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אגף רכש והתקשרויות ,מחלקת רכש שירות מרכזי
טופס B
תנאים כללים להזמנה
.1

השירותים
 1.1הרכבת מוסרת בזאת לספק והספק מתחייב ליתן שירותי ייעוץ בתחום השמנים
וחומרי הסיכה לרכבת ישראל בהתאם לאפיון השירותים המצורף להזמנה ובהתאם
להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי המתאם על פי הגדרתו במסמך
זה וזאת בשקידה ,בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה )להלן" :השירותים" וגם
"ההתקשרות"(.
 1.2למען הסר ספק ,אין בכל האמור במסמך זה בכדי להעניק לספק בלעדיות בביצוע
השירותים .לרכבת שמורה הזכות ,לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,למסור את
השירותים ,כולם או חלקם ,או שירותים דומים לצדדים שלישיים ו/או לבצעם
בעצמה.
 1.3מובהר כי השירותים יבוצעו באחריות כוללת של הספק בהתאם לכל דרישות
הרכבת; נספח התמורה; והמפרט .שירותי הספק ניתנים באחריות כוללת מצידו ועל
הספק לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח כי שירותיו יינתנו באופן כולל,
מקיף מלא וברמה מקצועית גבוהה.
 1.4מובהר בזאת ,כי ההתקשרות עם הספק הינה התקשרות מסגרת וכי התמורה תשולם
על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל .מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת
להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהספק וכן כי היקף השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו,
יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת .הספק מוותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה ,בויתור סופי ומוחלט ,בכל מקרה בו לא יוצאו מטלות כלל.
 1.5השירותים יבוצעו בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו באפיון השירותים.

.2

.3

תקופת ההתקשרות
2.1

תקופת ההתקשרות הינה ל 60 -חודשים מיום קבלת הודעת הזכייה על ידי המזמין
או עד מיצוי ההליך מבחינה כספית עפ"י תקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג,1993-
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

2.2

מבלי לגרוע מאמור ,מובהר ,כי הרכבת תהא רשאית לבטל את התקשרות בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,ע"י מתן הודעה בכתב ומראש למציע.
ניתנה הודעה כאמור ,תסתיים תוקפה של ההתקשרות תוך  30ימים מיום מתן
ההודעה למציע.

תיאום ופיקוח
מנהל אגף ברכבת ישראל ו/או מי מטעמו ישמש כנציג הרכבת לביצוע השירותים )להלן:
"המתאם"( .הספק מתחייב לקבל את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק
ומחובותיו על פי מסמך זה או על פי כל דין .למען הסר כל ספק ,פעולותיו של המתאם לא
יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי השירותים.

.4

התמורה
4.1

התמורה לספק הינה בהתאם להצעת המחיר שפירט בנספח א' -1הצעה הכספית.

4.2

המחירים הנקובים במסגרת הצעת המחיר בנספח א' 1אינם כוללים מע"מ .

4.3

התמורה כוללת את כל ההוצאות למיניהן ,לרבות כל החומרים לסוגיהם וחומרי
עזר לביצוע העבודה ,עבודות ליווי ועזר וכל העבודות הנזכרות והמשתמעות לשם
ביצוע העבודה .והמציע הזוכה לא ידרוש כל תשלום נוסף בגין הוצאות מכל סוג
הקשורות במישרין או בעקיפין בשירותיו.
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4.4

.5

.6

המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק מס
ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-ובו פירוט התשלומים הנדרשים עבור השירותים שביצע
עבור הרכבת ושבוצעו בפועל .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים
שניתנו ושאושרו על ידי הרכבת ,ותאריך קבלת תעודת הגמר .התמורה המגיעה
למציע הזוכה מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש שבו הומצא
לרכבת החשבון )להלן" :מועד התשלום"( ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל,
ואושר על ידי המתאם כהגדרתו במסמכי הפניה .התשלומים יבוצעו בהעברה
בנקאית לחשבון המציע הזוכה ,הכל כמפורט במסמכי הפניה .תשלום חשבון ו/או
חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד
לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת.

ביטול ההתקשרות
5.1

הפר הספק או לא קיים תנאי מתנאי מסמך זה ,תהיה הרכבת רשאית ,מבלי לפגוע
בכל זכות או סעד אחרים המוקנים לה על פי כל דין ,להודיע לספק בהודעה בכתב
מאת המתאם שעליו לתקן את ההפרה ולהתאימו לדרישות הרכבת תוך המועד
שנקבע בהודעה .לא תוקנה ההפרה כאמור ,תהיה הרכבת רשאית להודיע לספק כי
ההתקשרות עימו תבוטל במועד הקבוע בהודעה האמורה וההתקשרות תהא בטלה
ממועד זה.

5.2

מבלי לגרוע מאמור ,מובהר כי הרכבת תהא רשאית לבטל את ההתקשרות בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,ע"י מתן הודעה בכתב ומראש לספק .ניתנה
הודעה כאמור ,תסתיים תוקפה של ההתקשרות תוך  30ימים מיום מתן ההודעה
לספק.

אי תחולת יחסי עובד – מעביד
6.1

הספק יבצע את השירותים ואת כל התחייבויותיו ויחשב לכל דבר ועניין כבעל מעמד
של ספק עצמאי ואין במסמך זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מי מטעמו
לבין הרכבת יחסי עובד ומעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע
השירותים ,ובביצוע התחייבויותיו זה יחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו ו/או
ייווצרו בינם ובין הרכבת כל יחסי עובד ומעביד.

6.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הואיל והספק משמש כספק עצמאי בביצוע התחייבויותיו
הוא לבדו יהיה אחראי כלפי עובדיו ו/או מישהו מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בגין
כל מקרה של פגיעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו להם ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה ובקשר אליה או בשעת הליכה
לעבודה וחזרה ממנה ו/או תוך כדי או עקב מעשה ו/או מחדל הקשורים
להתחייבויותיו של הספק.

6.3

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי הספק משמש כספק עצמאי לביצוע
התחייבויותיו והוא בלבד ישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים כתוקפם מעת
לעת ,בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר עבודה ,מס
הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום
סוציאלי אחר ,ואין לראות בכל זכות הניתנת לרכבת ,לרבות לפקח ,להדריך או
להורות לספק ,או לעובדים מטעמו ,אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות
ההתקשרות במלואן ,ולא תהיינה לספק או לעובדים מטעמו ,כל זכויות של עובד
המועסק על ידי הרכבת והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות ,או
זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם הרכבת.

6.4

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות לגבי העובדים שיועסקו על ידו במתן
השירותים ויתר התחייבויותיו את האמור בהוראות כל דין ,לרבות בחוקי העבודה
שיהיו בתוקף מעת לעת.

6.5

היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ,או עובדים של הספק,
הינם עובדים של הרכבת ,בין ביחד עם הספק ובין לבד ,כי אז מתחייב הספק לפצות
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ולשפות את הרכבת ,מייד לפי דרישתה הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל,
שהרכבת תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו ,לרבות
כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.
.7

.8

אחריות ושיפוי
7.1

הספק יהא אחראי על כל אבדן או נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לרכבת ו/או
לעובדיה ו/או לפועלים מטעמה ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו ו/או
לצד שלישי כלשהו ,עקב ביצוע התחייבויותיו נשוא ההתקשרות ו/או בקשר עמן ו/או
עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו.

7.2

הספק ישפה את הרכבת ,מייד עם דרישה 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 .הרכבת תהא רשאית להיפרע מן
הספק בדרך של מימוש הערבות )באם ניתנה( ו/או 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.

ביטוח
מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי התקשרות זו או על פי דין ,מתחייב הספק לערוך
עבורו ועל חשבונו ,את הביטוחים הנדרשים והמקובלים בענף .הביטוח יכלול ויתור על
שיבוב כלפי הרכבת ו/או כלפי מדינת ישראל וכל הפועלים מטעמה.

.9

סודיות
הספק מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,או להביא לידיעת
כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע השירותים ,או בתוקף ,או במהלך ,או אגב
ביצועם ,בתוך תקופת ההתקשרות או לאחריה .הספק מתחייב בזאת כי ישמור ויגרום לכך
כי כלל עובדיו ומי מטעמו ישמרו בסודיות גמורה כל מידע וידיעה שהגיעו לידיהם.

 .10מסמכים וקניין רוחני
הרכבת תהיה בעלת זכויות הקניין היחידה ובעלת מלוא הזכויות מכל סוג שהוא ,בין
זכויות קניין רוחניות ובין רישיונות שימוש ,מדגמים ,סימן רשום ,פטנט וכיוצ”ב -
המוקנים או הניתנים לרכישה עפ"י דין בכל המסמכים והתוצרים נשוא השירותים.
 .11עכבון
לספק לא תהיה כל זכות עכבון בכל נכס ו/או ציוד של הרכבת אשר נמצא בידיו ו/או שיגיע
לידיו ו/או שנמצא בחצריו שהגיע לידי הספק בהתאם להתקשרות זו.
 .12העברת זכויות
 12.1הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,בקשר
עם ההסכם ,לרבות ,להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,או בקשר אילו אלא אם אישרה זאת הרכבת מראש
ובכתב .לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר ,או כל גוף
משפטי מאוגד ,או בלתי מאוגד ,או הקמת חברה ,במישרין או בעקיפין ,לצורך ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 12.2אין הספק רשאי ,במישרין או בעקיפין ,להסב הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר ,או
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם ,או למסור לאחר את ביצוע השירותים,
כולם או מקצתם ,אלא בהסכמת הרכבת מראש ובכתב.
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 12.3נתנה הרכבת את הסכמתה ,בין במפורש ובין מכללא ,בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה,
אין ההסכמה פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ,והספק יישא
באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל הקשור במתן השירותים לפי הסכם זה.
__________________
תאריך

__________________
חתימת הספק
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