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חוזה לאספקת שירותי תיאום וניהול תכנון בפרויקטים של כבישים ומסילות רכבת כבדה
מס' 461/81/19
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש ________ 2019
כביש חוצה ישראל בע"מ
מרח' יגאל אלון  ,65תל-אביב 67443
(להלן" :החברה")

בין:

מצד אחד;

לבין_____________________ :
_____________________
(להלן" :הספק")
הואיל

מצד שני;

והחברה מעוניינת בקבלת שירותי תיאום וניהול תכנון עבור פרויקטי תשתיות תחבורה אותם החברה
מקדמת (להלן" :השירותים");

והואיל והספק הגיש הצעה לחברה ,במסגרת מכרז מסגרת מס'  461/81/19לאספקת שירותי ניהול ותיאום תכנון
בפרויקטים של כבישים ומסילות רכבת שפרסמה החברה (להלן" :המכרז") ,והצעת הספק נבחרה כאחת
ההצעות הזוכות במכרז;
והואיל והצדדים החליטו כי השירותים יסופקו לחברה שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד
אלא כאשר הספק ומנהל התכנון מטעמו (כהגדרתו להלן) פועלים כבעלי מקצוע עצמאיים ,המעניקים
את שירותיהם לחברה על בסיס קבלני ,כנגד התמורה על פי סעיף  9להלן;
והואיל והחברה מסכימה להתקשרות עם הספק על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך ,הן לעניין
תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיים ,וזאת בהתחשב באופי השירותים שיש
לספקם עפ"י חוזה זה והתנאים הכרוכים במתן השירותים על פיו ,ההולמים העסקה עפ"י התקשרות
למתן שירותים קבלניים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;
והואיל והספק מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,ההכשרה המקצועית ,כוח האדם וכל יתר האמצעים
והמשאבים המתאימים והדרושים לביצוע כלל התחייבויותיו המפורטות בחוזה זה וכי אין כל מניעה
חוקית או חוזית להתקשרותו בחוזה זה ,הכל כמפורט להלן;
והואיל והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בחוזה זה להלן.
אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ופרשנות
1.1

המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות.
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.2

1.3

החברה מוסרת את אספקת השירותים לספק ,והספק מקבל על עצמו ומתחייב לבצע את השירותים,
הכל בהתאם לאמור בחוזה זה.

1.4

בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לבין הנספחים לו ו/או לבין כל מסמך אחר ,יגברו הוראות
החוזה .במקרה של סתירה בין הוראות נספחי חוזה זה תהיה תקפה ההוראה המיטיבה יותר עם
החברה ,כפי שיקבע על ידי החברה.

הגדרות
בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם ,אלא אם כן משתמעת בברור כוונה אחרת:
2.1

"כתב מטלה" – כמשמעותו על פי סעיף  4.4להלן.

2.2

"מגדיר המשימות" – ביחס לתכנון עבור פרויקטים של כבישים :מגדיר משימות ותוצרים למנהל
הפרויקט של נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן" :נת"י") גרסא 12-
( 2009כפי שיעודכן מעת לעת) ,או לחילופין ,ביחס לתכנון עבור פרויקטים של מסילות רכבת כבדה:
מגדיר המשימות של רכבת ישראל בע"מ – מגדיר משימות ותעריף ניהול פרויקטים ,מהדורה 1.06
פברואר ( 2017כפי שיעודכן מעת לעת).

2.3

"מדד הבסיס"  -מדד המחירים לצרכן הידוע במועד להגשת ההצעות במכרז.

2.4

"המנהל" – סמנכ"ל ההנדסה של החברה ,לרבות מי שהורשה על ידו לעניין חוזה זה או כל חלק ממנו
וניתנה על כך הודעה בכתב לספק.

2.5

"מנהל התכנון" – הגורם המקצועי שהוצג בהצעת הספק למכרז כמנהל התכנון המוצע מטעם הספק,
וכמי שיהיה אחראי לניהול התכנון מטעמו ,או כל אדם אחר שיאושר על ידי החברה מראש ובכתב
במהלך תקופת ההתקשרות.

2.6

"העבודות" או "השירותים" – כמפורט בסעיף  4להלן ,וכפי שיוגדרו פרטנית באמצעות כתבי מטלה
שתמסור החברה לספק מעת לעת.

2.7

"הפרויקט" – כמתואר בכתב המטלה אשר יימסר לספק.

2.8

"תעריף נת"י" – התעריף לשלב התכנון שיו גדר בכל אחד מכתבי המטלה שתמסור החברה לספק
מעת לעת מכוח התקשרות זו ,אשר עניינו ניהול תכנון עבור פרויקטים של כבישים ,כפי שנקבע
ב"תעריף נתיבי ישראל לניהול פרויקטים מעל  150מיליון  ₪מיום  ,"21.12.2017כפי שיעודכן מעת
לעת*.

2.9

"תעריף רכבת ישראל" – התעריף לשלב התכנון שיוגדר בכל אחד מכתבי המטלה שתמסור החברה
לספק מעת לעת מכוח התקשרות זו ,אשר עניינו ניהול תכנון עבור פרויקטים של מסילות רכבת כבדה,
כפי שנקבע ב"מגדיר משימות ותעריף ניהול פרויקטים" (מהדורה  1.06פברואר  )2017של רכבת
ישראל בע"מ*.

*

מובהר כי התמורה בגין כתב מטלה מסוים תעודכן לפי התעריף שהיה ידוע בעת הוצאת אותו כתב מטלה ,וכי ככל שהתעריף
יעודכן במהלך ביצוע כתב מטלה מסוים ,עדכון זה לא יחול על אותו כתב מטלה.
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" 2.10תעריף החברה" – תעריף והוראות החברה להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים ע"פ תשומות
מתכננים בעבודת בינוי של החברה ,המצ"ב כנספח ב' 3לחוזה.
 2.11לעניין מגדירי המשימות ותעריפי נת"י  /רכבת ישראל ,לצרכי חוזה זה יש לקרוא את המונחים
המצוינים שם בשינויים המחויבים כמקובל ונהוג בחברה .מבלי לגרוע מהאמור לצרכי חוזה זה יהיו
למונחים ממגדירי המשימות ותעריפי נת"י/רכבת ישראל המפורטים להלן המשמעות המצוינת להלן:
" 2.11.1ישיבת שיפוט" – הגשות של התכניות במרוכז לפי נהלי החברה.
" 2.11.2קוארדינטור" – מנהל הפרויקט בחברה.
.3

נספחי החוזה
המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מהחוזה:
נספח א' – 1מגדיר המשימות של נת"י [מצורף על דרך ההפניה];
נספח א' – 2מגדיר המשימות של רכבת ישראל [מצורף על דרך ההפניה];
נספח ב' – 1תעריף נת"י [מצורף על דרך ההפניה];
נספח ב' – 2תעריף רכבת ישראל [מצורף על דרך ההפניה];
נספח ב' – 3תעריף החברה;
נספח ג' – נספח הביטוח;
נספח ג' – 1אישור על קיום ביטוחים;
נספח ג' – 2הצהרה אודות אי-העסקת עובדים;
נספח ד' – התחייבות כללית להעדר ניגוד עניינים ולשמירה על סודיות;
נספח ה' – טופס אישור העתקות אור;

.4

תכולת השירותים
4.1

הספק מתחייב בזאת כלפי החברה לספק לחברה מעת לעת ולפי צרכיה ,בהתאם לכתב/י מטלה
שימסר/ו לו כמפורט בחוזה זה להלן ,את השירותים הכוללים ,בין היתר:
4.1.1

ניהול ותיאום כל מהלכי התכנון והיערכות לקידום פרויקטים של החברה ,ובכלל זה ,כלל
השירותים המפורטים במגדירי המשימות המצורפים כנספחים א' 1ו-א' 2לחוזה;

4.1.2

תיאום וניהול עבודות צוותי התכנון שיועסקו ע"י החברה בפרויקטים השונים (כבישים
ומסילות רכבת כבדה) ,בכל שלבי התכנון ,כולל ייצוג החברה במוסדות התכנון ,רשויות,
וגופים רלוונטיים אחרים ותיאום מול כלל בעלי העניין.

4.1.3

סיוע לחברה בשלב ייזום הפרויקט ,הכנת פרוגרמות ,תיאום וניהול התכנון בכל שלביו :תכנון
ראשוני ,בדיקות היתכנות ,תכנון מוקדם ,תכנון וליווי ההליך הסטטוטורי ,ניהול העבודות
של חקירת סקר השתית ,ארכיאולוגיה ,תיאום תשתיות ,תכנון העתקת/הסטת תשתיות
קיימות ,תכנון סופי ,תכנון מפורט כולל תכנון מפורט לביצוע ,הכנת מכרזים לביצוע ו/או
מכרזי תכנון-ביצוע ( )DBו/או מכרזי  ,BOTסיוע לחברה בהערכת ההצעות שיתקבלו במכרז
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וליווי הביצוע (בהיבטים תכנוניים) ,קשר שוטף עם צוות לה"ב לתיאום וניהול הליכי בקרת
התכנון בכל שלביו ותיאום וניהול התכנון שיידרש במהלך שלבי הביצוע.

4.2

4.3

4.1.4

עבודה משותפת עם חברות ניהול תכנון אחרות וגורמים אחרים הפועלים עבור החברה.

4.1.5

השתתפות בישיבות של החברה או מטעם החברה.

4.1.6

כל פעולה או עבודה הנדרשת לביצוע השירותים המפורטים בסעיפים  4.1.5-4.1.1לעיל ו/או
 4.2להלן ,וזאת – בין אם פעולות ועבודות אלו פורטו מפורשות במסגרת כתב המטלה ,ובין
אם נדרשות לשם השלמת תכולותיו של כתב המטלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,השירותים כוללים חובות דיווח כדלקמן:
4.2.1

דיווח חודשי של הספק ,במתכונת לפי דרישת החברה ,בדבר ביצוע עבודות שנמסרו לספק
במסגרת כתבי מטלה שנמסרו לספק על-ידי החברה מעת לעת ,ולרבות דיווח בדבר עבודות
צדדים שלישיים המנוהלות על ידי הספק.

4.2.2

דיווח מיידי בדבר כל עיכוב בביצוע מטלה או כל חלק ממנה.

4.2.3

כל דיווח או מידע נוסף על פי דרישות שתמסור החברה לספק מעת לעת.

אופן חלוקת השירותים בין הספקים
4.3.1

הספק מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שבמסגרת המכרז בחרה החברה ספקים נוספים לאספקת
השירותים ,וגם עמם התקשרה החברה בחוזה מסגרת לאספקת השירותים (להלן:
"הספקים").

4.3.2

במהלך תקופת ההתקשרות ,החברה תקצה לספקים ,באמצעות כתבי מטלה ,עבודות תיאום
וניהול תכנון על-פי צרכיה בפרויקטים השונים שהחברה מובילה .חלוקת השירותים בין
הספקים תתבצע על ידי החברה ,בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ,במידת האפשר בסבב
מחזורי ,ותוך התחשבות בשביעות רצון החברה משירותים קודמים שסיפק כל אחד
מהספקים ,מידת ההתאמה של כל אחד מהספקים לביצוע השירותים ,בהתחשב בניסיונו
המקצועי של הספק וניסיונו של מנהל התכנון מטעמו ,מורכבות ואופי המטלה הספציפית,
שלב התכנון המתבצע במסגרתה ,ומכלול הנסיבות הרלוונטיות באותה עת (לרבות זמינות
הספק ומנהל התכנון מטעמו ,דחיפות המטלה ,חלוקת עומס מטלות אחרות שקיבל הספק
מהחברה וכיו"ב).

4.3.3

על אף האמור לעיל ,ביחס לשירותים בקשר לפרויקטים של כבישים שהיקפם הכספי המוערך
(במועד ייזום הפרויקט) נמוך מ 25-מלש"ח או גבוה מ 1-מיליארד ש"ח ,החברה שומרת על
זכותה לבחור בספק לאספקת השירותים בקשר לפרויקט בהתאם לכללים המפורטים בסעיף
 4.3.2לעיל או לפנות לספקים בפנייה פרטנית להשתתפות בהליך תיחור שיערך בהתאם
לכללים שלהלן:
 .4.3.3.1במקרה שבו השירותים הנדרשים הינם בקשר לפרויקט של כבישים בהיקף כספי
נמוך מ 25-מלש"ח ,תתקיים תחרות על מחיר בלבד ( 100%מחיר) .במסגרת פנייה
פרטנית כאמור החברה תגדיר את פרטי כתב המטלה מושא הליך התיחור ,וכן את
התמורה שתשולם בגין אספקת השירותים;
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 .4.3.3.2במקרה שבו השירותים הנדרשים הינם בקשר לפרויקט של כבישים בהיקף כספי
העולה על  1מיליארד ש"ח ,תתקיים תחרות על מחיר ואיכות ההצעות ,כאשר רכיב
המחיר יהווה  20%מניקוד ההצעה ורכיב האיכות יהווה  80%מניקוד ההצעה.
התחרות על רכיב האיכות תסוב על ניסיון מקצועי קודם בפרויקטים דומים בסוגם
והיקפם לפרויקט מושא הפניה הפרטנית ועל שביעות רצון מעבודות קודמות.
במסגרת פנייה פרטנית כאמור החברה תגדיר את פרטי כתב המטלה מושא הליך
התיחור ,ואת מנגנון התשלום בגין אספקת השירותים.
4.4

הגדרת תכולת השירותים במסגרת כתב מטלה
הגדרה פרטנית של העבודות שהספק יידרש לספק לחברה תתבצע במסגרת כתבי מטלה ,שתמסור
החברה לספק מעת לעת ,על פי צרכיה בפרויקטים השונים שהיא מובילה .בכתבי המטלה תגדיר
החברה את הפרטים הבאים ,לפי הצורך:
4.4.1

תיאור ופירוט השירותים מושא המטלה;

4.4.2

לוח זמנים להתחלת ולהשלמת העבודות נשוא המטלה ,ולוח הזמנים להשלמת כל רכיב
שלהן;

4.4.3

שלבים ב ביצוע המטלה המחייבים אישור פרטני מהחברה כתנאי להשלמתם (ככל וישנם);

4.4.4

התמורה בגין המטלה ,בהתאם להצעת המחיר של הספק במכרז;

4.4.5

תנאים נוספים ,לפי הצורך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;

(לעיל ולהלן" :כתב מטלה").
4.5

בתוך  14ימים ממועד מסירת כתב מטלה לספק ,ישיב הספק את כתב המטלה החתום לחברה ,ויצרף
אליו )1( :התחייבות להעדר ניגוד עניינים ולשמירת סודיות ביחס לכתב המטלה הספציפי שנמסר לו,
בנוסח שיצורף לכתב המטלה; וכן  )2( -אישור עריכת ביטוח ביחס לתכולות כתב המטלה ,בנוסח
המצורף כנספח ג' 1לחוזה זה.

4.6

חתימתו של הספק על כתב המטלה מהווה אישור להסכמתו לבצע את כל השירותים הכלולים במטלה
כנגד התמורה הנקובה בהצעתו למכרז .למען הסר ספק ,הספק אינו רשאי בשום מקרה לסרב לבצע
מטלה שקיבל מהחברה ובחתימתו על חוזה זה הוא מתחייב כי יחתום על כל מטלה שתועבר לו ע"י
החברה.

4.7

הספק לא יספק שירות כלשהו לחברה אלא עפ"י כתב מטלה כאמור לעיל.

4.8

מובהר כי אין באמור בחוזה זה כדי לחייב את החברה להנפיק לספק כתבי מטלה בהיקף מינימלי או
מקסימלי כלשהוא .הנפקת כתבי מטלה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,בהתאם
לצרכיה ולאישורי תקציב שיוענקו לה מעת לעת לצורך ביצוע פרויקטים שונים.

4.9

שינויים בתכולת השירותים
4.9.1

לחברה שמורה הזכות לשנות את תכולת השירותים שהוגדרה במסגרת כתב מטלה,
להפחיתה או להגדילה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .שונתה ,הופחתה ,או הוגדלה תכולת
השירותים כאמור ,תעודכן התמורה לה זכאי הספק בהתאם להוראות סעיף  9.7להלן.
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4.9.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל מטלה שיידרש הספק לבצע במסגרת ו/או כתוצאה
מהנושאים המפורטים להלן ,לא תיחשב כ'שינויים' לצורך סעיף  4.8זה ,אלא ככלולה
מלכתחילה במסגרת העבודות על פי כתב מטלה:
.4.9.2.1
.4.9.2.2

.5

הוראות והנחיות שניתנו לספק או מי מטעמו על ידי החברה ,במסגרת הסמכויות
שהוגדרו לחברה ו/או למי מטעמה בחוזה זה ,על נספחיו.
שינויים שנדרשו מחמת מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ו/או מחמת
סיבה הנעוצה בהם.

4.9.3

במידה שכתוצאה משינויים שיידרשו על ידי המנהל בהתאם להוראות סעיף זה יפחת היקף
השירותים הנדרשים להשלמת כתב מטלה ,אזי תפחת התמורה בהתאמה ,בהתאם לערך
השינוי אשר ייקבע על ידי המנהל בהתאם להוראות סעיף  9.7להלן .במקרה של הפחתה
בהיקף השירותים הנדרשים להשלמת כתב מטלה ,לא יהיה הספק זכאי לכל פיצוי מאת
החברה ,לרבות ,בין היתר ,בגין הפסד רווחים ו/או שכר עובדים ו/או בטלת כלים ,והספק
מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

4.9.4

כל שינוי ,תוספת ,ארכה ,ויתור או ביטול המתייחסים לחוזה זה לא יהיו בעלי תוקף ,אלא
אם פורטו על ידי החברה במסמך בכתב .הורתה החברה בכתב על שינוי לחוזה ,אין ללמוד
ממנה גזירה שווה לגבי מקרים אחרים.

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מאשר ,מצהיר ומתחייב ,כדלקמן:
5.1

כי הוא מכיר את מהות השירותים כפי שהם מתוארים ,בין היתר ,במגדירי המשימות (נספחים א'1
ו-א' 2לחוזה) וכי קיבל את מלוא המסמכים ,הנתונים וההסברים שביקש בקשר עם אספקת
השירותים .יודגש כי אין בהעמדת נתונים ומסמכים על-ידי החברה כדי להטיל אחריות כלשהי על
החברה או כדי לשחרר את הספק מאחריותו על-פי החוזה או לגרוע ממנו .הספק מתחייב לבדוק
באופן עצמאי את נכונותם ושלמותם של הנתונים והמסמכים אשר יועברו לו על-פי החוזה ,וליידע
את החברה לגבי כל טעות או חסר בהם.

5.2

כי הינו בעל המומחיות ,הידע ,הניסיון ,ההכשרה המקצועית ,כוח האדם וכל יתר האמצעים
והמשאבים המתאימים והדרושים לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ,בנאמנות ,במומחיות,
ברמה ובאיכות גבוהות ועפ"י לוחות הזמנים שתקבע החברה לביצועם ,הכל כמקובל בסוג
הפרויקטים של החברה ודומים בהיקפם ,ואשר בכל מקרה לא יפלו מהרמה והאיכות המקובלות
בחברה.

5.3

כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יהיו ברשותו ,ברשות מנהל התכנון מטעמו וברשות כל הפועלים
מטעמו ,כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים ו/או הסמכות ו/או הביטוחים ו/או התעודות,
מכל מין וסוג שהם ,הדרושים לביצוע ולהשלמת השירותים ועל פי כל דין.

5.4

כי יבצע את העבודות מושא החוזה בנאמנות ,במומחיות ,ברמה ובאיכות גבוהות כמקובל בפרויקטים
מסוג ובהיקף דומה ,והכל לשביעות רצונו המלאה של החברה ,ובהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו.

5.5

כי אין כל מניעה חוקית או חוזית להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע מלוא התחייבויותיו על-פיו במלואן
ובמועדן.

5.6

כי יבצע את העבודות על פי הנחיות החברה ו/או הנחיות בכתב שיינתנו לו מעת לעת על-ידי המנהל.
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5.7

כי בחן את התמורה הנזכרת בסעיף  9להלן בגין ביצוע העבודות וכי היא מהווה תמורה מלאה ,ראויה
והוגנת עבור ביצוע כלל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,בין אם פורטו מפורשות במסגרת החוזה ,ובין
אם נובעות מהתחייבויות המפורטות בחוזה.

5.8

כי ידוע לו כי החברה מתקשרת עמו בחוזה זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה,
והוא מחויב להודיע לחברה על כל שינוי שיחול (ככל שיחול) בהן במשך כל תקופת ההתקשרות.

אי-תחולת יחסי עובד-מעביד
6.1

מעמד הספק ,מנהל התכנון מטעמו ,לרבות עובדי הספק ,שלוחיו או כל גורם אחר מטעמו כלפי
החברה הינו מעמד של קבלן עצמאי ובשום מקרה אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין גורמים כאמור
לבין החברה.

6.2

הספק מצהיר כי הוא וכל מי מטעמו לא יחשבו בשום מקרה לעובדי החברה ,נציגיה ,שלוחיה ,או
סוכניה ,ולא י היו זכאים לקבל מאת החברה כל הטבות או זכויות סוציאליות מכל סוג שהוא לרבות
חופשה ,דמי מחלה ,פיצויי פיטורין ו/או כל הטבה או זכות אחרת ,והתמורה הקבועה בחוזה זה,
מבטאת את מעמדו של הספק כקבלן עצמאי.

6.3

אין בחוזה זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד-
מעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק יהיו ויחשבו עובדים של הספק בלבד .הספק מצהיר
כי תנאי מוקדם ו/או מתלה ו/או מפסיק להתקשרות הצדדים עפ"י חוזה זה הינו הצהרות הצדדים
וכוונתם שלא ליצור יחסי עובד-מעביד בין הספק ו/או עובדיו לבין החברה.
מוסכם כי אם יקבע ,חרף האמור לעיל וחרף כוונתם הברורה של הצדדים ,כי בכל זאת התקיימו יחסי
עובד -מעביד מכל סוג שהוא ,כי אז תהיה התמורה המוסכמת על פי סעיף  9להלן ,בגובה  70%בלבד
הימנה ,והספק מתחייב להחזיר לחברה מיד לפי דרישה כל סכום ששולם לספק על-ידי החברה מעבר
לסכומים המגיעים לספק בהתאם לאמור.
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6.4

הספק מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי הוא ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו אינם נמנים בכל
הקשור לביצוע העבודות עם עובדי החברה ,וכי אין לחברה כל אחריות הנובעת מיחסי עובד ומעביד
כלפי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לכל
מחלה ו/או תאונת עבודה /ואו כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לגופו /ואו לרכושו של כל אדם ו/או גוף,
לרבות החברה ו/או עובדיה ו/או אחרים מטעמה ו/או הספק ו/או אחר מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו
עקב ,תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הספק.

6.5

לא יראו את הספק ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו כסוכן ו/או שליח ו/או נציג החברה ,אלא אם נעשה
כזה במיוחד לצורך עניין פלוני ,בהסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש .מבלי לגרוע מכלליות
האמור מובהר כי הספק אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמך הנושא את הלוגו (לרבות סמל ,סימן
מזהה וכד') של החברה אלא באישור המנהל מראש ובכתב .הספק יביא הוראה זו לידיעת כל עובדיו
ומנהליו המעורבים באספקת השירותים.

מנהל התכנון וכוח האדם מטעם הספק
7.1

הספק מתחייב לבצע את העבודות באמצעות מנהל התכנון שהוצג בהצעתו למכרז ,מר  /גב'
___________________ .מובהר כי כל שינוי בזהותו של מנהל התכנון יהיה באישור החברה בלבד
מראש ובכתב או עפ"י דרישתה של החברה שתובא לידיעת הספק .סירוב החברה לשינוי זהותו של
מנהל התכנון או דרישתה להחלפת מנהל התכנון כאמור ,תהיה מטעמים סבירים בלבד .מובהר בזאת
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כי הפרת התחייבויותיו של הספק בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה ותקנה לחברה את
הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק או להשעות אותה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה בנסיבות העניין.
7.2

הספק מתחייב להעסיק את מנהל התכנון מטעמו בהיקף הנדרש לצורך ביצוע העבודות ,בשעות
גמישות עפ"י צרכי החברה והפרויקט הרלוונטי.

7.3

היה ונבצר ממנהל התכנון לספק את השירותים מטעם הספק בהתאם להתחייבותו בחוזה זה ,באופן
זמני או קבוע ,מתחייב בזאת הספק להודיע על כך למנהל מיד עם היוודע לו הדבר .במקרה כאמור,
מתחייב הספק למנות על חשבונו ,בהתאם לדרישת החברה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,מנהל/י תכנון
חלופיים בעלי ניסיון וכישורים מקבילים ,אשר זהותם תהיה טעונה אישור מראש ובכתב ע"י המנהל.
מינוי מנהל תכנון חלופי כאמור יעשה לא יאוחר מ 14-ימים ממועד נבצרות מנהל התכנון .החברה לא
תסרב לאשר את מנהל התכנון החלופי אלא מטעמים סבירים .האמור בסעיף זה יחול ביחס למנהל
התכנון המקורי שהוצג בהצעת הספק למכרז וכן ביחס לכל מנהל תכנון שיבוא בנעליו בהתאם
להוראות סעיף זה.
במקרה שכזה ,הספק יישא באחריות לכך שמנהל התכנון יבצע חפיפה מלאה למנהל התכנון החלופי,
באופן שבו יוכל מנהל התכנון החלופי לבצע ולהשלים את השירותים כנדרש בהתאם להוראות
החוזה  ,ומבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי בשירותים.
החפיפה תבוצע תוך כדי הענקת השירותים ובמגבלת התקופה אותה תקצוב לשם כך החברה.

.8

7.4

מבלי לגרוע מזכויות החברה מכוח סעיף  8.2להלן ,בנסיבות בהן הספק לא הציע מנהל תכנון חלופי
תוך  14ימים ממועד הנבצרות של מנהל התכנון ,או בנסיבות בהן שהמנהל לא יאשר את זהות מנהל
התכנון החלופי ,החברה תהא רשאית להביא את החוזה לסיומו לאלתר.

7.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב להעמיד על חשבונו עובדים ,מומחים ויועצים
נוספים ,הכל במספר ,בהיקף ובתחומים הנדרשים לשם ביצוע העבודות .כוח אדם שיעסיק הספק
לביצוע העבודות עבור החברה יהיה בעל ידע מקצועי ,ניסיון ומיומנות ,והעבודות תתבצענה על ידו
ברמה המקצועית הגבוהה ביותר .כוח האדם שיעמיד הספק לביצוע העבודות עבור החברה יהיה
מתאים לצרכי הביצוע ,מוכשר ,מיומן ומספיק בהיקפו כדרוש לביצוע העבודות שהוגדרו בכתב
המטלה .במידה שלא נקבע בכתב המטלה הרכב ,גודל הצוות או היקף המשרה של מי מטעמו
הנדרשים לביצוע העבודות ,מתחייב הספק שהרכב הצוות ,גודלו ,רמתו המקצועית והיקף משרתם
של צוות עובדיו שיועמדו מטעמו לביצוע העבודות יניח את דעתו של המנהל בכל שלבי ביצוע העבודות
מכוח כתב המטלה הרלוונטי.

7.6

המנהל יהיה רשאי ,בכל עת ,בהודעה בכתב ,לדרוש מהספק להחליף עובד ו/או אדם ו/או גוף המועסק
על ידו בביצוע העבודות ,מבלי לתת נימוקים לדרישה זו (אולם מטעמים סבירים בלבד) ,והספק
מתחייב להחליף בתוך זמן סביר שלא יעלה על  14יום אדם ו/או גוף כאמור באדם ו/או גוף מתאים,
בעל כישורים ויכולת מקבילים ,לאחר אישורו בכתב ע"י המנהל ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,ומבלי
שהמנהל ו/או החברה יישאו באחריות כלשהיא בשל כך.

תקופת ההתקשרות
8.1

תקופת ההתקשרות על-פי חוזה זה הינה לפרק זמן של  60חודשים ,החל ממועד חתימת החברה על
החוזה (להלן" :תקופת ההתקשרות").
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8.2

.9

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי חוזה זה או לפי כל דין ,החברה רשאית לבטל את
החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת
באמצעות הודעה מוקדמת ,בכתב ,שתימסר ליועץ  30יום מראש .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
החברה תהא רשאית לסיים את ההתקשרות בין היתר :במקרים שבהם נפתחו כנגד הספק הליכים
פליליים ה פוגמים בתקינות ההתקשרות או מעוררים חשש ביחס ליכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על
פיה; בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מהספק ,מאופן הביצוע של מטלה שנמסרה לספק על ידי
החברה; במקרה של חוסר שביעות רצון ממנהל התכנון; או במקרה שבו הספק לא השיב לחברה
תשלומי יתר ששולמו לו על פי חשבון סופי שנערך לאחר השלמת עבודות נשוא כתב מטלה בהתאם
לחובתו על פי סעיף  10.4להלן.

התמורה
9.1

תמורת ביצוע העבודות שהוגדרו בכל כתב מטלה שמסרה החברה לספק ,בהתאם לתנאי חוזה זה,
באופן מלא ולשביעות רצונה המלאה של החברה ,יהיה הספק זכאי לתמורה כדלקמן:
9.1.1

בגין ביצוע עבודות בקשר לפרויקטים של כבישים שהיקפם הכספי המוערך (במועד ייזום
הפרויקט) גבוה מ 25-מלש"ח ונמוך מ 1-מיליארד ש"ח – תשולם תמורה שתחושב בהתאם
לתעריף נת"י ,בניכוי הנחה בשיעור שהציע הספק בסעיף .2א (שירותים בקשר לפרויקטים
של תכנון כבישים) לטופס מס' ( 5הצעת המחיר) במסגרת הצעתו למכרז.

9.1.2

בגין ביצוע עבודות בקשר לפרויקטים של כבישים שהיקפם הכספי המוערך (במועד ייזום
הפרויקט) נמוך מ 25-מלש"ח או גבוה מ 1-מיליארד ש"ח תשולם תמורה בהתאם להוראות
סעיף  9.1.1לעיל ,כאשר:
 .9.1.2.1במקרה של שירותים שהועברו לביצוע על-ידי הספק במסגרת סבב ,כמפורט בסעיף
 4.3.2לעיל יחולו מדרגות התעריף הבאות( :א) בגין שירותי תכנון לפרויקטים של
כבישים שהיקפם הכספי המוערך (במועד ייזום הפרויקט) נמוך מ 25-מלש"ח,
תחושב התמורה על-בסיס המדרגה הראשונה בתעריף נת"י ( 25-50מלש"ח); (ב)
בגין שירותי תכנון לפרויקטים של כבישים שהיקפם הכספי המוערך (במועד ייזום
הפרויקט) גבוה מ 1-מיליארד ש"ח ,תחושב התמורה על-בסיס המדרגה האחרונה
בתעריף ( 700-1,000מלש"ח);
 .9.1.2.2במקרה של שירותים שהועברו לביצוע על-ידי הספק במסגרת הליך תיחור כמפורט
בסעיף  4.3.3לעיל – התמורה תיקבע על-פי מנגנון התמורה שיקבע בפניה הפרטנית
שתשלח החברה לספקים ביחס לאותו פרויקט ,ובהתאם להצעת המחיר של הספק
שיזכה בהליך התיחור;

9.1.3

בגין ביצוע עבודות בקשר לפרויקטים של מסילות רכבת כבדה – תשולם תמורה שתחושב
בהתאם לתעריף רכבת ישראל ,בניכוי הנחה קבועה בשיעור של .5%

9.1.4

בגין ביצוע עבודות שאינן מתומחרות על-פי תעריף נת"י או על-פי תעריף רכבת ישראל –
תשולם תמורה שתחושב בהתאם לתעריף החברה.

(להלן" :התמורה").
9.2

הספק מצהיר כי התמורה לעיל הינה תמורה מלאה ,הוגנת ,ממצה ,שלמה ,סופית ומוחלטת בגין
ביצוען של עבודות שיימסרו לו מכוח חוזה זה ,וכי התמורה כוללת את כל ההוצאות המיוחדות
והכלליות ,הישירות והעקיפות ,מכל מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות מביצוע
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העבודות ,מבלי שישולמו מקדמים ו/או תוספות כלשהם ,ולרבות :מיסים ,אגרות ,היטלים ,תשלומי
חובה ,רווחים ,ביטוח לסוגיו השונים ,אישורים ,רישיונות ,הוצאות משרדיות ,צילומים ,טלפונים,
פקסים ,שליחויות ,נסיעות ,חניות ,מוניות וכו' ,וכן כל עלות ו/או הוצאה אחרת בקשר להספקת
השירותים.
9.3

החברה לא תישא ולא תשלם לספק כל תשלום נוסף מכל סוג שהוא בגין ביצוע העבודות וכל יתר
התחייבויותיו בחוזה זה מעבר לסכום התמורה בסעיף  9זה ,אלא אם הוסכם על כך מראש ובכתב.

9.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יודגש כי החברה לא תשלם לספק עבור הוצאות בגין העתקות אור,
הכנת תכניות ,חוברות ,מצגות ושרטוטים הנדרשים לצורך קידום תיאום התכנון לשלביו השונים בין
מנהל התכנון לבין צוותי העבודה הפועלים מטעם הספק או המתכננים בפרויקט .עבור העתקות אור,
הכנת תכניות ושרטוטים עבור החברה או כל גורם מטעמה תשלם החברה עבור ביצוע העתקות
ישירות לספק השירותים של החברה (מכוני העתקות שלחברה התקשרות עמם) ובלבד שהספק פנה
לחברה באמצעות טופס אישור העתקות אור (נספח ה' לחוזה) ,קיבל את אישורה להוציא את
ההוצאות כאמור ,מראש ובכתב ,וביצע את העבודות הנדרשות באמצעות מכון העתקות של החברה
כאמור.

9.5

הספק מתחייב לגרום לכך שכל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל מין וסוג שהוא ,החלים על
עבודות שתמסרנה לביצועו לפי תנאי חוזה זה ,יחולו וישולמו על ידי הספק באופן סדיר ורצוף
ובמועדיהם .דרישה שתוגש לחברה בהקשר זה על ידי רשות מוסמכת כלשהי ,תעמיד לרשות החברה
את הזכות ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לקזז את סכום הדרישה מכל סכום המגיע לספק עפ"י חוזה
זה.

9.6

לדרישת החברה ,מתחייב הספק להמציא לחברה ו/או למי מטעמה את כל הפנקסים ,החשבונות
והמסמכים האחרים ,הקשורים ו/או הנוגעים לביצוע העבודות וכן להמציא כל ידיעה ולתת כל הסבר
בכתב או בע"פ שידרשו ע"י החברה בקשר לרישומים במסמכים הנ"ל.

9.7

עדכון התמורה בגין כתב מטלה
9.7.1

התמורה תעודכן בסיום כל שלב תכנון בהתאם להוראות התעריף הרלוונטי (תעריף נת"י /
תעריף רכבת ישראל  /תעריף החברה) ,לפי העניין הידוע במועד העברת כתב המטלה.

9.7.2

מובהר כי במקרה שבו יתברר שסכום תשלומי הביניים ששולמו לספק בתום שלב תכנוני
עולה על התמורה לאחר עדכונה כאמור בסעיף  9.7.1לעיל ,יקוזז ההפרש ע"י החברה
מהתשלום האחרון שישולם לספק בגין אותו שלב תכנוני.

9.7.3

במקרה של הגדלת תכולת השירותים במסגרת כתב מטלה נתון ,הספק יהיה זכאי אך ורק
לעדכון התמורה ע"פ תעריף נת"י  /תעריף רכבת ישראל  /תעריף החברה ,לפי העניין ,והוא
מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה אחרת בהקשר זה .למען הסר ספק מובהר כי במקרה
של הפחתה בתכולת השירותים מושא כתב מטלה ,תעודכן התמורה ותופחת בהתאמה,
והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה מאת החברה בגין הפחתה כאמור ,לרבות ,בין
היתר ,בגין הפסד רווחים ו/או שכר עובדים ,והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה
בהקשר זה.
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.10

אופן ביצוע תשלומים
 10.1כללי
החברה תשלם לספק את התמורה בהתאם לאבני הדרך הקבועות בתעריף נת"י (נספח ב' / )1בתעריף
רכבת ישראל (נספח ב' /)2בתעריף החברה (נספח ב' ,)3לפי העניין ,ובכפוף לתנאי התשלום
המפורטים להלן.
בסמוך לאחר קבלת אישור השלמת אבן דרך יגיש הספק לחברה חשבון לתשלום בגין השלמת אבן
הדרך הרלוונטית ,בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת החשבון ,ביחס למדד
הבסיס.
על אף האמור ,ובכפוף לאישור המנהל ,הספק יהיה רשאי להגיש לחברה חשבונות חלקיים בהתאם
להתקדמות ביצוע העבודה.
 10.2מועדי התשלום ותנאי תשלום
 10.2.1בכפוף לאישור המנהל ,התשלום לספק ייעשה בתוך  45יום ממועד קבלת חשבון לתשלום
בגין השלמת אבן דרך שהוגש בהתאם להנחיות המפורטות להלן ,כפי שתעודכנה על ידי
החברה מעת לעת.
 10.2.2גילה המנהל במהלך בדיקת החשבון כי חסר בו פרט מהותי או כי לא התקיים תנאי מהותי
לביצוע התשלום מכוח החוזה ,יחזיר את החשבון לספק ,תוך פירוט הליקוי שנמצא ,ויראו
בחשבון כאילו לא הומצא לחברה.
 10.2.3התאריך הקובע לגבי מועד הזכאות לתשלום הינו תאריך קבלת החשבון בחברה כשהוא כולל
את כל הפרטים והרכיבים הנדרשים.
 10.2.4התמורה תשולם לספק בתוספת מע"מ כחוק ,כנגד חשבונית מס כדין.
 10.2.5הספק ימציא לחברה אישור על ניהול ספרים כדין ואישור על ניכוי פטור מס במקור עדכני
לכל מועד תשלום בגין השלמת אבן דרך .בהעדר מסמכים כאמור החברה תהיה רשאית לעכב
את התשלום או כל חלק ממנו ו/או לנכות מס מהתשלום בשיעורים המתחייבים עפ"י הדין.
 10.3הנחיות להגשת חשבונות
 10.3.1החשבונות יוגשו כחשבונות עסקה ולאחר קבלת התשלום תוגש חשבונית מס בגין כל חשבון
עסקה כאמור.
 10.3.2חשבונות העסקה יוגשו באמצעות דוא"ל לתיבת הדואר האלקטרוני הייעודית
( )planners@hozeisrael.co.ilכשהם חותמים ע"י הספק.
 10.3.3החשבוניות יהיו במספור שוטף ,גם אם הן מתייחסות לרכיבים שונים בתשלום.
 10.3.4כל החשבונות יהיו מצטברים ויכללו גם את סכום התשלומים ששולמו עד החשבון הרלוונטי.
 10.3.5כל חשבון יכלול פירוט של השירותים שבוצעו ע"פ אבני הדרך לתשלום תוך התייחסות
לתכולת העבודה הרלוונטית על פי התעריף ומגדיר המשימות הרלוונטי ועל פי סעיף  4לעיל.
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 10.4החשבון הסופי
 10.4.1בתוך  60ימים ממועד השלמת אבן הדרך האחרונה לתשלום בגין כתב המטלה (בהתאם
לאבני הדרך הקבועות בתעריף הרלוונטי) ,יגיש הספק לחברה חשבון סופי ,בצירוף כל
המסמכים הקשורים בו (להלן" :החשבון הסופי") .ככל שהספק לא יגיש לחברה את החשבון
הסופי בתוך התקופה אמורה ,תערוך החברה את החשבון הסופי על פי שיקול דעתה ,והספק
מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 10.4.2החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תחשב ותקבע את יתרת הסכום לו זכאי הספק בגין
השלמת העבודות נשוא כתב המטלה הרלוונטי ,ולרבות כל שינוי שבוצע בהן עד לאותו מועד,
בהתאם להוראות סעיף  19להלן .מסכום זה ינוכה כל תשלום שיש לחברה זכות על פי דין או
החוזה לקזז או לנכות מסכומים להם זכאי הספק.
 10.4.3מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,אם יימצא בשלב הכנתו
ואישורו של החשבון הסופי שיערך כי סך התשלומים שהועברו עד אותה עת לספק עולה על
סך התמורה המגיעה לו ,יושב הסכום האמור על ידי הספק לחברה לא יאוחר מ 30-ימים
מהמועד בו התקבלה אצלו דרישתה בכתב של החברה .לא שילם הספק את הסכום האמור
במועד תתווסף לו ריבית חשב כללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.
 10.4.4תנאי לביצוע החשבון הסופי כמפורט לעיל יהיה חתימת הספק על כתב סילוק תביעות בנוסח
כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת ,וביצוען של כל יתר דרישות החוזה.
.11

התקשרות עם מתכננים/יועצים נוספים
 11.1מצא הספק כי הוא נדרש ,מפאת אופיה ו/או היקפה של תכולת השירותים המפורטת בכתב מטלה
שנמסר לו ,להיעזר בשירותיו של גורם מקצועי ,מומחה ,מתכנן או יועץ אחר (להלן" :יועץ מקצועי")
שלא הוטל עליו להתקשר אתו כאמור בסעיף  11.6להלן ,רשאי הספק להגיש למנהל בקשה בכתב בה
ינומקו הטעמים בשלם ברצונו להתקשר עם יועץ מקצועי הדרוש לו על חשבון החברה.
 11.2המנהל רשאי לאשר את בקשתו של הספק להתקשרות עם יועץ מקצועי ,לדחותה ,לאשרה בתנאים
או לבקש כל מסמך או מידע נוסף לצורך בחינת הבקשה.
 11.3נענה המנהל בכתב לבקשת הספק ,יורה המנהל על אופן בחירת היועץ המקצועי ,בהתאם לנהלי
החברה .ככל שלא הורה המנהל אחרת ,יגיש הספק למנהל הצעה לשכר טרחתו של אותו יועץ מקצועי
אשר תתבסס על תעריף נת"י או על תעריף רכבת ישראל או תעריף החברה (לפי העניין) וכן הצהרה
חתומה של היועץ המקצועי כי אין לו ולא יהיו לו טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי החברה או כלפי
המנהל היה ושירותיו יופסקו על ידי מי מהם ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,טרם השלמתם .מודגש
בזאת ,כי הספק לא יזמין את היועץ המקצועי למתן שירות כלשהו על חשבון החברה טרם אישורה
של החברה לכך ובטרם יתמלא כל תנאי שקבעה החברה במסגרת אישור כאמור.
 11.4היה והספק התקשר עם מומחה ו/או יועץ מקצועי ,למרות שלא ניתן לכך אישור המנהל ,לא יהיה
הספק זכאי לתבוע מהחברה החזר הוצאות או תמורה אחרת בגין התקשרות כאמור או בגין קבלת
שירותים מאותו יועץ מקצועי ,וזאת אף אם נעשו עבור החברה ,הפרויקט ,או בקשר עם כתב מטלה
שמסרה החברה לספק.
 11.5למען הסר ספק מודגש בזאת כי המנהל יהיה הקובע היחידי והבלעדי בדבר הצורך בהזמנת יועצים
מקצועיים על חשבון החברה.
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 11.6החברה רשאית להטיל על הספק להתקשר בחוזה עם יועץ מקצועי שנבחר על ידי החברה ,וזאת לאחר
שסוכם שינוי בתמורה לו זכאי הספק בגין ההתקשרות.
 11.7עבודות יועץ מקצועי (לרבות במיקור-חוץ) המבוצעת על פי סעיף זה ינוהלו ויתואמו על ידי הספק,
והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ,מעבר לתמורה על פי חוזה זה ,בגין ניהול או תיאום עבודתו
של יועץ מקצועי עבור החברה.
.12

סודיות
 12.1תכולת השירותים וכל חלק שלהם ,לרבות נתונים ו/או מידע ו/או חומר ו/או פרוטוקולים ו/או ניירות
עבודה ו/או מסמכים מכל מין וסוג שהוא ,בין בכתב ובין באופן ממוחשב בגין ו/או בקשר עם חוזה
זה ו/או בקשר עם כתב מטלה שיימסר מכוחו ,הינם רכושה הבלעדי של החברה .אין באמור בסעיף
זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  20להלן.
 12.2הספק מתחייב לשמור על סודיות בקשר לכל נתון ו/או מידע ו/או חומר ו/או מסמך (לעיל ולהלן:
"מידע") שיגיעו אליו בגין ו/או בקשר עם חוזה זה ו/או בקשר עם כתב מטלה ו/או כתוצאה מהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מתחייב הספק שלא למסור ו/או להעביר ו/או לפרסם ,בין בעצמו ובין
באמצעות עובדיו ו/או אחר מטעמו ,כל מידע ו/או מסמך כאמור לעיל לאדם ו/או לכל גוף אחר פרט
לחברה ,ולא לעשות בהם כל שימוש שלא למטרות ביצוע עבודה שנמסרה לה על ידי החברה.
 12.3הספק מתחייב להחתים את עובדיו ואת מנהל התכנון מטעמו ואת המומחים ו/או היועצים ו/או
קבלני המשנה שיועסקו על-ידיו לצורך ביצוע העבודות ,על התחייבות להעדר ניגוד עניינים ולשמירת
סודיות בנוסח המצורף כנספח ד' לחוזה זה ,מיד עם תחילת העסקתם.
 12.4בכפוף לאמור בסעיף  12.5להלן ,הספק מתחייב להחזיר לחברה ,לפי דרישת החברה ,כל מסמך ו/או
מידע ו/או כל חומר אחר שנלקח ממנה ו/או נמסר לספק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה
ו/או הנוגע לו ו/או לכתב מטלה שנמסר לו בהתאם לחוזה זה ,וזאת לא יאוחר מתום  14ימים ממועד
הדרישה .אי החזרת המסמכים ו/או כל חומר אחר במועד כנדרש ,תזכה את החברה בעיכוב ו/או
קיזוז תשלום המגיע לספק ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ע"פ כל דין.
 12.5מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  12.4לעיל ,הספק מתחייב לשמור אצלו העתקים מן המסמכים ו/או
המידע ו/או כל חומר אחר הנוגע לביצוע העבודות ,וזאת למשך פרק זמן של  7שנים ממועד סיום
ההתקשרות לביצוע העבודות על פי חוזה זה .הוראות הסודיות שבסעיף  12זה יחולו על המידע
הנשמר בידי הספק.
 12.6הוראות סעיף זה אינן מוגבלות בזמן ו תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים,
מכל סיבה שהיא.

.13

קיזוז ועיכוב
 13.1מבלי לגרוע מכל סעד אחר ,החברה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז סכומים המגיעים מהחברה לספק
כתוצאה מכל עילה שהיא ,כנגד סכומים קצובים ו/או בלתי קצובים ,לרבות אלו שטרם הגיע זמן
פירעונם .הספק מתחייב להחזיר סכומים ששולמו לו ביתר תוך  7ימים מהיום בו נודע לו על כך.
 13.2מוסכם כי אין ולא תהיה לספק זכות עיכבון כלשהי בכל מסמך ו/או חומר ו/או מידע בנוגע לעבודות
ו/או הנובע מהן ,והוא מוותר בזאת במפורש על כל זכות עיכבון המוקנית לו על פי כל דין ,אם וככל
שמוקנית לו זכות כאמור.
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המחאת זכויות
 14.1הספק אינו רשאי להסב לאחר את החוזה ,כולו או חלקו ,או את ביצוע העבודות ,כולו או חלקו ,וכן
אין הוא רשאי להעביר ו/או למסור ו/או להמחות לאחר כל זכות ו/או חיוב לפי החוזה ,כולו או
מקצתו ,והכל – בין במישרין ובין בעקיפין ,אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך ,בכתב ומראש.
קבל הספק את אישור החברה להמחאת זכות או חובה כאמור בסעיף  14.1זה ,ימשיך לשאת
באחריות מלאה כלפי החברה ביחס לזכות או חובה כאמור.
 14.2החברה זכאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי חוזה זה לצד ג' כלשהו ,בכפוף לכך
שזכויות הספק לא תפגענה .החליטה החברה על המחאת זכויות ו/או התחייבויות כאמור ,תמסור על
כך הודעה בכתב לספק.

.15

ניגוד עניינים
 15.1הספק מתחייב כי בביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה הוא יפעל בנאמנות עבור החברה ולטובת
האינטרסים של החברה.
 15.2הספק מתחייב כי אינו מטפל ו/או מייעץ ו/או מייצג ו/או קשור בחוזה או בהסכם כלשהם עם כל
אדם ו/או תאגיד ו/או אחר בנושא ו/או באופן העלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים בגין
ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו ע"פ חוזה זה ו/או כלפי החברה .כמו כן מתחייב הספק כי לא
יטפל ו/או ייעץ ו/או ייצג ו/או יתקשר במהלך כל תקופת ההתקשרות עם גורם כלשהו שיעמיד אותו
במצב של חשש לניגוד עניינים עם ביצוע התחייבויותיו ע"פ חוזה זה ו/או כלפי החברה.
 15.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק מתחייב להביא כל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור לידיעת
החברה.
 15.4הספק מתחייב להחתים את מנהל התכנון מטעמו ,את עובדיו ואת המומחים ו/או היועצים ו/או
קבלני המשנה שיועסקו על-ידיו לצורך ביצוע העבודות ,על התחייבות להעדר ניגוד עניינים ולשמירת
סודיות בנוסח המצורף כנספח ד' לחוזה זה ,מיד עם תחילת העסקתם.
 15.5הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אספקת שירותים בהתאם לכתב מטלה שיועבר אליו (ככל שיועבר
אליו) תהיה כפופה לחתימת הספק ומנהל התכנון (וכל גורם אחר שיידרש על-ידי החברה) על
התחייבות להעדר ניגוד עניינים פרטנית ביחס לפרויקט מושא כתב המטלה ,בנוסח אשר יצורף לכתב
מטלה.
 15.6הוראות סעיף זה אינן מוגבלות בזמן ו תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים,
מכל סיבה שהיא.

.16

אחריות וביטוח
 16.1הספק יהיה אחראי לבדו לכל נזק ו/או אבדן ,לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש ,שייגרם לו ו/או למי
מעובדיו ו/או לבאים מטעמו ,ו/או לכל אדם ו/או גוף אחרים (צדדי ג') ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל
של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות יועצים מקצועיים ,ספקים ,קבלנים וקבלני משנה
מטעם הספק ,הנובעים מביצוע התחייבויותיו מושא חוזה זה ו/או בקשר עמן.
הספק מתחייב לשלם כל נזק ו/או פיצוי המגיעים עפ"י כל דין לעובדיו ו/או לכל אדם אחר הנמצא
בשירותו ו/או הפועל עבורו עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש ,הנובע מביצוע התחייבויותיו עפ"י
חוזה זה ו/או בקשר עמן.
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 16.2הספק מתחייב לשפות את החברה בעד כל סכום ו/או נזק שייגרם לחברה בקשר לעניין שבאחריותו
כאמור בסעיף  16זה ,ולרבות כל סכום שהחברה תחויב לשלם בגין ו/או בקשר עם הנזקים
המפורטים לעיל ,בין בדרך של פסק דין ובין בדרך של פשרה ,והכל לרבות כל ההפסדים ו/או ההוצאות
שייגרמו לחברה בעניין זה ,ויראו אותו סכום כחוב המגיע מהספק לחברה לפי חוזה זה .מובהר למען
הסר ספק כי חובת השיפוי כאמור לעיל תחול גם על כל הוצאה ו/או נזק שייגרם לחברה במקרה של
טענה או דרישה שתופנה אליה בקשר לעניין שהספק אחראי לו כאמור בסעיף זה לעיל גם אם לא
הגיע לכדי הליך משפטי.
החברה תודיע לספק על טענה ,דרישה או ניהול הליכים משפטיים כאמור ,ותיתן את הסכמתה לכל
בקשה מטעם הספק להצטרף כנתבע או כצד ג' להליכים אלה ,לפי העניין.
הספק מתחייב להודיע לחברה מיד ולא יאוחר מ 7 -ימים ממועד קבלת כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה שהוגשו בקשר עם החוזה ,העבודות או כל עניין אחר הקשור ,במישרין או בעקיפין ,לחוזה או
לעבודות.
 16.3מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הספק על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה ,הספק מתחייב
לקיים על חשבונו ,במשך כל תקופה במהלך תקופת ההתקשרות בה יספק שירותים בהתאם לכתב
מטלה ,את הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המצורף כנספח ג' לחוזה זה ,המהווה
חלק בלתי נפרד מן החוזה.
הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אספקת שירותים בהתאם לכתב מטלה שיועבר אליו (ככל שיועבר
אליו) תהיה כפופה לכך שהספק יעביר לחברה ,יחד עם כתב המטלה החתום על-ידיו ,אישור עריכת
ביטוח בנוסח המצורף כנספח ג' 1לחוזה זה ,כשהוא חתום על-ידי גורם מבטח.
 16.4אין באמור לעיל ו/או בעצם עריכת הביטוחים ע"י הספק כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי
עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין ו/או כדי להטיל על החברה כל חובה נוספת מעבר לאמור בחוזה זה
ו/או בדין.
.17

לוח הזמנים ,עיכובים ופיצויים מוסכמים
 17.1הספק יתחיל בביצוע השירותים על-פי כתב מטלה במועד שייקבע לכך על-ידי החברה ויסיים כל חלק
מהם וכל משימה במועד שנקצב עבורם על-ידי החברה.
 17.2הספק יבצע את השירותים בהתאם ללוח הזמנים שיקבע בכתב המטלה (ככל שיקבע) ובקצב הנדרש
על מנת לסיימם במועד.
 17.3על אף האמור ,משימות הנקובות בכתב מטלה עשויות להתעדכן בהוראת החברה ,מעת לעת ,בכפוף
לאילוצים מנהלתיים ,תקציביים ,תכנוניים או ביצועיים של החברה או הפרויקט במסגרתו מסופקים
השירותים ,והספק יפעל ככל הדרוש על מנת לפעול בהתאם ללוח הזמנים המעודכן וליתר הוראות
החברה.
 17.4הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק שייגרם לחברה בשל עיכוב בלוח הזמנים ,וזאת
למעט בנסיבות בהן ייקבע על-ידי החברה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כי העיכוב בלוח
הזמנים נובע מביצוע שינויים בהתאם להוראות סעיף  4.8לעיל או מנסיבות שלספק אין שליטה עליהן
(לרבות נסיבות של כוח עליון).
 17.5התעכב הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו ,בשל הנסיבות המפורטות בסעיף  17.4לעיל ובנסיבות
של כוח עליון שאין שלספק אין שליטה עליהן ם(לרבות נסיבות של כוח עליון) ,ימציא הספק ,בכתב,
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לאישור החברה מסמך המתאר את תקופת העיכוב בצירוף פירוט הנסיבות והנימוקים המצדיקים
את תקופת העיכוב כפי שנגרמה בפועל.
"כוח עליון" ,לצורך חוזה זה ,לא יכלול שירות צבאי במילואים ,שביתה והשבתה ,אצל הספק .אישרה
החברה את תקופת העיכוב ,יוארך לוח הזמנים לתקופה הזהה באורכה לתקופת העיכוב המאושרת.
 17.6הארכת לוח זמנים או כל חלק ממנו ,בהתאם לתקופת העיכוב המאושרת כאמור תהווה סעד יחיד
ובלעדי לו יהיה זכאי הספק בגין העיכוב בביצוע השירותים.
 17.7החברה תקבע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את משכה של ההארכה שתינתן (ככל שתינתן) לספק,
וזאת באמצעות הודעה בכתב .החברה תהיה רשאית לקבוע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי ההארכה
תחול רק לגבי חלק מסוים של השירותים ,ובנסיבות אלה לא יחול שינוי במועדים האחרים שנקבעו
בלוח הזמנים להשלמתם ,או להשלמת חלקים אחרים מהם ,זולת החלק לגביו ניתנת הארכה על פי
סעיף זה.מנגנון אישור העיכובים הנקוב בסעיף זה הינו המנגנון היחיד והבלעדי לאישור הארכת לוח
הזמנים בשל עיכובים בביצוע השירותים .הספק יישא באחריות לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו,
ככל שתקופת העיכוב כאמור (כולה או חלקה) לא אושרה בכתב על ידי החברה.
 17.8פיצויים מוסכמים בגין עיכוב בביצוע כתב מטלה או כל חלק ממנו
 17.8.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  17.4לעיל ,איחר הספק בהשלמת משימה שהוטלה עליו,
רשאית החברה לגבות מהספק פיצוי מוסכם בסכום של  500ש"ח (חמש מאות) לכל יום
איחור ,אך לא יותר מסך מצטבר של ( ₪ 100,000מאה אלף) ,וזאת אף אם לא נגרם איחור
בלוח הזמנים הכללי שנקבע לביצוע השירותים (להלן" :הפיצויים מוסכמים").
 17.8.2החברה תהה רשאית לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים מכל תשלום לספק.
 17.8.3הפיצויים המוסכמים מהווים פיצוי הולם לנזק אותו צופים הצדדים כתוצאה מסתברת של
הפרת התחייבויות הספק לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת כתב מטלה.
 17.8.4הפיצויים המוסכמים כאמור בסעיף  17.7זה ,לא יגרעו מזכויות החברה לכל סעד או תרופה
על פי החוזה או על פי כל דין.
 17.8.5סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד במלואו לשינוי במדד המחירים לצרכן ביחס למדד
הבסיס והם ישולמו ,או יקוזזו ,לפי העניין ,בתוספת מע"מ כדין.
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הפסקת העבודות
 18.1החברה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,להפסיק ביצועו של כל כתב מטלה,
כולו או חלקו ,בהודעה של  30יום מראש ,אשר תפרט את המועד ממנו תופסק העבודה על כתב
המטלה או כל חלק ממנו ,לפי העניין (להלן" :הודעת הפסקה") .הפסקת העבודה כאמור תביא
לקיצה של ההתקשרות בין הצדדים לגבי העבודות שהופסקו.
 18.2אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לבטל את ההתקשרות בכל מקרה של הפרת החוזה
ע"י הספק ו/או בכל מקרה שבו עומדת לה הזכות לעשות זאת עפ"י הדין ו/או עפ"י הוראות חוזה זה.
 18.3ניתנה הודעת הפסקה ע"י החברה ,ובכל מקרה אחר של הפסקת העבודה ע"פ חוזה זה מכל סיבה
שהיא ,יעביר הספק לחברה את כל החישובים ,השרטוטים ,חומרי העזר ,המסמכים והתכניות
שבידיו ,וזאת עד  14ימים ממועד ההודעה או הפסקת העבודות ,לפי העניין .בכל מקרה רשאית
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החברה לשלוח נציג מטעמה למשרדי הספק בעת מתן הודעת ההפסקה ,על מנת לערוך רשימת
המסמכים באותה עת ולסמנם ,והספק מתחייב לשתף עמה פעולה.
 18.4הופסקה עבודת הספק ,יגיש הספק לחברה בתוך  14ימים ממועד הודעת ההפסקה ,חשבון סופי
בהתאם לעבודות שבוצעו עד למועד הודעת ההפסקה ,בתוספת העבודות שיבוצעו עד למועד סיום
ההתקשרות בתיאום עם המנהל וכפי שיוסכם אתו בכתב .מוסכם כי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה
נוספת מעבר לתמורה לה הוא זכאי בגין העבודות שבוצעו על-ידיו בפועל עד מתן הודעת ההפסקה
ובתוספת התמורה בגין העבודות שבוצעו בתיאום עם המנהל כאמור.
 18.5הופסקו העבודות כאמור לעיל עקב הפרת חוזה זה על ידי הספק ,רשאית החברה למסור לכל אדם
או צד שלישי אחר את המשך ה ביצוע ,כולו או חלקו ,ולהשתמש לצורך זה בחומר העבודה ובמסמכים
הקשורים לביצוען ,שהוכנו על ידי הספק ללא כל תשלום תמורה ו/או פיצוי אחר לספק ,ובלבד
שהשימוש בחומר העבודה ו/או במסמכים כאמור נעשה בהתאם לייעודם על פי חוזה זה .לספק לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 18.6למען הסר ספק מובהר כי אין בהודעת הפסקה כדי לפטור את הספק ממילוי כל התחייבויותיו עפ"י
חוזה זה ,לרבות התחייבות הספק לסיים כל עבודה אשר נמסרה לטיפולו קודם למסירת ההודעה על
הפסקת העבודות ,וכן כל עבודה שנמסרה לו עד אותו מועד במסגרת כל כתב מטלה אחר וכל עבודה
שתימסר לו על ידי החברה לאחר אותו מועד במסגרת כל כתב מטלה אחר .מובהר כי הפסקת עבודות
על פי כתב מטלה אחד אינה גורעת מחובתו של הספק להמשיך לספק שירותים לחברה מכוח חוזה
זה לגבי כתבי מטלה אחרים שימסרו לו ,וזאת אלא אם נקבע מפורשות אחרת על ידי החברה.
 18.7חידוש עבודה שהופסקה
הופסקה העבודה כאמור בסעיף  18.1לעיל ,רשאית החברה לחדשה בתוך  18חודשים ממועד הודעת
ההפסקה ,באמצעות הודעה של  30ימים בכתב לספק ובמסגרתה להורות לו להמשיך בביצוע העבודה
שהופסקה ,כולה או חלקה.
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הפרות
 19.1מובהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי סעיפים  3ו 5-לחוק חוזה קבלנות תשל"ד 1974-לא יחולו על
היחסים שבין הצדדים מכוח חוזה זה.
 19.2הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו כינוס נכסים או
צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן
לפי העניין ,או הוכרז כפסול דין ,והצו או ההליך לא בוטל בתוך  30יום ממועד הגשתם ,יראו בכך
לעניין חוזה זה כהפרות יסודיות.
 19.3היה ואחד האירועים האמורים לעיל אירע אצל יועץ מקצועי מטעם הספק כאמור בסעיפים -11.1
 11.5לעיל ,או אצל כל גורם אחר הפועל מטעם הספק או עבורו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי
חוזה זה ,יהיה זה באחריותו של הספק לדאוג להמשכיות ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה מבלי
שתפגענה כתוצאה מאירוע כאמור.
 19.4במקרה בו יפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,תהיה החברה זכאית לבצע
התחייבות כאמור בעצמה או באמצעות כל צד שלישי ,ולנכות מכל סכום שהיא חייבת לספק כל
הוצאה שבה נשאה עקב הפרת החוזה על ידי הספק.

19

 19.5הפרה יסודית של החוזה תזכה את החברה ,בין היתר ,לבטל את החוזה או כל חלק ממנו ,וכן לבטל
כל כתב מטלה מכוח החוזה או כל חלק מכתב מטלה כאמור.
 19.6במקרה בו הספק יפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,אשר החברה סבורה כי הספק מסוגל
לתקנה ,החברה לא תנקוט בצעדים נגד הספק ,לרבות תביעה לפיצויים או ביטול החוזה ,אלא לאחר
שניתנה לספק התראה בכתב ,לפיה עליו לתקן את ההפרה בתוך  30ימים ממועד מסירת ההתראה.
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זכויות יוצרים
 20.1החישובים ,השרטוטים ,חומרי העזר מסמכי העבודות וכל תוצרי העבודות האחרים שיוכנו על ידי
הספק ו/או מי מטעמו בביצוע העבודות ,בכל מדיה שהיא ,יהיו לרכושה הבלעדי של החברה והיא
תהיה רשאית לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה.
 20.2הבעלות בזכויות הקניין הרוחני של כל תוצרי העבודות הינה קניינה הבלעדי של החברה ,והספק
מתחייב בעצמו וכן מתחייב לגרום לכל מי מטעמו שהיה מעורב בביצוע העבודות ,להמחות כל עניין
שיש להם בזכויות אלה לטובת החברה ,וזאת ללא כל תמורה או דרישה אחרת.
 20.3חתימת הספק על חוזה זה תראה כהסכמה להעברת העבודות לאחרים ,במידה ודרושה הסכמה
כאמור ,כל אימת שהחברה רשאית על פי חוזה זה להפסיק את עבודת הספק ולהעבירה לאחר.
 20.4הספק מוותר בזאת על כל זכות מוסרית בנוגע לכל אחד מרכיבי העבודות נשוא חוזה זה ,או תוצריה,
אשר תמנע ביצוע שינוי ו/או תיקון כלשהו בפרויקט ו/או בעבודות.

.21

השפעת סכסוך על ביצוע השירותים
הספק מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה בין הצדדים ,מכל
21.1
מין וסוג שהן ,לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא ,יישא הספק באחריות
להמשיך בביצוע השירותים ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות,
בהתאם לכל הוראות החוזה ,וככל שיידרש לכך על-ידי החברה.
 21.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי על אף האמור בכל דין ,לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל
הפרת חוזה) ,תשל"א ,1970-הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה ,וזאת מכל סיבה
שהיא ,והסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהיה סעד ממוני בלבד.
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כללי
 22.1האמור לעיל בלשון יחיד גם על לשון רבים במשמע ,ולהיפך.
 22.2לא יהיה כל תוקף לשינוי ו/או ויתור ביחס לאיזה מהוראות חוזה זה ,אלא אם נעשו בכתב ונחתמו
על ידי מורשי חתימה של החברה.
 22.3חוזה זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים לגבי העניינים והנושאים הנדונים בו,
והוא מחליף ומבטל כל מצג ,הסכם ,משא ומתן ,נוהג ,זיכרון דברים ,הצעות ,סיכומי דיון ,מכתבי
כוונה ו/או התחייבות ,וכל מסמך אחר ,ששררו או הוחלפו (בין בכתב ובין בעל-פה) בנושאים ובעניינים
האמורים בין הצדדים קודם לחתימתו של חוזה זה.
 22.4על מנת להסיר ספק מובהר כי אין באמור בחוזה זה כדי למנוע מהחברה לבצע או לרכוש ,בעצמה או
באמצעות אחרים ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,שירותים מסוג השירותים הניתנים לה מכוח חוזה
זה על-ידי הספק ואין בו כדי להקנות לספק זכות בלעדית לספק ולבצע את כלל העבודות מסוג
העבודות שלהן נדרשת החברה בתקופת ההתקשרות.
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 22.5על חוזה זה יחול הדין הישראלי בלבד .מוסכם כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת
בקשר לחוזה זה ,לרבות בדבר יישומו ו/או פרשנותו ,תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך
עניינית בתל-אביב – יפו.
 22.6כתובת הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט להלן .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מן
הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של הצד אליו נשלחה בתוך  4ימים מעת
שיגורה ,ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה ,ואם נמסרה בפקסימיליה או בדוא"ל – מיד עם האישור
(טלפוני או בפקס או בדוא"ל חוזר) על קבלתה אצל הנמען.
החברה:
כתובת :רחוב יגאל אלון  ,65תל-אביב.67443 ,
טלפון03-6255888 :
פקס:

03-6255887

הספק:
כתובת:
טלפון________________ :
פקס:

________________

ולראיה באו הצדדים על החתום:
כביש חוצה ישראל בע"מ
באמצעות מורשי חתימה:
שלמה זומר – סמנכ"ל כלכלה וכספים __________________
דן שנבך  -מנכ"ל __________________

הספק
באמצעות מורשי חתימה:
גב'/מר __________________
שם ומשפחה
גב' מר __________________
שם ומשפחה

________________

חתימה
_______________
חתימה
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התחייבות אישית:
הנני מסכים לאמור בחוזה זה ומתחייב אישית לפעול על פי הוראותיו.
מנהל התכנון

____________________
שם פרטי ,שם משפחה

______________________
חתימה
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נספח א' – 1מגדיר המשימות של נת"י

[מצורף על דרך ההפניה]
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נספח א' – 2מגדיר המשימות של רכבת ישראל

[מצורף על דרך ההפניה]
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נספח ב' - 1תעריף נת"י

[מצורף על דרך ההפניה]
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נספח ב' - 2תעריף רכבת ישראל

[מצורף על דרך ההפניה]
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נספח ב' - 3תעריף החברה
הנדון :תעריף והוראות החברה להתקשרויות עם נותני שירותים חיצוניים ע"פ תשומות מתכננים בעבודות
בינוי
 .1מסמך זה מסדיר את תעריף והוראות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") לתשלום
בהתקשרות עם נותן שירותים חיצוני בתעריף שעתי בהתאם למספר השעות שביצע בפועל ("תשומות").
 .2תעריף החברה בהתקשרות עם נותן שירותים חיצוני ע"פ תשומות כהגדרתו בחוזה:
 2.1ע"פ תעריפים לתשלום למתכננים בעבודות בינוי  -תעריף התקשרויות עם נותני שירותים חיצוניים
של החשב הכללי במשרד האוצר – סעיף מס'  ,4מהדורה  ,15תת מהדורה  .01מצ"ב כנספח א'.
 .3בחינת השכלה ותקופת ניסיון:
 3.1תואר אקדמי  -תואר שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 3.2נותן שירותים בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילות תואר מחוץ לארץ
לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.
 3.3ניסיון מקצועי  -ניסיון בתחום המקצוע הרלוונטי שבו ניתנת עבודת הייעוץ ,החל ממועד הזכאות
לתואר ראשון או מהנדס או כל הסמכה מקצועית מוכרת אחרת ,בכפוף להמצאת אישורים
ואסמכתאות .במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעת החברה ניתן יהיה להכיר בניסיון מקצועי לפני
קבלת התואר רק אם הוא בתחום התפקיד אותו ממלא היועץ.
 .4הגדרות כלליות:
 4.1מרכז צוות – מתכנן  /יועץ האחראי על הפעלת צוות  /קבוצת עבודה המונה לפחות  3עובדים
מקצועיים המועסקים ע"י התאגיד בעבודה נשוא ההתקשרות.
 4.2שעת עבודה –  60דקות.
 .5הוראות להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים:
 5.1תעריפי נותני השירותים החיצוניים הינם תעריפים מרביים ולא כוללים מע"מ כדין.
 5.2התשלום יהיה בהתאם לסיווג נותן השירותים ,כפי שהוגדר במועד תחילת ההתקשרות על ידי ועדת
המכרזים ,בהתבסס על ההגדרות בסעיף 2.1לעיל.
 5.3תעריפי נותני השירותים החיצוניים יכללו את כלל ההוצאות להן נדרש הספק ,לרבות הוצאות נסיעה,
הוצאות משרדיות וכדומה .לא יאושרו תשלומים נוספים מעבר להצעת מחיר ההתקשרות ,כפי שנקבע
בהסכם.
 5.4תוכר מחצית משך הנסיעה של נותן השירותים בדיווח שעות העבודה שיוגש על ידו כמפורט בנספח
ב'.
 5.5עדכון תעריפי נותני השירותים החיצוניים יבוצע במועדים בהם יעודכנו תעריפי החשכ"ל מעת לעת
למתכננים בעבודת בינוי.
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 5.6כללי הפחתה מתעריף ההצעה הזוכה בהתקשרות על פי תשומות:
כאשר החברה מתקשרת עם נותן שירותים חיצוני לתקופה העולה על שנתיים ,יש לבצע הפחתה
מתעריף ההצעה הזוכה ,כמפורט בהנחיות שלהלן:
5.6.1

ההפחתה תחל מתום שנתיים ממועד חתימה על חוזה ההתקשרות.
תקופת ההתקשרות תהיה החל מתחילת ההתקשרות הראשונה עם נותן השירותים החיצוני
ותכלול מימוש אופציות והארכות התקשרות.

5.6.2

במקרים שבהם מתבצעת התקשרות עם נותן שירותים אחד במספר התקשרויות נפרדות,
תחושב כל תקופת התקשרות בנפרד לעניין תחילת תקופת ההפחתה.

5.6.3

ההפחתה תבוצע כך שתעריף ההתקשרות עם נותן השירותים החיצוני יהיה  90%מתעריף
החברה וע"פ עדכון התעריף בסעיף  5.5לעיל.

5.6.4

מובהר כי במקרה של התקשרות שלא במסגרת הליך פומבי ,ההפחתה כהגדרתה בסעיף 5.6
תחול על מחיר הבסיס שנקבע בחוזה וע"פ עדכון התעריף בסעיף .5.5

 5.7עם הגשת חשבון עסקה לחברה ,יציג נותן השירותים החיצוני דיווח המפרט את שעות העבודה שבוצעו
על ידו בפועל ,מלווה בדין וחשבון על השירותים שניתנו לחברה ,לרבות תאריך ,פירוט מספר שעות
העבודה המדויק שבוצעו בפועל ,זהות מבצען (מתוך צוות נותני השירותים שהוגדר) ופירוט העבודה
שבוצעה במסגרת המטלה בכל אחת מן השעות .מצ"ב נספח ב' – דיווח ע"פ תשומות.
במקרה והיועץ מועסק במספר מטלות ,יוגש חשבון עסקה נפרד לכל מטלה ע"פ נספח ב'.
 5.8עדכון סיווג נותן שירותים חיצוני עקב שינוי בהשכלה  /ותק  /ניסיון:
5.8.1

ככלל ,אין לעדכן את סיווג תעריף נותן השירותים לאורך תקופת ההתקשרות בעקבות שינוי
בהשכלה ,וותק או שנות ניסיון.

5.8.2

על אף האמור בסעיף  5.8.1במקרים שבהם קיימת חשיבות לצבירת ניסיון נותן השירותים
החיצוני בפרויקט במהלך ההתקשרות ,רשאית החברה כעבור שנתיים ממועד תחילת
ההתקשרות ,לבחון האם לעדכן את סיווג נותן השירותים בהתאם לשינוי סטטוס ניסיונו
המקצועי בלבד ,זאת לאחר פנייתו של נותן השירותים החיצוני ובכפוף להצגת המסמכים
הרלוונטיים לרמת נותן השירותים החיצוני .עדכון הסיווג והתמורה לפיו לא יעשה באופן
רטרואקטיבי.

5.8.3

כעבור שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות ,לחברה הזכות להוריד את סיווג המתכנן במידה
ובמהלך ההתקשרות התברר כי אינו עונה על התנאים ע"פ הגדרת סוג המתכנן  -תעריף
חשכ"ל – מתכננים בעבודות בינוי.

 .6לחברה הזכות לחרוג מהתעריף והוראותיו ע"פ אישור ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה.
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נספח א'
מתכננים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום
מתכנן 1
מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים ,במצטבר:
בעל תואר מהנדס או תואר אקדמאי אחר מקביל ,אשר קבלתו
מותנית ב 4-שנות לימוד לפחות;
בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת
עבודת הייעוץ;

עד  339שקלים חדשים
לשעה

מעסיק לפחות  3יועצים (עובדים מקצועיים) אשר עבודתם
מתבצעת במשרד אשר בבעלותו.
מתכנן 2
מתכנן העונה על אחת משלוש החלופות הבאות:
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.2.1.1

בעל תואר מהנדס או בעל תואר אקדמאי אחר
שקבלתו מותנית ב 4-שנות לימוד לפחות;

.4.2.1.2

בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.2.2.1

מרכז צוות בעל תואר אקדמאי;

.4.2.2.2

בעל ניסיון מקצועי מעל  5שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.2.3.1

מרכז צוות הנדסאי/טכנאי;

.4.2.3.2

בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.
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עד  301שקלים חדשים
לשעה

מתכנן 3
מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.3.1.1

בעל תואר אקדמאי;

.4.3.1.2

בעל ניסיון מקצועי של  5עד  10שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או

עד  209שקלים חדשים
לשעה

מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.3.2.1

הנדסאי/טכנאי בכיר;

.4.3.2.2

בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.

מתכנן 4
מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.4.1.1

בעל תואר אקדמאי;

.4.4.1.2

בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ.

או

עד  157שקלים חדשים
לשעה

מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.4.2.1

הנדסאי/טכנאי או בעל תואר מקצועי מוכר;

.4.4.2.2

בעל ניסיון מקצועי של מעל  5שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

מתכנן 5
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
הנדסאי/טכנאי זוטר או בעל תואר מקצועי מוכר;
בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת
עבודת הייעוץ.

המחירים אינם כוללים מע"מ.
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עד  118שקלים חדשים
לשעה

נספח ב'
דיווח שעות עבודה
חוזה מס'________________________________________ :
חודש___________________________________________ :
שנה____________________________________________ :
שם המטלה______________________________________ :
שם היועץ  /מתכנן_________________________________:

הריני להצהיר כי ביצעתי את השעות המפורטות להלן:

תאריך

שעת תחילת
עבודה

שעת סיום
עבודה

מס' שעות
העבודה
שבוצעו

פירוט העבודה שבוצעה

חתימת היועץ  /מתכנן__________________________:

הצהרת בעל המשרד  /שותף:
הריני לאשר את המפורט לעיל.
חתימה  +חותמת בעל המשרד  /שותף______________________________________ :
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נספח ג' – נספח דרישות הביטוח
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

מבלי לגרוע מאחריות חברת ניהול התכנון על-פי חוזה זה ו/או על-פי דין ,מתחייבת חברת ניהול התכנון לערוך
ולקיים ,על חשבונה ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח
המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ג' 1ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :אישור עריכת ביטוח") ,על כל
תנאיו (להלן" :ביטוחי היועץ") ,וזאת במשך כל תקופת החוזה ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ,למשך
תקופה שלא תפחת מ 7 -שנים ממועד תום תקופת מתן השירותים.
למרות האמור בסעיף (ב) באישור עריכת הביטוח לעניין ביטוח חבות מעבידים ומבלי לגרוע מאחריות היועץ
על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין ,ככל והיועץ אינו מעסיק עובדים ,היועץ מתחייב להמציא לידי החברה הצהרת
אי העסקת עובדים חתומה בנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ג'  2המהווה חלק בלתי נפרד מנספח
זה.
היה ולדעת חברת ניהול התכנון יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי היועץ ,מתחייבת חברת
ניהול התכנון לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים
כאמור ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה ומשרד
האוצר (להלן" :המדינה ") ו/או מי מטעמם של הנ"ל .בכל ביטוח חבות נוסף או משלים כאמור ,יורחב שם
המבוטח לכלול את החברה ו/או המדינה וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאמור
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,מתחייבת חברת ניהול התכנון להמציא לידי החברה ,לא יאוחר מ14 -
יום לפני מועד תחילת ביצוע העבודות נשוא החוזה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום כדין על ידי
המבטח .הי ועץ מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוח חתום כדין הינה תנאי מתלה ומקדמי
לתחילת מתן השירותים ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי דין.
לא יאוחר מ  14 -ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי חברת ניהול התכנון ,מתחייבת חברת ניהול התכנון
להפקיד בידי החברה אישור עריכת ביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת .חברת ניהול התכנון מתחייבת
לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועד הנקוב בסעיף זה לעיל ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד חלה
עליה חובת עריכת הביטוחים כאמור בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח חברת ניהול התכנון יודיע לחברה כי איזה מביטוחי חברת ניהול התכנון עומד להיות מבוטל
או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,מתחייבת חברת ניהול התכנון לערוך
את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח חדש 15 ,יום לפני מועד הביטול או
השינוי לרעה בביטוח כאמור.
למען הסר ספק מובהר ,כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים לעיל ,לא תפגע בהתחייבויות
חברת ניהול התכנון על-פי חוזה זה ,וחברת ניהול התכנון מתחייבת לקיים את כל התחייבויותיה על-פי
החוזה.
החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי חברת ניהול התכנון כאמור
לעיל ,וחברת ניהול התכנון מתחייבת לבצע כל שינוי ו/או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הביטוחים נשוא
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.9

.10

.11
.12

.13

.14

האישור להתחייבויותיה על פי חוזה זה .חברת ניהול התכנון מצהירה ומתחייבת ,כי זכות הביקורת של
החברה ביחס לאישור עריכת הביטוח וזכותה להורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על החברה ו/או
על המדינה ו/או מי מטעמן כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוח,
טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על חברת
ניהול התכנון על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו,
בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
חברת ניהול התכנון מתחייבת למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנערכים על-ידה כמתחייב בנספח זה ,לשלם
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחי חברת ניהול התכנון יחודשו מעת לעת לפי
הצורך ,ויהיו בתוקף במשך כל תקופת החוזה (לרבות לעניין ביטוח אחריות מקצועית) כמצוין בסעיף  1לעיל,
וכן לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת החברה
אישורים על תשלומי דמי הביטוח .חברת ניהול התכנון תישא באופן בלעדי בסכומי ההשתתפויות העצמיות
הנקובים בביטוחי חברת ניהול התכנון.
חברת ניהול התכנון פוטרת בזה את החברה ו/או את המדינה ו/או מי מטעמן של הנ"ל מכל אחריות לאובדן
ו/או נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחה או באחריותה של חברת ניהול התכנון ,בין אם
נערך ביטוח ובין אם לאו .הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
חברת ניהול התכנון מתחייבת לשפות את החברה ו/או המדינה בגין כל סכום שיושת עליהן עקב הפרת תנאי
הפוליסות ע"י חברת ניהול התכנון ו/או מי מהפועלים מטעמה.
מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זה גובה גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוח,
הנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על חברת ניהול התכנון שאינה פוטרת אותה ממלוא חבותה לפי חוזה
זה .חברת ניהול התכנון מצהירה ומאשרת בזאת כי היא מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה
ו/או המדינה ו/או מי מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או
היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על-ידה.
חברת ניהול התכנון מתחייבת ,כי בהתקשרותה עם יועצים/מתכננים אחרים לרבות קבלני משנה במסגרת
ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,היא תהיה אחראית לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם ,סעיף
לפיו היועצים/מתכננים ו/או קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים כמפורט בנספח ביטוח זה "גב
אל גב" וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם חברת ניהול התכנון ולעניין אחריות מקצועית ,כאמור בסעיף
 1לעיל .לחלופין ,מתחייבת חברת ניהול התכנון להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על-ידה ולכלול
את המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה אשר פועלים מטעמה ו/או בשמה .למען הסר ספק ,האחריות
הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאו ת למתכננים ו/או יועצים ו/או קבלני המשנה כאמור לעיל,
מוטלת על חברת ניהול התכנון.
הפרת הוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.
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נספח ג'1
אישור עריכת ביטוח
לכבוד
כביש חוצה ישראל בע"מ
יגאל אלון  65תל-אביב
(להלן "החברה")
א.ג.נ,.
הנדון:

תאריך _____________

(להלן" :חברת ניהול התכנון") ,בקשר עם חוזה
אישור עריכת ביטוח ע"ש
שעניינו מתן שירותי תיאום וניהול תכנון בהתאם לחוזה מס'  461/81/19מיום
________ בין חברת ניהול התכנון לבין החברה (להלן בהתאמה" :הפרויקט" ו-
"השירותים").

לצרכי אישור עריכת ביטוח זה :מדינת ישראל (משרד האוצר ו/או משרד התחבורה) תיקרא" :המדינה".
הננו מאשרים בזאת ,כי החל מיום ____________ ועד (וכולל) ליום ____________ (להלן" :תקופת הביטוח"),
ערכה חברתנו על שם חברת ניהול התכנון ,בין היתר ,בקשר עם מתן השירותים ,את הביטוחים המפורטים להלן,
כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוחים כאמור אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע
כ"ביט" מהדורת ( 2013למעט ביטוח אחריות מקצועית) ובכפוף למפורט להלן:
א .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,פוליסה מס'______________________
₪ 4,000,000
גבול אחריות:
מקרה ותקופת ביטוח
שנתית
תיאור כיסוי:

הרחבות נוספות:

אחריות חברת ניהול התכנון ו/או הפועלים מטעמה ע"פ דין בגין
מעשה ו/או מחדל מצד חברת ניהול התכנון ו/או בגין הפועלים
מטעמה ,בקשר ו/או כתוצאה מהשירותים.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

כיסוי אחריות החברה בגין ו/או בקשר עם השירותים אותם
מספקת חברת ניהול התכנון ו/או הפועלים מטעמה.
אחריות צולבת.
הביטוח כאמור אינו כפוף להגבלה בדבר – כיסוי בגין תביעות
תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי החברה ו/או המדינה.
למען הסר ספק ,החברה ו/או המדינה יחשבו כצד שלישי.
חריג אחריות מקצועית לא יחול על השירותים.
הביטוח מורחב לכלול את החברה ו/או המדינה כמבוטחים
נוספים בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהם ו/או על
מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של חברת ניהול התכנון ו/או
מי מטעמה וכן בגין אחריות ישירה ו/או שילוחית למעשי ו/או
מחדלי חברת ניהול התכנון במסגרת השירותים.
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ב .ביטוח אחריות מעבידים ,פוליסה מס'______________________
₪ 20,000,000
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת
ביטוח שנתית
תיאור כיסוי:

הרחבות נוספות:

ג.

אחריות חברת ניהול התכנון כלפי עובדיה על-פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם 1980-בגין פגיעה
גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב
עבודתם במתן השירותים.
 .7הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר העסקת נוער ,עבודות בגובה
ובעומק ,פיתיונות ורעלים ושעות עבודה.
 .8הביטוח מורחב לשפות את החברה ו/או המדינה היה
ותיחשבנה כנושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי
חברת ניהול התכנון.

ביטוח אחריות מקצועית פוליסה מס'______________________
₪ 4,000,000
גבול אחריות :
מקרה ותקופת ביטוח
שנתית
תיאור כיסוי:

כיסוי אחריות חברת ניהול התכנון ו/או הפועלים מטעמה ע"פ דין בשל
תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח ,בגין
מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד חברת ניהול התכנון ו/או בגין מי
מטעמה ,בקשר ו/או כתוצאה מהשירותים.
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הרחבות נוספות:

.9
.10
.11

.12

.13

.1
.2

.3
.4

.5
.6
.7

כיסוי אחריות החברה בגין ו/או בקשר עם השירותים אותם
מספקת חברת ניהול התכנון ו/או הפועלים מטעמה.
אחריות צולבת.
הביטוח כאמור אינו כפוף להגבלה בדבר – אבדן שימוש,
עיכוב ו/או השהייה בעקבות מקרה ביטוח ,אבדן ושחזור
מסמכים ,אי יושר עובדים וכן חריגה מסמכות בתום לב .למען
הסר ספק הכיסוי כולל גם נזקים פיננסיים טהורים שנגרמו
לצד ג' כלשהו.
הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר מיום
___________ ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך תחילת מתן
השירותים (ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת
החוזה) .כמו -כן ,הביטוח כולל תקופת גילוי בת  6חודשים
מתום תוקף הביטוח ,אלא אם ערכה חברת ניהול התכנון
ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור
בסעיף זה.
הביטוח מורחב לכלול את החברה ו/או המדינה כמבוטחים
נוספים בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהם ו/או על
מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של חברת ניהול התכנון ו/או
מי מטעמה.

תקופות הביטוחים היא החל מ ______________ -ועד ______________ (כולל)
בפוליסות יכללו הסעיפים הבאים:
(א ) הביטוחים הנ"ל לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת חברת ניהול התכנון ו/או ביוזמתנו ו/או לשינוי
תנאיה לרעה במהלך תקופת הביטוח ,אלא לאחר שנמסור חברת ניהול התכנון ולחברה הודעה
בכתב ,בדואר רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
(ב) הביטוח כולל סעיף בדבר וויתור על תחלוף כלפי החברה ו/או המדינה לרבות כל הבאים מטעמם,
למעט כלפי מי שגרם נזק בזדון.
חברת ניהול התכנון לבדה אחראי על תשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולתשלום ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בה.
כל סעיף בפוליסה (היה ויש כזה) המפקיע ו/או מקטין ו/או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו ,כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי החברה ,ולגבי החברה הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל הינו "ביטוח ראשוני",
המזכה את החברה ו/או המדינה במלוא זכות השיפוי המגיע על פי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי
החברה ו/א ו המדינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי החברה והמדינה להשתתף בנטל החיוב
כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  .1981למען הסר ספק ,אנו מוותרים על טענה של ביטוח
כפל כלפי המדינה ו/או החברה.
הביטוח המפורט באישור זה הינו בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה
ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסה המקורית.
ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויבת חברת ניהול התכנון
בקשר עם ביצוע השירותים ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסה שינוי לרעה במהלך תקופת הביטוח ,אלא
לאחר מתן הודעה לחברה כאמור בסעיף (2א) לעיל.
חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת ,אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטחת ו/או מאחריות
המבוטח על פי דין.

תאריך________________

חותמת חברת הביטוח________________
חתימת מורשה חתימה________________
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נספח ג'2

הצהרת אי העסקת עובדים
תאריך _____________

לכבוד
כביש חוצה ישראל בע"מ
יגאל אלון  65תל-אביב
(להלן "החברה")
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרת אי העסקת עובדים
עבודות/שירותים להתקשרות למתן שירותי ייעוץ/ניהול /תכנון/פיקוח
(להלן" :העבודות" ו/או "השירותים" ו/או החוזה" ,בהתאמה")
א .הריני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בחוזה  461/81/19שבנדון אינני מעסיק
עובדים.
ב .מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים ,לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביטוח שערכתי.
ג .הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון ,אערוך את ביטוח חבות
מעבידים.
ד .בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל ,הנני מתחייב כי במידה ואעסיק הגורמים הנ"ל אמציא לכם
נספח ביטוח מתוקן כמתחייב מהחוזה שבנדון.

ולראיה באתי על החתום
בכבוד רב

................. ................
(שם המצהיר)

.............................................
(חתימת המצהיר)
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...............................
(תאריך)

נספח ד'
כתב התחייבות להעדר ניגוד עניינים ולשמירה על סודיות
תאריך______________ :
לכבוד
כביש חוצה ישראל בע"מ
הנדון :כתב התחייבות להעדר ניגוד עניינים ולשמירה על סודיות
אני הח"מ _______________ ,ת"ז/ח"פ ,_____________ :מתחייב בזאת כדלקמן בקשר עם העבודות לפי
חוזה מס'  461/81/19שבין ________________ (להלן" :הספק") לבין כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן:
"החברה") (להלן" :העבודות" ו – "החוזה" ,בהתאמה):
העדר ניגוד עניינים
.1

אני מתחייב ,כי לא אטפל ו/או אייעץ ו/או אייצג ו/או אתקשר עם כל אדם ו/או תאגיד ו/או אחר בנושא
ו/או באופן העלול להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים בגין ו/או בקשר עם העבודות מושא החוזה.

 .2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב להביא כל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור לידיעת החברה
מיד עם היוודע לי על כך.
שמירה על סודיות
.3

אני מתחייב לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו /או תאגיד ו /או גוף כלשהו ,כל מידע,
חומר ,ר ישומים ,תכניות ,מפרטים ,מסמכים ,שרטוטים ,דיאגרמות ,טבלאות ,נתונים כספיים ,הנדסיים
או אחרים בקשר עם העבודה נשוא החוזה אשר הגיעו אלי בקשר עם העבודה במישרין ו/או בעקיפין או
שהגיעו לידיעתי בקשר עם או כתוצאה מן העבודה ו/או החוזה .כל הנ"ל יקרא להלן" :מידע".
המונח "מידע " לא יכלול( :א) מידע שהוא בבחינת "נחלת הכלל" ואשר הפך כזה שלא בעקבות מעשה מפר
של החוזה או של כתב התחייבות זה; (ב) מידע שהוא בבחינת ידע כללי של המתחייב אשר נמצא אצלו
כדין לפני החתימה על כתב התחייבות זה; (ג) מידע שחברת ניהול התכנוןהספק יתידרש למוסרו בהתאם
לצו או החלטה של רשות מוסמכת ע"פ דין; (ד) מידע שמסירתו לצד שלישי הקשור לעבודות מתחייבת
לצורך ביצוע העבודות על-ידי הספק.

.4

אני מודע ומסכים לכך כי המידע הינו רכושה הבלעדי של החברה.

.5

אני מתחייב לגבי המידע כדלקמן( :א) לא להעביר ,להעתיק ,ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר
לכל אדם פרט לחברה לבצע במידע או בחלק ממנו ,שכפול ,העתקה ,צילום ,תדפיס ,וכל צורת העתקה
אחרת ללא אישורה הכתוב של החברה ,ולא לעשות שימוש במידע כאמור אלא לצורך ביצוע העבודה
בלבד; (ב) על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו ,וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה;
(ג) להגביל את הגישה למידע אך ורק לחברה ,לשמור בהקפדה יתירה על המידע ולנקוט בכל אמצעי
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הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר פרט לחברה; (ד) לנקוט בכל האמצעים להבטיח את
שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע; (ה) להודיע מיד לחברה בכל מקרה של אובדן מידע
כלשהו; (ו) לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע ,ללא הסכמתה בכתב של
החברה; (ז) לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על
בסיס או על סמך המידע שקיבלתי ו/או שהגיע לידיעתי במהלך ו/או כתוצאה מן העבודה.
.6

ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה ולאחר פקיעתו או סיומו
של החוזה.

.7

אני מתחייב להחזיר ולמסור ,לאחר סיום החוזה ,או בכל עת לפי דרישת החברה ,כל מסמך הנוגע למידע
ו/או לעבודה.

.8

ידוע לי כי בין היתר על סמך התחייבותי זו נמסרה העבודה לחברת ניהול התכנוןספק וכי הפרת
ההתחייבות לשמירת סודיות ,תגרום נזקים כבדים ,אשר יחייבו אותי ו/או את חברת ניהול התכנוןהספק
בפיצויים.
ולראייה באתי על החתום:

תאריך

חתימה
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נספח ה – העתקות אור
תאריך______________ :

טופס הזמנת עבודה – חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
פרטי הספק (מכון העתקות)

אישור ההזמנה ע"י מורשה בלבד
חותמת  +חתימה

פרטי המזמין

שם המכון___________________ :

מאת______________________ :

כתובת_____________________ :

כתובת_____________________ :

מס' טלפון___________________ :

מס' טלפון___________________ :

מס' פקס____________________ :

מס' פקס____________________ :

שם/סוג התוכנית/סוג המסמך

סוג העתקה

גודל/אורך

כמות

שם הפרויקט

מטרת הצילום

מס'
.1
.2
.3

עפ"י דרישת חברת כביש חוצה ישראל,
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לא יבוצעו צילומים בטרם מולאו כל הנתונים ע"י המזמין.

רשימת תפוצה
(למי נשלח)

•

מועד אספקה עפ"י מסמכי המכרז ועפ"י דרישת המזמין______________________________________________ :

•

כתובת לאספקת השירותים_________________________________________________________________ :
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