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חוזה מס' __________
שנערך ונחתם ב_____ ביום ____ לחודש ____ שנת ______

בין

רכבת ישראל בע"מ ח.פ52-004361-3 .
מבניין הנהלת הרכבת ,יוספטל  ,1לוד
(להלן" :הרכבת")
מצד אחד;

לבין
_________________ ת.ז/.ע.מ/.ח.פ________________________ .
מכתובת _________________________________________________
(להלן" :הספק")
מצד שני;

והואיל:

והרכבת מעוניינת להתקשר בחוזה עם הספק לשם קבלת שירותי תכנון ראשוני ,סטטוטורי,
מוקדם ,מפורט ופיקוח עליון של הקמת מסילות ברזל בהתאם להגדרתם ותיאורם בחוזה זה,
במסמכי המכרז על נספחיו ובתנאים המפורטים בחוזה זה על נספחיו (להלן" :השירותים"),
ובהתאם לכך פרסמה מכרז פומבי מס'  2207לקבלת השירותים הנ"ל (להלן" :המכרז");

והואיל:

והספק הגיש הצעתו במכרז לביצוע כלל השירותים שפורטו במכרז ,בהתאם לכל תנאיו של
המכרז על נספחיו ותנאיו של חוזה זה;

והואיל:

והרכבת קיבלה את הצעת הספק ,אשר הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז והחליטה להתקשר עם
הספק בהסכם לביצוע השירותים ,הכל בכפוף למפרט ולהוראות חוזה זה;

והואיל:

והספק מצהיר ,כי הינו בעל הידע ,הניסיון והמומחיות בתחום השירותים האמורים וכן הינו
בעל כוח אדם מקצועי מתאים ובכמות המספקת לשם ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה,
ומוכן לקבל על עצמו ביצוע השירותים ,במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים נשוא ההסכם 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 העבודה כמתחייב ממעמד זה ,בהתאם לאמור
בחוזה זה;
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והואיל:

ולספק ידוע כי היקף ביצוע השירותים ,יהיה בפועל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת
ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה וכי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בכמות
כלשהי;

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 העסקה עפ"י
התקשרות לביצוע השירותים על בסיס קבלני ,ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד
ומעביד;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ,ולעגן את כל ההסכמות,
ההבנות וההסדרים ביניהם בקשר לאספקת השירותים ,הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה זה;

אי לכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 1כללי
" 1.1החוזה" או "חוזה זה" משמעו לרבות המבוא והנספחים המצורפים לחוזה זה והמהווים חלק בלתי
נפרד הימנו.
 1.2מסמכי החוזה השונים יפורשו בהתאמה למהותם ,אלא אם צוין אחרת .היה ועל אף האמור לעיל
תתגלה סתירה ו/או אי-התאמה בין מסמכי החוזה ,יפורשו המסמכים על פי סדר הקדימות הבא
(הראשון עדיף על האחרון):
א.

הוראות החוזה ונספחיו.

ב.

ההצעה ונספחיה.

ג.

המכרז ונספחיו.

 1.3כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של חוזה זה.
 1.4הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי ו/או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות
הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף כלשהו.
 1.5המבוא והנספחים לחוזה זה דלהלן ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו יחד עמו ,ואלו הנספחים
לחוזה:
 .1.5.1נספחי תעריפים ומגדירי משימות
א .נספח  -B1תעריף תכנון מסילות ,גרסה  ;13.1מובהר ,כי ככל שיצאו מהדורות מעודכנות
ו/או עדכונים ו/או תוספות ,יחליפו/יתווספו מהדורות אלה לנספח הקיים;
ב .נספח  -B2תעריף תכנון פיתוח מתחמים ,גרסה  ;0.9.4מובהר ,כי ככל שיצאו מהדורות
מעודכנות ו/או עדכונים ו/או תוספות יחליפו/יתווספו מהדורות אלה לנספח הקיים;
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ג .נספח  -B3תעריף תכנון תחנות ,גרסה  ;16.0מובהר ,כי ככל שיצאו מהדורות מעודכנות
ו/או עדכונים ו/או תוספות יחליפו/יתווספו מהדורות אלה לנספח הקיים;
ד .נספח  -B4מגדיר משימות לתכנון מסילות  ;01/01/2011 V-06מובהר ,כי ככל שיצאו
מהדורות מעודכנות ו/או עדכונים ו/או תוספות יחליפו/יתווספו מהדורות אלה לנספח
הקיים;
ה .נספח  -B5מגדיר משימות לתכנון מסילות  2017פרק גאולוגיה הנדסית; מובהר ,כי ככל
שיצאו מהדורות מעודכנות ו/או עדכונים ו/או תוספות יחליפו/יתווספו מהדורות אלה
לנספח הקיים;
ו .נספח  -B6מגדיר משימות לתכנון מסילות  2017פרק  7אדריכלות נוף; מובהר ,כי ככל
שיצאו מהדורות מעודכנות ו/או עדכונים ו/או תוספות יחליפו/יתווספו מהדורות אלה
לנספח הקיים;
ז .נספח  ;Electrification Design – Scope Of Work v10.0 -B7מובהר ,כי ככל שיצאו
מהדורות מעודכנות ו/או עדכונים ו/או תוספות יחליפו/יתווספו מהדורות אלה לנספח
הקיים;
נספחים  B1עד  B7לעיל מפורסמים באתר האינטרנט של רכבת ישראל בכתובת:
.https://www.rail.co.il/development/pages/newplanninginstructions.aspx
ויחייבו את הספק ,בחתימתו על הסכם זה מצהיר הספק כי קרא והבין את כלל האמור בהם.
 .1.5.2נספחים נוספים להסכם
א .נספח  -B8אישור על קיום ביטוחים;
ב .נספח  -B9הצהרת סודיות;
ג .נספח  -B10טופס העברה בנקאית;
ד .נספח  -B11נספח ביטחון של רכבת ישראל;
ה .נספח  -B12נספח בטיחות של רכבת ישראל;
ו .נספח  -B13תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים;
ז .נספח  -B14הצהרה על בעלי מניות וחברות קשורות;
ח .נספח  -B15הצהרת מתכנן על התאמת כמויות;
ט .נספח  - B16הודעות למציעים;
י .נספח -B17

ההזמנה להציע הצעות במכרז  2207על נספחיה.

יא .נספח  -B18הצעת הספק במכרז.
 1.6הכתוב 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
הספק ,אם היו.
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 1.7הגדרות
"ספק"" ,הספק" -

מי שנבחר במכרז  2207לספק שירותי ביצוע סקרים ,בדיקות ,תכנון שיקום
ותכנון של גשרים ומבנים הנדסיים שונים ,וכלל האמור בנספחים להסכם זה,
והרכבת חתמה עימו על הסכם זה.
"ההסכם"" ,החוזה"  -חוזה מסגרת זה על כלל נספחיו ,לרבות התנאים הכלליים כהגדרתם להלן,
הנספחים המפורטים להלן ,וכל תשריט ,מפה ,תרשים וכיוצ"ב המצורפים
במפורש או מכללא לחוזה או לאיזה מנספחיו ,ולרבות כל שינוי או תוספת לכל
אחד ממסמכים אלה.
כל מבנה ,קבוצה של מבנים ,מתקן ,קו המסילה ,תחנה תפעולית ,מתחם ,מסוף,
"מבנה"-
קווי מסילת רכבת ,כבישים ,מגרשים ,חניונים ,מערכת או תשתית מכל סוג
שהוא וסביבותיהם.
כלל האמור במסמכי המכרז ונספחיו לרבות ,אך לא רק :שירותי תכנון מסילות
"השירותים"-
(תכנון מסילות בקווים ראשיים ,קטעי קו ראשי ,שלוחות ,חיבורים וצמתים
מסילתיים ,הפרדות מפלסיות ,תכנון שלבי ביצוע ,תכנון מסילות זמניות
ומעקפים) ,תכנון תחנות תפעוליות ומעברים ,תכנון כבישים ,מפגשי מסילת
ברזל ,חניונים ,מפלגים לרבות מפלגים בקשת ,מערכת  ,REJאוטמים ,תכנון
מבנה תחתון ועליון של המסילה ,בקרת תכנון ,תכנון מיקום סימנורים וחציות,
תכנון ניקוז מסילות ומגרשים סמוכים למסילה ,סקרים ,מדידות ,הכנת
מפרטים טכניים והנחיות תכנוניות ,עריכת חוות דעת שנייה לתכנון מסילות,
קבלת יעוץ מקצועי ,הכנת אומדנים ,הנחיות תכנוניות ומפרטים ,פיקוח עליון
כפי שיוגדר מעת לעת בכתבי מטלה ולרבות הדרישות הפרוגרמאתיות
וההנדסיות ,הכנת לוחות זמנים לתכנון ,עריכת סקרים ,קידוחי ניסיון,
גישושים ,פרוגרמות וכד' בנוגע למסילות על כל מרכיביהן ,מבני דרך ,מתקני
דרך ,תחנות נוסעים ,מתחמי תפעול ,מבנים שונים ,דרכים ,מבנים הנדסיים וכד'
לכל סוגי עבודות הפיתוח והתחזוקה הנדרשות ברכבת ישראל.
מקרקעין (לרבות בכל העומק שמתחת למקרקעין וברום שמעליהם ולרבות
"אתר/ים" -
בשטחים המשפיעים על העבודות בהיבטי התכנון) אשר ביחס אליהם יידרש
המתכנן לבצע את העבודות שיוזמנו ממנו ,אם יוזמנו ,כפי שיקבע בכתב/י
המטלה שיוצא/ו למתכנן במסגרת חוזה זה ,אם וככל שיוצא/ו.
"המזמין"" ,הרכבת" -חברת רכבת ישראל בע"מ ,באמצעות נציגיה המוסמכים.
סמנכ"ל ברכבת ,לרבות מי שמונה על ידו לעניין החוזה ,כולו או מקצתו.
"המנהל" -
מנהל תחום תכנון מסילות באגף תכנון ברכבת ישראל או מנהל אגף רלוונטי
"המהנדס"-
אחר ברכבת ישראל ,לרבות מי שמונה להיות בא כוחו לעניין החוזה או חלק
ממנו.
מנהל קו ברכבת ,לרבות מי שהתמנה מעת לעת ע"י המהנדס או המנהל לנהל
"המתאם"/ב"כ
את התכנון והביצוע של הפרויקט או כל חלק ממנו.
המהנדס"-
"מנהל הפרויקט" -מי שמונה בכתב על ידי הרכבת לנהל ו/או לפקח על הביצוע של הפרויקט ,כולו
או חלקו ,לרבות כל מחליף שלו.
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"מגדיר המשימות" -מגדירי משימות התכנון של רכבת ישראל בע"מ ,במהדורתם המעודכנת ביותר,
כפי המצוין בסעיף ( 1.5א) לעיל וכפי שיעודכנו מעת לעת ,הכוללים תיאור
ופירוט של עבודות התכנון הנכללות בעבודות ,תכולת העבודה ותוצרי התכנון.
"ספר התעריפים" -ספרי תעריפים של רכבת ישראל במהדורתם המעודכנת ביותר ,וכפי שיעודכנו
מעת לעת ,הקובעים את התמורה הכספית למתכנן עבור ביצוע העבודות וכן
את אבני הדרך ומועדים לתשלום.
כל תוצר שהכין או יכין המתכנן ו/או מי מטעמו (לרבות עובדים ומתכנני משנה)
"תוצרי התכנון"-
ו/או רשויות התכנון בקשר עם העבודות ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,קבצי ותכניות מחשב ,תכניות ,סיכומים ,מצגות ,מפרטים ,כתבי
כמויות ,תרשימים ,דגמים ,מודלים ,פרטים ,מפות ,שרטוטים ,חישובים,
רשימות ,סקיצות ,דיאגרמות ,הדמיות ,סקרים ,פרוגראמות ,נספחים,
בדיקות ,פרוטוקולים ,תרשומות ,התכתבויות ,מסמכים ,אישורים לרבות
אישורי רשויות ,דו"חות ,חוות דעת ו/או כל רכיב ,נתון ומסמך אחר הדרוש
לביצוע ,לפיקוח ,למעקב ,לתיעוד ו/או השלמת העבודות או מהווים חלק מהם.
מסמכי הנחיה של האגפים המקצועיים ברכבת הנוגעים לתוצרי התכנון או
"הנחיות התכנון"-
לעבודות ,לכל תחום תכנון ,כפי שיעודכנו על ידי הרכבת מעת לעת.
תחום מקצועי לתכנון המחייב כישורים וידע מקצועי מיוחד (לדוגמא :הנדסת
"תחום תכנון"-
מסילות ,תכן מבנה (קרקע וביסוס) ,ניקוז ,אדריכלות ,נוף ,חשמל,
קונסטרוקציה ,מיזוג וכיוצא בזה).
יועץ ו/או מתכנן לתחום תכנון אשר נשכר על ידי המתכנן לצורך הענקת שירותי
"מתכנן משנה"-
יעוץ ו/או תכנון למתכנן במסגרת ביצוע העבודות על פי חוזה זה.
"מטלה" או "כתב הוראה בכתב מאת הרכבת הנמסרת למתכנן במסגרת חוזה זה לביצוע עבודת
מטלה" או "הזמנת תכנון ספציפית .המטלה תכלול את תיאור העבודה ,לוח הזמנים הנדרש,
ההיקף הכספי המירבי ,המתאם מטעם הרכבת ,והוראות נחוצות נוספות לפי
רכש"-
העניין.
 2השירותים ומהות החוזה
 2.1בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בהסכם זה ,ובכפוף להן ,הרכבת מוסרת בזאת לספק
והספק מקבל על עצמו את השירותים נשוא חוזה זה ומתחייב לבצע את השירותים באופן ,היקף,
תדירות ובהתאם לנדרש במסמכי המכרז ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובהתאם להוראות והנחיות
נוספות שתינתנה מעת לעת על ידי הרכבת וזאת בשקידה ,בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה.
 2.2ביצוע שירותי הספק  ,בהתאם להוראות הסכם זה ,ייעשה על פי תנאי הסכם זה ,לרבות המחירים
הקבועים בנספח התמורה להסכם .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ,יבצע הספק שירותים נוספים,
במחירים הנקובים בנספח התמורה לחוזה זה ובהתאם לדרישות מסמכי המכרז.
 2.3הוראות נוספות לביצוע השירותים:
א .הרכבת מוסרת למתכנן והספק מקבל על עצמו ביצוע כלל האמור במסמכי המכרז לרבות ,אך לא
רק ,שירותי תכנון ראשוני ,סטטוטורי ,מוקדם ,מפורט ופיקוח עליון של הקמת מסילות ברזל
בהתאם למטלות שיוצאו למתכנן מעת לעת ,הכול כמפורט בחוזה זה ובהתאם לנספחיו ,המהווים
חלק בלתי נפרד הימנו ,ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מדי פעם בפעם על ידי
המתאם ,כהגדרתו בחוזה זה (להלן" :השירותים").
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ב .הספק מתחייב לספק לרכבת את השירותים ולבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,כמפורט
בחוזה זה ,בנאמנות ,במיומנות וברמה מקצועית מעולה ,לשביעות רצונה המלאה של הרכבת
ובהתאם לקווי היסוד וההנחיות שיינתנו לו מזמן לזמן על ידי הרכבת או מי מטעמה ,ככל שיינתנו,
על פי שיקול דעתם ,בהתאם לתנאי חוזה זה ו/או מכוחו ,ובהתאם להוראות כל דין.
ג .הספק מתחייב לספק את השירותים ,לכל תחומי התכנון ,באמצעות מהנדסים מתכננים ויועצים
מומחים ,בעלי השכלה ,ניסיון ,אישורים ורישיונות מתאימים ותקפים לתחום התכנון בו הם
מועסקים ובכפוף להגדרות דרישות ותקנים של הרכבת להעסקת מומחים בכל מקום בו קיימות
הגדרות ו/או דרישות ו/או תקנים כאלו.
ד .לפי דרישת הרכבת וככל ויידרש לכך ,הספק יפעל כמתכנן ראשי ,המתכלל את כל תחומי התכנון
ומוודא שהתכנון שלם ומתואם בין כל תחומי התכנון וכאחראי כלפי הרכבת על התכנון בכל
התחומים.
ה .בבצוע התחייבויותיו הספק ,ימנע עיכובים או הפרעות למהלך ביצוע הפרויקט.
ו .השירותים יינתנו ברציפות ,באופן מתמיד ובקצב הנדרש על ידי הרכבת או מנהל הפרויקט ,על מנת
למנוע כל עיכוב בלוח הזמנים של ביצוע הפרויקט ובכל מקום ובכל עת ,כנדרש לצורך ביצוע
הפרויקט ,לשביעות רצון הרכבת .מבלי לגרוע מן האמור ,מצהיר הספק כי ידוע לו שהרכבת פועלת
במסגרת לוח זמנים ,וכי אי עמידת הספק בלוחות הזמנים שנקבעו לו להשלמת השירותים ,כולם
או חלקם ,עלולה לגרום לרכבת ולצדדים שלישיים נזקים מעל ומעבר לעלות השלמת התכנון ,בהם
יישא הספק .עוד יובהר ויודגש כי הספק לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין הארכת משך
התכנון מעבר לזמנים המפורטים בחוזה זה.
ז .מבלי לגרוע מכל סעד או זכות של הרכבת ,הרי אם כתב הכמויות והתכניות שערך הספק לא יהיו
מדויקים ,תהא הרכבת רשאית לעכב ו/או לקזז ו/או לחלט כל סכום המגיע לרכבת מן הספק ,בין
על פי חוזה זה ובין בגין עניין אחר ,על חשבון הפיצוי לו זכאית הרכבת בשל אי הדיוק.
ח .מובהר כי הרכבת עורכת מעת לעת הערכת ספקים ,להערכת הספקים ברכבת קיימת חשיבות
גבוהה ,מתכנן שיקבל ציון נמוך מ 70-בפרויקט אחד או יותר ,תהיה הרכבת רשאית לזמן את הספק
לשימוע וכן לסיים את ההסכם עם הספק.
ט .דיווח ,מסירת מידע וביקורת
 .1הספק ימסור לרכבת ,עם דרישתה הראשונה ,דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים
למועד הדרישה וכל הסבר אחר שיידרש באופן סביר על ידה.
 .2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,ימסור הספק לרכבת ,אחת לחודש או בכל תכיפות או
מועד אחרים שיקבעו על ידי הרכבת באופן סביר ,דין וחשבון מפורט על התקדמות ביצוע
השירותים על ידו  .האופן שבו יבוצע דיווח זה ,בין היתר באמצעים ממוחשבים ,יקבע על ידי
הרכבת.
 .3הרכבת וכל מי שהוסמך על ידה יהיו רשאים בכל זמן מתקבל על הדעת לבדוק את השירותים,
לרבות כל מסמך או חומר אחר ,לקבל ו/או לעשות העתקים מהם ,ולדרוש כל הסבר לפי ראות
עיניהם וכן יהיו רשאים לבקר במשרדי הספק ,לרבות בכל מקום שבו מתבצעת פעילות במסגרת
ו/או לשם מתן השירותים ,על מנת לקיים ביקורת על פעילות הספק בכל הקשור להסכם זה ועל
קיום הוראותיו .הספק וכל מי מטעמו ימסרו לרכבת ו/או למי מטעמה כל הסבר שיידרש על
ידה ,יעמידו לעיונה את כל החומר הנוגע לשירותים ויסייעו לה בביצוע הביקורת.
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 2.4בקרת תכנון
א .הספק יפעיל מערכת בקרת איכות תכנון ויקפיד על פעילותה הסדירה לאורך שנות החוזה באופן
המבטיח ,ככל הניתן ,הספקת תוצרי תכנון מקצועיים ,איכותיים ותקינים.
ב .הספק יעביר לרכבת תוצרי תכנון לעיון ,בדיקה או אישור רק לאחר שווידא כי התכניות עברו בקרת
איכות הן ע"י מערכת בקרת האיכות של הספק והן ע"י מנהל הפרויקט .פרטי הספק והמבקר
יתועדו .תכניות שיועברו ללא בקרה כאמור ,יוחזרו למתכנן ללא בדיקה והדבר יחשב כאילו לא
העביר את התכניות כלל והמתכנן לא יהא זכאי לתשלום בגינן.
ג .הרכבת רשאית להפעיל בקרה על תוצרי התכנון בין אם ע"י המתאם ובין אם ע"י חברת בקרה
חיצונית .הספק ישתף פעולה ,ללא תוספת תשלום ,עם תהליך הבקרה מטעם הרכבת באופן מלא
וככל שנדרש לרבות התייחסות בכתב לשאלות הבקרה ,מתן הסברים מפורטים ומנומקים
לשיקולים והחלטות תכנון ,תיקון פגמים שנתגלו בתכנון ,שיפור התכנון (ככל שיאושר ע"י
המתאם) ,העברת נתוני רקע ,סקרים ומדידות עליהם הסתמך התכנון וכיו"ב.
ד .במסגרת תהליך בקרת התכנון ע"י המתאם ,הספק מחויב להתייחס להערות המתאם בכתב ,לתקן
את הדרוש תיקון ללא תוספת תשלום או לחלופין לנמק בכתב מדוע על פי דעתו המקצועית לא ניתן
או אין צורך לתקן על פי הערות המתאם.
ה .הרכבת רשאית לנכות מן התמורה המגיעה למתכנן על פי חוזה זה בגין הערות של המתאם שלא
תוקנו ו/או לא קיבלו התייחסות כאמור לעיל ,סכום כמפורט בפרק עבודה לקויה ופיצויים
מוסכמים בגין כל הערה שלא תוקנה או לא קבילה התייחסות ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת
לרכבת על פי כל דין ועל פי חוזה זה.
ו .מובהר מפורשות ,כי הספק יישא במלוא האחריות לכל תוצרי התכנון במלואם ,לרבות עדכונים
ו/או שינויים שבוצעו בעקבות הליך בקרת התכנון ו/או הערות הרכבת.
ז .מבלי לגרוע מכל סעד או זכות של הרכבת על פי החוזה ו/או על פי דין ,הספק יישא באחריות ויפצה
את הרכבת בגין כל נזק שיגרם לה בגין אי דיוק ו/או טעויות ו/או כשלים ו/או חוסרים ו/או
השמטות ו/או פגמים אחרים בכתב הכמויות ,המפרטים ו/או בתכניות שערך הספק ,והרכבת תהא
רשאית לעכב ו/או לקזז ו/או לחלט כל סכום המגיע למתכנן מהרכבת לפי חוזה זה ,על חשבון
הפיצוי לו זכאית הרכבת כאמור ,ולאחר שניתנה למתכנן הזדמנות להשמיע את טענותיו טרם קיזוז
או עיכוב כאמור .בכלל זה הספק יישא בעלות מלוא השינויים שהרכבת תידרש לבצע בפרויקט
הנובעים מתכנון לקוי של הספק ,ללא הגבלת סכום.
ח .בכל שלב בו נדרש הספק להכין אומדן לביצוע הפרויקט ,על הספק לבדוק את כתב הכמויות ומחירי
היחידה בקפדנות ולוודא כי הכמויות תואמות את התכנון ,המפרטים ,ואופני המדידה וכוללים את
כל הנדרש לביצוע שלם של הפרויקט וכי אין סעיפים חסרים (השמטות) ,מיותרים או כפולים.
ט .לפני אישור שלב תכנון ,יידרש הספק להצהיר בכתב כי בדק את הכמויות בכתב הכמויות ,את
המפרטים ואת אופני המדידה והם תואמים את הנדרש לביצוע הפרויקט וכי האומדן הינו בטווח
טעות שלא יעלה על  -+20%בשלב התכנון המוקדם ו -+10% -בשלב התכנון המפורט.
י .כחלק ממסמכי מכרז ביצוע לפי כתב כמויות ,יידרש הספק להצהיר בכתב כי בדק את כתב הכמויות
בהתאם לתכניות המאושרות לביצוע ,למפרטים ולאופני המדידה וכי הכמויות תואמות את הנדרש
לביצוע הפרויקט בטווח טעות שלא יעלה על  -+5%ביחס לכל סעיף בכתב הכמויות.
יא .הרכבת רשאית ,במסגרת ועדת שינויים ,לקנוס את הספק בגין טעויות תכנון בעלות משמעות
כספית .גובה הקנס יעמוד על הטווח שבין  1.5%עד ( 3.5%בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת) מעלות השינוי הנדרש בעקבות הטעות ,וזאת לרבות בגין טעות מסוג אי התאמה ,חוסרים
או כפילות בין הכמות באחד או יותר מסעיפי כתב הכמויות החוזי לבין הכמות בביצוע בפועל.
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החליטה ועדת השינויים על קנס כאמור ,יקוזז הקנס מהתמורה המגיעה למתכנן ,וזאת לאחר
שניתנה למתכנן הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה .למען הסר ספק ,לעניין סעיף זה ,סעיף
שהושמט מהתכנון ייחשב כסטייה של  100%לעומת הכמות בפועל.

 2.5שינויים ותוספות
א .לא ייעשה כל שינוי במבנה ,בביצוע הפרויקט ,באופן ביצוע העבודות בתכניות ,בכמויות ,או
בסעיפים כלשהם אלא באישור בכתב ומראש של המתאם ,ובהתאם לחוזה זה .לכל שינוי שאינו
בהתאם לחוזה זה לא יהיה כל תוקף ,הוא לא יחייב את הרכבת והספק יהיה האחראי הבלעדי
לתוצאותיו.
ב .הרכבת רשאית להורות בכל שלב שהוא של התכנון או של ביצוע הפרויקט על כל שינוי ,תיקון או
תוספת ובלבד שנתנה על כך הוראה בכתב מאת המתאם למתכנן .למען הסר ספק ,למנהל או
למתאם יהיה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את הצורה הארכיטקטונית וההנדסית של הפרויקט.
ואלו השינויים אשר על הספק לבצעם ללא כל תוספת תשלום:
 .1שינויים הנדרשים מחמת פגם בתכנון ,או חוסר תיאום ,או תיאום חלקי של התכנון עם כל גורם
שהוא או אי שלמות התכנון ,הכול בהתאם לקביעת המתאם על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .2בחינת חלופות ושינויים על ידי הספק ,בין ביוזמתו ובין על פי דרישה.
 .3שינויים לא מהותיים שאין בהם לשנות את אופיו ההנדסי ,הארכיטקטוני והביצועי של המבנה.
 .4תכנון והצגת חלופות נוספות ,לפי דרישת הרכבת ו/או דרישת רשויות התכנון ו/או התנגדויות
ו/או אילוצים על פי דין לשלב תכנון שעדיין לא אושר על ידי הרכבת.
 .5שינויים תוספות וחלופות נוספות לתכנון ,של שלב/ים שאושרו על ידי הרכבת ובלבד שניתן
לצפות כי מתכנן סביר בתחום היה מציג חלופות או שינויים אלו למזמין ו/או היה עליו לצפות
שרשויות התכנון ו/או אילוצים כאמור לעיל יחייבו הצגת שינויים ו/או חלופות אלו.
ג .מבלי לגרוע מן הא מור ,כל שינוי אשר יש בו כדי להגדיל את שכר החוזה שבין הרכבת לבין הספק,
או שיש בו כדי להגדיל את היקף התשלומים שעל הרכבת לשלם לקבלן הפרויקט ,בין לגבי סעיף
בודד ובין לגבי סך שכר החוזה שבין הרכבת לבין קבלן הפרויקט ,ייערך לאחר ששינוי זה סומן
באופן ברור ,בהיר וקריא ,נחתם על ידי המתאם ,וניתן עליו אישור בכתב ומראש.
ד .למען הסר ספק מובהר בזה כי הרכבת תהא רשאית לבצע כל שינוי אחר בפרויקט ללא צורך
בהסכמת הספק ,כאשר הרכבת תהיה רשאית למסור את ביצוע השינוי גם לכל צד שלישי שיראה
לה ו/או לבצעו בעצמה .במקרה זה ,הספק חייב להעביר לצד שלישי זה או לרכבת את תוצרי התכנון
שלו ביחס לפרויקט.
 2.6פירוט והשלמות לתוכניות ומסמכים
תוך כדי מהלך ביצוע התכנון ,חייב הספק למסור למתאם ,לפי דרישתו ,פירוט יתר או השלמות
לתוכניות ולמסמכים שהוכנו על ידי הספק תוך הזמן שייקבע על-ידי המתאם.
 2.7בטיחות וגהות
א .הספק מתחייב למלא כל הוראות הבטיחות של כל רשות מוסמכת הנדרשת לשם מתן השירותים.
לא תתקבל כל טענה של הספק בגין אי-ידיעת דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות.
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ב .בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של ההסכם ,על הספק לנקוט בכל האמצעים
המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי-הבטיחות והזהירות ,הדרושים באתר ובדרכי-
הגישה אליו ,על-חשבונו בלבד.
ג .הספק יארגן את עבודתו על-פי כל כללי-הבטיחות ,תוך התאמה לתנאי-האתר המשתנים בכל שלב
ושלב של ביצוע העבודה וישתף פעולה ,באופן מלא ,עם יועץ הבטיחות ,מטעם הרכבת ,ולהישמע
ולקיים את כלל הוראותיו ,לרבות קיום כלל הוראות הבטיחות כאמור בנספח הבטיחות.
ד .הספק מצהיר כי הוא משחרר את הרכבת וכל מי מטעמה מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש,
שייגרמו לעובדים ,לרכבת ,למפקח ,לאדם כלשהו ולכל צד ג' ,לאתר ו/או לעבודה ,ושהוא מסיר
מראש כל טענה בשל כך כלפי הרכבת וכל מי מטעמה והספק מקבל על עצמו את האחריות במלואה.
 2.8הנחיות נוספות לגבי השירותים ,כמפורט במפרט ובנספחים המצורפים לחוזה זה .מובהר כי כלל
האמור בסעיף זה בא להוסיף על הוראות המפרט והנספחים ולא לגרוע מהם .עוד מובהר כי אין באמור
בהסכם זה ו/או במפרט או בנספחים משום צמצום אחריות הספק ו/או מתן הוראה ו/או הנחיה
לביצוע פעולה שלא בהתאם לכל דין.
 2.9ההסכם  -הסכם מסגרת
א .הסכם זה הינו הסכם מסגרת ,לביצוע כלל העבודות המפורטות במסמכי המכרז ובהיעדר הנחיה
מפורטת -לביצוע כלל המטלות שתדרוש הרכבת באמצעות המתאם ,ללא יוצא מהכלל ,לפי מטלות
אשר תוצאנה מעת לעת לספק בהתאם לצורכי הרכבת ובהתאם לאישורים תקציביים שינתנו .שכר
החוזה ישולם על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל והספק מתחייב בזה לעמוד בכלל
דרישות המפרט ,בהתאם להנחיות נוספות שיקבל מהמורשים.
ב .מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהספק וכן כי היקף השירותים
שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת .הספק מוותר בזאת
על כל טענה ו/או דרישה ,בוויתור סופי ומוחלט ,בכל מקרה בו לא יוצאו מטלות כלל.
ג .מובהר ומודגש בזאת ,כי לספק לא תהא בלעדיות בביצוע השירותים וכי הרכבת תתקשר ,בהתאם
לצורכי הרכבת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,עם ספקים נוספים לשם קבלת השירותים.
כמו כן ,שומרת לעצמה הרכבת את האפשרות להרחיב את מעגל הספקים ולהתקשר בעתיד עם
ספקים נוספים לביצוע השירותים נשוא חוזה זה או שירותים דומים.
ד .חלוקת העבודה בין הספקים תהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה של הרכבת.
ה .לרכבת שמורה הזכות לבצע הליך קבלת הצעות מחיר (להלן" :תיחור") לקבלת הנחה נוספת בנוסף
להנחה שהציג הספק בהצעת המחיר ,בין קבוצת הספקים אשר זכו במכרז וזאת בנוסף על זכותה
להתקשר עם כל ספק מתוך קבוצת הספקים במכרז ללא תיחור ,לשם קבלת השירות הנדרש לה.
יוער בהקשר זה ,כי בכל מקרה הספק לא יהא רשאי להציע מחיר גבוה מהמחיר אותו הגיש במכרז
ואחוזי ההנחה שיציע בהליך התיחור יחושבו כאחוזי הנחה נוספים על ההנחה שניתנה במסגרת
הצעת המחיר במכרז.
ו .הרכבת תהיה רשאית להזמין שירותים נוספים בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז ,ובהיעדר
מנגנון -בהתאם לסיכום בין הצדדים ,הקשורים לשירותים נשוא חוזה זה .יובהר ,כי ככל שתועבר
לספק דרישה לביצוע שירותים נוספים ,הספק יבצע את כלל המטלות שיוטלו עליו והתמורה בגין
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השירותים הנוספים תהא בהתאם להצעת המחיר ובהיעדר תמחור בהצעת המחיר -בהתאם
למנגנון הקבוע ,ובהיעדר מנגנון -בהתאם לסיכום בין הצדדים.
ז .הספק יספק לרכבת את השירותים לאחר שהרכבת מסרה לידיו הזמנת עבודה ממוחשבת ו/או
כתב מטלה (להלן" :הזמנת עבודה" ו/או "מטלה") ,הכל בהתאם לקבלת אישור תקציבי מתאים
ברכבת.
ח .למען הסר כל ספק ,אין בכל האמור בחוזה זה בכדי להעניק לספק בלעדיות בביצוע השירותים על
פי חוזה זה וכי לרכבת נתון שיקול הדעת הבלעדי למסור עבודות דומות או עבודות נשואות חוזה
זה לצדדים שלישיים ו/או לבצען בעצמה.
 2.10עובדי הספק
 .2.10.1ראש צוות התכנון
א .הספק מתחייב בזאת למנות עובד בכיר ומנוסה מטעמו שיוביל את ביצוע השירותים של
הספק ,בעל ניסיון ישיר ומוכח בביצוע שירותים כאמור בחוזה זה ,שתפקידו יהיה ביצוע
ותיאום השירותים מול הרכבת (להלן" :ראש צוות התכנון") .ראש צוות התכנון יהיה ,בין
היתר ,הגורם המקצועי מטעם הספק אליו תוכל הרכבת לפנות בכל עת ושעה לעניין ביצוע
השירותים ויתר התחייבויות הספק על פי חוזה זה.
ב .הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפת ראש צוות התכנון במהלך תוקפו של
חוזה זה והספק מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתיו נציג מתכנן אחר שיאושר על ידי
המתאם.
 .2.10.2עובדים נוספים
א .הספק יבצע את השירותים בכוחות עצמו ו/או באמצעות צוות צמוד וקבוע שאושר על ידי
הרכבת ,אשר יועסק על ידו ועל חשבונו בלבד .על הספק לקבל את אישורה בכתב של
הרכבת ומראש ,לכל שינוי בזהות אנשי הצוות הנ"ל ,והוא מתחייב כי במשך כל תקופת
ביצוע העבודה מספרם ,איכותם והרכבו המקצועי של צוות עובדיו יתאים לביצוע העבודה
ברמה המקצועית ובלוח הזמנים המפורטים בחוזה זה .אין במתן אישור מטעמה של
הרכבת בכדי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה או לפי כל דין .מבלי
לגרוע מן האמור ,היה וחל שינוי בזהות אנשי צוות התכנון ,מסכים הספק כי הרכבת תוכל,
לפי שיקול דעתה ,להתקשר ישירות מול אנשי צוות אלה ,אשר אינם מועסקים על ידי
הספק .התחייבותו זו של הספק קודמת לכל חוזה אחר.
ב .הספק מתחייב להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים ,באיכות ובמועדים
הנדרשים ,והרכבת רשאית להורות לספק מעת לעת להגדיל את צוות עובדיו ו/או לשנות
את הרכבו המקצועי ,והכול על חשבונו ואחריותו של הספק ומבלי שיהיה בכך כדי לשנות
באופן כלשהו מן התמורה המגיעה למתכנן כאמור .הספק יעסיק עובדים מיומנים
ומקצועיים ,בסיווג מתאים ובעלי רישיון ו/או תעודת הסמכה מתאימים (אם נדרש סיווג
ו/או רישיון ו/או תעודת הסמכה על פי דין).
ג .בכל עת ובכל מקרה שבו תהיה הרכבת סבורה שאחד או יותר מאנשי הצוות הצמוד אינו
ממלא את תפקידיו שבגדר השירותים כראוי ,תהיה הרכבת רשאית ,ללא צורך בהסבר
כלשהו ,בהודעה בכתב ,לדרוש מאת הספק כי אותו עובד יוחלף בעובד אחר ,אשר יידרש
לקבל אף הוא את אישורה בכתב ומראש של הרכבת .הספק יהיה חייב למלא דרישה,
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כאמור ,ללא דיחוי מבלי שהרכבת תישא באחריות או בחובות כלשהן כלפי הספק או צד
שלישי כלשהו בקשר או כתוצאה מכך .להסרת כל ספק ,הספק מתחייב לספק לרכבת את
מלוא השירותים הכלולים בחוזה זה על חשבונו ובאחריותו ובמקרה של ספק פירוש
"מלוא השירותים" יהיה הרחב והכולל ביותר והמיטיב ביותר עם הרכבת ,גם במקרים
בהם יידרש יעוץ ,ו/או השתתפות של מומחים ו/או יועצים (כולל יועצי חו"ל) ,שלא נכללו
בצוות הצמוד של הספק ,בזמן חתימת חוזה זה ו/או במהלך קיומו.
ד .הספק מתחייב בזאת שבכל עת במהלך תוקפו של חוזה זה יפעיל משרד ,הכולל מכשירי
טלפון ופקסימיליה זמינים ויהיה מחובר לתקשורת בדואר אלקטרוני באמצעות רשת
האינטרנט ,לעניין ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי חוזה זה ושאליו יוכלו הרכבת
ומנהל הפרויקט מטעמה לפנות בכל עת לגבי כל עניין הנוגע לחוזה זה.
 .2.10.3יועצי משנה
הספק מתחייב כי שירותי התכנון יכללו את כל המקצועות ודיסציפלינות התכנון הדרושות
להשלמת הפרויקט .במידת הצורך יתקשר הספק עם מתכננים ו/או יועצים אחרים/נוספים
שאינם עובדיו ,להשלמת כל מקצועות ודיסציפלינות התכנון (להלן" :יועצי המשנה") .במקרה
זה תחולנה ההוראות הבאות:
א .כל יועצי המשנה יאושרו בכתב על ידי הרכבת ,עובר להעסקתם על ידי הספק ,בדבר
כשירותם המקצועית והתאמתם לביצוע השירותים נשוא החוזה מראש ובכתב.
ב .על אף האמור לעיל ,נכלל יועץ המשנה ברשימת המתכננים המאושרים ,על ידי הוועדה
ל סיווג מתכננים ויועצים ברכבת ישראל ,בסיווג הרלוונטי ,אינו טעון יועץ המשנה הנ"ל
אישור הרכבת מראש ,אלא ,די בהודעה לרכבת בדבר העסקתו.
ג .בכל עת ובכל מקרה שבו תהיה הרכבת סבורה שאחד או יותר מן המתכננים או מיועצי
המשנה אינו ממלא את תפקידיו שבגדר השירותים כראוי ,תהיה הרכבת רשאית ,ללא
צורך בהסבר כלשהו ,בהודעה בכתב ,לדרוש מאת הספק את החלפתו בתוך  15ימים
והספק מתחייב לבצע דרישה זו של הרכבת .יועץ המשנה החדש יידרש לקבל אף הוא את
אישורה בכתב ומראש של הרכבת .הספק יהיה חייב למלא דרישה ,כאמור ,ללא דיחוי
מבלי שהרכבת תישא באחריות או בחובות כלשהן בקשר או כתוצאה מכך והספק מתחייב
בזאת לשפות את הרכבת ,מיד עם דרישתה הראשונה במלוא הנזקים ו/או ההוצאות
שייגרמו לה עקב החלפת היועץ/ים.
ד .הספק יבצע תיאום ,פיקוח ,השגחה וביקורת על עבודות יועצי המשנה ויהיה אחראי כלפי
הרכבת לפיגורים ופגמים בתכנון שיגרמו כתוצאה מעבודות יועצי המשנה הנ"ל.
ה .מוסכם בזאת כי התמורה ,על פי חוזה זה ,כוללת את שכ"ט שישלם הספק ליועצי המשנה,
וכן את התמורה בעבור ניהול ותאום עבודת יועצי המשנה  ,המתכננים לכל תחומיהם וכל
גוף מקצועי או נותן שרות הקשור לתהליך התכנון על כל שלביו.
ו .מובהר בזאת כי הספק לבדו יישא באחריות להפעלתם ,תיאום פעולותיהם ,עמידתם
בזמנים שנקבע לבצוע השירותים ,של כל יועצי המשנה.
ז .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אם יהיה הדבר דרוש ,לפי שיקול דעת המתאם ולפי
העניין ,תהיה הרכבת רשאית להתקשר על חשבונה עם כל מומחה או בעל מקצוע אחר
(להלן" :היועץ הממונה") ,לתכנון עבודות בפרויקט או בקשר אליו ,או לבצע את העבודות
הללו באמצעות עובדיה.
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ח .הרכבת רשאית להטיל על הספק ,להשתמש בשירותי היועץ הממונה ,לביצוע השירותים,
כולם או חלקם ,והספק יהיה מחויב לעבוד עם היועץ הממונה כפי שקבעה הרכבת .
ט .הספק יהא חייב לתאם עבודות היועץ הממונה ועובדי הרכבת המבצעים עבודות לפי סעיף
זה לרבות תיאום ופיקוח על ביצוע עבודות אלו תוך המועדים שנקבעו לביצוע השירותים
כמפורט בחוזה זה.
י .מבלי לפגוע בכלליות סעיף האחריות להלן ,למתכנן תהא אחריות מלאה וכוללת על כל
השירותים שיינתנו במסגרת חוזה זה ,הן על ידיו והן על ידי היועצים בכל תחומי התכנון
בין שמונו על ידיו ובין אם מונו בכל דרך אחרת .הספק יהיה אחראי לטיב העבודות שהוכנו
או בוצעו על-ידו ו/או בפיקוחו ,לרבות אחריות לתיאום והתאמת תוצר התכנון של היועץ
הממונה לתוצרי התכנון בשלמותם.
 .2.10.4כללי
א .הספק מתחייב להעסיק ולספק כוח אדם כשיר ,מיומן ,בעל כושר מקצועי ואיכותי ,יכולת
וניסיון מוכחים במתן שירותים מהסוג נשוא הסכם זה ,כמפורט בהצעתו ,התואמים את
צרכי הרכבת והנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה .כל עובד יאושר מראש על
ידי המתאם מטעם הרכבת .כל החלפה ו/או שינוי עובדים מטעם הספק המספק שירותים
לרכבת יתקבל רק באישור המתאם ברכבת .למען הסר ספק ,אין באמור כדי ליצור יחסי
עובד ומעביד ,משום בחינה שהיא ,בין הספק לבין הרכבת ו/או בין עובדי הספק לבין
הרכבת ומדובר באמצעי פיקוח בלבד מצד הרכבת להבטחת מתן השירותים באופן מיטבי
על ידי הספק לרכבת.
ב .הספק מתחייב כי לא יעסוק אדם מטעמו בעיסוק הדורש הסמכה מרשות מוסמכת ,ללא
תעודה בתוקף.
ג .הספק מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות הינה עמו בלבד וכי אין באפשרות הספק לבצע את
המטלות ,כולן או חלקן ,באמצעות קבלני משנה ,אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב
מהמתאם ברכבת ,הן לגבי מהות השירותים והיקפם והן לגבי זהות קבלן המשנה
והעובדים מטעמו ולתוכן השירותים והפעולות שיבוצעו על ידו.
ד .הספק לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט1959-
לצורך ביצוע הסכם זה ,בין כעובד ובין כקבלן משנה ,אלא אם אישרה הרכבת מראש
ובכתב -אחרת.
ה .הספק מתחייב לקיים בכל תקופת הסכם זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במתן
השירותים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה את האמור בהוראות כל דין ,ובכלל זה
מתחייב למלא אחר כל חוקי העבודה החלים במדינת ישראל ,אשר יהיו בתוקף מעת לעת
משך כל תקופת אספקת השירותים ,וכן לקיים אחר כל הוראות הסכם קיבוצי ו/או צו
הרחבה ,ככל שחלים ו/או יחולו במסגרת יחסיו עם עובדיו בתקופת אספקת השירותים
נשוא חוזה זה .הספק יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,בקשר
עם העסקת עובדיו ,ומבלי לגרוע :שכר עבודה ותנאים נלווים ,גמול שעות נוספות ,פיצויי
פיטורים והודעה מוקדמת ,זכויות סוציאליות כגון :חופשה ,הבראה ,מחלה ,נסיעות,
הפרשות פנסיוניות וכיו"ב .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה.
ו .ככל שיידרש לכך ,הספק מתחייב בזאת למסור את שמותיהם ופרטיהם של עובדיו ומי
מטעמו שיועסקו במסגרת חוזה זה למתאם מטעם הרכבת ,כהגדרתו בחוזה זה ,לשם
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קבלת אישור בטחוני מטעם הרכבת להעסקתם ברכבת ,כמפורט בנספח הביטחון ,נספח
 B12לחוזה  .כל עוד לא ניתן אישור כאמור ,לא יוכל מי מעובדיו של הספק ו/או מי מטעמו
לעבוד ברכבת.
ז .הרכ בת תהיה רשאית להורות לספק ,בין בעל פה ובין בכתב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
ומטעמים סבירים ,לרבות מכוח הקפדת הרכבת על טיב ואיכות השירותים הניתנים על
ידי הספק ,שלא לקבל ו/או לחדול מלהעסיק את עבודתו של עובד מטעם הספק ו/או כל
מי מטעמו ולהרחיקם מאתרי העבודה של הרכבת – והספק מתחייב למלא מיד את
הוראות הרכבת בעניין זה .הרכבת לא תפצה את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או
נזקים שעשויים להיגרם לו בשל סירוב לקבל עובד ,או הרחקתו כאמור.
ח .הספק מתחייב בזה לדווח לרכבת באופן שוטף לגבי ביצוע השירותים ו/או דיווחים מפעם
לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ,וכן למסור לרכבת דיווחים מיוחדים
רלבנטיים לביצועו של הסכם זה ,ולמען הסר ספק ,ללא כל עלות נוספת מצדה של הרכבת.
ט .הספק מתחייב שלא להעסיק בביצוע השירותים עובדי רכבת לשעבר ,מבלי לקבל את
הסכמת הרכבת בכתב ומראש ,ולרכבת יהיה שיקול הדעת הבלעדי והסופי בעניין זה.
י .הספק מתחייב לקבל אישור מראש של הרכבת לכל סוגי הפעילויות והפעולות אותן יבצע
ומאשר כי כל פעולותיו יהיו מתואמות ומפוקחות באופן מלא ורצוף ע"י הרכבת.
 2.11רישיונות ומערכות מידע :
א .באחריות הספק לרכוש רישיונות על חשבונו למערכות המידע הרכבתיות ועל פי דרישת הרכבת
(דוגמת תקציב ,מסמכי  , MDניהול ידע ,שכר טרחה ספק מומחה) וכל שיידרש על ידי הרכבת
לטובת קידום התכנון בפרויקט והכל כמפורט במגדיר המשימות הרכבתי.
ב .באחריות הספק ,לנהל את תכניות ומסמכי הפרויקט במערכת לניהול מסמכים שתוגדר על ידי
הרכבת הכולל בין היתר העלאת תכניות ההנדסיות והעברת מסמכים לבדיקה ואישור הרכבת
באופן שוטף עבור כל שלבי התכנון השונים/ביצוע/מסירות וכדומה .ככל שיידרש ע"י הרכבת
וזאת בהתאם להוראת עבודה  -ניהול מסמכים ותכניות הנדסיות.
ג .באחריות הספק ,במעמד קבלת מטלה לתכנון פרויקט ברכבת לרכוש לפחות רישיון משתמש אחד
לשימושו למערכת רמדור נט לכל המודולים הנדרשים (תקציב ,מסמכים  ,DMניהול ידע ,שכר
טרחה ספק מומחה) .בפרויקט שאומדנו הוא בין  20מלש"ח ל  100מלש"ח –נדרש הספק לרכוש
רישיון נוסף עבור איש צוות נוסף מטעמו .בפרויקט מעל  100מלש"ח – נדרש הספק לרכוש 2
רישיונות עבור  2אנשי צוות ייעודיים (פקיד טכני) לנושא המערכות ,וזאת ללא כל תלות במשך
העבודה ו/או המטלה.
ד .באחריות הספק לוודא כי גם מתכנני המשנה מטעמו יעבדו במערכות המידע הרכבתיות ועל פי
דרישת הרכבת (דוגמת מסמכי  ,DMניהול ידע ,תקציב ,שכר טרחה ספק מומחה) וכל שיידרש על
ידי הרכבת לטובת קידום התכנון בפרויקט.
ה .באחריות הספק להתעדכן במערכת ניהול ידע והפקת לקחים של הרכבת ,בידע שנצבר
בפרויקטים דומים ,להשתתף בפגישות ייעודיות של הפקות לקחים ככל שיידרש ולתרום ידע
שנצבר בתכנון הפרויקט וכן להירתם לכל פעילות נוספת שתידרש בנושא ולשימוש הרכבת.
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 3תקופת החוזה
 3.1תקופת ההתקשרות הראשונה הינה ל 36 -חודשים מיום החתימה על חוזה זה ("תקופת ההתקשרות
הראשונה").
 3.2לרכבת בלבד נתונה זכות ברירה להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות ,שלא תעלינה על סך כולל של
  24חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן" :תקופת האופציה"). 3.3הספק מצהיר ,כי הוא מתחייב לבצע את השירותים נשוא חוזה זה למשך תקופת ההתקשרות
הראשונה ותקופת האופציה ללא תנאים מגבילים כלשהם.
 3.4הוראות נוספות לתקופת החוזה
א .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מכל זכות של הרכבת ,במהלך תקופת ההתקשרות
הראשונה ,כמו גם בתקופות האופציה ,ככל שתמומשנה ,תיבחן רמת שביעות הרצון מביצועי הספק
וזאת בהתאם לסקר הערכת ספקים המבוצע על ידי הרכבת .סקר זה יכלול ,בין היתר אך לא רק,
פרמטרים של עלות ,טיב ואיכות של השירותים המסופקים על ידי הספק.
ב .מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרכבת ,מובהר כי הרכבת תבצע סקרי הערכת ספקים לקראת כל
מימוש אופציה וככל שהספק לא יעמוד ברמת שביעות הרצון המינימאלית (ממוצע של  70נקודות
לפחות) ,תהא הרכבת רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שהדבר יחייב אותה ,להפסיק את
ההתקשרות עימו.
ג .על אף האמור לעניין תקופת החוזה ,הרכבת תהא רשאית בכל עת לסיים ,להפסיק או להשהות
ביצועו של חוזה זה או חלק ממנו ,לתקופה או לצמיתות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות בנסיבות
של ביטול הפרויקט על ידי הממשלה ,בהודעה מראש למתכנן של  30יום וזאת ,מבלי שתצטרך לתת
נימוקים לכך.
ד .הופסק או הושהה החוזה כאמור לעיל ,יהיה הספק זכאי לתמורה רק בגין העבודה שביצע בפועל
עד למועד הנקוב בהודעת הרכבת כמועד סיום החוזה או חלק ממנו ,הפסקתו או השהייתו .בכפוף
לאמור לעיל ,הספק מוותר בזאת ,בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקה
ו/או השהיית ביצוע החוזה כאמור ,לרבות טענות בגין אובדן רווח או הכנסה ,ניהול מתמשך,
התחייבות תשלום לצד של ישי וכל סוג ומין של הוצאה ו/או עלות ו/או נזק הקשורים בהפסקת
ו/או השהיית החוזה כאמור.
ה .אם תנקוב הרכבת בהודעת ההשהיה במועד משוער לחידוש השירותים:
 )1הושהו השירותים לתקופה של עד  6חודשים ,יהיה הספק חייב להמשיך וליתן לרכבת את
השירותים בהתאם לכל תנאי חוזה זה.
 )2הושהו השירותים לתקופה העולה על  6חודשים ,יודיע הספק לרכבת בכתב ,בתוך  7ימים
מקבלת הודעת הרכבת ,אם ברצונו להמשיך לספק לה את השירותים ,בהתאם לכל תנאי חוזה
זה ,או שיודיע לה בכתב על רצונו להפסיק את החוזה ,ויחולו הוראות ס"ק  3שלעיל .לא הודיע
הספק לרכבת כאמור לעיל ובתוך פרק הזמן האמור ,רואים אותו כאילו הסכים להמשיך וליתן
לרכבת את השירותים בהתאם לכל תנאי חוזה זה.
 )3מיד עם סיום מתן השירותים לפי חוזה זה ,בין כאמור בסעיף זה ,בין בהשלמת המטלות
הקבועות לפיו ,ובין בביטולו ,יעביר הספק את כל תוצרי התכנון וכל מידע ונתון הרלוונטיים
לתכנון ,באופן מסודר ומאורגן ,בפורמט שייקבע ועל גבי המדיה שתקבע על ידי הרכבת
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(דיגיטלי ו/או מודפס ו/או אחרת ) וכפי שיידרש ,לידי הרכבת או לידי מי שהרכבת קבעה לשם
כך ,כל זאת ללא תוספת תשלום.
3.5

אין בהוראות אלו בכדי לגרוע מזכותה של הרכבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,למסור עבודות
דומות או עבודות נשואות חוזה זה ,לצדדים שלישיים ו/או לבצען בעצמה.

 4הצהרות והתחייבות הספק
 4.1הספק מצהיר בזאת כי לפני החתימה על החוזה עיין בכל המסמכים המהווים את החוזה לרבות
מסמכי המכרז על פיו זכה הספק בביצוע העבודה ,בחן ובדק אותם ומצא כי תנאי החוזה על כל
פרטיהם ידועים וברורים לו.
 4.2כי קרא את כלל האמור במסמכי המכרז וכי הוא מבין ויודע ,את מהות והיקף העבודות והשירותים
הנדרשים ממנו וכן היקף העובדים אשר יידרש להציב מטעמו לשם אספקת השירותים ,כל זאת
בהתאם להוראות המורשים מטעם הרכבת ולשביעות רצונה המלא של הרכבת.
 4.3כי לא יחרוג ,בכל מקרה ,מהוראות ההסכם על נספחיו ,אלא אם אישרה הרכבת חריגה זו ,מראש
ובכתב.
 4.4הספק מצהיר כי בידיו את כל הידע ,היכולות ,המיומנות ,הניסיון המוכח ,כוח האדם והציוד הדרושים
לצורך ביצוע שירותיו ע"פ הסכם זה ,וכן כי הינו בעל היכולות הכלכליות ,האיתנות הפיננסית והכושר
הארגוני הנדרשים לשם ביצוע התחייבויותיו ע"פ חוזה זה.
 4.5כי הינו בעל אישורים תקפים בכלל התחומים הרלוונטיים למתן השירותים וכי אישורים אלו יעמדו
בתוקף משך כלל תקופת ההתקשרות וכן כי ככל ואישור זה או אחר יפקע ,מכל סיבה שהיא ,לא יבצע
שום עבודה הכלולה באותו האישור שפקע וכמו כן יודיע על כך לרכבת בהזדמנות הראשונה.
 4.6הספק מצהיר כי התקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אינן עומדות בסתירה ו/או נוגדות
כל דין ,צו ,התחייבות או מפרות כל הסכם ,בין בכתב ובין בעל פה ,של הספק כלפי צד ג' כלשהו.
 4.7הספק מתחייב לספק לרכבת את השירותים כמפורט בחוזה ובהצעתו לשביעות רצונה המלא של
הרכבת ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי הרכבת בכל מטלה.
 4.8הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו ,את כל החומרים ,הציוד ,כלי העבודה ,הובלה ,אספקה,
היתרים רישיונות וכל דבר אחר הנחוץ לביצוע השירותים.
 4.9הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות ובשיתוף פעולה ותיאום מלא עם הרכבת וכל גורם אחר
המועסק מטעמה.
 4.10הספק מתחייב שלא להפיץ כל מידע ,בקשר עם הסכם זה ,ללא אישור הרכבת.
 4.11הספק מצהיר כי בכל מקרה של סיום החוזה ,מכל נימוק שהוא ,הוא מתחייב לשיתוף פעולה מלא על
מנת לאפשר לרכבת להמשיך את ביצוע השירותים עם ספק אחר אשר יבוא בנעליו ובכלל זה  -ביצוע
הדרכות ,תיאומים וכל עניין אחר וזאת ללא תוספת תשלום.
 4.12הספק מתחייב לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף כנספח  B9להסכם זה ,לפיה
יתחייב לא להעביר ,להודיע ,למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע
החוזה בתוקף או במהלך או אגב ביצוע החוזה תוך תקופת העבודה לפני תחילתה או לאחריה .הספק
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מתחייב להביא תוכן התחייבות זו לידיעת כל אחד מעובדיו ו/או קבלנים מטעמו וכל אדם שיעסקו
מטעמו במתן השירותים ולהחתים כל אחד מהם על תוכן ההצהרה כאמור.
 4.13הספק מתחייב לעשות כל דבר הנדרש והסביר ,שמומחה היה עושה לשם ביצוע השירותים ,על פי חוזה
זה וזאת ללא תוספת תשלום.
 4.14מובהר כי תנאי עקרוני ויסודי בהסכם זה הוא כי שירותי הספק ניתנים באחריות כוללת מצידו ועל
הספק לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח כי שירותיו יינתנו באופן כולל ,מקיף מלא וברמה
מקצועית גבוהה לשביעות רצון הרכבת.
 4.15הספק מתחייב בזאת לשתף פעולה עם הרכבת ו/או המתאם ולהשתתף בישיבות הרכבת לפי דרישת
הרכבת.
 4.16הספק מתחייב לדווח בע"פ למתאם על ההתקדמות בביצוע השירותים וכן לדווח בכתב לרכבת על כל
התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים ,מיד עם היוודע לו עליה.
 4.17הספק מתחייב להמציא לרכבת דו"ח ביניים בכתב ובע"פ והכל כפי שיידרש ע"י הרכבת ,בו יפרט את
המידע שתדרוש הרכבת ,שהושג עד ליום הדיווח.
 4.18בתום ביצוע השירותים יגיש הספק דו"ח מלא ומסכם בכתב על השירותים.
 4.19הספק יספק על חשבונו את כל הציוד ,המכשירים וכל עניין אחר הנדרש לצורך ביצוע השירותים.
 4.20הספק מתחייב להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים ,באיכות ובמועדים הנדרשים.
הספק יעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים ,בסיווג מתאים ובעלי רישיון מתאים (אם נדרש סיווג או
רישיון על פי דין).
 4.21הספק 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 למסמכי המכרז .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של
החוזה ועילה לביטולו המידי.
 4.22הספק מצהיר 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.
 4.23כי ידוע לו מהות השירותים הנדרשים על פי חוזה זה ,כי למד היטב את הנדרש לרכבת ואת השירותים
הנדרשים לפי חוזה זה ,כי הוא מכיר היטב את ההנחיות החוקיות וההנחיות המקצועיות לתכנון של
הרכבת ואת המצב הסטטוטורי והתכניות של גורמי התכנון והרשויות השונות לאזור הפרויקט ,כי
הינו בעל ניסיון מקצועי ,ידע ,מומחיות ,ציוד ,וכוח אדם מיומן ,מתאים ומוסמך למתן השירותים ,וכי
הוא מוכן לספק לרכבת את השירותים ,במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה זה ,והינו בעל אמצעים
נאותים ומספיקים לרבות ,מערך מחשוב ,כלי רכב וכיו"ב ,על מנת לבצע את העבודה במיומנות,
באיכות גבוהה וברמה מקצועית מעולה ,וכי כל האמצעים לעיל יעמדו לרשותו במשך כל תקופת ביצוע
השירותים.
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 4.24כי השירותים יבוצעו בהתאם להוראות כל דין קיים .בסעיף זה "כל דין קיים" :לרבות כל תקן או
חיקוק שנכנס לתוקף עד לתקופה של חצי שנה מיום הוצאת כתב מטלה רלבנטי.
 4.25כי יתריע בכתב ומראש ,ובמועד המוקדם ביותר בו ניתן לצפות זאת על ידי מומחה ,בפני הרכבת ,על
כל מכשול ,הפרעה ,דחייה ו/או כל תופעה צפויה ,העלולה לדחות את השלמת תהליך התכנון והביצוע
של הפרויקט על פי לוח הזמנים ,התקציב ורמת האיכות שנקבעו ו/או שיקבעו מדי פעם על ידי הרכבת.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מצהיר הספק כי ידוע לו שכל שינוי מאוחר בתכניות לאחר הגשת תוצרי
תכנון מוגמרים לרכבת ,עלול לגרום למזמין לרכבת עלויות ניכרות ,לרבות הזמנת שינויים מן הקבלן,
תשלום תוספות למנהל הפרויקט ,תשלום בגין עיכובים וכיוצא באלה.
 4.26כי יבקר באתר וסביבתו ויבדוק היטב את כל התנאים ,הפיזיים ,המשפטיים והסטטוטוריים ,הנוגעים
לפרויקט אותו יקבל.
 4.27כי הוא בדק ומכיר היטב את כל התקנים ו/או הדרישות ו/או הנהלים הרלוונטיים לתכנון הפרויקט
(בסעיף זה" :המסמכים") ,לרבות מסמכים ותכניות שטרם פורסמו רשמית ו/או נכנסו לתוקף ,אך
נמצאים בשלבים האחרונים לאישור ,וכי הוא מכיר היטב את מהותה ,היקפה ומורכבותה של העבודה
ואת כל פרטיה ,לרבות תכניות המתאר ,הבינוי והתשתית הקיימות או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי
רשויות התכנון המוסמכות ,וכן את הוראות הדין ,בקשר עם ביצוע העבודה ,כי ניתח ושקל את
הסיכונים והמכשולים הקיימים במקום ו/או עלולים להשפיע על מהלך עבודת התכנון ועל ביצוע
הפרויקט בהמשך ,וכל דבר אחר העשוי להשפיע על ביצוע השירותים.
 4.28כי השירותים יינתנו בקפדנות ,יעילות וידע מקצועי ,במועדים ובמקומות שידרשו בנסיבות המקרה
ו/או כפי שיקבע על ידי הרכבת ,הכול לפי העניין.
 4.29הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה זה
חלות עליו בלבד.
 4.30כי 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 מס ,היטל ,אגרה ,תשלומי חובה וכיו"ב ,המוטלים
עליו על פי כל דין.
 4.31כי ידוע לו שאופן מתן השירותים בהתאם לחוזה זה ,ובין היתר עמידתו של הפרויקט ועמידתם של
תוצרי התכנון במדדי איכות ,לוח זמנים ותקציב ,ישמשו את הרכבת לשם שקלול האיכות של הספק
וניקודו במאגר היועצים והמתכננים של הרכבת.
 5תיאום ופיקוח
 5.1סמנכ"ל פיתוח ו/או מי מטעמו ישמשו כנציג הרכבת לביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו של הספק
על פי חוזה זה (להלן" :המתאם").
 5.2מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ומיתר התחייבויותיו של הספק ,הספק מתחייב בזאת לבצע את
השירותים בחוזה זה תוך שיתוף פעולה עם המתאם ברכבת ולקבל את הנחיות המתאם וזאת מבלי
לגרוע מאחריות הספק ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 5.3קבע המתאם כי העבודות ,כולן או חלקן ,לא בוצעו כראוי ,תהא קביעתו סופית ועל הספק יהיה לתקן
את הטעון תיקון מיד ,לשביעות רצונו של המתאם.
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 5.4לא תיקן הספק את הטעון תיקון בהקדם האפשרי ,או במועד אשר נקבע על ידי הרכבת לשם כך -
המוקדם ביניהם ,תהא הרכבת רשאית למסור את ביצוע העבודות לספק אחר ,והספק לא יהא זכאי
לקבלת תמורה כלשהי בגין ביצוע אותן העבודות הטעונות תיקון.
 5.5דו"חות והסברים :הספק ימסור למתאם ו/או מי מטעמו ו/או למנהל הפרויקט ,ועל פי בקשתם ,דין
וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים מידי פעם בפעם ,וכן ימסור להם כל הסבר שיידרש על
ידם .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק זה הספק ימסור למתאם ו/או מי מטעמו ו/או למנהל הפרויקט ,מדי
חודש ,או כל מועד אחר שייקבע על ידיהם ,דין וחשבון על התקדמות ביצוע השירותים ,כל זאת מבלי
לגרוע מהתחייבותו לספק תוצרי תכנון ו/או דיווחים ו/או מסמכים באופן שוטף.
 5.6מבלי לגרוע מחובתו של הספק כאמור ,יהא המתאם ו/או מי מטעמו ,רשאים לבקר במשרדי הספק
(לרב ות מי מטעמו) על מנת ללמוד ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע השירותים .הספק ו/או כל בעל
מקצוע נוסף מטעמו ו/או המועסק על ידו לצורך מתן השירותים ימסרו למתאם ו/או מי מטעמו ו/או
למנהל הפרויקט כל הסבר ,מסמך ,תכנית או קובץ בקשר לפרויקט ו/או השירותים שיידרש על ידם.
כמו כן ,ימסור הספק למתאם או מי מטעמו ו/או למנהל הפרויקט ,על פי דרישתם ,פירוט מלא על
תשלומים ששילם ליועצי המשנה ,ויאפשר להם לצורך כך לעיין בכל אישור ,כרטיס הנהלת חשבונות,
מסמך ,אסמכתא ,מערכת מידע ,חשבון ,וכיוצ"ב.
 5.7הספק מתחייב בזאת למנות אחראי מול הרכבת שיוביל מצד הספק ומטעמו את מתן השירותים
במסגרת החוזה ובתנאי שיהא מעובדיו הבכירים והמנוסים של הספק ובעל ניסיון ישיר ומוכח בביצוע
השירותים ,ואשר יאושר מראש על ידי הרכבת (להלן" :נציג הספק" או "ראש צוות התכנון").
 5.8נציג הספק יהיה ,בין היתר ,הגורם המקצועי מטעם הספק אליו תוכל הרכבת לפנות בכל עת ושעה
לעניין ביצוע השירותים ויתר התחייבויות הספק על פי חוזה זה ,והכל לפי המפורט במסמכי המכרז.
 5.9למען הסר כל ספק ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפת נציג הספק ו/או מי מעובדי
הספק במהלך תוקפו של חוזה זה והספק מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתו נציג אחר ולאחר שאושר
על ידי המתאם.
 6התמורה
 6.1תמורת מתן השירותים ותמורת ביצוע יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה תשלם הרכבת
לספק לגבי כל שירות שניתן בפועל ,תמורה על פי המחירים והתנאים המפורטים במסמכי המכרז
להסכם זה (להלן" :התמורה") ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 6.2בכפוף לביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ,יהא הספק זכאי לתמורה בהתאם למפורט להלן
(להלן" :התמורה"):
א .בהתאם למחירים ולתנאים הקבועים בספר התעריפים ובמגדיר המשימות של הרכבת כפי
שיעודכנו מעת לעת .העדכונים יהיו זמינים אצל ב"כ המהנדס וכן באתר האינטרנט של רכבת
ישראל.
ב.

בכל מקרה בו עבודת התכנון או חלקה אינה כלולה במגדיר המשימות ובספר התעריפים של
הרכבת ו/או לא נקבע לה תעריף ,יעשה שימוש בתעריפי תכנון של משרדי הממשלה ו/או חברות
ממשלתיות אחרות (כגון תעריף נתיבי ישראל ,משרד הביטחון ,משרד השיכון וכד'); להלן" :ספר
תעריפים חלופי" .ההחלטה האם וכיצד לעשות שימוש בספר תעריפים חלופי ,הבחירה בספר
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התעריפים החלופי הספציפי ובפרק/סעיף הרלוונטיים מתוך ספר התעריף החלופי נתונה לשיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת.
ג.

ככל שלא נמצא ,לעמדת הרכבת ,סעיף מתאים כאמור לעיל ,ישולם למתכנן על פי שעות עבודה,
בהתאם לתעריף שעות חשכ"ל המירבי למתכננים בעבודות בינוי ,בניכוי  20%הנחה .מובהר ,כי
הספק יהיה אחראי לנכונות התעריפים בהתאם לוותק ,ניסיון ולתארים של הספק הרלוונטי על
פי תעריפי חשכ"ל פרק מתכננים בעבודות בינוי ,לרבות עדכונם במהלך הפרויקט.
ככלל ,לא יעשה שימוש בדרגת שכר מתכנן מומחה .במקרים מיוחדים ,בסמכות מנהל אגף ,לאשר
שכר לפי דרגת שכר זו וכל זאת בכפוף להתניות וההגבלות המצוינות בתעריף חשכ"ל

ד.

הוחלט לשלם למתכנן עפ"י שעות עבודה ,יגיש הספק אומדן לשעות העבודה הנדרשות לביצוע
העבודה .משאושר אומדן שעות העבודה ע"י הרכבת ,תשלם הרכבת ,עפ"י שיקול דעתה וכפי
שיצוין בכתב המטלה ,באחת משתי הדרכים הבאות:
א .תשלום לפי שעות עבודה בפועל כנגד דו"ח שעות מפורט שיוגש ע"י הספק .על הספק
להקפיד על רישום בזמן אמת של שעות העבודה לרבות פירוט של העבודה שבוצעה ,מתי
בוצעה ועל ידי מי בוצעה ,לרבות ביחס לשעות של מתכנן המשנה.
אומדן השעות שאושר יהווה חסם עליון להיקף השעות עבורן ישולם ,גם אם בפועל נדרשו
לכך שעות החורגות מהאומדן שאושר.
ב .תרגום שעות העבודה לסכום פאושלי שישולם לפי אבני דרך שיפורטו במטלה ללא צורך
בהגשת דו"ח שעות .בכל מקרה ,הסכום שישולם כנגד השלמת המטלה לא יעלה על הסכום
הקבוע במטלה גם אם בפועל נדרשו לכך שעות החורגות מהאומדן שאושר.

ה .הקצב -הרכבת רשאית לכלול במטלת תכנון סכומים המוגדרים כהקצב.
מטרת ההקצב היא הקצאה של תקציב ,על פי הערכה ,עבור עבודות תכנון עתידיות צפויות להם
לא ניתן בשלב הכנת ניתוח השכר לקבוע שכר.
בסמכותה הבלעדית של הרכבת להורות למתכנן לבצע עבודות המוגדרות כהקצב.
כאשר המתכנן נתבקש לבצע עבודה שמתוקצבת מתוך ההקצב ,עליו להגיש לאישור הרכבת ניתוח
שכר המבוסס על תעריף ,שעות עבודה או הצעות מחיר וכן אבני דרך לתשלום.
מובהר מפורשות ,כי מתכנן לא יבצע עבודה המוגדרת כהקצב אלא לאחר שקיבל אישור מהרכבת
כאמור
 6.3מובהר מפורשות ,כי לאחר שתחושב התמורה ,לרבות תמורה למתכנני משנה ,על פי אחד מן הסעיפים
לעיל תנוכה מן התמורה המחושבת הנחה בגובה שהוצע ע"י הספק בהצעתו.
 6.4הואיל ובעת הוצאת מטלת ת כנון לא ידועים כל נתוני הפרויקט ,רשאית הרכבת לעדכן בכל שלב את
התמורה בהתאם לשינויים שחלו בנתוני הפרויקט (הגדלה או הקטנה)
 6.5התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך לתשלום הקבועות בכתב המטלה ו/או במגדיר המשימות,
בהתאם לשיקול דעתה של הרכבת.
 6.6מובהר בזאת ,כי המתכנן חייב לשלם מתוך התמורה המיועדת ליועצי המשנה את השכר הקבוע להם
בתעריף ו/או בניתוח השכר .אי העברת התשלום במלואו תיחשב הפרה יסודית של חוזה זה .הרכבת
רשאית לברר ,בין אם ע"י פניה למתכנן המשנה ובין בדרך אחרת ,על עמידת המתכנן בחובתו עפ"י
סעיף זה.
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 6.7מוסכם בזה ,כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין העומד לרכבת ,תהא הרכבת רשאית ,במידה
ששוכנעה כי המתכנן לא שילם ליועצי המשנה את שכרם המגיע להם ,באופן הפוגע בהכנת תוצרי
התכנון ,לקזז ו/או לנכות את התשלום האמור מכל סכום המגיע למתכנן מאת הרכבת .למען הסר
ספק מובהר ,כי סעיף זה לא יפורש בשום אופן כחוזה לטובת צד שלישי.
 6.8חושב השכר בהתאם להצעת מחיר של מתכנן משנה ,רשאית הרכבת לדרוש הצעות נוספות וכן לברר
ישירות עם מתכנן המשנה את הצעתו.
 6.9כתנאי לקבלת תשלום כלשהוא על פי סעיף  6.1לעיל ,הספק יגיש לרכבת חשבון ,שיהווה "חשבונית
מס" לעניין חוק מס ערך מוסף ,ובו פירוט כל התשלומים הנדרשים בעקבות ביצוע המטלה הכוללים
דו"ח שעות שבוצעו בפועל ,תאריכים ,פירוט העבודה שבוצעה במהלך שעות אלו וכל נתון אחר שיידרש
לכך .דו"ח זה דרוש אישור על ידי המנהל מטעם הרכבת.
 6.10כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ע"י הרכבת לפי הסכם זה ולפי דרישת הרכבת ,ימציא הספק
לרכבת את האישורים הבאים כאשר הינם בתוקף:
א.

תעודת עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975 -

ב.

אישור מפקיד המס או מרו"ח או מיועץ מס המעיד שהספק מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות
שעליו לנהלם עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ;1975 -

ג.

אישור ניכוי מס במקור בהתאם לדרישות מס הכנסה;

 6.11התמורה תשולם לספק בהעברה בנקאית לחשבון הספק המצורף להסכם ושיחתם על ידי הספק 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.
 6.12כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים על פי חוזה זה
יחולו על הספק וישולמו על ידו.
 6.13הרכבת תהיה רשאית לנכות מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שיגיע לה מאת הספק לפי הסכם
זה ותהיה רשאית לנכות סכומים שעל הספק לנכות לפי כל דין ,כגון מיסים ,היטלים ותשלומי חובה
אחרים ,והעברתם למוטב יהווה תשלום לספק ,הכל מבלי לפגוע בזכות הקיזוז המוקנית לרכבת לפי
הסכם זה ולפי כל דין.
 6.14כל סכום אותו יהיה חייב הספק להשיב לחברה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,או למדד אחר
שיבוא תחתיו לעניין זה" מדד הבסיס" משמעו המדד הידוע במועד כל תשלום; ולעניין זה" המדד
הקובע" משמעו המדד הידוע בעת ההשבה בפועל( בצירוף ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית
והצמדה ,התשכ"ט ,1961-וזאת ממועד תשלומו למתכנן ועד למועד השבתו בפועל לרכבת (להלן:
"סכום ההשבה")
 6.15למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי התמורה כאמור בסעיף זה הנה סופית ומוחלטת וכוללת ,בנוסף
על האמור לעיל ,בין היתר ,גם את ההוצאות כדלקמן (למעט אם נכתב אחרת במפורש בספר
התעריפים והרכבת הסכימה מראש ובכתב ,כי עניין זה ישולם בנוסף):
א.

הוצאות בגין העסקתם של יועצי ומתכנני המשנה.
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ב.

הוצאות בגין העתקות אור ,הכנת תכניות ,שרטוטים והדמיות מחשב.

ג.

הוצאות בגין מתן הסברים ו/או הבהרות ו/או מצגות בנוגע לעבודה ו/או מטלה שניתנה
למתכנן ע"י הרכבת לגורמים הנדרשים בכל מועד שיידרש לכך ,והצגת עבודתו כולה או חלקה
לפי דרישת הרכבת.

ד.

הוצאות הדפסה כריכה ושכפול מסמכים (ככל שיידרשו לבצוע הפרויקט).

ה.

הוצאות אדמיניסטרטיביות של הספק ו/או מי מטעמו ,לרבות הוצאות נסיעה ,ביול על פי דין,
טלפונים ,אש"ל ,רכב ,ביטוח ,עובדים ,תקורה ,רווח ,בטלת עובדים ,נסיעות ,תוכנות ,מיסים
אגרות היטלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הספק ,וכן כל הוצאה אחרת הקשורה
לביצוע העבודות הנדרשים לפרויקט.

 6.16לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כחוק ,שישולם על ידי הרכבת למתכנן במועד תשלומו של כל תשלום
ותשלום על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.
 7עבודה לקויה ופיצויים מוסכמים
במקרה שהמתכנן לא יבצע ו/או יבצע באחור ו/או יבצע באיכות לקויה ,את השירותים ,ככללם או מקצתם,
כנדרש בחוזה ובמגדיר המשימות ,רשאית הרכבת לדרוש מהמתכנן לשלם את הפיצויים המוסכמים
הבאים ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרכבת על פי כל דין ועל פי חוזה זה:
 7.1איחור במועד השלמת משימות לפי סיכומי דיון או הנחיות הרכבת :עד  1,000ש"ח לכל שבוע איחור.
 7.2בגין הערות של הבקרה שלא תוקנו ו/או לא קיבלו התייחסות (בקרה חוזרת) ,סכום של עד  300ש"ח
בגין כל הערה שלא תוקנה או לא קבילה התייחסות.
 7.3איחור בלוחות זמנים של הפרויקט הנובע מהתנהלות המתכנן :עד  ₪ 5,000לכל שבוע איחור.
המזמין רשאי לקזז את הפיצויים המוסכמים בחשבון חלקי או חשבון סופי לפי שיקול דעתו.
 8ניגוד עניינים
 8.1הספק מתחייב לחתום על תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח המצורף כנספח  B12לחוזה ,וכן
מתחייב להחתים את עובדיו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע השירותים על התחייבות בנוסח דומה
ולמסור למתאם ,לפי דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה כאמור.
 8.2הספק מצהיר ,כי למיטב ידיעתו הוא ,אף אחד מבעלי השליטה בו או מחזיק מניות עיקרי בו ו/או
שותפי הספק ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או חברות בנות/אימהות/קשורות נכון למועד חתימת חוזה
זה ,אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות אחרות עם הרכבת אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד
עניינים או חשש לניגוד עניינים בין ביצוע 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 התקשרות אחרת ו/או לא יבצע שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד/חשש
לניגוד עניינים כאמור .הספק יודיע לרכבת בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ביצוע שירותים אשר
יש ו/או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד/חשש לניגוד עניינים כאמור.
 9אי תחולת יחסי עובד – מעביד
 9.1הספק יבצע את השירותים ואת כל התחייבויותיו לפי חוזה זה וייחשב לכל דבר ועניין כבעל מעמד של
ספק עצמאי .הספק מצהיר ומאשר בזאת כי ההתקשרות בינו לבין הרכבת למתן השירותים נשוא
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הסכם זה ,הינה התקשרות במסגרת מיקור חוץ אותנטי ( )outsourcingלאספקת השירותים כמפורט
בהסכם זה .מבלי לגרוע מהאמור ,מצהיר בזאת הספק כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי
ליצור בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין הרכבת יחסי עובד ומעביד ,משום בחינה שהיא
וכי כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או קבלני המשנה ו/או נותני השירותים מטעמו ,שיועסקו בביצוע
השירותים ובביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו ו/או
ייווצרו בינם ובין הרכבת כל יחסי עובד ומעביד.
 9.2הספק יהיה המעסיק הבלעדי של העובדים מטעמו ולא יתקיימו כל יחסי עבודה בין הרכבת לבין מי
מעובדי הספק .על הספק ליידע את עובדיו המועסקים על ידו לצורך אספקת השירותים כי הם עובדים
ומועסקים במסגרת הארגונית של הספק בלבד וכי הם אינם עובדים של הרכבת או כל גוף ציבורי אחר.
 9.3הספק הוא האחראי הבלעדי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים המועסקים
על ידו לצורך ובמסגרת אספקת השירותים נשוא הסכם זה ,ובכלל זה חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 ;1987חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א –  ;1951חוק חופשה שנתית ,תשי"א –  ;1951חוק פיצויי
פיטורים ,תשכ"ג –  ;1963חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א –  ;2001חוק למניעת
הטרדה מינית ,תשנ"ח –  1998ותקנותיו; צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק; צו הרחבה בעניין
דמי הבראה; צו הרחבה להחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה ועוד כיו"ב .כמו כן אחראי הוא לקיום
מלא ושלם של כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה להסכמים קיבוציים החלים עליו ועל עובדיו.
 9.4מובהר כי הפרת הספק הוראות כל דין בקשר עם העסקת עובדיו ו/או סיומה ,לרבות הפרת הוראות
החקיקה בדיני העבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על הספק ועובדיו ,תיחשב
לכל דבר ועניין כהפרה יסודית של הסכם זה.
 9.5הספק לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ,בלעדית ומוחלטת כלפי הרכבת בגין כל עניין הקשור
במישרין ו/או בעקיפין לכל עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו לרבות לכל תשלום מכל מין וסוג שהוא
לו יהיה זכאי העובד או קבלן המשנה שיועסקו על ידו.
 9.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הואיל והספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים והתחייבויותיו
האחרות על פי הסכם זה ,הוא לבדו יהיה האחראי הבלעדי כלפי עובדיו ו/או שליחיו ו/או קבלני
המשנה מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בהסכם זה ובגין כל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות,
נזק או הפסד שיקרו או יגרמו להם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מכל אירוע אפשרי לרבות
תאונה 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 עפ"י הסכם זה .הספק מתחייב לבטח את
עצמו ואת עובדיו בביטוח מלא לכיסוי כל מקרה כאמור.
 9.7היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי מי מעובדי ו/או שליחי ו/או קבלני הספק,
או כל מי מטעם הספק הנם עובדים של הרכבת ,בין ביחד עם הספק ובין בנפרד ,או כי הרכבת חייבת
באיזה תשלום כלפיהם ,מכל סיבה שהיא ,מתחייב הספק לפצות ולשפות את הרכבת ,מיד לפי דרישתה
הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל וללא הגבלה ,שהרכבת תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף
בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל בהן תישא הרכבת
בגין הליכים כאמור בהם תצטרך להתגונן מטעמה .הספק מתחייב להודיע לרכבת לאלתר ומיד עם
היוודע לו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של כל עובד ו/או מי שהועסק מטעמו של הספק ,כנגד
הרכבת הקשורה לתקופת העסקתו אצל הספק ו/או סיומה ו/או לתנאי העסקתו וכיו"ב ומתחייב
לשאת בכל הוצאה אשר תיגרם לרכבת כתוצאה מהליכים כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות מלאות.

23

 9.8למען הסר כל ספק מובהר ,כי אין באמצעי הפיקוח אשר נקבעו בהסכם זה ,כדי ליצור יחסי עובד
ומעביד בין הספק ו/או עובדיו ו/או נותני השירותים מטעמו לבין הרכבת וכי מדובר באמצעי פיקוח
אשר נועדו להבטחת מתן השירותים על ידי הספק על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון הרכבת.
 10אחריות
 10.1הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות גוף ו/או
רכוש שיגרמו לרכבת ,לעובדיה ,לעושי דברה ,למוזמניה וכל מי מטעמה וכן לספק ,לעובדיו ,לעושי
דברו ,למוזמניו ולכל מי מטעמו וגם כל גוף ,אדם או צדדים שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או מחדל
של הספק ,עובדיו שליחיו או כל מי שבא מכוחה או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה
זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקים וכן הוא מתחייב לפצות את הרכבת על כל סכום שתחויב הרכבת לשלם
בקשר לנזקים המפורטים לעיל .התקבלה במשרדי הרכבת דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק שנגרם
באחד המקרים דלעיל ,יטול הספק על עצמו את הטיפול בתביעה ,לרבות שכ"ט עו"ד וכל הוצאה
כספית אחרת בעניין .אחריותו של הספק תהא תקפה אף אם תחויב הרכבת בתשלום לניזוק כלשהו
או כל אדם או גורם אחר בגין היותה מחזיק במקרקעין או מכל טעם אחר של אחריות או על יסוד כל
סיבה אחרת.
 10.2הספק מתחייב לתקן כל נזק ולשפות ולפצות בגין כל תביעת נזק או אובדן ולרבות הוצאות משפטיות
שנגרמו כאמור לעיל וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם ועד שיעשה כן תהא הרכבת רשאית
לעשות זאת במקומו ולהיפרע מהספק ,בין בדרך של קיזוז או עיכוב בתשלומים ,בין בדרך של מימוש
הערבות ובין על פי כל דין וחוק.
 10.3מוצהר ומוסבר בזה כי על הרכבת וכל הבאים מטעמה לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא
כלפי הספק ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו בשל נזק שיגרם לרכושו ו/או לעיסוקו של הספק או צדדי
ג' מכל סיבה שהיא ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם נזק עקיף ונזק תוצאתי .בהקשר זה מובהר כי
אין בעצם הפעלת סמכותה של הרכבת והבאים מטעמה בכל דרך שהיא על פי חוזה זה ,כדי להטיל
עליהם אחריות כלשהי או כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק בכל הנוגע לשירותים לפי חוזה זה,
לתוצרי התכנון לטיבם ולאיכותם .מובהר ,כי פעולותיו של ב"כ המהנדס ,מנהל הפרויקט ו/או מי
מעובדי הרכבת בהתאם לחוזה זה הינם בכשירותם כבעלי תפקידים ברכבת ישראל ולא בכשירותם
כמהנדסים.
 10.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,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 הרכבת 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 לו כאמור ובלבד שהרכבת הודיעה לספק על קיום תביעה ו/או
דרישה כאמור ואפשרה לו להתגונן ולהגן על הרכבת מפניה.
 10.5למען הסר ספק מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק ,אשר יישא בכל התשלומים,
ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או שייקבעו בהסדר שיאושר על
ידי רכבת ישראל 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 /פשרות /
הסדרים מבלי לקבל את הסכמת רכבת ישראל מראש ובכתב.
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 10.6לא פעלה הספק כאמור בסעיף זה ולא קיבל עליו את הטיפול בתביעה ,תפעל רכבת ישראל נגד הדרישה
או התביעה בעצמה והספק יישא בכל ההוצאות הקשורות והנובעות מכך .מובהר כי חובת השיפוי
תחול בין שממקור ההוצאה לרכבת ישראל ינבע מפסק דין חלוט ובין אם מכוח הסכם פשרה ובין מכל
סיבה אחרת.
 10.7היה והספק מורשה על פי חוזה זה להעסיק קבלנים ו/או קבלני משנה ,ידאג הספק כי כל התחייבויותיו
יתמלאו גם בכל הקשור לקבלנים וקבלני משנה.
 10.8סיומו של חוזה זה ו/או השלמת השירותים על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי
נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים.
 11שיפוי
 11.1חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הספק ,בין אם הוא נובע מתביעתו
של עובד הספק מטעמו או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר ,תהא
הרכבת זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום
ב תוספת 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 נזקים והוצאות שנגרמו לה כאמור ובלבד שהרכבת הודיעה לספק על קיום תביעה ו/או
דרישה כאמור ואפשרה לו להתגונן ולהגן על הרכבת מפניה.
 11.2למען הסר ספק מובהר ,כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק ,אשר יישא בכל התשלומים,
ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או שייקבעו בהסדר שיאושר
על ידי רכבת ישראל 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 /פשרות /
הסדרים מבלי לקבל את הסכמת רכבת ישראל מראש ובכתב.
 11.3לא פעל הספק כאמור בסעיף זה ולא קיבל עליו 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 חלוט ובין אם מכוח הסכם פשרה ובין מכל
סיבה אחרת.
 12ביטוח
 12.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון
הספק ,למשך כל תקופת החוזה ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ,לתקופה נוספת בת  3שנים לפחות,
מתום תקופת חוזה זה או כל הארכה לו ,את הביטוחים המפורטים להלן באמצעות חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל (להלן" :ביטוחי הספק").
מובהר בזה ,כי גבולות האחריות המפורטים בסעיף זה להלן הינם בש"ח ,והמרתם לסכומים בדולר
ארה"ב מקובלת ,ובלבד שלא יפחתו מערכם הנקוב בש"ח ,בהתאם לשער הדולר ארה"ב הידוע
במועד עריכת החוזה.
א .ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק כלפי עובדי הספק ,על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ,בגין מוות או נזק גוף או נזק נפשי לכל עובד המועסק
בביצוע השירותים כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך כדי ועקב מתן השירותים בגבול
אחריות הנקוב באישור קיום הביטוחים כהגדרתו להלן.
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הביטוח יורחב לשפות את הרכבת ואת מי מטעם הרכבת ,היה וייטען לעניין קרות תאונת עבודה
או מחלה מקצועית כלשהי ,כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.
ב .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על פי דין ,בגין כל פגיעה ,אובדן או נזק
שייגרמו לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף כלשהו ,לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת והבאים מטעם
הרכבת ,בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות הנקוב באישור קיום הביטוחים
כהגדרתו להלן.
הביטוח יורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת בקשר למעשי
או מחדלי הספק או מי מטעם הספק ,וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ג .ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הספק ו/או הבאים מטעם
הספק בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן השירותים ,בגבול אחריות הנקוב באישור קיום
הביטוחים כהגדרתו להלן.
הביטוח יורחב לשפות את הרכבת בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על הרכבת עקב מעשה
או מחדל של הספק ו/או של מי מהבאים מטעם הספק ,וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק
כלפי הרכבת.
הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שלא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים לרכבת.
 12.2ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת ,על הספק להמציא לידי הרכבת טרם תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח המצורף
לחוזה זה כנספח  B8והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור עריכת הביטוח") ,כשהוא
חתום בידי מבטחי הספק.
 12.3כמו 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  12.1לעיל.
 12.4מובהר  ,כי גבולות האחריות ,הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק 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.
 12.5לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישורי עריכת הביטוח ,שיומצאו על ידי הספק
כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את
ביטוחי הספק ,להתחייבויות הספק על פי סעיף  12זה.
 12.6מוצהר ומוסכם כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט בסעיף  12.5לעיל,
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
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על פי החוזה או על פי כל דין ,וזאת בין אם הרכבת או מי מטעם הרכבת דרשו עריכת שינויים כמפורט
לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 12.7מובהר ומוצהר בזאת ,כי על הרכבת ו/או מדינת ישראל -משרד התחבורה ו/או כל אדם או גוף
שהרכבת התחייבה לשפות ו/או כללה פטור לטובתו ו/או כל הבאים מטעמם של הגורמים הנזכרים
לעיל ,לא תוטל כל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הספק או על ידי
מי מטעם הספק לחצרי הרכבת ו/או לאתרים ו/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.
 12.8מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים או חלק
מהם יסופקו בידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג ,כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח
התואמות את ביטוחי הספק ובשינויים המחויבים את טיב והיקף ההתקשרות עם קבלני המשנה.
 12.9אם לדעת הספק קיים 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 ו/או מדינת ישראל -משרד
התחבורה ו/או כל הבאים מטעמם של הגורמים הנזכרים לעיל ,ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף
כאמור ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 12.10אין בעריכת ביטוחי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הספק בהתאם לחוזה,
ולא יהיה בעריכת ביטוחי הספק כדי לשחרר את הספק מחובת הספק לשפות 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.
 13איסור העברת זכויות
 13.1הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,הנובעות בין במשתמע
ובין במפורש מחוזה זה ,לרבות ,להעביר ,להימחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או מהתחייבויותיו
על פי חוזה זה ,או בקשר אליו וזאת ללא אישורה מראש ובכתב של הרכבת .מובהר כי בשל רגישות
השירותים ,הרכבת לא תאשר העברת זכויות אלא מטעמים מיוחדים ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 13.2לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר ,או כל גוף משפטי מאוגד ,או
בלתי מאוגד ,או הקמת ספק לצורך ביצוע התחייבויות של הספק על פי חוזה זה.
 13.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרכבת תהיה רשאית להימחות 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 שיקול דעתה הבלעדי ללא 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 /או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה.
 14קיזוז ועכבון
 14.1הרכבת רשאית לנכות ,לחלט ו/או לקזז מכל סכום אשר יגיע לספק בין על-פי הסכם זה ובין בדרך
אחרת כלשהי ,בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב ,כל סכום המגיע או שיגיע לרכבת או לכל גוף
ממשלתי אחר מאת הספק ,בין על-פי הסכם זה ובין בדרך אחרת כלשהי ,בין שהוא קצוב ובין שאינו
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קצוב ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת בגין ביצוע הניכוי ,החילוט ו/או הקיזוז .מובהר כי בטרם
יבוצע קיזוז הרכבת תשלח הועדה על כך לספק ,לפחות  7ימים מטרם ביצוע הקיזוז.
 14.2לספק לא תהיה כל זכות עכבון בכל נכס של הרכבת אשר נמצא בידיו ו/או שיגיע לידיו ו/או שנמצא
בחצריו לרבות מסמכים ,תרגומים וכל מסמך אחר שהגיע לידי הספק בהתאם להוראות הסכם זה.
 15שימוש במסמכים והבעלות בהם
 15.1כל הפיתוחים ,המידע והמסמכים שהוכנו או יוכנו עבור הרכבת והמסמכים האחרים אותם יכין
הספק ו/או מי מטעמו ,במסגרת ביצוע השירותים נשוא החוזה (להלן" :המסמכים") ,הנם רכושה
וקניינה הבלעדי של הרכבת מרגע יצירתם.
 15.2למען הסר ספק ,הבעלות על המסמכים אשר הספק קיבל על עצמו להכינם בהתאם להוראות חוזה
זה הינה בעלות מלאה של הרכבת.
 15.3הרכבת תהיה רשאית להשתמש במסמכים לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן ומבלי שהספק יקבל
עבור זאת כל תשלום נוסף או פיצוי מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות חוזה זה.
 15.4הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של הרכבת ,בין לתביעות כספיות ובין
לתביעות של קניין רוחני ,לרבות זכויות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.
 15.5מיד עם סיום ביצוע השירותים ,הפסקתם או ביטולם ,יחזיר הספק לרכבת את כל המסמכים אשר
נמסרו לשימושו או המסמכים שהוכנו על ידו ,מבלי להעתיקם ומבלי שעשה איזשהו שימוש בהם,
אלא לצורך ביצוע חוזה זה באופן בו בידי הרכבת יוותר העותק היחידי שלהם.
" 15.6בעלות" 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.
 15.7הספק לא יעתיק את המסמכים ולא יעבירם לגורם כלשהו ללא אישור הרכבת בכתב ומראש.
 15.8מבלי לגרוע מחובות הספק בהתאם לסעיפים המפורטים לעיל ,במקום שהדין מחייב זאת ,הספק
יהא רשאי לשמור בידיו העתק של תוצרי עבודתו לצרכי תיעוד ובקרה בלבד למשך הזמן אותו קובע
הדין בלבד .העתקים אלה יישמרו בהתאם להתחייבות הספק על פי הסכם זה לרבות דרישות שמירת
הסודיות ,בכלל זה ,האיסור להעברת המסמכים הנ"ל לגורם כלשהו ,ללא אישור הרכבת בכתב
ומראש.
 15.9אי תכולה:
מתודולוגיות ,נהלי ושיטות עבודה ,כלים סטנדרטיים ,רעיונות ,תפישות know-how ,ו/או פיתוחים
סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע גנרי ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי עבור מזמין יוחרג
מתחולת הגדרת "המסמכים" ולא ייחשב לקניינה של הרכבת.
 16ביטול החוזה והפרתו
הרכבת רשאית לבטל את החוזה ו/או ולהביא לסיומה מידית את תקופת החוזה ,בכל אחד מן המקרים
הבאים:
.16.1

הפסקת התקשרות  -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 ו/או התקנים
הרלבנטיים בתחום נשוא השירותים ,וכן בדגש על החזקת הרישיונות ,ההיתרים והאישורים
הנדרשים לפי כל דין ,וכן בדגש על העסקת כ"א בהתאם להוראות הדין ,רשאית הרכבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,להפסיק את השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמה ו/או
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באמצעות אחרים וזאת ומבלי לפגוע בזכות הרכבת לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות לרכבת
על פי הסכם זה ועל פי דין.
.16.2

הופסקו השירותים במהלך ביצוע של הזמנה ,מכל סיבה שהיא ,תשלם הרכבת לספק בהתאם לחלק
היחסי מתוך התמורה הנקובה בהזמנה אשר בוצע בפועל ,לפי הערכת המתאם .למען הסר ספק,
קביעת המתאם לעניין החלק היחסי שבוצע בפועל ,כאמור לעיל ,הינה סופית ותחייב את הספק.

.16.3

הפר הספק או לא קיים תנאי מנאי חוזה זה ,תהיה הרכבת רשאית ,מבלי לפגוע מכל זכות או סעד
אחרים המוקנים לה על פי כל דין ,להודיע לספק בהודעה בכתב מאת המתאם ברכבת כי על הספק
לתקן המעוות לשביעות רצון הרכבת תוך המועד שנקבע בהודעה .לא תוקנה ההפרה כאמור ,תהיה
הרכבת רשאית להודיע לספק כי החוזה י בוטל במועד הקבוע בהודעה האמורה והחוזה יהיה בטל
ממועד זה.

.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  45יום מיום מסירת
ההודעה לספק.

.16.5

בוטל או הופסק 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.

.16.6

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ומכל זכות או סעד שיעמדו לצדדים על פי ההסכם או הדין ,מוסכם
במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן ,תהיה הרכבת זכאית לבטל את ההסכם
באופן מידי ,כדלקמן:
 .16.6.1הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך  7ימים מדרישת
הרכבת בכתב לעשות כן.
 .16.6.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה ,יחשבו המעשים או המחדלים הבאים וכל אחד
מהם להפרה יסודית מצד הספק:
א .הספק לא נענה לדרישות הרכבת לביצוע המטלות ו/או השירותים לתקופה של  7ימים
רצופים;
ב .הסתבר לרכבת כי פעילותו של הספק מתנהלת בניגוד לחוק ו/או לנוהג ו/או לתקנים
המחייבים ו/או לדרישות הרכבת על פי הסכם זה ,והספק סירב לתקן את הליקויים
החמורים בפעילותו;
 .16.6.3מידית ,אם הוכרז הספק 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).
 .16.6.4הספק הפר הוראה אשר על פי טיבה הינה יסודית לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם
זה ,כדוגמת ההוראות הכלולות בסעיפים  17 ,15 ,14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 ,4 ,2או כל
הוראה דומה אחרת.

.16.7

היה והחוזה בוטל או היקפו צומצם עקב הפרה יסודית של הספק ,את התחייבויותיו על פי תנאי
החוזה ,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.
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.16.8

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 ובתנאי שהרכבת תצהיר כי הסכום
ששולם על ידה הינו בהתאם להתקשרות עם הספק לפי נוהלי הרכבת.

.16.9

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.

 17שמירת סודיות
 .17.1מובהר כי כל המידע אליו ייחשף הספק במהלך ביצוע השירותים מוגדר כמידע סודי של הרכבת אליו
ייחשף רק מי שהורשה לכך על ידי הרכבת מראש ובכתב.
 .17.2הספק מתחייב לחתום על הצהרת סודיות בנוסח המצורף כנספח להסכם זה ,לפיה יתחייב לא
להעביר ,להודיע ,למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה
בתוקף או במהלך או אגב ביצוע החוזה תוך תקופת העבודה לפני תחילתה או לאחריה .התחייבות
זו תחול בנוסף על כל אדם ו/או גורם אשר ייקח חלק באספקת השירותים ובכלל זה עובדי הספק
ונותני השירותים מטעמו.
 .17.3הספק מתחייב להביא תוכן התחייבות זו לידיעת כל אחד מעובדיו והאנשים שיעסקו מטעמו במתן
השירותים ולהחתים כל אחד מהם על תוכן ההצהרה כאמור.
 .17.4לצרכי סעיף זה "ידיעה" -כל מידע ,לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,סיסמה ,סמל,
נוסחה ,חפץ ,או חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש מקור לידיעה.
 .17.5הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי על התחייבויותיו על פי חוזה זה יחול סעיף  118לחוק העונשין,
התשל"ז.1977 -
 .17.6מבלי לגרוע מהאמור 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 עכבון 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.
 .17.7אחריות הספק בשמירה על המידע-
נוסף על חובות הספק לפי דין ולפי הנספחים להסכם זה ,מובהר כי:
א .המידע יישמר שמירה מלאה ונאותה.
ב .הספק מתחייב כי אף אדם ו/או גורם לא ייחשף לכל מידע הקשור לרכבת ,אלא אם אישרה
הרכבת את סוג המידע וזהות האדם ו/או הגורם שייחשף למידע  -מראש.
ג .הספק מתחייב בזה כי כל המידע שיישמר על כל סוג מדיה יהיה מוגן הגנה מלאה.
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ד .המידע לא יועתק ו/או ישוכפל ו/או יודפס על גבי כל מדיה שאינה המדיה המאובטחת של הספק,
אליה קיימת גישה רק למורשה מטעם הספק אותו אישרה הרכבת מראש ובכתב.
ה .למען הסר ספק לספק יהיה אסור לשכפל ו/או להעתיק את המידע לזיכרון נייד או בכל דרך אחרת
לכל מכשיר שאינו מחשבו האישי של מי שהורשה לכך על ידי הרכבת.
 .17.8אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע באחריות הספק וכל מי מטעמו על פי הנספחים המצורפים לחוזה
זה אלא להוסיף עליהם ,בכל מקרה של סתירה ו/או חוסר בהירות ,הסעיף המחמיר יגבר.
 .17.9מוסכם כי ביחס למידע המפורט להלן ,לא תחול חובת סודיות :מידע אשר גילויו נדרש על פי דין ו/או
מידע שהוא נחלת הכלל ,ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת חובת הסודיות כאמור על
ידי הספק ו/או מידע שהיה בידי הספק טרם הגשת הצעתו במכרז ו/או מידע שהועבר לספק על ידי
צד ג' ,שלא תוך הפרת חובת סודיות כלפי המזמין.
 18העדר ויתור
במקרה שהרכבת לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי הסכם זה ,לא יחשב
הדבר כוו יתור ,ארכה ,הנחה ,או הימנעות מזכויות אלה על פי הסכם 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.
 19לוח זמנים
 .19.1הספק יספק לרכבת את השירותים נשוא ההסכם תוך היצמדות קפדנית ללוח הזמנים המפורט
במפרט ובהיעדר לוח זמנים ,בהתאם להוראות המתאם מטעם הרכבת.
 .19.2מובהר בזאת כי עיכובים הנובעים מהרכבת ו/או מי מטעמה לא יחשבו במניין לוח הזמנים.
 20חובות הספק וסעיפים חריגים
 .20.1בהסכם 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 להפך ,וזאת כשאין כוונה אחרת
משתמעת.
 .20.2הרכבת ו/או מי מטעמה יהיו רשאים בכל עת להורות לספק לבצע שינויים ,תוספות ,גריעות והפחתות
בנוגע לפרויקט ולכל חלק מן השירותים נשוא הסכם זה.
 .20.3למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע במאומה מזכות הרכבת לבצע עבודות
בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ו/או למסרן לכל גורם שהוא.
 .20.4למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הרכבת להורות על שינויים ,תוספות
וכיו״ב במקרה שהספק לא עמד בהתחייבויותיו עפ״י הסכם זה ו/או לא ביצע איזו מהוראות המתאם
והמנהל .כמו כן אין באמור לגרוע מזכות הרכבת להורות על שינויים ,תיקונים וכיו״ב ללא כל תמורה
נוספת בכל מקרה בו נתונה לרכבת או מי מטעמה הזכות לכך על פי הוראות ההסכם.
 .20.5בכל מקום בהסכם זה ,בו ישנן הפניות למחירונים ו/או מסמכים חיצוניים אחרים ,לצורך קביעת
מחירי יחידה/תעריפים לפעילויות במסגרת השירותים ,נשוא הסכם זה ,הכוונה לאותם מסמכים,
במהדורה התקפה למדד הבסיס של הסכם זה.
 .20.6נמצא כי פרט מסוים אינו מופיע במחירון ,רכבת ישראל תהיה הפוסק האחרון לגבי מחירים חריגים.
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 21הודעות
הצדדים להסכם זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה ,בקשר לעניין מענייני ההסכם ,שתישלח בדואר
רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו ,תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום
 72שעות 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.
 22סמכות שיפוט
הצדדים מצהירים ומסכימים כי מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בעניינים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם
זה ,לרבות הפרתו ,יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
 23כתובות הצדדים
כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________

_______________

_______________
הרכבת

_______________
הספק
אישור עו"ד /רו"ח

אני הח"מ____________________ ,עו"ד /רו"ח מרחוב _______________________________,
מאשר בזה כי ההחלטות של הספק לחתום על חוזה זה נתקבלו כדין ,כי החותמים על חוזה זה בשמו של הספק,
מוסמכים לחתום עליו וכי חתימתם מחייבת את הספק על פי כל דין.
_______________
תאריך

__________________
עו"ד /רו"ח
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רשימת נספחים
נספחים  B1עד  B7לעיל ניתן למצוא באתר האינטרנט של רכבת ישראל בכתובת:
.https://www.rail.co.il/development/pages/newplanninginstructions.aspx

נספח  -B8אישור על קיום ביטוחים;
נספח  -B9הצהרת סודיות;
נספח  -B10טופס העברה בנקאית;
נספח  -B11נספח ביטחון של רכבת ישראל;
נספח  -B12נספח בטיחות של רכבת ישראל;
נספח  -B13תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים;
נספח  -B14הצהרה על בעלי מניות וחברות קשורות;
נספח  -B15הצהרת מתכנן על התאמת כמויות;
נספח  - B16הודעות למציעים;
נספח  -B17ההזמנה להציע הצעות במכרז  2207על נספחיה.
נספח  -B18הצעת הספק במכרז.
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נספח B8
אישור על קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור
שם :רכבת ישראל בע"מ ו/או מדינת
ישראל – משרד התחבורה
ח.פ52-004361-3 :.
מען :מחלקת ביטוח ,אגף הכספים מרחוב
יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757

סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח
רכוש
צד שלישי

חבות מעבידים

אחריות מקצועית

מספר
הפוליסה

המבוטח
שם:
ת.ז/.ח.פ.
מען:

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

אופי העסקה
 נדל"ן
שירותים
אספקת מוצרים
 אחר :תכנון ראשוני,
סטטוטורי ,מוקדם ,מפורט
ופיקוח עליון של הקמת
מסילות ברזל
תאריך
סיום

גבול אחריות
סכום

מטבע

מעמד מבקש האישור
משכיר
שוכר
זכיין
קבלני משנה
 מזמין שירותים
מזמין מוצרים
אחר__________ :
כיסויים
כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

1,000,000

₪

20,000,000

₪

8,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315כיסוי לתביעות מל"ל
 321מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור
 328ראשוניות
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 319מבוטח נוסף  -היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח
 328ראשוניות
 301אובדן מסמכים
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 321מבקש האישור מבוטח נוסף
בגין מעשי  /מחדלי
המבוטח
 325מרמה ואי יושר עובדים
 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה
ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי (  12חודשים)

חבות המוצר
אחר
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
085 ,040 ,038
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח B9

התחייבות לשמירת סודיות מול רכבת ישראל
.1

אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ,לפרסם ,להראות ,למסור או להעביר לאף אדם
או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע העבודה ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעתי
מטעם הפרויקט או מי מטעמו על רכבת ישראל או בקשר אליה ,במשך ביצוע העבודה וגם לאחר מכן ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע העבודה ובין אם הגיע בצורה אחרת וללא קשר עם ביצוע
העבודה.

.2

"מידע" לעניין מסמך זה  -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר ,נתונים ,שמות,
כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי ניהול חשבונות ,שיטות עבודה,
רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים של
מוצרי ייצור ,חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של הרכבת וכל אינפורמציה אחרת ,בכל סוג
מדיה ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך אחרת ,בקשר עם הרכבת.

.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם,
זולת הנוטלים חלק בביצוע העבודה נשוא החוזה.

.4

אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודה עבור רכבת ישראל ,על תוכנה או על היקפה לאדם
או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב ,לקבל פרטים אלה ,על ידי הממונה על הביטחון ברכבת ישראל ,או מי מטעמו.

.5

אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,לא לבצע שכפולים ,העתקים
וכו'  ,לא להוציא מסמכים בכל צורה שהיא מחוץ לכותלי הארגון ,אלא למטרת ביצוע העבודה נשוא החוזה.

.6

אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ,להקפיד שהמסמכים/קבצים לא יישארו ללא השגחה ולנקוט
בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את
הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע העבודה.

.7

ידוע לי כי כל מידע ,ידיעה מסמך ו/או חומר שהוא ,לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה במקום עבודתי,
תוכניות ,פעולות וכו' שהגיעו לידיעתי הם נמסרו לי בהסתמך על התחייבותי זו וכן ידוע שיכול להיגרם נזק רב
לרכבת באם אפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה.

.8

אישור העברת מידע ,לגורם אחר שלא במסגרת תפקידי ,יינתן רק בכתב וע"י אגף הביטחון או נציגו.

.9

אני מת חייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מהאנשים שיעסקו מטעמי בביצוע העבודה
ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את התחייבויותיי  ,כפי שפורטו לעיל.

 .10אני מתחייב שלא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לשמירת הסודיות
בנוסח הזה.
 .11אני מתחייב להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לפריצה או לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו .במידה ויינקטו
נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני מתחייב להודיע על כך לאגף הבטחון של רכבת
ישראל באופן מידי באופן מידי על מנת לאפשר לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע ,ובכל
מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות
לעיל.
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 .12ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל הרכבת אני מחויב לשמור על
סודיותו המלאה ,וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור האזרחי הן במישור
הפלילי.
 .13אני מתחייב למסור לרכבת ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לרכבת ,יהא מקורו
אשר יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה ,קובץ ,העתק ,צילום ,פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה
מגנטית ,ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שיערכו
על -ידי הרכבת ,בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על ידי הרכבת ,וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש
לעשות כן.
 .14התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי העבודה עם הרכבת ,מכל סיבה שהיא ,ותעמוד בתוקפה עד
להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו הרכבת תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע.
 .15ביחס למידע המפורט להלן ,לא תחול חובת סודיות :מידע אשר גילויו נדרש על פי דין ו/או מידע שהוא נחלת
הכלל ,ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת חובת הסודיות כאמור על ידי הספק ו/או מידע שהיה בידי
הספק טרם הגשת הצעתו במכרז ו/או מידע שהועבר לספק על ידי צד ג' ,שלא תוך הפרת חובת סודיות כלפי
המזמין.
 .16התחייבותי זו מהווה תנאי למסירת ו/או לקבלת העבודה ו/או המידע המדוברים.

שם פרטי

שם משפחה

שם חברה

תפקיד בחברה

ת.ז (9ספרות)
תאריך
.. / .. / .….

חתימת נציג החברה
וחותמת החברה
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נספח B10

טופס העברה בנקאית

תאריך______________ :

לכבוד
___________________________
____________________________
ג.א.נ,.
ֹֹ הנדון :תשלום לספקים באמצעות זיכוי בבנק
.1

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

.2

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

.3

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

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

תאריך___________________ :

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

______________________
תאריך
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נספח B11

נספח ביטחון של רכבת ישראל
.1

תנאי מוקדם להתחלת ביצוע עבודות הקבלן תחת חוזה זה הינו קבלת אישורו של הממונה על הביטחון
ברכבת ישראל (להלן" :הממונה על הביטחון") ,בהתאם למפורט להלן.

.2

אישורו של הממונה על הביטחון יינתן לפעילות הקבלן ו/או לפעילות העובדים עבורו/מטעמו.

.3

לצורך קבלת האישור מתחייב הקבלן להעביר לא יאוחר מ 14-יום טרם המועד המיועד להתחלת
העבודות ,רשימה שמית מפורטת של האנשים אשר יפעלו מטעמו ו/או עבורו בפרויקטים של הרכבת
ו/או במתחמי הרכבת ובכלל זה עובדי קבלני המשנה שיפעיל לביצוע פעילותו בהתאם לחוזה.

.4

הרשימה תכלול כל הפרטים הנדרשים בטופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים המצורף וכן
יצורפו לרשימה ,לכל עובד ,טופס אישור הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי וטופס שמירת
סודיות ,חתום ע"י העובד עצמו (טופס מצורף).

.5

הממונה על הביטחון יהיה רשאי לדרוש מהקבלן פרטים ו/או מסמכים נוספים ,בנוגע לכל אחד
מהמנויים ברשימה והקבלן מתחייב למסור לממונה הביטחון כל פרט ו/או מסמך כאמור ללא דיחוי.

.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי הרכבת רשאית לדרוש כי המנויים ברשימה או חלקם יעברו
בדיקות ביטחוניות ו/או תחקיר בטחוני והקבלן מתחייב להעמיד לרשות הרכבת על חשבונו את
המנויים ,ברשימה לצורך בדיקות ו/או תחקיר כאמור.

.7

הממונה על הביטחון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדית לאסור פעילות/כניסת עובדים  ,מטעמים
ביטחוניים ,בין אם הם אושרו ובין אם לא.

.8

בדיקות פוליגרף – ככל שיידרש ובהתאם להנחיות של אגף ביטחון ובטיחות של רכבת ישראל תשלח
החברה על חשבונה את המועמדים לעבודה ברכבת ישראל ו/או עובדים אשר מועסקים ברכבת ישראל
לבדיקות פוליגרף למכון אשר יאושר מראש ע"י אגף ביטחון ובטיחות של רכבת ישראל .תוצאות
הבדיקה יועברו ישירות מהמכון לאגף ביטחון ובטיחות אשר יחליט לגבי תחילה/המשך העסקתם
ברכבת ישראל.

.9

במידה ויבקש הקבלן להוסיף אדם לרשימה ,יעביר בקשה על כך בצירוף כל המסמכים המפורטים
במסמך זה ,לממונה על הביטחון לפחות  7ימים לפני המועד המתוכנן לתחילת עבודתו.

.10

תהליך האישור הביטחוני ,בהתאם לנדרש מהפעילות ,עשוי להתארך מאופי הבדיקה ושונה מאדם
לאדם ,לאור הנתונים האישיים והרקע של העובד ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כ"א
כך שהדבר לא יביא לדחייה במתן השירותים שהוא מתחייב עליהם.

.11

הקבלן מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי בפרטי העובד ,כולל על סיום העסקה ובכל פרט אחר אשר
עשוי להיות בעל שיקול ביטחוני ועל כך שיפעל אדם כלשהו מטעמו באתר עבודה של הרכבת או עבור
הרכבת ,בלא שקיבל את אישורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל.

.12

כל מ ידע ו/או מסמך שימסרו לרכבת ע"י ידי הקבלן בהתאם להוראות נספח זה ,ישמש את הרכבת רק
למטרות נספח זה ,ויישמר בסוד.
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 .13אישור העסקת עובדים/יועצים/תיירים זרים/תושבי השטחים ,אלו שאינם אזרחי ישראל ,מותנה,
בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת רישיון/אישור/אשרה לעבודה/להעסקה כשהוא בתוקף וחתום ע"י המנהל
האזרחי ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות המוסמכות בנושא.

.14

נמצא אדם המועסק מטעם הקבלן ,בפרויקטים עבור הרכבת ו/או במתחמי הרכבת ,שלא קבל את
אישורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל ,יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בסך של  ,₪ 500בגין
כל אדם ולכל יום של הפרה בלא צורך בהוכחת נזק.

פיצוי זה יינתן מבלי לגרוע בכל סעד אחר הנתון לרכבת ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין ובכלל זה הפסקת
עבודתו של הקבלן בגין הפרת התחייבותו בנספח זה.

שם החותם

חתימה וחותמת

תפקיד

חברה

אגף

בטחון
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הסכמה למסירת מידע פלילי

אני הח"מ ___________________
שם משפחה

שם האב

שם פרטי

________________

מס' ת.ז__________________ .
כולל ספרת ביקורת

תאריך לידה _____________

כתובת ____________________________________________________
עיר
מספר
רחוב

שם החברה/קבלן:

מקום עבודה ______________________________

מסכים בזאת כי משטרת ישראל תעביר לנציגו המוסמך של רכבת ישראל ,מידע פלילי אודותיי בהיקף
המגיע ל רכבת ישראל  ,על פי חוק.
ידוע לי ,כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את המשטרה ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת המידע אודותיי.

חתימת המצהיר________________ :

תאריך_______________________ :
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תאריך ___________:
לכבוד
רכבת ישראל
אגף בטחון
באמצעות פקס'03-6937493 :
צו התחלת עבודה – אישורים ביטחוניים

שם החברה:

הפעילות ברכבת מתבצעת עם אגף _____________________ :

טלפון איש קשר_______________:

טלפון איש קשר________________ :

יש לאמת את הפרטים מול תעודת הזהות ולא מול
צילום
החברה המעסיקה – אחראית לאמיתות הפרטים
בכל הגשת תושב שטחים/בעל תעודה כתומה/ירוקה
יש לצרף צילום קריא של תעודת הזהות ורישיון
העבודה.

41

נא למלא את הפרטים הבאים באופן קריא וברור – יש לרשום רק עובדים חדשים שנדרשת בדיקה עבורם

מס' הזהות
כולל ספרת ביקורת

שם
משפחה

שם
פרטי

שם
האב

תאריך
לידה

:

כתובת מלאה
(שם רחוב ,מספר ,עיר ,מיקוד)

שטחים
כן/לא

ת.ז
כחולה/כתומה/
ירוקה

מקום עבודה
ברכבת
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נספח B12

נספח בטיחות של רכבת ישראל

מצורף בנפרד
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נספח B13

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
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

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

.2

אני מתחייב ומצהיר בזאת בנוגע לספק כדלקמן:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

.3

כי אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה בכדי להפריע לספק בביצוע שירותיו על פי חוזה
זה ,וכי הספק איננו קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או עקיף ,בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד
עניינים ביחס להתחייבויות הספק על פי חוזה זה.
כי אין במתן שירותים לרכבת כדי להוות ניגוד עניינים עם פעילות אחרת של הספק.
כי אין לספק קשר לחברי ההנהלה ו/או לחברי הדירקטוריון ברכבת.
הספק מתחייב להודיע לרכבת באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו הינו עלול להימצא במצב
של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לספק הנתון או המצב האמורים.
הספק מתחייב לדווח מראש לרכבת על כל כוונה שלו ,להתקשר בכל התקשרות המעלה חשש
לניגוד עניינים במתן השירותים.
ידוע לספק כי על סמך התחייבותו זו הסכימה הרכבת להתקשר עימו לצורך ביצוע השירותים וכי
אם יפר תנאי כלשהו מהתחייבותו זו תהא הרכבת רשאית לסיים עימו את חוזה זה לאלתר וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לרכבת במקרה כזה.
ידוע לספק כי במידה שתחליט הרכבת ,כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד
מעיסוקיו האחרים של הספק ,יצטרך הספק לבחור בין השניים מיידית ואם לא יפעל מיידית
לסיום עיסוקו האמור לאלתר ,יידרש הספק להפסיק את מתן השירותים לרכבת ולא תהא לו כל
טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בשל הפסקה כאמור.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

תאריך _____________
________

חותמת חברה ________________ חתימת מורשה חתימה ________-

אישור
מרח'
__________
עו"ד
בפני
___________התייצב
ביום
כי
לאשר
הריני
__________________________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

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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נספח B14

הצהרה על בעלי מניות וחברות קשורות
אני הח"מ ,נושא ת.ז ,______________ .מצהיר בזאת כדלקמן:
להלן מפורטים בעלי המניות במתכנן ,וחברות קשורות למתכנן (כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .)1968-כן מצורפים לתצהירי זה תדפיסים מרשות התאגידים לאימות המידע המפורט.
___________________________________ .1
__________________________________ .2
__________________________________ .3
__________________________________ .4
__________________________________ .5
__________________________________ .6
להלן מפורטים אחזקות צולבות ו/או אחוזי בעלויות שיש למתכנן בחברות העוסקות בעיסוקים הקשורים
לתכנון ו/או ביצוע ו/או ניהול פרויקטים הנדסיים:
___________________________________ .1
__________________________________ .2
__________________________________ .3
__________________________________ .4

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

תאריך

עו"ד

אישור
כרו"ח של המתכנן ,הריני לאשר את אמיתות המידע המפורט לעיל.

_
תאריך

רו"ח
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נספח B15
הצהרה על התאמת כמויות-שלב תכנון
הצהרת המתכנן
(הצהרה זו תצורף לכל כתב כמויות לפני אישור שלב התכנון)
אני הח"מ מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1כתב הכמויות ,המפרטים ואופני המדידה נבדקו בקפידה והם תואמים את הנדרש לביצוע
הפרויקט.
 .2הכמויות תואמות את התכנון וכוללים את כל הנדרש לביצוע שלם של הפרויקט וכי אין
סעיפים חסרים מיותרים או כפולים.
 .3הכמויות ברשימת כתב הכמויות חושבו ברמת דיוק של ( -+ 20%לשלב התכנון המוקדם) ו-
( -+10%לשלב התכנון המפורט).

______________

______________________

תאריך

חתימת המצהיר
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נספח  – B15המשך
הצהרה על התאמת כמויות-שלב ביצוע
הצהרת המתכנן
(הצהרה זו תצורף לכל כתב כמויות המוכן כחלק ממסמכי מכרז ביצוע לפי כתב כמויות)

אני הח"מ מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1כתב הכמויות נבדק בקפידה והוא תואם את התכניות המפרטים ואופני המדידה
המאושרים לביצוע.
 .2הכמויות תואמות את התכנון וכוללים את כל הנדרש לביצוע שלם של הפרויקט וכי אין
סעיפים חסרים מיותרים או כפולים.
 .3הכמויות ברשימת כתב הכמויות חושבו ברמת דיוק של  -+ 5%ביחס לכל סעיף בכתב
הכמויות.

______________

______________________

תאריך

חתימת המצהיר
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נספח  – B16הודעות למציעים
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נספח  – B17הזמנה להציע הצעות במכרז  2207על נספחיה
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נספח  – B18הצעת הספק במכרז

