נספח א'
נספח השירותים
 .1הספק יעניק לרכבת את השירותים ,כהגדרתם להלן ,לאחר שהרכבת מסרה לידיו הזמנת
עבודה הכפופה לקבלת אישור תקציבי מתאים ברכבת.
 .2שירותי הייעוץ נשוא החוזה כוללים ,בין היתר:
 .2.1ניתוב וקידום ההליך הסטטוטורי הרצוי והיעיל ביותר לפרויקט תחבורתי ,הנדסי
ומסחרי למען אישורו במהירות המרבית.
 .2.2מעקב אחר קידום ההליך הסטטוטורי כאמור לעיל.
 .2.2ייצוג הרכבת מול גורמי התכנון במשרדי ממשלה ובוועדות התכנון השונות ,ובכלל זה
עריכת פגישות הכנה לקראת הדיונים ,הנחיית מנהלי הפרויקטים ,והשתתפות בישיבות
המתקיימות עם גורמי התכנון במשרדי הממשלה ובוועדות התכנון השונות.
 .2.2מעקב אחר יישום החלטות גורמי התכנון השונים.
 .2.2מתן יעוץ סטטוטורי ותכנוני שוטף ליחידה הסטטוטורית ברכבת.
 .2.2סיוע במניעת התנגדויות עתידיות ,פתרון קונפליקטים במהלך קידום התכנית ,והצגת
חלופות לקידום התכנון וצמצום לוחות הזמנים בפרויקטים השונים.
 .2.2הכנת מצגות לפי דרישת המתאם.
 .2.2השתתפות בישיבות תיאום עם גורמים חיצוניים (לרבות ,בין היתר ,חח"י ,ישובים,
מע"צ ,ועדות מקומיות ,ועדות מחוזיות ,ועדות ארציות ,ות"ל).
 .2.2בדיקה והתייחסות לתכניות סטטוטוריות של גורמי חוץ.
 .2.12הנחייה וקידום מתכננים להכנה והגשת היתרי בנייה בוועדות התכנון והרישוי עד למתן
אישור.
 .2.11סיוע במחלוקות מקרקעין מול רשויות ומשרדי ממשלה שונים גם בהתייחס לסיכומי
עבר.
 .2.12יעוץ תכנוני באגרות והיטלי פיתוח.
 .2.12הספק יגיש דו"חות התקדמות ככל שיידרש על ידי המתאם.
 .2.12הספק יגיש לוחות זמנים לכל משימה בכתב המטלות ככל שיידרש לכך ע"י המזמין
לרבות :תיאור המשימה ,תאריך התחלה ותאריך יעד.
 .2.12הספק יציין בנוסף את אבני הדרך המרכזיות למילוי המשימה .התיאור יכלול את
הבאים :שם אבן הדרך  /יעד ,התוצרים המתקבלים עם השלמתה ותאריך היעד
להשלמתה.
 .2לצורך ייעול תהליכי העבודה ,קיצור לוחות זמנים ויצירת בסיס נתונים מרכזי עדכני ,הרכבת
בחרה במערכת רמדור נט מסמכים לניהול הפרויקטים ומסמכי הפרויקטים שהיא מבצעת.

לפיכך:
 .2.1הספק יעביר ויקבל מ/אל צוות הפרויקט תכניות ,מסמכים ,הודעות וסיכומי ישיבות גם
באמצעות המערכת.
 .2.2השימוש במערכת אינו דורש התקנה כלשהי אלא גלישה באתר אינטרנט בלבד.
 .2.2לצורך השימוש במערכת ,על כלל המתכננים  /מתכנני המשנה  /יועצים  /מנהלי
הפרויקטים לרכוש מחברת רמדור ,רישיון שימוש לעבודה במערכת .הרישיון הינו לכלל
פרויקטי הרכבת במחיר מוזל שהוסכם מול חברת רמדור עבור יועצי הרכבת.
 .2צוות העבודה
 .2.1הספק יעסיק מבין עובדיו ו/או ישכור את שירותיו של צוות לצורך מתן השירותים.
יודגש ,כי אנשי הצוות יהיו טעונים אישור של המתאם מטעם הרכבת ו/או מי מטעמו
עבור ביצוע כל מטלה ו/או פרויקט.
 .2.2בכל עת ובכל מקרה שבו הרכבת סבורה שאחד או יותר מעובדי הספק אינו ממלא את
תפקידו כראוי ,תהא הרכבת רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בהסבר
כלשהו ,לדרוש מהספק כי אותו עובד לא יועסק בביצוע השירותים ויוחלף בעובד אחר.
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.
 .2.2מנהל צוות
 .2.2.1כתנאי לחתימת החוזה עם הספק ,האחרון יידרש להציג לרכבת תוך  12ימים
ממועד ההודעה על הזכייה ,מנהל צוות מטעמו שיהא אחראי לביצוע כל
מחויבויות הספק לכל אורך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת האופציה ככל
ותמומש) .מנהל הצוות נדרש לעמוד בתנאים הבאים:
 .2.2.1.1מנהל 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.
 .2.2.1.2מנהל הצוות האמור לעיל יהא טעון אישור מוקדם של הרכבת .במקרה בו
מנהל הצוות לא אושר על ידי הרכבת ,הרכבת תהא רשאית לבטל את
זכייתו של הספק.
 .2.2.1.2יובהר ,כי מנהל הצוות מטעם הספק יכול להיות הן עובד אורגאני אצל
הספק והן עובד עצמאי (פרילנסר) הנמצא בהתקשרות חוזית עם הספק.
 .2.2מנהל הצוות יהיה ,בין היתר ,הגורם המקצועי מטעם הספק אליו תוכל הרכבת לפנות
בכל עת לעניין מתן השירותים ויתר התחייבויות הספק על פי החוזה שנחתם עימו.
 .2.2למען הסר כל ספק ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפת מנהל הצוות
במהלך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה (ככל ותמומש) וזאת על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט .הספק מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתיו תוך  12ימים מנהל
צוות אחר ,אשר עומד לכל הפחות בדרישות המפורטות בסעיף  2.2.1לעיל ובכפוף
לאישור המתאם מטעם הרכבת ו/או מי מטעמו.
 .2.2היה ומכל סיבה שהיא ,הספק החליט להחליף את מנהל הצוות ,הספק מתחייב להעמיד
לאישור הרכבת תוך  12ימים ,מנהל צוות במקומו אשר יעמוד לכל הפחות בדרישות
המפורטות בסעיף  2.2.1לעיל .החלפת מנהל הצוות כפופה לאישור המתאם מטעם
הרכבת ו/או מי מטעמו.
 .2.2מבלי 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.

