורות והנובעות מכך לרבות ,אך לא רק ,שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות
בגינן.

.05.06

הקבלן יחזיר לרכבת הוצאותיה שהוצאו כאמור ,מיד עם דרישה כאמור.

.05.00

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ישפה הקבלן את הרכבת על כל הוצאה ,תשלום ו/או נזק שייגרמו
לרכבת עקב טענה לקיומם של יחסי עובד ומעביד בין הרכבת לבין מי מעובדי הקבלן ו/או
המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיומם של יחסים כאמור ,בין
הרכבת לבין מי מהעובדים ו/או המועסקים על ידו ו/או הקשורים בקביעה כאמור ו/או שעילתם
ביחסי עובד ומעביד בקשר לעובדים ו/או המועסקים הנ"ל; ובכלל זה ישפה הקבלן את הרכבת על
כל ההוצאות המשפטיות שתוציא הרכבת בכדי להתגונן מפני תביעה בה תיטען טענה כאמור.
למען חסר ספק מובהר בזאת ,כי חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לרכבת ינבע מפסק דין
ובין אם מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.

.05.05

הרכבת תיידע את הקבלן אודות כל דרישה ו/או תביעה משפטית שהוגשה נגדה במקרים
המפורטים לעיל בסעיף זה.

.05.04

הקבלן מתחייב לשפות את הרכבת על כל תשלום ,לרבות דמי נזק ו/או פיצוי אשר הרכבת תשלם
ו/או תחויב לשלם על פי פסק דין ו/או הסכם ו/או בכל דרך אחרת והנובע מאחריות לכל נזק לצד
ג' כלשהו ,לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש ,שיגרם על ידי מי מהעובדים ו/או המועסקים של
הקבלן ,לרבות נזק שייגרם כתוצאה מעבודתו של כל עובד ו/או מועסק של הקבלן בקשר לעבודות
המבוצעות עבור הרכבת ולרבות בגין מעשיו ו/או מחדליו ,או רשלנותו של מי מעובדי הקבלן ו/או
המועסקים על ידו ,בין אם הנזק ייגרם על ידי מי מעובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו,
במישרין ו/או בעקיפין.
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.05.03

היה וביום סיום תקופת החוזה ו/או הארכותיו ע"פ העניין יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר
למעמדו של עובד לאור חוק העסקה ובכלל ,וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית
המוסמכת בדבר ,תהא הרכבת רשאית להורות לקבלן על הארכת הערבות הבנקאית לסכום
ולתקופה נוספים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 .04תקופת החוזה
.04.0

תקופת חוזה זה היא ל 40 -חודשים החל מיום ____ ועד ליום _____ (להלן" :התקופה
הראשונה").

.04.5

הרכבת בלבד רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה ב 1 -תקופות נוספות בנות 05
חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות יחדיו לתקופה נוספת שלא תעלה על  83חודשים סך
הכל מתום התקופה הראשונה (להלן" :תקופת האופציה") .מובהר ,כי כל עוד לא הודיעה הרכבת
על אי הארכה בכתב ,הרי שהסכם זה יחשב כאילו הוארך על ידי הרכבת .למען הספר ספק,
מובהר ,כי אין הקבלן יכול להתנגד להארכת ההסכם וככל שהרכבת תהיה מעוניינת להאריך את
ההסכם ,יחשב הסכם זה כאילו הוארך.

.04.4

הקבלן מצהיר ,כי הוא מתחייב לבצע את העבודות נשוא חוזה זה למשך תקופת ההתקשרות
ותקופת ההתקשרות המוארכת ללא תנאים מגבילים כלשהם.

 .03התמורה
.03.0

תמורת ביצוע השירותים וביצוע יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה תשלם הרכבת
לקבלן כמפורט בנספח ד' לחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :התמורה").

.03.5

כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על
העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .הרכבת תהיה רשאית לנכות
מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שיגיע לה לפי חוזה זה ותהיה רשאית לנכות סכומים שעל
הקבלן לנכות לפי כל דין ,כגון מיסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים ,והעברתם למוטב יהווה
תשלום לקבלן.

.03.4

מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וסופית וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת
לקבלן ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של
הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרכבת העלאות
או שינויים בתמורה ,בהתאם לתנאי חוזה זה ,בין מחמת עלויות שכר עבודה ,שינויים בשער
החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין
וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.

 .02אחריות לנזקים
.02.0

הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות גוף
ו/או רכוש שייגרמו לרכבת ,לעובדיה ,למוזמניה וכל מי מטעמה וכן לקבלן ,לעובדיו ,למוזמניו
ולכל מי מטעמו ,וגם כל גוף ,אדם או צדדים שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או מחדל של הקבלן,
עובדיו ,שליחיו ,או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה
לרבות חבלה ברכוש ויהיה חייב לסלקו לניזוקים ,וכן הוא מתחייב לפצות את הרכבת על כל
סכום שתחויב הרכבת לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת
עו"ד .אחריותו של הקבלן תהא תקפה אף אם תחויב הרכבת בתשלום לניזוק כלשהו או לכל אדם
או גורם אחר בגין היותה מחזיקה במקרקעין או מכל טעם אחר של אחריות ,או על יסוד כל
סיבה אחרת.

.02.5

הרכבת לא תישא באחריות כלשהי לפגיעה ,נזק ,או הפסד ,שייגרמו במישרין או בעקיפין ,לגוף או
לרכוש של כל אדם שהוא ,לרבות לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ,לעובדי הרכבת ,למי
מטעמה ,ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר ,שניפגע או ניזוק כתוצאה ממעשה או ממחדל של הקבלן,
של עו בד מעובדיו או של מי מטעמו ,בקשר עם החוזה וביצוע העבודות וכל האחריות לכל מקרה
ומקרה כנ"ל ולתוצאותיו ,תחול על הקבלן בלבד.

.02.4

למען הסר ספק ,מודגש ,כי האחריות על נזקים ,בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש ,שייגרמו במישרין
או בעקיפין ,לאדם ו/או לגוף כלשהו ,בין הקשור לקבלן ,בין הקשור לרכבת ובין צד שלישי,
בקשר עם ו/או עקב ביצוע העבודות ,מוטלת על הקבלן ועליו בלבד ,והרכבת לא תישא באחריות
לנזקים אלו.

.02.3

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את הרכבת על כל הפסד ,נזק ,או אובדן לגוף או לרכוש של
הרכבת ו/או צד שלישי כלשהו ,אשר נגרמו בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו ו/או סוכניו ו/או הבאים מכוחו.
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.02.2

הקבלן מתחייב לתקן כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל ,מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

.02.0

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ובמפורש בנוסף לאחריות כאמור,
הקבלן קבל על עצמו את הוראות חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"מ  ,0786 -בכל הנוגע
לאחריותו של יצרן ו/או יבואן ,כאילו היה היצרן ו/או היבואן כמשמעו בחוק האחריות הנ"ל.

.02.1

אירע כל נזק לרכוש הרכבת ,הרכבת תהיה רשאית אך לא חייבת לבצע תיקונים אם הקבלן לא
יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ,או לא יבוצעו מיד עם קרותם  -אם העניין דחוף ,ולחייב את
הקבלן במחירם .למען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל
אובדן שנגרמו במהלך ביצוע העבודות ו/או עקב ביצוען וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם;
ואם לא יעשה כן תהיה הרכבת רשאית לעשות כן ולהיפרע מהקבלן  -בין בדרך של קיזוז או עיכוב
תשלומים ,בין בדרך של מימוש הערבות הבנקאית שהפקיד הקבלן ,כולה או חלקה ,ובין בכל דרך
חוקית אחרת.

.02.8

אם הרכבת תחויב לשלם סכום כלשהו כתוצאה מעילה מהעילות שנמנו לעיל ,מתחייב הקבלן
לשפות ולהחזיר לרכבת כל סכום שישולם על ידה מיד עם דרישתה .חובתו הנ"ל של הקבלן תהא
תקפה אף אם תחויב הרכבת בתשלום לניזוק כלשהוא או לכל אדם אחר בגין היותו מחזיק
במקרקעין הגובלים עם שטחי מסילות הברזל או מכל טעם אחר של אחריות ,או על יסוד כל
סיבה אחרת .הרכבת תודיע לקבלן בהקדם על תביעתה כדי לאפשר לקבלן להגן על זכויותיו.

.02.7

הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיארע לציוד ,כל וכל חפץ אחר השייך לקבלן ,או בקשר
אליהם ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות אלו אשר יאוחסנו במקום האחסון ,ומכל סיבה וטעם שהם,
לרבות קלקול ,השחתה ,גניבה ואובדן ,והוא משחרר בזאת את הרכבת ופוטר אותה מכל אחריות
לכל נזק שהוא בקשר עם הנ"ל ,למעט נזק שיגרם בזדון ע"י עובדי הרכבת.

.02.06

סיומו של חוזה זה ו/או השלמת השירותים על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי
נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים ו/או מהציוד או קשורה אליו.

 .00ביטוח
.00.0

משך כל תקופת ביצוע עבודות התקנת הציוד ,על הקבלן על הקבלן לערוך אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל ביטוח עבודות קבלניות ולהמציא לידי הרכבת את אישור עריכת ביטוח
עבודות הקבלן המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח ה'"( 5אישור
ביטוח עבודות הקבלן" ו"-ביטוח עבודות הקבלן" ,בהתאמה) חתום בידי מבטח הקבלן והמעיד
על כך .המצאת אישור ביטוח עבודות הקבלן כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות,
ולרכבת תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן הקבלן ביצוע העבודות ,היה ואישור ביטוח
עבודות הקבלן לא הומצא כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות.

.00.5

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה ו/או על-פי דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים אצל
חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין בכל משך תקופת החוזה ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף לחוזה זה ,מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן
כנספח ה'( 2בהתאמה להלן" :אישור ביטוחי הקבלן" ו" -ביטוחי הקבלן").

.00.4

ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת ,מתחייב הקבלן להמציא לידי הרכבת ,לא יאוחר ממועד
תחילת תקופת החוזה את אישור ביטוחי הקבלן ,כשהוא חתום בידי מבטחו .הקבלן מצהיר כי
ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הקבלן הינה תנאי מתלה ומקדמי להכנסת נכסים כלשהם
למתחם (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי סעיף  00.0לעיל) ,והרכבת תהיה
זכאית (אך לא חייבת) למנוע מן הקבלן את הכנסת הנכסים (זולת נכסים הכלולים בעבודות
המבוטחות על-פי סעיף  00.0לעיל) כאמור ו/או לקבלת חזקה במתחם (לפי המוקדם מבין
המועדים) ,במקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד שצוין לעיל.
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.00.3

הקבלן פוטר ,בשמו ו/או בשם הבאים מטעמו ,את הרכבת ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה
ו/או הבאים מטעם הגופים ,הנזכרים לעיל מאחריות מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד
כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן למתחם או המשמש את הקבלן ו/או הבאים
מטעמו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ,ולא תהיה לקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן,
כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הרכבת ,מדינת ישראל – משרד התחבורה והבאים מטעם
הגופים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם ,הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.

.00.2

לא יאוחר מ 03-יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי הרכבת
את אישור ביטוחי הקבלן בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת .הקבלן מתחייב לחזור
ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה
בתוקף.

.00.0

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לרכבת כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לנספח ה' ,5מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש
ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 46 ,יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

.00.1

למען הסר ספק ,מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים הנקובים בסעיף  00זה ,לא תפגע
בהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל חובת תשלום
שחלה על הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על-פי החוזה ,גם אם יימנעו ממנו
ביצוע עבודות ו/או הכנסת נכסים למתחם בשל אי הצגת האישורים במועד.

.00.8

הרכבת רשאית לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי הקבלן ,והקבלן מתחייב לבצע כל
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף  00זה .הקבלן
מצהיר כי זכות הביקורת של הרכבת ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקונם כמפורט
לעיל ,אינה מטילה על הרכבת ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או הבאים מטעם הגופים
הנזכרים לעיל חובה ו/או אחריות כלשהן בכל הקשור לאישורי הביטוח ,טיבם ,היקפם ותקפם
של הביטוחים ,הנערכים על-פיהם או לגבי העדרם ,ואין בזכות הביקורת כדי לגרוע מחבות
כלשהיא ,המוטלת על הקבלן על-פי חוזה זה ו/או על-פי דין.

.00.7

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות ביטוחי הקבלן ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ,ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבלן יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל
תקופת החוזה.

.00.06

הקבלן מתחייב לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות אשר יפורסמו (באם יפורסמו) מעת לעת על ידי
הרכבת.

.00.00

למען הסר ספק ,מוסכם כי גבולות האחריות ,המתחייבים מן האמור בנספחים ה' 0ו-ה' ,5הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן .הקבלן מצהיר ומאשר ,כי הוא יהיה מנוע מלהעלות
כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או הבאים מטעם
הגופים הנזכרים לעיל ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

.00.05

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה ,בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות
וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ''ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל
עובדיו ,שלוחיו ומשמשיו שיועסקו בתקופת החוזה ,לרבות אלה שיועסקו בה באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת החוזה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ''ל.

 .01עבודה לקויה ופיצויים מוסכמים
.01.0

במקרה שהקבלן לא יבצע עבודות כלשהן מהעבודות לשביעות רצון מנהל החוזה יהיה עליו לשלם
לרכבת פיצויים מוסכמים כמפורט בנספח א '5לחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
מובהר ,כי סך כל הפיצויים המוסכמים שיוטלו בפועל על הקבלן מכח ס"ק זה ב 05 -חודשים
נתונים לא יעלה על  . ₪ 266.666אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד לפי כל דין ו/או הסכם שיש
לרכבת (לרבות תביעה לפיצויים) ובפרט אם וככל שעלה סכום הפיצויים המוסכמים שהוטלו על
הקבלן לפי ס"ק זה ב 05 -חודשים נתונים על  ₪ 266,666שאז מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיש
לרכבת לפי כל דין /ואו חוזה תחשב חריגה כאמור כשלעצמה כהפרה יסודית של הקבלן את
הוראות חוזה זה והרכבת תהא רשאית לבטל לאלתר לבטל חוזה זה בשל כך.

.01.5

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד של הרכבת ,הן על פי החוזה והן על פי הדין ,ובנוסף אליהם,
מוסכם בזאת במפורש כי בכל מקרה שהקבלן יפר את החוזה הפרה יסודית ,יהיה חייב הקבלן
לשלם לרכבת פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של ( ₪ 211,111מאתיים אלף ש"ח).
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.01.4

סכומי הפיצוי הנקובים בנספחים הנ"ל או בסעיף זה יהיו צמודים עפ"י המפורט בנספח ד' לעיל.
הרכבת תהא רשאית לקזז פיצויים מוסכמים אלה מסכומים המגיעים ממנה לקבלן על פי חוזה
זה או לנקוט בכל דרך אחרת לגבייתם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .הוראות סעיף זה באו להוסיף
על זכויות הרכבת ולא יגרעו מהוראות חוזה זה.

.01.3

כל האמור לעיל בסעיף זה (ובכלל זה האמור בסעיף  )01.0לא יפגע בזכותה של הרכבת לתבוע
מהקבלן פיצויים בשל אי ביצוע משביע רצון של עבודה שלא פורשה בנספחים או בעד הפרה
אחרת כלשהי שלתנאי חוזה זה בהתאם לאמור בו ,או על פי כל דין .למען הסר כל ספק ,הטלת
פיצויים מוסכמים כאמור לא יגרעו מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית
הרכבת.

.01.2

למען הסר ספק ,מובהר ,כי בנוסף לפיצויים מוסכמים כאמור תהא רשאית הרכבת להטיל על
הקבלן קנסות אשר יוטלו על הרכבת בשל מעשה ו/או מחדל של בקבלן ,לרבות קנסות שיוטלו על
הרכבת מאת משרד הבריאות ,והקבלן מתחייב לשפות ולפצות את הרכבת בגין כל סכום כאמור
במלואו.

.01.0

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,קבע המנהל כי שירות מהשירותים ,כולו או מקצתו ,לא בוצע
כיאות או כי תחנה או אתר אינם נקיים די הצורך ,תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב ולבצע
את השירות לשביעות רצונו של המנהל .לא תוקן השירות הלקוי בהקדם האפשרי לשביעות רצונו
של המנהל ,רשאי ת הרכבת להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את השירותים ,ולשלם
עבור השירותים מתוך הכספים המגיעים לקבלן .למען הסר כל ספק ,לקבלן לא תגיע תמורה
כאמור.

 .08שיפוי
חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן בין אם הוא נובע
מתביעתו של עובד הקבלן או עובד של הרכבת או של צד שלישי (לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור
קנסות שיוטלו על הרכבת על ידי משרד התחבורה ו/או על ידי כל רשות שלטונית הפועלת לפי כל
דין) או של מ בטח או מכל מקור אחר ,תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הקבלן על כל
נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר
טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור ,בתוספת הצמדה והקבלן יחזיר לה
סכומים אלה מיד לאחר שהרכבת תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור .הרכבת
תודיע לקבלן על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה.
 .07ערבות ביצוע בנקאית
.07.0

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בקשר עם החוזה ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד
שהרכבת תהא זכאית להם ,בין על פי הדין ובין על פי הוראות החוזה ,ימציא הקבלן לרכבת ,בעת
החתימה על חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בסך  211,111ש"ח (מאתיים וחמישים אלף
 )₪בנוסח במצ"ב כנספח ט '5לחוזה .הערבות תהא בתוקף עד לתום  4חודשים מתום תקופת
ההתקשרות הראשונה .במהלך תקופת האופציה ככל ותמומש תוחלף הערבות ע"י הקבלן ועל
חשבונו בערבות בסך ( ₪ 066,666מאה אלף  ) ₪וזאת למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן ,לפי
המאוחר.

.07.5

הקבלן ידאג להארכת הערבות הבנקאית או להמצאת ערבות בנקאית חדשה ,אם תחליט הרכבת
על מימוש האופציה הקנויה לה בס"ק  07.5לעיל .עלויות הארכת תוקף הערבות ו/או המצאת
הערבות החדשה ,יחולו על הקבלן.

.07.4

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  50.0לעיל ,לרכבת נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות במידה
וההיקף של חוזה זה יגדל מעבר ל 52% -בשנה מהיקפו בפועל.

.07.3

הרכבת תהא רשאית לגבות מהערבות ,מיד ,כל סכום שהוא בקשר עם החוזה ,או כדמי נזק ,או
כפיצוי ,או כשיפוי ,או לשם החזרת כל הוצאה שהרכבת נשאה בה בגין או בקשר לחוזה או בקשר
לאי קיום הוראה או תנאי כלשהו מהוראות או תנאי החוזה ,מבלי להיזקק לפסק דין ,אסמכתא
משפטית או הוכחת תביעה כלפי הבנק הערב ומבלי לגרוע מזכותה של הרכבת להפעיל כל זכות
או סעד או תרופה אחר ים המוקנים לה על פי החוזה ,או על פי דין .אין בגובה הערבות כדי לשמש
הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של מימושה.

.07.2

הרכבת תודיע לקבלן על כוונתה לגבות מהערבות סכום כלשהו ( 1שבעה) ימים לפני מועד הגביה.
גבתה הרכבת סכום כלשהו מהערבות ,חייב הקבלן תוך ( 1שבעה) ימים מיום קבלת הודעה על
הגביה להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי (בטרם הגביה) בתוספת הפרשי הצמדה
כאמור .דין הערבות על פי ס"ק זה כדין הערבות על פי ס”ק  50.0לעיל ,לכל דבר וענין.
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.07.0

הקבלן יישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאות הערבות ,הארכתה ובכל הנוגע אליה.

 .21איסור הסבת זכויות
.56.0

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר ,זולת עובדיו או שליחיו ,בביצוע
השירותים לפי הסכם זה ,אלא אם קיבל על כך הסכמת המזמין בכתב מראש ולפי התנאים
שיקבע המזמין לכך.

.56.5

המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו על פי הסכם זה לכל מי שימצא
לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיה ,כלפי מי שהועברו לו הזכויות ו/או
ההתחייבויות כאמור ובכלל זה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי להמחות ולהסב
זכויותיו על פי הסכם זה לגוף ניהולי ככל שימצא לנכון.

.56.4

אישר המזמין בכתב לקבלן להמחות את זכויותיה לפי הסכם זה או חלקן לאחר ,לא יהיה
באישור כזה כדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיה כלפי המזמין כמפורט בהסכם זה
וחוברת המכרז.

 .25סודיות והעדר ניגוד עניינים
.50.0

בסעיף זה פרוש הקבלן הינו הקבלן ,קבלני המשנה וכל מי מטעמם וכל הפועל למענם ומטעמם
במתחם.

.50.5

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהוא ,ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה,
להודיע למסור ,לפרסם ,לגלות ,להעתיק ,או להשתמש שלא בהקשר להסכם זה ,או להביא
לידיעת כל אדם ,למעט המזמין ,עובדיו ומי מטעמו עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו אשר נשוא סעיף
זה דרוש להם לצורך ביצוע השירות ,כל ידיעה ,מידע ,מסמך וכל חומר אחר (להלן" :חומר") בין
בכתב ,בין במדיום אחר ובין בכל דרך אחרת ,למעט חומר שהוא נחלת הכלל ,שיגיע אל הקבלן
במלואו או בחלקו בהקשר עם מתן השרות ,או בתוקף מתן השירות וכל זאת תוך תקופות
ההתקשרות ,לפני תחילתן או לאחר מכן.

.50.4

כל החומר המפורט לעיל לא יוצא מרשות המזמין ו/או ממתקניו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו,
אלא אם כן במהלך השירות נשוא הסכם זה ,תהיה צורך בהוצאתו ממתקני המזמין ,שאז ינקוט
הקבלן ו/או מי מטעמו בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיה ע"פ הסכם זה
ויחזירו במלואו מיד עם דרישת המזמין ,ו/או בסיום מתן השירות או בהתגלה מצב של ניגוד
אינטרסים כאמור להלן.

.50.3

הקבלן מתחייב לחתום בעצמו וכן להחתים כל קבלן משנה על טופס הצהרת סודיות כמפורט
בנספח ו' להסכם זה.

.50.2

הקבלן מצהיר ,כי אין בביצוע הסכם זה על ידו (לרבות על ידי כל מי מהמועסקים על ידו ו/או
מטעמו ) כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי,
בינו (לרבות כל מי מהמועסקים על ידה ומטעמו) ובין המזמין .כמו כן ,מתחייב הקבלן להימנע
מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים כאמור ובכל מקרה שייווצר ניגוד אינטרסים כאמור או
חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה תודיע על כך הקבלן למזמין ללא כל שיהוי וידאג מידית
להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

.50.0

אם ימצא המזמין כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים בין הקבלן לבין המזמין ,יהיה המזמין רשאי
לבטל הסכם זה לאלתר בלי לשלם לקבלן פיצוי או פיצויים כלשהם פרט לתשלום בגין העבודה
שבוצעה בפועל עד מועד ביטול החוזה .כמו כן ,בכל התקשרות בין הקבלן לבין קבלן משנה יוכנס
סעיף דומה לסעיף זה כדי למנוע ניגוד אינטרסים מול המזמין כך שבמקרה של ניגוד אינטרסים
על הקבלן להודיע על כך למזמין והמזמין יהיה רשאי לדרוש החלפת אותו קבלן משנה אם לא
ניתן יהיה למנוע מצב של ניגוד אינטרסים כזה.

 .55הוראות הדין ,הוראות בטיחות וביטחון
.55.0

הקבלן מתחייב להשתמש בשיטות עבודה המבטיחות בטיחותם של עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או
הרכבת ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ולקיים בעצמו ועל ידי עובדיו ו/או
כל מי מטעמו ולגרום לכך כי יקוימו הוראות פקודת הבטיחות ,התקנות על פיה ,הוראות כל דין
אחר בדבר בטיחותם של עובדיו והוראות הרכבת.
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.55.5

הקבלן מתחייב להכין בטרם התחלת מתן השירותים ,תוכנית לניהול הבטיחות הכוללת הערכת
סיכונים לשירותים וזאת ללא תמורה נוספת.

.55.4

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוקי הבטיחות בעבודה ,פקודת מסילות הברזל ,התשל"ב -
 ,0715חוקי העזר למסילות הברזל והוראות הרכבת ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים
קיימים או מומלצים בנוגע לבטיחות ,רישוי ,תברואה ,בריאות ,ניקיון וגהות עובדים .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,הקבלן ומי מעובדיו יבצעו את העבודות בהתאם לנספח הבטיחות והביטחון
המצורפים כנספח ג לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.55.3

הקבלן מתחייב בזאת ,כי הוא ,עובדיו וכל מי מטעמו יקראו את הוראות הבטיחות והביטחון לפני
תחילת העבודות ויפעלו בהתאם לאמור בהם.

.55.2

הקבלן מתחייב להדריך את עובדיו ושלוחיו בנושאי בטיחות בעבודה ,ידאג לריענון ההוראות
בהתאם לנסיבות ויקיים פיקוח הולם של צוות עובדיו להוראות הבטיחות בעבודה ,בהתאם
לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשל"ט 0717
ולהוראות פקודת הבטיחות בעבודה ,הכללים והתקנות אשר הותקנו מכוחה ו/או חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התקנות והכללים אשר הותקנו מכוחו.

.55.0

הקבלן יקיים שגרת בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדיו החשופים לגורמים שלגביהם קיימת
דרישה על פי כל דין לעריכת בדיקות אלה.

.55.1

הקבלן מתחייב לפעול על פי תקנות הבטיחות לעבודה בגובה התשס"ז 5661-ולספק לעובדיו את
הציוד הנדרש ,לפקח על עבודתם בעת ביצוע עבודה בגובה ולהפעיל עובדים מוכשרים ומוסמכים
בלבד לעבודה בגובה.
הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם הרכבת בעת תחקור אירועי בטיחות.

.55.8

 .54סיום החוזה ,ביטול החוזה והפרתו
.54.0

הרכבת תהיה רשאית לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא לרבות מטעמי נוחות ,ובכלל זה בשל
שיקולים ארגוניים או תקציביים ,וזאת על ידי מתן הודעה בכתב ומראש לקבלן .ניתנה הודעה
כאמור יסתיים תוקפו של החוזה תוך  46יום מיום מסירת ההודעה לקבלן .הופסק החוזה כאמור
יהא הקבלן זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת הרכבת,
כמועד סיום החוזה.

.54.5

הקבלן מצהיר בזאת ,כי לקח בחשבון בעת חתימת הסכם זה את האמור לעיל ומוותר על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,לרבות ויתור על תוספת תשלום מעבר לקבוע בהסכם זה על
נספחיו.

.54.4

בוטל הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ו/או בכל שלב שהוא ,ו/או הסתיים תוקפו ,מתחייב המזמין
להעביר את כל הידע והמסמכים הנוגעים לאספקת השירותים ,לידי המזמין ו/או למי מטעמו,
וזאת בהתאם לתוכנית כמפורט בנספח יא' להסכם זה (להלן :תוכנית ההפרדות) .בנוסף ,יידרש
הקבלן לבצע הדרכה וחפיפה בהתאם להנחיות המזמין והכל בהתאם לתוכנית ההפרדות כמפורט
במפרט בלוחות הזמנים הקבועים שם ו/או בלוחות הזמנים שיקבעו על ידי המזמין

.54.3

לא בוצעה תוכנית ההפרדות לשביעות רצון המזמין ולא בוצעה חפיפה מלאה ומסודרת
המאפשרת למזמין להפעיל בעצמו ו/או באמצעות אחרים את המערכת במלואה ,אזי שמבלי
לגרוע מכל סעד העומד לרשות המזמין לפי כל דין יהיה רשאי המזמין  .0לעכב תשלומים
המגיעים לספק ( )5לחלט את ערבות הביצוע ו/או ערבות בתחזוקה במלואה ( )4לגבות מהקבלן
כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו ובכלל זה לחייב את הקבלן בכל הוצאה שתהיה לו בתוספת .56%

.54.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לרכבת על פי החוזה או הדין ,מוסכם
במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן ,תהא הרכבת זכאית לבטל את החוזה
מיד:
 .54.2.0הקבלן הפר את ההסכם וההפרה לא תוקנה בתוך  1ימים מדרישת הרכבת בכתב.
 .54.2.5הקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית.
 .54.2.4מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה ,ייחשבו המעשים או המחדלים הבאים וכל אחד
מהם להפרה יסודית מצד הקבלן ,הפרת הסעיפים.4,3,0,8,7,02,00,07,56 :
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 .54.2.3הוגשה בקשה לפירוק זמני ו/או קבוע של הקבלן ו/או לכינוס נכסי הקבלן או חלק מהם
ו/או למינוי מפרק זמני או קבוע לקבלן ו/או למינוי כונס נכסים זמני ו/או קבוע לקבלן
ו/או למינוי מנהל מיוחד לקבלן ו/או הוחל במשא ומתן לקראת הסדר לטובת נושי
הקבלן או דיון בהסדר כזה ,והכל אם הבקשה או המשא ומתן לא בוטלו או הוסרו או
הופסקו ,לפי העניין ,תוך  1ימים ,או במועד הדיון הראשון במעמד הקבלן ,לפי המוקדם
מבניהם.
 .54.2.2הוטל צו עיקול כנגד מרבית נכסי הקבלן ו/או נפתחו הליכי הוצאה לפועל ביחס למרבית
נכסי הקבלן ואלו לא הוסרו בתוך  03ימים ממועד הטלתם או פתיחתם ,לפי העניין ,או
במועד הדיון הראשון בהליך במעמד הקבלן ,לפי המוקדם מבניהם.
.54.0

עם סיום חוזה זה ו/או ביטולו ו/או הפסקתו בכל דרך שהיא יפנה הקבלן את שטח מסילות
הברזל וכן יפנה כל מקום שהורשה להשתמש בו לצרכיי מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה .לא
יעשה כן ,ייחשב הקבלן למסיג גבול .כן תהיה רשאית הרכבת ,מבלי לפגוע בכל זכות הנתונה לה
על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,לאחוז בכל האמצעים הנראים לה על מנת לפנות את הקבלן משטח
מסילות הברזל וכל מקום שהורשה להשתמש בו לצרכיי מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה,
לסלק כליו ומטלטליו ו/או לשלחם לביתו ו/או למשרדו הרשום  -על חשבונו ואחריותו ובכל עת
לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להשאיר את
ציוד הרכבת במצב תקין ושמיש כפי שקיבלו לידיו.

.54.1

היה וההסכם בוטל או היקפו צומצם עקב הפרה יסודית של הקבלן ,את התחייבויותיו על פי
תנאי ההסכם ,תהיה הרכבת רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי לפגוע בזכויותיה האחרות,
להזמין  -על חשבון הקבלן אצל ספק אחר את השירותים נשוא הסכם זה .במקרה והמחיר
שישולם לקבלן החלופי יעלה על המחיר שנקבע בעד השירותים בהסכם זה ,רשאית הרכבת לחייב
בהפרש המחיר את הקבלן ולגבות ההפרש האמור מהקבלן .חשבון בחתימת הקבלן החלופי
ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום ששילמה הרכבת לקבלן החלופי ובתנאי שהרכבת תצהיר כי
הסכום ששולם על ידה הינו בהתאם להתקשרות עם הקבלן החלופי ולפי נוהלי הרכבת.

 .53העדר ויתור
במקרה והרכבת לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי הסכם זה ,לא יחשב
הדבר כויתור ,ארכה ,הנחה ,או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לא לגבי המקרה
המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן ,ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ,והרכבת תוכל תמיד להשתמש
בזכויותיה בכל עת.
 .52אי תחולת חוק הגנת הדייר
הצדדים מצהירים ,כי ידוע להם-:
.52.0

כי ביום תחילתו של חוק הגנת הדייר הנכסים המשמשים כמטבחים ו/או כחדרי אוכל (להלן
ביחד – המבנה) לא היה מושכר לדייר מוגן ו/או לא היה דייר מוגן הזכאי להחזיק במבנה ו/או
המבנה התפנה מכל דייר הזכאי להחזיק בו ,וכי עובר לחתימת הסכם זה לא הייתה לאיש זכות
להחזיק במבנה על-פי חוק הגנת הדייר ו/או כי פקעה זכותו של הדייר המוגן במבנה – במידה
שהיה דייר כזה.

.52.5

כי הקבלן לא שילם לרכבת ,בין במישרין ובין בעקיפין ,סכום כלשהו כדמי מפתח ,או כל תמורה
אחרת עבור הסכמתו ליתן לו רשות שימוש במבנה.

.52.4

כי חוק הגנת הדייר (נוסח משוב) ,התשל"ב –  0715או כל חוק שיבוא במקומו או תקנות כלשהן
שתוצאנה מכוחו לא יחולו על ההתקשרות שעל-פי הסכם זה.

 .50זכות עכבון
.50.0

עם תום תקופת חוזה זה או ביטולו מתחייב הקבלן לסלק ולהוציא על חשבונו משטח מסילות
הברזל וכן מכל מקום שהורשה להשתמש בו ומסביבתם את כל המכשירים ,המכונות ,הציוד,
החומרים והחפצים השייכים לו או לעובדיו ,עוזריו או שליחיו ,או שהובאו לשם על ידו או על
ידם ,אך לרכבת תהא זכות עכבון עליהם בגין כל חוב שעודנו חב הקבלן לרכבת.

.50.5

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד ,או שיעמוד ,לזכות הרכבת ,על פי חוזה זה או על
פי דין ,מוסכם בזאת כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל
זכות שהיא ,לגבי מסמכים ,מידע או ציוד השייכים לרכבת או שיגיעו לידי הקבלן בשל כל דבר
ועניין הקשור לחוזה זה.
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 .51סמכות השיפוט
סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור בהסכם זה או הנובע ממנו ,תהא לבית המשפט המוסמך בתל -
אביב בלבד.
 .28ביצוע פעולות וקיזוז
.58.0

כל פעולה ,או מעשה ,או תשלום ,שהקבלן חייב לעשות ,או לבצע ,או לשלם ,בהתאם לתניות
החוזה ולא נעשו ,או בוצעו על ידו במועד הקבוע ,או מועד שנקבע בהתאם להוראות החוזה,
רשאית הרכבת לעשותן או לבצען על חשבון הקבלן ,לאחר שהודיעה לקבלן בכתב על דרישתה
לביצוע המעשה האמור ,והקבלן לא ביצעם תוך המועד הנקוב בדרישה.

.58.5

הקבלן יחזיר לרכבת את הוצאותיה בביצוע הפעולות כאמור ,בתוספת  02%מסכום זה כהוצאות
כלליות של הרכבת ,וזאת תוך ( 1שבעה) ימים מיום משלוח חשבון הרכבת .ביצוע הפעולות
כאמור ע"י הרכבת לא יגרע מכל זכות אחרת הנתונה לרכבת על פי החוזה או על פי כל דין.

.58.4

לרכבת הזכות לקזז מכל סכום שיהיה הקבלן זכאי לקבל ממנה ,אם יגיע לו ,כל סכום המגיע לה
מהקבלן ,אם יגיע ,בקשר עם חוזה זה ,או כל התקשרות אחרת ביניהם .לקבלן לא תהיה כל זכות
קיזוז בקשר עם החוזה או כל זכות קיזוז כאמור לעיל.

 .57חובות הקבלן
בחוזה זה כל החובות החלים על הקבלן חלים גם על עובדיו ,משמשיו ,שליחיו או מי מטעמו של הקבלן וכל
האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך ,וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.
 .46הודעות
כל הודעה לפי חוזה זה תימסר על ידי צד למשנהו באופן אישי או בדואר רשום לפי כתובות הצדדים
שבמבוא לחוזה ותחשב כאילו נתקבלה לאחר  15שעות מעת המסירה בבית הדואר ,קבלה הנושאת חותמת
הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה .על אף האמור לעיל ,הודעה אשר נמסרה ביד תחשב כאילו נתקבלה
במועד המסירה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________
הקבלן

הרכבת
הרכבת
אישור

כבא כוחו של הקבלן
מרחוב
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח
מצהיר בזאת כי ההחלטה של הקבלן לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין ,כי החתומים על חוזה זה מוסמך(ים)
לחתום עליו וכי חתימת הקבלן כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.

תאריך
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עו"ד  /רו"ח

הנספחים
הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן ,ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א:
נספח א:
נספח א'5

מפרט הטכני לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחי

נספח א- '2

המתחם

נספח ב'5

נוסח צו התחלת עבודה

נספח ב'2

נוסח תעודת השלמה

נספח ג' -

נספח ביטחון.

נספח ד' -

התמורה

נספח ה'- 5

אישור ביטוח עבודות הקבלן.

נספח ה'- 2

אישור ביטוחי הקבלן.

נספח ו' -

התחייבות לשמירת סודיות.

נספח ז' -

העברה בנקאית.

נספח ח' -

הוראות בטיחות.

נספח ט- '5

ערבות בנקאית.

נספח ט- '2

ערבות מקדמה

נספח י' -

טופס הצהרת קבלן בדבר קרובי משפחה המועסקים ברכבת ישראל.

נספח יא'-

תכנית היפרדות
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נספח א'5
מפרט טכני
(יצורף בנפרד)
נספח א '5מפרט הטכני לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחי
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נספח א'2
המתחם
(יצורף בנפרד)
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נספח ב'5
לכבוד
______________
______________
______________

נוסח "צו התחלת העבודה"

א.נ,.
הנדון :צו התחלת העבודה לביצוע עבודות אספקת והתקנה ציוד מטבחים לפי חוזה מיום _________
.0

הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות לאספקת והתקנת ציוד מתקבלים ,כהגדרתם בחוזה שבנדון על
מסמכיו ,נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה האמור.

5.

מועד התחלת ביצוע העבודות יהיה לא יאוחר מיום ________ וביצוע העבודות יסתיים תוך תקופה שלא
תעלה על  01ימים ,והכל כמפורט בהסכם על נספחיו.
ההוראה דלעיל להתחיל בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה תהווה לכל דבר וענין
הקשור בחוזה "צו התחלת העבודה" כהגדרתו בחוזה.
ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה ,על כל מסמכיו ,נספחיו וצרופותיו ,לתנאי כל דין
ולהוראות של כל רשות מוסמכת.

.4

הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות וכלל התחייבויותיכם על פי החוזה.

בכבוד רב,
רכבת ישראל בע"מ
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נספח ב'2
תעודת השלמה

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של עבודות אספקת והתקנת ציוד מטבח ,אשר
_______________ (להלן" :הקבלן") התחייב לבצע על פי דרישות ההסכם מיום _________ אשר נערך בין
רכבת ישראל בע"מ לבין הקבלן.
העבודות הנ"ל נבדקו על ידי המפקח ובוצעו לשביעות רצונו.
לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם ,אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת.
אין תעודה זו משחררת את הקבלן מכל התחייבות מהתחייבויותיו לפי ההסכם הנ"ל.
הצוות הבודק:
_________________ המפקח
העתקים:
המזמין
הקבלן
המפקח
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חתימה _______________

נספח ג'-נספח בטחון
(יצורף בנפרד)

נספח ד'
נספח התמורה
(יצורף בנפרד)
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נספח ה'5
אישור ביטוח עבודות הקבלן
תאריך___/___/____ :
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת")
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 08682 .תל אביב 00086
א.ג.נ,.
הנדון :אישור עריכת ביטוחים ע"ש _____________ (להלן" :הקבלן") ,בכל הקשור לביצוע עבודות אספקת
והתקנת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד (להלן ובהתאמה" :העבודות" ו"-המתחם") בין
היתר ,בקשר עם חוזה שנערך ביניכם לבין הקבלן כמפורט להלן:
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ____________ ועד ליום ____________ ("תקופת הביטוח") וכן במשך תקופת
(פוליסה
קבלניות
עבודות
ביטוח
חברתנו
ערכה
חודשים
05
של
מורחבת
תחזוקה
מס'______________________________) על שם הקבלן ,קבלנים וקבלני משנה (מכל דרגה) והרכבת 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):
.0

פרק  – 5ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח את העבודות במלוא ערכן מפני אבדן או נזק הנגרם במשך
תקופת הביטוח .פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעם הרכבת  ,אולם
הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון .כן כולל הפרק הרחבה מפורשת בדבר כיסוי לרכוש סמוך
ולרכוש עליו עובדים בגבול אחריות בסך של ( ₪ 0,666,666מיליון שקלים חדשים) למקרה ולתקופת הביטוח.
מוסכם במפורש כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לרכוש הרכבת ו/או מי מטעמה המכוסה במסגרת ההרחבה בדבר
כיסוי לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים לעיל ,הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי ביטוח ,נתונה לרכבת
בלבד בקביעה בלתי חוזרת.

.5

פרק  - 2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות הנובעת מהעבודות בגבול אחריות כמפורט להלן .הפרק כולל
סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .בפרק מצוין במפורש
כי רכוש הרכבת נחשב לרכוש צד שלישי ,למעט רכוש המבוטח בפרק  0לעיל.
גבול האחריות ₪ 5,266,666 :לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה.
הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים :תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי; נזקי גוף הנובעים
משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

.4

פרק  - 1ביטוח אחריות מעבידים המבטח חבות כלפי מי מהמועסקים בביצוע העבודות בגין פגיעה גופנית או
מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם כאמור ,בגבול אחריות של ₪ 0,666,666
(שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו( ₪ 56,666,666 -עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת
הביטוח.

כללי
הננו מאשרים כי הפוליסה הנ"ל קודמת לכל ביטוח הנערך על ידי הרכבת ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר
שיתוף ביטוחי הרכבת .כמו כן ,הננו מאשרים כי אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסה ו/או התנאותיה על ידי הקבלן ו/או
על ידי מי מטעמו לא תגרע מזכות הרכבת לקבלת שיפוי על-פי הפוליסה .בנוסף ,אנו מתחייבים כי הפוליסה לא תבוטל
ולא יחול בה שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר לרכבת הודעה על כך בדואר רשום ,לפחות  46יום
מראש .אנו מאשרים בזה כי בקשר עם הביטוח המפורט לעיל ,על הרכבת לא חלה החובה לשאת בתשלום הפרמיה
וסכומי ההשתתפות העצמית .מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" ,הכוונה היא גם ל"מדינת ישראל-
משרד התחבורה.

בכבוד רב,
(חתימת המבטח)
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(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

נספח ה'2
אישור ביטוחי הקבלן
תאריך___/___/____ :
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת")
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 08682 .תל אביב 00086
א.ג.נ,.
הנדון :אישור עריכת ביטוחים ע"ש _____________ (להלן" :הקבלן") ,בכל הקשור לתחזוקת ציוד
מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד (להלן ובהתאמה" :השירותים"" ,המתחם" ו"-הקרייה") ,בין
היתר ,בקשר עם חוזה שנערך ביניכם לבין הקבלן כמפורט להלן:
הננו מאשרים בזאת כי הקבלן מקיים באמצעותנו את הביטוחים המפורטים להלן למשך תקופות הביטוח שצוינו ליד
הביטוחים כאמור (להלן" :תקופת הביטוח") כאשר היקף הכיסוי הניתן על-פי הביטוחים כאמור אינו נופל מהיקף
הכיסוי הניתן על-פי נוסח פוליסות הידוע כ"-ביט" מהדורה _____:
.0

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס'...........................
לתקופה מיום  ................ועד ליום .................
המבטחת את חבות הקבלן על-פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם
או גוף כלשהו בקשר עם מתן השירותים ,בגבול אחריות כמפורט להלן .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות
הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,זיהום תאונתי
בלתי צפוי ,הרעלה  ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה
ועובדיהם ,בעלי חיים ,וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין
אחריותה בקשר עם השירותים ,וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול האחריות בסך של ₪ 3,666,666 :לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.
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.5

פוליסה לביטוח חבות מעבידים מס'...........................
לתקופה מיום  ................ועד ליום ..............................
המבטחת חבות על פי דין של הקבלן כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי
מהם תוך כדי ועקב עבודתם בקרייה ובסביבתה ,בגבול אחריות של  ₪ 56,666,666לתובע ,לאירוע ובמצטבר על פי
הפוליסה .הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער .הביטוח מורחב לשפות את הרכבת היה
ונטען ,לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי ,כי היא נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
מעובדי הקבלן .כמו כן ,הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעמה; אולם
הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

.1

פוליסה לביטוח חבות המוצר מס'...........................
לתקופה מיום  ................ועד ליום ..............................
המבטחת חבות על פי דין של הקבלן בגין נזק או אובדן ,שייגרמו בקשר עם השירותים בגבול אחריות של
( ₪ 5,666,666שני מיליון שקלים חדשים) לתביעה ובסך הכל לתקופת ביטוח .הביטוח יורחב לשפות את הרכבת
בגין אחריות הרכבת לשירותים ,בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת" ,על פיו יראו הביטוח ,כאילו נערך בנפרד
לכל יחיד מיחידי המבוטח .הביטוח כולל מועד למפרע ,שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות הקבלן בכל הקשור
בשירותים (אך לא לפני ________________) .הביטוח כולל תקופת גילוי של  05חודשים לאחר תום תוקף
הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.

הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי הרכבת ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר
שיתוף ביטוחי הרכבת .כמו כן ,הננו מאשרים כי אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או התנאותיהן על ידי הקבלן
ו/או על ידי מי מטעמו לא תגרע מזכות הרכבת לקבלת שיפוי על-פי הפוליסות .בנוסף ,אנו מתחייבים כי הפוליסות לא
תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר לרכבת הודעה על כך בדואר רשום ,לפחות
 46יום מראש .אנו מאשרים בזה כי בקשר עם הביטוחים המפורטים לעיל ,על הרכבת לא חלה החובה לשאת בתשלום
הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית .מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" ,הכוונה היא גם ל"מדינת
ישראל -משרד התחבורה .נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" מהדורה _____ ,בכפוף לשינויים
הנקובים לעיל.

בכבוד רב,

(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

שם סוכן הביטוח_______________ :
טלפון סוכן ביטוח_______________ :
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(שם החותם)

(תפקיד החותם)

נספח ו'

התחייבות לשמירת סודיות
.0

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

.5

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

.4

הח"מ מתחייבת בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמה ובין באמצעות אחרים אלא למטרת
ביצוע העבודות.

.3

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

.2

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

___________________________
חברת ________________________
ח.פ__________________________ .
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נספח ז'
העברה בנקאית
תאריך______________ :

לכבוד
___________________________
____________________________
____________________________
ֹ

ג.א.נ,.
הנדון :תשלום לספקים באמצעות זיכוי בבנק
.0

רכבת ישראל מבצעת תשלומים לספקים בדרך של זיכוי חשבונות בבנק בהעברה בנקאית באמצעות מס"ב.

.5

לתשומת לבך ,בעל חשבון הבנק יכול להיות הקבלן בלבד .כמו כן נבקש אישור הבנק לפרטי החשבון.

.4

על מנת למנוע טעויות בקליטת פרטי החשבון ,נא לצרף צילום של דוגמת המחאה.

בכבוד רב,
אריאלה ביטן
ממונה בקרה והנה"ח
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אגף כספים
חיפה
פקס63-8203208 .
הנדון :תשלם באמצעות זיכוי בבנק
מספר עוסק __________________________
אני/אנו הח"מ מסכימ/ים שהתשלומים המגיע/ים לנו יועברו לחשבון הבנק שלהלן ואליו בלבד וכן כי לא תהיה לנו כל
טענה ו/או דרישה בקשר להעברת התשלומים המגיעים לנו לחשבון זה ו/או לכל נזק שייגרם לנו ו/או לצד שלישי
כתוצאה מכך:
שם הבנק ____________________ :מספר הבנק ___________ :מספר הסניף____________:
שם הסניף ______________________ :מספר חשבון______________________________ :
שם בעל החשבון___________________________________________________________ :
כתובת אי-מייל של הקבלן____________________________________________________ :
מספר טלפון ______________________ :מספר פקס______________________________ :
חתימה וחותמת מורשה החתימה___________________ :

תאריך___________________ :

אישור הבנק
אנו הח"מ מאשרים בזה כי פרטי החשבון דלעיל נכונים וכי החשבון דלעיל רשום על שם הקבלן בלבד.
________________________
חתימה וחותמת
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______________________
תאריך

נספח ח'
הוראות בטיחות
(יצורף בנפרד)
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נספח ט -'5ערבות לקיום החוזה
(לא להגשה במסגרת מסמכי המכרז)

תאריך ______________
לכבוד :
רכבת ישראל בע"מ
תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור  ,ת.ד 58181
תל אביב ( 0558112להלן" :הרכבת")
הנדון :ערבות מס_________________________________________.
לבקשת חברת ___________ (להלן" :הקבלן") אנו ערבים ואחראים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ לסילוק
כל סכום עד לסך של ( ₪ 211,111במילים :מאתיים וחמישים אלף שקלים) שתדרשו מאת הקבלן ,בקשר
למילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה שנחתם בינכם ומספרו  .-----לבדוק את גובה העברות +תקופת
הערבות
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן" :המדד") ,כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום
___________ (מועד הוצאת הערבות) .לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד הידוע
ביום התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל.
אנו מוותרים על כך ,שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הקבלן.

בכבוד רב,
_________________________________
שם החותם ותפקידו

רכבת ישראל בע"מ
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נספח ט-'2
ערבות בנקאית אוטונומית – ערבות מקדמה
תאריך ______________
לכבוד :
רכבת ישראל בע"מ
תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור  ,ת.ד 58181
תל אביב ( 05581להלן" :הרכבת")
הנדון :ערבות מס_________________________________________.
.5.5

לבקשת ___________________________________________ אנו ערבים בזה כלפי
רכבת ישראל בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך של ________ ש"ח (במילים)___________ :
שתדרשו מאת _______________________________________ (להלן" :הספק"),
בקשר למילוי ההתחייבויות על פי חוזה מס' __________.

סכום הערבות יהא צמוד למדד ___________________________ (להלן" :המדד") ,כשמדד הבסיס הינו
__________________ .לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד הידוע ביום התשלום
בפועל לבין מדד הבסיס.
אנו מ תחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  06ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל.
אנו מוותרים על כך ,שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הספק .

בכבוד רב,
__________________________

שם החותם ותפקידו
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נספח י' -טופס הצהרת עובד קבלן בדבר קרובי משפחה המועסקים
ברכבת ישראל
אני החתומ/ה מטה _________________ :מס' זהות_________________________________ :
המועמד/ת לתפקיד_________________ :
__________

באתר עבודה ____________ :במסגרת חוזה מספר:

מצהיר/ה בזאת כי:
נא סמנ/י  Xבמשבצת המתאימה –

□

אין לי קרוב/ת משפחה המועסק/ת ברכבת ישראל.

□

יש לי קרוב/ת משפחה המועסק/ת ברכבת ישראל ,לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת

משפחה חורגת ,ואלה פרטיו/ה :יש לציין כל קרבה משפחתית ,גם אם אינה מוגדרת ככזו עפ"י תקנות
החברות הממשלתיות.
הקרבה

שם פרטי
ושם משפחה

זוג
בן/בת
(לרבות ידוע/ה
בציבור)
הורה
הורה
הורה
(סבא/סבתא)
בן/בת
אח/אחות
גיס/גיסה*
דוד/דודה**
בן אח/אחות
בת
או
אח/אחות
חותן/חותנת
חם/חמות
חתן/כלה
נכד/נכדה
בן דוד/דודה
בת
או
דוד/דודה
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מספר עובד/ת

משמש/ת
במשרה

שם היחידה
שבה עובד/ת

רמת עיסוק

*גיס – אח של אשתך ו/או בעלך
בעל של אחותך
בעל של האחות של אשתך ו/או בעלך
**דוד – אחי האב ו/או האם
בעל אחות האב ו/או האם

*גיסה – אחות של אשתך ו/או בעלך
אשתו של אחיך
אשתו של האח של אשתך ו/או בעלך
**דודה – אחות האב ו/או האם
אשת אחי האב ו/או האם

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים ,לרבות חלקיים ,תביא להפסקה מידית של עבודתי במסגרת חוזה
מיקור החוץ ברכבת ישראל ,בכל שלב שהוא וללא קשר למשך הזמן שעבר ממועד חתימתי.
תאריך_______________

חתימה__________________

_____________________________________________

פרטי הטופס ומשמעות ההצהרה הובהרו בנוכחותי
תאריך_______________
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חתימה__________________

נספח יא'
תכנית היפרדות
 .0תוכנית ההיפרדות מגדירה את התהליכים שיופעלו במקרה של סיום או הפסקת ההתקשרות בין
הצדדים (כולה או חלקה) מכל סיבה שהיא ,ובכל שלב של מתן השירותים תוכנית ההיפרדות תיעשה
בהתאם לאמור להלן בסעיף זה.
 .5מטרת תוכנית ההיפרדות הינה להעביר את השירותים למזמין או למי מטעמו או לשילוב של השניים,
באופן מסודר אשר יימנע נזק ו/או תקלות כלשהן למזמין במהלך ההיפרדות ולאחריה ,ותוך שיתוף
פעולה מלא של כל הצדדים.
 .4מבלי לגרוע מהאמור בתוכנית ההיפרדות או בהסכם ,הקבלן מתחייב לעשות כל שביכולתו ולבצע כל
פעולה ,לשם השגת המטרה הנ"ל ,וכן להימנע מלבצע כל פעולה אשר עשויה להכשיל או לפגוע במטרה
הנ"ל.
 .3הקבלן מתחייב לגלות רצון טוב ,לשתף פעולה באופן מלא ולסייע לממש את המעבר באופן מוצלח
ומהיר .הקבלן מתחייב לפעול על פי הסכם ההיפרדות אף אם יהיו לו טענות כלשהן נגד המזמין
ולרבות כנגד החלטת המזמין להפרד ,או טענות כספיות .הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של
התדיינות משפטית בין הצדדים בנוגע להחלטת המזמין להפרד ,ימנע הקבלן מלדרוש סעד של אכיפה
או צו מניעה ,ויסתפק בסעד של פיצויים .במקרה של הפרה מצד הקבלן ,זה לא יהא זכאי לכל סעד או
פיצוי מצד המזמין .
 .2הקבלן לא יפגע ברמת השירות ובשירות או בהעברת השירות עד להסכמה או הסדרה של הליך
ההפרדות.
 .0הקבלן מתחייב להעביר לרכבת ישראל את כלל הציוד כשהוא במצב טוב ותקין .תבוצע בדיקה של
הציוד והקבלן מתחייב לתקן או להחליף ,לפי החלטת הרכבת ,כל ציוד לא תקין – למעט בלאי סביר.
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