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חוזה מס' __________
שנערך ונחתם ב_____ ביום ____ לחודש ____ שנת ______

בין
רכבת ישראל בע"מ ח.פ52-004361-3 .
מבניין הנהלת הרכבת ,יוספטל  ,1לוד
)להלן" :הרכבת"(
מצד אחד;
לבין
______________
)להלן" :הספק"(
מצד שני;

הואיל;

והרכבת מעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ ותכנון ,לרבות אפיון ,ליווי בהכנת מכרזים וליווי
פרויקטים בתחום מערכות מיגון ואבטחה לרבות ניטור רכבים עבור רכבת ישראל ,כהגדרתם
להלן והכל כמפורט בחוזה זה על נספחיו )להלן" :השירותים"( ,ובהתאם לכך פרסמה הרכבת
מכרז פומבי מס' _________ למתן השירותים הנ"ל;

והואיל;

והספק נענה למכרז והגיש לרכבת הצעה לביצוע השירותים שפורטו במכרז ,בהתאם לכל תנאי
המכרז ותנאיו של חוזה זה;

והואיל;

והרכבת קיבלה את הצעת הספק והחליטה להתקשר עם הספק בהסכם לביצוע השירותים,
הכל בכפוף למפרט ולהוראות חוזה זה;

והואיל;

והספק מצהיר ,כי הינו בעל הידע ,הניסיון והמומחיות בתחום ייעוץ ותכנון ,לרבות אפיון ,ליווי
בהכנת מכרזים וליווי פרויקטים בתחום מערכות מיגון ואבטחה לרבות ניטור רכבים עבור
רכבת ישראל וכן הינו בעל כוח אדם מקצועי מתאים ,האמצעים והציוד הדרוש לביצוע
השירותים במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה על תתי נספחיו;

והואיל;

והספק מצהיר ,כי הינו בעל כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת
השירותים;

והואיל;

והרכבת הסכימה להתקשרות עם הספק על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך ,הן
לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי
השירותים על פי חוזה זה ויתר התנאים הכרוכים בביצועו לפי חוזה זה ההולמים העסקה עפ"י
התקשרות לביצוע השירותים על בסיס קבלני ,ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד
ומעביד;
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והואיל;

והרכבת הסכימה להתקשר עם הספק מבלי שיהיה בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין
הספק או מי מטעמו לבין הרכבת יחסי עובד מעביד ,והספק מתחייב לשאת בכל התשלומים,
ההוצאות והמסים בקשר עם התקשרות זו ולא תהיינה לספק ו/או למי מטעמו כל זכויות של
עובד המועסק על ידי הרכבת והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ,פיצוי או הטבות או זכויות של
עובד כלפי מעבידו מטעם הרכבת;

והואיל;

ובהסתמך על הצהרות הספק ,הסכימה הרכבת להתקשר עם הספק לצורך קבלת השירותים,
ולעגן את כל ההסכמות ,ההבנות וההסדרים בינהם בקשר לאספקת השירותים והכל כמפורט
בחוזה זה להלן;

אי לכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כלהלן:

 .1הגדרות ,נספחים ופרשנות
 .1.1למטרות חוזה זה יהיו למונחים הבאים המובנים שלצידם:
"המתאם"  -מי שנקבע כמתאם מטעם הרכבת ,לרבות כל אדם ו/או גוף המורשה בכתב על ידו לצורך
החוזה או כל חלק ממנו.
"המכרז" – מכרז פומבי מס'  ,11828על נספחיו.
"השירותים" – יעוץ ותכנון ,לרבות אפיון ,ליווי בהכנת מכרזים וליווי פרויקטים בתחום מערכות מיגון
ואבטחה לרבות ניטור רכבים עבור רכבת ישראל
 .1.2המבוא והנספחים לחוזה להלן זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עמו:
.1.2.1

נספח א' :נספח השירותים בצירוף מסמכי המכרז )להלן" :נספח א'" או "נספח
השירותים"(

.1.2.2

נספח ב' :נספח התמורה )להלן" :נספח ב'" או "נספח התמורה"(

.1.2.3

נספח ג' :אישור עריכת ביטוח )להלן" :נספח ג'" או "אישור עריכת הביטוח"(

.1.2.4

נספח ד' :העברה בנקאית )להלן" :נספח ד'"(

.1.2.5

נספח ה :הצהרת סודיות )להלן" :נספח ה"(

.1.2.6

נספח ו' :נספח ביטחון )להלן" :נספח ו"(.

.1.2.7

נספח ז' :נספח בטיחות )להלן" :נספח ז'"(

.1.2.8

נספח ח' :הודעות למציעים )להלן" :נספח ח'"(

.1.2.9

נספח ט' :נספח פרטיות )להלן" :נספח ט'"(

 .1.3מסמכי החוזה השונים יפורשו בהתאמה אלא אם צוין אחרת .היה ועל אף האמור לעיל תתגלה סתירה
ו/או אי התאמה בין מסמכי החוזה יפורשו המסמכים על פי סדר הקדימות הבא )הראשון עדיף על
האחרון(:
 .1.3.1הוראות החוזה ונספחיו;
 .1.3.2ההצעה ונספחיה;
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 .1.3.3המכרז ונספחיו;
.1.4

על הספק לבדוק את כל הנתונים והמידע הכלולים במפרט ו/או במכרז ו/או בהסכם זה .גילה הספק
בכל עת סתירה ,אי התאמה ,דו-משמעות ,אי בהירות ,השמטה ,טעות ,חוסר נתונים ופרטים,
וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם ו/או המכרז ו/או המפרט להוראה אחרת  -יפנה
הספק לרכבת בכתב מיד עם הגילוי האמור ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו ,והוראותיה של הרכבת
תהיינה סופיות ,מכריעות ובלתי ניתנות לערעור .אם הספק לא יפנה מיד לרכבת או לא ימלא אחר
הוראותיה בקשר לסתירה ,אי התאמה וכיו"ב ,יישא הספק לבדו בכל האחריות הכספית עבור
התוצאות שייגרמו ,בין אם נראו מראש ובין אם לאו.

.1.5

כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות הקריאה בלבד ,ואין לייחס להן משמעות פרשנית כלשהי.

.1.6

הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות
הצדדים ,שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.

.1.7

הכתוב בחוזה זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים ,ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם
לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו
או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין הרכבת
לבין הספק ,אם היו.

 .2הצהרות והתחייבויות הספק
.2.1

הספק מצהיר כי קרא היטב את כל תנאי המפרט ודרישותיו וכי הבין אותם ומתחייב לבצע את
השירותים בהתאם לכל תנאיו ודרישותיו של המפרט ושל ההצעה ,בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות
ובמיומנות לשביעות רצון הרכבת ,והכל במועדים הקבועים במכרז ובמפרט ובהתאם להוראות
הסכם זה .מבלי לגרוע מהאמור ,הספק מצהיר ,כי בידיו כל מידע הדרוש לו לצורך אספקת שירותי
ייעוץ ותכנון ,לרבות אפיון ,ליווי בהכנת מכרזים וליווי פרויקטים בתחום מערכות מיגון ואבטחה
לרבות ניטור רכבים נשוא חוזה זה וכי קיבל מנציגי הרכבת את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו
לאספקת השירותים ולא תהיה לו כל טענה כלפי הרכבת בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר,
טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות בביצוע השירותים.

.2.2

הספק מצהיר כי כל הפרטים שמסר לרכבת בהצעתו ובכללם פרטים בדבר ניסיונו ,האמצעים והציוד
שברשותו ויכולתו לבצע את השירותים ,הינם מלאים ונכונים.

.2.3

הספק מצהיר ,כי יש בידיו ובידי עובדיו כל הרישיונות וההיתרים ,התעודות וההכשרות הדרושים
על פי כל דין לצורך אספקת השירותים נשוא חוזה זה ,והוא מתחייב כי הם ימשיכו לעמוד בתוקפם
במשך כלל תקופת ההתקשרות .מבלי לגרוע מהאמור ,הספק מתחייב לכך כי כל פעולה הקשורה
במתן השירותים על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר
על פי כל דין ,תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו התנאי.

.2.4

הספק מצהיר בזה כי ברשותו הניסיון ,המיומנות ,הידע ,הציוד והאמצעים הדרושים לטובת מתן
השירותים.
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.2.5

הספק מצהיר כי ברשותו כח אדם מיומן ,מאומן ,כשיר ללא הגבלות על פי כל דין ובמספר מתאים
לצורך אספקת השירותים על פי חוזה זה ,וכי אספקת השירותים תבוצע על ידו במיומנות וברמה
מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה של הרכבת וזאת תוך תיאום עם המתאם ובהתאם להנחיותיו של
המתאם בלבד .מובהר ,כי אין בתיאום וקבלת הנחיות כאמור ,כדי להסיר מהספק כל אחריות
לשירותים אשר יסופקו על ידו.

.2.6

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

.2.7

הספק מתחייב להופיע לכל הישיבות והדיונים שיקבעו על ידי המתאם שענינם השירותים שבוצעו
על ידו.

.2.8

הספק מתחייב לשתף פעולה עם הרכבת בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות
התחייבות לתקן ,לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון ,שיפור והחלפה ,מייד עם קבלת הודעת הרכבת
בדבר הצורך בכך והכל על חשבון הספק.

.2.9

במידה ויתברר כי אלו מהצהרות הספק המנויות בהסכם זה ובהצעתו ,אינן נכונות או אינן מדויקות
ו/או מטעות ו/או חסרות במידה שיש בהן כדי להשפיע על זכויות הרכבת ו/או על טיב השירותים או
על כל עניין אחר ,תהא לרכבת הזכות לבטל הסכם זה מעיקרו על כל המשתמע מכך והספק יפצה
וישפה את הרכבת בגין כל נזק שיגרם לה בעטיו של ביטול ההסכם.

 .2.10הספק מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות הינה עם הספק לבדו ואין בה או באמור בהסכם זה כדי
ליצור קשר חוזי /או התחייבות כלשהי של הרכבת עם כל גורם אחר ,לרבות קבלני משנה מטעמו,
ככל ואלו אושרו על ידי הרכבת.
 .2.11הספק מתחייב לחתום על תצהיר בדבר עמידתו בדרישות הוראות סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976 -ובדבר הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח
–  ,1998בהתאם לנוסח המצורף כנספח י' לחוזה .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה
ועילה לביטולו המיידי.
 .3השירותים
 .3.1השירותים ינתנו בהתאם לאמור במפרט הטכני.
 .3.2למען הסר ספק ,כלל השירותים הכלולים במפרט הטכני כוללים גם שירותים נלווים ו/או משלימים
לשירותים אלו ,ככל ויידרשו לשם קבלת תוצר סופי ומוגמר.
 .3.3הספק מתחייב בזה לעמוד בכלל דרישות המפרט לאורך כלל תקופת החוזה לרבות תקופות ההארכה
ולספק כלל השירותים הנדרשים בתנאים האמורים בהסכם זה על נספחיו.
 .4העסקת עובדים
 .4.1הספק יעסיק עובדים במספר הדרוש ובעלי הכישורים הדרושים למתן השירותים ברמה גבוהה ,והוא
מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור לקבלתם לעבודה ולהעסקתם.
 .4.2נציג הספק
 .4.2.1הספק מתחייב בזאת למנות אחראי מול הרכבת שיוביל מצד הספק את מתן השירותים
במסגרת החוזה מטעם הספק ובתנאי שיהא מעובדיו בכירים והמנוסים של הספק ובעלי
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ניסיון ישיר ומוכח בביצוע השירותים ,ואשר יאושר מראש על ידי הרכבת )להלן" :נציג
הספק"" ,מנהל הצוות"(.
 .4.2.2בכל עת יעמוד לרשות הרכבת נציג הספק אשר יעמוד בכלל האמור להלן:
א .מהנדס אלקטרוניקה מוסמך ובעל רישיון בתוקף.
ב .יעמוד בדרישות המינימום לנציג המציע כאמור במסמכי המכרז.
ג .נציג הספק יהיה הנציג אותו הציע הספק בהצעתו ,אלא אם תאשר הרכבת -אחרת.
 .4.2.3למען הסר כל ספק ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפת נציג הספק ו/או מי
מעובדי הספק במהלך תוקפו של חוזה זה והספק מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתו נציג אחר
ולאחר שעבר ראיון ומיון ע"י המתאם ושיאושר על ידו.
 .4.3הספק מתחייב להעסיק עובדים שהם אזרחי מדינת ישראל.
 .4.4לפני החתימה על החוזה ,על הספק להעביר לרכבת את רשימת העובדים המוצעים על ידו לביצוע
השירותים נשוא החוזה .יובהר ,כי עובד שלא עבר בדיקה ולא אושר על ידה לא יוכל לעסוק בביצוע
השירותים עבור הרכבת ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה .מבלי לגרוע
מכל זכות אחרת של הרכבת ,ובכלל זה ,זכותה של הרכבת שלא לאשר עובדים לצורך מתן השירותים
עבורה.
 .4.5לרכבת תהא הזכות לדרוש מהספק את החלפת העובדים מטעמו בכל עת ,וללא צורך בנימוק כלשהו.
לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או עילה כלפי הרכבת במצב של החלפה כאמור.
 .4.6מובהר בזאת ,כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל כל אחריות על הרכבת ו/או כדי ליצור יחסי עובד-
מעביד בין הרכבת לספק ו/או בין הרכבת לעובדי הספק ,שהינו קבלן עצמאי.
 .4.7הספק מתחייב להעמיד כח אדם חילופי לעובדיו ו/או מי מטעמו בתקופת היעדרם מעבודתם במשך
תקופת הסכם זה ,מחמת כל סיבה שהיא .כח האדם החלופי יהא ברמה אשר לא תפחת מרמתו של
כח האדם הנדרש במכרז וברמה הנדרשת בהסכם זה ,והוא טעון אישור של נציג הרכבת .חפיפת
העובדים והעברת הידע בין העובדים ,לרבות ידע ייעודי שקשור לביצוע שירותים נשוא הסכם זה
ברכבת ,יתבצעו באחריותו ועל חשבונו של הספק.
 .4.8הספק מתחייב בזה לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי
חוזה זה ,אחר האמור בכל חוקי העבודה ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים
שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא
בר-תוקף בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלה יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה
שהוצאו על פי הסכמים אלה.
 .5קבלני משנה
 .5.1ככלל ,הספק לא יהא רשאי לעשות שימוש בקבלני משנה.
 .5.2מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת של הספק כאמור בהסכם זה על נספחיו ,תהא הרכבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,רשאית לאשר לספק להתקשר עם קבלן משנה לצורך ביצוע חלק מהשירותים וזאת
בכפוף לאישור מוקדם בכתב של הרכבת.
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 .5.3העסקת קבלן משנה טעונה פניה בכתב מטעם הספק לרכבת בה יצוינו תכולת העבודה והיקפה ,פרוט
העובדים שיועסקו ע"י קבלן המשנה ,כישוריהם המקצועיים וניסיונם.
 .5.4הספק יהא רשאי להעסיק את קבלן המשנה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהרכבת שיינתן רק על פי
שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת .למען הסר ספק מובהר כי העסקת קבלני משנה כאמור לא תגרע
מאחריותו הכוללת של הספק כלפי הרכבת לרבות אחריותו המקצועית ,למילוי התחייבויותיו )בין
אלה המבוצעות על ידו ובין אלה המבוצעות על ידי קבלני משנה מטעמו( תחת הסכם זה על נספחיו
ככתבן וכלשונן.
 .5.5למען הסר ספק מובהר כי הסכמתה של הרכבת להעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי להטיל על
הרכבת התחייבות כלשהי כלפי מי מהם והספק יקבל על עצמו את כלל האחריות ,מכל סוג ,של קבלן
המשנה.
 .5.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כתנאי לאישור קבלן המשנה ,יעביר הספק התחייבות מטעם קבלן המשנה
המיועד כי קרא את המכרז על נספחיו לרבות את הוראות החוזה וכי כל האמור במכרז ובחוזה מקובל
עליו .כ"כ תכלול ההתחייבות הצהרה כי אין בשירותים הניתנים בכדי ליצור יחסים חוזים ו/או
אחרים בין הרכבת לבין קבלן המשנה וכי אין לו ולא תהיה לקבלן המשנה כל דרישה ו/או טענה כלפי
הרכבת.
 .5.7על אף האמור לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר קבלן משנה חדש לפי שיקול דעתה
הבלעדי .בנוסף ,הרכבת רשאית מנימוקים סבירים לדרוש מהספק את הפסקת העסקתו או החלפתו
של קבלן משנה.
 .5.8החלפת קבלן משנה תתבצע ע"י הספק ,על חשבונו בלבד ולספק ו/או קבלן המשנה לא תהא כל טענה
ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין.
 .6היעדר יחסי עובד-מעביד
 .6.1מוסכם ומוצהר בזה כי יחסי הספק ו/או כל עובד ו/או כל הפועל מטעמו והרכבת ,אינם יחסים של
עובד ומעביד ,או מרשה ומורשה וכי שום אחריות לא תחול על הרכבת ו/או עובדיה ו/או כל הפועל
מטעמה ,לפעולותיו של הספק או כל מי שפועל מטעמו של הספק.
 .6.2הספק מצהיר כי כל עובד מטעמו שיבצע את השירותים נשוא ההסכם עבור הרכבת הינו "עובד" של
הספק בלבד )כמתפרש על פי כל דין( וזאת לכל דבר וענין ,ואין בחוזה זה ו/או בכל חוזה אחר ,כדי
ליצור יחסי עובד ומעביד בין האדם שיועסק ו/או יוצב לבצע העבודות מטעם הספק לבין הרכבת ,לכל
צורך וענין שהוא.
 .6.3מוסכם בזה במפורש כי מעמדו ופעולותיו של הספק לפי חוזה זה ו/או מכוחו כלפי הרכבת וצד שלישי
כלשהו הינם ויישארו כקבלן עצמאי ,ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לרכבת לפקח,
להדריך ,או להורות לכל אחד מהעובדים המועסקים על ידי הספק ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע
הוראות חוזה זה במלואן.
 .6.4מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה ולעיל ומכל זכות וסעד שעומדים ו/או שיעמדו לרכבת על פי החוזה
ו/או הדין ,הרי שבמקרה וייקבע ע"י גוף ו/או רשות שיפוטית ו/או בית משפט ,כי הרכבת הינה במעמד
של מעביד כלפי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הרי שהספק יפצה וישפה את הרכבת לפי
דרישתה הראשונה ,על כל הוצאה שהרכבת הוציאה בקשר עם האמור לעיל ,לרבות שכ"ט עו"ד כיו"ב.
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 .6.5הספק מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הרכבת ו/או כל מי מטעמה ,מיד עם דרישתם הראשונה,
בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עורך דין שייגרמו לרכבת ו/או
למי מטעמה עקב כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגדה מצד עובד מטעם הספק ו/או קבלן המשנה
ו/או מי שמועסק על ידו בביצוע הסכם זה ו/או מי מטעמו ו/או חליפו ו/או מצד רשות ו/או גוף בגין
ו/או בקשר לעובדי הספק ו/או עובדי הקבלן משנה ו/או המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו ו/או
למשכורתם ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם.
 .6.6היה ועובדי הספק ו/או קבלני משנה ו/או המועסקים על ידם ו/או מי מטעמם ,יפנו לרכבת בדרישה
ו/או יגישו נגד הרכבת תביעה המבוססת על קיום יחסי עובד ומעביד ביניהם לבין הרכבת ,יטפל הספק
בעצמו ,טיפול מלא בדרישה ו/או התביעה ,לרבות ייצוגו וייצוג הרכבת בהליכים וזאת מבלי לגרוע
בזכות הרכבת לטפל בעניין בעצמה ולדרוש שיפוי מלא מגין הוצאותיה מהספק ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של הרכבת.
 .6.7לא פעל הספק כאמור ,תפעל הרכבת נגד הדרישה או התביעה ,כאמור ,והספק יישא בכל ההוצאות
הקשורות והנובעות מכך לרבות ,אך לא רק ,שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות בגינן.
 .7תיאום ופיקוח
.7.1

_______ ו/או מי מטעמו ישמשו כנציג הרכבת לביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו של הספק
על פי חוזה זה )להלן" :המתאם"(.

.7.2

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ומיתר התחייבויותיו של הספק ,הספק מתחייב בזאת לבצע את
השירותים בחוזה זה תוך שיתוף פעולה עם המתאם ולקבל את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע
מאחריות הספק ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.

.7.3

המתאם יהיה רשאי להודיע לספק על שינויים במועד ביצוע השירותים ,והספק יבצע שינויים אלה.

.7.4

למען הסר ספק ,יובהר כי פעולותיו של המתאם לא יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי טיב
השירותים והאחריות הבלעדית לביצוע השירותים ובגינם תחול על הספק.

.7.5

מבלי לגרוע מהוראות נספח א' המצורף לחוזה זה ,הספק ימסור למתאם ,על פי בקשת המתאם,
דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים מדי פעם בפעם וכן ימסור למתאם כל הסבר
שיידרש על ידו ,בכל עניין הכרוך והקשור עם ביצוע יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה
ועל פי נספחיו.

 .8תקופת ההתקשרות
 .8.1תקופת ההתקשרות הינה ל 12-חודשים ממועד החתימה על חוזה זה )להלן" :תקופת ההתקשרות
הראשונה"(.
 .8.2לרכבת בלבד ,נתונה זכות הברירה להארכת תקופת ההתקשרות הראשונה לתקופות נוספות ,של שנה,
כולה או חלקה ועד  4שנים ) 48חודשים( מתום תקופת ההתקשרות הראשונה) ,להלן" :תקופת
האופציה"(.
 .8.3הספק מתחייב להמשיך בביצוע העבודות לפי חוזה זה בכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת
האופציה כאמור בהתאם לתנאי חוזה זה ,וזאת ללא תנאים מגבילים כלשהם.
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 .8.4מבלי לגרוע באילו מתנאי הסכם זה ,מובהר ,כי הרכבת אינה מתחייבת בכל אופן שהוא ,להזמין
מהספק שירותים בכמות מינימאלית כלשהי ,ככל ויוזמנו שירותים ,וכי הרכבת שומרת לעצמה את
הזכות למסור מטלות ,לכל ספק אחר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה .הספק מוותר בזאת
על כל טענה ו/או דרישה ,בוויתור סופי ומוחלט ,בכל מקרה בו לא יוזמנו ממנו שירותים.
 .9שיפוי ואחריות לנזקים
 .9.1הספק לבדו יהא אחראי על כל אבדן או נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לרכבת ו/או לעובדיה ו/או
לפועלים מטעמה ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו ו/או לקבלן משנה מטעמו ו/או לעובדי
קבלן המשנה מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו ,עקב ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ו/או בקשר
עמן ו/או עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו.
 .9.2הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל תאונה ,חבלה ,לכל נזק ו/או הפסד ,מכל מין וסוג,
שייגרם לרכבת ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממתן שירותיו על פי חוזה זה ו/או
בקשר עימם ,בין בעצמו ו/או בין אם ניתנו על ידי מי מעובדיו ו/או שלוחיו ,והוא יפצה את הרכבת
ו/או את עובדיה בעד כל נזק או הפסד כאמור .למעט במקרים בו אירע נזק בזדון ,או על ידי הרכבת
או מי מטעמה.
 .9.3הספק ישפה את הרכבת ,מיד עם דרישתה ראשונה ,בסכום שייקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו בגין
כל נזק אשר ייגרם לה לרבות שכ"ט עורכי דין ואשר הספק אחראי בגינו כאמור ובגין כל חיוב ו/או
הוצאה שייגרמו לה עקב דרישה ו/או תביעה שהוגשה נגדה בגין נזק אשר הספק אחראי בגינו כאמור,
והרכבת תהא רשאית להיפרע מן הספק בדרך של עיכוב תשלום ו/או קיזוז ,וזאת מבלי לפגוע בכל
סעד אחר לו זכאית על פי דין ובלבד שעותק מכל תביעה הועבר לספק מיד עם קבלתה ושניתנה לספק
אפשרות להתגונן.
 .9.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק פוטר את הרכבת מאחריות לכל נזק ו/או אבדן אשר ייגרם לו
ו/או לרכושו ,לרבות במפורש לכל רכוש ,ציוד ו/או מלאי אשר הובא על ידי הספק או מטעמו לחצרי
הרכבת ,ו/או אבדן ו/או נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו ו/או לצד שלישי
כלשהו ,והספק יהא מנוע מלהעלות כלפי הרכבת כל דרישה ו/או תביעה בגין נזק כאמור .יובהר ,כי
סיומו של חוזה זה ו/או השלמת השירותים על פיו ,לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי
נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים שסופקו על ידי הספק.
 .9.5בכפוף לאמור לעיל ,חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הספק בין אם
הוא נובע מתביעתו של עובד הספק או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור
אחר ,תהא הרכבת זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק 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 והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהרכבת תגיש לו
דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור ובלבד שהרכבת הודיעה לספק על קיום תביעה ו/או
דרישה כאמור ואפשרה לו להתגונן ולהגן על הרכבת מפניה.
 .9.6למען 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.
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 .9.7לא פעל הספק כאמור בסעיף זה 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 שמקור ההוצאה לרכבת ישראל ינבע מפסק דין ובין אם מכח הסכם פשרה ובין מכל סיבה
אחרת.
 .9.8מובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו הנן מעיקרי ההסכם ,והפרתן מהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
 .10ביטוח
 .10.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון הספק,
למשך כל תקופת החוזה וכל עוד אחריות הספק קיימת )ובכל מקרה לעניין ביטוח אחריות מקצועית,
לתקופה נוספת בת  3שנים לפחות ,מתום תקופת חוזה זה או כל הארכה לו( ,את הביטוחים המפורטים
באישור עריכת הביטוח המצורף לחוזה זה כנספח ג' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )"ביטוחי
הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,בהתאמה( ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל .על אף
האמור לעיל ,וככל ולא יועסקו בידי הספק עובדים במסגרת ו/או בקשר עם החוזה ,לספק תהא הזכות
שלא לערוך את הביטוח הנקוב בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
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.
 .10.2ללא 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 ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד חוזה זה בתוקף או
לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  10.1לעיל.
 .10.3מובהר ,כי גבולות האחריות ,הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק ,כמפורט באישור עריכת הביטוח,
הינם בבחינת דרישה מזערית ,המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי חוזה
זה .מוסכם בזאת ,כי לספק לא תהיה כל טענה כלפי הרכבת או מי מטעם הרכבת ,בכל הקשור לגבולות
האחריות כאמור.
 .10.4לרכבת 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 הביטוחים
נושא האישור ,להתחייבויות הספק על פי חוזה זה.
 .10.5מוצהר ומוסכם כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות
על הרכבת או 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 דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור
עריכת הביטוח ובין אם לאו.
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 .10.6הספק פוטר את הרכבת ו/או מדינת ישראל -משרד התחבורה ו/או כל אדם או גוף שהרכבת התחייבה
לשפות ו/או כללה פטור לטובתו ו/או כל הבאים מטעמם של הגורמים הנזכרים לעיל ,מאחריות לכל
אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידי הספק או על ידי מי מטעם הספק לחצרי הרכבת או המשמש את
הספק לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל ,בגין
אובדן או נזק כאמור; ואולם ,הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .10.7אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק ,על הספק לערוך
ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי
הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי הרכבת וכלפי הבאים מטעם הרכבת,
ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .10.8מבלי 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,
בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי חוזה זה .לחלופין ,לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני
המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי הספק.
 .10.9מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי הרכבת ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה ,ועל הספק תחול האחריות לשפות את הרכבת בגין
כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי
קבלן המשנה כאמור ,אם ייגרם ,בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם
לאו.
 .10.10אין בעריכת ביטוח הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויות הספק בהתאם
לחוזה ,ולא יהיה בעריכת ביטוחי הספק כדי לשחרר את הספק מחובת הספק לשפות ו/או לפצות
את הרכבת ו/או מי מטעם הרכבת ,בגין כל נזק ,שהאחריות לו חלה על הספק על פי חוזה זה ו/או
על פי כל דין.
 .10.11על הספק לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים ,ההוראות
והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידי הספק על פי החוזה .על הספק החובה למלא אחר
כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב ,תשנ"ה 1995 -ואחר כל הצווים והתקנות
שהותקנו על פיו ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שהספק ,עובדי הספק ו/או
קבלני משנה מטעם הספק ועובדיהם ,שיועסקו במתן השירותים ,לרבות אלה שיעסקו בשירותים
האמורים באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות
שעל פי החוק הנ"ל.

 .11תמורה
.11.1

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ואספקת השירותים במלואה ובמועדה,
תשלם הרכבת לספק תמורה כמפורט בנספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

.11.2

כתנאי לקבלת תשלום כלשהוא על פי סעיף  11.1לעיל ,הספק יגיש לרכבת חשבון ,שיהווה "חשבונית
מס" לעניין חוק מס ערך מוסף ,ובו פירוט כל התשלומים הנדרשים בעקבות ביצוע המטלה .לחשבון
הנ"ל יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שבוצעו בפועל ושאושרו על ידי המנהל מטעם הרכבת.
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.11.3

התמורה המגיעה ליועץ תשולם לו בתוך שוטף  45 +יום מיום קבלת החשבון על ידי הרכבת ובתנאי
שנתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
א .החשבון אושר על ידי המתאם כי השירותים בוצעו לשביעות רצונו.
ב .היועץ הגיש חשבונית מס ערוכה כדין  30יום לפני מועד התשלום.

.11.4

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ע"י הרכבת לפי הסכם זה ולפי דרישת הרכבת ,ימציא הספק
לרכבת את האישורים הבאים:
 .11.4.1תעודת עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975 -
 .11.4.2אישור מפקיד המס או מרו"ח או מיועץ מס המעיד שהספק מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהלם עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ;1975 -
 .11.4.3אישור ניכוי מס במקור בהתאם לדרישות מס הכנסה;

.11.5

התמורה המגיעה לספק מהרכבת תשולם בתנאי שהחשבון הוגש במועד וכדין ,וכן בתנאי שהחשבון
אושר על ידי המתאם מטעם הרכבת .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבון לא מאושרים ,יעוכב ללא
חבות ,לרבות הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת .הרכבת לא תהיה
חייבת בחבות כלשהי כאמור לעיל אך ורק אם העיכוב ו/או הבירור נובע מאחריות ו/או רשלנות של
הספק.

.11.6

התמורה תשולם לספק בהעברה בנקאית לחשבון הספק כמפורט בנספח ד' המצורף להסכם
ושיחתם על ידי הספק ועל ידי הבנק כנדרש .לרכבת שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשלם
את התמורה באמצעי תשלום אחרים .הרכבת אינה מתחייבת כלפי מאן דהוא כי תשלום התמורה
יעשה בדרך זו או אחרת ו/או לחשבון בנק זה או אחר.

.11.7

מחירי ההסכם יהיו בהתאם לתעריף חשכ"ל בהפחתת ההנחה שנקב בה הספק בנספח ב' להסכם
זה.

.11.8

לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כחוק ,שישולם על ידי הרכבת לספק במועד תשלומו של כל תשלום
ותשלום על פי הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.

.11.9

ככל ויעודכן תעריף חשכ"ל -באחריות היועץ לעדכן את הרכבת על כך .במקרה כזה התמורה תעודכן
באופן הבא :תעריף חשכ"ל מעודכן פחות אחוזי ההנחה שנתן הספק בהצעתו= התמורה המעודכנת.

 .11.10כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים ו/או על הציוד
שיירכש על ידי הרכבת על פי חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על ידו.
 .11.11הרכבת תהיה רשאית לנכות מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שיגיע לה לפי הסכם זה ותהיה
רשאית לנכות סכומים שעל הספק לנכות לפי כל דין ,כגון מיסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים,
והעברתם למוטב יהווה תשלום לספק ,הכל מבלי לפגוע בזכות הקיזוז המוקנית לרכבת לפי הסכם
זה.
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 .11.12מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק,
לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות ממתן השירותים וכן יתר התחייבויותיו של
הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין והיא כוללת כל הוצאה אפשרית של הספק לרבות אך לא
רק :הוצאות נסיעה ,צילומים ,שירותי משרד ,מחשבים וכל הוצאה נלווית אחרת והספק לא יתבע
ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מהרכבת העלאות או שינויים בתמורה ,בין מחמת עלויות שכר
עבודה ,שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים או תשלומי
חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם אחר.
 .11.13בכל 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 לספק כל תשלום שהוא והספק לא יהיה זכאי לקבל
כל תשלום ,או כל חלק ממנו ,אלא אם כן אישרה הרכבת ,כי ביצוע השירותים ו/או המטלות ו/או
הקריאות ,או כל חלק וחלק מהם ,נעשו בהתאם לאמור בהסכם ונספחיו ולשביעות רצונה המלאה
של הרכבת ובתנאי ששיקול הדעת של הרכבת כאמור יהיה מטעמים סבירים .אין במתן האישורים
ו/או בתשלום מצד הרכבת כדי לסייג או להפחית מאחריותו המלאה של הספק לביצוע השירותים
ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על הרכבת לביצוע השירותים.
 .11.14בתום כל חודש מחודשי תקופת החוזה ,אך לא יאוחר מיום ה 10-לחודש הבא אחריו ,יגיש הספק
לרכבת אישור ,חשבון בצרוף דו"ח ,אשר יכלול פירוט כל הנסיעות אשר בוצעו במסגרת החודש
החולף ,תוך פירוט הצירים השעות והימים .לחשבון יצורפו ההזמנות היומיות והשינויים בהזמנות
היומיות כאמור בנספח א' להסכם זה.
 .12עבודה בחירום
.12.1

על אף האמור בכל הוראה בהסכם זה  -במצב חירום ימשיך הספק לקיים הוראות הסכם זה ללא
תוספת תמורה כלשהי .מבלי לגרוע מן האמור ,במצב חירום יספק הספק לעובדיו או מי מטעמו,
את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום ,לרבות ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי ולספקם
ברציפות ולאלתר .על הספק להיות ערוך בכל עת ,ומוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות סעיף
זה.

.12.2

לצורך סעיף זה " -מצב חירום" – לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה ,או
מצב מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני ,או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של
מערך מל"ח או מצב כוננות.

.12.3

מובהר כי הפרה של סעיף זה הינה הפרה יסודית של החוזה ,ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה,
תוכל הרכבת לנקוט בגינה כלפי הספק בכל סעד ,לרבות ניכוי ,קיזוז ,או חילוט ערבויות.

 .13בטיחות וביטחון
.13.1

הספק מתחייב למלא אחר הוראות חוקי הבטיחות בעבודה ,למלא ולפעול על פי תקנים קיימים או
מומלצים בנוגע לבטיחות ,רישוי ,תברואה ,בריאות ,ניקיון וגהות עובדים .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,הספק ומי מעובדיו יבצעו את העבודות בהתאם לנספחי הבטיחות והביטחון המצורפים
כנספחים ז' ו -ח' לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.13.2

הספק מתחייב כי ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים וכן יקיים הוראות כל דין וזאת לשם מניעת
תאונות ו/או פגיעות בגוף ו/או ברכוש על ידי מי מעובדיו ו/או צד ג' כלשהו ,לרבות הוראות כל דין
בקשר עם בטיחות ,בטיחות בעבודה ובין היתר בהתאם לנספחי ז וח' לחוזה זה.
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.13.3

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

.13.4

הצדדים מצהירים כי אין בדרישות כלשהן שהוצגו על ידי הרכבת ,לרבות דרישות לאמצעי זהירות
ו/או קיום או ביצוע הוראות בטיחות שיידרשו ו/או יוצגו על ידי הרכבת כדי להטיל על הרכבת חובה
כלשהו או לפטור את הספק מכל חובה המוטלת עליו על פי כל דין.

.13.5

הספק מתחייב למלא אחר הוראות חוקי הבטיחות בעבודה ,פקודת מסילות הברזל ,התשל"ב -
 ,1972חוקי העזר למסילות הברזל והוראות הרכבת ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים
קיימים או מומלצים בנוגע לבטיחות ,רישוי ,תברואה ,בריאות ,ניקיון וגהות עובדים.

.13.6

הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו ,כי הרכבת מעדכנת מעת לעת את נספחי הביטחון והבטיחות
וכי יפעל בכל עת ,על פי נספחי הביטחון והבטיחות המעודכנים ,ללא ערעור כלשהו.

.13.7

הספק מתחייב להדריך את עובדיו ושלוחיו בנושאי בטיחות בעבודה ,ידאג לרענון ההוראות בהתאם
לנסיבות ויקיים פיקוח הולם של צוות עובדיו להוראות הבטיחות בעבודה ,בהתאם לאמור בתקנות
ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( ,התשל"ט  1979ולהוראות פקודת
הבטיחות בעבודה ,הכללים והתקנות אשר הותקנו מכוחה ו/או חוק ארגון הפיקוח על העבודה,
התקנות והכללים אשר הותקנו מכוחו.

.13.8

מבלי לגרוע מאחריות הספק בהתאם לכל דין ,הספק מתחייב לשתף פעולה עם הרכבת ,בהתאם
לדרישתה באם הרכבת תבצע תחקור לאירועי בטיחות הנוגע למתן השירותים על ידי הספק.

 .14הסבת החוזה
.14.1

הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,הנובעות בין במשתמע
ובין במפורשות מחוזה זה ,לרבות ,להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או
מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,או בקשר אליו וזאת ללא אישורה מראש ובכתב של הרכבת.
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 של הספק על פי חוזה זה.

.14.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרכבת תהיה רשאית להמחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד את
החוזה ו/או כל חיוב ו /או זכות ו/או טובת הנאה הכלולים בו ,כולם או חלקם ,לטובת מדינת ישראל
ו/או לצד ג' בהתאם שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בהסכמת הספק .הרכבת תיידע את הספק
בדבר ההמחאה ו/או ההסבה ו/או העברה ו/או שעבוד כאמור בכתב ומראש .לספק לא תהא כל
טענה /או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה.

.14.3

הספק מתחייב לדווח לרכבת בדבר כל שינוי אשר יתהווה במבנה הספק ,במנהליו המכהנים,
בייעודיו ,במבנה הבעלות בו וכן בדבר שינוי כתובתו.

 .15העדר בלעדיות
מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי לספק לא תהא בלעדיות במתן השירותים ,וכי הרכבת תהא רשאית,
בכל עת ,להתיר גם לספקים אחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל .הספק מצהיר כי הוא מוותר
על כל טענה ו/או תביעה בקשר לעניין זה.
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 .16ביטול החוזה
.16.1

בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לרכבת על פי הסכם זה או
הדין ,הרכבת רשאית לבטל את החוזה מכל סיבה שהיא בשיקול דעתה המוחלט ,בהודעה בכתב
ומראש של ) 60שישים( יום .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים תוקפו של החוזה תוך  60יום מיום
מסירת ההודעה לספק .ביטלה הרכבת את החוזה כאמור ,לא תהא לספק זכות לפיצוי ו/או תביעה
מכל סוג שהוא.

.16.2

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  17.1לעיל ,ומכל זכות סעד שיעמדו לצדדים על פי ההסכם או הדין,
מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן ,תהיה הרכבת זכאית לבטל את
ההסכם באופן מיידי ,כדלקמן:
.16.2.1

הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך  7ימים מדרישת
הרכבת בכתב לעשות כן.

.16.2.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה ,יחשבו המעשים או המחדלים הבאים וכל אחד
מהם להפרה יסודית מצד הספק:
 .16.2.2.1הספק לא נענה לדרישות הרכבת לביצוע המטלות ו/או השירותים לתקופה
של  7ימים רצופים;
 .16.2.2.2הסתבר לרכבת כי פעילותו של הספק מתנהלת בניגוד לחוק ו/או בניגוד
לנוהג ו/או לתקנים המחייבים ו/או לדרישות הרכבת על פי הסכם זה,
והספק סירב לתקן את הליקויים בפעילותו;

.16.2.3

מידית ,אם הוכרז הספק פסול דין ו/או לחלופין אם הוחל בהליכי פירוק הספק ו/או
ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת
ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטלין ולא הוסר תוך שבועיים משעת הטלתו
)"צו"  -לרבות כל צו וסעד זמני(.

.16.2.4

הספק הפר הוראה אשר על פי טיבה הינה יסודית לקיום התחייבויות הספק על פי
הסכם זה ,כדוגמת ההוראות הכלולות בסעיפים ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2
 22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15או כל הוראה דומה אחרת.

.16.3

היה והחוזה בוטל או היקפו צומצם עקב הפרה יסודית של הספק ,את התחייבויותיו על פי תנאי
החוזה ,תהיה הרכבת רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי לפגוע בזכויותיה האחרות ,להזמין
 על חשבון הספק אצל ספק אחר ,או לבצע בעצמה את העבודה האמורה בחוזה זה .במקרה כאמור,לספק לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הרכבת.

.16.4

במקרה והמחיר שישולם לספק האחר יעלה על המחיר שנקבע בעד עבודה בחוזה זה ,רשאית
הרכבת לחייב בהפרש המחיר את הספק ולגבות ההפרש האמור כשהחשבון בחתימת הספק האחר
ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום ששילמה הרכבת לספק זה ובתנאי שהרכבת תצהיר כי הסכום
ששולם על ידה הינו בהתאם להתקשרות עם הספק לפי נוהלי הרכבת.
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.16.5

עם סיום הסכם זה ו/או ביטולו ו/או הפסקתו בכל דרך שהיא ,יחזיר הספק כל ציוד ו/או כלים
השייכים לרכבת והנמצאים ברשותו ,וכן יפנה הספק את שטח האתרים וכן כל מקום שהורשה
להשתמש בו לצורכי מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה .לא יעשה כן ,ייחשב הספק למסיג גבול.
כן תהיה רשאית הרכבת ,מבלי לפגוע בכל זכות הנתונה לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,לאחוז
בכל האמצעים הנראים לה על מנת לפנות את הספק מן האתרים ומשטח מסילות הברזל ,לסלק
כליו ומיטלטליו ו/או לשלחם לביתו או למשרדו הרשום  -על חשבונו ואחריותו והספק מאשר את
פעולות הרכבת מראש ומבלי שיהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בנוגע לכך.

 .17שמירת סודיות
.17.1

הספק מתחייב זה כי הוא עצמו ,לרבות עובדיו ו/או מי מטעמו ,ישמרו בסוד ולא יעבירו ,לא יודיעו,
לא ימסרו ,ולא יביאו לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע חוזה זה
והשירותים על פיו.
לצורכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,שרטוט ,רשימה ,מפרט,
חשבון ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש מקור לידיעה.

.17.2

הספק מתחייב לחתום על הצהרת סודיות בנוסח המצורף כנספח ה להסכם זה המהווה חלק בלתי
נפרד הימנו .הספק מתחייב כי יחתים את עובדיו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע השירותים על
התחייבות בנוסח דומה וכי ימסור למתאם ,לפי דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה כאמור.

.17.3

הספק יחתום על נספח הפרטיות -נספח ט' המצורף להסכם זה.

.17.4

הספק מצהיר כי ידוע לו לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו ,כי הוראות סעיף  118לחוק העונשין,
התשל"ז ,1977 -חלות על הסכם זה.

.17.5

כלל המסמכים והמידע הקשורים לרכבת הינם בגדר "סודי" .הספק מתחייב לשמור על כלל המידע
שמירה מעולה ,באמצעים המקובלים לשמירת מידע רגיש.

.17.6

הספק ימסור לרכבת מיד עם דרישתה או עם תום חוזה זה  -הכל לפי המוקדם יותר  -את כל המידע,
המסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידו ,או הוכן על ידו בקשר לביצוע השירותים.

 .18קניין רוחני ,שימוש במסמכים והבעלות במסמכים ובציוד
.18.1

כל החומרים ,הדו"חות ,הסיכומים ,הרישומים והמסמכים האחרים אותם יכין הספק ו/או מי
מטעמו ו/או כל המסמכים הקשורים לשירותים ,הינם רכוש הרכבת ,ויהיו בבעלות הרכבת מרגע
יצירתם.

.18.2

למען הסר ספק ,הרכבת תהא רשאית להשתמש במסמכים הנ"ל לפי ראות עיניה וללא הגבלות
כלשהן ומבלי שהספק יקבל עבור זאת כל תשלום נוסף או פיצוי מעבר לתמורה הקבועה בהסכם
זה.

.18.3

הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של הרכבת ,בין לתביעות כספיות ובין
לתביעות של קניין רוחני ,לרבות זכויות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.
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.18.4

מיד עם סיום ביצוע השירותים ,הפסקתם או ביטולם ,יחזיר הספק לרכבת את כל המסמכים
הקשורים לשירותים נשוא הסכם זה ,אשר נוצרו כתוצאה ממנו לרבות המסמכים אשר נמסרו
לשימושו של הספק לצורך מתן השירותים או אשר הרכבת רכשה את הבעלות עליהם מכח הסכם
זה מבלי להעתיקם.
"בעלות" בסעיף זה משמע  -לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או
מדגם ו/או מוניטין ו/או כל זכות קניין אחרת ,רשומים או לאו ,המתייחסים למסמכים האמורים.

.18.5

מבלי לגרוע מחובות הספק בהתאם לסעיפים המפורטים לעיל ,הספק יהא רשאי לשמור בידיו
העתק של תוצרי עבודתו ,ככל שהדין מחייבו ובלבד והמידע יועבר מידיו לידי הרכבת בתום המועד
הנקוב באותו הדין .העתקים אלה יישמרו בהתאם להתחייבות הספק על פי הסכם זה לרבות
דרישות שמירת הסודיות ,בכלל זה ,האיסור להעברת המסמכים הנ"ל לגורם כלשהו ,ללא אישור
הרכבת בכתב ומראש.

 .19קיזוז ,ניכוי ועכבון
.19.1

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

.19.2

מבלי לגרוע מכל זכות של הרכבת לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין ,רשאית הרכבת
לקזז ו/או לעכב אצלה תשלומים אשר יגיעו לספק או כל סכום מהם כנגד סכומים אשר יגיעו לרכבת
מאת הספק.

.19.3

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה של גרימת נזק לרכבת ע"י הספק ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,תהא לרכבת זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק את כל הסכומים שהרכבת
עלולה לשאת בהם במקרה כזה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.19.4

הרכבת רשאית לנכות כל סכום ,או חלק ממנו ,הרשום בחשבוניות שהספק הגיש ,אם המחיר אינו
לפי תנאי הסכם זה.

 .20היעדר ניגוד עניינים
.20.1

הספק מתחייב לחתום על תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח המצורף לחוזה ,וכן מתחייב
להחתים את עובדיו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע השירותים על התחייבות בנוסח דומה ולמסור
למתאם ,לפי דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה כאמור.

.20.2

הספק מצהיר ,כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות אחרות
אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים או לחשש לניגוד עניינים )וביחד" :ניגוד עניינים"( בין ביצוע
השירותים על פי חוזה זה עבור הרכבת ובין גורמים אחרים עבורם מבצע הספק שירותים זהים
ו/או דומים ו/או אחרים ,ומתחייב ,כי בכל תקופת חוזה זה לא יתקשר בחוזה ו/או התקשרות
אחרת ו/או לא יבצע שירותים אשר יהיה בהן כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור .הספק יודיע לרכבת
בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ביצוע שירותים אשר יש ו/או יהיה בהן כדי לגרום לניגוד עניינים
כאמור.
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.20.3

מובהר כי מתן שירותי ייעוץ כאמור בהסכם זה ,תוך בעלות במניות ו/או בעסק לייצור ו/או ייבוא
ו/או מכירה של מוצרים הקשורים להסכם זה ,הינו ניגוד עניינים אלא אם -הובא העניין לידיעתה
של הרכבת והספק קיבל אישור בכתב כי כלפי אותו עניין ספציפי לא מתקיים ניגוד עניינים.

 .21התרופות מצטברות  -התרופות להן זכאית הרכבת בהתאם להוראות הסכם זה ,לרבות זכות הקיזוז
והחילוט ,וכל הפעולות שהורתה הרכבת לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק ,הן מצטברות ,ואין
בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותה של הרכבת לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או על פי
כל דין.
 .22היעדר ויתור -במקרה שהרכבת לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי הסכם
זה ,לא יחשב הדבר כויתור ,ארכה ,הנחה ,או הימנעות מזכויות אלה על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לא
לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן ,ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ,והרכבת תוכל תמיד
להשתמש בזכויותיה בכל עת.
 .23חובות הספק -בהסכם זה כל החובות החלים על הספק חלים גם על עובדיו ,שליחיו או מי מטעמו ,לרבות
קבלני משנה מטעם הספק וכל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להפך ,וזאת כשאין כוונה אחרת
משתמעת.
 .24סמכות שיפוטית -הצדדים מצהירים ומסכימים כי מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בעניינים הקשורים
ו/או הנובעים מהסכם זה ,לרבות הפרתו ,יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
 .25הודעות -הצדדים להסכם זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה ,בקשר לעניין מענייני ההסכם,
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 ו/או במכשיר פקסימיליה ומועד
המסירה או מועד שיגור הפקסימיליה ,לפי העניין ,הוא זה שיקבע.
 .26כתובות הצדדים -כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם
זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

הרכבת

הרכבת
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'
שירותי היועץ  -אפיון השירותים
הגדרת השירותים:

1

להלן נושאי ייעוץ ,אפיון ותכנון הנדרשים מהיועץ בנושאי מערכות מגון:

1.1
1.1.1

כתיבת אפיונים ומפרטים טכניים וכתבי כמויות.

1.1.2

הכנת פרוגראמות בנושא מערכות אלקטרוניות לאבטחת מתקני רכבת.

1.1.3

בדיקת מפרטי תכנון שיוגשו על ידי מתכנני מתח נמוך המועסקים על ידי הרכבת תוך
שימת לב מיוחדת לפתרונות המיגון של האתר.

1.1.4

היועץ יבחן הכנסת יישומים חדשים בטכנולוגיות המיגון עבור חדר הבקרה הארצי )על
פי טכנולוגיות המיגון הקיימות בשוק(.

1.2

1.1.5

ייעוץ כללי בתחום ציוד ומערכות בטחון.

1.1.6

ליווי וסיוע מקצועי בפרויקטים של הרכבת )חדשים וקיימים(.

1.1.7

ליווי וסיוע מקצועי במכרזי ציוד ומערכות מגון אלקטרוני של הרכבת.

1.1.8

מתן פתרונות )תכנון( לאבטחת מתקנים ואתרים ברכבת.

1.1.9

פיקוח על עבודת הקבלים בשטח.

1.1.10

בדיקות קבלה לציוד ומערכות.

1.1.11

השתתפות וליווי ניסויים בתחום הביטחון.

1.1.12

ביצוע סקרי סיכונים.

1.1.13

הפקת תוכניות ע"פ הצורך

כל שירות נוסף אחר שאינו כלול במטלות המפורטות בסעיף  1לנספח א' שיידרש ע"י הרכבת
לייעוץ בתחום מערכות מיגון ואבטחה )להלן":שרותי יעוץ נוספים"(.
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נספח ב'

נספח התמורה
נספח זה יעודכן בהתאם להצעת המציע הזוכה
 .1הצעתנו הכספית המפורטת בטבלה דלהלן ,בגין ייעוץ ,לרבות אפיון ,ליווי והכנת מכרזים וליווי
פרויקטים בתחום מערכות מיגון ואבטחה ,לרבות אופציה לשירותים נוספים בעתיד )להלן:
"השירותים" ( ,הכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.
 .2מצהירים ומסכימים שהמחירים המוצעים לעיל כוללים את כל ההוצאות למיניהן לרבות ,הוצאות
ביטוח ,נסיעה ,ביטול זמן נסיעה ,יועצי משנה ו/או קבלני משנה ,טלפון ,הדפסות ,צילומים וכיוצ"ב.

המציע הזוכה לא יהיה זכאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין הוצאות מסוג זה.
 .3אופן הגשת החשבון -בתום כל חודש קלנדרי יגיש היועץ לרכבת חשבון אליו יצורף מסמך עם פרטי
השירותים שבוצעו על ידי היועץ בחודש החולף.
התמורה המגיעה ליועץ תשולם לו בתוך שוטף  45 +יום מיום קבלת החשבון על ידי הרכבת ובתנאי
שנתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
3.1

החשבון אושר על ידי המתאם כי השירותים בוצעו לשביעות רצונו.

היועץ הגיש חשבונית מס ערוכה כדין  30יום לפני מועד התשלום.
3.2
יובהר ויודגש כי תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא חבות עד לבירורם הסופי
ואישורם על ידי הרכבת.
.4
.5

התמורה תתייחס למתחם הכולל את המרכיבים הבאים )להלן" :מתחם רכבת"(:
גודל מתחם 5 -ק"מ
גידור אלקטרוני 5 -ק"מ
מצלמות 20 -מתניעות
מצלמות קבועות 10
מוקד מקומי כולל חיבור למוקד ארצי באמצעות ממשק התקשורת של רכבת ישראל
בקרת כניסה כ  20דלתות
מחסומים כארבעה -שניים זרועה ושניים נגררים כולל מערכת LPR
גלאי  OUT DOORנוספים ככול שיידרש
שימוש בתוכנת גילוי תנועה
מערכת גילוי פריצה  Indoorל  4מבנים ,לכל הפחות.
מובהר בזאת כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מאפייני מתחם רכבת ,בהתאם
לדרישותיה מעת לעת.

 .6מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת בגין שינוי במרכיבי מתחם הרכבת ,כפי שמופיע לעיל,
והתמורה תהא קבועה.

 .7בתמורה לביצוע השרותים תשלם הרכבת ליועץ בגין ביצוע המטלות בהתאם לאבני הדרך הבאים:
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התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך הבאים :טבלה זו תעודכן בחוזה שיחתם עם המציע הזוכה
בהתאם להצעתו המפורטת בקובץ .Excel
מס
'

סה"כ מחיר סופי
וכולל

תיאור המטלות ואבני דרך לתשלום

)לא כולל מע"מ(

1

תכנון  /יעוץ הגנה היקפית למתחם רכבת לרבות פיקוח עליון ,בהתאם לאבני

₪

הדרך כמפורט:
 1.1עם השלמת כתיבת פרוגראמה ואישורה מול כל הגורמים ברכבת

8%

 1.2עם השלמת תכנון ראשוני

6%

 1.3עם השלמת תכנון מפורט הכולל )מפרט טכני(:

37%

תכנון מערכת CCTV

תכנון גידור והגנה היקפית
תכנון בקרת כניסה
תכנון מערכת גילוי פריצה.
תכנון חדר בקרה מקומי
תכנון ואפיון ממשקים בין תתי המערכות
 1.4עם סיום הפיקוח על עבודת הקבלן לרבות השתתפות בישיבות עבודה 30%
והפקת דוחות התקדמות.
 1.5סיום בדיקות קבלה כולל בדיקת מתקן ואישורו

4%

 1.6קבלה סופית של האתר לרבות בדיקת תיעוד וספרות המוגשים ע"י 15%
הקבלן כולל פיקוח על הדרכות והטמעת נהלים

2

כתיבת סקר סיכונים/פק"מ למתקן/קו רכבת ,בהתאם לאבני הדרך כמפורט:

 2.1עם השלמת סקר ראשוני

40%

 2.2עם השלמת סקר מפורט

60%

3

תכנון  /יעוץ מיגון מנהרה ,בהתאם לאבני הדרך כמפורט:

₪

₪

 3.1עם השלמת תכנון ראשוני

15%

 3.2עם השלמת תכנון מפורט

23%

 3.4עם סיום הפיקוח

19%

 3.5סיום בדיקות קבלה כולל בדיקת מתקן ואשורו

10%

 3.6ביצוע שעות כלליות לדיון

19%

 3.7קבלה סופית של האתר

15%
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מס
'

סה"כ מחיר סופי
וכולל

תיאור המטלות ואבני דרך לתשלום

)לא כולל מע"מ(

4

תכנון  /יעוץ לכתיבת מסמכי מכרז ובדיקתו בנושא יעוץ מגון אלקטרוני

₪

ו/או מערכת אמצעים טכנולוגיים ו/או מערכת אמצעים ויזואליים ,בהתאם
לאבני הדרך כמפורט:
 4.1עם השלמת טיוטה ראשונית למפרט טכני

8%

 4.3עם השלמת הכנת מפרט טכני

35%

 4.4עם סיום הכנת מסמכי מכרז

14%

 4.5סיום בדיקת ההצעות

13%

 4.6קבלת המלצה על המציע הזוכה

2%

 4.6ביצוע שעות כלליות לדיון

13%

 4.7התקשרות עם המציע הזוכה

15%

5

ניהול פרויקט ופיקוח צמוד על הקמת מערכת אמצעים ויזואליים
במפגשי כביש מסילה ו/או כל אתר השייך לרכבת ישראל ,בהתאם
לאבני הדרך כמפורט:

 5.1ניהול התכנון להקמת תורן לרבות קבלת אישורים מול כלל הגורמים 15%
ברכבת ו/או גורמי חוץ ,סיור בשטח ,ישיבות לאישור התכנון לרבות
תיאום תשתיות וקבלת היתרי חפירה.
 5.2אישור סקר סיכונים וקבלת הנחיות ממונה בטיחות

5%

 5.3ניהול ופיקוח צמוד על הקמת תורן הכולל :ביצוע ביסוס ,התקנת 10%
התורן עד לאישור סופי ולשביעות רצונו של המזמין.
 5.4ניהול ופיקוח צמוד על הקמת מערכת אמצעים ויזואליים כולל 30%
תיאומים מול גורמי רכבת כגון :חט' בטיחות ,חט' תשתיות וכל מה
שיידרש ו/או גורם רלוונטי לטובת התקנה לרבות השתתפות בישיבות
והגשת חשבונות כולל ניהול תקציב .
 5.5עם סיום חיבור המערכת לשו"ב

10%

 5.6סיום בדיקות קבלה כולל בדיקת מתקן ואישורו

10%

 5.7קבלה סופית של האתר לרבות בדיקת תיעוד וספרות המוגשים ע"י 20%
הקבלן כולל פיקוח על הדרכות והטמעת נהלים.

₪
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מס
'

סה"כ מחיר סופי
וכולל

תיאור המטלות ואבני דרך לתשלום

)לא כולל מע"מ(

6

כתיבת דו"ח חודשי לאחזקת מערכות טכנולוגיות/ויזואליות 100%

₪

עבור עד  20אתרים לרבות השתתפות בישיבת סטטוס .הדו"ח יכלול:
בדיקת כמות וגורמי התראות שווא לכל אתר ,פילוח נתונים ומעקב
פרטני.

100%

7

תוספת לסעיף  6לכל  20אתרים נוספים

8

תכנון ו/או יעוץ בנושא תשתיות ו/או תקשורת ו/או סיבים אופטיים
ו/או חשמל ו/או סקר מצב קיים.

 8.1עם השלמת תכנון ראשוני

15%

 8.2עם השלמת תכנון מפורט

35%

 8.3עם סיום הפיקוח והגשת חשבון.

50%

9

כתיבת מסמך אפיון ו/או יעוץ ו/או מפרט טכני ו/או בדיקות 100%
קבלה ו/או סקר תיכון ראשוני ו/או סקר תיכון קריטי
בנושא מערכות גילוי רכבים ,מערכת ניטור רכבים ,מערכת
בקרה חכמה ,מערכת אמצעים ויזואליים

10

ניהול פרויקט ופיקוח צמוד על הקמת מערכת אמצעים טכנולוגיים
במפגשי כביש מסילה ו/או כל אתר השייך לרכבת ישראל ,בהתאם
לאבני הדרך כמפורט:

10.1

ניהול התכנון להקמת מערכת לרבות קבלת אישורים מול כלל 15%

₪

₪

הגורמים ברכבת ו/או גורמי חוץ ,סיור בשטח ,ישיבות לאישור התכנון
לרבות תיאום תשתיות וקבלת היתרי חפירה במידה ונדרש.
 10.2אישור סקר סיכונים וקבלת הנחיות ממונה בטיחות

5%

₪
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מס
'

סה"כ מחיר סופי
וכולל

תיאור המטלות ואבני דרך לתשלום

)לא כולל מע"מ(

10.3

ניהול ופיקוח צמוד על כל ההקמות הנדרשות למערכת אמצעים 40%
טכנולוגיים )יתכן ספקים שונים( כולל תיאומים מול גורמי רכבת כגון:
חט' בטיחות ,חט' תשתיות וכל מה שיידרש ו/או גורם רלוונטי לטובת
התקנה לרבות השתתפות בישיבות והגשת חשבונות כולל ניהול תקציב
.

 10.4עם סיום חיבור המערכת לשו"ב

10%

 10.5סיום בדיקות קבלה כולל בדיקת מתקן ואישורו

10%

10.6

קבלה סופית של האתר לרבות בדיקת תיעוד וספרות המוגשים ע"י 20%
הקבלן כולל פיקוח על הדרכות והטמעת נהלים.

.8

מובהר בזאת כי לרכבת הזכות להזמין ,מעת לעת על פי שקול דעתה הבלעדי ,מהמציע הזוכה מטלה
סגורה ו/או חלק ממנה והתשלום עבורה הינו בהתאם לשיעור אבני הדרך בכל מטלה.

 .9מצהירים בזאת כי ביכולתנו לבצע את שירותי הייעוץ הנוספים הנדרשים במסמכי מכרז זה ,וכי
אם נזכה בביצוע העבודה נבצע את שירותי הייעוץ הנוספים ,במלואם ,בתמורה שתשולם לנו לפי
מחיר שעת עבודה הקבוע בטבלת "יועצים לניהול" כאמור בהוראת תכ"ם  -13.9.0.2תעריפי

התקשרות עם נותני שירות חיצוניים )ולהלן ":תעריף חשכ"ל"(.
 .10מובהר בזאת כי בגין שירותי ייעוץ נוספים ,שלא צוינו בטבלת אבני הדרך המופיעה להלן ,הרכבת
תשלם עבור כל אחד מאנשי הצוות ,לפי שעות עבודה מושקעות בפועל בהתאם לתעריף חשכ"ל,
וכדלקמן:
 10.1מהנדס אלקטרוניקה 80% :מהמחיר לשעת העבודה הקבוע ליועץ  2בתעריף חשכ"ל.
 10.2הנדסאי אלקטרוניקה ו/או שרטט אוטוקד 80% :מהמחיר לשעת העבודה הקבוע ליועץ 4
בתעריף חשכ"ל.
 .11מובהר כי בגין יום עבודה לפיקוח צמוד על ידי מהנדס אלקטרוניקה לשם ביצוע התקנות ו/או
אחזקות ו/או פירוקים של מערכות טכנולוגיות ו/או תשתיות מכל סוג שהוא בכל מקום שהוא לפי
דרישת המזמין ישולם סך של  ₪ 1,850ליום עבודה )קרי יום עבודה הכולל  9שעות עבודה( .יצויין
כי בגין יום עבודה מקוצר תשלם הרכבת לחברה בהתאם לחלק היחסי מתוך התמורה כאמור אשר
בוצע בפועל.

עמוד  24מתוך 37

נספח ג'
אישור עריכת ביטוח
תאריך_________ :

לכבוד
מחלקת ביטוח ,אגף הכספים
רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"(
מרחוב יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757
א .ג .נ,.
הנדון :אישור עריכת ביטוח

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן ,על שם __________________
)להלן" :הספק"( בקשר עם שירותי ייעוץ ותכנון ,לרבות אפיון ,ליווי בהכנת מכרזים וליווי פרויקטים בתחום
מערכות מיגון ואבטחה לרבות ניטור רכבים וכן כל השירותים הנלווים )להלן" :השירותים"( ,הכל בקשר עם
חוזה שנערך ביניכם לבין הספק וכמפורט להלן:
א .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק על פי דין כלפי עובדיו ,בגין מוות או נזק גוף או נזק נפשי
לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות בסך של ₪ 20,000,000
לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת ואת מי מטעם הרכבת היה וייטען ,לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה
מקצועית כלשהי ,כי מי מהם ,נושא 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 כל פגיעה ,אובדן או נזק שייגרמו
לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף כלשהו ,לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת או כל מי מטעם הרכבת ,בקשר
עם או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק וכל הפועלים מטעם הספק ,בגבול אחריות בסך של 1,000,000
 ₪לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת בקשר למעשי או מחדלי
הספק 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 אחריות מקצועית המבטח את חבות הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך
תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הספק או של עובדי הספק או של כל מי מהבאים מטעם
הספק בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן השירותים ,בגבול אחריות בסך  ₪ 2,000,000למקרה
ולתקופת הביטוח.
הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אי-יושר עובדים ו/או אובדן מסמכים.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על הרכבת עקב מעשה או מחדל
של הספק או של מי מהבאים מטעם הספק וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי הרכבת.
הביטוח כולל תקופת גילוי בת  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.
הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע __________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות הספק בכל הקשור
בשירותים(.
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כללי
.1

הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת ,עובדי הרכבת והבאים מטעם הרכבת ,ובלבד
שהוויתור על זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסות הנ"ל ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות העצמית הנקובה בהן,
אינה חלה על הרכבת ו/או מי מטעמה.

.3
.4

הפרת תנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב ,לא תפגע בזכויות הרכבת על פי הפוליסות.
הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הרכבת ,ואנו מוותרים על
כל טענה ,דרישה או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרכבת.

.5

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת
בהם ,אלא בהודעה מראש של  30יום לרכבת ,בכתב ,בדואר רשום.
נוסח הפוליסות המפורטות במסגרת סעיפים א'-ב' לעיל הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____ ,בכפוף
לשינויים הנקובים לעיל ולהלן.
מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל -משרד התחבורה".

.2

.6
.7

ולראיה באנו על החתום :

)חתימת
המבטח(

)חותמת
המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(
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נספח ד'
העברה בנקאית
תאריך______________ :
לכבוד
____________________________
____________________________
ג.א.נ,.
הנדון :תשלום לספקים באמצעות זיכוי בבנק
.1
.2
.3

רכבת ישראל מבצעת תשלומים לספקים בדרך של זיכוי חשבונות בבנק בהעברה בנקאית באמצעות מס"ב.
לתשומת לבך ,בעל חשבון הבנק יכול להיות הספק בלבד .כמו כן נבקש אישור הבנק לפרטי החשבון.
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.
______________________

________________________

תאריך

חתימה וחותמת

נספח ה'
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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 מהוראות 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.
 .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.
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 .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(

חתימת נציג החברה

תאריך
.. / .. / .….

וחותמת החברה
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נספח ו'
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.

הערות

נספח ז'
נספח הוראות בטיחות
)מצורף בנפרד(
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נספח ח'
הודעות למציעים
)יצורף בנפרד(

עמוד  33מתוך 37

עמוד  34מתוך 37

נספח ט' -פרטיות ואבטחת מידע
נספח זה )"הנספח"( ,הינו חלק מהסכם מיום __________ )"ההסכם"( ,בין רכבת ישראל בע"מ )"המזמינה"(
לבין ___________________________________________________ )"הספק"( ,ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו .כל המונחים שלא הוגדרו בנספח זה ,תהא פרשנותם בהתאם להוראות ההסכם.
 .1הגדרות:
 .1.1חוקי הגנת הפרטיות – חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו ,לרבות
תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( ,התשע"ז ,2017-וכן הנחיות הרשות להגנת הפרטיות.

 .1.2הנחיות קצין מוסמך – הנחיות או הוראות מחייבות אשר ניתנו על ידי קצין מוסמך ,כהגדרתו בחוק
להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח ,1998-למזמינה ו/או לספק.
 .1.3מידע אישי – "מידע" ו"מידע רגיש" כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-מידע שניתן
לזהות באמצעותו ,במישרין או בעקיפין ,אדם פרטי באופן ישיר וכן מידע אשר יוגדר כמידע אישי על
ידי המזמינה.
 .1.4מידע אישי של רכבת ישראל – כל מידע אישי שהועבר ו/או יועבר לספק או שניתנה לספק גישה אליו
על ידי רכבת ישראל ו/או מי מטעמה ,לרבות מידע אישי ממאגרי המידע של רכבת ישראל ומידע אישי
שהספק יעבד כחלק ממתן השירותים לרכבת ישראל.
 .1.5נושא מידע – אדם שהמידע האישי נאסף אודותיו.
 .1.6עיבוד – כל פעולה המבוצעת על מידע אישי או באמצעות מידע אישי ,לרבות אחסון ,שמירה ,העברה,
מתן גישה ,תיקון והעתקה
 .1.7תקנות אבטחת המידע – תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( ,התשע"ז.2017-
 .1.8המונחים "מאגר מידע"" ,מחזיק במאגר מידע"" ,בעל מאגר מידע" ,תהא פרשנותם בהתאם להוראות
חוקי הגנת הפרטיות.
 .2הצהרות והתחייבויות הספק:
 .2.1הספק מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת הזמנת העבודה הספק עשוי להיחשף למידע אישי של רכבת ישראל.
 .2.2הספק מתחייב לפעול על פי כל דין ,לרבות הוראות חוקי הגנת הפרטיות והנחיות קצין מוסמך ,ובפרט בנוגע
לעיבוד המידע האישי של רכבת ישראל.
 .2.3הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא בעל ניסיון קודם בעיבוד מידע ,ויש לו את היכולת ,ידע ורקע בתחום
ביצוע השירותים ,כפי שהוגדרו בהסכם )ולהלן" :מטרת השירות"( וכי לא קיים כל חשש לניגוד עניינים מובנה
או סיכון אחר לשימוש פסול במידע על ידו או על ידי מי מטעמו .הספק יוודא כי פעולות עיבוד המידע האישי
של רכבת ישראל ייעשו בהתאם להוראות ההסכם או בהתאם להוראות תוספת א' לנספח זה ,ככל שצורפה
תוספת א' לנספח זה.
 .2.4הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יבצע כל שימוש במידע האישי של רכבת ישראל שמועבר אליו ו/או למי
מטעמו ,אלא לשם ביצוע מטרת השירות וכי כל מידע ו/או נתונים שיועברו עליו ,יועברו לבעלי התפקידים
הנדרשים בלבד לצורך מטרת השירות )"בעלי התפקידים המורשים"(.
 .2.5במידה ואחד או יותר ממאגרי המידע של המזמינה נמצא ברשותו של הספק והספק רשאי לעשות בו שימוש,
הספק יחשב כמחזיק במאגר מידע של המזמינה ,והספק מאשר שיחולו עליו כל החובות החלות על מחזיק
במאגר מידע בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות וכי הוא ימלא אחר כל החובות האמורות לגבי מאגרי המידע
שהועברו לרשותו במסגרת מתן השירותים.
 .2.6במידה והספק יידרש לאסוף מידע עבור המזמינה ,הספק מצהיר כי איסוף המידע ייעשה אך ורק בדרכים
חוקיות וכי כל שימוש במאגרי מידע ייעשה רק בהתאם להוראות הדין.
 .3כוח אדם; הדרכות וסודיות:
 .3.1הספק מתחייב כי יבצע הדרכות עתיות ,לכל הפחות אחת לשנה ,לכל בעלי התפקידים המורשים בדבר מטרת
השירות ,הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ,ובפרט תקנות אבטחת המידע .על פי דרישת המזמינה ,יציג
הספק העתק בדבר רשימת ההדרכות אשר בוצעו לבעלי התפקידים המורשים בהתאם למסמך זה.
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 .3.2הספק מתחייב כי לא הוא ו/או מי מטעמו יגלו מידע שהגיע אליו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו כעובד ,כמנהל,
כמחזיק של מאגר מידע או כנותן שירות אחר הכרוך בעיבוד המידע האישי של רכבת ישראל ,אלא לצורך מטרת
השירות וכי ידועות לו הוראות סעיף  16לחוק הגנת הפרטיות ותקנה  19לתקנות אבטחת המידע.
 .3.3הספק מתחייב כי לספק ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מאושרים ,תהא הרשאת גישה למידע של המזמינה,
אך ורק לשם מטרת השירות ולא מעבר לכך ,על פי הגדרתם תפקידים .הספק יערוך רשימת בעלי תפקידים
מורשים ויעבירה למזמינה ,בכפוף לדרישתה.
 .3.4הספק יוודא כי כלל בעלי התפקידים המורשים מטעמו חתומים על הסכמי סודיות אשר יבטיחו את שמירת
סודיות המידע האישי של רכבת ישראל.
 .4אבטחת מידע:
 .4.1הספק מתחייב ליישם בנוגע למידע האישי של רכבת ישראל ,במהלך תקופת ההתקשרות וכל עוד הספק מעבד
מידע אישי של רכבת ישראל ,מנגנוני אבטחת מידע העומדים בהוראות הדין ובסטנדרטים הגבוהים ביותר
המקובלים בשוק בעת הרלוונטית ואשר אינם פחותים מדרישות הוראות חוקי הגנת הפרטיות והנחיות קצין
מוסמך ,ככל שתהיינה ,ובכל מקרה במנגנוני אבטחת מידע העומדים בכל דרישות המזמינה לעניין אבטחת מידע
המפורטות בהסכם ובנספח זה ,וכפי שיהיו מעת לעת .הספק מתחייב ליישם בכל עת בנוגע למידע האישי של
רכבת ישראל מנגנוני אבטחת מידע העומדים בדרישות המזמינה כאמור בתוספת ב' לנספח זה ,ככל שצורפה
תוספת ב' לנספח זה.
 .5מיקור-חוץ:
 .5.1הספק לא יעביר ו/או יעבד את המידע האישי של רכבת ישראל ,אלא כאמור בנספח זה.
 .5.2במקרה בו יידרש הספק להעביר את המידע לצדדים שלישיים לצורך ביצוע מטרת השירות )"קבלן משנה"(,
הספק יקבל את אישור המזמינה לכך ,מראש ובכתב .במידה והמזמינה הביעה התנגדות מנומקת וסבירה לכך
שהספק לא יעביר את המידע לקבלן המשנה ,הספק יעשה את מירב המאמצים לספק את השירותים מבלי
להעביר את המידע לקבלן המשנה .הצדדים ינהלו מרשם ובו פרטי כל קבלן משנה שאושר על ידי המזמינה
)"קבלן משנה מאושר"(.
 .5.3הספק יודיע למזמינה ,זמן סביר מראש ,ובכתב ,על כוונתו להחליף או לצרף קבלן משנה.
 .5.4לגבי כל קבלן משנה מאושר ,הספק יוודא כי:
 .5.4.1כל סיכוני אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרות נבחנו וקיבלו מענה הולם על ידי קבלן המשנה;
 .5.4.2נחתם הסכם המסדיר את חובות קבלן המשנה מול הספק והמזמינה ,בהתאם לדרישות תקנה 15
לתקנות אבטחת המידע;
 .5.4.3במידה וההתקשרות עם קבלן המשנה כרוכה בהעברת מידע אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,העברת
המידע עומדת בכל דרישות החוק ,לרבות תקנות הגנת הפרטיות )העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ
לגבולות המדינה( ,התשס"א.2001-
 .5.5מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,הספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלני המשנה המאושרים,
והפרה כלשהי של הוראות נספח זה תיחשב להפרה של הספק ,על כל המשתמע מכך.
 .6זכויות נושאי מידע:
 .6.1הספק יעמוד בחובותיו הנוגעות למימוש זכויות נושאי מידע ויסייע למזמינה במימוש חובותיה מול נושאי
המידע .הספק ייעדכן את המזמינה באופן מידי עם קבלת פניה מנושא מידע הקשורה למידע האישי של רכבת
ישראל ולא ישיב לפניה מבלי לקבל את אישור המזמינה לכך.
 .7אירוע אבטחת מידע:

 .7.1הספק ידווח למזמינה באופן מידי ולא יאוחר מ 24-שעות מרגע גילוי מקרה שבו התגלה אירוע המעלה
חשש לפגיעה בשלמות המידע האישי של רכבת ישראל ,לשימוש בו בלא הרשאה או לחריגה מהרשאה
)"אירוע אבטחת מידע"( .הדיווח יכלול את כל המידע הקיים ,נכון למועד הדיווח ,על נסיבות אירוע
אבטחת המידע והפעולות שננקטו ועתידות להינקט על ידי הספק לצורך הטיפול באירוע והשלכותיו.
 .7.2הספק יסייע למזמינה למלא אחר חובותיה הנוגעות לאירוע אבטחת המידע ,וכן יישא בעלויות הטיפול
באירוע אבטחת המידע ,חקירת האירוע ועדכון נושאי המידע ,ככל שהדבר נדרש מכוח הוראות חוקי
הגנת הפרטיות או הנחיות קצין מוסמך.
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 .7.3הספק לא יענה לפניות מצדדים שלישיים הנוגעות לאירוע אבטחת המידע וכן לא ישתף מיוזמתו
פרטים על אודות אירוע האבטחה ,מבלי לקבל את אישור המזמינה לכך מראש ובכתב ,אלא אם
הוראות הדין מחייבות את הספק להימנע מעדכון כאמור.

 .8מחיקה או השבת מידע אישי:
 .8.1הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,או על פי דרישתה הראשונה של
המזמינה ,כל המידע שהגיע לרשות הספק ולכל מי מטעמו במסגרת השירותים יימחק תוך זמן סביר ולא יאוחר
מ 30-יום לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים או פניית המזמינה ,באופן בו כלל המידע יהיה בידי המזמינה
בלבד .עם סיום המחיקה וההעברה הספק יציג למזמינה תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של הספק
המאמת ביצוע פעולות מחיקה כאמור.
 .8.2במידה והספק מחויב בהתאם להוראות הדין לשמור העתק מן המידע האישי של המזמינה ,יעשה הספק את
מירב המאמצים לשמור את המידע בצורה אנונימית .במידה ולא ניתן למחוק את הפרטים המזהים מהמידע,
יעדכן הספק ,מראש ובכתב את המזמינה ,כי הוא נדרש על פי דין לשמור העתק מהמידע האישי של המזמינה
ויכלול בהודעה זו את הדין המחייב והמועדים הנקובים בו.
 .8.3ככל שקיימת הוראה בדין המחייבת שמירת המידע אצל הספק ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי אמצעי
האבטחה שהוגדרו בהתקשרות עם המזמינה ,יישארו בתוקף לכל אורך תקופת שמירת המידע ועם הגיע מועד
פג התוקף האמור בדין ,יפעל לפי האמור בסעיף  8.1לעיל.
 .9ביקורות; דיווח שנתי:
 .9.1הספק מתחייב להגיש למזמינה ,בתום  12חודשים מיום חתימת נספח זה ,ולאחר מכן ובמשך כל תקופת
ההתקשרות וכן כל עוד הספק מעבד מידע אישי של רכבת ישראל ,דיווח על אופן ביצוע חובותיו בהתאם לנספח
זה והוראות חוקי הגנת הפרטיות .הספק יעביר למזמינה את הדיווח ופרטים נוספים הדרושים למזמינה על מנת
להדגים את עמידת בחוקי הגנת הפרטיות לשביעות רצונה של המזמינה.
 .9.2נוסף על האמור בסעיף  9.1לעיל ,מוסכם כי נציגיה המוסמכים של המזמינה ,בתיאום סביר מראש עם הספק,
יהיו רשאים לבצע ביקורות על אופן התנהלותו של הספק בסוגיות של השימוש במידע האישי של רכבת ישראל
ואבטחתו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק יעמיד לעיון המזמינה ,תוך זמן סביר ,מסמכים המעידים על
עמידתו בחובות אבטחת המידע החלות עליו ובפרט לגבי עמידתו בתקנות אבטחת המידע.
 .10כללי:
.10.1
 .10.2הספק מצהיר כי הינו מודע לכל סמכויותיו של רשם מאגרי המידע וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במהלך כל
תקופת ההתקשרות בין הצדדים בחובותיו כלפי הרשם ,לרבות סמכויות הפיקוח של הרשם אצל הספק
בהקשר של פעילות מיקור החוץ שלו עבור המזמינה.
 .10.3הספק יעמיד איש קשר מטעמו אשר יעמוד בקשר עם נציג מטעם המזמינה .אנשי הקשר יתאמו ביניהם את
כל הטעון בירור בקשר להדרכה ומטרת השירות ,תוך הסבר מפורש על אודות השימוש המותר במידע.
 .10.4הספק מצהיר בזאת כי אין במסמך זה כדי לגרוע מחובותיו וזכויותיו על פי חוקי הגנת הפרטיות ,ההסכם
ודינים אחרים החלים על השירותים הניתנים על ידי הספק.

____________________
חתימה וחותמת הספק
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