1

חוזה מס'
חוזה שרות שנערך בלוד ביום________
בין

רכבת ישראל בע"מ
בית הרכבת ,רח' יוספטל לוד ,ת.ד757 .
)להלן" :הרכבת"(
מצד אחד,

לבין
________________
ח.פ ____________ :
רח' _____________ :
טלפון_____________ :
)להלן" :הקבלן"(
מצד שני,
והואיל:

והרכבת מעוניינת בקבלת שירותי ניהול ותפעול כספים ואספקת שירותים בתחום מכירת
כרטיסים ,ושירותים נלווים לכך ,כמפורט בנספח  -Aמפרט השירותים )להלן" :המפרט"(
והנספחים המצורפים לחוזה זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן" :השירותים"( בתחנה
ו/או בתחנות רכבת ישראל ו/או ברכבות נוסעים ו/או באתרים אחרים כמפורט בנספח א' למפרט
)להלן" :האתר" או "האתרים" לפי העניין(;

והואיל:

והקבלן הציע לרכבת לקבל על עצמו את ביצוע השירותים באתרים והוא מצהיר כי הוא בעל
הידע ,המיומנות ,היכולת ,כח האדם והניסיון הדרושים לביצוע השירותים וכי בידיו כל
האמצעים ,הכלים והעובדים הדרושים לביצוע השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי הוא מוכן
לקבל על עצמו את ביצוע השירותים במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

וברצון הקבלן לספק לרכבת ,לפי דרישת הרכבת מדי פעם בפעם ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של הרכבת ,את השירותים כמפורט בנספחים המצורפים לחוזה זה;

והואיל:

והרכבת הסכימה להצעת הקבלן ,הכל כמפורט בתנאי חוזה זה;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי ידוע לו שהרכבת איננה מתחייבת להזמין מהקבלן את השירותים בהיקף או
כמות מינימאלית כלשהי ,אלא תזמין השירותים בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט;

והואיל:

ומוסכם בזה כי לרכבת הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להתקשר בחוזה כדוגמת
חוזה זה או דומה לו ,להספקת השירותים או שירותים דומים ,עם כל קבלן ו/או גוף ו/או אדם
אחר או אחרים וזאת אף במהלך קיומו של חוזה זה;

והואיל:

ושני הצדדים הסכימו כי השירותים יסופקו שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד
למעביד ,אלא כאשר הקבלן פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לרכבת על בסיס
קבלני ומקבל תמורת ביצוע השירותים ,כמתחייב ממעמד זה ,בהתאם לאמור בחוזה זה;

והואיל:

והרכבת הסכימה להתקשרות עם הקבלן 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 ההולמים את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינם
הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד למעביד;
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והואיל

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים בינם ,הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה
זה;

אי לכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
 .1.1המבוא והנספחים לחוזה להלן זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עמו:
.1.1.1
.1.1.2
.1.1.3
.1.1.4

נספח :A
נספח :B
נספח :C
נספח :D

 .1.1.5נספח :E
 .1.1.6נספח :F

מפרט השירותים
אשור קיום ביטוחים
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים;
נספח בדבר עמידת הקבלן בהוראות סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ;1976-והוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח – ;1998
ערבות ביצוע;
התחייבות לשמירת סודיות;

 .1.2מסמכי ההסכם השונים יפורשו בהתאמה אלא אם צוין אחרת .היה ועל אף האמור לעיל תתגלה סתירה
ו/או אי התאמה בין מסמכי ההסכם יפורשו המסמכים על פי סדר הקדימויות הבא )הראשון עדיף על
האחרון(:
 .1.2.1הוראות ההסכם ונספחיו;
 .1.2.2ההצעה ונספחיה;
 .1.2.3המכרז ונספחיו;
 .1.3על הקבלן לבדוק את כל הנתונים והמידע הכלולים במפרט ו/או במכרז ו/או בהסכם זה .גילה הקבלן
בכל עת סתירה ,אי התאמה ,דו-משמעות ,אי בהירות ,השמטה ,טעות ,חוסר במידות ,חוסר נתונים
ופרטים ,וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם ו/או המכרז ו/או המפרט להוראה אחרת
ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון  -יפנה הקבלן מיד עם גילויה בכתב לרכבת בדבר הפירוש
שיש לנהוג לפיו ,והוראותיה של הרכבת תהיינה סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור .אם הקבלן לא
יפנה מיד לרכבת או לא ימלא אחר הוראותיה בקשר לסתירה ,אי התאמה וכיו"ב ,יישא הקבלן לבדו בכל
האחריות הכספית עבור התוצאות שייגרמו ,בין אם נראו מראש ובין אם לאו.
 .1.4כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות הקריאה בלבד ,ואין לייחס להן משמעות פרשנית כלשהי.
 .1.5הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות הצדדים,
שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.
 .1.6הוראות חוזה זה באות להוסיף על הוראות המכרז ,ואין בהן כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו
זכאית הרכבת על פי המכרז ו/או כל דין ,ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כוויתור על הוראה
מהוראות המכרז.
 .1.7הכתוב 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
הקבלן ,אם היו.
 .2שירותי הקבלן
 .2.1הרכבת מוסרת לקבלן והקבלן מתחייב בזאת לבצע את השירותים באופן ,היקף ותדירות כמפורט
במפרט השירותים המצורף לחוזה זה ,והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,ובאתרים כמפורט בנספח א'
למפרט ,המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,הכל בהתאם לתנאי והוראות חוזה זה
ונספחיו ובאופן ובהתאם להוראות הביצוע של הרכבת שתינתנה לו מידי פעם בפעם.
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 .2.2למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בס"ק  2.1לעיל ,במסגרת התחייבויותיו של הקבלן בנספח מפרט
השירותים מתחייב הקבלן בזאת ליתן לרכבת בין היתר ,כמפורט בחוזה זה ונספחיו ,את השירותים
ו/או הפעולות הבאים:
.2.2.1

תפעול מערכת ממוחשבת למכירה ,פיקוח ,בקרה ומעקב אחר מכירת כרטיסים במערכת
הכרטוס הכוללת עמדות מכירה שונות ,מאוישות ואשר אינן מאוישות ומערכת לניהול המכירה
)להלן" :מערכת הכרטוס" או " המערכת"(.

.2.2.2

תפעול ואחזקת מכונות אוטומטיות למכירת כרטיסים מסוגים שונים (TVM) ,המיועדות
למכירת כרטיסים בשרות עצמי לציבור הרחב ,כמפורט בנספחים לחוזה זה )להלן:
"כרטיסומט" או "כרטיסומטים" לפי העניין(.

.2.2.3

הדרכת והכשרת עובדיו ומי מטעמו כמפורט בנספחים )להלן" :הדרכה"(.

.2.2.4

הפקת והתאמת דו"חות שוטפים ,הפקדות כספים ודיווח כספי כמפורט בנספחים ב ,ו -ו
)להלן" :טיפול ודיווח כספי"(.

.2.2.5

ניהול ואחריות כוללת לשירותים.

 .2.3מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  2.1לעיל ,הקבלן מקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם לתנאי חוזה
זה ,בנאמנות ,במיומנות ,שקידה ,הקפדה וברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,לשביעות רצונה המלאה של
הרכבת ,ובהתאם לקווי היסוד וההנחיות שינתנו לו מזמן לזמן על ידי הרכבת בהתאם לתניות חוזה זה
ו/או מכוחו.
 .2.4הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אופיים של שירותי תפעול הכספים ,הפעלת קופות ,כרטיסומטים
מחייבים התארגנות מהירה ומסודרת מצידו למתן מענה מהיר לצורכי הרכבת כפי שיהיו מעת לעת
הכוללים ,בין היתר ,הרצת והפעלת תחנות רכבת חדשות ,הפעלת אתרים חדשים ,התמודדות עם כמות
גדלה של קהל הנוסעים ברכבת וכיו"ב ,הכל על פי דרישת ושיקול דעת הרכבת.
 .2.5הצדדים לחוזה זה מצהירים ומסכימים בזאת כי בכל עת במהלך תוקפו של חוזה זה לרכבת תהיה
הזכות לדרוש מהקבלן בכתב ,מדי פעם בפעם ,ביצוע אי אלו מהשירותים באתרים נוספים ,שאינם
מפורטים בנספח א' במועד חתימת חוזה זה ,או לגרוע את אי אלו מהשירותים מהאתרים המפורטים
בנספח א' ו/או מהאתרים שיצורפו אליהם במהלך תוקפו של חוזה זה ,בהם הקבלן מבצע את
השירותים ,הכל לפי דרישתה של הרכבת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאי חוזה זה )להלן:
"האופציה"( וזאת מבלי שלקבלן ו/או למי מטעמו תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת ו/או מי
מטעמה בקשר עם כך .מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
.2.5.1

הודיעה הרכבת לקבלן כי ברצונה לממש את זכותה כאמור לעיל ,כולה או מקצתה ,וכי ברצונה
לקבל מהקבלן שירות כלשהו מהשירותים נשואי חוזה זה ,לגבי האתר ,או האתרים שצוינו
בהודעה האמורה ,מדי פעם בפעם ,מתחייב הקבלן לספק לרכבת את השירות המבוקש או
לסיים את השירות המתבטל תוך  30ימים מיום קבלת ההודעה על כך מהרכבת ,וזאת למשך
התקופה שתצוין בהודעה האמורה ובכל הודעה והודעה כאמור ,ובלבד  -במקרה של תוספת
אתרים  -שהתקופה שתצוין בהודעה לא תהיה ארוכה יותר מכל תקופת ההתקשרות כולל
תקופת האופציה הנתונה לרכבת להאריכו האמורה בסעיף  11.2לחוזה זה.

.2.5.2

הוסיפה או גרעה הרכבת אתר לביצוע השירותים לאחר מועד חתימת חוזה זה יתוקן נספח א'
על ידי הצדדים בהתאם ,ייחתם על ידם ויצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

.2.5.3

הקבלן מתחייב בזאת כי יערך לאפשרות הפעלת האופציה כאמור בס"ק זה על ידי הרכבת,
ובמיוחד בכל האמור בהפעלת השירותים באתרים נוספים לעניין לוח הזמנים להרחבת
השירותים כפי שתקבע הרכבת.

 .2.5.4למען הסר ספק מובהר כי הרכבת בוחנת מספר שיטות להפעלת השרות נשוא מכרז זה וכי
לרכבת הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדית להוסיף או לגרוע אתרים ו/או שרותים הכלולים
בחוזה זה ו/או להפסיק את ההתקשרות בכלל.
 .2.6מוסכם בין הצדדים כי החוזה הינו חוזה מסגרת וכי הרכבת אינה מתחייבת למסור כמות מינימאלית של
שירותים לקבלן במשך תקופת חוזה זה ,וכן כי הרכבת אינה נותנת לקבלן בלעדיות לביצוע השירותים.
 .2.7שירותים נוספים  -הרכבת תהא זכאית לקבל והקבלן מתחייב לספק ,שירותים נוספים הדומים בסוגם
לשירותים נשוא חוזה זה כפי שיסוכם )להלן" :שירותים נוספים"( .שירותים נוספים אלה ינתנו גם
עבור רכבות ו/או תחנות ו/או מתחמים ו/או אתרים נוספים ,שיתווספו במשך תקופת השירות ,ובתנאי
שהרכבת תודיע לקבלן) 24 ,עשרים וארבע( שעות מראש על כך.
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השתמשה הרכבת בזכותה לקבל מהקבלן שירותים נוספים ,תשלם הרכבת לקבלן עבור השירותים
הנוספים ,תשלומים בשעורים הקבועים בחוזה זה עבור השירותים בשעורים כפי שיוסכם בין הצדדים
והוראות חוזה זה יחולו אף על השירותים הנוספים ,ובכל מקום בחוזה זה בו נאמר "השירותים" הכוונה
גם ל"שירותים הנוספים" במשמע ,אלא אם משתמעת כוונה אחרת.
 .3הצהרות הרכבת
 .3.1הרכבת מצהירה בזאת כי קיבלה את כל האישורים הדרושים לפי כל דין להתקשרותה בחוזה זה.
 .3.2הרכבת מצהירה בזאת כי בהתאם לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  1985 -נתקיימו בחוזה זה התנאים
וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין וכי ההוצאה הכספית הכרוכה בחוזה זה על ידה
תוקצבה בתקציב הרגיל של הרכבת.
 .4הצהרות הקבלן
 .4.1הקבלן מצהיר בזאת כי הוא ראה ו/או מכיר את האתרים וכי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים
כנדרש לפי חוזה זה וכי ידוע לו כי תיתכנה הרחבת או גריעת היקף השירותים והאתרים לביצוע
השירותים שידרשו לביצועו של הקבלן על ידי הרכבת .כן מצהיר הקבלן כי השירותים הנדרשים בחוזה
זה בהירים לו ,וכי הוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות ,היעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונה
המלא של הרכבת וכי אין כל מניעה להתקשרותו בחוזה זה.
 .4.2הקבלן מצהיר כי יש לו את מלוא הידע ,הכישורים והיכולת לבצע את השירותים הכל כנדרש בחוזה זה.
הקבלן מצהיר כי יבצע את השירותים בעזרת מערכת הכרטוס אשר נמצאת בשימוש באתרים ולפיכך
מתחייב הקבלן להיערך להפעלת המערכת כאמור מיידית ולספק את השירותים בהתאם .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל בס"ק זה מצהיר הקבלן כי ידוע לו שיתכנו שינויים במערכת וכל הכרוך בה וכי הוא
מתחייב בזאת להיערך ,בבוא העת ,להתאמת ביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה
לשינויים אלו.
 .4.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ייתכן ויהיו אתרים בהם לא תוצב המערכת ו/או
אתרים בהם תוצב המערכת ולאחר מכן תגרע על ידי הרכבת  -הכל לפי שיקול דעת הרכבת .באתרים
בהם לא תוצב המערכת כאמור לעיל מתחייב הקבלן להיערך לכך מיידית על פי הנחיית הרכבת
והשירותים שידרשו על ידה באתרים ,בין על ידי הפעלת קופות ובין בדרך אחרת .כמו כן מצהיר הקבלן
בזאת כי בכל מקרה בו תפעל הרכבת לפי שיקול דעתה על פי ס"ק זה במהלך תוקפו של חוזה זה לא
תהיה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה נגד הרכבת.
הקבלן מצהיר ומאשר שהרכבת רשאית להנפיק ולמכור כרטיסים ומוצרים נלווים מכל סוג ובאופן אשר
יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי וכי הקבלן מתחייב לתת את השירותים המוגדרים על פי הסכם זה לכל
פעילויות אלו ללא תמורה נוספת .
 .4.4הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהרכבת רשאית לשנות כראות עיניה ולפי שיקול דעתה את לוח זמני
הנסיעות של הרכבת ,להוסיף רכבות ,או לגרוע מהן ,או לבטל הסעת רכבות בקטעים מסוימים ,לשנות
את תעריפי הנסיעה ברכבת ,ולשנות את שאר הפרסומים וההוראות הנוגעים לנסיעה ברכבת  -הכל
באופן זמני או קבוע .הרכבת תודיע לקבלן מראש על שינויים כלשהם הצפויים כאמור בס"ק זה.
הרכבת לא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו לקבלן בעבור שינויים כאמור .
 .4.5הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ייתכן ובמהלך תוקפה של ההתקשרות ו/או ההתקשרות המוארכת יבוצעו
שינויים תפעוליים לעניין הפעלת המערכת על ידי הרכבת ,כפי שיקבעו מדי פעם בפעם על ידי הרכבת,
כגון שינויים או שיפורים במחשוב ובתקשורת בין האתרים .למען הסר כל ספק ,בוצעו שינויים ו/או
שיפורים כאמור לעיל יחולו תנאי חוזה זה גם על שינויים ו/או שיפורים אלו.
 .4.6הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה זה
חלות עליו בלבד.
 .4.7הקבלן מצהיר בזה כי יש ויהיה בידיו בכל עת ,בתקופת ההתקשרות או בתקופת ההתקשרות המוארכת
)לפי העניין( ,כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי דין ,וכי הוא מפעיל ומנהל
וימשיך להפעיל ולנהל בהתאם להוראות החוק ויעשה את כל הנחוץ והמועיל מבחינת התארגנות וקיום
מערך ניהול ,שליטה ובקרה ,ויוודא קיום כלל וכל אחת מהתחייבויותיו כלפי הרכבת ,בביצוע השירותים
לפי חוזה זה.
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 .4.8הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שעליו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי
לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס ,היטל ,אגרה,
תשלומי חובה וכיו"ב ,המוטלים עליו על פי כל דין.
 .5התחייבויות הקבלן
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הקבלן על פי חוזה זה:
 .5.1הקבלן מתחייב לבצע את השירותים ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי חוזה זה באופן מדויק ,ברמה
מקצועית גבוהה ,בנאמנות ,בדייקנות ,במומחיות וכי הצוות שיעסיק יהיה בעל כל הכישורים
המתאימים לביצוע השירותים ,בהתאם לאמור בחוזה זה ובמועדים שיידרש ,ובמיוחד עובדים אשר יש
להם ניסיון ,כישורים ויכולת מתאימים להפעלת ותחזוקת המערכת האוטומטית ומתן השירותים
לקבלן .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק זה:
.5.1.1

הקבלן יגייס על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית ,את כח האדם הנדרש לקיום התחייבויותיו לפי
חוזה זה ויקפיד על איכותו ,מיומנותו ,יכולתו הפיזית לבצע את השירותים ברמה המקצועית
הגבוהה הנדרשת ממנו ובמיוחד על יושר ומהימנות והעדר רישום פלילי .לצורך עמידה באיכות
הנדרשת מכח האדם של הקבלן כאמור ,מתחייב הקבלן שעובדיו יהיו בהתאם למפורט במפרט
השירותים ובעלי כושר שליטה ויכולת התבטאות בעברית ובאנגלית .כמו כן מתחייב הקבלן
שיערוך ,על אחריותו ועל חשבונו ,מבחנים ובדיקות התאמה ,הדרכה והכשרה של עובדיו ו/או
כל מי שיועסק על ידו ,לשירותים נשוא חוזה זה שיתואמו עם הרכבת.
מוסכם בזאת כי הרכבת רשאית לדרוש מהקבלן בכל עת ,הצגת הנתונים הנדרשים לגבי כל
עובד ו/או מועסק אחר ,בכל האמור בסעיף קטן זה ובין היתר הצגת אישור בדבר רישום פלילי
ממשטרת ישראל לכל עובד ,לפני תחילת מתן השירות על ידי העובד.

.5.1.2

מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה לענין העדר יחסי עובד מעביד שבין הרכבת לקבלן ו/או למי
מטעמו ,מתחייב הקבלן לשלם בכל עת במהלך תקופת חוזה זה לכל העוסקים מטעמו בביצוע
השירותים נשוא חוזה ,שכר עבודה לשעה שלא יפחת משיעור השכר המפורט בנספח התמורה
המצורף לחוזה זה.

.5.1.3

הקבלן יאפשר לרכבת לעיין בתלושי השכר של עובדיו מעת לעת על מנת לוודא שאכן משולם
השכר המינימלי כפי שנקבע בנספח התמורה.

 .5.2הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה ,כתנאי יסודי של חוזה זה ,כי על מנת שכח האדם שיידרש לו נטו
בפועל לביצוע בעין של מלוא השירות יהיה זמין ויעמוד לרשותו בכל עת ,ומאחר וידוע לו ,כי לא יוכל ולא
יורשה להציב אלא כח אדם שאושר והודרך מראש לפי תכנית הדרכה שהותאמו במיוחד לצורכי הרכבת,
להשגת מטרות חוזה זה ולפי תנאיו ,הרי הביא במפורש בחשבון בתחשיביו ,בהצעתו לרכבת עובר
לכריתת החוזה וכן בגופו של חוזה זה ,את כל האמור לעיל וכן יוודא בכל עת ,מימוש ויישום פתרון מיידי
לאילוץ המתמיד של קיום מאגר כח אדם ,ברמה הנדרשת ,שאושר ,אומן והודרך מראש כאמור ,למטרות
גיבוי וכעתודה מספקת לאיוש כל תפקיד וכו' ,בכל שעת צורך כגון :מחמת מחלה ,שירות צבאי ,פסילה
וכדומה.
חובת קיום מאגר כח אדם כאמור על ידי הקבלן אין בה משום הטלת התחייבות כלשהי ,על הרכבת,
אודות תעסוקה בפועל של כולו או מקצתו ,על ידי הקבלן למטרות חוזה זה.
 .5.3הקבלן מתחייב בזאת במפורש לנקוט בכל אמצעי האבטחה המתאימים והנאותים לטיפול ,שמירה,
ואבטחה בכספים אשר יגיעו לידיו במהלך תוקפו של חוזה זה בעת ביצוע השירותים והתחייבויותיו על
פי חוזה זה .כמו כן מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות הביטחון המפורט בנספח הביטחון המצורף
לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .5.4הקבלן מצהיר בזאת כי הוא למד את תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( ,התשנ"ז 1997 -
)להלן" :החוק"( והוא מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות החוק ,הנהלים וההוראות למכירת
והנפקת כרטיסים ,וניהול הכספים כפי שהנן או כפי שישתנו מעת לעת.
 .5.5הקבלן מתחייב בזאת להודיע לרכבת ללא שיהוי על כל תקלה ו/או השבתה ו/או כל בעיה הנוגעת
לתפעול המערכת ו/או חלק ממנה ,לרבות הכרטיסומטים .כמו כן מתחייב הקבלן בזאת כי הוא ומי
מטעמו לא יחדל ו/או לא יעשה דבר ,שיביא להשבתה ו/או תקלה של המערכת ,חלק ממנה לרבות
הכרטיסומטים ללא קבלת אישור מראש .
 .5.6הקבלן מתחייב לסייע בכל הנדרש לתיקון ולהשבת מכשירי\מערכת המכירה לשירות ופעילות תקינה .
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 .5.7הקבלן ,עובדיו ומי מטעמו יתייחסו בכבוד ,בנימוס ובאדיבות לקהל הנוסעים ולציבור הנזקק לשירותי
הרכבת ויספקו לקהל הנוסעים והציבור הרחב מידע על הנסיעות ברכבת ובאופן כללי יספקו שירות אדיב
ויעיל בכל הנוגע לביצוע השירותים בכלל ומגע עם ציבור הנוסעים בפרט ובין היתר בכל הנוגע למכירת
כרטיסי נסיעה ברכבת ) במסגרת מילוי מקום ותגבור (  ,לוח הזמנים של הרכבות ,כל שאלה הקשורה
לנסיעה מהאתר ואליו ,או כל מידע או שרות אחר בקופות לנוסעים שיידרש על ידי הרכבת.
מבלי לגרוע מהאמור בס"ק זה ,הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים במהלך תוקפו של חוזה זה הקבלן,
עובדיו ומי מטעמו יהיו בעלי שליטה ויכולת התבטאות בעברית וכמו כן גם באנגלית ברמה שתבטיח מתן
השירות גם לדוברי אנגלית.
 .5.8הקבלן מצהיר ומתחייב שעליו מוטלת האחריות הביצועית והכספית להקמת מלאי הכסף
לכרטיסומטים ולעמדות הקופאים כמפורט בנספח ד' למפרט הטכני המצורף להסכם זה.
 .5.9הקבלן מתחייב בזאת כי כל עובדיו ,מי מטעמו ו/או הצוות שיעסיק לענין ביצוע השירותים הנמצא
בשטח האתרים יהיה בעל הופעה נאותה וכי על הקבלן לספק להם ביגוד כפי שתקבע הרכבת ועליהם תג
"בשירות רכבת ישראל" כמפורט בנספח ו למפרט השירותים להסכם זה .עובדיו ,מי מטעמו ו/או הצוות
שיעסיק לענין ביצוע השירותים ,יופיעו לעבודה כשהם לבושים רק בביגוד הנ"ל .הצדדים לחוזה זה
מסכימים בזאת במפורש שכל ההוצאות הכרוכות בהצטיידות ,אספקת והכנת הביגוד לעובדיו ,מי
מטעמו ו/או הצוות שיעסיק לענין ביצוע השירותים ,יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן וכי ביגוד זה יהא
בבעלותו ואחריותו הבלעדית של הקבלן במהלך תוקפו של חוזה זה.
 .5.10הקבלן מתחייב בזאת ,במהלך תוקפו של חוזה זה ,להעסיק כח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו על פי
חוזה זה ולהשתמש במספר עובדים שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה .כן ידאג
הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולבצע את השירותים על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו על
פי הוראות כל דין והוראות הרכבת.
 .5.11הקבלן מתחייב בזאת להעסיק עובדים בהתאם לחוקי ודיני מדינת ישראל ,ולקיים במשך כל תקופת
ההתקשרות ובכל תקופה מוארכת את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על הקבלן כמעסיק לצורך אספקת השירותים ,וכל דין אחר
אשר יחליפם או יתווסף אליהם לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי
חוזה זה.
 .5.12הקבלן מתחייב בזאת למסור את שמותיהם ופרטיהם של עובדיו למנהל אגף בטחון ברכבת לשם קבלת
אישור בטחוני להעסקתם בשטח מסילות הברזל .כל עוד לא ניתן אישור כאמור ,לא יוכל מי מעובדיו של
הקבלן לעבוד בשטח מסילות הברזל.
למען הסר ספק ,הקבלן מתחייב בזאת כי הוא יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו
וליושרם האישי ויפצה את הרכבת ו/או את עובדי הרכבת ו/או את המשתמשים בשירותי הרכבת ו/או
כל צד שלישי אחר בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מגניבה או חבלה או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד
מעובדיו של הקבלן.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ולמען הסר כל ספק ,בטרם תחילת ביצוע השירותים היומיים מתחייב
הקבלן לדאוג ולוודא שנתקבל אישור מאיש הביטחון לתחילת הביצוע כאמור.
 .5.13מוסכם בזאת במפורש כי הרשות הניתנת לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו ,לביצוע השירותים
על פי חוזה זה ,הינה אך ורק רשות לשהייה באתרים לצורך ביצוע השירותים .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,הקבלן מתחייב בזאת במפורש לבצע מייד כל הוראה של הרכבת ,ללא יוצא מן הכלל ,בקשר עם
השהייה באתרים ו/או ביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .5.14הקבלן מתחייב שלא יעסיק ,במישרין או בעקיפין ,את עובדי הרכבת או קרובי משפחה של עובדי
הרכבת ,אלא באישור בכתב מראש של הרכבת בלבד.
 .5.15הקבלן מתחייב בזאת להעסיק עובדים שהם אזרחי מדינת ישראל.
 .5.16הקבלן מתחייב להעמיד עובדים בפריסה ארצית באזור הדרום הצפון והמרכז ,לשם ביצוע השירותים
ומילוי כל התחייבויותיו בהתאם לדרישות החוזה ובהתאם לאמור בנספח א' לחוזה ולאתרים ותחנות
נוספות שיפתחו..
 .5.17מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה תהא הרכבת רשאית להורות לקבלן ,בין בעל פה ובין בכתב ולפי שיקול
דעתה ,לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים ולהרחיק מהאתרים כל עובד מעובדיו של הקבלן או מי
מטעמו והקבלן יהא חייב להפסיק את עבודת העובד בביצוע השירותים כאמור ,באתרים מייד עם
דרישת הרכבת לעשות כן ולהעמיד עומד אחר במקומו .הרכבת לא תפצה את הקבלן בדרך כלשהי בעד
הפסדים או נזקים שנגרמו לו בשל הדרישה כאמור לעיל.
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 .5.18מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי כניסתו של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לאתרים ,תהיה אך ורק
לביצוע השירותים ,בהתאם להוראות חוזה זה ולא לכל מטרה אחרת ויחולו עליהם ההוראות ,התקנות
והנוהלים החלים בשטח מסילות הברזל .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק זה ,הקבלן מתחייב בזאת במפורש
לבצע מייד כל הוראה של הרכבת ,ללא יוצא מן הכלל ,בקשר עם השהייה באתרים ו/או ביצוע
השירותים .כמו כן מתחייב הקבלן שעובדיו וכל מי מטעמו יעזוב מייד עם סיום ביצוע השירותים את
האתרים.
 .5.19הקבלן מתחייב בזאת למסור לרכבת ,מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה  -לפי
המוקדם בינם  -את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידיו ,או הוכן על ידיו
בקשר עם ביצוע השירותים.
 .5.20הקבלן 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  Dלחוזה .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה
לביטולו המיידי.
 .6תיאום ופיקוח
 .6.1הרכבת ממנה את סמנכ"ל נוסעים ברכבת ישראל ו/או מי מטעמו ,כמנהל מטעם הרכבת בכל הקשור
לתיאום ופיקוח על ביצוע השירותים על ידי הקבלן )להלן" :המנהל"( מבלי שהמינוי יגרע מאי אלו
מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה.
למען הסר ספק ,פעולותיו של המנהל לא יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי טיב השירותים ויתר
התחייבויותיו של הקבלן ולא יסירו מאחריות הקבלן ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 .6.2מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  6.1לעיל ,מוסכם כי לצורך תיאום ופיקוח על ביצוע השירותים ויתר
התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ימנה המנהל ברכבת ישראל גורמים נוספים פי שיקול דעתו ,לפי
העניין )להלן" :מנהל ההסכם"( ,ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ומיתר התחייבויותיו של הקבלן:
.6.2.1

הקבלן מתחייב בזה לקבל את הנחיות מנהל ההסכם וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן
ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.

.6.2.2

למען הסר ספק ,פעולותיו של מנהל ההסכם לא יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי טיב
השירותים ויתר התחייבויותיו של הקבלן ולא יסירו מאחריות הקבלן ומחובותיו על פי חוזה זה
או על פי כל דין.

.6.2.3

הקבלן מתחייב בזאת לפעול על פי נספח ה' לטיפול ודיווח כספי ,המצורף לחוזה זה והמהווה
חלק בלתי נפרד הימנו ,אולם מצהיר בזאת כי ידוע לו כי יתכנו שינויים בדרך ביצוע העבודה
בנושא הכספים והנחיות דיווח בנושאי כספים ולעניין זה הקבלן יקבל את הנחיות מנהל
ההסכם ,כפי שיינתנו לו מפעם לפעם ,בכל האמור לעניינים כספיים הקשורים לחוזה זה וזאת
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.

.6.2.4

הקבלן ימסור למנהל ההסכם ועל פי בקשתו דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים
מידי פעם בפעם וכן ימסור לו כל דו"ח ו/או הסבר שיידרש על ידו בכל עניין הכרוך והקשור עם
ביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי נספחיו.

 .6.3הקבלן מתחייב בזאת למנות מנהל מטעמו ,שיוביל את ביצוע השירותים של הקבלן ושיהיה אחד
מעובדיו הבכירים והמנוסים של הקבלן ,בעל ניסיון ישיר ומוכח בביצוע שירותים כאמור בחוזה זה,
שתפקידו יהיה ביצוע השירותים מול הרכבת )להלן" :מנהל הפרויקט "( .ואשר תפקידו יהיה ,בין היתר,
הגורם המקצועי מטעם הקבלן אליו תוכל הרכבת לפנות בכל עת ושעה לעניין ביצוע השירותים ויתר
התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל בס"ק זה:
.6.3.1

הקבלן מתחייב להעביר לרכבת את שמו של מנהל הפרויקט שמונה על ידו .למען הסר כל ספק,
הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפתו במהלך תוקפו של חוזה זה והקבלן
מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתיו מנהל פרויקט אחר ,שיאושר על ידי המנהל התפעולי.

.6.3.2

הקבלן מתחייב בזאת שבכל עת במהלך תוקפו של חוזה זה יפעיל משרד ו/או מוקד ,הכולל
מכשיר טלפון זמין ,לעניין ביצועם של השירותים והתחייבויותיו על פי חוזה זה ושאליו תוכל
הרכבת לפנות בכל עת לגבי כל עניין הנוגע לחוזה זה ובין היתר בכל האמור לעניין תיקון
ליקויים.
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 .7התמורה
 .7.1תמורת ביצוע מלוא השירותים על ידי הקבלן תשלם הרכבת לקבלן בהתאם למפורט בנספח ז' המצורף
לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
הרכבת תשלם לקבלן סכום המחושב ממכפלת התעריף לשעת שירות במספר שעות השרות שבוצעו
בפועל ,הכל כמפורט בנספח ז' לחוזה זה.
 .7.2בתום כל חודש ולא מאוחר מה –  5לחודש שלאחריו ,יגיש הקבלן לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה
"חשבונית מס" לעניין חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-ובו פירוט מספר שעות השרות ו/או השירותים
שבוצעו בפועל על ידו ועל ידי עובדיו בשירותים השונים ,לרבות פירוט התשלומים הנדרשים עבור
השירותים שביצע עבור הרכבת ושבוצעו בפועל .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שניתנו
ושאושרו על ידי הרכבת .התמורה המגיעה לקבלן מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 45 -ימים מהמועד שבו
הומצא לרכבת החשבון )להלן" :מועד התשלום"( ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי
המתאם כהגדרתו בהסכם ובמסמכי המכרז .התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית לחשבון הקבלן ,הכל
כמפורט בחוזה .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או
ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת.
הקבלן יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור
עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת ישראל.
 .7.3התמורה תשולם לקבלן בהעברה בנקאית לחשבון הקבלן המתנהל בבנק כמפורט בנספח יב' המצורף
לחוזה ושיחתם על ידי הקבלן 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.
 .7.4כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השירותים ו/או על העסקה
שעל פי חוזה זה ,יחולו על הקבלן באופן מלא וישולמו על ידו.
 .7.5הרכבת תהיה רשאית לנכות ו/או לקזז מדמי שעות השירות המגיעים לקבלן כל סכום שיגיע לה לפי
חוזה זה ותהיה רשאית לנכות סכומים שעל הקבלן לנכות לפי כל דין ,כגון מיסים ,היטלים ותשלומי
חובה אחרים ,והעברתם למוטב יהווה תשלום לקבלן ,הכל מבלי לפגוע בהוראות סעיף  16לחוזה זה.
 .7.6מוצהר ומוסכם כי המחירים המפורטים בנספח ז' הינם קבועים ומוחלטים וכי הם כוללים תמורה
נאותה והוגנת לקבלן ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר
התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין והקבלן ו/או מי מטעמו ,לא יתבע ולא יהיה
רשאי לתבוע מהרכבת העלאות או שינויים בדמי שעות השירות ,בהתאם לתנאי חוזה זה ,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 נוסף אחר.
 .7.7בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שעומדים או שיעמדו
לזכות הרכבת על פי חוזה זה ,או הדין ,לא ישולם לקבלן כל תשלום שהוא והקבלן לא יהיה זכאי לקבל
כל תשלום ,או כל חלק ממנו ,אלא אם כן אישרה הרכבת ,כי ביצועם של השירותים ,או של כל חלק
וחלק מהם ,נעשו בהתאם לאמור בחוזה ונספחיו ולשביעות רצונה המלאה של הרכבת.
 .7.8הקבלן מצהיר כי התמורה ותנאי התשלום כמפורט לעיל מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת בגין
מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,וכי לא תשמע ממנו כל תביעה כספית או אחרת עקב אי ידיעה של
תנאי מתנאי החוזה או של אי ידיעת או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים במתן השירותים ו/או
כל דין ,וגם לא תשמע ממנו כל טענה כי אי ידיעה של תנאי מתנאי החוזה או ידיעת או הכרת תנאי או
נסיבה או כל דין כלשהם הקשורים במתן השירותים מהווה צידוק לאי מילוי התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,או לאיחור במילויה.
 .8התקשרות עם קבלן משנה לביצוע ,איסוף ,שמירה והפקדת הכספים
 .8.1לצורך ביצוע איסוף ,שמירה והפקדת כספים בחשבון הבנק של הרכבת רשאי הקבלן להתקשר עם קבלן
משנה מטעמו בעל ניסיון בביצוע איסוף ,שמירה והעברת כספים בהיקפים גדולים ,או לבצע את הפעולות
הנ"ל בעצמו ובתנאי שיעמוד בהוראות הדין והנחיות הגורמים המוסמכים בהקשר של שינוע כספים.
 .8.2לקבלן תהא אחריות מלאה ומוחלטת לשמירה על קיומם של אמצעי אבטחה המתאימים והנאותים
לטיפול ,שמירה ,העברה ,אבטחת הכספים עד למועד הפקדתם בפועל בחשבון הרכבת .לא יהיה
בהתקשרות שלו עם קבלן משנה מטעמו בכדי לגרוע מאחריות זו.
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 .8.3יובהר ויודגש כי קבלן המשנה מטעמו של הקבלן טעון אישור מראש של הרכבת אשר תהא לה הסמכות
הבלעדית לקבוע בדבר מידת התאמתו של קבלן המשנה לביצוע שירותי איסוף ,שמירה והעברת כספים.
יובהר ויודגש כי אין באישור הרכבת בדבר זהות קבלן המשנה בכדי להסיר או לגרוע מאחריות הקבלן
ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 .9שעות השירות
 .9.1הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנמצאים באתרים
ובמיוחד עם מנהל ההסכם וזאת על מנת שלא להפריע לפעילותם התקינה של האתרים ,הכל כמפורט
בחוזה זה.
 .9.2הקבלן מתחייב שלא יגרום להפרעות בפעילותם התקינה והשוטפת של האתרים ,הרכבות ומסילות
הברזל בשעות ביצוע השירותים על ידו.
 .9.3השעות בהם יבוצעו השירותים יהיו לפי הקווים המנחים של לוח הזמנים של הפעלת הרכבות כמפורט
בנספח ב' למפרט הטכני ומאחר והרכבת משנה את לוח הזמנים כאמור מעת לעת ,מתחייב הקבלן לבצע
את השירותים ,לפי השינויים כאמור ובכל עת בשעות היממה לפי הוראות הרכבת .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל בס"ק :8.3
 .9.3.1בכל אתר בו תבוצע מכירת כרטיסים בעזרת קופות ו\או מכונות אוטומטיות ,הקבלן מתחייב
ליתן את שרותי ניהול הכסף בפירוט התחנות ושעות הפעילות בנספח ב ו -ד למפרט להסכם זה.
 .9.3.2מנהל ההסכם יהיו רשאים לדרוש מהקבלן בכתב את ביצוע השירותים ,כולם או מקצתם ,גם
בשעות אחרות מלוח הזמנים ,בהתאם לשיקולו ,והקבלן יהיה חייב להיענות לדרישות מנהל
ההסכם באשר לשעות העבודה כאמור.
 .9.4השירותים יינתנו ע"י הקבלן בימי השבוע א'-ו' ,לרבות ערבי חג ביום העצמאות ובימי שבתון במשק בהם
הרכבת פעילה וכן על פי הצורך במוצ"ש ובמוצאי חג.,
מובהר ,כי ככל שיידרשו שירותים בשבת ביום המנוחה השבועי ,הקבלן מתחייב לבצעם ולצורך כך
מתחייב לקבל היתר ממשרד הכלכלה להעסקה ביום המנוחה השבועי לעבודה בשבת או לבצע את
השירותים באמצעות עובדים שיום שבת איננו יום מנוחתם השבועי.
 .10אי תחולת יחסי עובד מעביד
 .10.1הקבלן מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד
תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות מוות ,נזק או הפסד
שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו ,לרכבת ו/או לכל צד שלישי תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל
מהתחייבויותיו של הקבלן ו/או מי מטעמו ,על פי חוזה זה.
 .10.2הקבלן מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן ,עובדיו ,או מי מטעמו לבין
הרכבת יחסי עובד ומעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן באתרים ,לצורך ביצוע התחייבויותיו
על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיה בינם ובין הרכבת כל יחסי עובד ומעביד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים הוא יהיה אחראי
כלפי עובדיו או מישהו מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל מקרה של פגיעה ,נכות ,מוות,
נזק או הפסד שיקרו או יגרמו להם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה
ובקשר אליה או בשעת ההגעה לעבודה וחזרה ממנה.
 .10.3מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו
לפי חוזה זה והוא בלבד ישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים ,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 על פי חוזה זה לרכבת ,לרבות לפקח,
להדריך או להורות לקבלן ,או לעובדים מטעם הקבלן ,אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה
במלואן ,ולא תהיינה לקבלן ,לעובדיו או למי 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.
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הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים ויתר
התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות כל דין ,לרבות בחוקי העבודה הנהוגים במדינת
ישראל וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,שבין לשכת התיאום של הארגונים
הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך שהוא בר תוקף בענף המתאים ,או כפי
שהסכמים אלה יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו ו/או שיוצאו על פי הסכמים
אלה.
 .10.4הקבלן מתחייב בזאת לא להעסיק כל עובד אלא אם כן יקבל אישור בכתב מראש מהרכבת להעסקת כל
עובד על ידו ולצורך כך ימציא לרכבת את כל הפרטים שידרשו על ידה לגבי כל עובד ועובד .הרכבת
תהיה זכאית לסרב להעסקת כל עובד על ידי הקבלן ,וכמו כן תהיה זכאית לדרוש מהקבלן להפסיק את
עבודתו של כל עובד ועובד  -הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  -והקבלן מתחייב למלא בעניין זה מייד את
הוראות הרכבת ללא שהרכבת תהיה חייבת לנמק את החלטתה .הרכבת לא תהיה חייבת לפצות את
הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים ,או נזקים ,שעשויים להיגרם לו בשל סירוב לקבל עובד ,או הרחקתו
של עובד כאמור.
 .10.5היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ,או עובדים של הקבלן ,הינם עובדים של
הרכבת ,בין ביחד עם הקבלן ובין לבד ,כי אז מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את הרכבת ,מייד לפי
דרישתה הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל ,שהרכבת תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר
עם כל קביעה וקביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל .לאור דיני העבודה בכלל
והתיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התש"ס 2000 -בפרט ,מוסכם בזאת בין הצדדים,
כי במידה וייקבע ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת בכל זמן שהוא ,לרבות אחר תום תקופת ההתקשרות
ו/או הארכותיו ,ככל שתהיינה ,על אף האמור בחוזה ,כי עובד מעובדי הקבלן יחשב כעובד הרכבת,
הקבלן מתחייב לשפות את הרכבת על כל נזק כספי שנגרם לה כתוצאה מכך.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על הקבלן כמעביד להעמיד
לזכותו של העובד ,לרבות :לגמלאות ,לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.
הרכבת תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות חילוט הערבות הבנקאית כולה או
מקצתה הנקובה בסעיף  16לחוזה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה המגיעה ו/או שתגיע לקבלן ע"פ סעיף
 7לחוזה והכל ע"פ שקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
היה וביום סיום תקופת ההתקשרות ו/או הארכותיו ע"פ העניין יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר
למעמדו של העובד לאור תיקון לחוק האמור וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת
בדבר ,תהא הרכבת רשאית להורות לקבלן על הארכת הערבות הבנקאית לסכום ולתקופה נוספים ע"פ
שיקול דעתה הבלעדי.
 .11תקופת ההתקשרות
 .11.1תקופת ההתקשרות היא לשנתיים החל מיום _______ועד ליום _________בכפוף לזכות הרכבת
לקצר או להפסיק את תקופת ההתקשרות בהתאם לתניות החוזה או על פי דין.
 .11.2הרכבת תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת בס"ק  11.1לעיל בתקופות נוספות
המצטברות יחדיו לתקופה שלא תעלה על  48חודשים סך הכל ,מתום התקופה האמורה בס"ק  11.1לעיל
והקבלן יהא חייב להמשיך לבצע את השירותים בתקופה הנוספת של הארכת ההתקשרות.
 .11.3על כל תקופה ותקופה של מימוש האופציה כאמור בס"ק זה ,יחולו כל הוראות ותנאי החוזה על נספחיו
ללא יוצא מן הכלל ובשינויים המחויבים מן העניין.
 .12אחריות לנזקים
.12.1

הקבלן לבדו 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 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 הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

.12.2

הקבלן 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 הקבלן אחראי בגינו כאמור ובגין כל חיוב ו/או
הוצאה שייגרמו לה עקב דרישה ו/או תביעה שהוגשה נגדה בגין נזק אשר הקבלן אחראי בגינו
כאמור ,והרכבת תהא רשאית להיפרע מן הקבלן בדרך של עיכוב תשלום ו/או קיזוז ,וזאת מבלי
לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית על פי דין ובלבד שעותק מכל תביעה הועבר לקבלן מיד עם קבלתה
ושניתנה לקבלן אפשרות להתגונן.
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.12.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן 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 הקבלן 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 ,והקבלן 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
הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים שסופקו על ידי הקבלן.

.12.4

בכפוף לאמור לעיל ,חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן בין אם
הוא נובע מתביעתו של עובד הקבלן או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור
אחר ,תהא הרכבת זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הקבלן 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 והקבלן יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהרכבת תגיש
לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור ובלבד שהרכבת הודיעה לקבלן על קיום תביעה
ו/או דרישה כאמור ואפשרה לו להתגונן ולהגן על הרכבת מפניה.

.12.5

למען הסר ספק ,מובהר כי ,ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הקבלן ,אשר יישא בכל התשלומים,
ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או שייקבעו בהסדר שיאושר על
ידי רכבת ישראל והקבלן .יודגש כי הקבלן מתחייב שלא לפגוע במוניטין רכבת ישראל ואין באמור
בסעיף זה משום היתר לקבלן להציג מצגים בשמה של רכבת ישראל ו/או להגיע להסכמות /פשרות /
הסדרים מבלי לקבל את הסכמת רכבת ישראל מראש ובכתב.

.12.6

לא פעל הקבלן כאמור בסעיף זה ולא קיבל עליו את הטיפול בתביעה ,תפעל רכבת ישראל נגד
הדרישה או התביעה בעצמה והקבלן 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.

.12.7

מובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו הנן מעיקרי ההסכם ,והפרתן מהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

 .13ביטוח
 .13.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון הקבלן,
למשך כל תקופת החוזה וכל עוד אחריות הקבלן קיימת ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח ,המצורף לחוזה זה כנספח  ,Bוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :ביטוחי הקבלן" ו"אישור
עריכת הביטוח" ,לפי העניין( ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
מובהר בזה ,כי גבולות האחריות הנקובים באישור עריכת הביטוח הינם בש"ח ,והמרתם לסכומים
בדולר ארה"ב מקובלת ,ובלבד שלא יפחתו מערכם הנקוב בש"ח ,בהתאם לשער הדולר ארה"ב הידוע
במועד עריכת ההסכם.
 .13.2ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת ,על הקבלן להמציא לידי הרכבת ,לפני תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום
בידי מבטחי הקבלן .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי הרכבת אישור עריכת
ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד חוזה
זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  13.1לעיל.
 .13.3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן ,כמפורט באישור עריכת הביטוח ,הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על פי חוזה זה,
ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי הרכבת או מי מטעם הרכבת ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .13.4לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הקבלן כאמור
לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי
הקבלן ,להתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
 .13.5מוצהר ומוסכם ,כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות על
הרכבת או על מי מטעם הרכבת כל חובה או כל אחריות שהיא ,לגבי ביטוחי הקבלן ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי חוזה זה או על
פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת
הביטוח ובין אם לאו.
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 .13.6הוראות סעיף  13זה על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הקבלן על פי החוזה
ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' ,המכוסה
או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי הקבלן.
 .13.7הקבלן פוטר בשם הקבלן ובשם הבאים מטעם הקבלן ,את הרכבת ,את מדינת ישראל – משרד התחבורה
ואת הבאים מטעם הגופים לעיל ,מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי
הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי הרכבת או המשמש את הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן לצורך מתן
השירותים ,ולא תהיה לקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן ,כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הרכבת,
מדינת ישראל – משרד התחבורה והבאים מטעם הגופים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם,
הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .13.8ככל ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הקבלן המפורטים בחוזה
זה ,לקבלן נתונה הרשות לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור ,ובלבד שבכל
ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי
הרכבת ,מדינת ישראל – משרד התחבורה וכלפי הבאים מטעם הרכבת; הוויתור על זכות התחלוף
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .13.9מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג ,כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח
נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות מולם .לחלופין ,לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה
בשם המבוטח במסגרת הביטוחים ,הנערכים על ידי הקבלן ,כמפורט באישור עריכת הביטוח.
 .13.10מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי הרכבת ביחס לשירותים
במלואם ,לרבות שירותים ,שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ,ועל הקבלן תחול
האחריות לשפות את הרכבת ,בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב השירותים
שניתנו או אשר אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה ,אם ייגרם ,בין אם האובדן או הנזק כאמור
מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ,ובין אם לאו.
 .14עבודה לקויה ופיצויים מוסכמים
 .14.1קבע מנהל ההסכם כי מצב ביצוע השירותים באתר מהאתרים אינו לשביעות רצונו ,יזהיר מנהל ההסכם
את הקבלן ואם לא יתוקנו השירותים הלקויים בהקדם האפשרי לאחר מתן אזהרה זו ,רשאית הרכבת
להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את השירותים ,ולשלם עבור השירותים מתוך התמורה
המגיעה לקבלן.
 .14.2מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  ,14.1במקרה שהקבלן לא יבצע שירות מהשירותים לשביעות רצון מנהל
ההסכם יהיה עליו לשלם לרכבת קנסות כפיצויים מוסכמים כמפורט בנספח ז למפרט לחוזה זה )להלן:
"הקנסות"( .סכומי הקנסות הנקובים בנספח הנ"ל או בסעיף זה יהיו צמודים באופן זהה להצמדה
שנקבעה בסעיף  3לנספח ז ,התמורה וההצמדה ,כאשר המדד הקובע הינו המדד הידוע ביום הטלת
הקנס.
 .14.3כל האמור לעיל בסעיף זה לא יפגע בזכותה של הרכבת לתבוע מהקבלן פיצויים בשל אי ביצוע משביע
רצון של עבודה שלא פורשה בנספחים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי חוזה זה בהתאם לאמור בו,
או על פי כל דין .למען הסר כל ספק ,הטלת פיצויים מוסכמים ו/או קנסות כאמור לא יגרעו מכל זכות
ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית הרכבת.
 .14.4מוסכם בזאת כי במקרה של הפרה יסודית מצד הקבלן של אחד מהסעיפים כאמור בס"ק  19.3.1שתביא
לביטולו של חוזה זה ,או להפסקת מתן השירות על ידי הקבלן ,יהיה על הקבלן לשלם לרכבת פיצויים
מוסכמים בסך של  300,000ש"ח וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן
זכאית הרכבת .למען הסר כל ספק ,סכום הפיצויים המוסכמים יוצמד כאמור בס"ק  14.2לעיל.
 .15שיפוי
מבלי לגרוע מהוראות סעיף  ,12חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן בין אם
הוא נובע מתביעתו של עובד הקבלן או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר,
תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הקבלן 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 והקבלן יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהרכבת תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה
כאמור .הרכבת תודיע לקבלן על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה.
 .16ערבות בנקאית
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 .16.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בקשר עם החוזה ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שהרכבת
תהא זכאית להם ,בין על פי הדין ובין על פי הוראות החוזה ,ימציא הקבלן לרכבת ,בעת החתימה על
חוזה זה ,ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק
הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א ,1981-אוטונומית ,כמפורט בנספח  Eלחוזה זה ,לפירעון עם
דרישה ,צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
)להלן" :המדד"( שבסיסה המדד האחרון הידוע בעת החתימה על חוזה זה ,על סך  1,500,000ש"ח,
ושתוקפה עד  60יום מתום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה ואשר תהיה ניתנת לפירעון עם דרישה
ללא כל צורך בהוכחת הדרישה לפירעונה.
 .16.2מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  16.1לעיל ,לרכבת נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות במקרה שבו
יתווספו אתרים נוספים לביצוע השירותים על ידי הקבלן ו/או במידה וההיקף של חוזה זה יגדל  -הכל
כפונקציה של מחזור המכירות הצפוי או הידוע.
 .16.3הרכבת תהא רשאית לממש את הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה ,ללא התראה מוקדמת ,וזאת בכל עת
בה יפר הקבלן תנאי מתנאי החוזה ,וכן תהיה רשאית לעכב בידיה ,או לזקוף ,לפי שיקול דעתה ,כל סכום
מדמי הערבות ,כנגד כל חוב של הקבלן כלפיה בקשר עם החוזה ,אף אם לא הגיע מועד פרעונו.
 .16.4מימשה הרכבת את הערבות הבנקאית ,כולה או מקצתה ,מתחייב הקבלן להמציא לרכבת ,מיידית,
ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה הסכום המקורי ,בתוספת הפרשי ההצמדה למדד עד לאותו
מועד ,וכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה שתקבע על ידי הרכבת .דין הערבות על פי ס"ק זה
כדין הערבות על פי ס”ק  16.1לעיל ,לכל דבר וענין.
 .16.5בוטל החוזה ,או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והקבלן הוכיח כי אינו חייב לרכבת כל סכום שהוא,
תחזיר הרכבת לקבלן את הערבות הבנקאית.
 .16.6אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של מימושה או בכל
מקרה שהוא.
 .16.7מובהר ומודגש בזאת כי הרכבת תהיה רשאית לגבות מהערבות כל סכום שהוא במידה והתגלה כי קיים
פער בין הדיווח וההכנסות בפועל והקבלן מתחייב להשלים את סכום הערבות תוך  7ימים מהודעת
הרכבת.
 .17העברת זכויות
הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,בקשר עם החוזה ,לרבות,
להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,או בקשר אליו ,אלא אם
כן קבל אישור בכתב לכך מאת 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 התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .18הוראות הדין ,הרכבת ובטיחות
 .18.1הקבלן מתחייב בזאת כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין ובכללם הוראות פקודת
מסילות הברזל ,התשל"ב  ,1972 -חוקי העזר למסילות הברזל והוראות הרכבת בנוגע לביצוע השירותים
והתחייבויותיו על פי חוזה זה ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים קיימים או מומלצים
ובהתאם להוראות הדין והרכבת בנוגע לבטיחות ,רישוי ,תברואה ,בריאות ,ניקיון וגהות עובדים.
 .18.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל בס"ק  ,18.1הקבלן ומי מעובדיו יבצעו את השירותים בהתאם לנספח
הבטיחות המצורף לחוזה זה כנספח יג' למפרט הטכני והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .18.3הקבלן מצהיר כי ינקוט באמצעי זהירות קפדניים עקב היות מקום ביצוע השירותים בקרבת מסילות
הברזל.
 .19ביטול החוזה והפרתו
 .19.1בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לרכבת על פי חוזה זה או הדין,
הרכבת תהיה רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש לקבלן .ניתנה הודעה כאמור
יסתיים תוקפו של החוזה תוך  30יום מיום מסירת ההודעה לקבלן.
הופסק החוזה כאמור יהא הקבלן זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב
בהודעת הרכבת ,כמועד סיום החוזה.
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 .19.2בוטל החוזה כאמור לעיל ,לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים ,או טענה למניעת רווח
בגין הביטול ,ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה עד למועד סיומו של
החוזה.
 .19.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לרכבת על פי החוזה או הדין ,מוסכם במפורש כי
בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן ,תהא הרכבת זכאית לבטל את החוזה מיד:
 .19.3.1הקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית .מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה ,ייחשבו המעשים
או המחדלים הבאים וכל אחד מהם להפרה יסודית מצד הקבלן :הפרת הסעיפים,13 ,9 ,5 ,2 :
.22 ,18 ,17 ,16 ,15
 .19.3.2הוצא נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הקבלן פסול דין.
 .19.3.3האישיות המשפטית היוצרת את הקבלן התפרקה מרצון ,או על פי צו של בית משפט.
 .19.4בוטל החוזה או הסתיים תוקפו ,מכל סיבה שהיא ,מתחייב הקבלן להחזיר מייד לרכבת את מלאי הנייר
המגנטי והתקבולים שבידו וכן כל מסמך ,או רכוש מכל סוג שהוא השייך לרכבת ,ולפנות לאלתר ,הוא,
עובדיו וכל מי מטעמו ,כל משרד וגם שטח כל אתר ואתר ולהחזיר את החזקה הבלעדית בהם לידי
הרכבת .לא מילא הקבלן אחר האמור בס"ק זה ,תהיה הרכבת רשאית להיכנס למשרד ולכל מקום בו
יש יסוד להניח כי מצוי מלאי נייר מגנטי ו/או תקבולים ולקחת את מלאי נייר המגנטי והתקבולים
לרשותה וכן להוציא מן המשרד ו/או מכל אתר כל נכס מטלטל השייך לקבלן ,או לעובדיו ,או למי
מטעמו ,ולתפוס חזקה במשרד .כמו כן תהיה הרכבת רשאית לנקוט בכל הצעדים הנראים לה על מנת
לבטל את תוקף הנייר המגנטי הנמצא ברשות הקבלן.
 .20הכשרה והדרכה
 .20.1מבלי לגרוע מסעיף  2.2.3ונספח ה למפרט לחוזה זה ,הרכבת מתחייבת בזאת להדריך את הצוות הבכיר
של הקבלן לפני תחילת ביצוע השירותים בכל הנושאים התפעוליים ,הניהוליים ,הטכניים והכספיים
הכרוכים בביצוע השירותים על ידו על פי חוזה זה.
 .20.2לאחר העברת ההדרכה על ידי הרכבת כאמור בס"ק  20.1לעיל ,יהא הקבלן אחראי להדרכה מקצועית
ומתאימה של עובדיו הוא ומי מטעמו המיועדים להשתלב בביצוע אחד או יותר מהשירותים נשואי חוזה
זה .ההדרכה כאמור תבוצע על פי תכנית הדרכה שתאושר מראש על ידי הרכבת וכמפורט בנספח ו'
למפרט לחוזה זה.
 .21המשרד
על פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכים הנדרשים באתרים השונים ,הרכבת תעמיד לרשותו של הקבלן משרד
וציוד לניהול ביצוע השירותים על פי חוזה זה באתרים ,כולל ריהוט וציוד כפי שיפורט ויצורף לחוזה זה מעת
לעת בנספח ד' )להלן" :המשרד" או "הציוד" לפי העניין( .צורף משרד ו/או ציוד כאמור לנספח ד' לאחר
חתימתו של חוזה זה ,יחתמו פרטים אלו על ידי הצדדים ,יצורפו לנספח ד' ויהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
בכל האמור לשימוש המשרד ו/או בציוד:
 .21.1הקבלן יהיה אחראי לשמירת ותחזוקה תפעולית שוטפת של המשרד והציוד.
 .21.2הקבלן ישתמש במשרד ובציוד לצורך ביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה בלבד ולא
יהיה רשאי להשתמש במשרד ,בציוד ובשטח האתר לכל פעילות מסחרית או אחרת מלבד האמור.
 .21.3הקבלן לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי במשרד ובציוד ללא הסכמה בכתב ומראש של הרכבת.
 .21.4הקבלן מתחייב להימנע ,בין במעשה ובין במחדל ,מלגרום כל נזק או קלקול במשרד ובציוד והוא מתחייב
לתקן מיד ,על חשבונו ,כל נזק או קלקול שייגרם על ידו או על ידי עובדיו ,לרבות שמירה על הניקיון
וסיוד  /צביעה על פי הצורך ולפי שיקול דעת הרכבת.
 .21.5הקבלן מתחייב לגרום לכך כי המשרד יהיה נעול מעת סגירת הקופה עד פתיחתה.
 .21.6נציג הרכבת יהא רשאי להיכנס למשרד בכל עת לשם עריכת ביקורת.
 .21.7הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחזקתו במשרד הינה רשות בלבד למשך תקופת ההתקשרות וכי עם
סיום החוזה מכל סיבה שהיא עליו לפנות את המשרד ולהחזיר את החזקה בו לרכבת.
 .21.8השימוש במשרד ,בחשמל בתוך המשרד ,בטלפונים במשרד ,ובציוד שבמשרד לצורכי מתן השירותים
בלבד יהיה ללא תמורה .ברם ,אם הוצאות השימוש בטלפונים ו/או בחשמל יחרגו מגדר הסביר ,תהא
הרכבת רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקזז מהכספים המגיעים לקבלן את היתרה החורגת.
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 .21.9הקבלן לא יהיה רשאי לתלות במשרד או בשטח האתר שלטים כלשהם ללא אישורה בכתב ומראש של
הרכבת.
 .22שמירת סודיות
 .22.1הקבלן מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,או להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה ,או בתוקף ,או במהלך ,או אגב ביצוע חוזה זה ,בתוך תקופת
ההתקשרות או לאחריו.
 .22.2מוסכם בזה בין הצדדים שעל הוראות הסכם זה חלות הוראות סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז -
.1977
 .22.3הקבלן מתחייב לחתום בעצמו על הצהרת סודיות לפיה יחוייב הנ"ל למלא אחר הוראות סעיף  22.1לעיל
בהתאם לנספח  Fלחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו .כמו כן הקבלן מתחייב בזאת כי יחתים
את עובדיו וכל מי מטעמו ,על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו הנ"ל למלא אחר הוראות סעיף זה.
 .22.4לצורכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ,
או חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש מקור לידיעה.
 .22.5מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד ,או שיעמוד ,לזכות הרכבת ,על פי חוזה זה או על פי דין,
מוסכם בזאת כי לקבלן 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 הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור לחוזה
זה.
 .23זכות קיזוז ועיכבון
 .23.1מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בחוזה זה וזכותה של הרכבת לכל תרופה או סעד אחרים על פי
החוזה ו/או על פי כל דין ,מוסכם בזה כי הרכבת תהיה רשאית לנכות ,לחלט ו/או לקזז ,כל סכום
שהקבלן יהיה חייב בתשלומו לרכבת ,בין על פי הסכם זה ובין מכח כל עילה אחרת ,כנגד כל סכום שיגיע
לקבלן מהרכבת ,בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם אחר ,או כל חשבון או כל אופן או עילה כלשהי,
בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב ,וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת בגין ביצוע הניכוי  /חילוט /
הקיזוז .מוסכם כי לקבלן לא תהא זכות קיזוז כלפי הרכבת מכל סיבה שהיא.
 .23.2עם סיום תקופת הסכם זה או ביטולו ,מתחייב הקבלן לסלק ולהוציא על חשבונו מאתרי הרכבת
ומסביבתם את כל הציוד ,החומרים והחפצים השייכים לו או לעובדיו ,עוזריו או שליחיו ,או שהובאו
לשם על ידו או על ידם ,אך לרכבת תהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב שעודנו חב הקבלן לרכבת.
מוסכם בזאת כי לקבלן לא תהא כל זכות עיכבון בנוגע לכלים ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או מסמכים
השייכים לרכבת והמצויים ברשותו מכל סיבה שהיא.
 .23.3כמו כן ,תהיה לרכבת זכות עיכבון על הכספים שיגיעו לקבלן מהרכבת ,בין אם על פי הסכם זה ובין אם
על פי כל הסכם אחר ו/או על פי כל חשבון ,אופן או עילה אחרים .הרכבת תהיה רשאית לעכב כספים אלו
תחת ידה עד לסילוק כל סכום שהקבלן יהיה חייב בתשלומו לרכבת ,בין שחובת הקבלן תנבע מהסכם זה
או מהתחייבות אחרת מסוג כלשהו.
 .23.4מובהר כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון בכל נכס של הרכבת אשר נמצא בידיו ו/או שיגיע לידיו
לרבות דו"חות וכל מסמך אחר שהגיע לידי הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בקשר עם השירותים
שיתבצעו על ידו.
 .24העדר ויתור
 .24.1במקרה והרכבת לא תשתמש במקרה מסויים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי חוזה זה ,לא יחשב
הדבר כויתור ,ארכה הנחה ,או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לא לגבי המקרה
המסויים ולא לגבי מקרים לאחר מכן ,ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ,והרכבת תוכל תמיד להשתמש
בזכויותיה בכל עת.
 .24.2כל שינוי ו/או תיקון לחוזה ,או ויתור על זכות מזכויותיו של צד לחוזה ,לא יהיה להם כל תוקף אלא אם
יעשו במסמך כתוב וחתום על ידי הצדדים.
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 .25ניגוד עניינים
 .25.1הקבלן מתחייב לחתום על תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח המצורף כנספח  Cלחוזה ,וכן
מתחייב להחתים את עובדיו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע השירותים על התחייבות בנוסח דומה
ולמסור למתאם ,לפי דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה כאמור.
 .25.2הקבלן מצהיר ,כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות אחרות
אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על פי חוזה זה עבור הרכבת ובין גורמים
אחרים עבורם מבצע הקבלן 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 .הקבלן יודיע לרכבת בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ביצוע שירותים אשר יש ו/או
יהיה בהן כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור.
 .26הוראות שונות במתן השירותים
 .26.1הקבלן ,על חשבונו ואחריותו ,ידאג להסעת עובדיו לסוגיהם לעבודתם ובחזרה וכן להתייצבותם
ולהופעתם במועדים ובשעות המדויקות והימצאותם במקומות ביצוע השירות בפועל לפי תנאי החוזה.
 .26.2החברה מתחייבת להנפיק לכל עובד כרטיס החתמת נוכחות מטעמה הנושא לוגו של החברה ותמונת
העובד .עובד החברה יחתים כרטיס נוכחות בכל תחילה וסיום משמרת.
 .26.3הרכבת תתיר לחברה הזוכה לעשות שימוש בשעוני הנוכחות שלה לצורך התחשבנות שעות העבודה
בלבד.
 .26.4מנהלי החברה יעברו על דו"חות הנוכחות של העובדים ויאשרו כי אכן בוצעו שעות השרות כמפורט
במפרט השירותים המצ"ב כנספח ב'.
 .26.5בכלל האמור לעיל ,ניהול רישומי נוכחות שוטפים ,עדכניים ומפורטים אודות העובדים לסוגיהם ,כולל
שעות עבודתם בפועל .תיאור המשמרות/המשימות/תפקידים ומקום ביצועם וכן ניהול יומני אירועים
בהתאם להנחיות המתאם .החברה מצהירה ומסכימה בזה במפורש כי קיום ההתחייבויות שלעיל הינו
חלק חיוני בכלל מערכת השירות לפי החוזה ,כי התיעוד האמור עשוי להידרש על ידי המתאם בהתאם
לזכויות הרכבת לפי החוזה בין היתר בקשר לבדיקה ,בקורת ואישור כל חשבון/חשבונית שתוגש לו על
ידי החברה בגין דמי השירות ,וכי היא בלבד תהיה אחראית ותישא בכל התוצאות הנובעות ו/או
העלולות לנבוע מאי-קיום התחייבויות אלה במלואן.
 .27כח עליון
 .27.1הרכבת ו/או הקבלן לא יחשבו כמי שהפרו את הסכם זה או שלא קיימו תנאי מתנאיו ,אם הסיבה
להפרת ההסכם או לאי קיום התנאי הינה כח עליון.
" .27.2כח עליון" לצורכי הסכם זה משמעו שריפה ,התפוצצות ,אסון טבע.
 .27.3הצדדים מצהירים ומתחייבים כי הפרת הסכם ו/או אי קיום תנאי מתנאיו מחמת "כח עליון" לא תשמש
עילה בידם לבטל הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ולא תשמש עילה לתביעה כלשהי של צד כלפי משנהו.
 .28עבודה בחירום
 .28.1על אף האמור בכל הוראה בהסכם זה  -במצב חירום ימשיך הקבלן לקיים הוראות הסכם זה ללא
תוספת תמורה כלשהי .מבלי לגרוע מן האמור ,במצב חירום יספק הקבלן לעובדיו או מי מטעמו ,את כל
האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום ,לרבות ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי ולספקם ברציפות
ולאלתר .על הקבלן להיות ערוך בכל עת ,ומוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות סעיף זה.
 .28.2לצורך 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.
 .28.3מובהר 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".
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 .29חובות הקבלן
בחוזה זה כל החובות החלים על הקבלן חלים גם על עובדיו ,משמשיו ,שליחיו או מי מטעמו של הקבלן וכל
האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך ,וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.
 .30הודעות
הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה ,בקשר לענין מענייני החוזה ,שתישלח בדואר
רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו ,תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום 72
שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר .על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה
ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ומועד המסירה הוא שיקבע.
 .31כתובות הצדדים
כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________
הקבלן

הרכבת
אישור

כבא כוחו של
מרחוב
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח
הקבלן מצהיר בזאת כי ההחלטה של הקבלן לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין ,כי החתומים על חוזה זה
מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת הקבלן כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.
תאריך

עו"ד  /רו"ח
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נספח  - Aמפרט השרותים
מצורף בקובץ נפרד
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נספח B
אישור עריכת ביטוח
תאריך___/___/____ :
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"(
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 18085 .תל אביב 61180
א.ג.נ,.
הנדון") ___________ :הקבלן"(
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן ,על שם הספק בקשר עם אספקת
שירותי ניהול ותפעול כספים ואספקת שירותים בתחום מכירת כרטיסים ,הפקת כרטיסי רב קו ושירותי תמיכה
מקצועית בתחום הכרטוס וכן השירותים הנלווים )להלן" :השירותים"( ,בין היתר ,בקשר עם חוזה שנערך
ביניכם לבין הקבלן כמפורט להלן:
א .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם 1980-כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד
כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,בגבול אחריות של ) ₪ 20,000,000עשרים
מיליון שקלים חדשים( לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת היה ויטען ,לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי היא נושאת
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.
ב .פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגוף ו/או רכוש,
לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת או מי מטעם הרכבת בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של
) ₪ 4,000,000ארבעה מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או
מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.
ג .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח נאמנות עובדים ) Crime /יש למחוק את החלופה המיותרת( המבטח אובדן או נזק כספי לרכבת כתוצאה
מהונאה ו/או מעילה ו/או מרמה מצד המועסקים בידי הקבלן במסגרת ולשם ביצוע השירותים ,בגבול אחריות
בסך של  ₪ 200,000למקרה ולתקופת ביטוח .הרכבת נקבעה כמוטב בלעדי לקבלת תגמולי הביטוח בכל הקשור
לאובדן או נזק כספי לרכבת ,וזאת בקביעה בלתי חוזרת.
הביטוח כולל מועד למפרע ,שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע השירותים )אך לא לאחר יום ____________(.
הביטוח כולל תקופת גילוי בת  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.
ד .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח כספים המבטח נזק לרכבת כתוצאה מגניבת כספים שיתקבלו אצל הקבלן במסגרת השירותים ,וזאת בעת
אחסנתם במשרדי הקבלן ו/או בעת העברתם ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 50,000למקרה ולתקופת ביטוח .הרכבת
נקבעה כמוטב בלעדי לקבלת תגמולי הביטוח בכל הקשור לנזק לרכבת כאמור ,וזאת בקביעה בלתי חוזרת.
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כללי
 .1הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעם הרכבת ,ובלבד שהוויתור על
זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .2חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסות הנ"ל ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות העצמית הנקובה בהן ,אינה
חלה על הרכבת ו/או מי מטעמה.
 .3הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרכבת ,ואנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרכבת.
 .4הננו מתחייבים ,כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,המצוינת
בהם ,אלא בהודעה מראש של  30יום לרכבת ,בכתב ,בדואר רשום.
.5

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

.6

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

)חתימת
המבטח(

)חותמת
המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(
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נספח  -Cתצהיר העדר ניגוד עניינים

א.

אני ,_____________ ,ת.ז _____________ .מצהיר בזאת ,כי נכון למועד הגשת ההצעה
לרכבת בדבר שירותי מתן ייעוץ פנסיוני ,אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה בכדי
להפריע לביצוע שירותי על פי פנייה זו להצעות וכי אינני קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או עקיף,
בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות על פי פנייה זו להצעות.

ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעות אינני מייעץ ו/או נותן
שירותים בתחום הפנסיוני לחברות ביטוח ו/או לחברה הקשורה לחברות הביטוח.
אני מתחייב לדווח מראש לרכבת על כל כוונה שלי ,להתקשר בכל התקשרות שיש עימה חשש
לניגוד עניינים עם מתן השירותים.

ג.

אני מתחייב להודיע לרכבת באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של
ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

ד.

ידוע לי כי על סמך התחייבותי זו הסכימה החברה להתקשר עימי לצורך ביצוע השירותים וכי
אם אפר תנאי כלשהו מהתחייבותי זו תהא החברה רשאית לסיים עימי את הסכם העסקה
לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לחברה במקרה כזה.

ה.

ידוע לי כי במידה שתחליט הרכבת ,כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד
מעיסוקי האחרים ,אצטרך לבחור בין השניים מיידית ואם לא אפעל מיידית לסיום עיסוקי
האמור לאלתר ,אצטרך להפסיק את מתן השירותים לרכבת ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה
כלפי הרכבת.

___________________
תאריך

____________________
חתימה

אישור עו"ד:
אני הח"מ עו"ד _______________ מס' רישיון____________ מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע
בפני מר/גב' ____________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז .מס'___________  /המוכר/ת לי אישית ,ולאחר
שהזהרתי לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות
הצהרתו וחתם עליה.
_____________________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת
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נספח D
תצהיר
בהתאם להוראת סעיף 2ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976

אני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ________________________ )להלן" :המציע"( בהליך
מס'  61772פניה לקבלת הצעות מחיר לייעוץ ,כתיבה וליווי של מכרז סייבר לרכבת ישראל

.2

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

.3

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

.4

אני מצהיר בזאת כדלקמן )יש לסמן  Xבריבוע המתאים(:
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ) (2עבירות
לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א ) 1991 -להלן" :חוק עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום,
התשמ"ז – ) 1987להלן" :חוק שכר מינימום"(;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק
שכר מינימום ,אולם נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק
שכר מינימום ,על פי הפירוט בטבלה דלהלן ,וכי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז טרם חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
מס"ד

פירוט העבירה

תאריך ההרשעה

]מספר סעיף ושם החוק הרלבנטי[

]חודש ושנה[

1
2
3
4

.5

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

.6

אני מצהיר בזאת כדלקמן )יש לסמן  Xבריבוע המתאים(:
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הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ) 1998להלן" :חוק שוויון זכויות"(
לא חלות על המציע )ככל ומועסקים במציע פחות מ 25-עובדים(.
או
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן )ככל ומועסקים במציע מעל 25
עובדים ופחות מ 100-עובדים(.
היה והמציע מעסיק יותר מ 100-עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב
גם כדלקמן )יש לסמן  Xבריבוע המתאים(:
כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
או לחילופין
כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.
לצורך סעיף  6הנ"ל" ,מעסיק" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.
המציע מתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנכ"ל משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
.7

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך

חותמת חברה

חתימת מורשה/י חתימה

הריני לאשר כי ביום _______________ התייצב בפני עו"ד _______________ מרח' _______________
אשר ב_______________ מר  /גב’_______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות
תעודת זהות מספר_______________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________
תאריך

_______________
חותמת וחתימת עו"ד
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נספח

E

תצהיר
בהתאם להוראת סעיף  9לבעלי מוגבלות
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נספח

F

ערבות ביצוע
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

הנדון :ערבות מס' ____________________________
לבקשת _______________________________________ )להלן" :הקבלן"( אנו ערבים ואחראים בזה כלפי
רכבת ישראל בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך של  ₪ 1,500,000שתדרשו מאת הקבלן בקשר למילוי התחייבויותיו
של הקבלן על פי חוזה שנחתם בינכם ומספרו __________.
סכום הערבות ,יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )המדד הכללי( )להלן" :המדד"( כשמדד הבסיס הנו המדד
הידוע ביום______________ )הוצאת הערבות( .לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד
הידוע ביום התשלום בפועל לבין המדד.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך
 7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ .הננו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות לפי הוראה בכתב
חתומה על ידי רכבת ישראל אשר תתקבל במשרדנו  10ימי עסקים לפני תום תוקף הערבות.

בכבוד רב,

____________
שם החותם ותפקידו
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נספח G

התחייבות לשמירה על סודיות
 .1אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע
השירותים ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעת הקבלן או מי מטעמו על רכבת
ישראל או בקשר אליה ,במשך ביצוע השירותים ,בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם
ביצוע השירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע בצוע השירותים.
"מידע" לענין סעיף זה  -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר ,נתונים ,שמות,
כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי ניהול חשבונות ,שיטות עבודה,
רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים
של מוצרי ייצור ,חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של הרכבת וכל אינפורמציה אחרת,
בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך אחרת ,בקשר עם הרכבת.
 .2אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים עבור רכבת ישראל ,על תוכנם או על היקפם
לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המנהל הכללי של רכבת ישראל.
 .3אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע
השירותים נשוא ההסכם.
 .4אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי
אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים
מטעמי.
 .5אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעם הקבלן בבצוע
השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות לשמירת סודיות המידע על
פי מסמך זה ,כפי שפורטו לעיל.
 .6לא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל.
 .7אני מתחייב להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו .במידה ויינקטו נגדי
הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני מתחייב להודיע על כך לרכבת באופן מיידי על מנת
לאפשר לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע ,ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את
החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.
 .8אני מצהיר כי ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל הרכבת אני
מחויב לשמור על סודיותו המלאה ,וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור
האזרחי הן במישור הפלילי.
 .9אני מתחייב למסור לרכבת ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לרכבת ,יהא
מקורו אשר יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה ,דיסקט ,העתק ,צילום ,פלט או מידע הנמצאים על
גבי מדיה מגנטית ,ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור
ו/או בדיקה שיערכו על-ידי הרכבת ,בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על-ידי הרכבת ,וזאת בכל עת ובכל
מקום שבו אתבקש לעשות כן.
 .10התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם הרכבת מכל סיבה שהיא ,ותעמוד בתוקפה עד
להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו הרכבת תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע ועד בכלל.
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