נספח B1
תנאים מיוחדים לחוזה מס'_____________
מכרז מס' 21942
כותרות הסעיפים בחוזה ובנספחיו משמשות כמראי-מקום בלבד ,אינן מהוות חלק מהחוזה ולא יזדקקו להן
בפרשנותו.
 .1כללי
כל האמור בנספח זה ,בא להוסיף ולא לגרוע מכל הוראה אחרת המפורטת בחוזה ,או במפרטים הטכניים ,או
בכל נספח הכלול בחוזה  .למען הסר ספק המונח "חוזה" להלן ,משמעו החוזה שפרטיו צוינו לעיל כפי שעודכן
בתוספת זו.
 .2ההתקשרות ואופי ההתקשרות
 2.1חוזה זה הינו חוזה מסגרת לביצוע עבודות מיגון אקוסטי דירתי ביחידות דיור מאוכלסות הסמוכות
לתוואי מסילות רכבת ישראל בכל רחבי הארץ.
 2.2העבודות הינן כמפורט במפרט הטכני המצורף לחוזה כנספח  B2וכוללות בין היתר :פירוק סורגים,
פירוק חלונות ודלתות קיימים והחלפתם בחלונות ודלתות עם זכוכית בידודית ו/או שכבתית ,אספקה
והתקנה של מזגנים ,ביצוע עבודות חשמל ,ביצוע עבודות ריצוף וחיפוי ,ביצוע עבודות צביעה וביצוע
תיקוני טיח וכל עבודה נלווית אחרת ,הכל כמפורט במפרט הטכני.
 2.3מימוש החוזה יהא באמצעות כתבי מטלה חתומים אשר תמסור הרכבת ו/או מי מטעמה מעת לעת
לקבלן ,על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי .כתבי המטלה יפרטו את הדרישות ואת ההנחיות לביצוען.
יובהר ,כי עבודות מיגון אקוסטי דירתי יבוצעו ביחידות דיור מאוכלסות אשר ייקבעו על ידי הרכבת
כזכאיות למיגון אקוסטי ואשר בעלי יחידות הדיור הללו הסכימו כי המיגון האקוסטי הדירתי יבוצע על
ידי קבלן מטעם הרכבת.
 2.4מובהר ,כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין מהקבלן עבודות ו/או עבודות במספר יחידות דיור מסוים ו/או
עבודות בהיקף שעתי או כספי כלשהו וכי העבודות ו/או המטלות שיוזמנו ,באם יוזמנו ,יהיו בהתאם
לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ובכפוף לקבלת אישור תקציבי מתאים .כמו כן ,מובהר ,כי
ייתכנו הפסקות ארוכות בין מטלה למטלה אשר ימסרו לקבלן .הקבלן מוותר בזאת ,בוויתור סופי
ומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת הנוגעת למספר יחידות הדיור אשר בהן יידרש לבצע בפועל
את העבודות ו/או לכמות העבודות אשר יידרש לבצע בכל יחידת דיור ,באם יידרש לבצע עבודות אלה,
ו/או באם תהיינה הפסקה ארוכה בין מטלה למטלה אשר תימסר לקבלן.
 2.5יודגש ,כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להחליט על זהות יחידות הדיור בהן יידרש הקבלן לבצע את
העבודות ועל אופי העבודות אשר יבוצעו בכל יחידת דיור .הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה
כנגד הרכבת הנוגעת לזהות יחידות הדיור בהן יידרש לבצע את העבודות.
 2.6על הקבלן לקחת בחשבון ,כי הרכבת תהא רשאית לדרוש ממנו לבצע את העבודות במספר יחידות דיור
במקביל בכל רחבי הארץ ,הכל בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי .על הקבלן לקחת בחשבון ,כי
יידרש להיערך בהתאם ,על כל המשתמע מכך ,לרבות באמצעות מוכנות לאספקת ציוד וכוח אדם בהתאם
לדרישות הרכבת.

 2.7מודגש ,כי לקבלן לא תהא בלעדיות בביצוע העבודות וכי הרכבת שומרת לעצמה את האפשרות להתקשר
בעתיד עם גורמים נוספים לביצוע העבודות או עבודות דומות ו/או לבצע עבודות אלה בעצמה והכל
בהתאם לנסיבות ושיקול דעתה הבלעדי .הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ,בוויתור סופי
ומוחלט ,בכל מקרה בו לא יידרש לבצע עבודות כלל ו/או אם יופחתו היקפי העבודות שיידרש לבצע.
 2.8מבלי לפגוע בכלליות האמור ,הוצאת עבודות ו/או מטלות לקבלן מותנית ,בין היתר ,באישור תקציבי
וקבלת אישורים נדרשים נוספים ,ככל שידרשו ובכל מקרה בכפוף לשיקול דעת וצרכי הרכבת.
 2.9חלוקת המטלות בין הקבלנים תהא בסבב מחזורי ושוויוני ככל הניתן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת ובשים לב לאופן ביצוע העבודות על ידי המציעים הזוכים ,עמידה בלוחות זמנים ,בתקציב
ובאיכות ובמידת זמינותם של הקבלנים.
 2.10הרכבת רשאית ל בצע שינויים בהיקפי העבודות ,לרבות גריעת עבודות ו/או הוספת עבודות.
הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת ו/או מי מטעמה אם הרכבת תחליט לבצע
שינויים כאמור.
 2.11מודגש ,כי ביצוע עבודות מיגון אקוסטי דירתי בכל דירה תיחשב כמטלה נפרדת במסגרת חוזה זה.
 2.12מתאם העבודות מטעם הרכבת הינו מנהל אגף ביצוע ברכבת ישראל ו/או מי מטעמו (להלן" :המתאם").
 .3התמורה
 3.1מובהר ,כי הקבלן יגיש למזמין חשבון אחד בלבד עבור כל יחידת דיור או עבור כל הזמנת עבודה מטעם
המזמין ,בגמר ביצוע העבודות ולאחר מסירתם למזמין ,הכל בהתאם להנחיות המתאם ו/או מי מטעמו
ובהתאם למפורט בחוזה ,לרבות במפרט הטכני.
 3.2התמורה לקבלן תהא בהתאם למחירים המפורטים בכתב הכמויות לאחר הנחה ,אשר משקף את
המחירים בכתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז ,בניכוי אחוזי ההנחה בו נקב הקבלן בהצעתו.
התמורה לקבלן תשול ם על פי העבודות שיידרשו בפועל ,מעת לעת על פי ביצועם בפועל וכל זאת בכפוף
לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
 3.3מובהר ומודגש ,כי הקבלן לא יהא זכאי להחזר הוצאות מכל סוג שהוא שלא על פי המפורט בחוזה
המצורף ,וכי התשלום הינו סופי ומוחלט וכולל את כל הוצאותיו האפשריות של הקבלן ,לרבות עלות
החומרים ,עיגונים ,חיבורים ,ריתוכים ,חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודות ,אספקה והובלה ,מיסים,
ביטוחים ,הוצאות נסיעה ,תקורה וכיוצא בזה .למען הסר ספק ,כל האמור במסמכי המכרז ,לרבות
במפרט הטכני ובנספח זה ,כלולים בהצעתו של הקבלן ולא תהא כל דרישה או טענה כלפי הרכבת בעניין
זה וכן לא יהוו עילה לאי-עמידה באי-אילו מהתחייבויות הקבלן ,לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,לעיכובים ו/או איחורים בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות.
 .4תקופת ההתקשרות
4.1

תקופת ההתקשרות הינה ל– 24חודשים (להלן" :התקופה הראשונה") החל ממועד חתימת החוזה.
לרכבת בלבד ישנה זכות ברירה (אופציה) להארכת ההתקשרות בתקופות נוספות שלא תעלנה על
 36חודשים במצטבר מתום התקופה הראשונה.

4.2

מובהר ,כי כל עוד לא הודיע המזמין על אי הארכת החוזה בכתב ,הרי שחוזה זה יחשב כאילו הוארך
על י די המזמין .למען הסר ספק ,מובהר ,כי אין הקבלן יכול להתנגד להארכת החוזה וככל שהמזמין
יהא מעוניין להאריך את החוזה ,ייחשב חוזה זה כאילו הוארך.

4.3

המזמין יהא רשאי להביא את החוזה לידי גמר לפני תום תקופת ההתקשרות או להפסיק במהלך
התקופה בהודעה מראש ובכתב לספק  30יום מראש וזאת מבלי שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה.

 .5אבני דרך לביצוע ופיצוי מוסכם
5.1

אבני הדרך לביצוע העבודות ,כמפורט במפרט הטכני ובחוזה ,לרבות הפיצוי המוסכם בגין איחור
בהשלמת אבני הדרך הינם כדלקמן:
מס' אבן
דרך

שם אבן הדרך

משך להשלמה (נמדד בימים/חודשים קלנדריים
מיום צו התחלת עבודה)

1

התארגנות

לקבלן יינתנו  21ימים (למעט מועדים חריגים)
מיום קבלת צו התחלת העבודה עבור התארגנות,
תאומים והזמנת חומרים לעבודה

2

השלמת ביצוע

משך ביצוע העבודה בכל דירה לא ייעלה על 7
ימים לאחר ההתארגנות

3

פרוטוקול

עד חודש לאחר סיום העבודה

5.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.1לעיל ,מודגש ,כי עבור כל דירה תימסר לקבלן מטלה נפרדת
הכוללת לוח זמנים לביצוע.

5.3

מודגש ,כי הקבלן ישלם למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  1,100ש"ח בגין כל יום
איחור עבור כל דירה בנפרד ,אשר לא תימסר במועד שנקבע בכתב המטלה ובהתאם להוראות
החוזה והנספח הטכני המצורף אליו.

5.4

הסכום האמור בסעיף  5.3לעיל ,יהא צמוד למדד תשומות הבנייה ,כאשר המדד הקובע יהא המדד
הידוע בעת ביצוע הקיזוז של סכומים אלה אם יחויב בהם הקבלן – על פי הוראות הרכבת.
מדד הבסיס לחישוב הצמדת הפיצויים הינו מדד חודש חתימת החוזה.

5.5

מודגש ,כי הארכת לוחות הזמנים על ידי המזמין לא תהווה עילה לקבלת תמורה נוספת עבור ביצוע
העבודות .הקבלן מוותר בזאת ,בוויתור וסופי ומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת בגין
התארכות בלוחות הזמנים לביצוע העבודות.

5.6

האמור בסעיף  ,5לא יפגע בזכותה של הרכבת לתבוע מהקבלן פיצויים בשל אי ביצוע משביע רצון של
עבודה ו/או בשל נזק שנגרם ו/או אי ביצוע תקין של העבודה ו/או ליקוי בעבודתו של הקבלן שלא
פורשו בנספחים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי חוזה זה בהתאם לאמור בו ,או על פי כל דין.
למען הסר ספק ,הטל ת פיצויים מוסכמים ו/או קנסות כאמור לא יגרעו מכל זכות ו/או טענה ו/או
סעד ו/או תרופה להן זכאית הרכבת.

5.7

מובהר ,כי במקרה של הפרה יסודית של הקבלן אשר תביא לביטול חוזה זה ,ומבלי לגרוע מכל
הוראה אחרת בחוזה ,תוכל הרכבת לנקוט בגינה כלפי הקבלן בכל סעד ,לרבות ניקוי ,קיזוז ,או
חילוט ערבויות.

 .6אזור העבודה ודגשים מיוחדים נוספים
6.1

מודגש ,כי האחריות כלפי הדיירים בגין ביצוע העבודות ,תוטל על הקבלן בלבד.
כחלק מהתחייבויותיו בהתאם לחוזה ,הקבלן יידרש להתקשר בהסכם ישירות עם בעל הדירה
שבה יבצע את עבודתו .נוסח הסכם ההתקשרות עם בעל הדירה מצורף לחוזה כנספח .B4
מובהר ,כי הקבלן אינו רשאי לבצע כל שינוי בנוסח הסכם זה.

6.2

מובהר  ,כי העבודות תבוצענה במבני מגורים וביחידות דיור מאוכלסות .משכך ,הקבלן יידרש לתאם
את עבודתו עם הדיירים ולהקפיד לצמצם את ההפרעה אשר תיגרם להם.

6.3

באם ייגרם נזק כלשהו למבנה מגורים ו/או ליחידת דיור ,על הקבלן לתקן את הנזק מיידית ועל
חשבונו ,הכל בהתאם לאמור בחוזה ובמפרט הטכני המצורף אליו.

6.4

העבודות נשוא חוזה זה תבוצענה בתיאום מלא עם המזמין וגורמים נוספים ,במידת הצורך ,כגון
הרשות המקומית ,חברת חשמל ,בזק ,טל"כ ,הג"א ,מכבי אש ,משטרת ישראל ,הכל בהתאם
להנחיות המתאם ו/או מי מטעמו.

6.5

מודגש ,כי הקבלן נדרש לסייר בדירה לצורך התארגנות ,טרם תחילת ביצוע העבודות.

6.6

הקבלן יהא אחראי על הזזה ו/או פירוק ריהוט ו/או ציוד המפריעים לעבודתו בדירה ,ניודם למקום
אחר והשבתם .למען הסר ספק מובהר ,כי בגין האמור לעיל ,לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת.

6.7

הקבלן יהא אחראי לניקיון אתר העבודות ולפינוי הפסולת שתצטבר ,הכל בהתאם למפרט הטכני.

6.8

מודגש ,כי על הקבלן לדאוג לקבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע העבודות ,הכל כמפורט במפרט
הטכני.

6.9

מובהר ומודגש ,כי האחריות לכל נושא הבטיחות ,לרבות החובות לפי כל דין ,תחול על הקבלן ועליו
בלבד וכל קבלני המשנה שיועסקו מטעמו בפרויקט יחויבו להישמע לכל הוראותיו.
למען הסר ספק ,האמור בסעיף  6הינו לשם מתן דגשים בלבד ואין באמור בו משום גריעה מחובות
הקבלן כאמור במפרט הטכני.

 .7ערבות לקיום החוזה
על אף האמור בהוראות סעיף  10לחוזה ,להבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה ,ימציא הקבלן ,עם
החתימה על החוזה ,ערבות בנקאית על סך  150,000ש"ח (במילים" :מאה וחמישים אלף שקלים חדשים").
ערבות זו תהא בתוקף עד  60יום מתום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה ,לרבות תקופת האופציה ,ככל
שתמומש .הערבות תהא ניתנת לפירעון עם דרישה ,ללא כל צורך בהוכחת הדרישה לפרעונה.
 .8ביטוח על ידי הקבלן
מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על-פי החוזה ו/או על-פי דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים
8.1
בחברת ביטוח מורשית כדין ,על שמו ,על שם קבלני משנה ,על שם הרכבת ,על שם מדינת ישראל –
משרד התחבורה  ,על שם בעלי הדירות וכן על שם המתאם ,החל מיום תחילת ביצוע העבודות
ולמשך כל תקופת העבודות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהדירות (לפי
המאוחר) ,פוליסת ביטוח עבודות קבלניות (להלן" :פוליסת ביטוח עבודות קבלניות") ואת יתר
הביטוחים המפורטים במסגרת אישור עריכת הביטוח הרצ"ב כנספח  ,B5והמהווה חלק בלתי נפרד
הימנו (להלן" :אישור עריכת הביטוח") ובסעיף  8.4להלן ,בגין נזק או אחריות הקשורים או
הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה (כלל הביטוחים המפורטים בנספח זה לרבות באישורי
הביטוח המצורפים לו ,ייקראו להלן" :ביטוחי הקבלן").
8.2

הקבלן מתחייב להאריך את ביטוחי הקבלן ,מדי פעם בפעם ,לפי הצורך ,כך שיהיו בתוקף עד למועד
תשלום חשבון סופי ,במהלך כל תקופת התחזוקה ,התיקונים והאחזקה ,ובמשך כל תקופה נוספת
בה הוא יה יה עשוי להימצא אחראי על פי כל דין .עוד מתחייב הקבלן לדווח למבטחיו על כל מטלה
טרם ביצועה או לחילופין ובהתאם לתנאי פוליסת הקבלן ,בכל מועד אחר שיידרש לכך.

8.3

הקבלן מתחייב להמציא לידי הרכבת ,לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לביצוען את
אישור עריכת הביטוח חתום בידי מבטחו .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת
הביטוח לבין האמור בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחי הקבלן על מנת להתאימם
להוראות חוזה זה .מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם ו/או בשינויים
כדי להוות אישור בדבר התאמתם ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על הרכבת ו/או כדי לצמצם את
אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי דין.
כן מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כשהוא בתוקף לא יאוחר ממועד תום
תקופת ביטוחי הקבלן ו/או מי מהם ,וזאת מדי שנת ביטוח וכל עוד חוזה זה ו/או כל חוזה להארכת
חוזה זה בתוקף.

8.4

כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:
8.4.1

8.4.2

8.4.3

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכן ביטוח
אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת
מ –  400,000ש"ח בגין נזק אחד.
ביטוח לכלל הרכוש המשמש את הקבלן לשם ביצוע העבודות ,לרבות ביטוח לציוד
הקבלן עקב הסיכונים הנקובים בפוליסת "אש מורחב" כולל פריצה ונזקי טבע,
ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי ,אשר ישמש את הקבלן בביצוע העבודות,
כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה ,סיכוני טבע ,נזק בזדון ,מהומות ופרעות ,כולל צד
ג' בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  750,000ש"ח בגין כל כלי הנדסי.
הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת ו/או מדינת ישראל
– משרד התחבורה ו/או המתאם ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל ,ואולם הויתור לא
יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
ביטוח חבות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך  5,000,000ש"ח,
וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן לרכבת ולמשך כל תקופה נוספת בה עשוי
הקבלן להימצא אחראי על פי דין ,ובכל מקרה לא פחות משלוש שנים נוספות
ממועד סיום העבודות ומסירתן לרכבת.

8.5

הקבלן מתחייב להמציא לידי הרכבת ,לא יאוחר ממועד סיום העבודות ו/או חלקן וכתנאי למסירתן
של העבודות ,אישור המעיד על עריכת ביטוח חבות המוצר בנוסח המצורף לחוזה זה כנספח ,B6
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור עריכת ביטוח חבות המוצר") ,כשהוא חתום בידי
מבטח יו .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת ביטוח חבות המוצר לבין האמור
בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוח האמור על מנת להתאימו להוראות חוזה זה.
מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת הביטוח האמור ,בהמצאתו ו/או בשינויו כדי להוות אישור
בדבר התאמתו ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על הרכבת ו/או לצמצם את אחריותו של הקבלן על
פי חוזה זה ו/או על פי דין .כן מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוח חבות המוצר
כשהוא בתוקף לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח הכלול בו ,ולמשך כל תקופה נוספת בה הוא
עשוי להימצא אחראי על פי דין ,כאמור בסעיף  8.4.3לעיל.

8.6

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי הקבלן ולשלם הפרמיות הנקובות בהם ,במועדן .כן מתחייב
הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ,לרכבת ,על קרות אירוע נזק ולשתף פעולה עם הנ"ל לשם שמירה
ומימוש של זכויות הרכבת ,על פיהם.

8.7

מובהר ומודגש ,כי כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי ,יובא על ידי הקבלן
לידיעת הרכבת בכתב ,ויהיה כפוף לאישורה מראש ובכתב.

8.8

הקבלן מתחייב למלא אחר המלצות סקר הביטוח שייערך ,בקשר עם פוליסת ביטוח עבודות
קבלניות ,ככל שייערך ,ולנקוט בכל המיגונים והנהלים המצוינים בו .בכלל זה טרם תחילת ביצוע
העבודות מתחייב הקבלן לבדוק אצל הרשויות המתאימות את המיקום המדויק בו מצויים באזור
התת קרקעי של אתר העבודות צינורות ,כבלים וכל מתקן אחר שהוא .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי
קיום תנאי והמלצות הסקר החיתומי ,הכרחי לשם מיצוי זכויות הקבלן והרכבת על פי פוליסה זו,
והוא ישפה את הרכבת בגין הפרת דרישה זו.

8.9

הקבלן יישא בעצמו ,בכל מקרה ,בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות ביטוחי הקבלן.
סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי הרכבת מכל סכום שיגיע לקבלן על פי חוזה זה.

8.10

מובהר ומוסכם כי הקבלן יישא ,בכל מקרה ,בכל נזק שייגרם לעבודות ,ואשר אינו מכוסה במסגרת
ביטוחי הקבלן.

8.11

הפר הקבלן את הוראות פוליסות ביטוחי הקבלן ו/או לא דיווח למבטחיו אודות ביצוע מטלה/ות
באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות הרכבת ו/או המתאם על פי הן ,הקבלן יהא אחראי לנזקים
באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת.

8.12

הקבלן מתחייב ,כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם העבודות ,יוודא כתנאי לתחילת
העסקתם ,כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם .כן מתחייב הקבלן לוודא ,כי
בהסכמיו מול קבלני המשנה ייכלל סעיף על פיו פוטרים קבלני המשנה את הרכבת ו/או מדינת
ישראל – משרד התחבורה ו/או המתאם ו/או כל אדם או גוף שהרכבת התחייבה לשפות ו/או כללה
פטור לטובתו ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל ,מכל אחריות לאובדן ו/או נזק לרכוש המשמש את
קבלני המשנה במסגרת העבודות .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי
ביטוחי נאות לקבלני משנה ו/או לאי הכללת סעיף פטור כאמור מוטלת על הקבלן.

8.13

הקבלן פוטר בשמו ובשם כל הפועלים מטעמו ,את הרכבת ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה
ו/או המתאם ו/או בעלי הדירות ו/או כל אדם או גוף שהרכבת התחייבה לשפות ו/או כללה פטור
לטובתו ו/או הבאים מטעם הגורמים המפורטים לעיל ,מאחריות לכל אבדן או נזק ,בגינו הוא זכאי
לשיפוי על פי הביטוחים אשר הוא מחויב בעריכתם ,בהתאם לסעיפים  8.4.1ו 8.4.2-לעיל .פטור זה
לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

8.14

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה ,לרכבת תהא הזכות אך לא החובה
לבצע את הביטוחים תחתיו ,לשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,לנכות דמי ביטוח
אלו ,מכל סכום שיגיע מאת הרכבת לקבלן בכל זמן שהוא ,ולגבות דמי הביטוח בכל דרך אחרת,
ודינם יהיה כדין חוב שיישא ריבית והצמדה.

 .9זכות עיכבון וקיזוז
9.1

מבלי לגרוע מכל זכותו של המזמין בהתאם להוראות הסכם זה ,מובהר ,כי עם תום תקופת הסכם
זה או ביטולו מתחייב הקבלן לסלק ולהוציא על חשבונו מיחידות הדיור ומסביבתם את כל
המכשירים ,המכונות ,הציוד ,החומרים והחפצים השייכים לו או לעובדיו ,עוזריו או שליחיו ,או
שהובאו לשם על ידו או על ידם ,אך למזמין יהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב שעודנו חב הקבלן
למזמין .מוסכם בזאת ,כי לקבלן לא תהא כל זכות עיכבון בנוגע לכלים ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או
מסמכים השייכים למזמין והמצויים ברשותו מכל סיבה שהיא ובמהלך כל תקופת החוזה.

9.2

כמו כן ,תהיה למזמין זכות עיכבון על הכספים שיגיעו לקבלן מהמזמין ,בין אם על פי הסכם זה ובין
אם על פי כל הסכם אחר ו/או על פי כל חשבון ,אופן או עילה אחרים .המזמין יהיה רשאי לעכב
כספים אלו תחת ידו עד לסילוק כל סכום שהקבלן יהיה חייב בתשלומו למזמין ,בין שחובת הקבלן
תנבע מהסכם זה או מהתחייבות אחרת מסוג כלשהו .כמו כן ,יהא המזמין רשאי לקזז ,לאחר מתן
הודעה מוקדמת בת שבעה ימים אשר בה תצוין סיבת הקיזוז ,כל סכום שהקבלן יהיה חייב
בתשלומו למזמין ,בין על פי הסכם זה ובין מכח כל עילה אחרת ,כנגד כל סכום שיגיע לקבלן
מהמזמין ,בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם אחר ,או כל חשבון או כל אופן או עילה כלשהי.
מוסכם ,כי לקבלן לא תהא זכות קיזוז כלפי המזמין מכל סיבה שהיא.

.10

שימוש במערכת רמדור
רכבת ישראל משתמשת במערכת רמדור לצורך ניהול הקשר עם הקבלן .לפיכך ,נדרש הקבלן לרכוש
רישיון שימוש במערכת רמדור ("גרסת רכבת ישראל") .על הקבלן לוודא שיהיה ברשותו רישיון
שימוש תקף במערכת .רכבת ישראל לא תקבל או תאשר חשבונות של קבלן באם לא יוגשו באמצעות
המערכת.

.11

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

.12

כללי
כל האמור בנספח זה ,בא להוסיף ולא לגרוע מכל הוראה אחרת המפורטת בחוזה ,או במפרטים
הטכניים ,או בכל נספח הכלולים בחוזה .היה וקיימת סתירה בין הוראות נספח זה להוראותיו של
החוזה ,תגברנה הוראותיו של נספח זה.
לראייה באו הצדדים על החתום:
_______________________
הקבלן

___________________
הרכבת

___________________
הרכבת

נספח  B2לחוזה
המפרט הטכני
(מצורף בנפרד)

נספח  B3לחוזה
כתב כמויות לאחר הנחה
(יעודכן בהתאם לזכיית הקבלן בהליך המכרזי)

נספח  B4לחוזה

הסכם בין הקבלן לבין הזכאים לביצוע העבודות
(מצורף בנפרד)

נספח  B5לחוזה

אישור עריכת הביטוח
תאריך_____________
לכבוד
מחלקת ביטוח ,אגף הכספים
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :המזמין")
מרחוב יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757
הנדון :אישור ביטוח בקשר עם חוזה ביניכם לבין ________________________ (להלן" :הקבלן")
לביצוע עבודות מיגון אקוסטי דירתי לרבות פירוק סורגים ,פירוק חלונות ודלתות קיימים
והחלפתם בחלונות ודלתות עם זכוכית בידודית ו/או שכבתית ,אספקה והתקנה של מזגנים,
ביצוע עבודות חשמל ,ביצוע עבודות ריצוף וחיפוי ,ביצוע עבודות צביעה וביצוע תיקוני טיח
ועבודות נלוות מכל סוג ותיאור (להלן" :העבודות")
הננו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן:
 .1פוליסה "פתוחה" לביטוח עבודות קבלניות בתקופת הביטוח מיום _______ ועד יום _______ ,כמפורט
בהמשך ,נערכה על שם הקבלן ,על שם הרכבת ו/או על שם נציג הרכבת (להלן" :המתאם") ו/או קבלנים
ו/או קבלני משנה (מכל דרגה) ו/או בעלי הדירות בהן מבוצעות העבודות לרבות בעלי זכויות בדירות מטעם
בעלי הדירות (כולם ייקראו להלן" :בעלי הדירות") מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים
מביצוע העבודות .הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח המפורטים להלן ,כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי
הפוליסה הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,הידוע כ"ביט" מהדורה ___ (* להשלמה
בידי המבטח):
פרק ( - )1נזק רכוש

א.

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים ,פתאומיים ובלתי צפויים
שייגרמו לעבודות במשך תקופת הביטוח ו/או במשך תקופת התחזוקה ה"מורחבת" בת  12חודשים.
סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.
מחזור עבודות שנתי בסך של( ₪ _______________ :יושלם בהתאם לנתוני ההתקשרות)
שווי עבודה נתונה מרבי( ₪ _______________ :יושלם בהתאם לנתוני ההתקשרות)
משך עבודה מרבי 12 :חודשים
הביטוח הורחב לכלול גם את הכיסויים הבאים ביחס לכל עבודה ועבודה בנפרד:
-

רעידת אדמה ,נזקי טבע במלוא סכום שווי העבודות.

-

נזק עקיף מתכנון ,חומרים ועבודה לקויים במלוא סכום שווי העבודות.

-

כיסוי בגין רכוש עליו עובדים ורכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח – ₪ 2,500,000
למקרה ולתקופת ביטוח.

-

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

-

כיסוי להוצאות לשם מילוי דרישת רשויות בשיעור של  10%מהנזק למקרה ולתקופת ביטוח.

מוסכם במפורש כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי
ביטוח ,ללא זכות קיזוז חובות כלשהם ,נתונה לרכבת בלבד ,כי הפוליסה משועבדת לטובת הרכבת ,וכי
תגמולי הביטוח ישולמו ישירות לרכבת ו/או לכל גוף אחר עליו תורה הרכבת בכתב.
ב.

פרק ( - )2אחריות כלפי צד ג'
חבות על פי דין ישראלי כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת
הביטוח ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 4,000,000לאירוע ולתקופת הביטוח .מובהר כי גבולות האחריות
המצוינים בפרק ( )2זה לעיל ולהלן חלים לכל עבודה ועבודה בנפרד.

הכיסוי כולל במפורש גם סעיף "חבות צולבת" .הביטוח אינו כולל חריגים לעניין תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי.
ג.

פרק ( - )3אחריות מעבידים
חבות על פי דין ישראלי כלפי המועסקים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביטוח,
תוך כדי ועקב ביצוע העבודות ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 20,000,000לתובע ,למקרה ולתקופת
הביטוח .מובהר כי גבולות האחריות המצוינים בפרק ( )3זה חלים לכל עבודה ועבודה בנפרד.
הביטוח לא כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער כחוק.

.2

הננו לאשר ,כי הביטוח המפורט בסעיף  1לעיל אינו כולל חריג לחבותנו עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי
מצד יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם ,ובלבד שאין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות
המבטח על פי כל דין.

.3

זכות הרכבת לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לשיפוי על פי הפוליסה לא תושפע ממידע בלתי נכון שנמסר
למבטח בעת עריכת הפוליסה ,במהלך תחולתה ,בחידושה או בעת הגשת תביעה על פיה ו/או מאי קיום
תנאי כלשהו מתנאיה.
הפוליסה כוללת סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מכל יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים
מטעמם ו/או מכל אדם או גוף שהרכבת התחייבה לשפותו בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח .סעיף זה לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ו/או חברות שמירה ו/או מהנדסים ,מתכננים ויועצים שאינם
עובדי הרכבת.

.5

חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסה הנ"ל ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות העצמית הנקובה בה,
אינה חלה על הרכבת ו/או מי מטעמה.

.6

אנו מאשרים בזה כי במקרה של הארכת משך העבודות ,נאריך לבקשת הרכבת ו/או הקבלן במועד ,את
תקופת הביטוח הנקובה בסעיף  1לעיל ,ונמציא לידי הרכבת אישור על כך בכתב תוך  14יום ממועד
ההארכה ,וזאת בכפוף לקבלת פרמיה יחסית בגין הארכת התקופה כאמור.
אנו מאשרים כי לדרישת הרכבת ו/או הקבלן בכתב ,נכלול במסגרת הפוליסה כל אדם ו/או גוף שהרכבת
התחייבה בכתב להכלילם בשם המבוטח ,טרם קרות מקרה הביטוח.

.8

אנו מאשרים בזה כי הביטוח ראשוני לכל ביטוח אחר שנערך על ידי הרכבת ו/או המתאם ו/או כל אדם או
גוף שהרכבת התחייבה לשפותו בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח ,ומתחייבים שלא להעלות כל טענה בדבר
שיתוף ביטוחיהם של הנ"ל.

.9

הביטוח לא יצומצם ולא יבוטל במשך תקופות הביטוח המפורטות לעיל ,אלא אם תשלח לרכבת הודעה על
כך בדואר רשום 60 ,יום מראש.

.4

.7

 .10מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" ,הכוונה היא גם ל"מדינת ישראל -משרד התחבורה".

(חתימת

(חותמת

המבטח)

המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד
החותם)

נספח  B6לחוזה
אישור עריכת ביטוח "חבות המוצר"
תאריך_____________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת")
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מרחוב יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757
הנדון :אישור ביטוח בקשר עם חוזה ביניכם לבין ________________________ (להלן" :הקבלן")
לביצוע עבודות מיגון אקוסטי דירתי לרבות פירוק סורגים ,פירוק חלונות ודלתות קיימים
והחלפתם בחלונות ודלתות עם זכוכית בידודית ו/או שכבתית ,אספקה והתקנה של מזגנים,
ביצוע עבודות חשמל ,ביצוע עבודות ריצוף וחיפוי ,ביצוע עבודות צביעה וביצוע תיקוני טיח
ועבודות נלוות מכל סוג ותיאור (להלן" :העבודות")
הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום _______________ערכנו ביטוח חבות המוצר בגבול
אחריות של  ₪ 5,000,000למקרה ולתקופת ביטוח ,המבטח את חבות הקבלן בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש
לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם לאחר המועד למפרע עקב העבודות.
מועד למפרע (שאינו מאוחר ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן)_____________ :
מס' פוליסה _____________
הביטוח מורחב לכלול את הרכבת ואת בעלי הדירות בגין אחריותם לעבודות ,בכפוף לסעיף "חבות צולבת".
הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים מתום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי
המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידי הרכבת ובעלי הדירות ואנו
מוותרים על כל טענה ו /או דרישה בדבר שיתוף הנ"ל .כמו כן ,אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא יצומצם ולא
יבוטל במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה בדואר רשום לידי הרכבת ובעלי הדירות ,לפחות  30יום
מראש .חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסה הנ"ל ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות העצמית הנקובה בה,
אינה חלה על הרכבת ו/או מי מטעמה.
הפרת תנאי הפוליסה בתום לב של הקבלן ו/או הבאים מטעמו לא תגרע מזכויות הרכבת.
בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל -משרד התחבורה".

בכבוד רב,

(חתימת

(חותמת

המבטח)

המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד
החותם)

נספח  B7לחוזה
נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה
תאריך ______________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
רח' יוספטל  , 1לוד
מיקוד  ,7136801ת.ד 757

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

2019

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  7ימים 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.
(ימולא בהתאם להוראות החוזה).

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

ערבות זו אינה ניתנת להסבה ו/או העברה ללא אישור מראש ובכתב מאת רכבת ישראל בע"מ.

בכבוד רב
___________________
שם החותם ותפקידו
שם הסניף

נספח  B8לחוזה
הצהרת סודיות
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
רח' יוספטל  , 1לוד
מיקוד  ,7136801ת.ד 757
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.

 .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

נספח  B9לחוזה
העברה בנקאית
תאריך______________ :

לכבוד
____________________________
____________________________
ֹ

____________________________
הנדון :תשלום לספקים באמצעות זיכוי בבנק
.1

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

.2

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

.3

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

אריאלה ביטן
ממונה בקרה והנה"ח
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אגף כספים
חיפה
פקס04-8564568 .
הנדון :תשלם באמצעות זיכוי בבנק
מספר עוסק __________________________
אני/אנו הח"מ מסכימ/ים שהתשלומים המגיע/ים לנו יועברו לחשבון הבנק שלהלן ואליו בלבד וכן כי לא תהיה לנו כל טענה
ו/או דרישה בקשר להעברת התשלומים המגיעים לנו לחשבון זה ו/או לכל נזק שייגרם לנו ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך:
שם הבנק ____________________ :מספר הבנק ___________ :מספר הסניף______________ :
שם הסניף ______________________ :מספר חשבון____________________ :
שם בעל החשבון____________________________________________ :
כתובת אי-מייל של הספק______________________________________ :
מספר טלפון ______________________ :מספר פקס______________________ :
חתימה וחותמת מורשה החתימה_________________________ :

תאריך___________________ :

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

______________________
תאריך

נספח  B10לחוזה
נספח הבטיחות
(מצורף בנפרד)

נספח  B11לחוזה
מפרט בקרת איכות בפרויקטים הנדסיים
(מצורף בנפרד)

נספח  B12לחוזה
נוהל הוראות שינוי לספקים בפרויקטי תשתית

(מצורף בנפרד)

נספח  B13לחוזה
הודעות למציעים
(במידה וישנן)

