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הסכם מסגרת מס' 720059
שנערך ונחתם ביום _______ בחודש _________2021 ,
בין:

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ,ח.פ520038662 .
מרח' הרוקמים  ,26מתחם עזריאלי ,חולון ,בניין  ,Dקומה 4
(להלן" :החברה")

לבין:

____________________
____________________
(להלן" :הקבלן")

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל

והחברה פרסמה את מכרז מסגרת פומבי מס'  720059לביצוע עבודות בתחום חפירות
הצלה ארכיאולוגיות עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :המכרז");

והואיל

ועדת המכרזים של החברה הכריזה על הצעתו של הקבלן כהצעה זוכה במכרז (יחד עם
____ זוכים נוספים) ,על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שנכללו במסגרת הצעתו
למכרז ועל-פי כל תנאי המכרז;

והואיל

והצדדים החליטו ,כי השירותים (כהגדרתם להלן) ,יבוצעו עבור החברה שלא במסגרת
של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעסיק אלא כאשר הקבלן מספק את השירותים
כבעל מקצוע עצמאי ,המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני ,ומקבל תמורת
שירותיו תשלום כמפורט בסעיף  10להלן;

והואיל

והחברה מעוניינת להתקשר עם הספק בהסכם מסגרת ,לפיו יישא הקבלן באחריות
הבלעדית והמלאה לביצוע העבודות (כהגדרתן בסעיף  2.1.2להלן) ,וזאת בהיקף ,באופן
ובתנאים שיוגדרו בהזמנות עבודה שיונפקו לזוכים במהלך תקופת ההתקשרות וכן
בהתאם להוראות החברה ,כפי שיינתנו מעת לעת;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מוסמך ורשום כדרוש על-פי כל דין לביצוע העבודות ובעל
הכישורים ,המיומנות ,הזמינות ,הידע המקצועי ,הטכני ,הארגוני והפיננסי וברשותו
כוח-האדם ,האמצעים ,הציוד והמכשור הדרושים לצורך ביצוע העבודות מעת לעת וכל
התחייבויותיו על-פי ההסכם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל-פי לוחות הזמנים וכי
הוא מעונין לבצע את העבודות;

והואיל

והצדדים מצהירים ,כי אין כל מניעה על-פי דין ו/או מכוח הסכם להתקשרותם בהסכם
זה ולביצוע מלוא התחייבויותיהם על-פיו;
אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות.
 .1.3בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הנספחים לו ו/או לבין כל מסמך אחר,
יקבעו הוראות ההסכם.
 .1.4הנספחים המצורפים להסכם והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,הם כדלקמן:
" נספח א' " – הצעת הקבלן במכרז;
" נספח ב' " – נספח תכולת העבודות;
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" נספח ג' " – כתב התחייבות מאת המוסד האקדמי המלווה;
" נספח ד' " – הוראות בדבר ביטוח;
" נספח ד' – " 1אישור עריכת ביטוח;
" נספח ה' " – הצהרות סודיות וקנין רוחני;
" נספח ו' " – הצהרות והתחייבויות לעניין העדר ניגוד עניינים;
" נספח ז' " – נוסח ערבות ביצוע.
.2

פרשנות
 .2.1למונחים הבאים יהיה הפירוש שלצידם ,אלא אם קבעה החברה אחרת בהסכם זה:
" .2.1.1אתר/י העבודות" " /האתר" – כל אתר עליו תורה החברה כי הוא אתר
לביצוע עבודות חפירה.
" .2.1.2העבודות" " /עבודות חפירה" – עבודות חפירות הצלה ארכיאולוגיות על פי
הנחיות רשות העתיקות (להלן" :הנחיות רשות העתיקות") וחוק העתיקות,
תשל"ח ( ,1978-להלן" :חוק העתיקות") לשם שחרור האתר לביצוע עבודות
פיתוח ,לרבות כל המפורט בהסכם זה על נספחיו ובמסמכים שייצאו מכוח
הסכם זה ,וכן כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואשר קשורה
באופן ישיר או עקיף לביצוע העבודות על פי ההסכם ,במלואן ,במועדן וברמה
ואיכות מעולות.
" .2.1.3נספח תכולת העבודות" –נספח תכולת עבודות ו/או מפרט טכני ,אשר יצורף
לכל הליך תיחור בנפרד ,כמפורט בסעיף  4להלן .כל נספח תכולה ו/או מפרט
טכני כאמור ,יצורף כנספח ב' להסכם;
" .2.1.4מכתב שחרור"  -מכתב חתום על ידי רשות העתיקות ובו מאשרת רשות
העתיקות ,כי האתר משוחרר והחברה יכולה להתחיל בביצוען של עבודות
פיתוח המתוכננות בתוואי.
" .2.1.5מנהל הפרויקט" – מי שימונה מטעם המזמינה לנהל את העבודות מושא
הסכם זה ו/או כל חלק מהן ,לרבות על-פי כל צו התחלת עבודה בנפרד.
למנהל הפרויקט יוקנו הסמכויות המוקנות על פי הסכם זה ל"מנהל",
כהגדרתו בסעיף  7.1.1להלן ,אלא אם כן הודיע המנהל אחרת.

.3

מהות ההתקשרות
 .3.1החברה מוסרת בזה לקבלן ,והקבלן נוטל בזה על עצמו לבצע עבודות חפירות הצלה
בהתאם להוראות הליך התיחור וצו התחלת העבודה שנמסרו לו במסגרת זכייתו
בהליך תיחור פרטני (כמפורט בסעיף  4להלן) ,הכל בהתאם להוראות ההסכם על
נספחיו ולהוראות החברה.
 .3.2מימוש ההסכם יהא באמצעות כתבי מטלה שיוצאו על פי צרכי החברה ובהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי .כתבי המטלה יפרטו את הדרישות ואת ההנחיות לביצוען של
העבודות.
 .3.3מובהר כי החברה אינה מתחייבת להזמין ביצוען של עבודות מהקבלן באמצעות הליך
תיחור ,צו התחלת עבודה או בכל אופן אחר.

.4

הליכי תיחור
 .4.1הובא לידיעת הקבלן ,טרם הגשת הצעתו וטרם חתימתו על ההסכם כי במסגרת
המכרז בחרה החברה קבלני מסגרת נוספים לצורך ביצוע העבודות (להלן" :הקבלנים
הנוספים").
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 .4.2לצורך הזמנת ביצוע העבודות מושא מכרז זה ,תהיה רשאית החברה לערוך תיחורים
עיתיים בין קבלני המסגרת בגין כל אתר בו תבקש את ביצוע העבודות על-ידי הקבלן
(לעיל ולהלן" :הליך תיחור").
 .4.3הליכי התיחור יבוצעו בהתאם לצרכי החברה ועל-פי שיקול דעתה.
 .4.4בכל הליך תיחור ייבחר קבלן מסגרת אחד לביצוע העבודות .הקבלן הזוכה יבצע את
העבודות עד להשלמת כל תכולת העבודות  /המטלות שהוגדרו עבורו במהלכה ,בכפוף
ללוח הזמנים שיוגדר להשלמתם על-ידי החברה ,הכל בהתאם להוראות ההסכם
והחברה.
 .4.5כל הליך תיחור יעמוד בפני עצמו ואין לראות בו התחייבות לעניין תיחורים אחרים
שתערוך החברה ,ככל שתערוך.
 .4.6החברה תודיע ,בהודעה לכלל קבלני המסגרת ,על הכוונה לערוך הליך תיחור .במסגרת
ההזמנה לתיחור יפורט כל המידע הנדרש לצורך הגשת המענה לתיחור ,לרבות :פרטי
העבודה המבוקשת; המועד האחרון להגשת הצעות מטעם הקבלנים; תקופת ביצוע
העבודה המבוקשת; אתר/אתרי העבודות; מפרט טכני מיוחד  /נספח תכולת עבודות
ומהות העבודה המבוקשת; כתב כמויות אשר ישמש כאומדן לביצוע העבודה
המבוקשת; תכניות לביצוע העבודה וכן כל פרט אחר אותו תציין החברה במסגרת
ההזמנה לתיחור.
 .4.7מובהר כי תכולת העבודות הפרטנית תיקבע במסגרת כל הליך תיחור בנפרד .יחד עם
ההודעה על קיום הליך תיחור ,יימסר לקבלני המסגרת מפרט טכני  /נספח תכולת
עבודות ,אשר יצורף כנספח ב' להסכם זה.
 .4.8הקבלנים שישתתפו בהליך התיחור ידרשו להגיש הצעה לתיחור ובמסגרתה יציעו
הצעת מחיר ,כמפורט בסעיף  10.1.2להלן (להלן" :הצעה לתיחור").
 .4.9עם תום הליך התיחור ,תכריז החברה על קבלן המסגרת אשר הצעתו היתה הזולה
ביותר ,כקבלן זוכה לביצוע העבודות.
 .4.10טרם הגשת ההצעה לתיחור מתחייב הקבלן לבחון אם הוא מצוי או עשוי להיות מצוי
בניגוד עניינים ,כמפורט בסעיף  19.1להלן ,וככל שקיים חשש לניגוד עניינים או עולה
חשש לניגוד עניינים על הקבלן להודיע על כך באופן מידי לחברה ולמסור לה כל נתון
או מידע רלוונטי לעניין זה.
 .4.11הוגשו הצעות מחיר זהות על-ידי שני קבלני מסגרת (או יותר) ,תהיה רשאית החברה
לאפשר לקבלנים אלה לשפר הצעותיהם על-ידי הגשת הצעה נוספת ו/או לקבוע את
זהות הזוכה בהליך התיחור באמצעות הגרלה ,שתיערך על-פי כללים שתקבע לשם כך
החברה ,הכל על פי שיקול דעת החברה.
 .4.12לחברה שמורה הזכות לבטל בכל שלב שהוא הליך תיחור או לפרסם תחתיו הליך
תיחור חדש ,מכל סיבה שהיא .החברה תודיע על ביטול הליך תיחור כאמור לכל קבלני
המסגרת ,והם לא יהיו זכאים לפיצוי מכל סוג שהוא בגין הביטול.
 .4.13מובהר כי החברה אינה מחויבת להפעיל את ההתקשרות עם הקבלן ,או להזמין
מהקבלן עבודות ו/או שירותים בהיקף מסוים ,ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה
בקשר לכך .עוד מובהר כי הסכם זה אינו מקנה לקבלן בלעדיות כלשהיא והחברה
רשאית להזמין עבודות ,לרבות עבודות כדוגמת העבודות מושא הסכם זה ,מכל גורם
שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובתנאים שייקבעו על ידה.
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.5

צו התחלת עבודה
 .5.1זכה הקבלן בהליך תיחור ,תהיה רשאית החברה להוציא לו צו התחלת עבודה לביצוע
עבודות מוגדרות (להלן" :צו התחלת עבודה").
 .5.2הצו יהיה חתום על ידי המנהל מטעם החברה.
 .5.3מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ,יפנה הקבלן אל רשות העתיקות בבקשה לקבלת
רישיון לביצוע העבודות מושא הצו ,ויפעל ללא לאות כדי לקבל את הרישיון בתוך 30
ימים קלנדריים ממועד קבלת הצו או בתוך הזמן שנקבע לכך בצו התחלת העבודה .לא
נתקבל הרישיון בתוך  30ימים קלנדריים או בתוך הזמן שנקבע לכך בצו התחלת
העבודה ,תהיה רשאית החברה לבטל את זכיית הקבלן בהליך התיחור ואת צו התחלת
העבודה ,ולפעול לביצוע העבודות בכל דרך אחרת ,בין בעצמה ובין באמצעות כל גורם
אחר ,לרבות באמצעות מי מהקבלנים הנוספים ,ולקבלן לא תהיה כל טענה בקשר עם
האמור.
 .5.4כל צו התחלת עבודה יגדיר באופן פרטני את העבודות המבוקשות על ידי החברה,
בהתבסס על תיאור העבודות שנמסר בהליך התיחור בו זכה הקבלן.
 .5.5הקבלן מתחייב למלא באופן מלא אחר כל ההוראות המופיעות בכל צו התחלת עבודה,
ובכלל זה להשלים את העבודות ברמה ובאיכות מעולות ולשביעות רצון החברה
והמנהל ,על פי המועדים שייקבעו לביצוע.
 .5.6ידוע לקבלן כי החברה אינה מתחייבת להוציא צווי התחלת עבודה ,אף לאחר הזכייה
בהליך התיחור .הקבלן מתחייב כי יהיה זמין וערוך לתחילת ביצוע העבודות בתוך
הזמן שייקבע לכך בצו התחלת העבודה.

.6

הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב:
 .6.1כי הוא עיין במכרז ובהסכם על נספחיהם וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו
מלוא ההבהרות לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם ,לעבודות ולמשתמע מהן
ומביצוען.
 .6.2כי כל מצגיו ,הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת הצעתו במכרז שרירים ,קיימים
ונכונים ויראו כאילו נעשו גם במסגרת זה (לרבות במסגרת הליך תיחור) לכל דבר
ועניין.
 .6.3כי ידוע לו שהעבודות כוללות את כל המפורט בהסכם זה על נספחיו ,וכן כל עבודה
אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע העבודות
על פי ההסכם ,במלואן ,במועדן וברמה ואיכות מעולות.
 .6.4כי הוא ,לרבות כל הפועל מטעמו בביצוע העבודות מושא מכרז זה ,מורשים ומוסמכים
על-פי כל דין לביצוע העבודות מהסוג וההיקף שעליהם לבצע על פי הסכם זה ,לרבות
על פי כל הליך תיחור שייצא מכוחו והמפרט אשר יצורף אליו ,וברשותם כל הרישיונות
וההיתרים הנדרשים.
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 .6.5כי בטרם הגשת הצעה במסגרת הליך תיחור ,יבקר באתר ובסביבותיו ,יבדוק את
שטחו ,טיבו ,מיקומו הגיאוגרפי ודרכי הגישה אליו ,סוג הקרקע וכיו"ב ויבצע את כל
הבדיקות המקדמיות הדרושות ,ויגיש הצעתו במסגרת הליך התיחור רק אם שוכנע כי
יש ביכולתו לבצע את העבודות על הצד הטוב ביותר ,בתנאים הקיימים ובהתאם
ללוחות הזמנים .כן מתחייב הקבלן כי אם ישתכנע שאין באפשרותו ,מכל סיבה שהיא,
לבצע את העבודות הנדרשות על פי הליך התיחור ,לא ישתתף בהליך התיחור ולא יגיש
הצעה במסגרתו.
 .6.6כי הינו בעל הכישורים ,המיומנות ,המומחיות הזמינות ,הידע המקצועי ,הטכני,
הארגוני והפיננסי וברשותו כוח-האדם ,האמצעים והציוד הדרושים לצורך ביצוע
העבודות ברמה מקצועית גבוהה וטובה על פי כל ההנחיות ,הנהלים ,הדינים ,החוקים,
ההוראות וכיו"ב הרלוונטיים לביצוע העבודות והנדרשים לצורך קבלת רישיון לביצוע
חפירות ארכיאולוגיות מרשות העתיקות ,לאלתר.
 .6.7כי יעסיק על חשבונו בביצוע העבודות עובדים מיומנים ובעלי ניסיון ,רישיונות,
הסמכות וידע כנדרש בכל דין והוראה רלוונטיים ,וכי יבצע את העבודות באמצעות
אנשי המקצוע הנקובים ברישיון לביצוע החפירות.
 .6.8כי הוא בקיא בכל החוקים ,התקנות ,הצווים ,ההוראות ,הנהלים וכיו"ב ,הרלוונטיים
והנדרשים לשם ביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות נהלי
רשות העתיקות ,והוא מתחייב לעמוד בהוראותיהם במלואן במסגרת ביצוע העבודות.
 .6.9כי ידוע לו שהינו האחראי הבלעדי לטפל באופן מלא ,על חשבונו ,בהליכי האסדרה
והרישוי מול הגופים והרשויות הרלוונטיים וכי ישיג על חשבונו כל אישור ו/או היתר
נדרשים.
 .6.10כי ידוע לו שכל נזק ,מטרד ומפגע שייגרמו לכל צד שהוא עקב ביצוע העבודות ,יהיו
באחריותו המלאה והבלעדית.
 .6.11כי יהיה זמין לצורך ביצוע העבודות באופן ובהיקף הנדרשים לצורך ביצועם כאמור
בהסכם זה.
 .6.12כי הוא מחזיק בכל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הנדרשים מרשות העתיקות
ומכל הרשויות המוסמכות (לרבות המשטרה ,גורמי תשתיות וכל גורם אחר רלוונטי)
לשם ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו מכוח הסכם זה ,אם הם נדרשים ,כשהם
בתוקף ,והוא מתחייב כי הם יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת
ההארכה כהגדרתה להלן .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן מתחייב לדווח לחברה
לאלתר בדבר כל שינוי ברישיון  /תעודה  /הסמכה וכיו"ב הנדרשים ,לרבות במקרה
של שלילת הרישיון.
 .6.13כי העבודות שיסופקו על-ידו יסופקו תוך שמירה קפדנית על החוקים ,חוקי העזר,
התקנות ,ההסכמים ,הצווים וכיו"ב הקשורים בביצוען.
 .6.14כי הוא מתחייב להעסיק במתן העבודות עובדים כשירים ,בעלי ניסיון ומיומנים בלבד,
אשר מצבם הפיזי והבריאותי מאפשר את ביצוע כלל העבודות על הצד הטוב ביותר
ולשביעות רצון החברה ,ובהלימה להוראות הדין.
 .6.15כי בכל עת במהלך ביצוע העבודות יהיו נוכחים באתר העבודות אנשי המקצוע מטעמו,
אשר יבצעו ויפקחו על ביצוע העבודות.
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 .6.16כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ,חוזה או מסמכי ייסוד,
להתקשרותו בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו וכי הקבלן אינו כפוף לכל
התחייבות ,לרבות התחייבות מותנית ,המנוגדת להתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין
בחתימתו על הסכם זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו ,משום הפרה של הסכם ו/או
התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה ,צו ופסק-דין.
 .6.17כי יבדוק וילמד לעומקו את "דו"ח ליזם" אשר יוכן על-ידי רשות העתיקות בעקבות
חיתוכי הבדיקה וחפירת הבדיקה שתבצע באתר.
 .6.18כי ימנה ,מיד עם תחילת העבודות על פי צו התחלת עבודה ועל חשבונו ,מנהל עבודה
מוסמך ומיומן שהינו ארכיאולוג מוסמך בעל ניסיון בעבודות מסוג העבודות הנדרשות
בצו התחלת העבודה ואשר אושר ע"י רשות העתיקות .מנהל העבודה יובא לאישור
מקדים של המנהל ,כתנאי לתחילת העבודות על פי צו התחלת העבודה.
 .6.19כי ידוע לו שמדובר בעבודות לצורך קבלת מכתב שחרור מרשות העתיקות על פי חוק
העתיקות ,או כל חוק רלוונטי שיהיה בתוקף ,וכי החפצים והשרידים אשר ייחשפו
באתר ,ככל שייחשפו ,הינם רכושה ונכסיה של מדינת ישראל.
 .6.20כי במקרה של גילוי ממצאים ארכיאולוגיים ,ידווח על כך לחברה לאלתר ,ובתוך 7
ימים מיום הגילוי ינפיק דו"ח בדבר גילוי הממצאים לרבות כל המידע הרלוונטי,
וימציא העתק ממנו לרשות העתיקות ולחברה.
 .6.21כי יישא באחריות המלאה לטפל בממצאי החפירות ,על חשבונו ,בהתאם לדרישות
רשות העתיקות ובהעדר הנחיות מפורשות מאת הרשות ,ינקוט באמצעים סבירים
להגנה ,שמירה ואבטחה של ממצאי החפירות.
 .6.22כי ידוע לו שכל סמכויות החברה ו/או מי מטעמה הנזכרות בהסכם זה ,לא ישחררו את
הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על-פי ההסכם ,לרבות אחריותו לאופן וטיב ביצוע
העבודות.
 .6.23כי ידוע לו שעמידה בלוחות הזמנים שיוגדרו על-ידי החברה במסגרת הליך התיחור
ו/או בכל אופן אחר ,הינם תנאי הכרחי ויסודי בהסכם זה ,וכי חריגה מלוחות הזמנים
תקנה לחברה את הזכות לבטל את ההסכם ,לפי שיקול דעתה ,זאת מבלי לגרוע מכל
זכות העומדת לרשותה לפי כל דין ותנאי ההסכם ,לרבות חילוט הערבות הבנקאית.
 .6.24כי יבצע את העבודות בתיאום מלא ושוטף עם נציגי החברה.
 .6.25כי במהלך ביצוע העבודות לא תהיה כל פגיעה בנוחות הציבור ו/או הפרעה לצדדים
שלישיים אשר בעת ביצוע העבודות יימצאו בתחומי האתר ו/או בסביבתו ו/או בסמוך
אליו; כי לא תהיה הפרעה בזכויות שימוש ומעבר של כל צד שלישי ובזכויות השימוש
והחזקה ברכוש ציבורי או פרטי המצוי בתחומי אתר העבודות ו/או בסביבתו ו/או
בסמוך אליו; כי יימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות בהן קיום רעש מנוגד
לדין ו/או להוראות המנהל.
 .6.26כי ביצוע העבודות יעשה באופן שיבטיח המשך תנועה בכל הכבישים והדרכים
הקיימים לכל אורך תקופת ביצוע העבודות ,תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות
הנדרשים.
 .6.27כי יבצע תיאומי ביטחון ובטיחות ,נהלי עבודה והתנהלות ,מול המנהל מטעם החברה
ומול הרשויות המוסמכות.
 .6.28כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין ,ומעביר דרך קבע לכל רשות רלוונטית את
כל תשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו.
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 .6.29כי במידה שהוא מאוגד כדין כחברה פרטית לפי דיני מדינת ישראל ,לא ננקטה נגדו
ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו ,כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית
היא פירוק החברה ,חיסול עסקיה ,מחיקתה או תוצאה דומה אחרת.
 .6.30כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה מהוות תנאי להתקשרות עמו ,וכי
הוא מתחייב להודיע לחברה ,לאלתר ובכתב ,בכל מקרה של שינוי.
.7

ייצוג
 .7.1נציג החברה
 .7.1.1נציג החברה לעניין הסכם זה הוא ________ (לעיל ולהלן" :המנהל") ו/או
מי מטעמו ובהתאם להוראות ההסכם ונספחיו.
 .7.1.2הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המנהל בעצמו ,בכל עת ובכל עניין ,ולהעמיד
לרשותו את כל המידע ,הנתונים והמסמכים על-פי דרישותיו והנחיותיו ,וזאת
מבלי לגרוע מהוראות סעיף  8להלן.
 .7.1.3החברה תהיה רשאית להחליף ,מעת לעת ,את המנהל ו/או להוסיף עליו באי
כוח נוספים .באי כוח החברה רשאים לפעול על-ידי אחרים שיימצאו
מתאימים לאותו עניין ,כל זאת כפי שיעדכן המנהל מפעם לפעם.
 .7.2נציג הקבלן
.7.2.1

נציג הקבלן אל מול החברה לצרכי הסכם זה יהיה ______________ [ימולא
במועד חתימת ההסכם]( ,להלן" :נציג הקבלן").

 .7.2.2נציג הקבלן ירכז את המידע ,המסמכים והפעילות ,יעניק את השירותים,
ידאג ליישומן של כל המטלות וההתחייבויות הקבלן בקשר עם ביצוע
העבודות בהתאם להסכם ,יהיה איש הקשר והמתאם הבלעדי בין הצדדים
בכל הקשור לביצוע העבודות וכן יבצע כל פעולה אחרת ו/או נוספת ,ככל
הדרוש לצורך השלמת העבודות ,במלואן ובמועדן .מובהר כי התחייבות של
נציג הקבלן כלפי החברה ,תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין .הקבלן יוודא כי
נציג הקבלן ישמש בתפקידו במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה
(ככל שתמומש) ,בכפוף לאמור בסעיף  7.2.3להלן.
 .7.2.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
ומטעמים מיוחדים ,את החלפתו של נציג הקבלן ,בהודעה מוקדמת של 14
יום .הקבלן מתחייב להחליף את נציג הקבלן בנציג אחר שיאושר על-ידי
החברה בכתב ולשביעות רצונה ,בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור ,וזאת
מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת
לגרום לעיכוב במתן השירותים (להלן" :נציג חלופי").
 .7.2.4הנציג החלופי יהיה מיומן ,מקצועי ובעל הניסיון הדרוש לביצוע תפקידיו
תחת הסכם זה וכן לא פחות מהכשירות של נציג הקבלן המוחלף .הקבלן
יישא באחריות לכך שנציג הקבלן המוחלף יבצע חפיפה מלאה לנציג החלופי,
באופן שבו יוכל הנציג החלופי לבצע ולהשלים את העבודות כנדרש בהתאם
להוראות ההסכם ,ומבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב
ו/או פגם ו/או ליקוי בעבודות .החפיפה תבוצע ככל הנדרש תוך כדי ביצוע
העבודות ,ובתקופה אותה תקצוב לשם כך החברה.
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 .7.2.5מובהר כי אין באישור נציג הקבלן ו/או הנציג החלופי ,על-ידי המנהל ו/או
על-ידי מי מטעמו ,על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע מלוא
התחייבויותיו על-פי הסכם זה ו/או להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר
עם מתן האישור כאמור ו/או בקשר עם כל פעולה שבוצעה על-ידי נציג הקבלן
ו/או על-ידי הנציג החלופי ו/או על-ידי מי מטעמם.
 .7.2.6מובהר ומוסכם כי החלפת נציג הקבלן וכל הכרוך בהחלפה כאמור ,לרבות
ביצוע החפיפה הנקובה לעיל ,תתבצע על אחריותו הבלעדית של הקבלן ועל
חשבונו.
 .7.2.7מבלי לגרוע מזכויות החברה מכוח סעיף  9.2להלן ,בנסיבות בהן המנהל לא
יאשר את זהות הנציג החלופי ,החברה תהא רשאית להביא את ההסכם
לסיומו לאלתר.
.8

נהלי עבודה ושיתוף פעולה
 .8.1הקבלן וסמכויותיו
 .8.1.1בביצוע העבודות יהיו הקבלן ו/או נציג הקבלן כפופים במישרין למנהל או למי
שיוסמך מטעמו .מובהר כי פנייה לגורם אחר אשר איננו המנהל או מי
שיוסמך מטעמו וכן קבלת הוראות ,אישורים והנחיות מגורם אחר כאמור,
יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף .הקבלן ו/או נציג
הקבלן יבצעו את העבודות בהתאם להוראות ו/או להנחיות ,כפי שיינתנו להם
מעת לעת על-ידי המנהל ,ובכלל האמור ,יפעלו במסגרת ביצוע העבודות
בהתאם לנוהלי החברה ,כפי שאלה יעודכנו מעת לעת ,בהוראת החברה.
 .8.1.2סמכויותיו של הקבלן ,לרבות נציג הקבלן ,תהיינה מוגבלות וכפופות בכל
מקרה בגדרי הסמכויות שהוענקו לו בהסכם ו/או שיוענקו לו ,מעת לעת
ובכתב ,על-ידי המנהל .הקבלן ,לרבות נציג הקבלן ,אינם מוסמכים בשום
צורה ואופן לחייב את החברה .בנוסף ,מתחייב הקבלן שלא ליצור בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו כלפי צד שלישי כל מצג ,לפיו הם ו/או מי מטעמם
מוסמכים לחייב את החברה ,אלא בכפוף לקבלת הסמכה מפורשת שניתנה
לשם כך בהסכם ו/או הסמכה ספציפית ,מראש ובכתב שניתנה לשם כך
מהחברה .הפר הקבלן את הוראת סעיף זה ,תהיה כל פעולה שביצע בשם
החברה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף ,והקבלן יישא
באחריות הבלעדית כלפי החברה וכלפי כל צד שלישי ,לכל פעולה כאמור.
 .8.1.3על אף האמור לעיל ,מובהר כי אחריותו של הקבלן אינה מוגבלת אך ורק
ליישום הוראותיו של המנהל ,וכי בכל מקרה ,לא תישמע מטעם הקבלן כל
טענה לפיה לא ביצע כל חלק מהעבודות או לא ביצע את העבודות כראוי ,רק
בשל כך שלא קיבל בגינם הוראה ו/או הנחיה מפורשת ו/או מתאימה מהמנהל
וכי העדר הוראה ו/או הנחיה ו/או אישור מאת המנהל ,לא ישחרר את הקבלן
מאחריותו על-פי ההסכם או יגרע ממנה בשום צורה ואופן ,אלא אם נאמר
במפורש אחרת ובכתב במסגרת ההנחיה או האישור.
 .8.2שיתוף פעולה ,השתתפות בישיבות ומתן דיווחים שוטפים
 .8.2.1במהלך כל תקופת ההתקשרות וכחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות ,יישא
הקבלן באחריות המלאה והבלעדית לבצע את העבודות ,תוך תיאום ושיתוף
פעולה מלא עם החברה ,המנהל ו/או כל גוף אחר הפועל מטעמה.
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 .8.2.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  8.2.1לעיל ,יידרש הקבלן ,כחלק בלתי
נפרד מהעבודות ,בין היתר באמצעות נציג הקבלן ,כפי שתקבע החברה ,לבצע
כל פעולה תומכת לשם ביצוע העבודות לשביעות רצון החברה ,בכל מועד אותו
תקבע החברה ,לרבות הגשת דו"חות על פעילותו ,לפי דרישת החברה.
.9

תקופת ההתקשרות
 .9.1תקופת התקשרות עם הקבלן תהא לפרק זמן של  24חודשים ,החל ממועד חתימת
החברה על ההסכם (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .9.2החברה בלבד תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת
ההתקשרות עם כל אחד מקבלני המסגרת בנפרד (ו/או עם מי מהם) לתקופה או
תקופות נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת של עד  36חודשים (להלן:
"תקופת ההארכה") ,וזאת בהודעה מוקדמת בכתב של  30ימים טרם תום תקופת
התקשרות או ההארכה ,לפי העניין.
 .9.3במקרה שבמהלך תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה הוטל על הקבלן ביצוע
עבודות מכוח זכייתו בהליך תיחור ומכוח צו התחלת עבודה ,ובמועד סיום תקופת
ההתקשרות או תקופת ההארכה (לפי העניין) טרם הסתיים ביצוען של אותן עבודות,
החברה תהא רשאית לקבוע כי תקופת ההתקשרות תוארך עד להשלמת העבודות.
 .9.4מוסכם ומוצהר בזה ,כי למרות האמור בסעיף זה לעיל ,רשאית החברה לבטל את
ההסכם לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת ההארכה ,לפי העניין,
בכל עת ומכל סיבה שהיא ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,באמצעות הודעה מוקדמת,
בכתב ,שתימסר לקבלן  30יום מראש ,וזאת מבלי לגרוע משאר הזכויות שיוקנו לחברה
על-פי ההסכם ו/או לפי כל דין.
 .9.5מובהר כי אין בהפסקת ההתקשרות על-ידי החברה כאמור לעיל ,כדי לפטור את
הקבלן מחובתו להשלים כל התחייבות ו/או עבודה אשר נמסרה לביצועו קודם
למסירת ההודעה על הפסקת ההתקשרות.
 .9.6לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כנגד החברה
במקרה של ביטול ההסכם כאמור ,למעט קבלת התמורה בגין עבודות שביצע עד למועד
ביטול ההסכם ,אם הוא זכאי לה על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.

.10

התמורה
 .10.1תמורת ביצוע העבודות וביצוע כל התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות ההסכם
והליך התיחור הרלוונטי ,במלואן ובמועדן ,תשלם החברה לקבלן תמורה על בסיס
המפורט להלן:
 .10.1.1התמורה תשולם לקבלן בהתאם להצעתו בגין ביצוע העבודות ,כפי שהציע
במסגרת כל הליך תיחור.
 .10.1.2ככלל ,הצעת המחיר שיידרש הקבלן להציע בהליך התיחור תתבסס על מחיר
לביצוע עבודות בריבועי חפירה של  5מ' על  5מ' –  25מ"ר .יחד עם זאת,
לחברה שמורה הזכות לשנות את בסיס הצעת המחיר ,לפי שיקול דעתה
ובהתאם לצרכיה .כן שמורה לחברה הזכות להורות ,במסגרת הליך התיחור,
על ביצוע עבודות חפירה בו זמנית במוקדים שונים לאורך הקטע ועל הקבלן
לקחת עובדה זו בחשבון במסגרת הצעת המחיר שתוגש על ידו במסגרת הליכי
התיחור.
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 .10.2התמורה לא תישא הפרשי הצמדה וריבית מכל מין וסוג במהלך כל תקופת
ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה ,אלא אם הורתה החברה אחרת במפורש ובכתב.
 .10.3התמורה תשולם לקבלן ,בתוספת מע"מ כחוק ,כנגד חשבונית מס כדין.
 .10.4בכל  5לחודש יעביר הקבלן לחברה דו"ח בגין כל העבודות והפעולות שנעשו על ידו
בחודש שקדם לדו"ח וכן כל מסמך אחר שיידרש על-ידי החברה .עם קבלתו יועבר
הדו"ח לבדיקת המנהל .המנהל יבחן את הדו"ח ויהיה רשאי לאשר את הדו"ח; לאשר
חלקים מהדו"ח; לפנות לקבלן בדרישות ו/או הבהרות הנוגעות לעבודות ולסכומים
או כל פרט אחר לפי הדו"ח; לקבוע כי אינו מאשר את הדו"ח או כל חלק ממנו (אף
לאחר קבלת השלמות והבהרות כאמור).
 .10.5כל עיכוב בהגשת הדו"ח מצד הקבלן יגרור עיכוב בביצוע התשלום ,מבלי שהקבלן יהיה
זכאי לכל פיצוי ו/או תוספת ו/או הפרשי הצמדה בגין העיכוב.
 .10.6התשלום לקבלן ייעשה בתוך  45יום ממועד קבלת חשבון הכולל את הפירוט הנדרש
כאמור לעיל.
 .10.7החברה תשלם לקבלן את התמורה בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הקבלן ,לפי
הפרטים שנמסרו לה על-ידי הקבלן .היה וחלה שגיאה במסירת הפרטים כנ"ל ,או היה
וחל שינוי בפרטי חשבון הבנק של הקבלן ,לא תשלם לו החברה את התמורה שתגיע לו
עד אשר ימציא את הפרטים הנדרשים ,ובמקרה כזה התשלום יבוצע לידי הקבלן אך
ורק לאחר קבלת החברה את כל הפרטים האמורים ,וזאת על-ידי תשלום קרן התמורה
בלבד ,ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכוב בתשלום.
 .10.8מובהר למען הסר ספק כי התמורה כוללת את כל העבודות ,החומרים ,הציוד וחומרי
עזר להרכבה ,תשלומים עבור כח אדם ,הוצאות הקשורות בדרישות הרשויות לרבות
רשות העתיקות ,משטרת ישראל ,משרד התחבורה ,עיריות ורשויות מקומיות ,חברות
ממשלתיות ,וכן את כל המסים והאגרות מכל סוג שהוא הקיימים ביום חתימת הסכם
זה ושיהיו קיימים במהלך ביצוע העבודה ,ואת הציוד ,ההובלות ,ההנפות ,כלי
העבודה ,הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא ,הוצאות הסעת פועלים ,אגרות ,היטלים וכל
פעולה אחרת והוצאה אחרת הנדרשים לשם ביצוע העבודות לשביעות רצון החברה
ועל-פי הוראות הסכם זה.
 .10.9מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כוללת התמורה את כל העבודה וכח האדם הדרושים
לרבות הנהלת העבודה והפיקוח כנדרש לשם ביצוע מושלם ,עבודות הכנה ,עבודות
העזר הדרושות ,סילוק פסולת וכיוצ"ב וכן את כל הציוד ,החלקים והחומרים לרבות
חומרי עזר וחומרים מתכלים הכרוכים בביצוע העבודה והפחת שלהם ,החלפת ציוד
ו/או שדרוג ציוד ,התאמת ציוד חליפי לציוד מקורי שלא ניתן להשיגו ,כלי העבודה
והשימוש בהם ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,הוצאות הרכבה ותחזוקה באתר ,כל
הוצאות הובלת החומרים והציוד לאתר העבודה וממנו ,לרבות פינוי פסולת ותוצרי
עבודה עד אתר הפינוי הקרוב ביותר ,הנפות ,כל ההוצאות להפעלת קבלני משנה ככל
שיאושרו על-ידי החברה ,כל הוצאות לרכישה ,לאחסנה ולניהול מלאי ציוד ,חלקים
וחומרים כנדרש למתן השירות במועד ,כל ההוצאות הנדרשות לביטוח העבודות,
העובדים וצד שלישי לרבות בפני אובדן או נזק וכיוצ"ב.
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 .10.10מובהר בזאת כי שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים,
ציוד ,רכיבים ו/או שינויים בהיקפי כמויות ו/או במיסים ו/או אגרות ו/או היטלים
המוטלים על כל חלק מהעבודות לרבות על ציוד לא ישנו או ישפיעו על התמורה על פי
הסכם זה ,אלא לטובת החברה ,ומובהר כי שכר ההסכם (התמורה) לא יהא צמוד לכל
מדד שהוא או שער חליפין כלשהו ,והינו סופי ומוחלט ,ללא תלות במשך הזמן לביצוע
העבודות בפועל ,וזאת אף בגין אי הגשת חשבונות במועד על ידי הקבלן או בגין
התקופה שממועד הגשת החשבונות ועד לתשלומם בפועל .למען הסר ספק מוצהר
ומוסכם בזאת כי יראו את התמורה ככוללת את כל המיסים ההיטלים ,האגרות
ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים ,הציוד והמתקנים
אשר הקבלן חייב לספק במסגרת העבודות ו/או לצורך ביצוען .כל שינוי בשיעור
המיסים ,ההיטלים האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים ,אגרות או תשלומי
חובה נוספים לא ישפיעו על שכר ההסכם והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום
נוסף בגינם.
 .10.11החברה תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע
לה מאת הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים ,מכל
סכום שברשותה ו/או שיגיע לספק על-פי הסכם זה.
 .10.12הקבלן לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע
לו מאת החברה ,על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים ,מכל
סכום על-פי הסכם זה.
 .10.13הקבלן מתחייב להמציא לחברה אישור על ניהול ספרים כדין וכן אישור על פטור
מניכוי במס במקור .לא המציא הקבלן אישור על פטור מניכוי מס במקור ,תנכה
החברה מהתמורה המשולמת לקבלן מס במקור בשיעורים המתחייבים על-פי הדין.
 .10.14מבלי לגרוע מהאמור ,מתחייב הקבלן לגרום לכך שכל מס ו/או היטל ו/או תשלום
חובה מכל מין וסוג שהוא ,החלים על השירותים ,יחולו וישולמו על-ידי הקבלן באופן
סדיר ורצוף ובמועדיהם .דרישה שתוגש לחברה בהקשר זה על-ידי כל גורם ,תעמיד
לרשות החברה את הזכות לקזז בכל עת לפי שיקול דעתה המוחלט את סכום הדרישה
מכל סכום המגיע לקבלן על-פי הסכם זה.
 .10.15לדרישת החברה ,מתחייב הקבלן להמציא לחברה ו/או למי מטעמה את כל הפנקסים,
החשבונות והמסמכים האחרים ,הקשורים ו/או הנוגעים לביצוע העבודות ,ולתת כל
הסבר בכתב או בעל-פי שידרשו על-ידי החברה בקשר לרישומים במסמכים הנ"ל.
.11

פיקוח החברה
 .11.1בכל תקופת ההתקשרות ,תהא לחברה הזכות המלאה והבלתי מוגבלת ,לבקר
ולהשגיח ,בכל אופן שתמצא לנכון ,על קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה,
וכן לנקוט בכל הצעדים ,ולדרוש מן הקבלן לנקוט בכל הצעדים ,אשר נדרשים ,לדעת
החברה ,על מנת להבטיח כי התחייבויות הקבלן יקוימו במלואן ובהתאם להוראות
הסכם זה ,לרבות החלפת עובדים ואנשי מקצוע מטעם הקבלן ,התייצבות עובדים
ואנשי מקצוע מטעם הקבלן לאתר/ים וכדומה.
 .11.2לצורך כך ,החברה רשאית (אך לא חייבת) להעסיק יועצים ואנשי מקצוע מטעמה,
לביצוע בקרה ופיקוח על פעילות הקבלן ומי מטעמו .הקבלן ומי מטעמו מתחייבים
לשתף פעולה עם כל היועצים ואנשי המקצוע מטעם החברה כאמור ,ולספק להם כל
מידע ומסמך הנדרש על ידם לצורך ביצוע תפקידם .אין באמור לעיל כדי להטיל על
החברה אחריות כלשהי ,מכל מין וסוג שהוא ,לעבודות ולשירותים שיסופקו על ידי
הקבלן ומי מטעמו.
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 .11.3מוסכם כי נציג החברה יהיה זכאי לתת לקבלן ו/או למי מטעמו הוראות והנחיות בכל
הקשור לביצוע העבודות והקבלן יהיה חייב למלא הוראות אלה.
 .11.4לחברה תהא רשות מלאה לבקר גם במשרדי הקבלן ,בכל זמן סביר ובתיאום מראש,
ולקבל ממנו כל הבהרה ו/או מידע ו/או נתון ו/או מסמך הדרוש לדעתה לצורך ביצוע
הפיקוח והבקרה.
 .11.5אם בכל זמן שהוא המנהל יהיה בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח
את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע ,או תוך הארכה ,באם ניתנה,
להשלמתן ,יודיע המנהל לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי
להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן שנקבע להשלמה ויודיע עליהם למנהל בכתב.
מובהר כי אם הקבלן לא פעל בהתאם להוראות המנהל כאמור ו/או נגרם לחברה נזק
בגין העיכוב ,תהיה רשאית החברה לחלט את הערבות הבנקאית בחלקה ו/או במלואה,
זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי הסכם זה או לפי כל דין ,ומבלי
שתישמע כל טענה בעניין זה מצד הקבלן.
 .11.6על הקבלן להביא בחשבון כי במקרים מסוימים ועל פי הוראת המנהל ,יידרש להערך
לעבודות בשעות בלתי מקובלות  /בשעות הלילה  /בימים בלתי מקובלים .עבור עבודה
זו לא תשולם לקבלן כל תוספת ועליו להביאה בחשבון בעת הגשת הצעת המחיר.
 .11.7הקבלן מצהיר ומסכים בזאת ,כי בכל עניין הנוגע להתקשרות על פי הסכם זה ,תהא
החלטת המנהל סופית ובלתי ניתנת לערעור ,והיא תחייב את הקבלן .למען הסר ספק,
בכל מקום בהסכם זה בו נתונה לחברה ו/או מי מנציגיה הזכות לפקח ,להעיר,
להחליט ,להורות וכיוצא באלה ,אין הכוונה לפטור את הקבלן מאחריותו המוחלטת
לביצוע העבודות ולמילוי ההוראות באופן מקצועי ואחראי וללא כל רבב ו/או כדי
להטיל על החברה ו/או מי מנציגיה אחריות אשר אינה מוטלת עליהם במפורש בהסכם
זה ,ולא ניתן יהיה להעלות כל טענה נגד החברה ו/או מי מנציגיה בהקשר זה.
 .11.8הקבלן ידווח למנהל באופן שוטף בדבר התקדמות העבודות ,וכן באופן מידי עם קרות
כל תקלה ו/או אירוע אשר יש בו כדי לעכב ו/או להפריע למהלך ביצוע העבודות ,תוך
הצגת הפתרונות הראויים להחלטת המנהל.
 .11.9מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה לפי הסכם זה ולפי כל דין ,ביצע הקבלן את
העבודות שלא לשביעות רצון המנהל והחברה ,תהיה רשאית להימנע מהמשך הזמנת
עבודות מהקבלן (לרבות באופן של אי שיתופו בהליכי תיחור) ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,ולמסור את העבודות לכל גורם אחר.
.12

שמירה ,גידור ,ביטחון ,בטיחות וגהות
 .12.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ובמסגרת הצעתו ,שמירה ,גידור (ככל שנדרש) ושאר
אמצעי בטיחות לאתר העבודות ככל הנחוץ לשמירה על הבטיחות .הגידור באתר ו/או
אמצעי ההפרדה והבטיחות יהיו תקינים במהלך כל תקופת ביצוע העבודות .ובמידה
ויינזקו ,יוחלפו הקטעים שניזוקו על חשבונו של הקבלן ללא כל תמורה נוספת ,ובכל
עת שיידרש לכך הקבלן לפי הנחיות המנהל .הקבלן יהיה אחראי לאחזקת אמצעי
ההפרדה והוא חייב באופן מיידי לתקן כל פגם שבוצע ע"י כל גורם שהוא .אין להמתין
לתיקון ע"י הגורם שפגע ועל הקבלן בעצמו לתקן ולהסדיר את אמצעי ההפרדה
והבטיחות מיידית.
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 .12.2הקבלן מתחייב לספק לכל עובדיו וכל הפועל מטעמו את כל ציוד הבטיחות והגהות
הנדרש לשם ביצוע העבודה ו/או לפי כל דין ,לרבות :אביזרי בטיחות; אפודים זוהרים;
כלי בטיחות; ציוד מגן; ביגוד; נעליים; כפפות מגן; משקפי מגן; אוזניות מגן; רתמות,
וכל ציוד אחר שיידרש ו/או שיקבע ממונה הבטיחות לשם שמירה על בטיחותם של
העובדים.
 .12.3הקבלן מתחייב כי צוותו כולל ממונה בטיחות מוסמך אשר עבר קורס בטיחות,
בתחומים הנדרשים .אם לקבלן אין במסגרת צוותו בעל תפקיד כאמור חלה עליו
החובה להתקשר עם קבלן משנה מוסמך לבטיחות על פי הדרישה האמורה ,שיוקצה
לקבלן לטובת ליווי ביצוע העבודות .מינוי מוסמך הבטיחות כאמור ,יובא לשם קבלת
אישורו המוקדם של המנהל.
 .12.4בכל תקופת ביצוע העבודות בכל אתר שהוא ,יהיה הקבלן האחראי המוחלט והבלעדי
לשמירת האתר ,הביטחות באתר ,להשגחה על האתר ועל הנמצאים והמצויים בו ועליו
לנקוט בכל אמצעי הזהירות ,הבטיחות ,הביטחון והגהות המתחייבים מאחריות זו.
 .12.5הקבלן יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד החברה ו/או נגד כל גורם אחר
בגין ו/או בקשר לאמור בפרק זה ומוסכם ומוצהר כי לצורך ביצוע העבודות הקבלן
יהיה לכל דבר ועניין גם "קבלן ראשי" ,גם "מבצע העבודות" וגם "מנהל העבודה"
ונוטל על עצמו את כל החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו.
 .12.6הקבלן מצהיר כי מוכרים וידועים לו כל החוקים ,החיקוקים ,התקנות ,ההוראות,
הצווים ,הדינים ,התקנים ,האישורים ,דרישות הבטיחות וכיוצ"ב ,הקיימים ו/או
שיהיו קיימים בעתיד ,לרבות חוקי הבטיחות בעבודה וכל התקנות הקשורות בבטיחות
ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970-ולרבות כל הנדרש
ו/או שיידרש על פי כל דין לביצוע העבודות ,וכי בכל מקרה ,הוא מקבל על עצמו לנהוג
על פיהם ונוטל על עצמו את האחריות המלאה לשמירת כל האמור באופן מלא ומדויק
וכן את כל החובות המוטלות מכוח האמור.
סעיף קטן זה הינו סעיף יסודי בהסכם והפרתו תהיה הפרה יסודית.
 .12.7הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש
באתר ובסביבתו בכל עת ,ויקפיד על קיום כל הוראות חוק ,תקנה ,צו ,הוראה וכיוצ"ב.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל החובות המוטלים על הקבלן כאמור בהסכם זה
ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות המבוצעות על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל
מי מטעמו.
 .12.8הקבלן יתקין אמצעי בטיחות באתר ,בין אם קבועים ובין אם לאו.
לעניין זה "אמצעי בטיחות"  -כל אלמנט ו/או מרכיב ו/או כל פעולה אשר יידרשו כדי
להגן על שלומם של העובדים ו/או המבקרים באתר ו/או הציוד ו/או הכלים באתר,
לרבות הוראות ,הנחיות ,תדריכים ,אמצעי עזרה ראשונה ,אמצעי כיבוי ,אמצעי מילוט
ומיגון אישי ,גידור ותיחום ,סימון ושילוט בטיחותי וכיוצ"ב.
 .12.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן יהיה אחראי לבצע בירור טרם ביצוע העבודות ,מול
כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או תת קרקעיים
במקום ביצוע העבודות ,לשם שמירה על בטיחות העבודות ,העובדים ,התשתיות
והקווים ,המבקרים באתר וכיוצ"ב.
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 .12.10מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות ,הביטחון והגהות ו/או הנחיה כאמור
בהסכם זה ו/או שתינתן מפעם לפעם לספק על ידי החברה או מי מטעמה ,לא תטיל
אחריות כלשהי על החברה ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ הסכם זה ו/או על
פי כל דין לבטיחות עובדיו ,קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה
וכתוצאה מעבודת הקבלן ,אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג
בטיחות .הקבלן משחרר בזאת את החברה מכל אחריות שהיא.
 .12.11הקבלן יהיה אחראי על בטיחות באתר גם אם וכאשר יעבדו באתר גורמי חוץ.
.13

יומן עבודה
 .13.1הקבלן ינהל יומן עבודה ביחס לעבודות על פי כל צו התחלת עבודה בנפרד.
 .13.2יומן העבודה ינוהל על-ידי הקבלן באופן יומי ורציף ,בשלושה העתקים ,בו יירשמו,
לפי העניין ,הפרטים הבאים:
.13.2.1

מספרם ושמותיהם של העובדים המועסקים בביצוע החפירות;

.13.2.2

תנאי מזג האוויר;

.13.2.3

ריבועי החפירה בהם בוצעו העבודות במשך היום;

.13.2.4

התקדמות בהתאם ללוחות הזמנים;

.13.2.5

ציון  /העתקי הוראות שניתנו על ידי המנהל;

.13.2.6

תאונות עבודה וכל אירוע חריג אשר אירע באותו יום;

.13.2.7

כל ההנחיות וההוראות של המנהל מטעם החברה ופרטים אחרים שיש
לרשמם לפי דרישתו לרבות הבקשות ,התלונות והתביעות של הקבלן או
כנגד הקבלן;

.13.2.8

כל פרט אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך
ביצוע העבודות.

 .13.3בנוסף לפרטים כאמור רשאי המנהל לרשום ביומן העתק מהוראות שניתנו לקבלן,
הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות ,וכן כל דבר אחר שלדעת המנהל יש
בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע החפירה ,בציון תאריך הרישום.
הקבלן או בא -כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע החפירה
לרבות את התייחסותו להערות שרשם מנהל הפרויקט ביומן ,בציון תאריך רישומן.
 .13.4כל דף יומן העבודה ייחתם בכל סוף יום עבודה ,על-ידי מנהל פרויקט מטעם הקבלן,
ומיד לאחר מכן ,יימסר לחתימת המנהל מטעם החברה ,אשר יהיה רשאי לבחון את
האמור ברישום ולהעיר עליו לפי שיקול דעתו המלא.
 .13.5כל הכתוב ביומן ישמש לצורך תיעוד המצב העובדתי באתר ,ויהא בו כדי לסייע במידת
הצורך בדיונים עתידיים.
.14

גמר העבודות באתר
 14 .14.1ימים טרם סיום העבודות בהתאם לצו התחלת העבודה וללוחות הזמנים
המפורטים בו ,יודיע הקבלן בכתב לחברה ,למנהל ולרשות העתיקות ,כי העבודות
נמצאות בשלבי סיום ויזמין אותם לסיור בדיקה לצורך קבלת הנחיות אחרונות.
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 .14.2עם סיום העבודות בהתאם לצו התחלת העבודה וללוחות הזמנים המפורטים בו ,יודיע
הקבלן בכתב לחברה ,למנהל ולרשות העתיקות ,כי העבודות הושלמו ,ויזמין אותם
לסיור לצורך מסירת האתר .במקביל ,יפעל הקבלן מול רשות העתיקות לצורך קבלת
מכתב שחרור והמצאתו לידי החברה.
 .14.3הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות הגורמים המוזכרים בסעיף זה ,ולספק להם
כל מידע או הבהרה וכן כל תיקון לעבודות בתוך הזמן שייקבע על ידם ,וכן לבצע כל
פעולה הנדרשת לזירוז קבלת מכתב השחרור מרשות העתיקות.
 .14.4עם קבלת מכתב השחרור לשטח במלואו מרשות העתיקות ובמידה שביצוע הפרויקט
הניח את דעתו של המנהל והקבלן השלים את כל מחויבויותיו בהתאם להסכם זה,
תנפיק החברה לקבלן תעודת גמר חתומה (להלן" :תעודת גמר").
 .14.5החברה ומי מטעמה רשאים לדרוש מהקבלן ,בכל שלב לפני מסירת תעודת הגמר,
התחייבות בכתב לבצע ולהשלים כל חלק מהעבודות או כל פרט הימנו שלא בוצע
לשביעות רצונה הגמורה ובהתאם להסכם ו/או לציין בתעודת הגמר את אותו חלק
מהעבודות אשר טעון השלמה על ידי הקבלן.
 .14.6מסירת תעודת הגמר לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם
זה.
 .14.7היום שנקבע בתעודת הגמר יראה לכל דבר ועניין כיום גמר העבודות ,זולת אם נקבע
בה אחרת או אם תהא תעודת הגמר מותנית במילוי פעולות נוספות .במקרים כאמור,
יראה יום הגמר של העבודות כיום הקבוע בתעודת הגמר או כיום מילוי התנאים,
בהתאמה.
.15

ניקיון האתר
 .15.1הקבלן מתחייב לשמור ,על חשבונו ,על אחזקת האתר ועל ניקיונו ,כולל סביבתו
הקרובה ודרכי הגישה אליו .הקבלן יסלק ממקום האתר ,מזמן לזמן ובכל עת שיידרש
ע"י המנהל ,את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ,לרבות הפסולת
שתיווצר כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ,לרבות הרחקת גרוטאות ופסולת אחרת
שקדמה לתחילת ביצוע העבודות
 .15.2בגמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את האתר מכל אשפה ,פסולת ,לכלוך ,חלקי ציוד,
מתקנים ומבנים זמניים .הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו
על ידי הרשויות המוסמכות ,והסילוק לאתר ,כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר
הסילוק ,יעשה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.
 .15.3הקבלן ימלא את כל הבורות ,ריבועי החפירה והחפירות ויתקן את כל אשר ניזוק באתר
במהלך ביצוע העבודות ,הכל לשביעות רצונם הגמורה של החברה והמנהל.
 .15.4הקבלן ימסור את האתר למזמין באופן נקי ומסודר ,לשביעות רצונו הגמורה של
המנהל.
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.16

אחריות ונזיקין
 .16.1הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או חבלה ו/או תאונה
מכל מין ו/או סוג שהוא ,לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לחברה ו/או למדינת
ישראל ו/או לכל אדם ו/או תאגיד ו/או לכל מבנה המצוי באתר ו/או בסביבתו ו/או
לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה ,כתוצאה מביצוע העבודות על-
ידי הקבלן ו/או על-ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני-המשנה המועסקים על-ידו ו/או
כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או
קבלני-המשנה שלו ,בתקופת ההתקשרות ,לרבות ההארכה ,זאת בין אם אלה יגרמו
תוך הפרת ההסכם ובין אם לאו ,בין אם האירוע יגרם בתוך האתר או מחוצה לו .כן
יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה
המתאים על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או לפי כל דין אחר.
 .16.2הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם על-ידו או על-ידי מי מטעמו לעתיקות,
אתר ,כביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלפון וצינורות
להעברת מים או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב עקב ביצוע
העבודות ובכל תקופה שהיא מתקופות ההסכם ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות ,ויתקן על חשבונו הוא
באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח
על הטפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל.
 .16.3הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה ומי מטעמה,
לרבות מדינת ישראל ,על-ידי גורמים שלישיים לרבות (אך לא רק) מצד בעלי עסקים
ו/או בעלי זכויות ו/או בעלי רכוש בסביבתם בוצעו העבודות ,בגין נזקים שייגרמו להם
כתוצאה מרשלנות הקבלן או הפרת התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,וזאת מבלי לגרוע
מכל התחייבויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין.
 .16.4הקבלן יהיה אחראי מלא ובלעדי למילוי הוראות כל דין בקשר עם ביצוע העבודות,
לרבות כל הוראה ,צו ,נוהל החלים ביחס להחזקת האתר ו/או לביצוע עבודות חפירה,
לרבות עמידה בהוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל –  1970והתקנות
והצווים שפורסמו מכוחה.
 .16.5הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר
הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם ,תוך כדי ביצוע העבודות
או בקשר עם ביצוע העבודות ,והוא פוטר בזאת מראש ובמפורש את החברה ומדינת
ישראל מכל אחריות לאמור.
 .16.6הקבלן אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על-ידו ו/או
הנמצאים בשירותו לרבות קבלני משנה מטעמו ,ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי
המגיעים ו/או שיגיעו להם על-פי כל דין כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או
חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקונים ו/או במהלך
ביצוע עבודות התחזוקה ו/או כל פעולה אחרת במהלך תקופת ההתקשרות.
 .16.7הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או מדינת ישראל אם תיתבע בתביעה בגין אחד
הנזקים דלעיל.
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 . 16.8הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את החברה וכל הבא מטעמה ואת
מדינת ישראל ,בגין כל פגיעה ,נזק והוצאה שיגרמו להם ,בין במישרין ובין בעקיפין,
אשר הקבלן אחראי להם על-פי הוראות הסכם זה ולפי כל דין ,ובכלל זה כל סכום
אשר ייפסק לחובת החברה ומי מטעמה בקשר לנזקים דלעיל ,לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,זאת מיד עם דרישה ראשונה ובכפוף למתן הודעה בדבר הדרישה /
התביעה בתוך זמן סביר מקבלתה ומתן אפשרות לקבלן להתגונן מפני הדרישה /
התביעה (ככל שמדובר בדרישה  /תביעה של צד ג') על חשבונו .במקרה של חיוב מכוח
הסכם פשרה – הרי שהסכם הפשרה כפוף לאישור הקבלן ובלבד שהלה משתף פעולה
ומקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .16.9בנוגע לכל סכום שהספק יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה תהא המזמינה
רשאית ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,לגבותו ו/או
לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק מאת המזמינה בכל זמן שהוא וכן תהא
רשאית לגבותו מהספק בכל דרך אחרת ולרבות על-ידי מימוש ערבות הביצוע.
 .16.10התחייבות הספק לפי סעיף זה הינה ותהיה בלתי-חוזרת ובעלת אופי מתמיד והיא
תעמוד בתוקף גם לאחר סיום תוקפו של הסכם זה ,ללא הגבלת זמן אלא אם כן קבוע
אחרת על-פי דין.
.17

ביטוח
 .17.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או לפי דין ,מתחייב הקבלן לבטח על
חשבונו הוא ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ,את הביטוחים המנויים בנספח
הביטוח המצורף להסכם כנספח ד' 1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .17.2הקבלן ימציא לידי החברה בתוך  14ימים ממועד ההודעה על זכייתו בהליך התיחור,
אך לפני תחילת ביצוע העבודות ,אישור ביטוח חתום ע"י המבטח ,בנוסח שבנספח ד'1
להסכם.
 .17.3הוראות סעיף זה על נספחיו אינן באות לגרוע מאחריות הקבלן כאמור בהסכם זה
והקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על-פי הדין.
 .17.4למען הסר ספק ,אחריות הקבלן על פי פרק זה ולפי יתר סעיפי ההסכם אינה כפופה
ו/או מושפעת מפוליסות הביטוח של החברה ,ככל שישנן.

.18

ערבות ביצוע
 .18.1להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן ,לרבות
התחייבויותיו בתקופות הביצוע בנוגע לעבודות על פי כל אחד מצווי התחלת העבודה,
וכתנאי מוקדם לחתימת החברה על כתב המטלה הראשון לקבלן ,ימציא הקבלן
לחברה ערבות בנקאית מקורית ,אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק מסחרי בישראל
או חברת ביטוח בישראל ,בנוסח הרצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו והמסומן
נספח ז' (להלן" :ערבות הביצוע").
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 .18.2סכום ערבות הביצוע יעמוד על סך של  15,000ש"ח (חמישה עשר אלף שקלים חדשים).
מובהר כי כל עוד ההסכם תקף ,לרבות בכל משך ביצוע העבודות שנמסרו לקבלן
במסגרת המטלה האחרונה שהוצאה לקבלן ,תהא ערבות הביצוע בתוקף והקבלן יהיה
חייב להאריך אותה .לא האריך הקבלן את תוקף ערבות הביצוע כנדרש ,תהא החברה
רשאית לחלט את הערבות ולשמור בידיה את סכומה חלף הערבות .יובהר כי מאחר
וערבות הביצוע באה להבטיח את קיום הוראות הסכם זה ביחס לכל תקופת הביצוע,
לא תבוטל ו/או תופחת ערבות הביצוע גם לאחר השלמת ביצוע חלק מהעבודות על פי
צווי התחלת עבודה פרטניים שיוצאו במהלך תקופת ההתקשרות .מבלי לגרוע מן
האמור ,היה והקבלן לא יסיים את ביצוע העבודות בתוך לוחות הזמנים שנקבעו על-
ידי החברה ,יהא עליו להאריך את תוקף ערבות הביצוע עד למועד מאוחר יותר עליו
יורה לו המנהל.
 .18.3כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה לפי
הענין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
 .18.4אין במתן הערבות הנ"ל ו/או במימושה על-ידי החברה כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן
כלפי החברה על-פי ההסכם ו/או על-פי הוראות כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות החברה
לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לה על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.
 .18.5החברה זכאית לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיגיעו לה מאת הקבלן
על-פי ההסכם ו/או לפי כל דין ,על-ידי מימוש ערבות הביצוע .במקרה של מימוש
הערבות הנ"ל ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד לחברה ערבות חדשה,
לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות סכום הערבות.
 .18.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה שבו יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם ו/או
במקרה בו הקבלן יהא מחויב בתשלום כלשהו לטובת החברה על פי הוראות הסכם
זה ,תהיה החברה רשאית ,מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה על-פי הוראות ההסכם
ו/או כל דין ,לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו ,לפי שיקול-דעתה הבלעדי
מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור.
.19

חילוקי דעות
 .19.1בכל חילוקי דעות ו/או אי-הסכמה בין הצדדים בכל ענין הקשור להסכם זה ו/או הנובע
ממנו ,יכריע המנהל ,והכרעתו תהיה סופית ,ותחייב את הצדדים מרגע נתינתה לכל
דבר ועניין.
 .19.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב שלא לעשות פעולה כלשהי שיהיה בה
כדי לעכב באופן כלשהו את השלמת העבודות בהתאם למועד שנקבע בצו התחלת
עבודה להשלמתן .הקבלן מצהיר ומתחייב ,באופן בלתי חוזר ,כי בכל מקרה בו נתגלעה
מחלוקת ו/או אי הסכמה בין הצדדים ,מכל מין וסוג שהן ,לרבות מחלוקת ו/או אי
הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא ,יישא הקבלן באחריות להמשיך לבצע
את העבודות ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על-פי ההסכם ללא כל עיכובים ו/או
השהיות ,בהתאם להוראות ההסכם.
 .19.1ניגוד עניינים
 .19.1.1הקבלן מתחייב כי הוא ,קבלני המשנה ויתר בעלי התפקידים מטעמו ,לא
יבצעו ,יטפלו ו/או ייתנו עבודות ו/או שירותים לכל 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 לפי חוזה זה ,במישרין ו/וא בעקיפין.
האמור בסעיף זה יחול גם על תאגיד ו/או אדם המחזיק בקבלן ,תאגיד
המוחזק על ידי הקבלן ו/או כזה המצוי עימו באחזקה משותפת.
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 .19.1.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להביא כל מקרה של חשש לניגוד
עניינים כאמור לידיעת החברה.
 .19.1.3בנוסף לחובות והאיסורים החלים על הקבלן מכח כל דין ,לרבות מכח חוק
העונשין התשל"ז 1977-מתחייב הקבלן כדלקמן:
 .19.1.3.1לא להציע או לתת או לקבל במישרין או בעקיפין ,כל טובת הנאה
או כסף או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע ,במישרין או בעקיפין,
על החלטה ,או על מעשה ,או על מחדל ,של החברה או של נושא
משרה בחברה או של עובד בחברה או של מי מטעמה או של כל
גורם אחר ,בקשר עם חוזה התקשרות זה או עם כל עניין הנובע
ממנו;
 .19.1.3.2לא לשדל או לשתף פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא משרה
בחברה או עם עובד בחברה או עם מי מטעמה או עם כל גורם אחר,
על מנת לקבל ממנו מידע הקשור לחוזה התקשרות זה שלא בדרך
הקבועה בחוזה ההתקשרות;
 .19.1.3.3לא לשדל או לשתף פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא משרה
בחברה או עם עובד בחברה או עם מי מטעמה או עם כל גורם אחר
במטרה לקבוע מחירים בקשר עם התקשרות זו;
 .19.1.3.4לא לפעול בניגוד לאמור בס"ק  19.1.3.3 - 19.1.3.1דלעיל במסגרת
הליכי ההתקשרות עם החברה.
 .19.1.4התעורר חשד סביר כי הקבלן או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 19.1.3
לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,שלא
להתקשר עימו או לראות בו כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית ,ובמסגרת
האמור לפעול לביטול ההסכם ,השהיית עבודות ו/וא גריעת הקבלן ,כמפורט
בין היתר בהוראות מסמך ב'.2
 .19.1.5הקבלן מתחייב להביא את הוראות סעיפים  19.1.2 -19.1.3לעיל לידיעת
עובדיו ,נציגיו ,קבלני המשנה שלו וכן כל מי מטעמו המעורב בכל דרך שהיא
בעבודה נשוא חוזה ההתקשרות.
.20

אי-תחולת יחסי עובד-מעסיק ,שליח-שלוח ו/או שותפות
 .20.1הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן ו/או מי
מטעמו ,לרבות בעלי התפקידים ,לבין החברה יחסי עובד-מעסיק ,שליח-שלוח ו/או
שותפות ,וכי כל העובדים  /בעלי התפקידים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע
העבודות יהיו ויחשבו עובדים של הקבלן בלבד .הקבלן מצהיר כי תנאי מוקדם ו/או
מתלה ו/או מפסיק להתקשרות הצדדים על-פי הסכם זה הוא הצהרות הצדדים
וכוונתם שלא ליצור יחסי עובד-מעסיק ,שליח-שלוח ו/או שותפות בין הקבלן ו/או
עובדיו/בעלי התפקידים לבין החברה.
 .20.2מוסכם כי אם יקבע מסיבה כלשהי ,חרף האמור לעיל וחרף כוונתם הברורה של
הצדדים ,כי בכל זאת התקיימו יחסי עובד-מעסיק מכל סוג שהוא ו/או אם תחולנה על
החברה הוצאות נוספות מעבר לתשלום התמורה כאמור בהסכם זה כתוצאה מקביעה
כי שררו יחסי עובד-מעסיק ,כי אז תהיה התמורה המוסכמת על-פי סעיף  10לעיל
(ביחס לבעל התפקיד לגביו הוחלו יחסי עובד-מעסיק ו/או שלגבי שירותיו חלו על
החברה הוצאות נוספות) ,בגובה  70%בלבד הימנה (להלן" :התמורה המופחתת"),
והקבלן מתחייב להחזיר לחברה מיד לפי דרישה כל סכום ששולם לו על-ידי החברה
מעבר לתמורה המופחתת ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.
 .20.3הקבלן מצהיר כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא ו/או עובדיו ו/או בעלי התפקידים מטעמו
ו/או אחר מטעמו אינם נמנים בכל הקשור למתן השירותים עם עובדי החברה ,וכי אין

 252124גרסה 24.1.2021 1

21

לחברה כל אחריות הנובעת מיחסי עובד ומעסיק כלפי הקבלן ו/או עובדיו לרבות בעלי
התפקידים ו/או אחר מטעמו ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לכל מחלה ו/או
תאונת עבודה /ואו כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף,
לרבות לחברה ו/או עובדיה ו/או אחרים מטעמה ו/או הקבלן ו/או אחר מטעמו ו/או
לצד ג' כלשהו עקב ,תוך כדי ו/או כתוצאה מהענקת השירותים על-ידי הקבלן.
 .20.4הקבלן ישפה את החברה ו/או מדינת ישראל מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל הוצאה
ו/או נזק (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שיגרמו למי מהן כתוצאה מכל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם יחסי עובד-מעסיק ,שליח-שלוח ו/או שותפות
כאמור .החברה תהא רשאית להיפרע מן הקבלן בדרך של עיכוב תשלום ו/או קיזוז,
וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית החברה על-פי דין.
 .20.5הקבלן מצהיר כי הוא בלבד מעסיקם ומעסיקם של כל העובדים ,המועסקים והבאים
מטעמו ,לרבות בעלי התפקידים ,והוא הנושא באחריות ובחובות המוטלים על מעסיק
על-פי כל דין ו/או חיקוק בכל הקשור למתן השירותים.
כל התשלומים מכל מין וסוג לעובדי הקבלן ,לרבות בעלי התפקידים ,מכוח דיני
העבודה ו/או הסכם ו/או צו הרחבה וכל דין ,קיימים או שיחוקקו בעתיד ,לרבות בכל
הוראה החלה על מתן השירותים נשוא הסכם זה ,ובכלל זאת עלות שכר יסוד ,דמי
חופשה ,דמי חגים ,דמי הבראה ,ביטוח פנסיוני מתאים ,הפרשות לקרן פנסיה
ופיצויים ,ביטוח לאומי ,נסיעות ,דמי מחלה וכיו"ב ,יחולו על הקבלן וישולמו על-ידו
במלואם ומועדם ,והחברה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.
.21

העדר בלעדיות
אין בהתקשרות על-פי הסכם זה כדי ליתן לקבלן בלעדיות כלשהי לביצוע העבודות והחברה
רשאית בכל עת ,ועל-פי שיקול דעתה המוחלט ,לבצע בעצמה או באמצעות אחרים ,את
העבודות מושא הסכם זה ו/או לשכור או להעסיק עובדים מהסוג עמו נמנים הקבלן ועובדיו,
ובכל מקרה אין בהתקשרות כדי להקנות לקבלן זכות בלעדית לבצע את העבודות עבור
החברה בתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה.

.22

קיזוז ועיכבון
 .22.1מבלי לגרוע מכל סעד אחר ,החברה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז סכומים המגיעים
ממנה לקבלן ,כנגד סכומים קצובים ו/או בלתי קצובים ,לרבות אלו שטרם הגיע זמן
פירעונם ,המגיעים מהקבלן לחברה על-פי הסכם זה ו/או כתוצאה מכל עילה שהיא.
הקבלן מתחייב להחזיר סכומים ששולמו לו ביתר ,תוך  7ימים מהיום בו נודע לו על
כך .סכומים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
 .22.2מוסכם ,כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עיכבון כלשהי בכל מסמך ו/או חומר ו/או מידע
בנוגע לשירותים ו/או הנובע מהם ,והוא מוותר על כל זכות עיכבון המוקנית לו על-פי
כל דין ,אם מוקנית לו זכות כאמור.

.23

המחאת זכויות
 .23.1הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם ,כולו או חלקו ,או את ביצוע העבודות,
כולן או חלקן ,וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או למסור ו/או להמחות לאחר כל זכות
ו/או חיוב לפי ההסכם ,כולו או מקצתו ,והכל – בין במישרין ובין בעקיפין – אלא
בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך ,בכתב ומראש.
 .23.2החברה זכאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על-פי הסכם זה לצד ג'
כלשהו ובלבד שזכויותיו של הקבלן לא תיפגענה.
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.24

סמכות שיפוט וברירת דין
על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד .מוסכם כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או
מחלוקת בקשר להסכם זה ,לרבות בדבר יישומו ו/או פרשנותו ,תהא נתונה אך ורק לבית
המשפט המוסמך עניינית בתל אביב – יפו.

.25

שונות
 .25.1הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי העניינים והנושאים
הנדונים בהם ,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 הסכם זה.
 .25.2ל א יהיה כל תוקף לשינוי ו/או ויתור ביחס לאיזה מהוראות הסכם זה ,אלא אם נעשו
בכתב ונחתמו על-ידי מורשי חתימה של החברה .כתובת הצדדים לצורך הסכם 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.
החברה:

רחוב הרוקמים  ,26מתחם עזריאלי ,חולון ,בניין  ,Dקומה 4

טלפון:

03-6255888

פקס:

03-6255887

הקבלן:

________________

טלפון:

________________

פקס:

________________
ולראיה באו הצדדים על החתום:

כביש חוצה ישראל בע"מ
על-ידי מורשי החתימה מטעם החברה:
מר דן שנבך  -מנכ"ל ________________________
מר שלמה זומר – סמנכ"ל כלכלה וכספים ___________
הקבלן_____________________ :
על-ידי מורשי החתימה מטעם הקבלן:
מר/גב' ______________
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נספח א'
הצעת הקבלן במכרז
[אינה מצורפת]
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נספח ב'
תכולת העבודות
[יצורף על-ידי המזמינה נספח מתאים במסגרת כל הליך תיחור בנפרד]
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נספח ג'
כתב התחייבות מאת המוסד האקדמי המלווה
[יצורף על-ידי המזמינה כתב ההתחייבות של הקבלן כפי שנמסר במסגרת הצעתו וכן כל כתב
התחייבות רלוונטי אחר]
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נספח ד'
הוראות בדבר ביטוח
לצורך נספח זה בלבד:
"החברה"  -כביש חוצה ישראל בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה.
"המדינה"  -מדינת ישראל ו/או עובדיה ו/או מנהליה.
"רשות העתיקות"  -לרבות עובדיה ו/או מנהליה.
מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הקבלן אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי מפרט
ביטוחי הקבלן והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי הקבלן
לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח .הוראות הביטוח המחייבות הן אלו
המופיעות במפרטי הביטוח של הקבלן כמפורט בנספח זה .על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלו
ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא
הסתייגות.
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין,
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבונו ,וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,
החל מיום תחילתה כולל עד השלמת העבודות ו/או גמר תקופת השירותים ,את הביטוחים
המפורטים בסעיפים שלהלן וכן בנספח ד' ,1אישור קיום ביטוחים  -המצורף ומסומן,
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :אישור קיום ביטוחי הקבלן") ,על כל תנאיהם,
בחברת ביטוח מורשית כדין ,ובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן (להלן בהתאמה:
"ביטוחי הקבלן"):
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לבקשת החברה ,הקבלן מתחייב להמציא עותק פוליסות הכוללות
את ההתחייבויות החוזיות.
 .2ביטוחי הקבלן:
 . 2.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או
לרכושו של אדם ו/או ישות כלשהי בכל הקשור בביצוע העבודות ו/או במתן השירותים.
הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מ -אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,בעלי חיים ,פרעות ושביתות ,כל דבר
מזיק במאכל או במשקה ,חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק.
 . 2.2ביטוח חבות מעבידים
המבטח את חבות הקבלן על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם  ,1980 -כלפי עובדי הקבלן בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה
להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם .הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה
ובעומק ,שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.
הביטוח מורחב לכלול את אחריות קבלנים ו/או קבלני משנה המעורבים בביצוע העבודות.
 .3בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים בעצמו וכן לחייב קבלני משנה מטעמו ,בגין
כל אחד מכלי הרכב (כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה) אשר ישמשו לצורך ו/או
בקשר עם ביצוע העבודות ו/או השירותים ,את הביטוחים כמפורט להלן:
 3.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין.
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 3.2ביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי ,בגבולות אחריות שלא
יפחתו מסך של  ₪ 650,000לכלי.
 3.3ביטוח "ציוד מכני הנדסי" (צ.מ.ה) על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת
אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון .הביטוח כולל כיסוי לאחריות כלפי צד
שלישי בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000לכלי.
 3.4ביטוח חבות בגין נזק גוף ,הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי
כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית לבטחו ,בגבול אחריות למקרה בסך
( ₪ 1,000,000מיליון  )₪לכל כלי .הביטוח יורחב לכסות את אחריות החברה ו/או
המדינה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו.
הגדרת "כלי רכב" כוללת במפורש מכונות רכובות ,מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,משאיות,
נגררים וגוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה
ו/או ביטוח חבות בגין נזק גוף כמפורט לעיל (למעט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב)
ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף  9להלן כאילו נערכו הביטוחים במלואם.
 .4ביטוחי הקבלן יכללו ,בין היתר ,את ההוראות הבאות:
 .4.1ביטוחי הקבלן ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים מקבילים לו.
 .4.2חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת .יובהר ,כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות
המבוטח ו/או מזכויות מבטחו על פי דין.
 .4.3הפוליסות כוללות הוראה מפורשת בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה
ו/או המדינה ו/או רשות העתיקות ו/או מי מהבאים מטעמן ,ובלבד שהוויתור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .4.4הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או המדינה
ו/או רשות העתיקות ו/או לטובת מי מהן והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או
טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.
 .4.5הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי
הקבלן.
 .4.6הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה ו/או המדינה ו/או
רשות העתיקות ו/או מי מהבאים מטעמן לקבלת שיפוי.
 .5היה ולדעת הקבלן יהיה צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים
המפורטים בנספח זה וכן באישור קיום ביטוחי הקבלן ,רשאי הקבלן לערוך ולקיים את
הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ,כאשר הוראות נספח זה יחולו בהתאמה על כל
ביטוח נוסף ו/או משלים.
 .6הקבלן מתחייב להמציא לחברה ,לא יאוחר מ 7 -ימים לפני מועד תחילת ביצוע העבודות עפ"י
הסכם זה את אישור קיום ביטוחי הקבלן ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,וכן להמשיך
ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הקבלן בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ,מדי שנת ביטוח,
למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או העבודות על פי ההסכם .הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו ,כי
המצאת אישור קיום ביטוחי הקבלן כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי מתלה
ומקדמי להתחלת ביצוע העבודות על ידו ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של
הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 .7מוסכם בזאת ,כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי
הקבלן הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו
לפי הסכם זה .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי
החברה ו/או המדינה ו/או רשות העתיקות ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן בכל הקשור לגבולות
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האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על
ידו.
 .8החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור קיום ביטוחי הקבלן כאמור לעיל,
והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת
להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הקבלן מצהיר
ומתחייב ,כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות
על החברה ו/או המדינה ו/או רשות העתיקות ו/או על מי מהבאים מטעמן כל חובה ו/או כל
אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי הקבלן.
 .9הקבלן פוטר בזה את החברה ו/או המדינה ו/או רשות העתיקות ו/או את מי מהבאים מטעמן
מכל אחריות לאובדן ו/או נזק לכל רכוש ו/או לציוד בבעלותו ו/או ברשותו של הקבלן ו/או
לרכוש שבשימושו ו/או באחריותו של הקבלן ו/או לרכוש כלשהו המשמש את הקבלן לצורך
ביצוע העבודות ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו למקום ביצוע
העבודות ו/או לסביבתו (לרבות כלי רכב ,ציוד ,כלים ,חומרים ,מתקנים וציוד מכני הנדסי)
ו/או בגין נזק תוצאתי ,בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך (ואם נערך גם אלמלא
ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות) ,והוא פוטר בזאת את
מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור .יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .10הקבלן מתחייב ,כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות
נשוא הסכם זה ,הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עם הגורמים הנ"ל סעיף פטור
בנוסח כאמור בסעיף  9לעיל ,וכן סעיף לפיו קבלני המשנה מתחייבים לאחוז בביטוחים "גב
אל גב" עם ביטוחי הקבלן ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן .לחלופין ,הקבלן
רשאי לכלול את קבלני המשנה כאמור בשם המבוטח במסגרת ביטוחי הקבלן .למען הסר
ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל,
מוטלת על הקבלן.
 .11סעיפים  1-10לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הקבלן תהווה
הפרה יסודית של ההסכם.
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נספח ד'1
אישור קיום ביטוחי הקבלן

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור )(DD/MM/YYYY

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.

המבוטח
שם

מבקש האישור *
שם
כביש חוצה ישראל בע"מ ו/או
מדינת ישראל ו/או רשות העתיקות
ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.
ת.ז /.ח.פ.
ת.ז /.ח.פ.
520038662
500500491
מען
מען
הרוקמים  ,26מתחם עזריאלי,
חולון ,בניין  ,Dקומה 4

אופי העסקה *

מעמד מבקש האישור *

☐ נדל"ן
☒ שירותים
☐ אספקת מוצרים
☒ אחר :ביצוע
עבודות חפירות
ההצלה ו/או חפירות
ארכיאולוגיות.

☐ משכיר
☐ חברה
☐ זכיין
☐ קבלני משנה
☒ מזמין שירותים
☐ מזמין מוצרים
☒ אחר :מזמין עבודות

ת.ד 586 .סולטן סולימן,
ירושלים
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

גבול האחריות /סכום הביטוח
תאריך סיום

מטבע

סכום

צד ג'

ביט______:

4,000,000

₪

אחריות מעבידים

ביט______:

20,000,000

₪

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

 302אחריות צולבת
 307הרחבת צד ג' –
קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 315כיסוי לתביעות
המל"ל
 321מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי המבוטח
– מבקש האישור
 322מבקש האישור
מוגדר כצד ג' בפרק זה
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג'
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 319מבוטח נוסף -היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
 328ראשוניות

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
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 – 045מיפוי – 069 ,קבלן עבודות אזרחיות ,ביצוע עבודות חפירות ההצלה ו/או חפירות ארכיאולוגיות.
ביטול  /שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ה'
הסכם מס'  - 720059הצהרת סודיות וקניין רוחני
.1

ידוע לי כי העבודה כולה או חלקה ,לרבות נתונים ו/או מידע ו/או חומר ו/או פרוטוקולים ו/או
ניירות עבודה ו/או מסמכים מכל מין וסוג שהוא ,בין בכתב ,בעל פה ובין באופן ממוחשב ו/או
ניתן לקריאה ולפענוח בצורה גרפית או בכל אופן אחר בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה ו/או
כנובע מביצוע העבודה לפי הסכם זה (בין שנמסרו לקבלן ובין שנמסרו ע"י הקבלן) (להלן ביחד:
"המידע") ,הינם רכושה הבלעדי של החברה.
ידוע לי כי "המידע" לפי הסכם זה לא יכלול )1( :מידע שהוא בבחינת "נחלת הכלל" ואשר הפך
כזה שלא בעקבות מעשה מפר של הסכם זה ע"י הקבלן; ( )2מידע שהוא בבחינת ידע כללי של
הקבלן ואשר נמצא כדין אצל הקבלן לפני חתימה על הסכם זה (עם זאת מובהר כי תוצרי ידע
זה הקשורים לעבודה הינם חלק מ"המידע");

.2

אני מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת של המידע .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנני מתחייב
שלא למסור ו/או להעביר ו/או לפרסם ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים מטעמי ,כל מידע
לאדם ו/או לכל גוף אחר פרט לחברה ,ולא לעשות בהם כל שימוש שלא למטרות ביצוע העבודה.
אני מחייב לא לעשות העתקים מהמידע ללא אישור.

.3

אני מתחייב להחזיר לחברה לפי דרישה ,כל מידע וזאת לא יאוחר מתום שבועיים ממועד
הדרישה .ידוע לי כי אי החזרת המידע (לרבות ,המסמכים ו/או כל חומר אחר) במועד כנדרש,
תזכה את החברה בעיכוב ו/או קיזוז תשלום המגיע למעבידי או לי ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
אחר על פי כל דין.

תוצרי העבודה וקניין רוחני
.4

ידוע לי כי הבעלות בתוצרי העבודה (הזכויות בתוצרים) הנה של החברה ושלה בלבד ,והיא
תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש ,לרבות פרסום ,הפצה ,עיבוד ,עריכה וכיו"ב ,והכל עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי.

.5

הבעלות בזכויות הקניין הרוחני של כל תוצרי העבודה ו/או רעיון ו/או חידוש כלשהו ,אשר
אצור ו/או אפיק ו/או אמציא ו/או אהגה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ,הינה קניינה הבלעדי
של החברה ,ואני ממחה בזה בהמחאה בלתי חוזרת כל עניין שיש לי בהם ,לטובת החברה.
**המונחים שלא הוגדו במפורש בנספח זה תהיה להם המשמעות המיוחסת להם בהסכם.

שם פרטי ושם משפחה
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חתימה

נספח ו'

הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים
[הצהרה זו תמולא ותיחתם בנפרד על ידי הקבלן ועל ידי כל בעל תפקיד מטעמו]

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום _______ בחודש ________ שנת__________
על ידי ____________________
ח.פ  /ת.ז__________________ .
מכתובת ___________________
הואיל וחברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") מקבלת את העבודות להלן;
והואיל ואני מועסק בקשר לביצוע העבודות;
והואיל ואני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת ביצוע העבודות ולאחריו;
לפיכך אני מצהיר ומתחייב כלפי המזמינה כדלקמן:
.1

הגדרות
בכתב התחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"העבודות" – כמפורט במכרז מס'  720059לביצוע עבודות בתחום חפירות הצלה
ארכיאולוגיות ,שפורסם על ידי המזמינה ,וכל שירות נלווה או בקשר עם העבודות כאמור.
"עובד" – כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים לחברה.
"מידע" כל מידע – ) )Informationידע ( ,)Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית ,נתון,
מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע לביצוע העבודות ,בין בכתב
ובין בע"פ או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ,אלקטרונית ,אופטית,
מגנטית או אחרת.
"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או כל בעל תפקיד מטעמו בקשר
לעבודות ,בין אם נתקבל במהלך ביצוען או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל :מידע אשר ימסר ע"י החברה או כל גורם אחר ,או מי מטעמו.

.2

אני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ,במהלך תקופת ההתקשרות וביצוע העבודות,
ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום נושא ההתקשרות ,למעט אם ועדת המכרזים של החברה אישרה בכתב ,לאחר
שהעובדות הוצגו בפניה ,כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים
מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על העבודות נשוא המכרז.

.3

אני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום העבודות ,למעט
מטעם החברה ,במהלך תקופת ביצוע העבודות ושלושה חודשים לאחריה ,אלא אם כן התקבל
לכך אישור מראש ובכתב של החברה.

.4

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

.5

אני מצהיר ומתחייב לדווח מראש לחברה על כל כוונה שלי ,להתקשר עם כל גורם כאמור
בסעיפים  2-3לעיל ,בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין.
החברה רשאית לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד
עניינים ,ואני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
ולראיה באתי על החתום_________________ :
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נספח ז'
תאריך_____________ :
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רחוב הרוקמים ,26
חולון 5885849 -
א.ג.נ,.
ערבות מס'
הנדון:
לבקשת ________________ ,אנו הח"מ בנק  /חברת ביטוח ____________________ (*מחק
את המיותר) סניף________________ (*למלא רק במקרה של בנק) ערבים בזה כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך של  15,000ש"ח (במילים :חמישה עשר אלף שקלים חדשים) שתדרשו מאת
______________ (הקבלן) בקשר עם מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם מס'  720059לביצוע
עבודות בתחום חפירות הצלה ארכיאולוגיות.
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן באופן הבא:
"המדד הבסיסי" הנו המדד הידוע במועד הנפקת ערבות זו ,מדד חודש ______ *[ .2021למלא מדד
אחרון ידוע במועד הנפקת הערבות]
"המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על-פי ערבות זו.
לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי
הצמדה בתוך  7ימים מדרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם זאת .למען הסר ספק ,דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא
במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום
שלא חולט.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או העברה לצד שלישי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ *[ .למלא תאריך שהוא  48חודשים מיום חתימת
החוזה]

בכבוד רב,
(בנק/חברת ביטוח)
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