נספח B1
תנאים מיוחדים לחוזה מס'
בעקבות זכייה במכרז מס'  – 222104מתחם לוד שלב ב' DP1 -עבודות קידום זמינות (להלן" :המכרז")
כותרות הסעיפים בחוזה ובנספחיו משמשות כמראי-מקום בלבד ,אינן מהוות חלק מהחוזה ולא יזדקקו להן
בפרשנותו .תנאים מיוחדים אלו ,מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.
.1

כללי
כל האמור בנספח זה ,בא להוסיף ולא לגרוע מכל הוראה אחרת המפורטת בחוזה ,או במפרטים הטכניים,
למען הסר ספק המונח "חוזה" מתייחס לתנאי החוזה הכלליים לביצוע עבודות בניה ותשתית עבור רכבת
ישראל (מהדורת מרץ ( )2022להלן" :החוזה") כפי שעודכן בתוספת זו.

.2

מבוא
חוזה זה הינו לביצוע עבודות להרחבת מתחם לוד הקיים הכוללות עבודות הכנה לקראת ביצוע
עתידי של מסילות דיור רכבות ומבנים תפעוליים .העבודות כוללות עבודות עפר ,קירות דיפון
כבסיס לביצוע מובל ניקוז מלבני ,בריכת השהייה ,קיר חומה מבטון ע"ג כלונסאות המקיף את
שטח המתחם וכולל קורות בטון ,עמודי פלדה וביניהם פנלים מבטון טרום ,עבודות פירוקים
וסילוק פסולת.

2.1

העבודות הינן כמפורט בנספח הטכני (נספח  )B2והן כוללות בין היתר:
2.2
 התארגנות באתר והקמת מחנה התארגנות כולל הקמת משרדי הפיקוח והרכבת;-

עבודות הכנה ,פירוקים ועפר;

-

השלמת פינוי פסולת משטח המתחם;

-

הקמת חומה היקפית מבטון הטמנת קו חשמל מ"ג עילי העובר במתחם;

-

ביצוע עבודות מובל ניקוז;

-

ביצוע קיר תומך על בסיס מובל ניקוז;
(להלן" :הפרויקט")

.3

תקופת ביצוע
 2.1תקופת ביצוע הפרויקט הינה  15חודשים מיום הוצאת צו התחלת עבודה (להלן" :תקופת הביצוע").
 2.2מובהר כי ,המזמין רשאי לתת צו התחלת עבודה חלקי וכי מתן צו התחלת עבודה חלקי לא יהווה
עילה להארכת לוחות הזמנים של הפרויקט.
 2.3על הקבלן לדאוג ולוודא קבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע העבודה לרבות אישורי חפירה
כמפורט במפרט הטכני ,על פי הנחיות המזמין.

.4

אבני דרך לביצוע ופיצוי מוסכם
אבני הדרך לביצוע העבודות ,כמפורט במפרט הטכני ,בתכניות ובחוזה לרבות הפיצוי המוסכם בגין כל יום
איחור בהשלמת אבן הדרך הרלוונטית הינם כדלקמן:
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מס'
א.ד.

תיאור אבן הדרך

מועד סיום (חודשים
מיום צ.ה.ע)
1.5

1

סיום התארגנות וקבלת היתרי חפירה

2

אישור  SHOPDRAWINGקונס' פלדה
ותחילת פינוי פסולת לצורך עבודות
הביסוס

3

3

סיום ביסוס בריכת השהייה ויציקת קיר עליון

7

4

סיום פינוי פסולת (כולל מדידת מצב קיים)

8

5

סיום ביסוס חומה היקפית (כלונסאות ,קורת
ראש וקיר בטון)

11

6

סיום בניית חומה היקפית באופן מלא לרבות
אלמנטי פלדה ואלמנטים טרומים

14

7

סיום הפרויקט כולל מסירות באופן מלא

15

א" .לאור החשיבות שמייחס המזמין לעמידה בלוח הזמנים של פרויקט זה ניתנת אפשרות לקבלן לקבל
תמריץ להקדמה – בגין הקדמה של לו"ז ישולם תמריץ לקבלן בסכום קבוע של  ₪ 250,000לכל חודש
הקדמה של אבן דרך  4בלבד ועד סכום מקסימלי של ( ₪ 500,00סה"כ חודשיים הקדמה) .מנגד יופעלו
פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה באבני הדרך כמפורט בסעיף 4ג' להלן".
ב -NO EXCUSE CLAUSE .זכאות לתשלום בונוס – הזכאות לתשלום בונוס תיעשה רק בנסיבות בהן
הוקדמו בפועל לוחות הזמנים כמפורט בטבלה מעלה .לא הוקדמו לוחות הזמנים – מכל סיבה שהיא –
לרבות קרות "אירוע מעכב" כהגדרתו בהסכם או בגין כל סיבה אחרת בין שתלויה ,כולה או חלקה בקבלן
ובין שלאו ,בין שהקבלן ביצע את כל הפעולות בכדי להקדים את לוחות הזמנים לרבות החשה או האצה
בקרות אירוע מעכב או בגין כל סיבה אחרת שגרמה לעיכוב – לא יהיה הקבלן זכאי לבונוס .הגשת הצעה
במכרז מהווה הסכמתו הבלתי הדירה של הקבלן לאמור בסעיף זה ולא יהיו לו או לכל גורם מטעמו או
קשור בו כל דרישה ,תביעה ,טענה או זכות בקשר לכך.

ג .פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה באבני דרך-
 )1הקבלן יחויב בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  ₪ 3,000ליום בגין כל יום איחור לאחר תאריך
סיום המאושר לפי לוחות הזמנים בכל אחת מאבני הדרך המופיעות בסעיף זה.
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 )2סכום הפיצוי המקסימלי שבו יחויב הקבלן יהיה עד % 10מערך החוזה.
 )3למען הסר ספק מובהר ,כי הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף זה הינם מצטברים ויחולו ביחס
לאיחורים במועדי ההשלמה המרביים של כל אחד מקטעי העבודה/אבני הדרך הראשיות ,וזאת בנוסף
לפיצויים המוסכמים בגין איחור בהשלמת כלל העבודות הכלולות בחוזה.
.5

6

עבודות במבצע ופיצויים מוסכמים בגינן
5.1

המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,יכול להורות לקבלן כי עבודות מסוימות יבוצעו בתנאי מבצע.
ידוע לקבלן כי בעבודה בתנאי מבצע יידרש הקבלן לביצוע מואץ בזמני פעילות חריגים ,לרבות
לילות ,סופי שבוע וחגים ,וכי הקבלן יידרש להשיג את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך
ביצוע העבודות בתנאי מבצע כאמור.

5.2

המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,יגדיר לקבלן את הזמנים לביצוע העבודות בתנאי מבצע .בשעה
שנקבעה לתחילת העבודות בתנאי מבצע ,הקבלן יקבל גישה לאתר ביצוע העבודות ועליו יהיה
לסיים את העבודות בתנאי מבצע לא יאוחר מהשעה שקבע המזמין לסיום המבצע על-מנת לחדש
את תנועת הרכבות ו/או תנועת הרכבים.

5.3

הקבלן יישא באחריות בלעדית לתיאום העבודות בתנאי מבצע עם כל הגורמים והרשויות
הרלוונטיים ,לרבות מנהל הפרויקט ,בקשר עם ביצוע כל פעולותיו במסגרת העבודות בתנאי מבצע
(לרבות הקצאת שטחי ההתארגנות).

5.4

מובהר ,כי עבודות שלא קיבלו את אישור הרכבת מראש ובכתב לכך שהן עבודות בתנאי מבצע ,לא
ייחשבו כעבודות בתנאי מבצע.

5.5

ידוע לקבלן כי לעבודה בתנאי מבצע חשיבות עליונה הן לעמידה קפדנית בלוח הזמנים ,והן לעמידה
קפדנית על איכות ביצוע העבודות ומסירה מושלמת וללא תיקונים ,לרבות פינוי של מלוא הציוד,
פסולת ,אשפה וחומרים במועד מאזור העבודות.

5.6

אשר על כן ,במקרה שהקבלן לא ישלים את העבודות בתנאי מבצע במועד הקבוע לכך ,המזמין יהיה
זכאי ,לפיצוי מוסכם בסכום של  ₪ 60,000לשעה או חלק ממנה ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או
תרופה אחרת שהרכבת זכאית לה בגין האיחור כאמור.

5.7

למען הסר ספק ,לכל תשלום לפי סעיף זה יתווסף מע"מ כדין.

תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה (מדד)
 6.1במקום סעיף  )1(66לחוזה יבוא סעיף זה:
"מדד" – מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ,כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
 6.2מובהר ,כי מעבר להצמדה המפורטת לעיל ,לא יישאו תשלומי התמורה לקבלן כל הצמדה ,ריבית,
הפרשי הצמדה או הפרשי שער מכל סוג שהוא ,אלא אם נקבע בחוזה מפורשות אחרת.
7

תמריץ בגין העדר תביעות
 7.1הקבלן יהא זכאי לתשלום של עד  2.5%מהתמורה הכוללת ,בתנאי שיתקיימו התנאים המצטברים
כדלקמן:
7.1.1

המזמין קבע ,כי החשבון הסופי של הקבלן הוגש כשורה וכולל את כל המסמכים החוזיים.

7.1.2

הקבלן חתם על כתב סילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו ודרישותיו ,באופן בלתי מותנה
ובלתי מסויג בהקשר לפרויקט זה.

7.1.3

בין הקבלן לבין המזמין לא מתנהל הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית
אחרת ,לרבות בפני בורר ,בעניין פרויקט זה .מובהר ,כי ככל שיתנהלו הליכים משפטיים
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בין הצדדים לאחר תשלום התמריץ בגין העדר תביעות ,יהא הקבלן מחויב להשיב למזמין
את התשלום שקיבל בתוספת ריבית.
 7.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי תשלום התמריץ הכספי בגין העדר תביעות על ידי המזמין לא יהווה
כל ויתור מצד המזמין על כל זכות ,טענה ,דרישה ו/או תביעה העשויה לקום לו כלפי הקבלן ו/או מי
מטעמו בקשר עם הסכם זה ו/או הפרויקט ו/או על פי כל דין.
 7.3מובהר ומוסכם בזאת ,כי התמריץ הכספי בגין העדר תביעות הינו חלופי לכל פיצוי ו/או תביעה כספית
העשויה לקום לקבלן כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר להסכם זה ו/או לפרויקט וכי קבלת התמריץ
הכספי בגין העדר תביעות על ידי הקבלן ,תהווה ויתור מוחלט מצד הקבלן על כל טענה ,תביעה ו/או
כל דרישה אחרת לפיצוי כספי ו/או אחר בגין הפרויקט ו/או ההסכם.
 7.4עוד מובהר ומוסכם בין הצדדים ,כי במידה שלאחר תשלום התמריץ הכספי בגין העדר תביעות לקבלן,
ייפתח על ידי הקבלן הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית אחרת (לרבות בפני בורר)
בעניין הפרויקט ו/או הסכם זה ,מתחייב הקבלן לשלם למזמין את מלוא סכום התמריץ הכספי בגין
העדר תביעות ,וזאת לא יאוחר מתום ארבעים וחמישה ( )45ימים מהמועד בו התקבלה אצלו דרישתו
בכתב של המזמין ,בתוספת הריבית המוסכמת ,ממועד היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל .מבלי
לגרוע מזכותו של המזמין לפי סעיף ( 50קיזוז) ובכפוף לאמור בו ,המזמין יהיה רשאי לקזז את סכום
התמריץ הכספי המגיע לו מכל סכום המגיע לקבלן על פי הסכם זה ו/או הסכמים אחרים בין הקבלן
למזמין ו/או לחלט את הערבות על פי הסכם זה לשם כך.
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היתרים
 8.1מובהר ומודגש כי ,על הקבלן להשיג את כל ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע המבנה בלוחות הזמנים
הקבועים לביצוע המבנה נשוא המכרז לרבות לביצוע עבודות בתנאי "המבצע" ובכלל זה אישורים
לביצוע עבודות בשבתות ובחגים.
 8.2למען הסר ספק מובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את החוזה במידה ולא יושגו כל
ההיתרים הנדרשים לביצוע העבודות .הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בכל
דבר ועניין הנובע מפרסום המכרז ,מהתקשרותו של הקבלן בחוזה ו/או מביטולו כאמור.

 9ביטוח
 .9.1מבלי ל גרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים על חשבון הקבלן את
הביטוחים המפורטים להלן באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין (להלן" :ביטוחי הקבלן"):
 .9.1.1ביטוח עבודות קבלניות

.9.1.1.1הביטוח ייערך ממועד העמדת האתר לרשות הקבלן או תחילת ביצוע העבודות (לפי
המוקדם מבין השניים) ולמשך כל תקופת העבודות ועד מסירתן המלאה של
העבודות.
.9.1.1.2הביטוח ייערך על שם הקבלן ,הרכבת ,מדינת ישראל ,קבלנים ,מנהל הפרויקט
מטעם הרכבת (להלן" :המנהל") ,משגיחים לעבודות הפיתוח (להלן" :המשגיחים")
וקבלני משנה (מכל דרגה).
.9.1.1.3היקף הכיסוי לפי הביטוח יהיה בהתאם לנוסח פוליסת "ביט" לביטוח עבודות
קבלניות העדכני במועד תחילת תקופת הביטוח או כל נוסח מקביל.
.9.1.1.4הביטוח לא יכלול התניות לעניין מיגון ו/או בטיחות כלשהן ,באופן שקיומן יהווה
תנאי לכיסוי על פי הפוליסה.
.9.1.1.5הביטוח יכלול את ההוראות כדלקמן –
 .9.1.1.5.1הזכות לקבלת תגמולי ביטוח ללא זכות קיזוז חובות כלשהם נתונה
לרכבת בלבד; הפוליסה תשועבד לטובת הרכבת .זכויות הרכבת לפי
הפוליסה אינן מותנות בנקיטת אי אילו צעדים בידי הקבלן ו/או הבאים
מטעם הקבלן.
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.9.1.1.5.2
.9.1.1.5.3
.9.1.1.5.4

.9.1.1.5.5

במקרה של הארכת משך העבודות ,תוארך תקופת הביטוח לבקשת
הרכבת ו/או הקבלן מראש ,וזאת בכפוף לתשלום פרמיה נוספת על ידי
הקבלן בגין הארכת התקופה כאמור.
לאחר קרות מקרה ביטוח לפי פרק  1לפוליסה יושב סכום הביטוח
לקדמותו החל מיום קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח
תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים יחסיים על חשבון הקבלן.
לדרישת הרכבת בכתב ,הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או
גוף ,שעל הרכבת החובה לשפותו או לכלול לטובתו ויתור על זכות
התחלוף ,ובלבד שחבות זו ניטלה בידי הרכבת בכתב טרם קרות מקרה
הביטוח.
הביטוח יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט
לידי הרכבת ,וזאת בכפוף להוראות תוספת .MR116

 .9.1.1.6הביטוח יכלול את פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים בנספח תיאור ביטוח העבודות של
הקבלן ,המצורף כנספח  B5לחוזה זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .9.1.1.7הביטוח לא יבוטל ולא ישונה לרעה אלא מחמת אי תשלום פרמיה ו/או מרמה בתביעה
לקבלת תגמולי ביטוח ,ובכל מקרה בכפוף לכך שתימסר לרכבת הודעה בהתאם להוראות
אישור קיום הביטוחים כהגדרתו להלן.
 .9.1.2ביטוח אחריות מקצועית
 .9.1.2.1הביטוח ייערך ממועד העמדת האתר לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי
המוקדם מבין השניים) ,ולתקופה נוספת בת שלוש שנים נוספות ממועד מסירתן המלאה
של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר.
 .9.1.2.2הביטוח יכסה את אחריות הקבלן החוקית על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד
הקבלן ו/או הבאים מטעמו שאירעו לאחר מועד תחילת ביצוע העבודות ,וזאת בגבולות
אחריות שלא יפחתו מהסך הנקוב באישור קיום הביטוחים כהגדרתו להלן.
 .9.1.2.3הביטוח יורחב לשפות כל אדם ו/או גוף שעל הרכבת החובה לשפותו או לכלול לטובתו
ויתור על זכות התחלוף ,ובלבד שחבות זו ניטלה בידי הרכבת בכתב טרם קרות מקרה
הביטוח.
 .9.1.2.4הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  ₪ 500,000למקרה ביטוח.
 .9.1.2.5לקבלן נתונה הזכות לערוך ביטוח משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות בסך של
 ₪ 8,000,00למקרה ולתקופת הביטוח.
 .9.1.3ביטוח חבות המוצר
 .9.1.3.1הביטוח ייערך ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן לידי הרכבת (לפי המוקדם),
ולתקופה נוספת בת שלוש שנים נוספות ממועד מסירת העבודות.
 .9.1.3.2הביטוח יכסה את אחריות הקבלן החוקית על פי דין בקשר עם העבודות בשל תביעה או
דרישה ,שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שאירעו
לאחר למועד תחילת ביצוע העבודות ,וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מהסך הנקוב
להלן.
כהגדרתו
הביטוחים
קיום
באישור
 .9.1.3.3הביטוח יורחב לשפות כל אדם ו/או גוף שעל הרכבת החובה לשפותו או לכלול לטובתו
ויתור על זכות התחלוף ,ובלבד שחבות זו ניטלה בידי הרכבת בכתב טרם קרות מקרה
הביטוח.
 .9.1.3.4הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  ₪ 500,000למקרה ביטוח.
 .9.1.3.5לקבלן נתונה הזכות לערוך ביטוח משולב עם ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות בסך
של  ₪ 10,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
 .9.1.4ביטוחי רכב וצמ"ה  -ממועד העמדת האתר לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי
המוקדם מבין השניים) ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות על הקבלן לערוך את הביטוחים להלן:
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 .9.1.4.1ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וציוד מכני הנדסי
החייבים בביטוח חובה.
 .9.1.4.2ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או ציוד מכני הנדסי
החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 750,000לכלי רכב בגין נזק
אחד.
נזק
בגין
צמ"ה
לכלי
₪
2,000,000
של
ומסך
אחד
 .9.1.4.3ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" לכלל כלי הרכב והציוד המכני ההנדסי המובאים
לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן בקשר עם העבודות .על אף האמור לעיל ,לקבלן
הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" כאמור בסעיף זה ,במלואם או
בחלקם ,אולם האמור בסעיף  9.12להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
 .9.2ביטוחי הקבלן ,למעט הביטוחים המפורטים בסעיפים  9.1.4.3 – 9.1.4.1לעיל ,יכללו את הסעיפים כדלקמן:
 .9.2.1הוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי הרכבת ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה
ו/או המנהל ו/או המשגיחים ו/או הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל ,ובלבד שהוויתור כאמור
לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .9.2.2זכות הרכבת לקבלת תגמולי ביטוח ו/או שיפוי על פי ביטוחי הקבלן לא תושפע ממידע בלתי נכון
שנמסר למבטח בתום לב בעת עריכת הביטוח ,במהלך תחולתו ,בעת חידושו או במסגרת הגשת
תביעה על פיו ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיו בתום לב.
 .9.2.3הוראה לפיה ביטוחי הקבלן אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי
מצד יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם ,ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות
המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א – .1981
 .9.2.4הוראה לפיה הביטוח ראשוני לכל ביטוח אחר שנערך על ידי הרכבת ו/או מדינת ישראל – משרד
התחבורה ו/או המנהל ו/או המשגיחים ו/או כל אדם או גוף שעל הרכבת החובה בכתב לשפותו
בטרם קרות מקרה הביטוח  ,כי המבטח מוותר באופן סופי ומוחלט על כל זכות שעשויה להיות
מוקנית לנו ע"פ הפוליסה ו/או ע"פ דין (במפורש לרבות ע"פ סעיף  59לחוק חוזה הביטוח) לדרוש
השתתפות מצד מבטח אחר כלשהו ,והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי הגופים הנזכרים
לעיל ומבטחי הגופים הנזכרים לעיל בכל הקשור לביטוח זה ,ואף מוותר על כל זכות לפנות בדרישה
להציג בפניו את ביטוחי הגופים הנזכרים לעיל.
 .9.3המצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן -
 .9.3.1על הקבלן להמציא לידי הרכבת ,לא יאוחר מ 7-ימים טרם כניסת הקבלן לאתר ,את אישור עריכת
ביטוחי הקבלן ,המצורף כנספח  B6והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :אישור קיום
הביטוחים") חתום על ידי מבטח הקבלן .מוסכם בזאת כי אין בהוראות אישור קיום הביטוחים
כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם לאמור בנספח זה.
 .9.3.2יתירה מכך ,על הקבלן להמציא לידי הרכבת העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי הקבלן
המפורטים בסעיפים  9.1.1-9.1.3לעיל ,וזאת תוך  7ימים ממועד קבלת דרישת הרכבת לכך ,אך
לכל הפחות  30ימים ממועד תחילת העבודות.
 .9.3.3על אף האמור בסעיף  9.3.1לעיל ,לקבלן נתונה הזכות שלא להמציא אישור קיום ביטוחים המעיד
על עריכת הביטוח המפורט בסעיף  9.1.3לעיל ,וזאת כל עוד לא נמסרו העבודות או כל חלק מהן
לידי הרכבת (לפי המוקדם מבין השניים).
 .9.3.4לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם ,על הקבלן להפקיד בידי הרכבת
את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם לתקופה
נוספת ,וזאת למשך כל תקופת העבודות ולמשך תקופה ממושכת יותר כמפורט בסעיפים 9.1.2.1
ו 9.1.3.1-לעיל.
 .9.3.5אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ו/או בעריכת השינויים כאמור
בסעיף  9.4להלן ,כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי הקבלן לדרישות סעיף  9זה ,ואין בהם
כדי להטיל אחריות כלשהי על הרכבת או לצמצם את אחריות הקבלן על פי החוזה או על פי כל
דין.
 .9.4בדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן -
לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הקבלן,
שיומצאו על ידי הקבלן כאמור בסעיף  9.3לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה
שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי סעיף  9זה.
 .9.5דרישות הביטוח המפורטות במסגרת סעיף  9זה ,עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם להן ,המצאת ו/או
בדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ודרישת השינויים כמפורט בסעיף  9.4לעיל,
אינן באות לגרוע מכל התחייבות המוטלת על הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין ו/או כדי לשחרר
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את הקבלן מאחריות כלשהי מכוח הנ"ל ואינן מטילות על הרכבת או על מי מטעם הרכבת כל חובה או
אחריות לגבי ביטוחי הקבלן ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי העדרם.
מובהר במפורש כי ,קביעת טיב והיקף ביטוחי הקבלן הנה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן,
וככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיבם ,על הקבלן להרחיב את ביטוחי הקבלן ולהחיל על ביטוח נוסף
או משלים שייערך בידי הקבלן את ההוראות המפורטות בסעיף  9.2לעיל.
 .9.6על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן.
סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הרכבת מכל סכום שיגיע לקבלן על פי החוזה.
 .9.7משך כל התקופות הנקובות בסעיפים  9.1.2.1 ,9.1.1.1ו 9.1.3.1-לעיל (לפי העניין) על הקבלן לפעול
כדלקמן -
 .9.7.1לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי הקבלן.
 .9.7.2להאריך את ביטוחי הקבלן מדי פעם בפעם לפי הצורך.
 .9.7.3להודיע מיד בכתב למבטח ולרכבת ,על קרות אובדן או נזק ו/או פגיעה לעבודות ו/או לצדדים
שלישיים ו/או לעובדים ,ולשתף פעולה עם המבטח והרכבת לשם בירור האובדן או הנזק ,שמירה
ומימוש של זכויות הרכבת על פי ביטוחי הקבלן.
 .9.7.4לקיים בקפדנות את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,המלצות הסקר
החיתומי ואת תנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות);
 .9.7.5להמציא לידי הרכבת עותק מנספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום ,הרצ"ב כנספח )B6(a
לנספח זה ,שהוא חתום על ידי הקבלן.
 .9.7.6לערוך טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש ,קרקע או בניין צדדים שלישיים ,דו"ח
הנדסי בדבר מצב הרכוש ,הקרקע או הבניין האמורים ,המתאר פגמים קיימים ,ככל וקיימים,
והוראות לנקיטת אמצעי מניעה ,אותן ימלא הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.
 .9.7.7לוודא טרם תחילת ביצוע העבודות אצל הרשויות המתאימות ,את המיקום המדויק ,בו מצויים
באזור התת קרקעי של האתר ,צינורות ,כבלים וכל מתקן אחר שהוא.
 .9.8מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר
התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על הרכבת או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי חוזה
זה או על פי כל דין.
 .9.9על הקבלן מוטלת האחריות לפי החוזה לנזקים שיגרמו לרכבת ו/או לבאים מטעם הרכבת כתוצאה
מהפרת תנאי ביטוחי הקבלן על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן ,באופן המפקיע את זכויות הקבלן
ו/או את זכויות הרכבת על פי ביטוח י הקבלן ,ולקבלן לא תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או טענות
כספיות ו/או אחרות כלפי הרכבת ו/או הבאים מטעם הרכבת בקשר לכך.
 .9.10על הקבלן לגרום לכך כי הוראות סעיף  9זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או
עובדי ומנהלי קבלני המשנה.
 .9.11במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם העבודות ,על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת
העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
ביטוחי הרכב והצמ"ה המפורטים בסעיף  9.1.4לעיל .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום או
היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.
 .9.12מובהר ומוצהר בזאת ,כי על הרכבת ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או המנהל ו/או המשגיחים
ו/או כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל ,וכן על כל הקבלנים הקשורים בביצוע העבודות (ובלבד
שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן) ,לא תוטל כל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם
לרכוש המובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן (לרבות כלי עבודה ,מתקני עזר ,כלי רכב וציוד מכני
הנדסי) לאתר ,לרבות נזק תוצאתי מכל סוג הנובע מכך ,וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי
ביטוחי הרכב ,הצמ"ה וביטוחי הרכוש הנוספים ו/או המשלימים שנערכו בידי הקבלן כאמור בסעיפים
 9.1.4ו 9.5-לעיל ,או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה
במסגרת ביטוחי ביטוחי הרכב ,הצמ"ה וביטוחי הרכוש הנוספים ו/או המשלימים האמורים ,ולקבלן
לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .על הקבלן לשפות את הרכבת בגין טענה ו/או תביעה שתופנה כלפי
הרכבת בקשר עם האמור בסעיף זה.
 .9.13על הקבלן להתאים את ביטוחי הקבלן לדרישות צדדים שלישיים שהרשאתם לקיום עבודות תידרש
ולהמציא במידת הצורך אישורי ביטוח המעידים על כך.
 .9.14ככל וביטוחי הקבלן לא יערכו במלואם בידי הקבלן ,לרכבת תהא הזכות (אך לא החובה) לערוך את
ביטוחי הקבלן תחת הקבלן ,לשלם את דמי הביטוח ,לנכות דמי ביטוח אלו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל
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זמן שהוא ,לגבות את דמי הביטוח האמורים מהקבלן בכל דרך אחרת .דין דמי הביטוח כאמור יהיה
כדין חוב שיישא ריבית והצמדה.
 .9.15סעיף  9זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה של החוזה .על אף האמור לעיל ,אי המצאת אישור
קיום הביטוחים במועדים המפורטים בסעיף  9.3לעיל לא תהווה הפרה יסודית של החוזה ,אלא אם
חלפו  10ימים ממועד בקשת הרכבת בכתב להמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור ,ואישור קיום
הביטוחים לא הומצא לידי הרכבת.
 10חשבון בנק
שכר החוזה ישולם בהעברה בנקאית לחשבון הקבלן המתנהל בבנק ( ___ ) _____________ סניף
_____ ) ________________________ חשבון מספר ____________________.

(

למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לשלם את שכר החוזה באמצעי תשלום אחרים.
 11אזור עבודה ודגשים מיוחדים נוספים
11.1

תשומת לב הקבלן מופנית לאזור העבודה ולאופיו .העבודה תתבצע בסמוך למסילות רכבת פעילות
ושעתידות להיות מחושמלות ,כבישים פעילים וליד שכונת מגורים ,שמורת טבע ,חוף הים ,נחל
אורן .מודגש כי האזור רגיש מבחינה סביבתית .המציע הזוכה יידרש להביא עובדה זו בחשבון בעת
תכנון עבודתו ,המציע הזוכה יידרש לנקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות לפרויקט באופן שיבטיח
עמידה ביעדים ובאבני הדרך החוזיות להן מחויב הקבלן.

11.2

בהתאם ,ייתכן והקבלן יידרש לעבוד בזמנים בהם תנועת הרכבות אינה פעילה או דלילה ,לרבות
עבודה בלילות בשבתות ובחגים.
הקבלן יתאם עם המזמין אילו עבודות יבוצעו בלילות ,בשבתות ובחגים והדבר לא יוכל לשמש את
הקבלן כעילה לתביעות מכל סוג שהוא .באחריות הקבלן להשיג אישור לביצוע עבודות בשבתות
ובחגים.
למען הסר ספק מובהר ,כי בגין העבודות שתבוצענה בלילות ,בשבתות ובחגים לא יהא הקבלן זכאי
לתמורה נוספת.
לראייה באו הצדדים על החתום:
הקבלן

___________________
המזמין

הקבלן

___________________
המזמין
אישור

הנני לאשר בזה כי חברת
(להלן" :הקבלן") הינה חברה המאוגדת בישראל כדין.
שמספרה
כמו כן הנני לאשר כי חתימות ה"ה _____________________________________
אשר חתמו על מסמכי חוזה זה ,בצרוף חותמת הקבלן ,מחייבות את הקבלן בקשר עם חוזה זה לכל דבר
ועניין.
______________________
_________________________
חתימת עו"ד/רו"ח
תאריך
נציגי הקבלן
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נספח B2
המפרט הטכני על נספחיו
(מצורף בנפרד)

9

נספח B3
כתב הכמויות
(מצורף בנפרד)

10

נספח B4
תכניות ודוחו"ת
(מצורף בנפרד)

נספח  -B5תיאור ביטוח העבודות הקבלניות של הקבלן
ביטוח העבודות הקבלניות שייערך בידי הקבלן בהתאם להוראות סעיף  9לנספח  B1יכלול את פרקי הביטוח
והכיסויים המפורטים להלן:
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 .1פרק ( - )1נזק רכוש
 .1.1ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המכסה אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות.
 .1.2סכום הביטוח  -ערך העבודות ישקף את מלוא העלות של הפרויקט ,בערכי כינון ,לרבות עלות החומרים,
הפריטים והציוד הקל אשר אמורים להוות חלק בלתי נפרד מהפרויקט .היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו
שינויים בערכן של העבודות מכל סיבה שהיא ,על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח מידית ולשלוח
לרכבת אישור מאת המבטח ,המעיד על ביצוע העדכון האמור.
 .1.3הביטוח לפי הפרק יורחב לכסות אובדן או נזק מפני ו/או בקשר עם המפורט להלן -
 .1.3.1כיסוי במלוא ערך העבודות מפני סיכוני רעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזק בזדון ,פרעות ושביתות.
 .1.3.2כיסוי לציוד קל ,מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום הנקוב באישור קיום
הביטוחים (מקס' לפריט – .)₪ 50,000
 .1.3.3הוצאות לתיקונים זמניים הדרושים לשם המשך ביצוע עבודות הפרויקט באישור השמאי המטפל
מטעם המבטח בסכום של  ₪ 3,500,000למקרה ולתקופת ביטוח.
 .1.3.4הוצאות מיוחדות לזירוז כינון הנזק לרבות עבור משלוחים דחופים ,שעות נוספות ,עבודה בשבתות
וחגים או בלילה בסכום הנקוב באישור קיום הביטוחים.
 .1.4הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן -
 .1.4.1רעידת אדמה – כמקובל.
 .1.4.2כל נזק אחר – .₪ 400,000
 .2פרק ( - )2אחריות כלפי צד ג'
 .1.1ביטוח לכיסוי חבות על פי דין כלפי צדדים שלישיים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו בקשר עם
העבודות ,בגבול אחריות הנקוב באישור קיום הביטוחים ,הייעודיים לעבודות.
 .2.1הביטוח יורחב לכלול את הכיסויים וההוראות כדלקמן -
 .2.1.1כיסוי בגין חבות עקב פגיעה או נזק לרכוש עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם בתחום האתר ו/או
בסביבתו וזאת בסך של  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת הביטוח מעבר לגבול האחריות המקובל
בביטוח אחריות כלפי צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב.
 .2.1.2כיסוי בגין נזקים תוצאתיים עקב נזק ישיר לרכוש.
 .2.1.3הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 500,000למקרה ולתקופת
הביטוח.
 .2.1.4לעניין החריג בדבר חבות בגין נזק לרכוש צד ג' שנגרם על ידי רכב בשטח האתר וסביבתו המיידית,
מובהר כי ציוד מכני הנדסי ו/או כלים מקצועיים המורכבים על גבי כלי רכב הפועלים בשטח אתר
העבודות ובסביבתו המידית לא ייחשבו ככלי רכב למטרת חריג זה.
 .2.2הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן בסך של .₪ 400,000
 .3פרק ( - )3אחריות מעבידים
 .3.1ביטוח לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם,1980-
כלפי המועסקים בקשר עם ביצוע העבודות בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר וסביבתו במשך תקופת הביטוח,
תוך כדי ועקב ביצוע העבודות ,בגבול אחריות בגבול אחריות הנקוב באישור קיום הביטוחים ,הייעודיים
לעבודות.
 .3.2הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער.
 .3.3הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 500,000למקרה ולתקופת
הביטוח.
 .3.4הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית בסך של  ₪ 40,000למקרה ביטוח.
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נספח  - B6אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

תאריך הנפקת האישור:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור

שם :רכבת ישראל בע"מ ו/או מדינת
ישראל – משרד התחבורה ו/או מנהל
הפרויקט מטעם הרכבת ו/או משגיחי
עבודות הפיתוח
ת.ז/.ח.פ:
ת.ז/.ח.פ.
52-004361-3
50-010273-6
מען :מחלקת ביטוח ,אגף הכספים מרחוב מען:
יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757
בנק ישראל  ,5ת.ד ,867 .הקריה י"ם

שם:
___________________

כיסויים
פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

הנכס מעמד מבקש האישור
מען
/
המבוטח
כתובת ביצוע
העבודות
עבודות
 מזמין
מתחם
להרחבת
 קבלן ראשי
הקיים
לוד
 נותנת הרשאה
הכוללות
עבודות הכנה
לקראת ביצוע
של
עתידי
מסילות דיור
רכבות ומבנים
תפעוליים

תאריך
סיום

גבול האחריות  /כיסויים נוספים בתוקף
סכום ביטוח /
שווי העבודות
סכום

כל הסיכונים
קבלניות

עבודות

מ
ט
ב
ע

₪

הרחבות לדוגמה:
נזק עקיף מתכנון ,עבודה וחומרים
לקויים
רכוש עליו עובדים

מלוא סכום הביטוח
 10%מסכום הביטוח
 10%מסכום הביטוח

רכוש סמוך
רכוש בהעברה ואחסנה מחוץ לאתר

 5%מסכום הביטוח

ציוד קל ,מתקנים ומבני עזר

2,500,000

שכ"ט אדריכלים ,מהנדסים ומומחים

 10%מסכום הביטוח
מסכום
7.5%
הביטוח
 10%מסכום הביטוח

פינוי הריסות

הוצאות למילוי דרישות רשויות
מוסמכות
הוצאות מיוחדות

 10%מסכום הביטוח
 15%מסכום הביטוח

נזק ישיר מתכנון ,עבודה וחומרים
לקויים

צד ג'
הרחבות בהתאם לפרקי
הפוליסה:

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 313כיסוי בגין נזקי טבע
 314כיסוי גניבה פריצה ושוד
 316כיסוי רעידת אדמה
 317מבוטח נוסף  -אחר (קבלני משנה)
 318מבוטח נוסף  -מבקש האישור
 324מוטב לתגמולי ביטוח  -מבקש
האישור
 328ראשוניות
 331שעבוד לטובת מבקש האישור

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
 302 ₪אחריות צולבת

20,000,000
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 312כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש
מלוא גבול האחריות
 ₪בצמ"ה
 315 ₪כיסוי לתביעות המל"ל
4,000,000
 317מבוטח נוסף  -אחר (קבלני משנה)
4,000,000
 318 ₪מבוטח נוסף  -מבקש האישור
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

נזק ישיר מפגיעה במתקנים ,צינורות
וכבלים תת קרקעיים
נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים,
צינורות וכבלים תת קרקעיים

רעד והחלשת משען

חבות מעבידים

20,000,000

אחריות מקצועית

8,000,000
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 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
 ₪האישור
 317מבוטח נוסף  -אחר (קבלני משנה)
 318מבוטח נוסף  -מבקש האישור
 328ראשוניות
 301אובדן מסמכים
 309 ₪ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 321מבקש האישור מבוטח נוסף בגין
מעשי  /מחדלי המבוטח
 325מרמה ואי יושר עובדים

חבות המוצר

10,000,000

 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 12חודשים)
 302אחריות צולבת
 304 ₪הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 12חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
009
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח )B6(a
נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה (להלן ,ביחד ולחוד" :הרכבת")
מרחוב יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757
הנני מאשר בזה ,כי במסגרת העבודות נשוא חוזה זה ,ביצוע עבודות בחום כהגדרתן להלן על ידי ועל ידי כל הפועל מטעמי,
מותנה בקיום התנאים המפורטים להלן לעניין ביצוע עבודות בחום:
(א) "עבודות בחום" יהא פירושן" :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ו/או בחיתוך ו/או בשימוש בתהליך או בפעילות
מכל סוג ותיאור המבוצעים באמצעות חום או היוצרים חום או ניצוצות בעת ביצועם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,עבודות הלחמה ,עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך בדיסק
והבערת חומרים".
(ב) לצורך ביצוע העבודות בחום אמנה אחראי מטעמי (להלן" :האחראי").
(ג) טרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום וידאג להרחקת חומרים דליקים
(לרבות ארגזים ,שאריות עצים ,נייר וקרטון) מהשטח בו מבוצעות העבודות בחום ומסביבתו למרחק סביר שלא יפחת
מ 10-מטר ממקום ביצוע העבודות בחום.
(ד) האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן" :צופה אש") .צופה האש יצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג
החומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
(ה) משך כל זמן ביצוע העבודות בחום ,על צופה האש להשקיף ,להשגיח ולוודא כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכדי
שריפה.
(ו) על צופה האש להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות  30דקות מתום ביצועה ,תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל
מקורות להתלקחות חוזרת.
מובהר כי נוהל זה מהווה התניה מינימלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל דין ו/או על פי פוליסת הביטוח
שערכתי ,יוסיפו על האמור לעיל.
הנני מתחייב לוודא והנני ערב כי קבלנים וקבלני משנה מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

חתימת הקבלן

שם הקבלן
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נספח B7
נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה
תאריך ______________

לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
יוספטל  , 1ת.ד 757
לוד .7136801

הנדון :ערבות מס.
 ,אנו ערבים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ ,לסילוק כל סכום עד לסך של
לבקשת
ש"ח) ,שתדרשו מאת
(במילים:
 ,שנחתם
(להלן" :הקבלן") ,בקשר למילוי ההתחייבויות על פי חוזה מס'
ביניכם ביום ___________ (יש למלא את מועד הוצאת הערבות).
סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומה בסלילה וגישור (להלן "המדד") ,כשמדד הבסיס הינו מדד חודש
( 2022ימולא בהתאם להוראות החוזה).

לסכום הערבות ייווספו 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 7
ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם את החובה לדרוש את הסכום הנ"ל מהקבלן או לבסס את דרישתכם זו
בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חלוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
להוראות החוזה).
ערבות זו אינה ניתנת להסבה ו/או העברה ללא אישור מראש ובכתב מעת רכבת ישראל בע"מ.
בכבוד רב
___________________
שם החותם ותפקידו
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(ימולא

בהתאם

נספח B8
נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק
תאריך ______________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
יוספטל  , 1ת.ד 757
לוד .7136801

הנדון :ערבות מס.
 ,אנו ערבים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ ,לסילוק כל סכום עד לסך של
לבקשת
ש"ח) ,שתדרשו מאת
(במילים:
 ,שנחתם
(להלן" :הקבלן") ,בקשר למילוי ההתחייבויות על פי חוזה מס'
ביניכם ביום ___________ (יש למלא את מועד הוצאת הערבות).
סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומה בסלילה וגישור (להלן "המדד") ,כשמדד הבסיס הינו מדד חודש
( 2022ימולא בהתאם להוראות החוזה).

לסכום הערבות ייווספו 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 7
ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם את החובה לדרוש את הסכום הנ"ל מהקבלן או לבסס את דרישתכם זו
בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חלוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
להוראות החוזה).
ערבות זו אינה ניתנת להסבה ו/או העברה ללא אישור מראש ובכתב מעת רכבת ישראל בע"מ.

בכבוד רב
___________________
שם החותם ותפקידו
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(ימולא

בהתאם

נספח B9
הצהרת סודיות
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
יוספטל  , 1ת.ד 757
לוד .7136801
התחייבות לשמירת סודיות מול רכבת ישראל
.1

אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ,לפרסם ,להראות ,למסור או להעביר לאף אדם או גורם,
זולת הנוטלים חלק בביצוע העבודה ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעתי מטעם הפרויקט או מי
מטעמו על רכבת ישראל או בקשר אליה ,במשך ביצוע העבודה וגם לאחר מכן ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם המידע
הגיע בקשר עם ביצוע העבודה ובין אם הגיע בצורה אחרת וללא קשר עם ביצוע העבודה.

.2

"מידע" לעניין מסמך 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.

.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת
הנוטלים חלק בביצוע העבודה נשוא ההסכם.

.4

אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודה עבור רכבת ישראל ,על תוכנה או על היקפה לאדם או גורם
שלא הוסמך מראש ובכתב ,לקבל פרטים אלה ,על ידי הממונה על הביטחון ברכבת ישראל ,או מי מטעמו.

.5

אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,לא לבצע שכפולים ,העתקים וכו'  ,לא
להוציא מסמכים בכל צורה שהיא מחוץ לכותלי הארגון ,אלא למטרת ביצוע העבודה נשוא ההסכם.

.6

אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ,להקפיד שהמסמכים/קבצים לא יישארו ללא השגחה 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 העבודה.

.7

ידוע לי כי כל מידע ,ידיעה מסמך ו/או חומר שהוא ,לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה במקום עבודתי ,תכניות ,
פעולות וכו' שהגיעו לידיעתי הם נמסרו לי בהסתמך על התחייבותי זו וכן ידוע שיכול להיגרם נזק רב לרכבת באם אפר
הוראה מהורות כתב התחייבות זה.

.8

אישור העברת מידע ,לגורם אחר שלא במסגרת תפקידי ,יינתן רק בכתב וע"י אגף הביטחון או נציגו.

.9

אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי בבצוע העבודה ולהחתים כל אחד
מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של אני ,כפי שפורטו לעיל.

 .10אני מתחייב שלא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לשמירת הסודיות בנוסח הזה.
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 .11אני מתחייב להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לפריצה או 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 באופן מידי 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.
 .12ידוע 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.
 .13אני 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 ,קובץ ,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.
 .14התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי העבודה עם הרכבת ,מכל סיבה שהיא ,ותעמוד בתוקפה עד להפיכת
המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו הרכבת תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע.
 .15התחייבותי זו מהווה תנאי למסירת ו/או לקבלת העבודה ו/או המידע המדוברים.

שם פרטי

שם משפחה

שם חברה

תפקיד בחברה

ת.ז
(9ספרות)
תאריך

.. / .. / .….

חתימה
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נספח B10
העברה בנקאית
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
מנהלת פרוייקטים ובקרת חשבונות
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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______________________ :
הגשת חשבונית מס/עסקה
תנאי תשלום_______________________ :
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.
______________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת
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נספח B11
נספח הוראות ביטחון של רכבת ישראל

.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

אישורו של הממונה על הביטחון יינתן לפעילות הקבלן ו/או לפעילות העובדים עבורו/מטעמו.

.3

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 המשנה שיפעיל לביצוע פעילותו בהתאם לחוזה.
הרשימה תכלול כל הפרטים הנדרשים בטופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים המצורף וכן יצורפו
לרשימה ,לכל עובד ,טופס אישור הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי וטופס שמירת סודיות ,חתום
ע"י העובד עצמו (טופס מצורף).

.4

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.

.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,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.

.6

הממונה על הביטחון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדית לאסור פעילות/כניסת עובדים  ,מטעמים
ביטחוניים ,בין אם הם אושרו ובין אם לא.

.7

בדיקות פוליגרף – ככל שיידרש ובהתאם להנחיות של אגף ביטחון ובטיחות של רכבת ישראל תשלח
החברה על חשבונה את המועמדים לעבודה ברכבת ישראל ו/או עובדים אשר מועסקים ברכבת ישראל
לבדיקות פוליגרף למכון אשר יאושר מראש ע"י אגף ביטחון ובטיחות של רכבת ישראל .תוצאות הבדיקה
יועברו ישירות מהמכון לאגף ביטחון ובטיחות אשר יחליט לגבי תחילה/המשך העסקתם ברכבת ישראל.

.8

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

.9

תהליך האישור הביטחוני ,בהתאם לנדרש מהפעילות ,עשוי להתארך מאופי הבדיקה ושונה מאדם לאדם,
לאור הנתונים האישיים והרקע של העובד ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כ"א כך שהדבר
לא יביא לדחייה במתן השירותים שהוא מתחייב עליהם.

.10

הקבלן מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי בפרטי העובד ,כולל על סיום העסקה ובכל פרט אחר אשר עשוי
להיות בעל שיקול ביטחוני ועל כך שיפעל אדם כלשהו מטעמו באתר עבודה של הרכבת או עבור הרכבת,
בלא שקיבל את אישורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל.

.11

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

 .12אישור העסקת עובדים/יועצים/תיירים זרים/תושבי השטחים ,אלו שאינם אזרחי ישראל ,מותנה ,בנוסף
לאמור לעיל ,בהצגת רישיון/אישור/אשרה לעבודה/להעסקה כשהוא בתוקף וחתום ע"י המנהל האזרחי
ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות המוסמכות בנושא.
 .13נמצא אדם המועסק מטעם הקבלן ,בפרויקטים עבור הרכבת ו/או במתחמי הרכבת ,שלא קבל את אישורו
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.

21

חתימה וחותמת

שם החותם

תפקיד

חברה
אגף

בטחון

טל'03-6937524/8 :
פקס'03-6937493 :
הסכמה למסירת מידע פלילי

אני הח"מ ___ ________________ מס' ת.ז__________________ .
כולל ספרת ביקורת
שם פרטי
שם משפחה
שם האב

________________

תאריך לידה _____________

כתובת ____________________________________________
עיר
מספר
רחוב
שם החברה/קבלן:
מקום עבודה ______________________________
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_______________________ :
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תאריך ___________:

לכבוד
רכבת ישראל
אגף בטחון
באמצעות פקס'03-6937493 :
צו התחלת עבודה – אישורים ביטחוניים

הפעילות ברכבת מתבצעת עם אגף _____________________ :

שם החברה:

טלפון איש קשר________________ :

טלפון איש קשר_______________:

יש לאמת את הפרטים מול תעודת הזהות ולא מול צילום
החברה המעסיקה – אחראית לאמיתות הפרטים
בכל הגשת תושב שטחים/בעל תעודה כתומה/ירוקה יש
לצרף צילום קריא של תעודת הזהות ורישיון העבודה.

נא למלא את הפרטים הבאים באופן קריא וברור – יש לרשום רק עובדים חדשים שנדרשת בדיקה עבורם :
מס' הזהות
כולל ספרת ביקורת

שם
משפחה

שם
פרטי

שם
האב

כתובת מלאה
(שם רחוב ,מספר ,עיר ,מיקוד)

תאריך
לידה

23

שטחים
כן/לא

ת.ז
כחולה/כתומה/
ירוקה

מקום עבודה
ברכבת

נספח B12
נספח הבטיחות של רכבת ישראל ואיכות סביבה
(מצורף בנפרד)
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נספח B13
נוהל ביצוע עבודות בקרבת מערכות כבלים ומתקני
איתות של הרכבת
(מצורף בנפרד)
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נספח B14
מפרט בקרת איכות בפרויקטים הנדסיים
(מצורף בנפרד)
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נספח B15
נוהל הוראות שינוי לספק בפרויקטים הנדסיים
(מצ"ב בנפרד)
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נספח B16
נוהל מסירת פרויקט
(מצ"ב בנפרד)

28

- 29 -

נספח B17
הגשת חשבונות חלקיים וסופיים וחישוב כמויות

1

כללי
חשבונות יערכו ויחושבו במחשב בתכנת רמדור שבשימוש הרכבת.

2

חישוב כמויות (כללי)
 2.1חישובי הכמויות ייערכו ע"י הקבלן במתכונת שתאושר ע"י המפקח ,אשר יקבע איזה מחישובי
הכמויות ייערכו במחשב ואיזה ייערכו בחישובים ידניים.
 2.2חישוב הכמויות יהיה מבוסס על תכניות ,פנקסי מדידה ,ו/או דפי יומן ,בהתאם להוראות והנחיות
ה"מהנדס" ויצורפו כנספחים לחישוב הכמויות.
 2.3הנספחים יהיו ממוספרים.
 2.4חישוב הכמויות יעשה בדף בנפרד לכל סעיף וסעיף.
 2.5בכל דף של חישוב כמויות יצוין מקור החישוב (מספר תכנית ,מספר דף פנקס מדידה או מס' דף
יומן).
 2.6כל התכניות ,פנקסי המדידה ,סקיצות וכו' ,המשמשים כבסיס לחישוב כמויות ,יהיו מאושרים
וחתומים ע"י מודד רכבת (מודד הפיקוח)  ,המפקח והקבלן.
 2.7בעבודות בהן יש עבודות עפר ,מצעים ואספלטיים ,יגיש הקבלן חישוב של העבודות בסעיפים דלעיל
(בנפרד) בסמוך לתאריך התחלת העבודה .החישוב יהיה מבוסס על נתוני התכנון (כמופיע בתכניות
ל"ביצוע") ,אולם עם תיקון הרומים המעודכנים ,בהתאם למדידת המצב הקיים המאושרת.
 2.8כמויות לעבודות כגון :הידוקי קרקע ,חישוף וניקוי ,ריסוסים ,החלפות קרקע יחושבו אך ורק על
בסיס אישורי המפקח ביומנים ,לביצועם (כולל גבולות מוגדרים של הקטעים שבוצע).
 2.9דפי הכמויות יהיו חתומים ע"י מגישם (בציון תאריך החתימה) וע"י המפקח ,לאחר בדיקתם.
 2.10כמויות לעבודות אשר נמדדות לפי יחידות יחושבו אך ורק על פי דפי יומן או דפי פנקס מדידה
חתומים ע"י שני הצדדים (כולל ציון התאריך).
 2.11כמויות עבור סעיפים כדוגמת כגון :פלדה ,אספלט ,חומרי מצע וכו' ,יחושבו על בסיס תוכניות
,חישובים ,אופני מדידה שסופקו עי הקבלן ואושרו ע"י המפקח.
 2.12חישובי כמויות ממוחשבים יוגשו למפקח בתיק המכיל:
 2.12.1תדפיס כל הנתונים שהוקלדו ואשר שימשו כבסיס לחישובים ,בציון מוקדם כמפורט
בסע'  2.4לעיל (נתוני קרקע ונתוני תכנון).
 2.12.2תדפיס של תהליך החישוב ,כולל חישובי ביניים ,תוצאות בינים ותוצאות סופיות.
 2.12.3פלט גרפי של החישוב ,כגון תנוחה ,חתכים וכיו"ב ,התואם את שיטת החישוב שיושמה
(חישוב כמויות לפי חתכים ,חישוב כמויות לפי שטחים ו"פיגורות" וכיו"ב).

3

חישוב כמויות לחשבונות חלקיים
 3.1הכמויות לחשבונות החלקיים יכללו את הכמויות אשר בוצעו בפועל ,תוך התבססות על הנתונים
שהוזכרו לעיל.
 3.2דפי הכמויות של החשבונות החלקיים יהוו חלק בלתי נפרד מדפי חישוב הכמויות הסופיים.
 3.3עבודות עפר ומצעים – חישוב מפורט על פי החתכים ,בקטעים בהם בוצעה עבודה .זאת לצורך
קביעת ההתאמה לחישוב המוקדם שבסעיף  2.6לעיל ע"פ התאמה מחושבת זו ,תאושרנה הכמויות.
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4

חישוב כמויות לחשבון סופי
דפי הכמויות לחשבון הסופי יצולמו ,יאספו ויאוגדו בנפרד מהחשבונות החלקיים.
המסמכים הנדרשים לליווי דפי הכמויות:
 4.1תיק מדידות – שבתוכו כל דפי המדידה המתייחסים לסעיפי הכמויות הסופיים.
 4.2תכניות – בתיק תהיינה תכניות עם מידות מעודכנות – מדודות בפועל ,או סקיצות (של המתכנן או
של הפיקוח) הכוללות נתוני קבלה לאחר ביצוע (גבהים ומידות) של עבודות עפר (חפירה ,מילוי,
תעלות וכו') ,מבנה (עובי כולל) ,שטחים (חישוף ,ריפ – ראפ וכד') אורכים (מעבירי –מים כלונסאות
וכד') וכו' ,מאושרות ע"י מודד הפיקוח.
 4.3תיק יומנים – בתיק זה ירוכזו אך ורק דפי היומנים שבהם יש התייחסות לכמויות .דפי היומנים
ירוכזו לפי סעיפי הכמויות .במידת הצורך יצולמו אותם דפים מספר פעמים ובכל צילום יודגש
החלק הנדרש לסעיף הרלוונטי.
 4.4דפי מדידה  -דפי מדידה סופיים של פריטי התשלום הנמדדים באורכים ( אבני שפה ,מעקות
בטיחות ,מתקני ניקוז ,כלונסאות ,פיגומים וכו') ,כולל חישוב הקנסות.
 4.5דפי ריכוז – בראש תיק הכמויות יוכן דף ריכוז שיכלול את מס' הסעיף ומספור דפי הכמויות
המתייחסים לאותו סעיף ואת ריכוז הכמויות הסופי בהתאם לפריטי התשלום.

5

הגשת חשבונות
 5.1חשבונות חלקיים

5.2

6

כאמור ,חשבונות חלקיים יוגשו ע"י הקבלן אך ורק לאחר ביצוע מדידה משותפת עם
5.1.1
מודד הרכבת או המפקח.
לחשבון יצורפו המסמכים הבאים:
5.1.2
א .חישוב כמויות.
ב .דפי המדידה המשותפת.
ג .לוח זמנים מעודכן לתאריך הגשת החשבון.
תאריך קבלת החשבון החלקי :כתאריך קבלת החשבון יחשב אך ורק תאריך קבלת כל
5.1.3
המסמכים הדרושים הנ"ל.
חשבון סופי
החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן לאחר מסירת העבודה (כולל מדידות משותפות) וקבלתה
5.2.1
ע"י הרכבת.
המסמכים שעל הקבלן לצרף לחשבון הסופי:
5.2.2
תיק כמויות .הכולל דפי ריכוז.
א.
תיק מדידות.
ב.
תיק יומנים.
ג.
כתאריך מסירת החשבון ע"י הקבלן יחשב אך ורק תאריך קבלת כל המסמכים
5.2.3
(מושלמים) הנ"ל.

תשלום
המדידות ,השרטוט ,חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל יתר השירותים ההנדסיים
כמפורט בפרק זה ,יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים ,הדרישות וההגבלות שלעיל בעת הגשת הצעתו
והתחשב בהם במחירי היחידה שלו .לא ישולם כל תשלום עבורם.
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נספח B18
נוהל עבודה בסביבה חשמלית
(מצ"ב בנפרד)
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נספח B19
נספח בדבר עמידת הקבלן בהוראות סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
1976
אני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

הנני משמש כ__________________ בקבלן [ציין את תפקיד המצהיר בקבלן] ונותן תצהירי זה
בשמו ,מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם
הקבלן.

.2

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הינם כמשמעותם בסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – ( 1976להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,וכן כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :חוק שוויון זכויות").

.3

אישור זה הינו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף (2א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,הקיימים
בידי וצורפו לחוזה זה ולהצעתי למכרז.

.4

אני מתחייב ומצהיר בזאת בנוגע לקבלן כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות על הקבלן (ככל ומועסקים אצל הקבלן פחות מ 25-עובדים).
או
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הקבלן והוא מקיים אותן (ככל ומועסקים אצל הקבלן
מעל  25עובדים ופחות מ 100-עובדים).
היה והקבלן מעסיק יותר מ 100-עובדים ,נכון למועד חתימת הסכם זה ,הקבלן מצהיר ומתחייב
גם כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן.
או לחילופין
כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.
לצורך סעיף  4הנ"ל" ,מעסיק" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.
הקבלן מתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנכ"ל משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד חתימת הסכם זה.

.5

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך ________ חותמת חברה __________ חתימת מורשה/י חתימה ________________
אישור
הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' ___________________מר /
גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
___________________
חתימת וחותמת עו"ד

_______________________
תאריך
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נספח B20
הודעות למציעים
(יצורפו לחוזה במידה ויהיו)
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