(החוזה יעודכן בהתאם לזכיית הספק בהליך המכרזי)

חוזה מס' ______
שנערך ונחתם בלוד ביום _____ לחודש _________ שנת 9102

בין

רכבת ישראל בע"מ ח.פ29-113400-4 .
מרחוב יוספטל  ,1לוד
מיקוד  ,1186311ת.ד 151
(להלן" :הרכבת")
מצד אחד,

לבין

______________________________
______________________________
______________________________
(להלן" :הספק")
מצד שני,

הואיל:

והרכבת מעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ תכנון סטטוטורי ורישוי ,כהגדרתם להלן
והכל כמפורט בחוזה זה על נספחיו (להלן" :השירותים") ,ובהתאם לכך פרסמה
הרכבת מכרז פומבי מס'  41122למתן השירותים הנ"ל;

והואיל:

והספק הציע לרכבת לקבל על עצמו את ביצוע השירותים ,כהגדרתם להלן והוא
מצהיר כי הינו בעל הידע ,הניסיון והמומחיות בתחום ביצוע השירותים וכן הינו
בעל כוח אדם מקצועי מתאים ומוכן לקבל על עצמו את ביצוע השירותים ,במועדים
ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

והרכבת הסכימה להצעת הספק ,הכל כמפורט בהוראות חוזה זה;

והואיל:

והצדדים הסכימו כי חוזה זה הינו חוזה מסגרת וכי היקף השירותים שיוזמנו ,באם
יוזמנו ,יהיו בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה של הרכבת ,הכל כמפורט בחוזה זה
ובמסמכי המכרז;

והואיל:

ושני הצדדים החליטו ,כי שירותי ייעוץ תכנון סטטוטורי ורישוי ,יינתנו שלא
במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד ,אלא כאשר הספק 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 הספק על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע
מכך הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת
בהתחשב באופי השירותים על פי חוזה זה ויתר התנאים הכרוכים בביצועו לפי
חוזה זה ההולמים לדעת הצדדים התקשרות לביצוע שירותים במסגרת יחסי ספק
עצמאי ומזמין שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;

והואיל:

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

אי לזאת ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

כללי
1.1

המבוא והנספחים לחוזה זה דלהלן ,מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עמו:
 .1.1.1נספח א' :נספח השירותים (להלן" :נספח א'" או "נספח השירותים")
 .1.1.4נספח ב' :נספח התמורה (להלן" :נספח ב'" או "נספח התמורה")
 .1.1.8נספח ג' :אישור עריכת ביטוח (להלן" :נספח ג'" או "נספח הביטוח")
 .1.1.2נספח ד' :ערבות בנקאית לקיום החוזה (להלן" :נספח ד'" או "ערבות ביצוע")
 .1.1.5נספח ה' :העברה בנקאית (להלן" :נספח ה'")
 .1.1.6נספח ו' :הצהרת סודיות (להלן" :נספח ו'")
 .1.1.1נספח ז' :הודעות למציעים (להלן" :נספח ז'")
(הכל יחד להלן" :החוזה")

1.4

בהסכם זה יהיו למונחים שלהן המשמעויות שבצדם ,זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות
אחרת:
"המתאם"  -מי שנקבע כמתאם מטעם הרכבת ,לרבות כל אדם ו/או גוף המורשה בכתב על
ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.
"המכרז" – מכרז פומבי מס' .41122
"השירותים" – ייעוץ תכנון סטטוטורי ורישוי ,בהתאם לדרישות הרכבת וכמפורט בחוזה
ובנספח השירותים.

1.8

מסמכי החוזה השונים יפורשו בהתאמה אלא אם צוין אחרת .היה ועל אף האמור לעיל
תתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי החוזה ,יפורשו המסמכים על פי סדר הקדימויות
הבא:
1.8.1

הוראות החוזה ונספחיו;

1.8.4

ההצעה ונספחיה;

1.8.8

המכרז ונספחיו;

1.2

כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה.

1.5

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

1.6

.4

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

השירותים
4.1

בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה זה ,ובכפוף להן ,הרכבת מוסרת
בזאת לספק והספק מקבל על עצמו את השירותים נשוא חוזה זה ומתחייב לבצע את
השירותים בהתאם לנספח השירותים המצורף לחוזה זה כנספח א' והמהווה חלק בלתי נפרד
הימנו ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מעת לעת על ידי הרכבת וזאת בשקידה,
בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה.

4.4

מובהר ,כי חוזה זה הינו חוזה מסגרת לפי מטלות ,אשר תוצאנה מעת לעת לספק בהתאם
לצרכי הרכבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וכי אין בהוראות החוזה כדי לחייב את הרכבת
להוציא לספק מטלות כלשהן ו/או מטלות בהיקף כלשהו .הספק מוותר בוויתור סופי ומוחלט
על כל טענה ו /או תביעה במקרה בו לא תוצאנה לו מטלות כלל ו/או תוצאנה מטלות חלקיות

ככל שתהיינה ו/או לוח הזמנים לביצוע המטלה יתארך ו/או ישתנה .עוד יובהר ,כי אין באמור
בחוזה זה בכדי להעניק לספק בלעדיות במתן השירותים נשוא החוזה וכי הרכבת שומרת
לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה ,למסור את השירותים נשוא חוזה
זה או שירותים דומים לכל ספק אחר ו/או לבצעם בעצמה .הספק מוותר בזאת על כל טענה
ו/או דרישה ,ובויתור סופי ומוחלט ,בכל מקרה בו לא יוצאו מטלות כלל.
4.8

הספק יספק לרכבת את השירותים ,כהגדרתם להלן ,לאחר שהרכבת מסרה לידו הזמנה
עבודה ממוחשבת ו/או כתב מטלה (להלן" :הזמנה" ו/או "מטלה") הכפופה לקבלת אישור
תקציבי מתאים ברכבת .בכל מטלה שתימסר לספק יפורטו:
 מהות העבודה.
 מועד תחילת ביצוע העבודה נשוא המטלה.
 מנהל המטלה ברכבת.
 מספר ימי העבודה המשוערים לביצוע מטלה.
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4.2

מובהר ,כי הרכבת רשאית ,בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהספק ליתן את
השירותים נשוא מכרז זה ,כולם או חלקם ,במשרדי הרכבת .הספק מוותר בויתור סופי
ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת ו/או מי מטעמה אם הרכבת תחליט לנהוג
כאמור.

4.5

הספק יידרש לרכוש מחברת רמדור רישיון שימוש לעבודה במערכת "רמדור נט" לצורך מתן
השירותים נשוא חוזה זה.

4.6

מובהר בזאת ,כי הספק יידרש לעבוד בכל רחבי הארץ ,בהתאם לוועדות התכנון והבנייה
ורשויות הרישוי הרלוונטיות ועל פי הנחיית המתאם מטעם הרכבת ו/או מי מטעמו.

תקופת ההתקשרות
8.1

תקופת ההתקשרות הראשונה היא בת  93חודשים מיום חתימת החוזה (להלן" :התקופה
הראשונה") ,עם זכות ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות שלא
תעלנה על  40חודשים במצטבר מתום התקופה הראשונה (להלן" :תקופת האופציה").

8.4

מובהר ,כי כל עוד לא הודיעה הרכבת על אי הארכת החוזה בכתב ,הרי שחוזה זה יחשב כאילו
הוארך על ידי הרכבת .למען הסר ספק ,מובהר ,כי אין הספק יכול להתנגד להארכת החוזה
וככל שהרכבת תהיה מעוניינת להאריך את החוזה ,ייחשב חוזה זה כאילו הוארך.

8.8

הרכבת תהא רשאית להביא את החוזה לידי גמר לפני תום תקופת ההתקשרות או להפסיק
במהלך התקופה בהודעה מראש ובכתב לספק  81יום מראש וזאת מבלי שתצטרך לתת
נימוקים לצעד זה.

8.2

.2

הופסק החוזה כאמור ,יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד
הנקוב בהודעת הרכבת ,כמועד סיום החוזה.

הצהרות הספק
מבלי לגרוע מכלליות הצהרותיו של הספק במבוא לחוזה זה ,הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
2.1

כי קרא ,הבין ומסכים לכל מסמכי המכרז והוא מתחייב למלא את כל האמור במסמכים אלה
לרבות הבהרות שניתנו ו/או יינתנו למכרז על ידי הרכבת ,באם ניתנו  /יינתנו.

2.4

כי ידועים לו מהות והשירותים הנדרשים לפי חוזה זה וכי הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח ,ידע,
מומחיות ,ציוד וכוח אדם מיומן ומוסמך לביצוע השירותים בהתאם לחוזה זה ,וכן כי הינו
בעל היכולת הכלכלית ,האיתנות הפיננסית והכושר הארגוני הנדרשים לשם ביצוע
התחייבויותיו נשוא חוזה זה.

2.8

כי כל המשאבים המפורטים בסעיף  2.4לעיל ימשיכו להיות ברשותו לכל אורך תקופת החוזה,
לרבות תקופת האופציה.

2.2

כי יבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,בנאמנות ,בדייקנות ,במומחיות ,ביעילות
ובמירב הקפדנות ,האיכות והידע המקצועי ,על פי הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר,
והכל לשביעות רצונה המלא של הרכבת ,במועדים ובמקומות שיידרשו בנסיבות המקרה ו/או
כפי שייקבע על ידי הרכבת ,הכל לפי העניין.

2.5

כי ידוע לו ,כי האחריות לטיב השירותים והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה זה ,חלות עליו
בלבד ,וכי אין במתן אישור על ידי הרכבת על פי הוראות חוזה זה כדי לגרוע מהתחייבויותיו
של הספק.

2.6

כי הסכים לקבל על עצמו לבצע את השירותים במתכונת הקבועה בחוזה זה כחוזה מסגרת,
כנגד התמורה הקבועה בחוזה ,וכי אין בהוראות החוזה בכדי לחייב את הרכבת להוציא לספק
הזמנות בהיקף כלשהו .הספק מוותר בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה במקרה
בו לא תוצאנה לו מטלות כלל.

2.1

כי ידוע לו 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 מיסים ,היטל ,אגרה ,תשלומי
חובה וכיוצ"ב ,המוטלים עליו על פי כל דין לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

2.3

הספק מתחייב בזאת לדווח לרכבת באופן שוטף לגבי ביצוע השירותים ו/או דיווחים מפעם
לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ,וכן למסור לרכבת דיווחים מיוחדים רלוונטיים
לביצועו של חוזה זה ,ולמען הסר ספק ,ללא כל עלות נוספת מצדה של הרכבת.

2.4

הספק יבצע את השירותים נשוא חוזה זה בהתאם לדרישות החקיקה ו/או התקנות ו/או הדין
ו/או הוראות ו/או הנחיות בתחום נשוא השירותים לרבות התקנים הישראלים וכי הוא בעל
הרישיונות ,ההיתרים ,הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לניהול פעילותו העסקית
בכלל ולביצוע השירותים ,כהגדרתם בחוזה זה.

2.11

כי התקשרותו בחוזה זה וביצוע התחייבויותיו על פיו ,אינן עומדות בסתירה ו/או נוגדות כל
דין ,צו ,פסק דין או התחייבות ,או מפרות כל חוזה ,בין בכתב ובין בעל פה ,של הספק כלפי צד
שלישי כלשהו.

2.11

כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,הוא אינו מפר ולא יפר זכויות כלשהן של צד שלישי,
בקניין רוחני ו/או זכות אחרת או סותרת ו/או סוד מסחרי של צד שלישי כלשהו ,בארץ ו/או
בחו"ל.

2.14

כי לא הציע  /יציע ו/או נתן  /ייתן ו/או קיבל  /יקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה
ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או
מעשה ו/או מחדל של הרכבת או נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת ו/או מי מטעמה ו/או
כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות נשוא חוזה זה ,ו/או כל הזמנה או מטלה הנובעים
ממנו.

2.18

כי ידוע לו כי ההתקשרות הינה עימו בלבד ,וכי אין באפשרות הספק לבצע כל חלק של
המטלות באמצעות קבלני משנה ,אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב מהרכבת ,הן לגבי מהות
העבודה והיקפה והן לגבי זהות הספק והעובדים מטעמו ולתוכן העבודות והפעולות שיבוצעו
על ידו.

2.12

הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל ביקורת שתיערך בקשר עם ביצוע השירותים נשוא החוזה,
בין של הרכבת עצמה ,בין של הממשלה ,בין של הכנסת ועדותיה או שלוחותיה ,ובין של מבקר
המדינה.

.5

התחייבויות הספק
5.1

הספק מתחייב להיערך בכל הנדרש לביצוע כל השירותים נשוא החוזה ולהיענות לכל מטלה
מכל סוג שהיא ,בכל עת ,ובמועדים הנדרשים ,והכל כנדרש וכמפורט בנספח א' לחוזה.

5.4

הספק מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה ונספחיו על פי ההוראות
וההנחיות שייתנו לו על ידי הרכבת ו/או המתאם מטעם הרכבת וכן בהתאם לדרישות כל דין
ו/או רשות מוסמכת מטעם הממשלה ו/או דרישות הרכבת וכן לפי נוהל העבודה ורמת הביצוע
המקובלים לעניין ביצוע השירותים נשוא החוזה.

5.8

הספק מתחייב ,כי הוא בדק את כל התוכניות ,הנהלים ,החוקים ,התקנות וכל דרישה אחרת
של הרשויות המוסמכות ,לרבות נהלי הרכבת ,ככל ויתעדכנו מעת לעת ,אשר חלים על ביצוע
השירותים נשוא חוזה זה ו/או עשויים להשפיע על התקשרותו בחוזה זה.

5.2

כח אדם
א .הספק מתחייב בזאת ,במהלך תוקפו של חוזה זה ,להעסיק בביצוע השירותים נשוא
ההסכם ,כח אדם כשיר ,מיומן ,מקצועי ,ואיכותי ,בעל יכולת וניסיון מוכח בביצוע
שירותים נשוא ההסכם והכל בהתאם לנדרש בנספח א' ובהתאם לצורך הרכבת לשם
ביצוע איכותי ובמועד של הוראות הסכם זה .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של
החוזה ועילה לביטולו המיידי (ולהלן ":הצוות המקצועי").
ב .כל החלפה ו/או שינוי עובדים יתקבל רק באישור המתאם ברכבת .הספק מתחייב ,כי
ישתמש במספר עובדים שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
ג .השירותים נשוא ההסכם יבוצעו על ידי צוות עובדים מטעמו של הספק הכולל בעלי מקצוע
ורישיונות מתאימים ,אם נדרשים ,לצורך ביצוע השירותים .קבעה הרכבת או המתאם
מטעמה כי דרוש מומחה או עובד מיומן מסוג מסוים או בעל רישיון מסוים ,תחייב קביעה
זו את הספק.
ד .הספק מתחייב לקיים בכל תקופת הסכם זה לגבי העובדים שיועסקו על ידה במתן
השירותים ויתר התחייבויותיה על פי הסכם זה את האמור בהוראות כל דין ,לרבות בחוקי
העבודה שיהיו בתוקף מעת לעת ,הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על השירותים
נשוא חוזה זה .הספק יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין
שהוא .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.
ה .הספק יעמיד כח אדם חילופי לעובדיו ו/או מי מטעמו בתקופת היעדרם מעבודתם במשך
תקופת הסכם זה ,מחמת כל סיבה שהיא .כח האדם החלופי יהא ברמה אשר לא תפחת
מרמתו של כח האדם המקורי שאושר ע"י המתאם מטעם הרכבת וברמה הנדרשת בהסכם
זה ,והוא טעון אישור של נציג הרכבת .חפיפת העובדים והעברת הידע בין העובדים ,לרבות
ידע ייעודי שקשור לביצוע שירותים נשוא הסכם זה ברכבת ,יתבצעו באחריותו ועל חשבונו
של הספק.
ו .הספק מתחייב להשתמש במספר עובדים שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו על פי
חוזה זה.
ז .למען הסר כל ספק ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות
תקופת האופציה (ככל ותמומש) ,להורות לספק להחליף כל איש צוות ,אם הרכבת סבורה
כי אותו בעל תפקיד אינו ממלא את תפקידו כהלכה או איננו מתאים לתפקידו או מכל
סיבה אחרת וזאת מבלי שהרכבת תהיה חייבת לנמק את החלטתה .הספק מתחייב

להחליף את איש הצוות תוך  03ימים ולהעמיד תחתיו איש צוות אחר ,אשר עומד בכל
הדרישות ,כמפורט בנספח השירותים ובכפוף לאישור איש הצוות על ידי הרכבת .הרכבת
לא תפצה את העובד בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שעשויים להיגרם לו בשל
הפסקת העסקה או סירוב לקבל עובד או הרחקתו של עובד כאמור לעיל.
ח .היה ומכל סיבה שהיא ,הספק החליט להחליף את אחד או יותר מאנשי הצוות מטעמו,
במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופת האופציה (ככל ותמומש) ,הספק מתחייב
להעמיד לאישור הרכבת תוך  03ימים איש צוות במקומו ,אשר עומד בכל הדרישות
כמפורט בנספח השירותים .החלפת איש הצוות כפופה לאישור המתאם מטעם הרכבת
ו/או מי מטעמו.
5.5

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

5.6

.6

הספק מתחייב ,כי הוא מנהל ספרים כדין ובידו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות
ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות),
התשל"ו.1416-

תיאום ופיקוח
6.1

מנהלת יחידת סטטוטוריקה ורישוי ברכבת ישראל ו/או מי מטעמה ישמשו כנציגי הרכבת
לביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה (להלן" :המתאם").

6.4

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

6.8

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

6.2

הספק ימסור למתאם ,ועל פי בקשת המתאם ,דין וחשבון ו/או הסברים לעניין מתן
השירותים מידי פעם בפעם וכן ימסור למתאם כל הסבר שיידרש על ידו.

6.5

מנהל הצוות
א.

הספק מתחייב בזאת למנות עובד מטעמו ,בין שהינו עובד אורגאני ובין שהינו עובד
עצמאי (פרילנסר) הנמצא בהתקשרות חוזית עימו ,כמנהל צוות ,שיוביל מטעם הספק
את מתן השירותים במסגרת החוזה ויהא אחראי לכל מחויבויות הספק לכל אורך
תקופת ההתקשרות (להלן" :מנהל צוות").

ב.

מנהל הצוות מטעם הספק נדרש להיות בעל לפחות תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר
על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהתחומים הבאים :גיאוגרפיה ו/או אדריכלות
ו/או הנדסה אזרחית או שהינו בעל תואר שני בתכנון ערים.

ג.

מנהל הצוות האמור לעיל יהא טעון אישור מוקדם של הרכבת .במקרה בו הספק הציג
מנהל צוות מטעמו ,אשר לדעת הרכבת אינו עונה על דרישותיה ואינו יכול למלא תפקידו
כאמור בנספח א' ,לרכבת תהיה הזכות להביא הסכם זה לסיומו.

ד.

מנהל הצוות יהיה ,בין היתר ,הגורם המקצועי מטעם הספק אליו תוכל הרכבת לפנות
בכל עת לעניין מתן השירותים ויתר התחייבויות הספק על פי חוזה זה.

ה .שם מנהל הצוות__________________ :
טלפון_________________________ :
פקס__________________________ :
דוא"ל_________________________ :
ו.

למען הסר כל ספק ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפת מנהל הצוות
במהלך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה (ככל ותהיה) וזאת על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט .הספק מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתיו ,תוך  03ימים ,מנהל
צוות אחר ,אשר עומד לכל הפחות בתנאים המפורטים בנספח השירותים ובכפוף לאישור
המנהל מטעם הרכבת ו/או מי מטעמו.

ז.

היה ומכל סיבה שהיא ,הספק החליט להחליף את מנהל הצוות ,הספק מתחייב להעמיד
לאישור הרכבת תוך  03ימים ,מנהל צוות במקומו אשר יעמוד לכל הפחות בתנאים
המפורטים בנספח השירותים .החלפת מנהל הצוות כפופה לאישור המתאם מטעם
הרכבת ו/או מי מטעמו.

ח .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי היה ומכל סיבה שהיא יוחלף מנהל הצוות ,בין
ביוזמת הרכבת ובין ביוזמת הספק ,הספק מתחייב ליתן את השירותים באופן רציף הן
במהלך תקופת ההחלפה והן לאחריה וכן לדאוג לחפיפה מסודרת ולשימור הידע שנצבר
על ידי מנהל הצוות המוחלף.
6.6

הספק מתחייב בזאת שבכל עת במהלך תוקפו של חוזה זה ,יפעיל משרד ו/או מוקד ,הכולל
מחשב ,מכשירי טלפון ,מכשיר טלפון נייד ופקסימיליה זמינים ותוכנות עדכניות רלוונטיות
ויהיה מחובר לתקשורת בדואר אלקטרוני באמצעות רשת האינטרנט לטובת מתן השירותים
והתחייבויותיו על פי חוזה זה ,שאליו יוכלו המתאם מטעם הרכבת ו/או מי מטעמו לפנות בכל
עת לגבי כל עניין הנוגע לחוזה זה.

.1

התמורה
1.1

תמורת מתן השירותים ותמורת ביצוע יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ,תשלם
הרכבת לספק תמורה על בסיס שעות עבודה בפועל בהתאם לתעריף חשכ"ל ליועצים לניהול
(מקצועות שונים) עבודה מתמשכת  31%ובניכוי אחוז הנחה בשיעור של ____________
(אחוז ההנחה בו נקב הספק בהצעתו הכספית במכרז מס'  )41122והכל כמפורט בנספח
התמורה (נספח ב' לחוזה) (להלן" :התמורה").

1.4

הרכבת תשלם לספק את התמורה בגין המטלות שהוצאו לספק בכתב .למען הסר ספק,
מוצהר ומוסכם ,כי התמורה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כלל הוצאותיו האפשריות של
הספק לרבות ,אך לא רק :הוצאות בגין העסקת יועצי משנה (ככל שיותר לספק לעשות שימוש
ביועצי משנה) ,העתקות אור ,הכנת תוכניות שרטוטים והדמיות מחשב ,מתן הסברים ו/או
הבהרות ו/או מצגות בנוגע לעבודה ו/או מטלה שניתנה לספק ע"י הרכבת ולגורמים הנדרשים
בכל מועד שיידרש לכך ,והצגת עבודתו כולה או חלקה לפי דרישה ,תוכנות ורישיונות ,תרגום,
הדפסה ,כריכה ושכפול מסמכים ,הוצאות אדמיניסטרטיביות של הספק ו/או מי מטעמו,
לרבות הוצאות נסיעה ,טלפונים ,שירותי משרד ,מחשוב ואינטרנט ,ביגוד ,ביטוח ,אש"ל ,רכב,
וכן כל הוצאה אחרת הקשורה לביצוע השירותים הנדרשים .הספק לא יציג כל דרישה
לתשלום שאינה לפי שעות העבודה שביצע בפועל .מובהר בזאת כי על אף שהשירותים
יינתנו בכל רחבי הארץ הרכבת לא תשלם דמי נסיעה ו/או ביטול זמן נסיעה.

1.8

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על ידי הרכבת לפי חוזה זה ולפי דרישת הרכבת,
ימציא הספק לרכבת את האישורים הבאים:
1.8.1

תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1415-

1.8.4

אישור מפקיד המס או מרו"ח המעיד שהספק מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1415-

1.8.8
1.2

אישור ניכוי מס במקור בהתאם לדרישות מס הכנסה;

מכל מקום מובהר בזאת ,כי התמורה שתשולם לספק תהא כמפורט בסעיף  1.1לעיל ובהתאם
לביצוע בפועל של המטלות וזאת ללא קשר לכמות אנשי הצוות שידרשו לעמוד לרשות הרכבת
ו/או שיועסקו על ידי הספק.

1.5

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  4.4להלן ,יובהר כי שכר הצוות כולו על כל
הוצאתיו הנלוות ,כלול במסגרת התמורה המגיעה לספק ,וכי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום
נוסף.

1.6

באם הרכבת תבקש מהספק לבצע שירותים נוספים ,הקשורים ו/או נובעים מהמטלה
שנמסרה לספק ,תחושב התמורה על בסיס שעות עבודה בפועל ,בהתאם לתעריף חשכ"ל

ליועצים לניהול (מקצועות שונים) עבודה מתמשכת  31%ובניכוי אחוז ההנחה בו נקב הספק
בהצעתו הכספית במכרז מס'  ,41122כמפורט בנספח התמורה (נספח ב' לחוזה).
1.1

חשבון ,אשר יוגש על ידי הספק ,ייבדק תחילה על ידי הרכבת ,וזאת בתוך  81יום ממועד
הגשתו במתכונת הנדרשת .החשבון יוגש במתכונת שתיקבע ע"י הרכבת ,ובכל חשבון שיוגש
על ידי הספק יצוינו ,בין היתר ,מספר החוזה ,תאריך הגשה וכיוצ"ב .לא הוגש החשבון
בהתאם למתכונת הנדרשת ,רשאית הרכבת להחזירו לידי הספק ,על מנת שיתקנו באופן
מיידי.

1.3

הספק יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו ,1415-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 המגיע לספק מהרכבת ,תשולם לספק  25ימים מתום
החודש 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 הספק כמפורט בנספח ה' המצורף לחוזה ושיחתם על ידי הספק ועל ידי
הבנק כנדרש .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא
הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת.
המציע הזוכה יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים
לצורך תשלום עבור עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת ישראל.

1.4

התמורה שתשולם לספק תהא צמודה למדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) ,כפי שמתפרסם
מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד
הגשת ההצעות למכרז מס'  .41122המדד יחושב למועד תשלום התמורה בפועל.

1.11

לתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי הרכבת לספק במועד תשלומו של כל תשלום
ותשלום על פי חוזה זה.

1.11

כל מס ,היטל ותשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים ו/או על
העסקה שעל פי חוזה זה ,יחולו על הספק וישולמו על ידו.

1.14

למען הסר ספק מובהר ,כי הרכבת תנכה מס מלא במקור מכל חשבון שהוגש לה ,אלא אם כן
המציא הספק לרכבת מראש אישור רשויות המס בדבר חבות שונה של הספק בגין ניכוי
במקור ,כאמור לעיל.

1.18

התמורה הינה סופית ,קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת לספק ,לרבות רווח
עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים הנדרשים וכן יתר התחייבויותיו של הספק
על פי חוזה זה או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרכבת העלאות או
שינויים בתמורה ,בהתאם לחוזה זה וכאמור להלן ,בין מחמת עלויות שכר עבודה  /תמורה,

שינויים בשערי מטבעות ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים
מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.
1.12

.3

יודגש ,כי ככל שתתגלע בין הרכבת לבין הספק מחלוקת כלשהי לגבי החשבון ו/או התשלום,
הרי שאין במחלוקת זו כדי לגרוע משאר מחויבויות הצדדים על פי החוזה.

ניגוד עניינים
3.1

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

3.4

הספק מתחייב להודיע לרכבת על לקוחות אחרים עבורם הוא מבצע ייעוץ סטטוטורי ו/או
ליווי ו/או קידום תכניות סטטוטוריות בתוך  81יום ממועד חתימת הסכם זה.

3.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הספק ליידע את הרכבת על כל שינוי בלקוחותיו האחרים
מיד עם היוודע הדבר.

3.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הספק שלא להעניק שירותי ייעוץ סטטוטורי ו/או להכין
ו/או ללוות ו/או לקדם תכנית עבור גוף אחר בתחום אשר נמסר לו למטלה במסגרת הסכם
זה ,אלא בכפוף לאישור הרכבת מראש ובכתב.

3.5

כן מתחייב הספק להודיע לרכבת מיד עם קבלת מטלה על כל לקוח אחר שלו ,אשר הספק
מעניק עבורו שירותי ייעוץ סטטוטורי ו/או הכנה ו/או ליווי ו/או קידום תכנית סטטוטורית
בתחום המטלה שנמסרה לספק .לרכבת שמורה הזכות לבטל את המטלה במקרה בו סברה
הרכבת ,כי מתקיים ניגוד עניינים או חשש כאמור והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/ואו
דרישה בעניין זה.

3.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו מכין ו/או מקדם ו/או מלווה הספק תכנית אשר יש בה
כדי להשפיע על הרכבת ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מתחייב הספק להביא תוכנית זו לידיעת
הרכבת במועד שנודע לו על קיומה.

.4

העדר יחסי עובד מעביד
4.1

הספק מצהיר ,כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מי מטעמו לבין
הרכבת יחסי עובד ומעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע השירותים ,ויתר
התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ,ייחשבו כעובדים של הספק בלבד ,ולא ייווצרו בינם
לבין הרכבת כל יחסי עובד ומעביד גם במידה והשירותים ,כולם או חלקם ,יינתנו במשרדי
הרכבת על פי דרישתה.

4.4

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים ,כי הספק ישמש כספק עצמאי לביצוע השירותים ויתר
התחייבויותיו לפי חוזה זה ,והוא בלבד יישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמיסים ,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 על פי חוזה זה לרכבת ,לרבות לפקח ,להדריך או להורות לספק או
לעובדים מטעם הספק ,אלא כאמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן ,ולא תהיינה
לספק או לעובדים מטעמו ,כל זכות של עובד המועסק על ידי הרכבת ,והם לא יהיו זכאים
לכל תשלומים ,פיצויים ,הטבות או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם הרכבת.

4.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הואיל והספק משמש כספק עצמאי בביצוע השירותים
והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה זה ,הוא לבדו יהיה אחראי כלפי עובדיו ו/או מישהו
מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה ,בגין כל מקרה של פגיעה ,פציעה ,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 על פי חוזה זה.

4.2

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

4.5

היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד או עובדים של הספק או כל מי
מטעם הספק הינם עובדים של הרכבת ,בין ביחד עם הספק ובין בנפרד ,כי אז מתחייב הספק
לפצות ולשפות את הרכבת ,מיד 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.

.11

שיפוי ואחריות לנזקים
11.1

הספק לבדו יהא אחראי על כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לרכבת ו/או לעובדיה
ו/או לפועלים מטעמה ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו

עקב ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ו/או בקשר עמן ו/או עקב מעשה או מחדל של הספק
ו/או הפועלים מטעמו.
11.4

הספק ישפה את הרכבת ,מיד עם דרישה ראשונה ,בסכום שייקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו
בגין כל נזק אשר ייגרם לה לרבות שכר טרחת 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 אחרא י בגינו כאמור והרכבת תהא רשאית להיפרע מן הספק בדרך של עיכוב תשלום
ו/או קיזוז וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית על פי דין ובלבד שעותק מכל תביעה
הועבר לספק מיד עם קבלתה ושניתנה לספק אפשרות להתגונן.

11.8

חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הספק בין אם הוא נובע
מתביעתו של עובד הספק או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור
אחר ,תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה
אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה
בקשר לתביעתה בגין האמור ,בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר
שהרכבת תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור ובלבד שהרכבת הודיעה
לספק על קיום תביעה ו/או דרישה כאמור ואפשרה לו להתגונן ולהגן על הרכבת מפניה.

11.2

למען הסר ספק ,מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק ,אשר יישא בכל
התשלומים ,ההוצאות ,הנזקים ושכר טרחת עורכי דין שייפסקו על ידי בית המשפט או
שייקבעו בהסדר שיאושר על ידי רכבת והספק .יודגש ,כי הספק מתחייב שלא לפגוע במוניטין
רכבת ישראל ואין באמור בסעיף זה משום היתר לספק להציג מצגים בשמה של רכבת ישראל
ו/או להגיע להסכמות ו/או פשרות ו/או הסדרים מבלי לקבל את הסכמת רכבת ישראל מראש
ובכתב.

11.5

לא פעל הספק כאמור בסעיף זה ולא קיבל על עצמו את הטיפול בתביעה ,תפעל רכבת ישראל
נגד הדרישה או התביעה בעצמה והספק יישא בכל ההוצאות הקשורות והנובעות מכך .מובהר
כי חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לרכבת ישראל ינבע מפסק דין ובין אם מכוח
הסכם פשרה ובין מכל סיבה שהיא.

.11

קיזוז ועיכבון
11.1

הרכבת תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת הספק לפי חוזה זה או לפי כל התקשרות
אחרת ,מן התמורה אשר תשולם לספק בהתאם להוראות חוזה זה.

11.4

לרכבת תהא הזכות לנכות ,לחלט ו/או לקזז מכל סכום אשר יגיע לספק ,בין על פי חוזה זה
ובין בדרך אחרת כלשהי ,כל סכום ,בין אם קצוב או שאינו קצוב ,המגיע ו/או שיגיע לרכבת
ללא צורך במתן הודעה מוקדמת בגין ביצוע הניכוי ,החילוט ו/או הקיזוז.

מובהר ,כי זכות זו הינה זכות בלעדית של רכבת ישראל ולספק לא תהיה כל זכות עיכבון בכל
נכס של הרכבת ו/או שירות לו זכאית הרכבת בהתאם לחוזה זה ו/או בקשר לעבודות
שיתבצעו על ידי ספק השירות.
11.8

.14

כמו כן ,תהא הרכבת רשאית לעכב כל תשלום לספק ,בין אם על פי חוזה זה ובין אם לפי כל
חוזה אחר ו/או חשבון ,אופן או עילה אחרים .הרכבת תהא רשאית לעכב כספים אלו תחת
ידה עד לסילוק כל סכום ו/או פעילות שהספק יהא חייב כלפי הרכבת ,בין שחובתו נובעת
מחוזה זה או התחייבות אחרת.

איסור העברת זכויות
14.1

הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,הנובעות בין
במשתמע ובין במפורשות מחוזה זה ,לרבות להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו,
או מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,או בקשר אליו וזאת ללא אישורה מראש ובכתב של
הרכבת.
לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר ,או כל גוף משפטי מאוגד,
או בלתי מאוגד ,או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה.

14.4

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

.18

קניין רוחני ,שימוש במסמכים והבעלות בהם
18.1

בסעיף זה "מידע" -כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know Howידיעה ,מסמך ,תכתובת,
תכנית ,נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור במתן השירותים ולצורך
השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה אחרת או דרך של שימור ידיעות בצורה
חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת ,הקשורים ו/או הנוגעים
לחוזה זה.

18.4

כל המידע בקשר לחוזה זה ,בין אם הושלמו המסמכים או השירותים ובין אם לאו ,הינו רכוש
הרכבת .הקניין הרוחני על כל המידע ותוצרי חוזה זה ,בין אם נערך במדיה מגנטית ובין אם
מודפסים או כעותקים קשיחים ,יקום לבעלות הרכבת עם יצירתם ,ללא כל תמורה נוספת
מעבר לתמורה שנקבעה על פי חוזה זה ,והרכבת תהא רשאית להשתמש בהם לפי ראות עיניה
וללא הגבלות כלשהן ,מבלי שהספק יקבל עבור כך תמורה נוספת מעבר לתמורה שנקבעה על
פי חוזה זה" .בעלות" בסעיף זה משמע  -לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות

המסחריים ו/או מדגם ו/או מוניטין ו/או כל זכות קניין אחרת ,רשומים או לאו ,המתייחסים
למסמכים האמורים.
18.8

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש בלוגו של הרכבת וכן לא לפרסם את העבודות נשוא
החוזה אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב ומראש מהרכבת .אי מתן תשובה מהרכבת לא
תיחשב בשום שלב כמתן רשות לפרסום או לשימוש כלשהו.

18.2

הספק מתחייב שלא להגיש כל בקשה לרישום פטנט או קניין רוחני אחר בקשר עם חוזה זה
ועם העבודות המבוצעות בו על ידו ,בין בעצמו ובין עם אחר ,אלא באישור בכתב ומראש של
הרכבת .הרכבת תהא רשאית לסרב לבקשה ,לאשרה ,או להתנותה בתנאים הכל בהתאם
לשיקול דעתה .מובהר בזאת ,כי הרכבת תהא רשאית לדרוש כי רישום הפטנט ו/או כל קניין
רוחני אחר ייעשה על שמה ו/או על שם כל גורם אחר שתורה ,ללא כל תמורה נוספת לספק.

18.5

עם סיום ביצוע השירותים ,הפסקתם או ביטולם ,יחזיר הספק לרכבת את כל המסמכים אשר
נמסרו לשימושו מבלי להעתיקם ומבלי שעשה איזשהו שימוש בהם ,אלא לצורך ביצוע חוזה
זה .הובא חוזה זה לידי גמר כאמור לעיל ,חייב הספק למסור לרכבת את המקור
(האורגינלים) אשר ברשותו ,בתוספת הצהרה בכתב שלא השאיר ברשותו או ברשות אדם
אחר כל מידע או מסמך אחר במקור .מודגש בזאת ,כי ככל שקיימת לספק חובה שבדין
לשמור ברשותו מידע כלשהו ,הרי שהספק יוכל לעשות כן ,בכפוף לחובת הסודיות הנדרשת
ממנו בהתאם לחוזה זה ,אולם אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הספק כאמור לעיל ,למסור
לרכבת העתק מתוצר זה.

18.6

בנוסף על האמור לעיל ,וכן על פי דרישת הרכבת בכל שלב שהוא בתקופת החוזה או בסיומו,
יעביר הספק לידי הרכבת כל מידע אותו הכין הספק בהתאם להוראות חוזה זה ,על גבי
דיסקטים ,קבצים (או אמצעי אחסון מידע דומה) ,כאשר המידע מותאם לשימוש על ידי
הרכבת בתוכנה אשר הרכבת הורתה לו ,על פי שיקול דעתה ,מראש ובכתב .הספק לא יהיה
זכאי לשום תשלום נוסף בעד השירותים האמורים בסעיף זה.

18.1

מבלי לגרוע מהוראות החוזה האחרות ,מוסכם כי לספק אין ולא תהיה כל זכות עכבון ו/או
שעבוד ו/או כל זכות אחרת במידע ובתוצרי חוזה זה .בעלותה של הרכבת במידע ובתוצרי
החוזה בהתאם להסכם זה הינה ראשונה וקודמת לכל תנייה או הוראה אחרת בין הספק לבין
מי מספקיו ו/או נושיו ו/או עובדיו ו/או יועצי המשנה שלו ביחס לשירותים על פי חוזה זה.

18.3

הספק מצהיר ומתחייב ,כי לא יפר קניין רוחני ,זכויות יוצרים ,סימן רשום ,פטנטים וכיוצ"ב
של כל גורם שהוא במתן השירותים על פי חוזה זה .ככל שלצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה
זה נדרשת רכישת מסמך ו/או מוצר ו/או רישיון המוגן בזכויות יוצרים כאמור לעיל ,הספק
לבדו ,אחראי על חשבונו ,להשיגו .הפרתו של סעיף זה הינה הפרה יסודית של החוזה.

18.4
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למען הסר ספק ,הבעלות על כל המפות ,התוכניות ,התרשימים ,החישובים וכל המסמכים
אשר הספק קיבל על עצמו להכינם בהתאם להוראות הסכם זה ,תחשב כמועברת לרכבת
מרגע קבלתם על ידי הספק או על ידי כל אדם או גוף אחר לפי הוראות הספק והרכבת תהיה
רשאית להשתמש בהם לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן ומבלי שהספק יקבל עבור זאת
פיצוי או כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות הסכם זה.
הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של הרכבת ,בין לתביעות
כספיות ובין לתביעות של זכות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.

שמירת סודיות
12.1

הספק מתחייב בזה ,כי הוא עצמו ,לרבות עובדיו ו/או מי מטעמו ,ישמרו בסוד ולא יעבירו ,לא
יודיעו ,לא ימסרו ,ולא יביאו לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע חוזה
זה והשירותים על פיו.

12.4

הספק מתחייב לחתום על הצהרת סודיות בנוסח המצורף כנספח ו' ,להחתים את עובדיו וכל
הבא מטעמו לצורכי מתן השירותים ,על התחייבות בנוסח דומה ולמסור למתאם ,לפי
דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה כאמור.

12.8

לצורכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,שרטוט ,רשימה,
מפרט ,חשבון ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש
מקור לידיעה.

12.2

הספק מצהיר בזה ,כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף  113לחוק העונשין,
התשל"ז ,1411-חלים על חוזה זה.

12.5

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

12.6

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד ,או שיעמוד ,לזכות הרכבת ,על פי חוזה זה או
על פי דין ,מוסכם בזאת כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עיכבון ו/או שיעבוד
ו/או כל זכות שהיא ,לגבי מסמכים ,מידע או ציוד השייכים לרכבת או שיגיעו לידי הספק בשל
כל דבר ועניין הקשור לחוזה זה.
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ביטוח
15.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על
חשבון הספק ,למשך כל תקופת החוזה וכל עוד אחריות הספק קיימת (ובכל מקרה לעניין
ביטוח אחריות מקצועית ,לתקופה נוספת בת  8שנים לפחות ,מתום תקופת חוזה זה או כל

הארכה לו) ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף לחוזה זה כנספח ג',
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,בהתאמה) ,אצל
חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין .על אף האמור לעיל ,וככל ולא יועסקו
בידי הספק עובדים במסגרת ו/או בקשר עם החוזה ,לספק תהא הזכות שלא לערוך את
הביטוח הנקוב בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
מובהר בזה ,כי גבולות האחריות הנקובים באישור עריכת הביטוח הינם בש"ח ,והמרתם
לסכומים בדולר ארה"ב מקובלת ,ובלבד שלא יפחתו מערכם הנקוב בש"ח ,בהתאם לשער
הדולר ארה"ב הידוע במועד עריכת ההסכם.
15.4

ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת ,על הספק להמציא לידי הרכבת ,לפני תחילת מתן
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת
הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחי הספק.
כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא לידי הרכבת אישור עריכת ביטוח
מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד
חוזה זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  15.1לעיל.

15.8

מובהר ,כי גבולות האחריות ,הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק ,כמפורט באישור עריכת
הביטוח ,הינם בבחינת דרישה מזערית ,המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא
החבות על פי חוזה זה .מוסכם בזאת ,כי לספק לא תהיה כל טענה כלפי הרכבת או מי מטעם
הרכבת ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

15.2

לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הספק
כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים
את הביטוחים נושא האישור ,להתחייבויות הספק על פי חוזה זה.

15.5

מוצהר ומוסכם ,כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן
מטילות על הרכבת או מי מטעם הרכבת כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק,
טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על
הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין
אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

15.6

הספק פוטר את הרכבת ואת הבאים מטעם הרכבת וכן את מדינת ישראל  -משרד התחבורה,
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידי הספק או על ידי מי מטעם הספק לחצרי
הרכבת או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או
תביעה כלפי הנזכרים לעיל ,בגין אובדן או נזק כאמור; ואולם ,הפטור כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.

15.1

אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק ,על הספק
לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף או
משלים לביטוחי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי הרכבת
וכלפי הבאים מטעם הרכבת ,ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.

15.3

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים או
חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג ,כי בידי קבלני המשנה
פוליסות ביטוח ,בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי חוזה זה .לחילופין ,לספק נתונה
הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי הספק.

15.4

מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי הרכבת ביחס לשירותים במלואם ,לרבות
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה ,ועל הספק תחול האחריות
לשפות את הרכבת בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים שניתנו
או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור ,אם ייגרם ,בין אם אובדן או נזק כאמור
מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 15.11אין בעריכת ביטוח הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויות הספק בהתאם
לחוזה ,ולא יהיה בעריכת ביטוחי הספק כדי לשחרר את הספק מחובת הספק לשפות ו/או
לפצות את הרכבת ו/או מי מטעם הרכבת ,בגין כל נזק ,שהאחריות לו חלה על הספק על פי
חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 15.11על הספק לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים ,ההוראות
והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידי הספק על פי החוזה .על הספק החובה למלא
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב ,תשנ"ה 1445 -ואחר כל הצווים
והתקנות שהותקנו על פיו ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שהספק,
עובדי הספק ו/או קבלני משנה מטעם הספק ועובדיהם ,שיועסקו במתן השירותים ,לרבות
אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת
ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
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ביטול החוזה והפרתו
16.1

הפסקת התקשרות
בכל אחד מהמקרים המנויים להלן לרכבת תהא הזכות להפסיק ההתקשרות לאלתר:
א .לא עמד הספק באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ובדגש על קיום
דרישות החקיקה ו/או התקנות ו/או הדין ו/או הוראות ו/או הנחיות בתחום נשוא
השירותים ,בדגש על כל רישיון ו/או תעודה ו/או דרישה מכח כל דין כאשר הינם בתוקף מלא
במהלך כלל תקופת ההתקשרות.
ב .הפר הספק או לא קיים תנאי מנאי חוזה זה ,והרכבת הודיעה לספק בהודעה בכתב מאת
המתאם ברכבת כי עליו לתקן המעוות לשביעות רצון הרכבת ותוך המועד שנקבע בהודעה לא
תוקנה ההפרה כאמור.
ג .בקרות כל אחד מהמקרים הבאים בהם הספק:
 )1הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך  1ימים מדרישת הרכבת
בכתב לעשות כן.
 )4לא נענה לדרישות הרכבת לביצוע המטלות ו/או השירותים לתקופה של  1ימים רצופים;
 )8הסתבר לרכבת ,כי פעילותו מתנהלת בניגוד לחוק ו/או לנוהג ו/או לתקנים המחייבים
ו/או לדרישות הרכבת על פי הסכם זה ,והספק סירב לתקן את הליקויים החמורים;
 )2הספק ו/או מי מבעליו הוכרזו כפושט רגל ו/או כמוגבל באמצעים ו/או פסול דין ו/או
לחלופין אם הוחל בהליכי פירוק הספק ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר
עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטלין
ולא הוסר תוך שבועיים משעת הטלתו ("צו"  -לרבות כל צו וסעד זמני).
 )5נעשה מעשה או מחדל המחייבים את הרכבת לפי כל דין בהפסקת ההתקשרות.
 )6התקבלה הוראה אצל הרכבת ,מגורם ממשלתי המוסמך לכך ,להפסיק את ההתקשרות.
 )1נגד הספק או החברה ו/או מי מבעליה נפתח תיק פלילי ו/או חקירה פלילית (שאינה
תעבורה).

16.4

ביטול חוזה  -בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לרכבת על
פי הסכם זה או הדין ,הרכבת תהיה רשאית לבטל הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש
לספק ,מכל סיבה שהיא .ניתנה הודעה כאמור יסתיים תוקפו של ההסכם תוך  81יום מיום
מסירת ההודעה לספק.

 16.8תנאים לקיום לאחר ביטול ו/או הפסקת התקשרות
א .חוזה זה בוטל או הופסק או היקפו צומצם עקב הפרה יסודית של הספק ,תהיה הרכבת רשאית
לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי לפגוע בזכויותיה האחרות ,להזמין  -על חשבון הספק אצל
ספק אחר ,או לבצע בעצמה את העבודה האמורה בחוזה זה.
ב .במקרה והמחיר שישולם לספק האחר יעלה על המחיר שנקבע בעד עבודה בחוזה זה ,רשאית
הרכבת לחייב בהפרש המחיר את הספק ולגבות ההפרש האמור כשהחשבון בחתימת הספק
האחר ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום ששילמה הרכבת לספק זה.
ג .עם סיום הסכם זה ו/או ביטולו ו/או הפסקתו בכל דרך שהיא ,יחזיר הספק כל ציוד ו/או כלים
השייכים לרכבת והנמצאים ברשותו ,וכן יפנה הספק את שטח האתרים וכן כל מקום שהורשה
להשתמש בו לצורכי מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה .לא יעשה כן ,ייחשב הספק למסיג
גבול .כן תהיה רשאית הרכבת ,מבלי לפגוע בכל זכות הנתונה לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין,
לאחוז בכל האמצעים הנראים לה על מנת לפנות את הספק מן האתרים ומשטח מסילות
הברזל ,לסלק כליו ומיטלטליו ו/או לשלחם לביתו או למשרדו הרשום  -על חשבונו ואחריותו
והספק מאשר את פעולות הרכבת מראש ומבלי שיהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות
בנוגע לכך.
ד .גמר חשבון :הופסק החוזה או הופסקו השירותים במהלך ביצוע של הזמנה ,מכל סיבה שהיא,
תשלם הרכבת לספק תשלום בהתאם לחלק היחסי אשר בוצע בפועל ,לפי הערכת המתאם.
למען הסר ספק ,קביעת המתאם לעניין החלק היחסי שבוצע בפועל ,כאמור לעיל ,הינה סופית
ותחייב את הספק.
ה .הספק מוותר בזה וויתור מלא ,סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויות
הרכבת להפסקת ו/או סיום ההתקשרות כאמור בסעיף זה.
ו .הסתיים תוקפו של חוזה זה ,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.
.11

פיצוי מוסכם ועמידה בלו"ז
11.1

הספק יבצע את השירותים תוך היצמדות קפדנית ללוח הזמנים בהתאם להנחיות המתאם,
שיינתנו מעת לעת .מובהר ,כי עיכובים הנובעים מהרכבת ו/או מי מטעמה לא ייחשבו במניין
לוח הזמנים .ככל ויחול עיכוב מצד הספק בביצוע השירותים ,מכל סיבה שהיא ,על הספק
לעדכן את המתאם מטעם הרכבת ,בכתב בדבר עיכוב כאמור ,ללא דיחוי.

11.4

במקרה של הפרה מצד הספק ,כמפורט בחוזה זה ,אשר תביא לביטולו של חוזה זה ,יהיה על
הספק לשלם לרכבת פיצויים מוסכמים בסך של  92,111ש"ח (במילים :עשרים וחמישה אלף

שקלים) וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להם תהיה זכאית
הרכבת .הצדדים מסכימים בזאת ,כי סך פיצויים מוסכמים אלה הינם סבירים ביחס לנזק
הראשוני שעלול להיגרם לרכבת בשל הפרת החוזה על ידי הספק .סכומי הפיצויים האמורים
יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
11.8

האמור בסעיפים לעיל לא יפגע בזכותה של הרכבת לתבוע מהספק פיצויים בשל אי ביצוע
משביע רצון של השירותים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי חוזה זה בהתאם לאמור בו,
או על פי כל דין .למען הסר כל ספק ,הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא תגרע מכל זכות
ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית הרכבת.

11.2

הרכבת תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל ,מכל סכום
שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת לרבות חילוט
הערבות .תשלום הפיצויים או הניכויים ,אין בו משום שחרור הספק מאחריותו להשלים את
השירותים או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ו/או כדי לגרוע מכל סעד שעומד לטובת
הרכבת בין מכוח החוזה ובין מכוח הדין.

.13

ערבות לקיום החוזה
13.1

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק בקשר עם הסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד ,שהרכבת תהא זכאית להם ,בין עפ"י דין ובין עפ"י הוראות ההסכם ,יפקיד הספק,
במעמד החתימה על חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית,
לפירעון עם דרישה ,בהתאם לנוסח המפורט כנספח ד' המצורף לחוזה זה ,על סך 21,111
ש"ח (במילים :חמישים אלף שקלים חדשים) .ערבות זו תהיה בתוקף עד  61יום מתום
תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה לרבות תקופת האופציה ,ככל שתמומש .הערבות תהיה
ניתנת לפירעון עם דרישה ללא כל צורך בהוכחת הדרישה לפירעונה (להלן" :הערבות").

13.4

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (המדד הכללי ,כפי שמתפרסם מעת לעת על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עד למועד פירעונה בפועל .כמדד בסיס ישמש המדד
הידוע ביום הוצאתה.

13.8

הרכבת תהא רשאית ,מבלי לגרוע מזכותה להפעיל סעד או תרופה אחרים המוקנים לה עפ"י
ההסכם ו/או עפ"י כל דין ,לממש את הערבות ,כולה או חלקה ,ללא התראה מוקדמת ,וזאת
בכל עת בה יפר הספק תנאי מתנאי ההסכם ,וכן תהיה רשאית לעכב בידיה ,או לזקוף ,לפי
שיקול דעתה ,כל סכום מדמי הערבות ,כנגד כל חוב של הספק כלפיה בקשר עם ההסכם ,אף
אם לא הגיע מועד פירעונו.

13.2

מימשה הרכבת את הערבות ,כולה או מקצתה ,מתחייב הספק 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.

13.5

בוטל ההסכם ,או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והספק הוכיח כי אינו חייב לרכבת כל
סכום שהוא ,תחזיר הרכבת לספק את הערבות ,לפי העניין.

13.6

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק ,במקרה של
מימושה או בכל מקרה שהוא.

13.1

.14

הספק יישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות ,הארכתן ,הגדלתן ובכל הנוגע
אליהן.

העדר ויתור
במקרה והרכבת לא תשתמש במקרה מסוים 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 המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן ,ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ,והרכבת תוכל תמיד
להשתמש בזכויותיה בכל עת.

.41

חובות הספק
בחוזה זה כל החובות החלים על הספק חלים גם על עובדיו ,שליחיו או מי מטעמו ,לרבות קבלני משנה
מטעם הספק וכל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך ,וזאת כשאין כוונה אחרת
משתמעת.

.41

סמכות שיפוטית
הצדדים מצהירים ומסכימים כי סמכות השיפוט המקומית בעניינים הקשורים ו/או הנובעים מחוזה
זה ,תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

.44

הודעות
הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה ,בקשר לעניין מענייני החוזה ,שתישלח
בדואר רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו ,תחשב כאילו נמסרה
לתעודתה עם תום  14שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר .על אף האמור לעיל ,ניתן
למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או במכשיר
פקסימיליה ומועד המסירה או מועד שיגור הפקסימיליה ,לפי העניין ,הוא זה שיקבע.

.48

כתובת הצדדים
כתובת הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הרכבת

הרכבת

הספק

