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חוזה מס' _____________
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___ לחודש ____ שנת 2018
בין

רכבת ישראל בע"מ
ח.פ52-00436103 .
תחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 18085 .תל אביב 61180
)להלן" :הרכבת"(
מצד אחד,
לבין

________________
________________
)להלן " :החברה " ו/או "הספק"(
מצד שני,

הואיל:

והרכבת מעוניינת בקבלת שירותי קידום מכירות עבור רכבת ישראל כמפורט בחוזה זה ונספחיו
)להלן" :השירותים"(;

והואיל:

והחברה עוסקת במתן שירותי קידום מכירות כמפורט בחוזה זה ומצהירה כי הינה בעלת כח
אדם ,הידע ,והאמצעים הדרושים לביצועם ומוכנה לקבל על עצמה את ביצועם באופן ,במועדים
ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

ולחברה ידוע כי בכוונת הרכבת להתקשר במקביל עם חברה נוספת ,בחוזה דומה לקבלת
השירותים נשואי חוזה זה וכי אין הרכבת מתחייבת להעביר לחברה ו/או לחברה הנוספת מספר
מטלות מינימאלי כלשהו לפי חוזה זה ,אלא הרכבת רשאית להעביר מטלות לחברה ו/או לחברה
הנוספת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת וצרכיה מעת לעת.

והואיל:

והצדדים הסכימו על ביצוע השירותים על ידי החברה שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין
עובד למעביד ,אלא כאשר החברה פועלת כבעלת מקצוע עצמאית המעניקה את שירותיה לרכבת
על בסיס קבלני ומקבלת תמורת ביצוע השירותים ,כמתחייב ממעמד זה ,בהתאם לאמור בחוזה
זה;
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והואיל:

והרכבת הסכימה להתקשרות עם החברה על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן
לענין תעריפי התשלומים והן לענין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי
השירותים על פי חוזה זה ההולמים את אופי העיסקה על פי התקשרות לביצוע השירותים
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 :
.1

כללי
1.1

.2

השירותים
2.1

המבוא והנספחים לחוזה זה דלהלן ,מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עמו.
 1.1.1נספח א :אפיון השירותים והתמורה
1.1.2
 1.1.3נספח ב :התמורה
 1.1.4נספח ג :אישור עריכת ביטוח
 1.1.5נספח ד :הצהרת סודיות
 1.1.6נספח ה :פרטי חשבון בנק
 1.1.7נספח ו :ערבות בנקאית
 1.1.8נספח ז :ביטחון
 1.1.9נספח ח :בטיחות

החברה תספק לרכבת שירותי קד"מ )קידום מכירות( כפעילות משלימה לקמפיינים וכפעילות
העומדת בפני עצמה והכל כמפורט בנספח א' – אפיון השירותים.

2.2

בכל עת במהלך תקופת ההסכם בה תהיה הרכבת מעוניינת בפעילויות קידום המכירות ,תפנה
הרכבת לחברה בהתאם להליך העבודה המפורט בנספח א' בבקשה למתן השירותים ו/או
העבודות שיפורטו בפנייתה.

2.3

הרכבת תהא רשאית לבחון הצעות נוספות של חברות נוספות בהתאם לאמות מידה שייקבעו
על ידה וכמפורט בנספח א' ולחברה לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה.
מבלי לגרוע מהאמור  -מובהר ומוסכם על החברה כי בפרויקט שהיקפו עולה על ₪ K150
תתוחר העבודה בין שני הספקים הזוכים ע"ב קריטריונים של מענה לבריף ,יצירתיות,
תקציב ,ישימות ו/או קריטריונים נוספים הרלוונטיים לפי שיקול דעתה של הרכבת.

2.4

חוזה זה הינו חוזה מטלות בו תקבל החברה מדי פעם ופעם בהתאם לשיקול דעתה של הרכבת
פניות לפעילויות קידום מכירות .אין באמור לעיל כדי לחייב את הרכבת להזמין בתדירות ו/או
בכמות מינימאלית כלשהי שירותים ו/או עבודות מהחברה .החברה מוותרת בוויתור סופי
ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה במקרה בו לא תוצאנה לה מטלות כלל.

2.5

הרכבת תשלם לחברה את התמורה בגין השירותים בהתאם לאמור בנספח ב'.

2.6

למען הסר ספק ,אין בכל האמור בחוזה זה בכדי להעניק לחברה בלעדיות בביצוע השירותים
נשואי החוזה וכי לרכבת שמורה האפשרות ,לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,למסור את
העבודות נשואות חוזה זה או עבודות דומות לצדדים שלישיים ו/או לבצען בעצמה.
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.3

התחייבויות החברה
3.1

החברה מתחייבת בזאת לבצע ולספק לרכבת את השירותים ,החל ממועד תחילת חוזה זה ועד
למועד סיומו ,הכל בהתאם להוראות ותנאי חוזה זה ונספחיו ובאופן ובהתאם להוראות הביצוע
של הרכבת שתינתנה לה מידי פעם בפעם.

3.2

החברה מקבלת על עצמה למלא את התחייבויותיה לפי חוזה זה ,במומחיות ,בנאמנות,
במהימנות ,במיומנות ,שקידה ,הקפדה וברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,לשביעות רצונה
המלאה של הרכבת ,ובהתאם לקווי היסוד וההנחיות שינתנו לה מעת לעת על ידי הרכבת
בהתאם לתניות חוזה זה ו/או מכוחו ולשמור על האינטרסים של הרכבת.

3.3

החברה מתחייבת כי תעמיד לרשות הרכבת את מלוא הידע והניסיון שצברה בתחום קידום
המכירות.

3.4

החברה מצהירה בזאת כי היא יכולה ומסוגלת לבצע את השירותים כנדרש לפי חוזה זה וכן
מצהירה החברה כי השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לה ,וכי היא מתחייבת לבצעם
במירב הקפדנות ,היעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונה המלא של הרכבת.

3.5

החברה מצהירה בזאת כי ידוע לה שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו
כדי לשחררה מכל חובה או מן הצורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס,
היטל ,אגרה ,תשלומי חובה וכיו"ב ,המוטלים עליה על פי כל דין.

3.6

החברה מצהירה כי ידוע לה שהרכבת רשאית להתקשר בחוזה לביצוע השירותים גם עם חברה
נוספת וכי המטלות לפי חוזה מסגרת זה יוצעו ו/או יועברו לאחת מן החברות עמן התקשרה
ו/או תתקשר הרכבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת וצרכיה ,מבלי שלחברה תהא כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת הרכבת ומבלי שהרכבת מתחייבת להעביר
לחברה מספר מטלות מינימאלי כלשהו במהלך תוקפו של חוזה זה.

3.7

החברה מתחייבת בזאת לבצע את הפעילות המוצעת ,בהתאם לו"ז ביצוע כמפורט בנספח א'
עם קבלת אשור המתאם.

3.8

החברה מתחייבת בזאת ,במהלך תוקפו של הסכם זה ,להעסיק כח אדם מיומן לביצוע
התחייבויותיה על פי הסכם זה ולהשתמש במספר עובדים שיספיק בכל עת לביצוע
התחייבויותיה על פי הסכם זה .כן תדאג החברה להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולבצע את
השירותים על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות כל דין.

3.9

היועץ מצהיר כי ידוע שההתקשרות עמו בחוזה זה נובעת בעקבות זכייתו במכרז מספר 1185
)להלן" :המכרז"( ובהתאם למצגים שהציג היועץ במכרז זה ,ובהתאם להודעות _______
למכרז המצ"ב לנספח א'.

3.10

החברה מתחייבת בזאת שלא להעסיק עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל במסגרת ביצוע
התחייבויותיה על פי הסכם זה ,אלא אם המציאה החברה לרכבת מראש את כל האישורים
הנדרשים על פי כל דין והרכבת אישרה העסקתם.
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3.11

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3זה ,תהא הרכבת רשאית להורות לחברה ,בין בעל פה ובין בכתב
ולפי שיקול דעתה הבלעדי ומנימוקים סבירים ,לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים ולהרחיק
מהאתרים כל עובד מעובדיה של החברה ו/או מי מטעמה והחברה תהא חייבת להפסיק את
עבודת העובד ו/או מי מטעם החברה ,כאמור ,באתרים מייד עם דרישת הרכבת לעשות כן.
הרכבת לא תפצה את החברה בדרך כלשהי בעד הפסדים או נזקים שנגרמו לו בשל הדרישה
כאמור לעיל.

3.12

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כניסתה של החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעם החברה לאתרים
תהיה אך ורק לביצוע השירותים ,בהתאם להוראות הסכם זה ולא לכל מטרה אחרת ויחולו
עליהם ההוראות ,התקנות והנוהלים החלים בשטח מסילות הברזל .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק
זה ,החברה מתחייבת בזאת במפורש לבצע מייד כל הוראה של הרכבת ,ללא יוצא מן הכלל,
בקשר עם השהייה באתרים ו/או ביצוע השירותים.

.4

תיאום ופיקוח
4.1

הרכבת ממנה את מנהל אגף שיווק ברכבת ישראל ו/או מי מטעמו כמתאם מטעם הרכבת בכל
הקשור להזמנה ,תיאום ופיקוח על ביצוע השירותים על ידי החברה )להלן" :המתאם"(.

4.2

למען הסר ספק ,פעולותיו של המתאם לא יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי טיב השירותים
ויתר התחייבויותיה של החברה .מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ומיתר התחייבויותיה של
החברה:

4.3

החברה מתחייבת בזאת להביא מראש לאישורו של המתאם כל עניין הדורש את אישורו על פי
חוזה זה ,לרבות הצעות מחיר ,תשלומים וכיוצ"ב.

4.4

החברה מתחייבת בזה לקבל את הנחיות המתאם ואישורו לביצוע כל אחד מהשירותים וזאת
מבלי לגרוע מאחריות החברה ומחובותיה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

4.5

החברה תמסור למתאם ועל פי בקשת המתאם דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע
השירותים מידי פעם בפעם וכן תמסור למתאם כל דו"ח ו/או הסבר שידרש על ידו בכל עניין
הכרוך והקשור עם ביצוע השירותים ויתר התחייבויותיה על פי חוזה זה ועל פי נספחיו.

4.6

לטיפול ברכבת מטעם החברה תציב החברה מנהל אחראי ,שיהיה אחד מעובדיה הבכירים
והמנוסים של החברה )להלן " -המנהל האחראי"( .המנהל האחראי יהיה ,בכל עת ,בקשרים
הדוקים עם המתאם לצורך יישום חוזה זה או ביחס אליו.

4.7

החברה תמנה את המנהל האחראי לאחר שזהותו אושרה ע"י הרכבת .החברה תהא רשאית
להחליפו אך ורק במידה ותקבל אישור לכך מהרכבת.

4.8

הרכבת תהיה רשאית להורות לחברה להחליף את המנהל האחראי או כל אחד מהכפופים לו
על פי שיקול דעתה המוחלט .והחברה תענה לדרישותיה כאמור.

.5

אישור מוקדם בכתב וביטול
5.1

החברה תדאג לקבלת אישור מוקדם בכתב של המתאם על כל ההוצאות ,תשלומים מכל סוג
שהוא ועל כל התחייבות שהחברה עשויה להיכנס אליה בשמה של הרכבת.
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5.2

הרכבת לא תחוייב לשלם או להחזיר כל הוצאה או תשלום ,או להכיר או לכבד כל התחייבות
שנעשתה ע"י החברה או שהחברה קיבלה על עצמה ,ללא אישור מוקדם בכתב של המתאם.
מובהר בזאת ,כי כל התקשרות בין החברה לצד ג' ,לרבות התקשרות הכרוכה בהוצאה כלשהי
הנובעת מהספקת השירותים עפ"י חוזה זה ,תעשה אך ורק בכתב.

5.3

הרכבת רשאית לשנות ,לבטל ,להפסיק או לדחות כל מטלה או תוכניות תוך כדי מהלכן ,אף אם
אושרו במסגרת התקציב המאושר ,והחברה תנקוט מייד פעולה נאותה כדי להוציא אל הפועל
את הוראות הרכבת בנוגע לכך לרבות כלפי הספקים .במקרה של ביטול ,החברה תדאג ליידע
את הרכבת ולקבל אישורה בכתב על ההוצאות שתחוייב בהן הרכבת כתוצאה מהביטול.

.6

התמורה
6.1

החברה מצהירה כי ידוע לה כי התקציב לכל מטלה לפי חוזה זה יאושר בנפרד טרם ביצוע
המטלה.

6.2

תמורת ביצוע השירותים וקיום שאר התחייבויות החברה על פי הסכם זה לשביעות רצון
הרכבת ,תשלם הרכבת לחברה תמורה על האמור בנספח א' להסכם זה )להלן" :התמורה"(.
לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.

6.3

התמורה תשולם כנגד חשבונית מס ערוכה כדין בה יפורטו השירותים שניתנו לרכבת בהתאם
למסגרת התקציבית שאושרה למטלה מראש .החשבונית תוגש בתחילת כל חודש קלנדרי ועד
ל 15 -לחודש ,לידי המתאם או מי מטעמו ככל שיורה המתאם .החשבונית תכלול חיובים בגין
השירותים שניתנו לרכבת בחודש שקדם לחודש הגשת החשבונית.

6.4

התמורה תשולם לספק בהעברה בנקאית לחשבון הספק כמפורט בנספח ה' המצורף להסכם
ושיחתם על ידי החברה ועל ידי הבנק כנדרש ,בתוך  45יום מקבלת החשבונית בידי המתאם.

6.5

תשלום חשבונית כולה או חלקה ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכבו ללא חבות ,לרבות
אי תשלום הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירור סופי ואישורו על ידי הרכבת .הרכבת לא תהיה חייבת
בחבות כלשהי כאמור לעיל אך ורק אם העיכוב ו/או הבירור נובע מאחריות ו/או רשלנות של
החברה.

6.6

הרכבת תהיה רשאית לנכות מהסכומים המגיעים לחברה כל סכום שיגיע לה לפי הסכם זה
ותהיה רשאית לנכות סכומים שעל החברה לנכות לפי כל דין ,כגון מיסים ,היטלים ותשלומי
חובה אחרים ,והעברתם למוטב יהווה תשלום לחברה.

6.7

מוסכם בין הצדדים כי התמורה הנקובה לעיל הינה סופית ,קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת
תמורה נאותה והוגנת לחברה ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים
וכן יתר התחייבויותיה של החברה על פי חוזה זה או על פי כל דין וכולל את כל העלויות
וההוצאות האפשריות בגין מתן השירותים ,לרבות מסים ,היטלים ואגרות מכל סוג שהוא,
עלויות עבודה ,תשלומי איגוד מקצועי והסכמים קיבוציים ,שינויי שערי חליפין של מטבע חוץ,
תשלומים לספקים ,עלויות מחירים ,ריבית וכיוצ"ב )בהפחתת המע"מ הכלול בעלויות(.

6.8

בכל מקרה ועל אף האמור בהסכם זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שעומדים או שיעמדו
לזכות הרכבת על פי הסכם זה ,או הדין ,לא ישולם לחברה כל תשלום שהוא והחברה לא תהא
זכאית לקבל כל תשלום ,או כל חלק ממנו ,אלא אם כן אישרה הרכבת ,כי ביצועם של
השירותים ,או של כל חלק וחלק מהם ,נעשו בהתאם לאמור בהסכם ונספחיו.
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.7

.8

תקופת החוזה
7.1

תקופת חוזה זה היא לשנה אחת ,החל מיום החתימה על החוזה )להלן" :תקופת החוזה"(.

7.2

הרכבת תהא רשאית להאריך את תקופת החוזה לעיל בתקופות נוספות המצטברות יחדיו
לתקופה שלא תעלה על  60חודשים סך הכל מתום תקופת החוזה.

העדר יחסי עובד למעביד
8.1

מוסכם בין הצדדים כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין החברה או מי מטעמה
לבין הרכבת יחסי עובד ומעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם החברה באתרים ובביצוע
השירותים ,לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה יחשבו כעובדים של החברה בלבד ולא
יהיו ו/או ייווצרו בינם ובין הרכבת כל יחסי עובד ומעביד.

8.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הואיל והחברה משמשת כחברה עצמאית בביצוע השירותים
והתחייבויותיה האחרות על פי הסכם זה היא לבדה תהיה אחראית כלפי עובדיה ו/או מישהו
מטעמה בקשר לכל התחייבויותיה בהסכם זה בגין כל מקרה של פגיעה ,נכות ,מוות ,נזק או
הפסד שיקרו או יגרמו להם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה
ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבודה וחזרה ממנה ו/או תוך כדי או עקב מעשה ו/או מחדל
הקשורים להתחייבויותיה של החברה עפ"י הסכם זה.

8.3

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי החברה משמש כספקית עצמאית לביצוע השירותים ויתר
התחייבויותיה לפי הסכם זה והיא בלבד תישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמיסים ,בקשר
עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמה ,לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס
בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר כפי שייקבעו מעת לעת,
ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרכבת ,לרבות לפקח ,להדריך או להורות
לחברה ,או לעובדים מטעם החברה ,אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה במלואן,
ולא תהיינה לחברה או לעובדים מטעמה ,כל זכויות של עובד המועסק על ידי הרכבת והם לא
יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות ,או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם הרכבת.

8.4

החברה מתחייבת לקיים בכל תקופת הסכם זה לגבי העובדים שיועסקו על ידה בביצוע
השירותים ויתר התחייבויותיה על פי הסכם זה את האמור בהוראות כל דין ,לרבות בחוקי
העבודה שיהיו בתוקף מעת לעת.

8.5

היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ,או עובדים של החברה ,הינם
עובדים של הרכבת ,בין ביחד עם החברה ובין לבד ,כי אז מתחייבת החברה לפצות ולשפות את
הרכבת ,מייד לפי דרישתה הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל ,שהרכבת תידרש לשלם
לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות
לנ"ל.

.9

סודיות
9.1

במשך תוקפו של חוזה זה ,כמו גם בכל עת לאחר שיבוא אל קצו מכל סיבה שהיא ,מקבלת
החברה על עצמה לשמור ולנקוט את כל הצעדים הדרושים שעובדיה ,סוכניה ,קבלני המשנה,
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ספקים ויתר הפועלים מטעמה ,ישמרו על סודיות מלאה ביחס לכל העניינים הנוגעים לרכבת
שהגיעו לידיעתה תוך כדי ביצוע השירותים והתחייבויותיה בחוזה זה ,וביחס לכל העניינים
החסויים או הסודיים הנוגעים לרכבת ,שהגיעו לידיעתה בכל דרך שהיא במשך תוקפו של חוזה
זה.
9.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר כל ספק ,החברה מתחייבת בזה לשמור בסוד ולא
להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליה בקשר עם
ביצוע חוזה זה ,או בתוקף ,או במהלך ,או אגב ביצוע חוזה זה ,בתוך תקופת החוזה או לאחריו.
"ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או חלק
מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש מקור לידיעה.

9.3

החברה מתחייבת לחתום בעצמה על הצהרת סודיות לפיה תחוייב הנ"ל למלא אחר הוראות
סעיף זה בהתאם לנספח "ב" לחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד ממנו .כמו כן החברה
מתחייבת בזאת כי תחתים את עובדיה וכל מי מטעמה ,על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו הנ"ל
למלא אחר הוראות סעיף זה.

9.4

הרכבת רשאית לדרוש ,בכל עת במהלך תקופת חוזה זה כי החברה תחתים צדדים שלישיים או
קבלני משנה או ספקים שהיא מעסיקה במסגרת חוזה זה על כתב סודיות כאמור לעיל.

9.5

מוסכם בזה בין הצדדים שעל הוראות חוזה זה חלות הוראות סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז
.1977 -

9.6

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד ,או שיעמוד ,לזכות הרכבת ,על פי חוזה זה או
על פי דין ,מוסכם בזאת כי לחברה אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או
כל זכות שהיא ,לגבי כל ידיעה ,מסמכים ,מידע או ציוד השייכים לרכבת או שיגיעו לידי החברה
בשל כל דבר ועניין הקשור לחוזה זה.

.10

ניגוד עניינים
החברה מצהירה כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינה קשורה בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות
אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על פי חוזה זה עבור הרכבת
ובין גורמים אחרים עבורם מבצעת החברה שירותים זהים ו/או דומים ו/או אחרים ,ומתחייבת כי
בכל תקופת חוזה זה לא תתקשר בחוזה ו/או התקשרות אחרת ו/או לא תבצע שירותים אשר יהיה
בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור .החברה תודיע לרכבת בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או
ביצוע שירותים אשר יש ו/או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור.

.11

אחריות לנזקים
11.1

החברה מקבלת על עצמה את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות
גוף ו/או רכוש שייגרמו לרכבת ,לעובדיה ,לעושי דברה ,למוזמניה וכל מי מטעמה וכן לחברה,
לעובדיה ,לעושי דברה ,למוזמניה ולכל מי מטעמה ,וגם כל גוף ,אדם או צדדים שלישיים
כלשהם ,עקב מעשה או מחדל של החברה ,עובדיה ,שליחיה ,ספקיה וכל מי שבא מכוחה או
מטעמה תוך כדי ביצוע התחייבויותיה על פי חוזה זה ,ולרבות עקב התרשלות החברה וכן היא
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מתחייבת לפצות את הרכבת על כל סכום שתחוייב הרכבת לשלם בקשר לנזקים המפורטים
לעיל.
11.2

מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה ,או מכל דין ,תהא החברה אחראית לכל פגיעה,
הפסד ונזק שייגרם לרכבת ו/או לכל אדם אחר ,כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה ,של
עובד מעובדיה או מי מטעמה ,או עקב ביצוע השירותים המפורטים בחוזה זה.

11.3

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי הרכבת ,הבאים מכוחה ו/או
המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום ,הוצאה ,דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג
או סיבה שהם שייגרמו לחברה ו/או שישולמו על ידה תוך ו/או בקשר לכך ואשר לא נאמר
במפורש בחוזה זה כי על הרכבת לשאת בהם.

11.4

.12

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

ביטוח
12.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון
הספק ,למשך כל תקופת החוזה ו/או כל הארכה לו וכל עוד אחריות הספק קיימת ,את
הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח ,המצורף לחוזה זה כנספח ג' ,והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנו )להלן" :ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין( ,אצל חברת
ביטוח מורשית כדין בישראל.
מובהר בזה ,כי גבולות האחריות הנקובים באישור עריכת הביטוח הינם בש"ח ,והמרתם
לסכומים בדולר ארה"ב מקובלת ,ובלבד שלא יפחתו מערכם הנקוב בש"ח ,בהתאם לשער
הדולר ארה"ב הידוע במועד עריכת ההסכם.
כן מובהר ,כי על אף הדרישה במסגרת אישור עריכת הביטוח לעריכת פוליסות נפרדות לביטוחי
אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר ,הספק רשאי לערוך ביטוח משולב לענפי ביטוח אלו.

12.2

בנוסף ,על הספק לערוך את הביטוחים הבאים :ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית
עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד
לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד ,וביטוח "מקיף" לכלי הרכב; ביטוח לציוד המשמש לביצוע
השירותים ואינו מהווה חלק מהם כנגד סיכוני "אש מורחב" וביטוח במתכונת "כל הסיכונים"
לעניין ציוד מכני הנדסי.
על אף האמור לעיל ,לספק הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח צד שלישי
כאמור( המפורטים בסעיף  12.2זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  12.8להלן
יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.

12.3

ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת ,על הספק להמציא לידי הרכבת ,לפני תחילת מתן
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת
הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחי הספק .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק
להמציא לידי הרכבת אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת
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ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד חוזה זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט
בסעיף  12.1לעיל.
12.4

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק ,כמפורט באישור עריכת הביטוח
ו/או בסעיף  12.2לעיל ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את
הספק ממלוא החבות על פי חוזה זה ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי הרכבת או מי מטעם
הרכבת ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

12.5

לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הספק
כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים
את ביטוחי הספק ,להתחייבויות הספק על פי חוזה זה.

12.6

מוצהר ומוסכם ,כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן
מטילות על הרכבת או על מי מטעם הרכבת כל חובה או כל אחריות שהיא ,לגבי ביטוחי הספק,
טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על
הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין
אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

12.7

הוראות סעיף  12זה על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הספק על
פי החוזה ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין
נזק/אובדן/הפסד וכד' ,המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי הספק.

12.8

הספק פוטר ,בשם הספק ובשם הבאים מטעם הספק ,את הרכבת ,את מדינת ישראל – משרד
התחבורה ואת הבאים מטעם הגופים לעיל ,מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו
המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי הרכבת או המשמש את הספק ו/או הבאים
מטעם הספק לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לספק ו/או הבאים מטעם הספק ,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.

12.9

ככל ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק המפורטים
בחוזה זה ,לספק נתונה הרשות לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור,
ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים
על זכות התחלוף כלפי הרכבת ,מדינת ישראל – משרד התחבורה וכלפי הבאים מטעם הרכבת;
הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 12.10מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים או
חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג ,כי בידי קבלני המשנה
פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות מולם .לחלופין ,לספק נתונה הרשות
לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת הביטוחים ,הנערכים על ידי הספק ,כמפורט
באישור עריכת הביטוח.
 12.11מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי הרכבת ביחס
לשירותים במלואם ,לרבות שירותים ,שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ,ועל
הספק תחול האחריות לשפות את הרכבת ,בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין,
עקב השירותים שניתנו או אשר אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה ,אם ייגרם ,בין אם
האובדן או הנזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ,ובין אם לאו.
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.13

הוראות הדין ,הרשות והבטיחות
13.1

החברה מתחייבת בזאת כי היא או מי מעובדיה או מי מטעמה ,לרבות ספקים או נותני שרות
אחרים ,ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין ובכללם הוראות פקודת מסילות הברזל ,התשל"ב-
 ,1972חוקי העזר למסילות הברזל והוראות הרכבת בנוגע לבטיחות ,רישוי ,תברואה ,בריאות,
ניקיון וגהות עובדים.

13.2

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  ,16.1החברה ומי מעובדיה או מי מטעמה ,לרבות ספקים או נותני
שרות אחרים ,יבצעו את עבודות השירותים בהתאם לנספחי הביטחון והבטיחות המצורפים
לחוזה זה כנספח ז' וכנספח ח' בהתאמה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.14

שיפוי
14.1

חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חבה בו החברה בין אם הוא נובע
מתביעתו של עובד החברה או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור
אחר ,תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת החברה 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 והחברה תחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר
שהרכבת תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור .הרכבת תודיע לחברה על כל
מקרה שבו היא נתבעת על פי סעיף זה.
חובת השיפוי תחול במקרה שהרכבת הודיעה לספק על קיום תביעה ו/או דרישה כאמור ואפשרה לו
להתגונן ולהגן על הרכבת מפניה .למען הסר ספק מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק,
אשר יישא בכל התשלומים ,ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או
שייקבעו בהסדר שיאושר על ידי רכבת ישראל והספק .יודגש כי הספק מתחייב שלא לפגוע במוניטין
רכבת ישראל ואין באמור בסעיף זה משום היתר לספק להציג מצגים בשמה של רכבת ישראל ו/או
להגיע להסכמות  /פשרות  /הסדרים מבלי לקבל את הסכמת רכבת ישראל מראש ובכתב .לא פעל
הספק כאמור ולא קיבל עליו את הטיפול בתביעה ,תפעל רכבת ישראל נגד הדרישה או התביעה בעצמה
והספק יישא בכל ההוצאות הקשורות והנובעות מכך .מובהר כי חובת השיפוי תחול בין שממקור
ההוצאה לרכבת ישראל ינבע מפסק דין ובין אם מכח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת".

.15

העברת זכויות
15.1

החברה לא תהיה רשאית לבצע כל עיסקה בקשר עם זכויותיה ו/או התחייבויותיה ,בקשר עם
החוזה ,לרבות ,להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיה ,או מהתחייבויותיה על פי
חוזה זה ,או בקשר אליו ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת הרכבת בכתב ומראש.

15.2

לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר ,או כל גוף משפטי מאוגד,
או בלתי מאוגד ,או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי חוזה זה.

15.3

ניתנה הסכמת הרכבת כאמור לעיל ,אין בכך בכדי לשחרר את החברה מאחריות או חובה
כלשהי על פי חוזה זה או על פי כל דין.

.16

סיום וביטול החוזה
16.1

בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לרכבת על פי חוזה זה או
הדין ,הרכבת תהיה רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש לחברה ,ללא צורך
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בנימוק הביטול .ניתנה הודעה כאמור יסתיים תוקפו של החוזה תוך  60יום מיום מסירת
ההודעה לחברה.
16.2

הופסק החוזה כאמור תהא החברה זכאית לתשלום רק בגין השירותים שביצעה בפועל עד
למועד הנקוב בהודעת הרכבת כמועד סיום החוזה.

16.3

בוטל החוזה כאמור לעיל ,לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים ,או טענה
למניעת רווח בגין הביטול ,ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה
עד למועד סיומו של החוזה.

16.4

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 ללא הודעה מוקדמת:

16.5

החברה הפרה את החוזה הפרה יסודית.

16.6

מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה ,ייחשבו המעשים או המחדלים הבאים וכל אחד מהם
להפרה יסודית מצד החברה:

16.7

הפרת הסעיפים3,5,9,10,12,13,15,19 20, :

16.8

הוחל בהליכי פירוק החברה ו/או ניתן צו כינוס נכסים ,זמני או קבוע ,נגדה ו/או עשתה הסדר
עם נושיה או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיה ו/או מיטלטלין ולא
הוסר תוך  30יום משעת הטלתו ,יבוא החוזה לקצו מיד )"צו"  -לרבות כל צו וסעד זמני(.

16.9

החברה התפרקה מרצון ,או על פי צו של בית משפט.

 16.10עם סיום חוזה זה ,תעביר החברה לרכבת ותעמיד לרשותה כל רכוש ,חומרים וזכויות
שבפיקוחה או ברשותה של החברה ו/או הנמצאים בידי ספקים והשייכים לרכבת ,וכל מידע
אחר ומעודכן הנוגע לרכבת ,כולל חומר שלא נעשה בו שימוש.
 16.11עם סיומו של חוזה זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיו החברה ולא איש מעובדיה או מי מטעמה,
זכאים לכל תשלום בגין הפסקת החוזה או בגין הפסקת החוזה או בגין העסקת קבלני משנה
ו/או ספקים למען הרכבת.
 16.12מוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדים ,כי החברה לא תהיה זכאית לקבל סכום כסף כלשהו או
תמורה אחרת מצד שלישי או ספק או מחברה אחרת אתה התקשרה הרכבת תחת החברה נשוא
חוזה זה ,עם סיום חוזה זה.
 16.13מוסכם ומוצהר ,שסיום ההתקשרות בין הצדדים ,מכל סיבה שהיא ,לא תקנה לחברה זכות
כלשהי לתבוע הקדמת תשלום כלשהו.
.17

העדר ויתור
17.1

במקרה ומי מהצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי חוזה
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 ,והצד
יוכל תמיד להשתמש בזכויותיו בכל עת.
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17.2

כל שינוי ו/או תיקון לחוזה ,או ויתור על זכות מזכויותיו של צד לחוזה ,לא יהיה להם כל תוקף
אלא אם יעשו במסמך כתוב וחתום על ידי הצדדים.

.18

זכות עיכבון וקיזוז
עם תום תקופת הסכם זה או ביטולו מתחייבת החברה ,לסלק ולהוציא על חשבונה ממתקני הרכבת
ומסביבתם ,את כל המכשירים ,המכונות ,הציוד ,החומרים והחפצים השייכים לה או למי מטעמה אך
לרכבת תהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב שעודנה חבה החברה לרכבת .מוסכם בזאת כי לחברה לא
תהא כל זכות עיכבון בנוגע לכלים ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או מסמכים השייכים לרכבת והמצויים
ברשותו מכל סיבה שהיא.
כמו כן ,תהיה לרכבת זכות עיכבון על הכספים שיגיעו לחברה מהרכבת ,בין אם על פי הסכם זה ובין אם
על פי כל הסכם אחר ו/או על פי כל חשבון ,אופן או עילה אחרים .הרכבת תהיה רשאית לעכב כספים
אלו תחת ידה עד לסילוק כל סכום שהחברה תהיה חייבת בתשלומו לרכבת ,בין שחובת החברה תנבע
מהסכם זה או מהתחייבות אחרת מסוג כלשהו .כמו כן ,תהיה הרכבת רשאית לקזז ,לאחר מתן הודעה
מוקדמת בת שבעה ימים אשר בה תצוין סיבת הקיזוז ,כל סכום שהחברה תהיה חייב בתשלומו לרכבת,
בין על פי הסכם זה ובין מכח כל עילה אחרת ,כנגד כל סכום שיגיע לחברה מהרכבת ,בין על פי הסכם
זה ובין על פי כל הסכם אחר ,או כל חשבון או כל אופן או עילה כלשהי .מוסכם כי לחברה לא תהא זכות
קיזוז כלפי הרכבת מכל סיבה שהיא.

.19

ערבות בנקאית
19.1

להבטחת מילוי כל התחייבויותיה של החברה בקשר עם חוזה זה ובלי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד שהרכבת תהא זכאית להם ,בין על פי הדין ובין על פי הוראות החוזה ,תמציא החברה
לרכבת ,בעת החתימה על חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית לפירעון עם דרישה ,צמודה למדד
המחירים הכללי לצרכן )מדד בסיס חודש _____( על סך  200,000ש"ח )מאתיים אלף ש"ח(,
ושתוקפה עד  60יום לאחר תקופת חוזה זה ואשר תהיה ניתנת לפירעון עם דרישה ללא כל צורך
בהוכחת הדרישה לפירעונה )להלן" :הערבות"(.

19.2

הרכבת תהא רשאית לממש את הערבות ,כולה או חלקה ,ללא התראה מוקדמת ,וזאת בכל עת
בה תפר החברה תנאי מתנאי החוזה ,וכן תהיה רשאית לעכב בידיה ,או לזקוף ,לפי שיקול
דעתה ,כל סכום מדמי הערבות ,כנגד כל חוב של החברה כלפיה בקשר עם החוזה ,אף אם לא
הגיע מועד פירעונו.

19.3

מימשה הרכבת את הערבות ,כולה או מקצתה ,מתחייבת החברה להמציא לרכבת ,מיידית,
ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה הסכום המקורי ,בתוספת הפרשי ההצמדה למדד עד
לאותו מועד ,וכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה שתקבע על ידי הרכבת .דין
הערבות על פי ס"ק זה כדין הערבות על פי ס”ק ) (1לעיל ,לכל דבר וענין.

19.4

בוטל החוזה ,או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והחברה הוכיחה כי אינה חייבת לרכבת כל
סכום שהוא ,תחזיר הרכבת לחברה את הערבות הבנקאית.

19.5

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיה של החברה במקרה של
מימושה או בכל מקרה שהוא.

.20

חובות החברה
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20.1

בחוזה זה כל החובות החלים על החברה חלים גם על עובדיה ,שליחיה או מי מטעמה וכל האמור
בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך ,וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.

.21

הודעות
21.1

הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה ,בקשר לענין מענייני החוזה,
שתישלח בדואר רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו ,תחשב כאילו
נמסרה לתעודתה עם תום  72שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר .על אף
האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם
ומועד המסירה הוא שיקבע.

.22

כתובות הצדדים
כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________

_______________

_______________
הרכבת

_______________
החברה

אישור עו"ד /רו"ח
אני הח"מ__________________ ,עו"ד /רו"ח מרחוב ________________________מאשר בזה כי
ההחלטות של הספק לחתום על הסכם זה נתקבלו כדין ,כי החותמים על הסכם זה בשמו של הספק ,מוסמכים
לחתום עליו וכי חתימתם מחייבת את הספק על פי כל דין.
__________________
_______________
תאריך

עו"ד /רו"ח
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נספח א'
אפיון שירותים
א .רקע
חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן" :המתאם"( מבקשת לקבל הצעה מחברת קד"מ )קידום מכירות(
הניגשת למכרז )להלן" :הספק" או "המציע"( עבור פיתוח קונספט ,יישום והפעלת שירותי קד"מ מול
לקוחות החברה )להלן":השירותים"(.
אגף שיווק מטפל בכל המשימות השיווקיות והאספקטים הקשורים לרוחבה ועומקה של חברת רכבת-
ישראל.

ב .מהות השירותים
הספק מתבקש לספק שירות קד"מ )קידום מכירות( לרכבת כפעילות עצמאית או משלימה לקמפיינים.
פעילויות הקד"מ יכולות לכלול תחומים ונושאים מגוונים כמפורט:
• פעילויות תדמיתיות ו/או חווייתיות בקרב לקוחות קיימים  /פוטנציאלים
• השקת קו/תחנה חדש
• פעילויות לחגים או לאירועים מיוחדים
• השקת מוצר חדש
• שירותי ערך מוסף הניתנים ללקוחות החברה בתחנות ו/או ברכבות
• חוויות ייחודיות חד פעמיות או מתמשכות בתחנות ו/או ברכבות
• חשיפת לקוחות קיימים לשירותים חדשים
• שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים
• קמפיין  BTLטקטי
• קמפיין  BTLאסטרטגי
• הפקת אירועים ללקוחות במתחמי הרכבת
• כל תחום אחר שלא צויין

ג .קשרי עבודה
• יוגדרו מראש אנשי צוות לעבודה מול הרכבת ובכלל זה סמנכ"ל/ית לקוחות ,מנהל/ת לקוח
ותקציבאי/ת אשר יהוו אנשי הקשר המרכזיים לכל פרויקט מטעם הרכבת – בהתאם לתנאי הסף
שהוגדרו במכרז.
• החלפת מנהל לקוח  /פרויקט לפני  /במהלך הפרויקט תבוצע אך ורק בהסכמת המתאם ולאחר
אישור מנהל הפרויקט המחליף על ידי המתאם אשר יעמוד בקריטריונים המפורטים במסמכי
המכרז .כמו כן ,במצב כזה הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר את המנהל ואף לסיים את
ההתקשרות עם החברה במידה ולא יוצע לה מנהל פרויקט חלופי שעומד בדרישותיה.
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• הספק לא יוכל להעביר את הטיפול הישיר והיומיומי במתאם לאדם אחר ,ולא יוכל לשלוח אדם
אחר מטעמו לישיבות ,דיונים וכל פעילות אחרת שנכללת במסגרת אפיון השירותים הנ"ל ,אלא
אם-כן אישרה זאת הרכבת .אי מילוי תנאי זה ייחשב כהפרה יסודית של החוזה.

ד .השירותים הנדרשים מהספק
בהתאם לצרכי הרכבת ותוכניות עבודה יפנה המתאם מעת לעת אל הספק על-מנת להפעיל פעילות
קד"מ.
 .1שיטת עבודה
 1.1הרכבת תעביר לספק בריף לפעילות הנדרשת הכולל את מטרת ומהות הפעילות לרבות לו"ז
והערכה תקציבית ופרטים רלוונטיים נוספים .כמו-כן ,תוגדר לספק מסגרת תקציבית על-פיה
יגיש הצעה מיטבית לפעילות )להלן":הפעילות המוצעת"(.
כעבור זמן מוגבל ,אשר יתואם בין שני הצדדים ויוגדר בבריף השיווקי ,יציג הספק את הפעילות
המוצעת מטעמו הכוללת:
• קונספט
• תוכנית הביצוע בפועל כולל התייחסות לתפעול וכתב כמויות
• חלוקת תקציב
• גאנט -לו"ז מפורט לביצוע
 1.2למתאם שמורה הזכות לבקש כל פירוט נוסף לפעילות המוצעת בהצגה בפני המתאם.
 1.3למתאם שמורה הזכות לדרוש הליך בנצ'מארק קצר במידת הצורך ובתיאום עם הספק.
 1.4בכל הצגה יוצגו לפחות מספר חלופות לפעילות המוצעת ,עפ"י ההגדרה בבריף השיווקי.
 1.5במידה ופעילות הקד"מ הינה חלק מקמפיין המופק ע"י משרד הפרסום ו/או כל גורם אחר,
יעבוד הספק בשיתוף פעולה מלא עם משרד הפרסום ו/או הספק האחר ע"פ הנחיית המתאם.
 1.6במידת הצורך ,המתאם ייתן ריג'קטים לפעילות המוצעת ,במקרה זה הספק יתקן בהתאם
ויציג את הפעילות המוצעת בשנית.
 1.7תהליך זה יחזור על עצמו מספר פעמים עד להשגת פעילות מוצעת אשר תאושר במלואה ע"י
המתאם.
 1.8הספק יגיש תוכנית תקציבית מפורטת לאישור המתאם לפני תחילת הפעילות.
1.9

יובהר כי אין באמור לחייב את הרכבת להזמין את הפעילות המוצעת וכי לרכבת שמורה
הזכות על פי שקול דעתה הבלעדי לבצע את פעילות הקד"מ עם מציע אחר או יותר.

 .2מיקום הפעילות -פריסה ארצית
המתאם רשאי לדרוש קיום פעילויות קד"מ בכל רחבי הארץ ,במתקני הרכבת הפנימיים והחיצוניים
ובמיקומים שמחוץ למתקני הרכבת.
 .3קהל היעד
פעיליות הקד"מ עשויות לפנות ללקוחות הרכבת  -קבועים ומזדמנים ,לקוחות פוטנציאלים ,כלל
הציבור או קהל מוגדר אחר ,ע"פ דרישת המתאם.
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 .4היקף הפעילות
השירותים הנדרשים כוללים פעילויות קד"מ מקומיות ופשוטות לצד פעילויות מורכבות וכלל
ארציות ,הכל בהתאם לבריף המוגדר.
 .5לוחות זמנים
לכל פעילות יוגדר לוח זמנים קבוע ליישום .כמו-כן ,עשויות לעלות פעילויות בלוחות זמנים צפופים.
על הספק לעמוד בכל הפעילויות שידרשו ממנו ע"י המתאם וזאת בתיאום מלא בין שני הצדדים.
 .6רשימת שירותים
באחריות הספק ליישם את כלל פעילות הקד"מ בפועל.
הספק יהיה אחראי על:
 6.1פיתוח קונספט  -יובהר כי פיתוח הקונספט הינו חלק מהפעילות הכוללת וכלול במחירה
)בתקציב השלם שיוקצב לפעילות ע"י המתאם( .לא יהיה תשלום נוסף על קונספט ,בין אם
אושר ע"י המתאם ובין אם לאו ,אלא אם כן החליט המתאם אחרת.
 6.2בניית תוכנית העבודה כולה ,כולל גאנט פעילות ותוכנית תמחור מפורטים.
 6.3הקמה בשטח כולל הלימה בין החומר המוצר במצגות לתוצרים בשטח ובדיקות ישימות.
 6.4השגת כל האישורים הרלוונטיים לפעילות )לרבות אישורי רישוי עסקים ,ר.פ ,בטיחות,
מהנדסים ,אישורי כשרות ומרכיבי מזון )במקרה של חלוקת מוצרי מזון( וכיוב'(.
 6.5סגירה ותיאום עם כל ספקי המשנה.
 6.6תפעול הפעילות בשטח.
 6.7עיצוב ,הפקת וייצור כלל החומרים הנדרשים לפעילות למעט אם הוגדר אחרת ע"י המתאם.
 6.8שינוע החומרים.
 6.9הצבתם בשטח.
 6.10שמירה עליהם/ניהולם בשטח.
 6.11הסרתם בסיום הפעילות.
 6.12ניקיון השטחים בסיום הפעילות.
 6.13במידה ונרכשו מוצרים מסויימים לטובת פעילות )כגון :מודוליין ,שולחנות ,כסאות,
סלסלאות וכיוב'( הם יהיו רכוש המתאם ,על אף שיאוחסנו אצל הספק .על הספק לנהל רשימת
מלאי של המוצרים שהינם רכוש המתאם ומצויים בחזקתו לשם שימוש חוזר בפעילויות
הבאות.
 6.14צילום סטילס ו/או וידאו של הפעילות ,במידה וידרוש זאת המתאם.
 6.15כלים  /פתרונות דיגיטאליים משלימים ,במידה וידרוש זאת המתאם.
 6.16הפקה  /קיראייטיב של סרטונים לדיגיטאל ,במידה וידרוש זאת המתאם.
למתאם שמורה הזכות להוסיף שירותים או להפחיתם וכל זאת ,בתיאום עם הספק.
 .7הכרות עם רכבת ישראל ועם השטח
 7.1רכבת ישראל עובדת ע"פ נהלים וכללי בטיחות קבועים ונוקשים אליהם יש להיצמד ולהם אין
חריגים.
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 7.2לשם הכרות עם הארגון והתאמת הפעילות ,נדרש הספק לבצע סיורים שטח מקדימים טרם
הגשת הצעות )האמור אינו פותר מסיורי שטח עם ספקים לאחר הגשת הצעות והתאמתן(.
 .8נהלי וכללי בטיחות ,ביטחון ותפעול
 8.1הספק מתחייב לעמוד בכל כללי הבטיחות ,ביטחון ותפעול של הרכבת.
 8.2הספק יחתום על כל טפסי ההתחייבות הנדרשים מבחינת שמירה על סודיות וחשיפת עבר פלילי
שידרוש המתאם.
 .9איש קשר מטעם הרכבת
איש הקשר מטעם הרכבת יהיה מנהל אגף שיווק או מי מטעמו .איש קשר זה יהיה אחראי על תיאום
בין הספק לגורמים הרלוונטיים בשטח ,יקדם נושאים פנים ארגוניים הקשורים בפעילות ויתלווה
לספק בשטח במידת הצורך.
 .10איש הקשר מטעם הספק
איש הקשר מטעם הספק יהיה מנהל הלקוח  /פרויקט אותו הציע הספק במסמכי המכרז.
 10.1במידה וירצה הספק להחליף מנהל לקוח  /פרויקט יעשה הדבר אך ורק באישור המתאם.
 10.2המתאם רשאי שלא לאשר את מנהל לקוח  /פרויקט החלופי המוצע ולדרוש מנהל אחר או
לחילופין לסיים את ההתקשרות עם הספק.
 .11נסיעות
 11.1כלל הנסיעות הכרוכות באספקת השירותים ,יהיו על חשבון הספק ויכללו בתקציב הכולל
של הפעילות.
 11.2במידה ותידרשנה נסיעות ברכבת ,באחריות הספק העברת הפרטים הדרושים לשם אישור
עד  5ימים טרום הפעילות .במידה ולא יועברו הפרטים בזמן ,הספק יישא בעלויות הנסיעה
ברכבת.
 11.3הרכבת תספק אישורי נסיעה ברכבת לשם ביצוע השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
 11.4במידה וידרשו תוספות כגון מוניות ,חניונים וכו' התשלום יבוצע עפ"י התאמה מראש ביצוע
בפועל.
 .12שירותים נוספים
 12.1שרותי דיול נוספים
 12.1.1לרכבת שמורה הזכות להזמין מהספק שירותי דיול שאינם קשורים לפעילות המוצעת
במסגרת התקציבית לכל פעילות קד"מ הרלוונטית לנוסעי הרכבת או למטרותיה
)להלן":שרותי דיול נוספים"(.

 12.1.2המציע מתחייב להעמיד מנהל אחראי דיילים )להלן":מנהל אחראי דיילים"( בשטח
מטעמו לשם פיקוח על הפעילות ,אשר ישמש גם איש הקשר עבור הדיילים ועבור
הרכבת.
 12.1.3שירותי הדיילים כוללים:
 12.1.3.1אספקת דייל לשעות הנדרשות אשר לא יפחתו מ 3-ולא יעלו על  8שעות,
במידה והדייל יעבוד מעל  8שעות ישולמו שעות נוספות ואש"ל כחוק.
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 12.1.3.2מאפייני הדיילים
 12.1.3.2.1גיל -לאחר שירות צבאי  /לאומי
 12.1.3.2.2נראות -על הדיילים להיות ייצוגיים
 12.1.3.2.3במקרה וידרשו מאפיינים ספציפיים אחרים )למשל :דוברי שפות( האמור
יצויין במפורש בבריף השיווקי
 12.1.3.3לבוש הדייל
 12.1.3.3.1במידה ויידרש הדייל ללבוש סטנדרטי הכולל  -ביגוד שחור/חולצה לבנה
וג'ינס יהיה הלבוש כלול במחיר הדיול הקבוע בנספח התמורה.
 12.1.3.3.2במידה ויידרש הדייל ללבוש ייחודי אותו יש להפיק במיוחד ייכלל מחיר
הלבוש כתוספת בתמחור פעולת הקד"מ.
 12.1.3.4הכשרת הדיילים
הדיילים לרבות מנהל אחראי דיילים יתבקשו להגיע לתדריך טרום פעילות זמן מה
לפני ביצוע הפעילות )ע"פ הנחיית המתאם( .תדרוך זה יארך בין חצי שעה ל4-
שעות ,ע"פ החלטת ואישור המתאם בכתב וייקבע במקום שיוגדר ע"י המתאם
מראש .התשלום עבור ההדרכה יהיה מינימום שעתיים ומקסימום  8שעות +
נסיעות כחוק.
 12.1.3.5החלפת דייל
במקרה של החלפת דייל באחריות המציע להעביר לדייל החדש תדריך מסודר טרם
תחילת הפעילות .למען הסר ספק ,על הדייל החדש לעמוד בכל התנאים במסמך
זה.
נסיעות דיילים
12.1.3.6
נסיעות הדיילים בהגעה לפעילות ובעזיבתה הינן באחריות הספק ,אל אם כן יחליט
המתאם לספק אישורי נסיעה ברכבת למציע.
12.1.3.7

ביטול שרותי הדיול

המתאם רשאי לבטל ,מכל סיבה שהיא את שירותי הדיול .המתאם לא יישא
בתשלום בגין הדיול במידה והודיע למתאם על הביטול  2ימי עבודה מראש .במידה
והודיע המתאם על הביטול בהתראה קצרה )פחות מ 2-ימי עבודה( טרם הפעילות
יישא המתאם בתשלום  50%מעלות שרותי הדיול.
 .13סיכום פעילות
המציע מתחייב בסיום כל פעילות קד"מ ו/או שרותי הדיילים כמפורט בסעיף  13.1לעיל ועפ"י דרישת
המתאם להגיש מסמך המסכם את הפעילות הכולל בין היתר:
 13.1תיאור של ההתנהלות בשטח
 13.2נקודות לחיוב שעלו
 13.3נקודות כשל ותורפה -לשיפור לפעילויות הבאות
 13.4התרשמות העובדים בשטח
 13.5התרשמויות שעלו מקהל היעד במידה ויש
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 13.6מצגת המתארת את הפעילות
למתאם שמורה הזכות לשנות את הדרישות לסיכום הפעילות בכל עת.
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נספח ב'
התמורה לספק
יעודכן בהתאם להצעת המציע הזוכה
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נספח ג'
אישור עריכת ביטוח
תאריך___/___/____ :
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"(
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מרחוב יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757
א.ג.נ,.
הנדון") ___________ :הספק"(
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן ,על שם הספק בקשר עם אספקת
שירותי קידום מכירות וכן השירותים הנלווים )להלן" :השירותים"( ,בין היתר ,בקשר עם חוזה שנערך ביניכם
לבין הספק כמפורט להלן:
א .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם 1980-כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד
כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000לנפגע,
לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת היה ויטען ,לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי היא נושאת
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.
ב .פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגוף ו/או רכוש,
לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת או מי מטעם הרכבת בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של
 ₪ 8,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי .חריג אחריות מקצועית אינו חל לעניין נזקי גוף.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת למעשי ו/או מחדלי הספק
ו/או מי מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
ג .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין נזק או אובדן ,שייגרמו בקשר עם השירותים בגבול
אחריות של  ₪ 1,000,000לתביעה 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 הספק בכל הקשור בשירותים )ולא מאוחר
מיום ________(.
הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.
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כללי
 .1הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעם הרכבת ,ובלבד שהוויתור על
זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .2חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסות הנ"ל ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות העצמית הנקובה בהן,
אינה חלה על הרכבת ו/או מי מטעמה.
 .3הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרכבת ,ואנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרכבת.
 .4הננו מתחייבים ,כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,המצוינת
בהם ,אלא בהודעה מראש של  30יום לרכבת ,בכתב ,בדואר רשום.
.5

מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל -משרד התחבורה".

.6

נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" מהדורה _____ ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

)חתימת
המבטח(

)חותמת
המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(

נספח ד'
התחייבות לשמירה על סודיות
 .1אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע
שירותי הפרסום ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעת הקבלן או מי מטעמו על
רכבת ישראל או בקשר אליה ,במשך ביצוע שירותי הפרסום ,בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע
בקשר עם ביצוע שירותי הפרסום ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע בצוע שירותי הפרסום.
"מידע" לעניין סעיף זה  -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר ,נתונים ,שמות,
כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי ניהול חשבונות ,שיטות עבודה,
רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים
של מוצרי ייצור ,חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של הרכבת וכל אינפורמציה אחרת,
בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך אחרת ,בקשר עם הרכבת.
חובת הסודיות לא תחול על מידע שפותח עצמאית על ידי הספק ללא שימוש במידע שהושג אגב הסכם זה,
מידע שהינו בגדר נחלת הכלל ,מידע שהיה בידיעת הספק לפני מועד החתימה על הסכם זה.
 .2אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים עבור רכבת ישראל ,על תוכנם או על
היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המנהל הכללי של רכבת ישראל.
 .3אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע שירותי
הפרסום נשוא החוזה.
 .4אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו
לידי אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע
שירותי הפרסום מטעמי.
 .5אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעם הקבלן בבצוע
שירותי הפרסום ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות לשמירת סודיות
המידע על פי מסמך זה ,כפי שפורטו לעיל.
 .6לא אעסיק אדם בביצוע שירותי הפרסום אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל.
 .7אני מתחייב להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו .במידה ויינקטו נגדי
הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני מתחייב להודיע על כך לרכבת בהקדם האפשרי
על מנת לאפשר לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע ,ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה
אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.
 .8אני מצהיר כי ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל הרכבת אני
מחויב לשמור על סודיותו המלאה ,וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור
האזרחי הן במישור הפלילי.

עמוד  23מתוך 28
 .9אני מתחייב למסור לרכבת ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לרכבת ,יהא
מקורו אשר יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה ,דיסקט ,העתק ,צילום ,פלט או מידע הנמצאים על
גבי מדיה מגנטית ,ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור
ו/או בדיקה שיערכו על-ידי הרכבת ,בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על-ידי הרכבת ,וזאת בכל עת
ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן.
 .10התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם הרכבת מכל סיבה שהיא ,ותעמוד בתוקפה עד
להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו הרכבת תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע ועד בכלל.
 .11הוראות נספח סודיות זה לא יחולו על מידע שהינו או הפך להיות נחלת הכלל או מידע שהגיע אל הספק כדין
על ידי צד שלישי או מידע שנדרש על ידי רשות מוסמכת לכך.
בכבוד רב,
___________ ____________
)ת.ז(.
)שם מלא(

____________
)תאריך(

____________
)חתימה(
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נספח ה'
תאריך______________ :
לכבוד
____________________________
ג.א.נ,.
ֹ
הנדון :תשלום לספקים באמצעות זיכוי בבנק
.1

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

.2

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

.3

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  -פקס04-8564568 .
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 הספק______________________________________ :
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 הספק בלבד.

________________________
חתימה וחותמת

______________________
תאריך
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נספח ו'
ערבות לקיום החוזה
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
הנדון :ערבות מס' ____________________________

.1

לבקשת ש .פרופיט מרקטינג בע"מ )להלן" :הספק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק סכום של
) 250,000מאתיים וחמישים אלף( ש"ח שיוצמד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום
____________ )הוצאת הערבות( ועד יום התשלום בפועל שיגיע לכם מאת
_______________ )להלן -החייב( בקשר עם הסכם מספר  91157לקבלת שירותי קידום
מכירות )להלן" :השירותים"( .

.2

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך ) 7שבעה( ימים מדרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב
בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

.3

מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת
הסכום שלא חולט.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___________ .הננו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות
לפי הוראה בכתב חתומה על ידי רכבת ישראל אשר תתקבל במשרדנו  10ימי עסקים לפני תום
תוקף הערבות.

.5
.6

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו,______________________:

.7
.8

שם הבנק __________________ :כתובת הנהלת הבנק.____________________ :
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נספח ח'
נספח הוראות ביטחון
.1

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

.7

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

.8

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

.9

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

.10

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

שם החותם ותפקידו

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

הסכמה למסירת מידע
מצורף לנספח הביטחון לחוזה

אני הח"מ ____________________
שם משפחה

מס' ת.ז________________ .
כולל ספרת ביקורת

שם פרטי

שם האב___________________ :

תאריך לידה_______________ :

כתובת___________________________________________________ :
רחוב

מספר

עיר

מיקוד

שם החברה/קבלן ______________________________________

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

חתימת המצהיר_______________________ :
תאריך_______________________ :

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

טופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים
מצורף לנספח הביטחון לחוזה

חוזה מס' ______________ :תאור העבודה________________________________________________________ :
שם הקבלן____________________________ :
פרטים להתקשרות חוזרת :שם _____________________:טלפון __________________:פקס'__________________:
מס' הזהות

שם
משפחה

שם
פרטי

שם
האב

תאריך
לידה

כתובת מלאה

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