הסכם תכנון
מרחב _________
שם מלא מורשה חתימה כדין מטעם המתכנן_________________ :

שם המתכנן )ספק מכרז המסגרת(_______________________ :
מס' תאגיד ________________________________________
כתובת_______________________ ____________________ :
דוא"ל__________________ _________________________ :
טל' נייד__________________________________________ :
תאריך החתימה____________________________________ :

נדרשת חתימה וחותמת מקוריות בכל עמוד בהסכם זה

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
רחוב אריאל שרון  , 3אור יהודה ,מיקוד  , 650001ת.ד  1021טל 03-7355851 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

תוכן העניינים
 .1המבוא והכותרות3 ..........................................................................................................
 .2מהות ההתקשרות3 ................................................................................................... .....
 .3הגדרות3 .................................................................................................................. ....
 .4הנספחים4 ......................................................................................................... ...........
 .5הצהרות המתכנן5 .... ................................................................................................ ......
 .6השירותים וביצועם6 ................................................................................................. ......
 .7דיווח ,מסירת מידע וביקורת9 ....................................................................................... ....
 .8בחירת ספק לביצוע שירותים9 .................... ................................................................ .......
 .9תקופת ההתקשרות וביטול החוזה/הזמנת שירותים15 ........................................................ .....
 .10הזמנות שירותים19 ................................................................................................ ........
 .11נציג המתכנן ,צוות המתכנן ,מתכנני משנה ומתכננים ייעודיים20 .......................................... .....
 .12השהיית השירותים 27....................................................................................................
 .13התמורה ואופן חישובה 28........................................................................................... ....
 .14שינויים ותוספות 32................................................................................................... ...
 .15שימוש במסמכים והגשתם 32...........................................................................................
 .16קניין רוחני 33..............................................................................................................
 .17העדר יחסי עובד ומעביד ,היעדר יחסי נציגות 34....................................................................
 .18אחריות בנזיקין ושיפוי 35 ...............................................................................................
 .19ביטוח 35 ............................................................................................................... .....
 .20פיקוח עליון/בקרת תכנון ופיקוח על במהלך הביצוע36............................................................
 .21ביטוח ואחריות לנזקים 36 ...............................................................................................
 .22שיפוי37 .................................................................................................................. ....
 .23סודיות 37................................................................................................................. ..
 .24היעדר ניגוד עניינים38....................................................................................................
 .25הקצב כספי לביצוע השירותים 39......................................................................................
 .26המחאת ההסכם והעברת זכויות לפיו 41 .............................................................................
.27סעדים ותרופות 41 ....................................................................................................... ..
 .28היעדר ויתור 41......................................................................................................... ...
 .29כניסת ההסכם לתוקף ,שינויו והיותו ממצה 42 .....................................................................
 .30סמכות מקומית 42 ........................................................................................................
 .31העדר בלעדיות 42...................................................................................................... ...
 .32השפעת סכסוך על ביצוע השירותים 42 ................................................................................
 .33הודעות 42...................................................................................................................
 .34חתימה אחת על נוסח ההסכם למספר התקשרויות 42 .............................................................
 .35תנאים לכניסת ההסכם לתוקפו – חוק יסודות התקציב 43 .................................................. ....
 .36הקוד האתי 43 ....................................................................................................... ......

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

עמוד  2מתוך 60

רחוב אריאל שרון  , 3אור יהודה ,מיקוד  , 650001ת.ד  1021טל 03-7355851 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

.1

המבוא והכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים הוספו לנוחות העיון גרידא ולא יהא להן שימוש בפרשנות ההסכם או
ביישומו.

.2

מהות ההתקשרות
 .2.1המזמין מזמין בזה מהמתכנן את שירותי התכנון המפורטים בהסכם זה ובמסמכיו והמתכנן
מתחייב לספק את השירותים כאמור ,בהתאם להוראות ההסכם ומסמכיו.
 .2.2תמורת השירותים שיספק המתכנן לפי הסכם זה ישלם המזמין למתכנן את התמורה
המפורטת בהסכם זה ובתנאי התשלום המפורטים בו.

.3

הגדרות
 .3.1בהסכם זה:
.3.1.1

"המזמין" או "החברה" – נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע"מ.

.3.1.2

"תנאי ההתקשרות" או "הזמנת השירותים" – מסמך תנאי ההתקשרות שיונפק
למתכנן לגבי מתן השירותים המפורטים בהסכם זה ובנספח א' המצורף לו.

" .3.1.3המתכנן" או "הספק" או "ספק מכרז המסגרת" – התאגיד אשר נבחר במכרז
ואשר עמו התקשר המזמין בחוזה ,לרבות צוות המתכנן )הכולל גם את מתכנני
המשנה והמתכננים הייעודיים( וכן נציגיהם ,עובדיהם ,מורשיהם וכל מי מטעמם.
.3.1.4

"מתכנני משנה" – כהגדרתם בחוזה ,ובמידה ומתכנני המשנה הנם יישות משפטית
שהיא אדם – גם התאגידים בהם/באמצעותם מתכנני המשנה מועסקים.

" .3.1.5המכרז"  -מכרז מסגרת פומבי מס'  2/17למתן שירותי "תכנון על" עבור נתיבי
ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
.3.1.6

"מתכנן" או "בעל תפקיד" – ישות משפטית שהנה אדם ,אשר צוין/ינו בהזמנת
השירותים כמי שיעניק/ו איזה מהשירותים עבור החברה ,מטעם ספק מכרז
המסגרת )ככל שצוין/ינו כאלה( ,בדיסציפלינות השונות )כולן או חלקן(.

.3.1.7

"הליך השלמת מאגר" – ההליך המתואר בסעיף  2.1.6.3.6לטופס הזמנת ההצעות
במכרז ,אותו תהיה החברה רשאית ליישם גם במהלך תקופת ההתקשרות.

" .3.1.8המבנה" או "הפרויקט" – המבנה המתואר בנספח א' להסכם זה או בתוצרי
התכנון של שלב התכנון הקודם ,לפי העניין ,לרבות כל מבנה ,מתקן ,מערכת וכו'
אשר לצורך ביצועו או הקמתו נדרשים השירותים מהמתכנן כאמור בהסכם זה
ובמסמכיו.
" .3.1.9המרחב" – המתחם הגאוגרפי ,אשר הוגדר עבור הספק לצורך מתן השירותים,
בהתאם למפה מרחבית המצורפת כנספח ה לחוזה ,כפי שזה יתעדכן במהלך תקופת
ההתקשרות )אם בכלל( ועל פי יתר הוראות החוזה.
" .3.1.10השירותים" – שירותי תכנון בכל הדיסציפלינות הרלוונטיות בפרויקט )לרבות
מדידה ,ככל שתידרש( ,כפי שצוינו בהזמנת השירותים וכן התוצרים התכנוניים
וההנדסיים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו.
" .3.1.11מנהל הפרויקט" – מי שהתמנה בכתב על ידי המזמין להיות מנהל הפרויקט ביחס
למבנה המפורט בנספח א' ,לייזומו ,לתכנונו ולביצועו ,ויכול המזמין להחליף את
מנהל הפרויקט בהודעה בכתב למתכנן.
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" .3.1.12הקבלן" – הקבלן שייבחר על ידי המזמין לביצוע המבנה )לרבות במתכונת של
פרויקט  ,(DBבין בדרך של מכרז ובין בדרך אחרת ,לרבות נציגיו ,שלוחיו ,מורשיו
המוסמכים וכן ,לפי העניין ,כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או בעבורו ו/או מטעמו,
בביצוע המבנה בהתאם לתנאי ההסכם שבין המזמין לקבלן.
" .3.1.13תוצרי התכנון" – כל תוצרי התכנון שהכין ו/או שיכין המתכנן )לרבות באמצעות
מתכנני משנה ומתכננים ייעודיים( בקשר עם המבנה ,לרבות תוכניות ,מפרטים,
כתבי כמויות ,תרשימים ,מפות ,שרטוטים ,דיאגראמות ,חישובים ,רשימות,
חלופות ,סקיצות ,סקרים ,נספחים ,פרוגראמות וכיוצא באלה.
" .3.1.14המפרט הכללי"  -המפרט הכללי של נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ לעבודות סלילה וגישור במהדורה העדכנית.
" .3.1.15המפרט הבינמשרדי"  -המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה
הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון  /אגף בינוי ,משרד הבינוי והשיכון /
מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ במהדורה העדכנית.
" .3.1.16רשות מוסמכת"  -כל רשות שלטונית או מעין שלטונית ,משרדי ממשלה ,לרבות
ועדות מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה ,מוסדות תכנון ,רשויות מקומיות
ועירוניות ,רשות הכבאות ,פיקוד העורף ,משטרה ,חברת החשמל ,משרד הבריאות,
המשרד להגנת הסביבה ,הג"א ,משטרה ,חברת החשמל ,וכן רשויות העוסקות
במים וביוב ,גז ,בזק ,טל"כ וכיו"ב מוסדות הקשורים במישרין ו/או בעקיפין
לפרויקט ו/או לשירותים.
" .3.1.17שלב תכנון"  -תכנון ראשוני )ככל שידרש( ,תכנון מוקדם )הכולל או שאינו כולל
תהליך סטטוטורי( ,תכנון מפורט או תכנון מפורט ) DBלרבות פיקוח עליון או בקרת
תכנון ובקרת על ,לפי העניין( והכל כמפורט במגדיר משימות התכנון.
 .3.2בהסכם זה :הזכר גם נקבה במשמע ,היחיד גם רבים במשמע – והכל כשאין כוונה אחרת
משתמעת.
 .3.3מועדים וזמנים בהסכם זה הינם לפי הלוח הגרגוריאני.
.4

הנספחים
 .4.1להסכם זה מצורפים כחלק בלתי נפרד הימנו הנספחים הבאים:
" .4.1.1נספח א" – הזמנות השירותים שיונפקו למתכנן מעת לעת במהלך תקופת
ההתקשרות ]יצורף על דרך ההפניה[;
.4.1.2

"נספח ב'" – הוראות בדבר ביטוח ואישור על קיום ביטוחים;

.4.1.3

"נספח ג'"  -קוד אתי;

.4.1.4

"נספח ד" – תנאי כשירות מינימאלית מצוות המתכנן;

.4.1.5

"נספח ה" – מפה מרחבית.

 .4.2בנוסף ,יראו כמצורף להסכם זה את הכרך העדכני של "מגדיר משימות תכנון" הערוך על ידי
המזמין ,אשר מצוי במשרדי המזמין ואשר ניתן לקבל עותק ממוחשב הימנו מאת המזמין על
פי דרישה )בהסכם זה "מגדיר המשימות"(.
 .4.3כל הנספחים המפורטים בסעיף  4זה ,בין שצורפו ובין שהוזכרו אך לא צורפו ,הינם חלק
בלתי נפרד ומהותי מן ההסכם.
 .4.4עדיפות בין מסמכים
 .4.4.1הסכם זה יתפרש בצמוד לנספחיו וככל שניתן באופן שלא תהיה סתירה בין מסמכי
ההסכם.
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 .4.4.2האמור במסמך פרטי ההתקשרות גובר על כל הוראה סותרת בהסכם ,עד כמה שלא
ניתן ליישב ביניהן.

.5

.4.4.3

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין נספח מנספחיו ,תינתן עדיפות
לאמור בנספח.

.4.4.4

בכל מקרה של סתירה בין האמור בנספחי ההסכם לבין עצמם ,יובא הדבר
להכרעתו של המזמין ככל שהדבר יתגלה במהלך מתן השירותים לפי הסכם זה.

.4.4.5

מקום שבו מפנה הסכם זה או נספח מנספחיו למפרט הכללי ,מבלי לציין במפורש
לאיזה מפרט ההפניה ,הרי שההפניה הינה למפרט הכללי כהגדרתו לעיל ורק
בעניינים שאינם מוסדרים במפרט הכללי תיעשה פניה למפרט הבינמשרדי.

הצהרות המתכנן
המתכנן מצהיר ומתחייב כלהלן:
 .5.1.1כי ידועה לו מהות השירותים הנדרשים לפי הסכם זה וכי הינו בעל הניסיון
המקצועי ,הידע ,המומחיות ,הציוד ,הארגון וכוח האדם המיומן והמוסמך,
הנחוצים לשם מתן השירותים הנדרשים לפי הסכם זה ברמה מקצועית טובה
וראויה ולהשלים את השירותים הנדרשים לפי הסכם זה בהתאם לכל תנאיו.
.5.1.2

כי הוא מכיר את נהלי התכנון והמסמכים המקצועיים של המזמין הנוגעים לתכנון,
אשר קיימים במועד חתימת הסכם זה וכי יפעל לפיהם.

.5.1.3

כי על פי נהלי החברה ,תנאי להנפקת הזמנות שירותים למציעים אשר יזכו במכרז
הנו שהמתכנן יהיה בעל אישור הסמכה לתקן  ISO-9001מהדורה  2008או כל
מהדורה מעודכנת/חליפית שלו.

 .5.1.4כי החברה תהיה רשאית לחייב את המתכנן לשלוח מעת לעת את המתכננים מטעמו
להדרכות/השתלמויות/קורסים/ריענונים מקצועיים בתשלום במרכז ההדרכה
"נתיבים" המופעל ומנוהל על ידי החברה באמצעות בעלי הרשאה מטעמה ,וזאת בין
היתר כתנאי להנפקתן של הזמנות שירותים או כתנאי להעסקתם של מתכנני משנה
מטעמו .עוד מובהר בזאת ,כי החברה תהיה רשאית לגרוע ו/או להשהות מתכנן
)לרבות מתכנן משנה( אשר לא יעבור הדרכות/השתלמויות/קורסים/ריענונים
כאמור.
.5.1.5

כי אין כל מניעה ו/או הגבלה שבדין ו/או שבעובדה להתקשרותו של המתכנן
בהסכם זה עם המזמין ,ולביצוע מלוא התחייבויותיו הקבועות בו.

 .5.1.6כי ייתן את השירותים הנדרשים לפי הסכם זה בקפדנות ,ביעילות ובמקצועיות,
במקומות ובמועדים שיידרשו בנסיבות העניין ו/או כפי שייקבע על ידי המזמין ו/או
על ידי מנהל הפרויקט ,בכפוף להוראות הסכם זה.
.5.1.7

כי ידוע לו שהאחריות לטיב השירותים ,ובפרט לטיב תוצרי התכנון שהכין ו/או
שיכין לרבות באמצעות מתכנני משנה ומתכננים ייעודיים ,חלה עליו במלואה .אין
באמור בסעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

 .5.1.8כי למרות שהמזמין מעסיק ו/או יעסיק מתכננים ו/או יועצים ו/או מהנדסים ו/או
בעלי מקצוע אחרים ,וכי למרות שיש למזמין ,למנהל הפרויקט ולנציגיהם הכוחות
לפקח ולבקר את פעולותיו של המתכנן ,הרי שאין בכל אלה לגרוע מאחריותו
המקצועית לטיבם ואיכותם של תוצרי התכנון.
.5.1.9

כי ידוע לו שאין באמור בהסכם זה או מכוחו או בכל הודעה שתינתן על פיו או
במסגרת ביצועו ,כדי לשחרר את המתכנן מכל חובה הקבועה בדין.

 .5.1.10כי הוא מכיר ולמד את הוראותיו של החוזה הסטנדרטי שבו מתקשר המזמין עם
קבלנים לשם ביצוע מבנים )חוזה הביצוע הקבלני לפרויקט  CMולפרויקט  (DBואת
הוראותיו של החוזה הסטנדרטי שבו מתקשר המזמין עם מנהל הפרויקט ,וכי לא
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יכלול בתוצרי התכנון הוראות ו/או הנחיות ו/או שיטות אשר יעמדו בסתירה
להוראות החוזים האמורים ו/או יפעל בדרך המנוגד להוראותיהם ,אלא אם יקבל
אישור בכתב לכך ממנהל הפרויקט או מאת המזמין.
 .5.1.11כי התמורה הנקובה בהסכם זה ו/או לפיו הינה ממצה וסופית והיא כוללת ומשקפת
את התשלום המלאה בגין שירותי התכנון ותוצרי התכנון עבור הפרויקט במלואם
)לרבות אלה שבוצעו באמצעות מתכנני המשנה והמתכננים היעודיים( וכי המתכנן
לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת זולתה מכל סוג שהוא.
 .5.1.12כי זולת התמורה לפי הסכם זה ,המתכנן לא קיבל ולא יקבל שום תמורה או הענקה
מכל סוג ומין שהם ,במישרין או בעקיפין ,הקשורים לחוזה זה ו/או למבנה,
במישרין ו/או בעקיפין ,אלא באישורו בכתב ומראש של המזמין ,אלא אם נקבע
אחרת בהסכם זה.
.6

השירותים וביצועם
 .6.1המתכנן יעניק עבור החברה שירותי תכנון עבור פרויקטי ביצוע/הקמה ועבור פרויקטי
אחזקה שיתנהלו/יבוצעו במרחב ,בכל דיסצפלינות התכנון אשר יוגדרו במסגרת הזמנת
השירותים .השירותים יבוצעו בהתאם למפורט בהזמנת השירותים וכן בהתאם למדריך
המשימות ועל סמך הנחיות המזמין ומנהל הפרויקט בכתב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא
המזמין רשאי להורות ,בכל עת ומנימוק ענייני הקשור בשיקול מקצועי ו/או בשל טעם
מיוחד ,בעצמו או על ידי מנהל הפרויקט ,על הקטנה בהיקף השירותים המוזמנים מהמתכנן.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראותיו של סעיף  14להלן בנוגע לשינויים.
 .6.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי לקבוע מעת לעת אבני דרך ותהליכים לביצוע
מטלות התכנון ,בין ככלל ובין למטלה מסוימת .מבלי לגרוע מהאמור ,המזמין ,באמצעות
מנהל הפרויקט ,יהא רשאי לתת הוראות למתכנן בדבר קצב ביצוע השירותים ,סדר ביצועם,
שיטת הביצוע ,וכל הוראה אחרת הנוגעת לביצוע התכנון על ידי המתכנן והכל מבלי לגרוע
מהוראות סעיף  14להלן ומיתר הוראות הסכם זה.
 .6.3המתכנן מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם לדין ,תוך שיתוף פעולה עם המזמין ועם
מנהל הפרויקט ,לקבל את הנחיותיהם ולפעול על פיהן וזאת מבלי לגרוע מכל חובותיו
ואחריותו לפי הסכם זה ומסמכיו ולפי כל דין.
 .6.4מבלי לגרוע מכלליות האמור בדבר סמכותם של המזמין ומנהל הפרויקט ,יהיו הם רשאים
לדרוש בכל עת מהמתכנן כי ימציא להם פירוט נוסף ו/או השלמות לתוצרי התכנון שהעביר
להם ,ללא עלות נוספת ובלי שהדבר יחשב כהוראת שינויים ,והמתכנן ימציא את הדרוש
בפרק הזמן שיקבע לכך מנהל הפרויקט .אין באמור כדי לגרוע סעיף  14להלן ,ככל אשר
נדרשו מהמתכנן שינויים ותוספות לעניין הסעיף האמור.
 .6.5מובהר בזה כי המתכנן מועסק בשל מומחיותו ואחריותו המקצועית .לאור זאת מוסכם על
הצדדים כי המתכנן יהיה אחראי לכל תוצרי התכנון.
 .6.6תוצרי התכנון יתבססו על תוכניות עבודה מפורטות שיערוך המתכנן .חישובי הכמויות יהיו
מדויקים ותיאורי העבודות יהיו חד משמעיים וברורים לביצוע .מובהר במפורש ,כי מבלי
לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי שאר הוראות החוזה ,יישא המתכנן באחריות המלאה
לכל טעות ,השמטה ,אי התאמה ,אי בהירות ו/או כל פגם אחר ,מכל מין וסוג שהם ,ככל
שימצא באיזה מתוצרי התכנון )להלן ,יחדיו" :פגם בתוצרי התכנון"( ,לרבות  -למען הסר
ספק – תכנון ותוצרי תכנון )לרבות מדידה( שבוצעו באמצעות מתכנני משנה מטעמו
והמתכננים הייעודיים .כמו כן יבצע המתכנן על חשבונו ,כל התאמה ו/או תיקון ו/או שינוי
אשר ידרשו בתוצרי התכנון ,בשל פגם בתוצרי התכנון ,לרבות בשל הצורך להתאימם
לדרישות המזמין ,דרישות הרשויות המוסמכות ויתר הוראות כל דין .למען הסר ספק
מובהר בזאת ,כי אין בהנחיות ו/או הדרישות אותן יציב המזמין למתכנן בקשר עם התכנון,
מסמכיו ותוצריו ו/או באישורו ו/או באישור איזה משלבי העבודה ,על מנת להטיל על
המזמין אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו של המתכנן לטיבם של תוצרי התכנון.
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 .6.7המתכנן מתחייב לפעול על מנת להכין כתבי כמויות מדויקים ועל בסיס המידע שהיה בידי
המתכנן בעת הכנת כתבי הכמויות .מבלי לגרוע מהתחייבותו של המתכנן להכין כתבי
כמויות מדויקים ,חזקה על כתב הכמויות כי לא היה מדויק אם בשלב בקרת התכנון
שתיערך באמצעות החברה ו/או מי מטעמה בכל שלב תכנון ו/או במועד קבלת תוצאות
מכרזים ביחס לשלב התכנון המפורט ו/או בשלב מדידות שתיעשינה בפועל ,לאחר השלמת
המבנה על פי התוכניות ,תימצא חריגה בפועל )חיובית או שלילית( של יותר מ) 8%-שמונה
אחוזים( מסך הכמויות שנקבעו על פי כתב הכמויות שהכין המתכנן ושנבע מתוצר תכנוני
)להלן" :החריגה"(.
יובהר ,כי בחישוב לעניין סעיף זה לא יובאו בחשבון תוספות לעבודת הקבלן שנבעו משינויים
מאוחרים בהגדרת המבנה או מהגדלה מכוונת של תכולת העבודה של הקבלן ,מעל ומעבר
למה שתכנונו התבקש מהמתכנן .נמצאה חריגה כאמור ,יחולו ההוראות הבאות ,לפי שיקול
דעת המזמין :א .המזמין יהיה רשאי להורות למתכנן לערוך מחדש ו/או לעדכן את תוצרי
התכנון ,על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ותוך התקופה שיקצוב לשם כך; ב .המזמין יהיה
רשאי להורות למתכנן לבחון בקפידה את הטעמים לקיומה של החריגה וכן לערוך ולהנפיק
עבור המזמין ,על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,דוח מפורט בכתב החתום על ידי המתכנן,
במסגרתו יפרט המתכנן את משמעותה וטעמיה של החריגה .במסגרת האמור ,יישא המתכנן
גם באחריות לחתום על כל תצהיר ו/או חוות דעת מומחה עבור המזמין וכן להתייצב לצד
המזמין בכל הליך משפטי שיתנהל ,הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו; ג.
למזמין תעמוד כל זכות אחרת על פי החוזה ו/או על פי דין ,לרבות זכויות המזמין לפיצוי
מוסכם השווה למלוא שיעור החריגה במכפלת התמורה לשלב התכנון הרלוונטי.
 .6.8המתכנן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין פועל במסגרת לוח זמנים וכי אי עמידת המתכנן בלוחות
הזמנים ,שנקבעו לו להשלמת משימות התכנון או איזו מהן ,עלולה לגרום למזמין ולצדדים
שלישיים נזקים מעל ומעבר לעלות של השלמת התכנון וכי המתכנן יידרש לשאת בנזקים
כאמור.
 .6.9היו שירותי התכנון שהוזמנו שירותי תכנון מוקדם ו/או שירותים אשר לשם ביצועם על
המתכנן לבוא בדברים ו/או למסור מידע לרשות מוסמכת ,לא יעשה כן המתכנן בטרם קיבל
את אישורו המפורש של המזמין לכל פעולה ולכל שלב.
 .6.10מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,הרי שאם קיים המתכנן קשר ,שיחה ,דיון ,פגישה ,או כל
אופן אחר של החלפת דברים עם גורם תכנוני חיצוני או רשות מוסמכת לפי דין או חבר
באחד מאלה ,אשר יש להם או עשויה להיות להם השלכה מהותית על הליכי התכנון ו/או על
הפרויקט ,ידווח על כך בכתב בסמוך לאחר מכן למנהל הפרויקט ולאגף התכנון במזמין.
המתכנן וכל מי מצוות המתכנן אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב את המזמין אלא
אם הוסמכו לכך במפורש מראש ובכתב על ידי המזמין ,כאשר כל הסמכה כאמור תהיה
תקפה לעניין/ים הספציפי/ים הנקוב/ים בה ולשמו/ם בלבד .בנוסף ,מתחייב המתכנן שלא
ליצור בעצמו ו/או באמצעות מי מצוות המתכנן כלפי צד שלישי כל מצג ,לפיו הם ו/או מי
מטעמם מוסמכים לחייב את המזמין אלא בכפוף לקבלת הסמכה מפורשת שניתנה לשם כך
בחוזה ו/או הסמכה ספציפית ,מראש ובכתב שניתנה לשם כך מאת המזמין .הפר המתכנן
את הוראת סעיף זה לעיל ,תהיה כל פעולה שבצע בשם המזמין בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא
יהיה לה כל תוקף ,והמתכנן יישא באחריות הבלעדית כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי ,לכל
פעולה כאמור .מובהר בזאת במפורש ,למען הסר כל ספק ,כי המתכנן וכל מי מצוות המתכנן,
לא יהיו רשאים בשום מקרה ,ליתן הוראות לקבלן ו/או למנהל הפרויקט ו/או ליועצים
אחרים ,בכל עניין הקשור לפרויקט ולשירותים.
 .6.11בכל מקום שבו נדרש בהסכם זה או לפיו כי המתכנן ימסור מידע ,יבקש אישור ,יציג מסמך
וכיוצא באלה ,יהא מנהל הפרויקט מוסמך לקבל מידיו בשם המזמין את המידע ,המסמך או
הבקשה.
 .6.12מנהל הפרויקט יהא מוסמך מטעם המזמין ליתן למתכנן כל הוראה הנוגעת לביצוע
השירותים על פי הסכם זה ,למעט שינוי של הסכם זה או של נספחיו )להלן" :הוראת
תכנון"( .הוראת תכנון כאמור תהא בכתב בלבד וחתומה על ידי מנהל הפרויקט או על ידי
המזמין .מבלי לגרוע מן האמור מובהר בזה ,כי לא יהיה בכוחו של מכתב ,סיכום ,מברק,
דוא"ל ו/או שיחה של המתכנן אל המזמין ו/או מי מטעמו כדי לשנות מהוראות שניתנו
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למתכנן בכתב בחוזה זה או הוראות תכנון חתומות כמפורט בסעיף זה .עוד מובהר בזה ,כי
דרישה זו תחול על כל הוראה ,בין שהיא במסגרת תכולת התכנון המקורית ובין שהיא
הוראת שינוי לעניין סעיף  14להלן.
 .6.13המתכנן מחויב לבצע את הוראותיו של מנהל הפרויקט .סבר המתכנן כי הוראה שקיבל
כאמור עלולה להביא לפגיעה בבטיחות ו/או לעמוד בניגוד לדין ו/או לתקן ,יודיע על כך
המתכנן ללא דיחוי למנהל הפרויקט ולמזמין בהודעה מפורטת בכתב ,אשר תבאר את
המשמעויות האמורות של ההוראה ויימנע מביצוע ההוראה עד לקבלת החלטה של מנהל
הפרויקט ו/או של המזמין ולמזמין לא תהא טענה כלפי המתכנן בהתקיים ההשלכות
שעליהן הצביע המתכנן בכתב כאמור ,במידה ואלה לא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של
המתכנן.
 .6.14בתפקידו ינהג המתכנן בהגינות ,בחריצות ובשקיפות יהא אחראי לכך שתוצרי התכנון
שיוכנו על ידו יעמדו לרשות המזמין באופן שלם ,מלא ,מדויק ומפורט וברמה מקצועית
טובה ,ויהא אחראי לשילוב של כל מרכיביו התכנוניים של הפרויקט ליצירת מוצר תכנוני
אחוד וקוהרנטי ,באופן שבו תוצרי התכנון ישקפו מוצר אינטגרטיבי בין כל דיסציפלינות
התכנון הדרושות לפרויקט ,ללא כל טענות ,פגם ,אי התאמה וכיו"ב ,במסגרת לוח הזמנים
שקבע לכך המזמין ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט.
 .6.15המתכנן יפעל בכפיפות למנהל הפרויקט וישמש כיועצו המקצועי ,ככל שיידרש ,לשם ניתוח
הצרכים והתשומות התכנוניים ולשם תיאום ,הפעלה ופיקוח של המתכננים המקצועיים על
ידי מנהל הפרויקט.
 .6.16מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ,תפקידו של המתכנן ייקבע במגדיר משימות התכנון
ובין היתר ,יכלול את הפעולות הבאות ,ללא כל תמורה נוספת:
 .6.16.1יעוץ למנהל הפרויקט.
 .6.16.2מתן הנחיה ,פיקוח ,בקרה וקבלת אחריות מקצועית מלאה לטיב ולאיכות תוצרי
התכנון של צוות המתכנן )לרבות מתכנני המשנה( ,ובכלל זאת אחריות לתאימות
בין תוצרי התכנון לבין עצמם וביניהם יחדיו לבין דרישות המזמין.
 .6.16.3העברת הנתונים הדרושים לצוות המתכננים ולמתכננים הייעודיים.
 .6.16.4שילוב ואינטגרציה מלאים בין כלל התכניות שהוכנו על ידי צוות המתכנן ועל ידי
המתכננים הייעודיים ,ביחס למכלול הנתונים והנסיבות הנוגעים לעניין ,וביניהן
לבין עצמן ,לכלל תוכנית אחידה ,שלמה ורציפה של המבנה .מבלי לגרוע מהאמור,
המתכנן אחראי לכך כי כל תוצרי התכנון של צוות המתכנן )לרבות מתכנני המשנה
והמתכננים הייעודיים( יהיו תואמים זה את זה ומתיישבים זה עם זה ועם הנתונים
העובדתיים כפי שנמסרו לו .מובהר למען הסר כל ספק ,כי אחריותו של המתכנן
אינה מתייחסת לתיאום התכנון בלבד ,אלא לטיב ואיכות תוצרי התכנון של כל
צוות המתכנן )לרבות המתכננים הייעודיים( ובכלל זאת – לאינטגרציה המלאה
שבין תוצרי התכנון בכל הדיסציפלינות השונות )בינם לבין עצמם( ובינם לבין אלה
שתוכננו באמצעות המתכננים הייעודיים וליתר דרישות המזמין.
 .6.16.5המתכנן ישתף פעולה ויבוא בדברים ,עם גופים וגורמים הרלוונטיים לתהליך
התכנון ,לרבות רשות מוסמכת ובכלל זאת ,יתייצב בכל ישיבה אצל רשות מוסמכת,
ככל שיידרש .מובהר בזה ,כי המתכנן לא יהא נציג ,סוכן ,שלוח או מורשה מטעם
המזמין לכל דבר ועניין ולא יציג עצמו ככזה זולת אם נמסר בידיו כתב הרשאה
ספציפי מאת מורשי החתימה של המזמין וככל אשר צוין בכתב זה .אין באמור כדי
לגרוע מהוראת החוזה בדבר הצורך באישורו הספציפי מראש של המזמין לפנייה
של המתכנן לרשויות תכנון או לבעלי תפקידים בהן.
 .6.17מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המתכנן יהיה אחראי לעיכובים בהשלמת כל אחד מתוצרי
התכנון ,בין אם נגרמו באמצעות צוות המתכנן )לרבות מתכנני המשנה( ובין אם נגרמו בשל
הפרת התחייבויות כלפי המתכננים הייעודיים ויתר התחייבויותיו על פי החוזה.

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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 .6.18המתכנן מצהיר בזאת במפורש ,כי התמורה המשולמת לו לפי הסכם זה כוללת את שכר
התכנון המגיע למתכנן בגין שירותי התכנון שהוענקו באמצעות כל צוות התכנון )לרבות
מתכנני המשנה( וכן את יתר התחייבויותיו על פי החוזה ,לרבות אחריותו הנוספת כ"מתכנן
על".
 .6.19המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן בלתי חוזר כי תכנון ,ביצוע והשלמת כל מלוא
השירותים ויתר התחייבויותיו על פי החוזה ,יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו .החברה
לא תישא בכל עלות ו/או תשלום ,מכל מין וסוג ,בקשר עם השירותים ,יישומם והשלמתם,
לרבות עלות ו/או תשלום הדרושים לצורך השגת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או
הרישיונות ו/או ההסמכות ו/או ההסכמות הדרושים למתן השירותים ו/או לביצוע
ולהשלמת השירותים בפרויקט ו/או בקשר אליהם.
 .6.20למען הסר ספק יובהר בזאת ,כי בנוסף להוראות סעיף  6.19לעיל ,במסגרת התחייבויותיו
לביצוע השירותים על כל שלבי העבודה הכלולים במסגרתם וכחלק בלתי נפרד מהם ,יישא
המתכנן באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל הפעולות וכן לספק ו/או להפיק כל ציוד
ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או מסמך ו/או כלי ו/או דוח )לרבות מסמכים הנדסיים( הנדרשים
לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה ,במלואן ובמועדן וכן לבצע כל פעולה כאמור
ו/או לספק כל אמצעי כאמור ,שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים
ו/או על פי הנוהג ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם
להוראות כל דין ,גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה,
והכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים והפרויקט ,במלואם ובמועדם .למען
הסר ספק מובהר בזאת ,כי פעולות ,אספקות והפקות כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע
השירותים ,לכל דבר ועניין ,ולא כהוראות שינויים והן יתבצעו על ידי המתכנן ו/או מי
מטעמו ,ללא כל תמורה נוספת ,על חשבון המתכנן ומבלי שהמתכנן יהיה זכאי בגינם לכל
תמורה מכל מין וסוג.
.7

דיווח ,מסירת מידע וביקורת
 .7.1המתכנן ימסור למנהל הפרויקט או למזמין ,על פי דרישה ראשונה ותוך תקופה אותה יקצוב
המזמין או מנהל הפרויקט לשם כך ,דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים
למועד הדרישה וכל הסבר אחר שיידרש באופן סביר על ידיהם.
 .7.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף-קטן  7.1לעיל ,ימסור המתכנן למזמין ולמנהל הפרויקט ,אחת
לחודש או בכל תכיפות או מועד אחרים שיקבעו המזמין או מנהל הפרויקט באופן סביר ,דין
וחשבון מפורט על התקדמות ביצוע השירותים על ידו .האופן שבו יבוצע דיווח זה ,בין היתר
באמצעים ממוחשבים ,ייקבע על ידי המזמין או מנהל הפרויקט.
 .7.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה ,יהיו המזמין ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם רשאים
לבקר במשרדי המתכנן ,לרבות בכל מקום שבו מתבצעת פעילות במסגרת ו/או לשם מתן
השירותים ,על מנת לקיים ביקורת על פעילותו של המתכנן בכל הקשור להסכם זה ועל קיום
הוראותיו .המתכנן וכל מי מטעמו ימסרו למזמין ו/או למנהל הפרויקט ו/או למי מטעמם כל
הסבר שיידרש על ידם ,יעמידו לעיונם את כל החומר הנוגע לשירותים ויסייעו להם בביצוע
הביקורת.
 .7.4המזמין יפעל לאפשר למתכנן גישה לאתר ויספק כל מידע שבשליטתו אשר נדרשים באופן
סביר לשם קיום התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה .כמו כן מתחייב לפעול לתגובה בזמן
הנדרש לפניות של המזמין ובדיקת תוצריו על מנת שיעמוד בהתחייבויותיו בהסכם זה .ככל
הנדרש מתחייב המזמין להקים על חשבונו משרד באתר ביצוע העבודות ,אשר המתכנן יהיה
רשאי לעשות בו שימוש לשם קיום התחייבויותיו בקשר לביצוע הפיקוח העליון.

.8

בחירת ספק לביצוע שירותים
 .8.1הצהרות כלליות – הליך לבחירת ספק לביצוע השירותים ותוצאותיו
הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,כדלקמן:
.8.1.1

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

כי הודע לספק ,טרם הגשת הצעתו למכרז וטרם חתימתו על החוזה ,שבמסגרת
המכרז בחרה החברה ספק/ים נוספ/ים )ככל שנבחרו( ,עמו/ם התקשרה החברה
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בחוזה לביצוע השירותים אשר דורגו על ידה על פי ציוני איכות ומחיר שהוענקו
עבורם ,וזאת עבור מרחבים שונים )להלן ,יחדיו" :הספקים הנוספים" ,וכולם
יחדיו ,בהתאמה" :ספקי מכרז המסגרת"(.
.8.1.2

כי במהלך תקופת ההתקשרות ,תהיה החברה רשאית להזמין את השירותים )כולם
או חלקם ,לרבות איזה משלבי השירותים( ,מהספק ו/או ממי מהספקים הנוספים,
בדרך של הזמנת שירותים ,בהתאם למנגנוני הבחירה המפורטים בחוזה.

 .8.1.3ידוע לספק ,כי ייתכנו פערים משמעותיים בהיקפי השירותים ,תנאי השירותים,
תחומי הפעילות הכלולים בשירותים ,עיתויים ,התמורה שתשולם בגינם וכיו"ב,
וזאת בין הזמנות שירותים שיוענקו לספק )אם בכלל( במהלך תקופת ההתקשרות
לבין אלה שיוענקו למי מהספקים הנוספים )באותו מרחב ו/וא במרחבים נוספים(,
וכי בהתאם להוראות סעיף זה ,אף עלולים להיווצר נסיבות שמסגרתן לא תעניק
החברה לספק הזמנת/ות שירות/ים בכל היקף שהוא.
.8.1.4

כי ידוע לספק שהליכי בחירת ספק לביצוע שירותים המתוארים בחוזה משקפים
מתווה חדש להליכי התקשרות בחברה ,אשר גובש על בסיס מתודולוגיות
התקשרות והוראות הדין כפי שהן מובנות לחברה במועד פרסום המכרז .בהתאם
לאמור ,מובהר במפורש ,כי החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את
הליכי/מנגנוני הבחירה של ספק מטעמו לביצוע שירותים ,כולם או חלקם ו/או
להוסיף עליהם מנגנונים נוספים ו/או לשנות/לעדכן איזה מהוראותיהם ,בכל עת,
במהלך תקופת ההתקשרות ובכלל אלו גם לשנות/לעדכן את אופן החישוב והשקלול
של דוח העומסים המנוהל על ידה ,מכל סיבה שהיא ,בין היתר בשל אי התאמה,
ליקוי ,פגם ו/או כשל אדמיניסטרטיבי ,מקצועי ומשפטי שיתגלע בהם ו/או בשל
עדכון ו/או הבהרה של הוראות הדין ,וזאת באמצעות הודעה בכתב שתישלח לשם
כך לספקי מכרז המסגרת .הליך הבחירה המעודכנים יהווה עדכון לחוזה אשר יחייב
את ספקי מכרז המסגרת מהמועד אותו תגדיר החברה לשם כך ואילך.

 .8.1.5בחירת ספקי מכרז המסגרת )לרבות הרחבת רשימת ספקי מכרז המסגרת ו/או
ניהול רשימות מציעים מקבילות( ו/או ביצוע הזמנות השירותים מהספק ו/או ממי
מהספקים הנוספים וכן יישום יתר הוראות סעיף זה ,הנם זכות המוקנית לחברה
בלבד .בהתאם ,הספק מוותר בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,וכן יהיה מנוע
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג ,שמקורן במימוש ו/או אי
מימוש זכות החברה לביצוע הזמנות שירותים ו/או במימוש ו/או אי מימוש זכות
החברה לעדכון ו/או שינוי הליכי הבחירה המפורטים בסעיף  8זה להלן,
תוצאותיהם והשלכותיהם על הספק והספקים הנוספים ו/או ביישום ומימוש ו/או
אי יישום ומימוש איזה מיתר ההוראות הנוספות הנקובות בסעיף זה ,לרבות לעניין
זה :טענות ותביעות שעניינן פער בהיקפי השירותים ,תנאי השירותים ,תחומי
הפעילות הכלולים בשירותים ,שווי וסכום השירותים ,עיתויים ,עדכון המנגנון
הנקוב בסעיף  8זה להלן וכיו"ב.
 .8.2בחירת ספקים לביצוע שירותים לשלבי התכנון – סבב מחזורי
 .8.2.1בחירת ספק לביצוע שירותים באיזה משלבי התכנון/פרויקטים ,תיערך בסבב
מחזורי בין הספקים הרלוונטיים )כהגדרת מונח זה להלן( ,באופן שבו הזמנת
השירותים לשלב התכנון תונפק לספק מכרז המסגרת הרלוונטי שהנו בעל הציון
המשוקלל הגבוה ביותר )הציון המשוקלל שנקבע במכרז ,כפי שהוא עשוי להתעדכן
נוכח עדכון ציון האיכות בהתאם להוראות החוזה( .ההזמנה השנייה לשלב
התכנון/פרויקט תונפק לספק מכרז המסגרת הרלוונטי שהנו בעל הציון הסופי
המשוקלל העוקב הגבוה ביותר וכן הלאה עד להשלמת הסבב וחוזר חלילה )להלן:
"הסבב מחזורי"( .מובהר ,כי החברה תהיה רשאית לערוך ,חלף הסבב המחזורי
וכתנאי להנפקתה של הזמנת שירותים ,הליכים תחרותיים בין הספקים
הרלוונטיים.
הונפקה הזמנת שירותים בסבב מחזורי ,הרי שכתנאי לתחילת ביצוע השירותים,
יחתום ספק מכרז המסגרת על הזמנת השירותים ובנוסף ,יצרף להזמנת השירותים,
תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים עדכני המתייחס לספק הרלוונטי ומתכנני המשנה
אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

עמוד  10מתוך 60

רחוב אריאל שרון  , 3אור יהודה ,מיקוד  , 650001ת.ד  1021טל 03-7355851 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

ביחס לשירותים; פרטים לאישור מתכנני המשנה )ככל שהתקבש(; תצהיר
המתייחס לכמות העדכנית ולשמות המתכננים המועסקים אצל הספק הרלוונטי;
העתק של רישיונות והיתרים עדכניים המתייחסים לספק ולמתכננים מטעמו וכן כל
מידע ומסמך אחרים אשר ידרשו במסגרת הזמנת השירותים.
.8.2.2

הונפקה הזמנת שירותים לשלב תכנון מסוים ,תעמוד לחברה בלבד ,הזכות להרחיב
את תכולת השירותים גם עבור שלב התכנון/ביצוע העוקב ,הכול על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט .למען הסר ספק מובהר במפורש ,כי הזמנת שירותים יכול
שתונפק עבור כל שלבי התכנון גם יחד .כמו כן מובהר ,כי הזמנת שירותים
שהונפקה עבור שלב התכנון המפורט/תכנון מפורט  ,DBתחול גם על שלב הפיקוח
העליון/פיקוח על ובקרת התכנון ,בהתאמה ,למעט אם הורתה החברה על ביטול
הזמנת השירותים בהתאם להוראות סעיפים  9.3-9.4להלן.

.8.2.3

הגדרת הספקים הרלוונטיים ,לצורך הנפקתה של הזמנת שירותים בסבב מחזורי,
תיערך בהתאם לכללים הקבועים לעניין זה בסעיף  8.3להלן.

 .8.2.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי על אף האמור בסעיף  8.2זה לעיל ,החברה תהיה
רשאית שלא להנפיק הזמנת שירותים לספק מכרז מסגרת ,בנסיבות בהן סבורה
החברה כי ספק מכרז המסגרת ו/או מתכנן מטעמו ,אינם מסוגלים להעניק את
השירותים בהתאם להוראות החוזה ,וזאת אף בנסיבות בהן ספק מכרז המסגרת
זכאי לקבל את הזמנת השירותים על פי תנאי הסבב המחזורי .החברה תהיה
רשאית להזמין את ספק מכרז המסגרת לישיבות בירור ואף להתנות את הנפקתה
של הזמנת השירותים בתנאים שונים ,לרבות העמדת צוות עבודה נוסף וייעודי
לשירותים אשר יאושר מראש ובכתב על ידי החברה )להלן" :העדר כשירות
לעבודות נוספות"(.
 .8.3הספקים הרלוונטיים
 .8.3.1החברה תנפיק הזמנות שירותים לכל ספקי מכרז המסגרת ,לפי סבב מחזורי אך
זאת בכפוף לכל המגבלות ויתר ההוראות המפורטות להלן )בחוזה" :הספקים
הרלוונטיים"(:
א.

המרחב הגאוגרפי
.8.3.1א .1.חלוקת העבודה תתבצע ,בכל מרחב ,בסבב מחזורי ,על בסיס
דירוג הציון הסופי המשוקלל של הספקים הכלולים במרחב
האמור בלבד .נכללו במאגר ,גם משרדי תכנון שנבחרו
ב"הליך השלמת מאגר" ,ידורגו אותם מציעים בכל מקרה
בסוף הרשימה של כל מרחב ,יהא אחוז ההנחה או ציון
האיכות שהוענק עבורם אשר יהא.
.8.3.1א .2.בנסיבות בהן התגלו עומסי התקשרות במרחבים מסוימים,
תהא החברה רשאית להנפיק הזמנות שירותים עבור מציעים
במרחבים אחרים בהתאם לקריטריונים של קרבה גאוגרפית
ועומסי התקשרות וכן להנפיק הזמנות שירותים לספקים
שהוכרזו כזוכים במכרזי מסגרת נוספים לתכנון .כמו כן,
תהיה החברה רשאית לעדכן/לשנות את התיחום הגאוגרפי
של כל מרחב ומרחב .הודעה בדבר עדכון כאמור ,תישלח לכל
ספקי מכרז המסגרת ואלה יחייבו את ספקי מכרז המסגרת
ממועד הנפקתה ואילך.

ב.

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

ניגוד עניינים
הזמנת שירותים לא תונפק עבור ספק מכרז מסגרת אשר בין פעילותו
ו/או פעילות מי מתוות המתכנן )לרבות מתכנני משנה( לבין השירותים,
קיים חשש לניגוד עניינים .התגלה חשש לניגוד עניינים כאמור אף לאחר
הנפקתה של הזמנת שירותים תבוטל הזמנת השירותים ,וזאת באופן מידי
ללא צורך בהנמקה ,שימוע או כל הליך אחר ומבלי שתעמוד לספק כל
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טענה ,תביעה ודרישה בקשר לכך ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת
לחברה על פי החוזה ו/וא על פי דין.
ג.

גריעה או השהייה
לא תונפק הזמנת שירותים לספק מכרז מסגרת אשר החברה הודיעה על
גריעתו או השהייתו בהתאם להוראות סעיף  8.4להלן.

ד.

מגבלת עומסים
הנפקתה של הזמנת שירותים תותנה בעומסי ההתקשרויות של כל אחד
מספקי מכרז המסגרת בחברה נכון למועד הנפקתה .מובהר במפורש ,כי
הזמנת שירותים שבוטלה לא תיכלל במגבלת העומסים .לצד האמור
מובהר ,כי השלמת השירותים הכלולים בהזמנת שירותים ,לא תפחית את
עומס הספק הרלוונטי.
החברה מבקשת להבהיר במפורש ,כי מגבלת העומסים תיערך על בסיס
דוח עומסים כמותי שינוהל בחברה החל ממועד החתימה על החוזה עם
ספקי מכרז המסגרת ,וזאת – למען הסר ספק – מבלי להתחשב במלוא
העומס )שווי( שיתכן שקיימים לחלק ו/או לכל ספקי מכרז המסגרת
)לרבות מתכננים מטעמם( ,מכוח התקשרויות קודמות שלהם עם החברה
עוד בטרם עריכת המכרז וחתימת החוזה ובשים לב להוראות סעיף 8.1.3
לעיל .הספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה
ודרישה בקשר לכך.
בנוסף ,החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת לערוך שינויים ו/או עדכונים
באופני היישום ו/או הטמעת/קטלוג/שליפת הנתונים ו/או ניתוח/דירוג
העומסים ,לרבות הנפקת הזמנות שירותים שלא בהתאם למנגנון
העומסים המתואר ,על מנת ל"אזן" בקירוב ,באופן תקופתי ,את
שווי/היקפי ההתקשרות שהונפקו עבור כל אחד מספקי מכרז המסגרת,
והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ודרישה
בקשר לכך.
על אף האמור בסעיף זה לעיל ,מובהר בזאת ,כי החברה תהיה רשאית על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,בסמוך לאחר בחירת ספקי מכרז המסגרת
במכרז ,להתחשב בעומסים קודמים אותם צבר מכוח התקשרויות
קודמות שנערכו עם החברה ואף לציין זאת ,מראש ,בדוח העומסים
הכמותי ,באופן אשר ישפיע על מגבלת העומסים ועל היקפי הזמנת
השירותים שתונפקנה לספק מכרז המסגרת בסבב מחזורי.

ה.

ספקי מכרז מסגרת שהחברה קבעה ,כי הם אינם כשירים לעבודות
נוספות בהתאם להוראות סעיף  8.2.4לעיל ,חרף העדרה של מגבלת
העומסים.

 .8.4גריעת/השהיית ספקי מכרז מסגרת או מי מצוות המתכנן
 .8.4.1החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להשהות ספק מכרז
מסגרת )להלן" :השהיית הספק"( ו/או לגרוע ספק מספקי מכרז המסגרת ולבטל
איתו את החוזה/הזמנת השירותים )להלן" :גריעת הספק"( ,וזאת בכל אחד
מהמקרים הבאים:
א.

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

ספק מכרז המסגרת לא נענה לדרישת החברה להתקשר עמו בהזמנת
שירותים ו/או לא השיב את הזמנת השירותים לחברה כשהיא חתומה
כדבעי במועד ו/או באופן הנקובים בסעיף  10.3להלן ,וכל זאת בהיקף של
למעלה מ 2-פעמים ,במצטבר לכל ההפרות המנויות בסעיף א זה ,במהלך
כל תקופת ההתקשרות;
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למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי החברה אינה מתחייבת להנפקת הזמנות
שירותים בהיקף כלשהו .לפיכך ,על הספק להיערך לביצוע מלוא
השירותים ,בכל היקף שיימסר לטיפולו בהתאם להוראות החוזה.
ב.

החברה החליטה לבטל את החוזה או הזמנת שירותים עם הספק בהתאם
להוראות סעיפים  9.3-9.4להלן ,או התקיימו אילו מהנסיבות המתוארות
בסעיף  9.4להלן ,אף מבלי שהחברה ביטלה את החוזה;

ג.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף ב לעיל ,ספק/מי מצוות המתכנן אשר מצוי
בניגוד עניינים בהתאם להוראות החוזה ו/או ספק/מי מצוות המתכנן
אשר הונפקה עבורו הזמנת שירותי בסבב מחזורי מבלי שהודיע לחברה
על ניגוד עניינים שבין פעילותו לבין השירותים מושא הזמנת השירותים;

ד.

הספק/נציג הספק נעדר מ –  2ישיבות או יותר במהלך תקופה של חודש
קלנדארי;

ה.

גריעה של מתכנן מצוות המתכנן בהתאם להוראות סעיף  8.5להלן;

ו.

ציון האיכות של ספק עודכן מתחת לציון האיכות המינימאלי הנקוב
במכרז או ציון איכות מינימאלי שיוגדר במהלך תקופת ההתקשרות;

ז.

הושהתה הזמנת שירותים לפרק זמן העולה על  6חודשים קלנדאריים
רצופים;

ח.

ספק מכרז המסגרת אינו בעל אישור הסמכה לתקן  ISO-9001מהדורה
 2008או כל מהדורה מעודכנת/תחליפית שלו;

ט.

ספק מכרז מסגרת אשר הוא ו/או מי מצוות המתכנן לא השתתפו
בהדרכות ו/או בהכשרות שנדרשו לשם כך מטעם החברה בהתאם
להוראות החוזה;

י.

ספק מכרז מסגרת לא הצליח לגייס מתכנני משנה מסוג ,בכמות או
באיכות הנדרשים לביצוע השירותים.

 .8.4.2הורתה החברה על השהייה ו/או גריעה של ספק/מי מצוות המתכנן ,תהיה החברה
רשאית )אך לא חייבת( להורות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,גם על
השהיית ו/או הפסקת השירותים המוענקים על ידו ,על פי הזמנת שירותים
שהונפקה זה מכבר במועד ההשהיה או הגריעה .הורתה החברה על השהייה או
גריעה כאמור ,תהיה רשאית החברה גם להורות על ביצוע השירותים האמורים
באמצעות ספק מכרז מסגרת אחר ,באמצעות הזמנת שירותים שתונפק בסבב.
אישרה החברה ,כי השירותים יוענקו באמצעות ספק מכרז מסגרת אחר ,אזי
יתווסף העומס של הספק המוחלף לעומס הקיים של הספק החילופי.
 .8.4.3מובהר במפורש ,כי בהתקיים אלו מהאירועים הנקובים בסעיף  8.4.1לעיל ,תהיה
החברה רשאית להורות ,באופן מידי ,על השהייה ו/או על גריעת הספק/מי מצוות
המתכנן ,אף ללא הליך של שימוע ,בירור או כל הליך מקדים אחר ,והספק מוותר
בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ,תביעה ודרישה בקשר לכך.
 .8.4.4גרעה ו/או השהתה החברה ספק מכרז מסגרת כאמור ,תהיה החברה רשאית )אך
לא חייבת( ,גם להוסיף לספקי מכרז המסגרת ,ספק חילופי ,וזאת הן באמצעות
עריכת מכרז מסגרת נוסף והן באמצעות פנייה למציע אשר הצעתו למכרז דורגה
כהצעה בעלת ציון האיכות במכרז הגבוה ביותר מלבד ספקי מכרז המסגרת שנבחרו
כזוכים במכרז ו/או באמצעות הליך השלמת המאגר .הוספת ספק מכרז מסגרת
תתבצע בהתאם להוראות סעיף  8.5להלן ,בשינויים המחויבים.
 .8.5תוספת/החלפת בעלי תפקידים

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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 .8.5.1נגרע בעל תפקיד מצוות המתכנן ,בשל הוראת החברה או שהחברה אישרה לספק
לגרוע מי מצוות הספק ,יחולו ההוראות הבאות:
א.

החברה תהיה רשאית להחליף את הספק או להורות לספק להעמיד באופן
מידי בעל תפקיד חילופי ,בעל כשירות זהה או עדיפה ,תוך תקופה אותה
תקצוב לשם כך החברה )להלן" :מועד החלפת בעל התפקיד"(.
בנסיבות האמורות  -הספק יציג בפני החברה את כל המידע והמסמכים
הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של בעל התפקיד החילופי בדרישות
החובה והאיכות הרלוונטיות עבורו.

ב.

עד למועד בו אישרה החברה לספק את החלפתו בפועל של בעל התפקיד
)ככל שאישרה( ,תהיה החברה רשאית להשהות באופן מידי ,פעילותו של
הספק וכל מי מטעמו על פי החוזה.

ג.

לא אישרה החברה לספק החלפה של בעל תפקיד ,תהיה החברה רשאית
לגרוע את הספק מספקי מכרז המסגרת ובהתאם לבטל את הזמנת
השירותים/החוזה שנחתם עמו או להורות על דחיית מועד החלפת בעל
התפקיד ועל השהייתו של הספק עד למועד האמור ,ויחולו בעניין זה
הוראות סעיף  8.4לעיל.

ד.

הספק יישא באחריות לכך שבעל התפקיד המוחלף ו/או מי מטעמו ,יבצע
חפיפה מלאה לבעל התפקיד החילופי ,באופן שבו יוכל בעל התפקיד
החילופי לבצע ולהשלים את השירותים כנדרש בהתאם להוראות החוזה,
ומבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או
ליקוי בשירותים ו/או בפרויקט .החפיפה תבוצע תוך כדי ביצוע
השירותים ובמגבלת התקופה אותה תקצוב לשם כך החברה ויחולו בעניין
זה יתר הוראות סעיפים  9.7-9.8לעיל.

ה.

מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר ,כי החלפת מי מצוות המתכנן
וכל הכרוך בהחלפה כאמור ,לרבות ביצוע החפיפה הנקובה בסעיף 11.6.6
לעיל ,תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק והספק יישא
בכל העלויות הכרוכות בכך ומבלי שיהיה זכאי להארכת לוח הזמנים
לביצוע השירותים ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי
הוראות החוזה ,לרבות סעדים בגין עיכובים בביצוע השירותים.

 .8.6מומחים נוספים לצורך מתן שירותים נוספים
.8.6.1

מובהר במפורש ,כי החברה תהיה רשאית ,בכל עת ,לדרוש מספקי מכרז המסגרת,
מראש ובכתב )לרבות במסגרת הוראת שינויים( ,להעסיק מטעמם ,בעלי מקצוע
מומחים )שאינם מהווים חלק מהמתכננים/מודדים( ,בתחומים ייעודיים ומיוחדים
שאינם כלולים בתכולת השירותים המסופקים או המצויים בתחום המומחיות של
מתכננים )בחוזה ,בהתאמה" :מומחים נוספים" ו " -השירותים הנוספים"(.

.8.6.2

לשם כך ,תהיה החברה רשאית לדרוש את הצגתם ואישורם של המומחים הנוספים
כאמור ,כתנאי להנפקת הזמנת שירותים )בין היתר ,במסגרת הוראת שינויים(.

 .8.6.3התמורה שתשולם לספק בגין מומחים נוספים תקבע במסגרת הזמנת השירותים
ובניכוי אחוז ההנחה הרלוונטי עבור הספק.
 .8.6.4למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי התמורה אשר תשולם לספק על פי החוזה
תכלול את מלוא השירותים שיוענקו על ידי צוות המתכננים וכן בנוסף על ידי כל
בעל תפקיד אחר או נוסף שהספק יידרש להעמיד לשם כך )לרבות מתכנני
משנה/מתכננים יעודיים וכיו"ב( .הספק יהיה זכאי לתמורה נוספת כמפורט בסעיף
 8.6.3לעיל ,אך ורק במידה שהחברה הורתה לספק בכתב ,לבצע שירותים נוספים
באמצעות מומחים נוספים.
 .8.7עדכון שוטף של ציוני האיכות
אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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 .8.7.1מובהר במפורש ,כי החברה מתעתדת לערוך ולנהל מנגנון של בקרה והערכת איכות
לספקי מכרז במסגרת ,באמצעותו ישקללו מספר פרמטרים אובייקטיביים
וסובייקטיביים ,המתייחסים לטיב ואיכות התפקוד של ספקי מכרז המסגרת ומתן
השירותים על ידם במהלך תקופת ההתקשרות )להלן" :בקרת איכות"(.
.8.7.2

במסגרת ניהול והפעלת בקרת האיכות )ככל שיערך( ,מתעתדת החברה להעניק
לספקי מכרז המסגרת ,מעת לעת ,ציוני איכות משוקללים ,בתדירות ועל בסיס
אמות מידה ומשקולות שיקבעו על ידי החברה במסגרת נהלי בקרת האיכות
שיוגדרו על ידה ובאמצעות גורמים המועסקים בחברה ו/או על ידה )לרבות מנהלי
פרויקט וכיו"ב(.

.8.7.3

מובהר בזאת ,כי במידה שהחברה תחליט לנהל מערך של בקרת איכות כאמור,
תקבע החברה נהלים גם בנוגע לעדכון השוטף של ציון האיכות לכל ספקי מכרז
המסגרת ,באופן שבו ישמש ציון האיכות המעודכן ,כבסיס לקביעת הציון הסופי
המשוקלל של הספק .מובהר במפורש בזאת ,כי ציון האיכות יוענק לספקי מכרז
המסגרת באופן שוטף מבלי שלמי מהם תעמוד זכות עיון ,מכל מין וסוג ,בציונים
אותם הזינו מי מהמועסקים בחברה ו/או על ידה ובהנמקות שניתנו על ידם.

 .8.7.4ציוני האיכות שיוענקו במסגרת בקרת האיכות ,יחליפו ו/או ישוקללו עם ציוני
האיכות שניתנו לספקים במסגרת המכרז ,והכול בהתאם לנהלים שיקבעו לשם כך
על ידי החברה.
 .8.7.5מובהר במפורש ,כי עד להשלמת הליכי בקרת האיכות ,הטמעתם ויישומם ,יהיה כל
ספק ,בעל ציון האיכות שהוענק עבורו במסגרת המכרז ,לכל דבר ועניין בקשר עם
החוזה.
.8.7.6

עודכן ציון איכות לספק ו/או למי מהספקים באופן שבו ציון האיכות המעודכן ירד
מתחת לציון האיכות המינימאלי עבור מתכנן ,יגרע או יושהה הספק/מי מצוות
המתכנן ויחולו בעניין זה הוראות סעיפים  8.4-8.5לעיל.

 .8.7.7הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,כי ידוע לו שבמועד חתימת החוזה ,טרם גובש מתווה
ונהלים ברורים לבקרת איכות ואף ייתכן שאלא לא יגובשו במהלך תקופת
ההתקשרות .לאחר גיבוש מתווה ונהלים ברורים לבקרת האיכות )אם בכלל( ,וטרם
מימושם על ידי החברה ,תשלח החברה לכל ספקי מכרז המסגרת עדכון בנושא.
מובהר במפורש ,כי מתווה בקרת האיכות ועדכון ציוני האיכות שיבוצעו על פיו,
יונהגו באופן שוויוני עבור כל ספקי מכרז המסגרת ,ממועד בו תחל החברה ליישמם,
והם יחייבו את הספק לכל דבר ועניין בקשר עם החוזה .בחתימתו על החוזה ,הספק
מסכים לאמור וכן מוותר ,מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ,דרישה או תביעה
בקשר לכך )לרבות לעניין העדר זכות העיון לציונים ולהנמקותיהם(.
.9

תקופת ההתקשרות וביטול החוזה/הזמנת שירותים
 .9.1תקופת התקשרות עם ספק מכרז המסגרת ,תהא לפרק זמן של  36חודשים ,החל ממועד
חתימת החברה על החוזה .החברה בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך
את תקופת ההתקשרות האמורה לתקופה או תקופות נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת
הארכה כוללת של עד  24חודשים ,וזאת בהודעה מוקדמת ,בכתב ,של  30ימים טרם תום
תקופת התקשרות )בנספח זה ,ביחד או לחוד" :תקופת ההתקשרות"( .מבלי לגרוע מהאמור,
מובהר במפורש ,כי הספק יהיה זכאי לקבל הזמנות שירותים ,אך ורק בכפוף להמצאת כל
המסמכים הנדרשים על פי החוזה ,לרבות אישורי ביטוח ,הצהרות בדבר ניגוד עניינים
וכיו"ב ,וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת להוות דחייה למועד תחילת תקופת ההתקשרות.
 .9.2על אף האמור בסעיף  9.1לעיל ,מובהר בזאת במפורש ,כי במידה והחברה הנפיקה הזמנת
שירותים עבור הספק ,תעמוד הזמנת השירותים בתוקפה לעניין תכולות השירותים הכלולות
במסגרתה בלבד ,עד לתום תקופת השירותים שנקבעה בהזמנת השירותים ,וזאת אף
שתקופת ההתקשרות חלפה במועד האמור ,למעט אם תחליט החברה לבטלה ,במסגרת
הוראת שינויים ו/או בהתאם להוראות סעיף  9.4להלן .לא ביטלה החברה את הזמנת
השירותים ,ויחולו על תכולות השירותים הכלולות במסגרתה יתר הוראות החוזה.
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 .9.3ביטול החוזה ו/או הזמנת שירותים מטעמי נוחות
 .9.3.1החברה בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא,
שנימוקיה ימסרו לספק ,לבטל את החוזה ו/או הזמנת שירותים ,כולה או חלקה,
וזאת בהודעה מוקדמת של  30ימים )להלן" :הודעת ביטול החוזה"(.
.9.3.2

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי ביטול החוזה ו/או הזמנת
שירותים כאמור ,הנן זכויות המוקנות לחברה ,וכי הוא מוותר בזאת באופן בלתי
חוזר וכן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ,דרישה ותביעה בקשר לכך.

 .9.3.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר כל ספק ,מובהר בזאת במפורש ,כי
החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה ו/או
כל הזמנת שירותים ,ללא כל הנמקה ומבלי שתידרש לערוך שימוע ו/או בירור נוסף
לספק )לרבות בנסיבות בהן תבקש החברה לבצע את יתרת השירותים הכלולים
בהזמנת השירותים שבוטלה ,באמצעות מי מיתר ספקי מכרז המסגרת( ,באיזה
מהנסיבות הבאות:
א.

בסיומו של כל שלב תכנון ו/או בסיומה של כל אבן דרך לתשלום באיזה
משלבי התכנון; וגם

ב.

בנסיבות בהן התגלה במהלך תקופת השירותים ,כי מתן השירותים
מחייב כשירות מיוחדת שאינה מצויה אצל המתכנן; וגם

ג.

בנסיבות בהן הוחלט במהלך תקופת השירותים ,על שינוי שיטת הביצוע
של הפרויקט ,לרבות שינוי שיטת ביצוע הפרויקט מ/ל פרויקט ,BOT ,TK
 CM ,PFIוכיו"ב; וגם

 .9.4ביטול החוזה ו/או ביטול הזמנת שירותים בגין הפרת חוזה
 .9.4.1החברה בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את החוזה ו/או כל
הזמנת שירותים ,בכל מקרה בו הפר הספק איזה מהוראות החוזה )לרבות הפרה
של איזה מהוראותיה של הזמנת שירותים( ,הפרה שאיננה יסודית ,ובלבד שניתנה
לספק הודעה ,מראש ובכתב ,של  14ימים והספק לא תיקן את ההפרה ,תוך
התקופה כאמור.
 .9.4.2עוד מובהר ,כי החברה בלבד ת הא רשאית לבטל את החוזה ו/או כל הזמנת
שירותים ,בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה )לרבות הפרה של איזה מהזמנות
השירותים שהונפקו עבורו( ,הפרה יסודית ,ובלבד שניתנה לספק הודעה ,מראש
ובכתב ,של  7ימים והספק לא תיקן את ההפרה ,תוך התקופה כאמור.
 .9.4.3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי ביטול החוזה ו/או הזמנת השירותים כאמור ,לא
יחייבו את החברה לערוך ישיבת שימוע ו/או בירור נוסף לספק ,כתנאי לביטול
החוזה ,לרבות בנסיבות בהן תבקש החברה לבצע את יתרת השירותים הכלולים
בחוזה ו/או בהזמנת השירותים שבוטלה ,באמצעות מי מיתר ספקי מכרז המסגרת.
 .9.4.4מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי הוראות כל דין או חוזה זה ועל אף
האמור בסעיפים  9.4.1-9.4.3לעיל ,בקרות ,אחד או יותר ,מן המקרים הבאים,
תהיה החברה רשאית לבטל ,לאלתר את החוזה ו/או כל הזמנת שירותים ,אף ללא
כל התראה ,או הודעה מוקדמת ואף – למען הסר ספק – מבלי שתידרש החברה
לערוך כל ישיבת שימוע ו/או בירור לספק ,כתנאי לביטול החוזה:

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

א.

הספק מצוי בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים כמפורט בחוזה.

ב.

החברה החליטה לגרוע ו/או להשהות את הספק ו/או מי מצוות המתכנן
בשל איזה מהנסיבות המתוארות בסעיף  8.4להלן.

ג.

הוגשה כנגד הספק ו/או מתכנן משנה בקשה לפירוק ו/או להקפאת
הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או
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מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 30
ימים ממועד הגשתה.
ד.

הוצא צו פירוק נגד הספק ו/או מתכנן משנה ו/או שהספק ו/או מתכנן
משנה קיבלו החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדם צו כינוס נכסים או
צו הקפאת הליכים או שמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע או מונה
להם מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל
בתוך  30ימים ממועד הגשתו.

ה.

הוטל עיקול על רכוש ו/או מתכנן משנה ,כולו או מקצתו או לחילופין,
בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור באופן המונע או עלול למנוע
מבעדם את ביצוע השירותים )כולן או חלקן( ,והעיקולים כאמור לא
בוטלו בתוך  30ימים ממועד נקיטתם.

ו.

הספק ו/או מי מצוות הספק )לרבות מי ממתכני המשנה( ו/או מנושאי
המשרה בהם ,הורשע בפס"ד ,בביצוע עבירה פלילית או נפתחה נגדם
חקירה פלילית באזהרה או הוגש כנגדם כתב אישום בגין עבירות פליליות
ו/או עבירות אחרות )אף שאינן פליליות( בתחום המקצועי הקשור למתן
השירותים.

 .9.5מובהר ,כי ביטול החוזה לא יחייב את ביטול הזמנות השירותים שהונפקו זה מכבר לספק,
וכן כי ביטול הזמנות שירותים לא יחייב את ביטול החוזה ,אלא אם כן קבעה החברה אחרת
במפורש.
 .9.6בוטל החוזה ו/או איזה מהזמנות השירותים ,מכל סיבה שהיא ,תהיה החברה רשאית ,מבלי
לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי הוראות כל דין ,להמשיך את ביצוע השירותים
בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכלל האמור :להמשיך
בביצוע השירותים במישרין עם מי מספקי מכרז המסגרת האחרים ו/או עם מי מצוות הספק
)לרבות במישרין עם מי מצוות המתכנן ,לרבות מי ממתכנני המשנה( ו/או מועסקים
נוספים/אחרים של הספק ,והספק מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך.
 .9.7ביטלה החברה את החוזה ו/או הזמנת שירותים ,מכל סיבה שהיא ,יישא הספק באחריות,
כחלק בלתי נפרד מהשירותים ,לערוך על אחריותו ועל חשבונו ,חפיפה מסודרת ורציפה וכן
לשתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט ,הספק חלופי והמתכננים מטעמו ,אשר ימונו,
ככל שימונו ,על ידי החברה ,לביצוע השירותים ,ובכלל האמור :יעביר את כל המסמכים,
המידע ותוצרי התכנון שבוצעו על ידו בקשר עם הפרויקט והשירותים ,לחברה ו/או לכל מי
מטעמה ,וזאת מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ,פיצוי ו/או שיפוי ובמסגרת לוחות
הזמנים שיוגדרו על ידי החברה .מובהר במפורש ,כי עריכת החפיפה ויתר התחייבויות הספק
על פי סעיף  9.7זה לעיל ,יהוו תנאי לתשלום יתרת התמורה המגיעה לספק בגין שירותים
שביצע עד למועד ביטול החוזה ו/או הזמנת השירותים ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
המגיע לחברה על פי החוזה ו/או על פי דין )לרבות פיצויים מוסכמים בגין עיכוב במסירת
תוצרי השירותים(.
 .9.8בוטל החוזה ו/או בוטלה הזמנת שירותים לפני השלמתן של תכולות השירותים הכלולות
במסגרתה ,אזי בכפוף לכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי החוזה ו/או על פי דין ,יהיה
הספק זכאי לתשלום המשקף רק את ההיקף החלקי של השירותים שהוענקו על ידו בפועל,
מתוך סה"כ השירותים אשר אמורים היו להיות מוענקים על ידו ,ללא כל פיצוי ו/או שיפוי
נוספים.
 .9.9מובהר בזאת ,כי ביטול החוזה בהתאם להוראות סעיפים  9.3-9.4לעיל ,לא יגרע מכל זכות
אחרת העומדת לחברה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 .9.10תכולת ההתקשרות
 .9.10.1במסגרת המכרז התקשרה החברה עם הספק וכן עם ספקי מכרז מסגרת נוספים
לצורך קבלת שירותי תכנון עבור פרויקטי אחזקה ,פרויקטים קטנים )פרויקטים של
כבישים "אזוריים" ו/או של כבישים "מקומיים" כהגדרתם בספר הנחיות תכן
אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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גאומטרי לדרכים בינעירוניות של משרד התחבורה( וכן פרויקטים במוקדי סיכון,
בפילוח למרחבים גאוגרפיים ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה ,להנפיק עבור
ספקי מכרז המסגרת ,הזמנות שירותים עבור פרוקטים מסוגים ובהיקפים שונים
ומגוונים נוספים.
 .9.10.2בהקשר זה מובהר במפורש ,כי אין ולא יהיה באמור בסעיף זה לעיל ,על מנת לגרוע
מזכותה של החברה להמשיך ולהנפיק הזמנות שירותים מספקים שאינם מנויים על
ספקי מכרז המסגרת ,בנסיבות בהן השירותים נדרשים כחלק מהוראת שינויים
חוזית או כהרחבת התקשרות עם מי מהספקים האמורים או שההתקשרות עם
ספקים כאמור נדרשת מן הטעם לפיו בנסיבות העניין או על פי דין ,הם היחידים
המסוגל לבצע את השירותים ,בין היתר בשל מגבלות של תקציב ,לוחות זמנים,
קבלת אחריות על תוצרי ניהול הפרויקט וכיו"ב ,הכול בהתאם להוראות החוזה.
 .9.10.3החברה תהיה רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לערוך הליך
של מכרז פומבי למתן שירותים זהים ,דומים ו/או תחליפיים לשירותים הנקובים
בחוזה ,וזאת חלף הנפקתן של הזמנות שירותים לספקי מכרז המסגרת ,לרבות
בתנאי איכות ו/או מחיר השונים מאלה הנקובים בטופס הזמנת ההצעות למכרז
ו/או מאלה הנקובים בחוזה ,וזאת בנוסף למתן השירותים באמצעות ספקי מכרז
המסגרת ו/או כחלופה להם ,והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות
כל טענה ,תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .9.10.4עוד מובהר כי בכוונת החברה לעדכן את חוזה התקשרות זה ,במהלך תקופת
ההתקשרות .בהתאם לאמור ,מובהר במפורש ,כי החברה תהא רשאית להחליף את
חוזה ההתקשרות בחוזה מעודכן ,בכל עת ,במהלך תקופת ההתקשרות ,וזאת
באמצעות הודעה בכתב שתישלח לשם כך לספקי מכרז המסגרת .ספקי מכרז
המסגרת יידרשו לחתום על החוזה המעודכן על כל נספחיו ועל כל שינוי ,עדכון,
הבהרה ,תוספת או החלפה שתיערך בו ו/או באיזה מהוראותיהם.
החליפה/עדכנה החברה את חוזה ההתקשרות ,יחייב זה את ספקי מכרז המסגרת
ממועד העדכון ואילך )להלן" :מועד התחולה"( ,בקשר עם השירותים ,לרבות בקשר
עם זכויות וחובות הצדדים ,וזאת רק בגין הזמנות שירותים שהונפקו לאחר מועד
התחולה ומבלי שספקי מכרז המסגרת יהיו זכאים לכל פיצוי ,שיפוי ו/או תשלום
מכל מין וסוג בקשר לכך .הזמנות שירותים אשר הונפקו לפני מועד התחולה,
יתנהלו בהתאם להראות החוזה אשר היה בתוקף במועד הנפקתן.
על אף האמור בסעיף זה לעיל ,מובהר בזאת במפורש ,כי מבלי לגרוע בשום צורה
ואופן מזכות החברה לביטול החוזה מטעמי נוחות ,שומרת החברה לעצמה את
הזכות לבטל הזמנת שירותים ו/או להתנות את המשך תוקפה של הזמנת שירותים,
בחתימה של הספק על חוזה מעודכן אשר יחול על הזמנת השירותים האמורה
)מכאן ולהבא(.
מובהר עוד במפורש ,כי ספק מכרז מסגרת אשר לא יחתום על איזה מהשינויים,
עדכונים ,הבהרות ,תוספות ו/או החלפות כאמור ,יגרע ממצבת ספקי מכרז
המסגרת והחוזה עמו יבוטל כך שהחברה תהיה רשאית לפנות למציע חילופי אשר
קיבל את הציון המשוקלל העוקב הגבוה ביותר )מלבד ספקי מכרז המסגרת שנבחרו
כזוכים במכרז( או לגייס ספק חילופי באופן אחר )לרבות במתכונת של "הליך
השלמת מאגר"( המתואר בטופס הזמנת ההצעות במכרז ,על מנת שזה יסווג כאחד
מספקי מכרז המסגרת.
 .9.10.5הוראות החוזה ,יחולו בנוגע לשירותים אותם יידרש הספק לבצע במסגרת הזמנות
שירותים שיונפקו עבורו במהלך תקופת ההתקשרות על פי הוראות חוזה זה.
שירותים אותם מעניק הספק על פי חוזים שנחתמו בינו לבין החברה עובר למועד
חתימת החוזה או עובר למועד עדכון החוזה )להלן" :חוזים ישנים"( ,יהיו כפופים
להוראות החוזים הישנים ,לכל דבר ועניין.
על אף האמור בסעיף  9.10.5זה לעיל ,מובהר במפורש כי כל הזמנת שירותים
שתיערך לאחר מועד תחילת תקופת ההתקשרות ,לרבות הוספות תכולה והרחבות
שיבוצעו לספק ,לאחר תחילת תקופת ההתקשרות ,בגין שירותים ו/או פרויקטים
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שלגביהם החל הספק להעניק שירותים לפני תחילת תקופת ההתקשרות ,יבוצעו
בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי הוראותיו ,אלא אם כן קבעה החברה אחרת,
במפורש ובכתב.
.10

הזמנות שירותים
 .10.1תנאי לביצוע שירותים באמצעות הספק ,יהיה משלוח של הזמנת שירותים שתונפק לשם כך
על ידי החברה )בחוזה" :הזמנת השירותים" או "הזמנת שירותים לפרויקט"( .במסגרת
הזמנת השירותים ,יוגדרו בין היתר ,לפי צרכי החברה :תכולת ופרטי השירותים
המבוקשים ,תקופת השירותים ותכולתם ,דיסציפלינות התכנון והתעריפים הרלוונטיים,
דרישות מיוחדות בנוגע לצוות המתכנן )לרבות מתכנני המשנה( ,סכום התמורה ו/או שיטת
התשלום ,אבני הדרך לתשלום ,המקדמה ושיעורה ,וכן לוח הזמנים המשוער לביצועם של
השירותים )בחוזה" :תקופת השירותים"( ,בעלי התפקידים נוספים והתמורה בגין ביצוע
השירותים.
מובהר במפורש ,כי תקופת השירותים שתיקבע בכל הזמנת שירותים ,תהיה לפרק הזמן
הדרוש להשלמת כל תכולות השירותים שהוגדרו בהזמנת השירותים האמורה ,אך בכפוף
ללוח הזמנים שיוגדר להשלמת כל אחת מתכולות השירותים האמורות ובכפוף לזכותה של
החברה לעריכת שינויים בתקופת השירותים ו/או לביטול החוזה וכל הזמנת שירותים
בהתאם להוראות סעיפים  9.3 -9.4לעיל.
מובהר במפורש ,כי החברה תהיה רשאית להנפיק הזמנת שירותים למתן שירותי תכנון עבור
כל הפרויקט או כל חלק ממנו .במסגרת האמור תהיה החברה רשאית על פי שיקול דעתה
הבלעדי להנפיק הזמנת שירותים עבור איזה משלבי התכנון בפרויקט )כולם או חלק מהם(
ו/או עבור שלב הביצוע ,הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתעמוד לספק
זכות מוקנית למתן השירותים במהלך כל שלבי הפרויקט.
מובהר בזאת במפורש ,כי במידה ובה הנפיקה החברה הזמנת שירותים עבור איזה משלבי
הפרויקט ,תעמוד לה הזכות )אופציה( להרחבת/הארכת תכולת השירותים גם עבור שלבי
הפרויקט הנוספים )כולם או חלק מהם( ,בהודעה שתימסר לשם כך לספק )בין לפני תום
שלב הפרויקט ובין לאחריו( ,הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .למען הסר ספק
מובהר בזאת ,כי לספק לא תעמוד כל זכות קנויה להשלמת/ביצוע השירותים בשלבי
הפרויקט )שלבי התכנון ו/או שלב הביצוע ,או כל חלק מהם( העוקבים וכי החברה תהיה
רשאית אף להנפיק הזמנות שירותים לשלבי התכנון/ביצוע כאמור )או כל חלק מהם( לספק
אחר הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .10.2כל הזמנת שירותים ,תתבצע באמצעות פנייה ישירה לנציג הספק ,באמצעות נציגי החברה
בלבד .מובהר ,כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה בגין שירותים שלא בוצעו בהתאם להזמנת
שירותים שהונפקה עבורו לשם כך על ידי נציג החברה ,בהתאם להוראות החוזה ,וזאת
למעט בנסיבות בהן אישר נציג החברה ,בכתב ,את ביצוע השירותים.
 .10.3ספק שהונפקה על שמו הזמנת שירותים ,ישיב את ההזמנה לחברה כשהיא חתומה במקום
הדרוש לשם כך על ידי הספק ,באמצעות מורשי החתימה מטעמו ,תוך  5ימים ממועד
הנפקתה של הזמנת השירותים .הספק יצרף להזמנת השירותים את כל המסמכים הנדרשים
במסגרתה )ככל שנדרשים מסמכים כאמור( .הספק יחל בביצוע השירותים במועד הנקוב
לשם כך בהזמנת השירותים ורק לאחר שימציא עבור החברה את הזמנת השירותים כשהיא
חתומה כנדרש ובצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתה .מובהר במפורש ,כי חתימת
הספק על הזמנת שירותים תהווה הסכמה מוחלטת לתוכנו לרבות לתמורה הכלולה
במסגרתו.
מובהר במפורש ,כי על הספק להשיב את הזמנת השירותים לחברה ,כשהיא חתומה על ידו
כנדרש וכוללת את כל המסמכים הנדרשים במסגרתה )לרבות אישורי ביטוח חתומים
ובלתי מסויגים ,מסמכי המתייחסים למתכנני המשנה וכיו"ב( ,תוך  5ימים ממועד
הנפקתה .לא המציא הספק את הזמנת השירותים במועד או באופן האמורים ,אזי מבלי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי החוזה ו/או על פי דין ,לרבות גריעה ו/או השהיה
בהתאם להוראות סעיף  8.4.1לעיל ,תהיה החברה רשאית לפנות את ספק מכרז המסגרת
העוקב )בסבב המחזורי או בהליך הפנייה התחרותית( ולהנפיק עבורו את הזמנת
השירותים ,וזאת מבלי שלספק תעמוד כל טענה ,תביעה ודרישה מכל מין וסוג בקשר לכך.
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 .10.4הונפקה עבור ספק מכרז מסגרת הזמנת שירותים בפרויקט ,המתייחסת לחלק מתכולות
השירותים הכלולים בחוזה ,תהיה החברה רשאית )אך בשום מקרה ,לא חייבת( ,להנפיק
עבור אותו הספק ,הזמנות שירותים ,המתייחסות לתכולות שירותים נוספות הקשורות
לאותו הפרויקט ,עבור יתר ספקי מכרז המסגרת )בחוזה" :הזמנת שירותים מסונפת"(.
הזמנת שירותים מסונפת ,תחייב אישור מראש ובכתב של הגורמים המוסמכים בחברה
)לרבות בדרך של מימוש הוראת שינויים( ,ובמסגרת האמור גם קבלת אישור תקציבי כתנאי
לביצוע תכולות השירותים הנקובה בהזמנת השירותים המסונפת .על הזמנת שירותים
מסונפת יחולו כל יתר הוראות החוזה המתייחסות להזמנת השירותים הכללית ,כהגדרתה
בסעיף  10.1לעיל.
 .10.5למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת במפורש כי הזמנת שירותים שהונפקה עבור ספק ,לא
תקנה לו זכות מכל מין וסוג לביצוע היקף ו/או תכולה מינימאליים של השירותים בקשר עם
הפרויקט שבגינו הונפקה הזמנת השירותים ו/או בקשר עם כל שלבי הפרויקט כמו גם שהיא
לא תקנה לספק בשום צורה ואופן זכות לביצוע תכולות שירותים נוספות בקשר עם
הפרויקט.
 .10.6החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי שתידרש לנמק את החלטתה
בשום צורה ואופן ,לבצע תכולות שירותים שונות ו/או שלבי שירותים שונים בקשר עם
הפרויקט באמצעות ספקי מכרז מסגרת שונים ובכלל זאת לפצל את ביצוע השירותים ו/או
להמשיך את ביצוע תכולות שירותים מסוימות שהחלו באמצעות ספק מסוים ,באמצעות
ספק מכרז מסגרת אחר .הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,שיפוי או תשלום והוא מוותר
בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ,תביעה ודרישה בקשר לאמור ,לרבות
טענות שעניינן הסתמכות ו/או זכויות קניין )רוחני או אחר( לביצוע כל תכולות השירותים
ושלבי הפרויקט.
.11

נציג המתכנן ,צוות המתכנן ,מתכנני משנה ומתכננים ייעודיים
 .11.1צוות המתכנן  -כללי
 .11.1.1המתכנן יספק ,על חשבונו ,במהלך כל תקופת ביצוע השירותים ולשם ביצועם ,כוח
אדם מקצועי ,מיומן ,אחראי ,בעל ניסיון ,כישורים וכן בעל כל הרישיונות,
ההיתרים ,ההרשאות ,ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי הוראות כל דין ו/או
הסכם ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע השירותים ,במסגרת לוח הזמנים ולשביעות
רצון המזמין )בחוזה זה" :צוות המתכנן"(.
 .11.1.2החברה תהיה רשאית לדרוש מהמתכנן ,כתנאי להנפקתה של הזמנת שירותים ו/או
תוך תקופה שתקצוב לשם כך לאחר הנפקתה של הזמנת שירותים )וכתנאי לתחילת
ביצוע השירותים( ,כי כל אחד מהגורמים המנויים בצוות המתכנן ,יאושרו על ידה
מראש ובכתב על ידי המזמין ,בהתאם לדיסציפלינות התכנון ולתנאי הכשירות
אותם תגדיר החברה עבור כל פרויקט.
 .11.1.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,המתכנן מצהיר ,כי כחלק בלתי נפרד
מצוות המתכנן ,ימונו מטעמו כחלק מצוות המתכנן ,בעלי תפקידים העומדים בכל
התנאים המקדמיים ו/או תנאי האיכות אותם תגדיר החברה עבורם בהזמנת
השירותים ובהעדר הגדרה פרטנית בהזמנת השירותים ,יידרש כל ספק להעמיד
מתכנני משנה מטעמו שהנם בעלי כשירות מינימאלית המפורטת בנספח ה לחוזה.
המתכנן לא יהיה רשאי לבצע איזה מהשירותים אלא באמצעות אותם מתכננים
העומדים בדרישות הרלוונטיות שהוגדרו באמצעות החברה ו/או שאותר אישרה
החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאי האישור .המתכנן מצהיר בזאת ,כי הודע לו
במפורש ,שהחברה התקשרה עמו ולמסור לו את ביצוע השירותים ,בין היתר ,בשל
התחייבותו לבצע את השירותים באופן אישי על ידי המתכננים העומדים בדרישות
החברה כאמור בהתאם להוראות תנאי סעיף  8.1זה.
 .11.1.4החברה ו/או מנהל הפרויקט יהיו רשאים ,להורות בכל עת ומכל סיבה שהיא ,על
החלפתו של כל אדם בצוות המתכנן או לסרב לאשר/לצרף אדם לצוות המתכנן או
להורות על שינוי בחלוקת התפקידים או על צירוף בעלי תפקידים נוספים לצוות
המתכנן .אין במתן האישור או בסירוב לתיתו או בהוראה להעביר אדם מצוות
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המתכנן או לשנות את חלוקת התפקידים בו או לצרף לו בעלי תפקידים נוספים כדי
לגרוע מחובתו של המתכנן לספק את השירותים ,במלואם ובמועדם ,לרבות
אחריותו לתוצרי התכנון .החלפת בעל תפקיד בצוות המתכנן תתבצע בהתאם
להוראות סעיפים  11.6.6-11.6.8להלן ,בשינוים המחויבים .למען הסר ספק מובהר,
כי ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה על ידי המזמין ו/או על ידי מנהל הפרויקט,
לא תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות המתכנן על פי החוזה,
והמתכנן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה ,מכל
מין וסוג שהן בקשר לכך.
 .11.1.5המתכנן לא יפסיק את העסקתו ו/או את פעולתו של כל גורם בצוות המתכנן ,אלא
באישור ,מראש ובכתב ,שיינתן לשם כך החברה בלבד .מבלי לגרוע מהאמור ,כל
שינוי שיבקש המתכנן לערוך במינויים ו/או בהחלפתם של מי מצוות המתכנן
מטעמו ,יהיה כפוף לאישורה של החברה ,מראש ובכתב ,וזאת מבלי לגרוע
מאחריות המתכנן על פי החוזה ו/או מבלי שיהיה באמור על מנת להטיל על החברה
אחריות כלשהי ,לרבות בגין עיכובים שנגרמו בשל כך בלוח הזמנים.
 .11.1.6המתכנן יעמיד לרשות הצוות המקצועי ,על חשבונו ,לאורך כל משך מתן השירותים,
את כל הציוד והאמצעים הדרושים לשם מתן השירותים .מבלי לגרוע מן האמור,
בכל עת בתקופת תוקפו של הסכם זה יפעיל המתכנן משרד ,הכולל מכשירי טלפון
ופקסימיליה זמינים וחיבור מהיר לתקשורת מחשבים באמצעות רשת האינטרנט
לרבות דואר אלקטרוני זמין ,ולעדכן את המזמין ואת מנהל הפרויקט ללא דיחוי
בכל שינוי בפרטיהם של הטלפון הפקס ,הכתובת ,הדואר האלקטרוני וכיו"ב.
 .11.1.7המתכנן יישא באחריות המלאה לכך שבכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות,
יוענקו השירותים על ידי כל אחד מצוות המתכנן ,בהיקפים ובזמינות הדרושים
לביצוע השירותים ,בכל אחד משלבי התכנון ,ובהתאם ללוח הזמנים ולתכולות
שנקבעו להשלמתן ובכלל זאת – בהתייחס לנסיבות בהן הורתה החברה על ביצועם
של שינויים ,לרבות הרחבת או צמצום הפרויקט/השירותים .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי המתכנן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספות ,תשלום ,פיצוי ו/או שיפוי בגין
שינוי בהיקף שעות העבודה של מי מצוות המתכנן )לרבות מתכנני המשנה(.
עוד מובהר בזאת במפורש ,כי בנסיבות בהן הורתה החברה על הרחבת הפרויקט או
השירותים ו/או על עדכון תכולות הפרויקט ,ולצורך עמידה במלוא התחייבויות
המתכנן על פי החוזה ,מחייבת הרחבת השירותים גיוס גורמים נוספים לצוות
המתכנן ,יישא המתכנן באחריות לגייס ולהציב גורמים נוספים בטיב ובהיקף
שיאושרו על ידי החברה מראש ושהנם מקצועיים ,מיומנים ,אחראים ,בעלי ניסיון,
כישורים וכן בעלי כל הרישיונות ,ההיתרים ,ההרשאות ,ההסמכות והאישורים
הנדרשים על פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע
השירותים .גורמים אלה יחשבו כחלק בלתי נפרד מצוות המתכנן ויחולו לגביהם כל
יתר הוראות החוזה בשינויים המחויבים .מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק ,כי
המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום ,תמורה ,שיפוי ו/או פיצוי בגין גיוס הגורמים
הנוספים כאמור ,מעבר לזכותו לקבלת תמורה שמקורה בשינויים בתכולת
ובמאפייני השירותים ו/או שינויים בתקופת השירותים על פי החוזה ובהתאם
לתנאיו.
עוד מובהר בזאת ,כי בנסיבות בהן הורה המזמין על צמצום הפרויקט או
השירותים ,והמתכנן סבור ,כי צמצום כאמור מאפשר את גריעתם של גורמים
בצוות המתכנן ,יהיה המתכנן זכאי לפנות אל המזמין בבקשה מנומקת ,בכתב,
לגריעת גורמים בצוות המתכנן כאמור ,וזאת מבלי שיהיה באישור המזמין כאמור,
על מנת לגרוע בשום צורה ואופן מהתחייבויות המתכנן על פי החוזה לרבות
התחייבויותיו להשלמת השירותים.
על אף האמור בסעיף  11.1.7זה לעיל ,מובהר בזאת ,כי לא יהיה בהיקפים ובזמינות
המתוארים בהזמנת השירותים )במידה ונקבעו כאלה( על מנת לגרוע בשום צורה
ואופן מחבותו של המתכנן להעניק את השירותים במלואם ובמועדם בטיב ובאיכות
הנקובים בחוזה .לשם כך ,המתכנן יישא באחריות להעמיד לרשות החברה ,לצורך
מתן השירותים ,את צוות המתכנן בהיקפים ובזמינות הכול ככל הדרוש לצורך
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ביצוע השירותים במלואם ובמועדם בהתאם להוראות החוזה ,הכול על אחריותו
המלאה והבלעדית של המתכנן ועל חשבונו ,ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה
ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג.
לא העמיד המתכנן את מי מצוות המתכנן בהיקפים ובזמינות הנקובים בסעיף
 11.1.7זה לעיל ,ישלם המתכנן למזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,פיצוי מוסכם
בשיעור של המשקף את הסך השווה לחלק היחסי של החודשים במהלכם אירעה
ההיעדרות של כל גורם בצוות התכנון מתוך סה"כ התקופה )בחודשים( הכלולים
באבן הדרך הרלוונטית ובמכפלת הסכום לתשלום באבן הדרך האמורה .הצדדים
מצהירים בזאת ,כי סכומי הפיצויים המוסכמים האמורים ,מהווים פיצוי מוסכם
והולם לנזק אותו רואים הצדדים כתוצאה מסתברת של הפרת התחייבויותיו
האמורות של המתכנן .עוד מובהר בזאת ,כי על אף האמור בכל דין ,לא יהיה
בפיצויים המוסכמים האמורים על מנת לגרוע מזכויות החברה לכל סעד אחר ו/או
תרופה ו/או זכות על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,וכן מבלי לגרוע מזכותו לביטול
החוזה ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר .להסרת ספק מובהר ,כי אין בתשלום
הפיצוי המוסכם דלעיל על ידי המתכנן על מנת להוות ויתור ו/או הסכמה כלשהם
של המזמין לביצוע ההפרות האמורות ו/או כל הפרה אחרת של הוראות החוזה.
 .11.2מתכנני משנה
 .11.2.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  11.1.3לעיל ,במידה והמתכנן אינו מעסיק מתכננים
בכל הדיסציפלינות הנדרשות עבור הפרויקט ,ישא המתכנן באחריות להעסיק
מטעמו לצורך מתן השירותים מתכנני משנה נוספים בעלי כשירות ייעודית
בדיסציפלינות אותם תדרוש החברה מהספק להעמיד לצורך השירותים בכל
פרויקט ופרויקט ,בשים לב להוראות סעיף  8.1לעיל .העבקת מתכנני המשנה,
תתבצע באמצעות התקשרות ישירה בין המתכנן לבין מתכנני המשנה ,הכל על
אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו של המתכנן.
 .11.2.2מובהר ,כי אישור החברה את מתכנני המשנה ו/או ביצוע השירותים )כולן או
חלקן( ,באמצעות מתכנני המשנה ,אינה פוטרת את המתכנן ו/או גורעת מאחריותו
והתחייבויותיו לפי החוזה או מטילה על החברה אחריות כלשהי והמתכנן יישא
באחריות מלאה ובלעדית לעמידה בלוחות הזמנים וכן לכל השירותים ולכל תוצרי
התכנון שיוענקו/שיערכו על ידי מתכנני המשנה וכן לכל מעשה ו/או מחדל ,לרבות
כל טעות ו/או השמטה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או תקלה ו/או אי התאמה ,מכל מין
וסוג שהם ,של מתכנני המשנה ו/או של כל מי מטעמם ,הכול כאילו בוצעו המעשה
ו/או המחדל האמורים במישרין על ידי המתכנן.
 .11.2.3המתכנן יישא באחריות הבלעדית לכל אלה :לשלם למתכנני המשנה כל תמורה ו/או
תגמול ו/או תשלום מכל מין וסוג שהם ,בגין כל פעולה ו/או עבודה ו/או שירות
שביצעו ,בקשר ישיר או עקיף עם הוראות החוזה באחריות המלאה; שמתכנני
המשנה יטמיעו בעצמם ויקיימו את כל ההוראות המפורטות בחוזה ,באופן שבו
יחייבו הוראותיו של החוזה ,את אותם מתכנני משנה לכל דבר ועניין" ,גב אל גב"
כאילו היו המתכנן; לפקח באופן הדוק ושוטף על עבודות מתכנני המשנה ,ולספק
למתכנני המשנה את כל השירותים וכן להעמיד לרשותם את כל הציוד ו/או
החומרים ו/או המתקנים ,ככל הדרוש לצורך ביצוע ו/או השלמת השירותים
בהתאם ללוח הזמנים ולאיכות הנדרשת בחוזה ,וזאת ללא כל תמורה נוספת על זו
הנקובה בחוזה; שכל מתכנני המשנה ,יהיו בעלי כל הרישיונות ,ההיתרים,
ההרשאות ,ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או
כל רשות מוסמכת לביצוע השירותים ,במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לדרישות
החובה ולהנחיות החברה; כל יתר ההתחייבויות הנקובות בסעיף  11.4.2להלן ,אשר
יחולו בשינויים המחויבים
 .11.2.4המתכנן לא ידרוש ולא יקבל ,במישרין או בעקיפין ,כל תשלום ,טובת הנאה או
הענקה ,בין בעין ובין בשווה כסף ,לרבות בדרך של עמלה ,קיזוז ,השתתפות ,מתן
שירותים הנדסיים מקצועיים ,דמי יעוץ ובכל דרך אחרת ומכל מין וסוג שהם,
ממתכנן משנה או ממתכנן ייעודי ו/או ממי מטעמם ,במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר
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עם העסקתם ומתן השירותים באמצעותם בפרויקט .הפרת סעיף זה תהא הפרה
יסודית של ההסכם.
 .11.2.5מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי החוזה ו/או על פי דין ,ישא המתכנן
באחריות המלאה והבלעדית לפצות ו/או לשפות את החברה וכל מי מטעמו ,מיד עם
דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה ,שנגרמו
לחברה ו/או לכל מי מטעמה ו/או שבהם נדרשה החברה ו/או כל מי מטעמה לשאת
בשל דרישה ו/או תביעה ו/או מעשה ו/או מחדל של מי ממתכנני המשנה כלפי
החברה ו/או בקשר עם הפרויקט ו/או השירותים ,והמתכנן מוותר בזאת באופן
סופי ,מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה ,מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
 .11.2.6החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להתקשר במישרין עם
מי ממתכנני המשנה ,בנסיבות בהן בוטל החוזה ו/או בוטלה הזמנת שירותים עם
המתכנן ,לצורך השלמת שירותי התכנון ו/או קבלת כל שירות אחר בקשר עם
הפרויקט ו/או בקשר עם פרויקטים אחרים )גם במידה ולא בוטל החוזה ו/או
הזמנת שירותים( ,וזאת מבלי שלמתכנן תעמוד בשל כך כל טענה ,דרישה בשל כך.
 .11.3התקשרות עם מתכנני משנה באמצעות החברה
 .11.3.1התקשרה החברה עם צד שלישי בהסכם לאספקתם של שירותים שונים הכלולים
במסגרת השירותים ,תהיה החברה רשאית )בכפוף למגבלות המוטלות עליו על פי
דין ,לרבות מגבלות הנובעות מעצם ההתקשרות שבינו לבין צד שלישי כאמור(,
לחייב את המתכנן להתקשר במישרין עם אותו צד שלישי לצורך אספקתם של
השירותים האמורים ,וזאת בתנאים מסחריים שנקבעו לשם כך בהתקשרות שבין
החברה לבין הצד השלישי .בנסיבות האמורות ,תתווסף לתמורה סכומים
המשקפים את התעריף החברה למתכנן/יועץ הרלוונטי הנוסף.
 .11.3.2התקשר המתכנן עם צד שלישי כאמור ,יחשב הצד השלישי כמתכנן משנה של
המתכנן לכל דבר ועניין ,ויחולו בעניין זה ,שאר ההוראות המפורטות בסעיף 11.2
לעיל.
 .11.4מתכננים ייעודיים
המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר כדלקמן:
 .11.4.1כי הובהר לו שבמסגרת ו/או לצורך ביצוע השירותים ,החברה תהיה רשאית ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל שירותי ייעוץ ותכנון שונים ממתכננים ייעודיים אשר
יועסקו במישרין על ידי החברה ,בקשר עם הפרויקט והשירותים ,וזאת מבלי
שתהיה למתכנן כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
 .11.4.2המתכנן יבצע את השירותים תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא ,עם המתכננים
הייעודיים וכן יישא באחריות לנהל את שירותי התכנון המתבצעים על ידי
המתכננים הייעודיים ,להתאים ,לסנכרן ולממשק את מועדם ,אופן וסדר ביצועם
של השירותים לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת על ידי המתכננים הייעודיים,
והכול על מנת להשלים את ביצוע השירותים ,באיכות הנדרשת ובמועדים הקבועים
לשם כך בלוח הזמנים ,ללא כל תמורה נוספת ,פיצוי ו/וא שיפוי ,לרבות כל אלה:
א.

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

ישתף ויעביר למתכננים הייעודיים כל נתון ו/או מידע שיש ברשותו ואשר
עשויה להיות לו השפעה על מתן השירותים ו/או על ביצוע המבנה בסמוך
וזאת לאחר קבלת המידע על ידיו .כמו כן יעניק המתכנן באישור ו/או
בהנחיית החברה ו/או מנהל הפרויקט ,הנחיות מקצועית למי מהמתכננים
הייעודיים וכן יפקח על פעולותיהם ויבצע את כל הדרוש על מנת להביא
לתאימות בין תוצרי התכנון השונים בקשר עם המבנה ,לבין עצמם
)תוצרי התכנון של המתכננים הייעודיים ושל צוות המתכנן( ,ובינם לבין
דרישות החברה.
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בין
ידי
עם
של

ב.

יבצע את כל הבדיקות ,הפיקוח והתיאומים הדרושים על מנת לשלב
כלל השירותים ותוצריהם שבוצעו על ידי צוות המתכנן ועל
המתכננים הייעודיים ,ביחס למכלול הנתונים והנסיבות בקשר
המבנה ,וביניהם לבין עצמם ,לכלל תוכנית אחידה ,שלמה ורציפה
המבנה.

ג.

ילווה ויסייע למתכננים הייעודיים בביצוע השירותים המסופקים על ידם,
ובמסגרת האמור יעניק להם כל מידע ,שירות ו/או סיוע שנדרש ו/או
שיידרש לצורך ביצוע והשלמת השירותים ,ללא כל תמורה נוספת ,פיצוי
ו/או שיפוי.

ד.

יתאם את פעולותיהם של הגורמים הרלוונטיים בכל צוות של המתכננים
הייעודיים ,בינם לבין עצמם.

 .11.4.3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המתכנן יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך
שכל תוצרי התכנון ויתר המסמכים שמופקים על ידי המתכננים הייעודיים יהיו
תואמים זה את זה ומתיישבים זה עם זה.
 .11.4.4המתכנן יישא באחריות הבלעדית לדווח לחברה ולמנהל הפרויקט ,בכתב ,על כל
ליקוי ו/או פגם ו/או אי התאמה ,מכל מין וסוג שהם ,בתוצרים ו/או בשירותים
המוענקים על ידי המתכננים הייעודיים ,וזאת מיד עם היוודע לו על כך ומבלי
שיהיה באמור על מנת לגרוע מכל חבות המוטלת עליו על פי החוזה.
 .11.4.5המתכנן יישא באחריות הבלעדית לכל עיכוב בלוח הזמנים וכן לכל אי התאמה ו/או
ליקוי ו/או פגם מכל מין וסוג שהם בתוצרי התכנון שמקורם במתכננים הייעודיים
ככל שאלה נגרמו ,בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של המתכנן ו/או
של מי מטעמו עם החברה ו/או עם המתכננים הייעודיים ו/או בשל הפרת איזה
מהתחייבויותיו הנוספות המפורטות בסעיף  11.4זה .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף
 11.4.4זה לעיל ,במקרה שבו קבעה החברה ,כי ביצוע השירותים עוכב בשל נסיבות
הכרוכות במישרין במעשה ו/או במחדל של המתכננים הייעודיים ושלא היה ניתן
למונעם באמצעות תיאום ו/או שיתוף פעולה של המתכנן ו/או של מי מטעמו,
תאריך החברה את לוח הזמנים לביצוע השירותים ,בגין תקופת העיכוב כפי שתקבע
על ידו ,וזאת מבלי שהמתכנן יהיה זכאי לכל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או כל
סעד אחר בשל כך.
 .11.4.6ידוע למתכנן והוא מסכים בזאת באופן בלתי חוזר ,כי לא יהיה בביצוע כל חלק
מהמבנה באמצעות המתכננים הייעודיים כמפורט בסעיף זה לעיל ,על מנת לגרוע
ו/או לשחרר את המתכנן מהתחייבויותיו ו/או מאחריותו כלפי החברה למילוי כל
תנאי החוזה ו/או להטיל על החברה כל אחריות כלשהי .עוד מותנה ומובהר בזאת
כי על אף כל דין ו/או הוראה המאפשרים חלוקת אחריות לתכנון ,לעריכה ,לפיקוח
עליון או לבקרה ו/או לקביעת חלוקת חיובים או תפקידים בין גורמים שונים
המעורבים במתן השירותים ,יישא המתכנן כלפי החברה באחריות מלאה לכל עניין
הנובע ממתן השירותים ובקשר עם המבנה ,לרבות בשירותי התכנון והפיקוח העליון
ובבקרה על שירותי המתכננים הייעודיים ופעולות הרישוי בקשר לפרויקט
המוטלות עליו על פי החוזה.
מובהר בזה ,כי אחריותו של המתכנן על פי סעיף זה לעיל ,הנה נוספת לאחריותו על
תוצרי התכנון שערך בעצמו ,ואין בה לגרוע מכל אחריות אחרת המוטלת עליו
בקשר לצוות המתכננים והיועצים.
 .11.4.7המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי התחייבויותיו המפורטות
בסעיף  11.4זה מהוות חלק בלתי נפרד מביצוע השירותים ,וכי בכל מקרה לא יהיה
זכאי בגין האמור לכל שיפוי ו/או פיצוי ו/או כל תמורה נוספת מעבר לזו הנקובה
בחוזה .המתכנן לא ידרוש ולא יקבל ,במישרין או בעקיפין ,כל תשלום ,טובת הנאה
או הענקה ,בין בעין ובין בשווה כסף ,במישרין ו/או בעקיפין ,לרבות בדרך של
עמלה ,קיזוז ,השתתפות ,מתן שירותים מקצועיים ,דמי יעוץ ובכל דרך אחרת ומכל
אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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מין וסוג שהם ,ממתכני המשנה ו/או מהמתכננים הייעודיים ו/או ממי מטעמם,
בקשר עם פעילותם במסגרת המבנה והשירותים.
 .11.5מעמד המתכנן ו/או מי מטעמו
 .11.5.1מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי המתכנן הינו "קבלן עצמאי" ,וכי לא קיים בין
הצדדים או מי מטעמם יחסים של עובד ומעביד ו/או יחס של מרשה ומורשה ו/או
יחסי שותפות ,וכי אין בכוחו של המתכנן לקבל על עצמו התחייבויות כלשהן בשמה
של החברה או של מי מטעמה .עוד מובהר בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,כי
לא יהיה בהתחייבויות המתכנן על פי סעיפים  11.1-11.4לעיל ,על מנת להטיל על
החברה אחריות ,מכל מין וסוג שהיא ,כלפי צוות המתכנן לרבות מתכנני המשנה
והמתכננים הייעודיים ו/או כל אחר הפועל מטעם המתכנן ו/או בהשגחתו ו/או
בפיקוחו ,בין בהיבטים הקשורים למימוש זכויות חוזיות ו/או מסחריות ובין
בהיבטים הקשורים למימוש זכויות נזיקיות ,ללא יוצא מן הכלל.
 .11.5.2מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר בזאת כי החברה לא תחשב ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,כשולח ו/או כצד להתקשרות עם מי מצוות המתכנן ,לרבות מתכנני
המשנה והמתכננים היעודיים ,הם לא יהיו זכאים מהחברה ,לכל תשלומים,
פיצויים ו/או הטבות אחרות בהקשר עם ביצוע החוזה; הוראה שניתנה על פיו;
ביטול או סיום החוזה וכן עיכוב או השהיית או הפסקת ביצוע השירותים מכל
סיבה שהיא ,וכי לא תוטל על החברה כל אחריות ו/או חיוב מכל מין ו/או סוג שהם
ביחס ו/או בקשר לצוות המתכנן ,לרבות מתכנני המשנה והמתכננים הייעודיים.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף  11.5.1לעיל והוראות סעיף 11.5.2
זה לעיל ,יחולו גם בנסיבות בהן ישתתפו המתכנן ו/או צוות המתכנן כאמור וכן
המתכננים הייעודיים ו/או כל מי מטעמם כאמור ,בישיבות מנהלת הפרויקט
ובישיבות תיאום ודיווח מטעם החברה ו/או בנסיבות בהן קיבלו צוות המתכנן,
לרבות מתכנני המשנה והמתכננים היעודיים ו/או כל מי מטעמם הוראות ו/או
הנחיות במישרין מהחברה ו/או ממנהל הפרויקט.
 .11.5.3המתכנן יישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו ,ימנעו מכל מעשה ו/או מחדל
העלולים ליצור ו/או לגרום לרושם כי בינו ו/או בין מי מטעמו ,לרבות צוות המתכנן,
לבין החברה התקיימו ו/או מתקיימים יחסי עבודה ו/או שהיחסים בינו ו/או בין מי
מטעמו ובין החברה ,שונים באופן כלשהו מהמוגדר בחוזה.
 .11.5.4המתכנן לבדו יישא באחריות לתשלום שכר ותמורה וכן כל התשלומים וההוצאות
המוטלות על מעסיק במישרין כלפי מועסקיו )בין כעובדים ובין כפרילנסרים(.
העסיק המתכנן עובדים מטעמו ,אזי מבלי לגרוע מכלליות האמור ישא באחריות
לתשלום שכרם וכל תשלום אחר ,לרבות תשלומים לביטוח לאומי וכל תשלום ו/או
הוצאה אחרת המוטלת על המתכנן ,כמעביד ,בהתאם להוראות כל דין .כמו כן,
יישא המתכנן באחריות שמתכנני המשנה מטעמו יחילו ויישמו את כל ההוראות
הנקובות בסעיפים  11.1-11.5לעיל ,גם כלפי עובדים וקבלני משנה הפועלים
מטעמם .מובהר בזאת ,כי החברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא
לבחון ו/או לבדוק את מילוי התחייבויות המתכנן כלפי מי מטעמו ,בהיבטים חוזיים
ו/או אזרחיים ו/או מסחריים ו/או בהיבטים הביטחוניים ו/או הבטיחותיים ו/או
הנזיקיים ,כליפ המועסקים מטעמו )כעובדים או כפרילנסרים( והמתכנן יישא
באחריות המלאה והבלעדית בקשר לכך.
 .11.5.5מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ומאחריות המתכנן על פי שאר הוראות
החוזה ,לרבות אחריותו כלפי החברה ,המתכנן יישא באחריות המלאה והבלעדית
כלפי כל המנויים בצוות המתכנן ,קבלני המשנה והמתכננים הייעודיים לכל נזק
ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או תקלה ,מכל מין וסוג שהם ,בין שמקורם בנזקי ממון,
בנזקי רכוש ו/או בנזקי גוף ,ישירים ו/או עקיפים ,שנגרמו לכוח האדם מכל סיבה
שהיא ,בין באתר ובין מחוצה לו ,בקשר עם השירותים ו/או שלא בקשר עם
השירותים ,במישרין ו/או בעקיפין ,וכן יפצה ו/או ישפה את צוות המתכנן בגין כל
נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או תקלה ,והוא מוותר בזאת כלפי החברה וכלפי כל
מי מטעמו על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
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המתכנן יפצה ו/או ישפה את החברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק ו/או
אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו לחברה ו/או שבהם נדרשה החברה לשאת,
והמצויים באחריותו של המתכנן על פי סעיף  11.5.4זה לעיל.
 .11.5.6על אף האמור לעיל ,אם תקבע רשות מוסמכת ,כי התקיימו יחסי עובד מעביד ו/או
יחסי שליחות בין החברה לבין המתכנן ו/או לבין מי מטעמו ו/או בכל מקרה בו
החברה תחויב לשאת בחיוב כלשהו בקשר לתביעה ו/או דרישה ביחס ו/או בקשר
עם המתכנן ו/או מי מטעמו ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או מחדליהם של מי מהנ"ל
ו/או כלפיהם ,ישפה המתכנן את החברה ,מיד על פי דרישתה הראשונה ,עבור כל
הפסד ,נזק או תשלום שנגרמו או שאותם נדרשה החברה לשאת כאמור.
 .11.5.7המתכנן יהיה אחראי כלפי החברה מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות
בכל הנוגע ליישום הוראות כל דין בקשר לסעיף  8זה לעיל.
 .11.6נציגי המתכנן
נציגי המתכנן לצרכי החוזה הם כדלקמן )להלן ,יחדיו" :נציגי המתכנן"(:
 .11.6.1בא כוח המתכנן ,אשר יהווה סמכות עליונה מטעמו בכל הקשור לחוזה ,הוא אותו
אדם שימלא אצל המתכנן ,מזמן לזמן ,את התפקיד של המנהל הכללי )להלן:
"הנציג הראשי"(.
 .11.6.2בנוסף לנציג הראשי ,יישא המתכנן באחריות למנות מטעמו ,במסגרת כל הזמנת
שירותים ,מתכנן שהנו בעל ידע ,ניסיון ,מיומנות מקצועית וכישורים בתחום תכנון
גאומטריה או תכנון הסדרי תנועה וכן יתר ההכשרות ,אישורים ,ההיתרים,
הרישיונות ,הרישויים ,ההסכמות ,התקנים והתעודות הנדרשים לביצוע השירותים
ואשר ישמש ,מטעם המתכנן ,במהלך כל תקופת השירותים ,כאיש קשר וכמתאם
בין המתכנן למזמין ) (s.p.o.cבכל ההיבטים המקצועיים הקשורים לביצוע
השירותים )להלן" :הנציג המקצועי"(.
הנציג המקצועי ,ירכז את המידע ,המסמכים והפעילות ,יפקח על ביצוע השירותים,
ידאג ליישומן של כל המטלות וההתחייבויות הנקובות בחוזה בקשר עם השירותים,
יהיה איש הקשר והמתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל ההיבטים
המקצועיים הקשורים לביצוע השירותים וכן יבצע כל פעולה אחרת ו/או נוספת ,על
אחריותו ועל חשבונו של המתכנן ,ככל הדרוש לצורך השלמת השירותים ,במלואם
ובמועדם .מובהר ,כי מקום עבודתו של הנציג המקצועי ,בשלב שירותי פיקוח עליון,
יהיה באתר ו/או במקום עליו יוסכם בכתב עם החברה .המתכנן יוודא ,כי הנציג
המקצועי ישמש בתפקידו במהלך כל תקופת השירותים.
במהלך כל תקופת השירותים ,יישא המתכנן באחריות לכך שהנציג המקצועי יבצע
את תפקידיו במסגרת השירותים אך ורק עבור החברה ,ומבלי לגרוע מהאמור ,לא
יבצע עבודות ו/או יעניק שירותים ,מכל מין וסוג ,לכל צד שלישי ו/או יעסוק בכל
עיסוק אחר ,בשכר או שלא בשכר ,וזאת בין בתחומים הקשורים לשירותים ובין
בתחומים נוספים ו/או אחרים ,אלא אם כן קיבל את אישור החברה לכך מראש
ובכתב.
הנציג המקצועי ישתתף בעצמו בכל ישיבה ומפגש בין הצדדים ו/או עם צדדים
שלישיים במסגרת ביצוע השירותים )לרבות רשויות מוסמכות( ,בין וכן יבצע כל
פעולה אחרת ו/או נוספת ,על אחריותו ועל חשבונו של המתכנן ,ככל הדרוש לצורך
השלמת השירותים ,במלואם ובמועדם.
נעדר הנציג המקצועי מ –  2ישיבות/מפגשים במהלך תקופה של חודש קלנדארי,
שלא בשל איזה מהנסיבות הבאות :מחלה ,אירוע אישי ו/או חופשה והמתכנן לא
שלח נציג חילופי ,יחולו הוראות החוזה המתייחסות להשהיה/גריעה של הספק/מי
מצוות הספק מהמאגר .בנוסף ,תהיה החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לגבות מהמתכנן פיצוי מוסכם מאבן הדרך העוקבת לתשלום במהלכה אירעה
ההיעדרות ,וזאת בסך השווה לחלק היחסי של החודשים במהלכם אירעה
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ההיעדרות של המתכנן מתוך סה"כ התקופה )בחודשים( הכלולים באבן הדרך
הרלוונטית ובמכפלת הסכום לתשלום באבן הדרך האמורה.
 .11.6.3פרטי ההתקשרות עם נציגי המתכנן ,לרבות מספרי הטלפון הנייח ,הטלפון הנייד
וכתובת המייל ,יימסרו למזמין במועד החתימה על החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש
ובכתב לנציג המזמין.
 .11.6.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי התחייבות של נציגי המתכנן כלפי המזמין ,תחייב
את המתכנן לכל דבר ועניין.
 .11.6.5הנציג הראשי יהיה זמין טלפונית ובמייל עבור המזמין בימי ובשעות העבודה
המקובלים .הנציג המקצועי יהיה זמין עבור המזמין במהלך כל תקופת השירותים
שבעה ימים בשבוע ובמהלך כל שעות היממה )למעט יום הכיפורים( .מבלי לגרוע
מהאמור :יהיה הנציג המקצועי זמין טלפונית ובמייל עבור המזמין בימי ובשעות
העבודה המקובלים ובנוסף יתייצב הנציג המקצועי במשרדי החברה ו/או באתר
ביצועו הפרויקט או בכל מקום אחר עליו יורה נציג המזמין וכן בכל עת שבה יידרש
לשם כך על ידי נציג המזמין ,על פי שיקול דעתו ,בהודעה מוקדמת ,הכול לצורך
עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של כל עניין הנוגע ו/או הנובע מתפקידו ו/או
מהתחייבויות המתכנן על פי החוזה ,וזאת מבלי שהמתכנן יהיה זכאי בשל האמור
לכל תמורה ,מכל מין וסוג שהיא בקשר לכך.
 .11.6.6המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
ומטעמים סבירים ,את החלפת הנציג המקצועי ,בהודעה מוקדמת של  14יום.
המתכנן מתחייב להחליף את הנציג המקצועי מטעמו בנציג אחר ,בעל אותם
סטנדרטים מקצועיים של הנציג המקצועי ,להנחת דעתו של המזמין ובכפוף
לאישורו מראש ובכתב ,בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור ,וזאת מבלי שתהיה לו
כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית לוח
הזמנים לביצוע איזה מהתחייבויות המתכנן על פי החוזה )להלן" :נציג המתכנן
החלופי"(.
המתכנן יישא באחריות לכך שהנציג המקצועי יבצע חפיפה מלאה לנציג המתכנן
החלופי ,באופן שבו יוכל נציג המתכנן החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם
להוראות החוזה ,מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או
פגם ו/או ליקוי בביצוע התחייבויות המתכנן על פי החוזה .החפיפה תבוצע במקביל
לביצוע התחייבויות המתכנן על פי החוזה ובמגבלת התקופה אותה יקצוב לשם כך
המזמין.
 .11.6.7המתכנן יודיע למזמין על החלפת הנציג הראשי מראש ובכתב .המתכנן לא יהיה
רשאי להחליף את הנציג המקצועי אלא לאחר שקיבל לשם כך את אישור המזמין
מראש ובכתב ובלבד שנציג המתכנן החילופי כאמור ,יעמוד בכל הסטנדרטים
המקצועיים של הנציג המקצועי המוחלף ,להנחת דעתו של המזמין .מובהר ומוסכם
בזאת באופן בלתי חוזר ,כי החלפת נציגי המתכנן וכל הכרוך בהחלפה כאמור,
לרבות ביצוע החפיפה הנקובה בסעיף  11.6.6לעיל ,תתבצע על אחריותו הבלעדית
ועל חשבונו של המתכנן.
 .11.6.8למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באישור נציגי המתכנן ,על ידי המזמין ו/או על
ידי מי מטעמו ,על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של המתכנן לביצוע מלא
התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או להטיל על המזמין אחריות בקשר עם מתן
האישור כאמור ו/או בקשר עם כל פעולה שבוצעה על ידי המתכנן ,נציגי המתכנן
ו/או חליפיהם.
.12

השהיית השירותים
 .12.1השעה המזמין את ביצוע השירותים על פי הסכם זה ,יהא המתכנן זכאי לתשלום בגין
העבודה שביצע בפועל עד למועד שנקבע בהודעת המזמין כמועד להפסקת ההסכם ,ללא
פיצוי נוסף .התמשכה השעיית ההסכם מעל לשישה חודשים ,יראו בכך כאילו הודיע המזמין
למתכנן על הפסקת ההסכם לצמיתות .למען הסר הספק ,אי תחילתו של שלב בתכנון,
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במסגרת תכנון בשלבים שנקבעו בהסכם זה או במגדיר המשימות ,לא תיחשב כהשעיה של
ההסכם וכי רק הודעת השעיה בכתב תחשב כהשעיה.
 .12.2מסר המזמין למתכנן בכתב על השעיית ביצוע שירותי התכנון ,יחולו בנוסף לאמור לעיל גם
הוראות אלה:
 .12.2.1היתה השעיית שירותי התכנון לתקופה של עד שנה ,בין אם תקופה זו נקצבה מראש
ובין אם הודיע המזמין על חידוש ההסכם בתוך פרק הזמן האמור מהפסקת הזמנתו
– יהא המתכנן חייב לשוב ולתת את השירותים לפי הסכם זה ,בתמורה הקבועה בו
לרבות הצמדות כמפורט בתעריף ולפי כל תנאיו וזאת בתוך  45ימים מהמועד בו
נמסרה למתכנן ההודעה על חידושו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי שאם יקיים
המזמין מעקב אחר היקפי העומס של המתכנן ,תיגרע מטלת התכנון שהושעתה
מכלל העומס המחושב למתכנן ולא תתווסף אליה אלא עם חידושה ,וזאת לאחר
חלוף ששה החודשים הראשונים להשעיית השירותים.
 .12.2.2עלתה תקופת ההשעיה על פרק זמן של שנה ,בין אם תקופה זו נקצבה מראש ובין
אם הודיע המזמין למתכנן על חידוש השעיית השירותים לאחר פרק הזמן האמור –
יהא המתכנן רשאי להודיע בכתב למזמין כי אינו מעוניין להמשיך בביצוע
השירותים לפי ההסכם .לא הודיע המתכנן כאמור בתוך שבעה ימי עבודה מיום
שנמסרה לו הודעת המזמין על חידוש ההסכם ,ייראה כמי שלא הסכים להוסיף
ולבצע את השירותים הקבועים בהסכם זה ובמסמכיו לפי כל תנאיהם ואת הזמנת
השירותים כמבוטלת.
 .12.2.3למרות האמור לעיל ,הרי אם הופסק ביצועו של הסכם זה מחמת מעשה או מחדל
רשלניים של המתכנן ,או אם ננקטו נגד המתכנן הליכי פירוק ,כינוס נכסים או
פשיטת רגל ,לפי העניין ,או שהוגש נגד המתכנן או מי ממנהליו כתב אישום או
שהורשע בפלילים בעבירה חמורה הקשורה לעיסוקו ו/או בעבירה שיש עמה קלון -
לא יהא המתכנן זכאי לכך שחידוש השירותים ייעשה על ידו ,וזאת מבלי לגרוע
מהוראות הסכם זה ומהוראות הדין בדבר אפשרותו של המזמין לבטל את ההסכם.
 .12.3עם סיום מתן השירותים לפי הסכם זה ,בין בשל הפסקתו ,בין בשל ביטולו ובין בשל השלמת
המטלות הקבועות לפיו ,יהא המתכנן אחראי להעביר את כל החומר התכנוני ,התוצרים
התכנוניים וכל מידע ונתון הרלוונטיים לתכנון ,באופן מסודר ומאורגן וכפי שיידרש ,לידי
המזמין או נציגו או לידי מי שהמזמין קבע לעניין זה  .למרות האמור בכל מקום אחר
בהסכם זה ,במסמכיו ובכל דין ,לא תהא למתכנן זכות עיכבון על מסמכים ועל תוצרי תכנון
שיגיעו לידיו ו/או שיכין במסגרת ביצוע ההסכם.
 .12.4עם השלמת מתן השירותים הקבועים בהסכם ובמסמכיו ייתן המזמין בידי המתכנן אישור
בכתב על סיום התחייבויותיו .לא יינתן אישור כאמור אלא לאחר שהמתכנן הגיש באופן
מלא ומסודר את כל תוצרי התכנון המעודכנים ,בהתאם להנחיות המזמין .אין במתן אישור
כאמור כדי לאשר את טיבה של עבודת התכנון או כדי לצמצם את אחריותו של המתכנן לה.
.13

התמורה ואופן חישובה
 .13.1בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של המתכנן לפי הזמנת השירותים והסכם זה ,מכל מין
וסוג ,ישלם המזמין למתכנן את התמורה הנקובה בהזמנת השירותים )להלן" :התמורה"(.
החברה תהיה רשאית בכל הזמנת שירותים ,להגדיר את אופני תשלום שכר הטרחה ובכלל
זאת ,לקבוע האם תשלום שכר הטרחה יחושב וישולם על פי תעריפי החברה למתכננים
ובאמצעות אבני דרך לתשלום ,או כתשלום שעתי .בכל אחת מהחלופות ,שתיבחר ,תשולם
התמורה באופן הבא:
 .13.1.1תשלום פאושלי על פי אבני דרך
בחלופה זו ,המתכנן יהיה זכאי תמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדם,
לתשלום המחושב בהתאם לתעריף המתכננים הרלוונטי )כלומר ,סה"כ התעריפים
ושלבי התכנון הרלוונטיים עבור כל הדיסציפלינות הכלולות בפרויקט בתוספת
 (10%והכל בניכוי אחוז ההנחה שנקב במכרז או בהליך השלמת המאגר או בהליך
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תחרותי אחר )במידה ואלה התנהלו במסגרת המכרז או במהלך תקופת ההתקשרות
על פי הוראות החוזה(.
המתכנן מצהיר ,כי התמורה מחושבת כפונקציה של תוצרי התכנון שיוכנו על ידי
המתכנן )לרבות מתכנני המשנה( ועל פי תעריפי המזמין הרלוונטיים.
סכום התמורה ,יחושב וישולם על פי אבני הדרך הבאות ,עבור כל שלבי התכנון
הכלולים בפרויקט גם יחד )לרבות שלב התכנון המוקדם ו/או שלב התכנון הסופי,
ככל שהם רלוונטיים ,וכן עבור שלב התכנון המפורט(.
התמורה בגין שרותי תכנון פרויקטים תשולם לספק על פי אבני הדרך הבאות או
בהתאם לאבני דרך חילופיות שינקבו בהזמנת השירותים )להלן" :אבני הדרך"(:
אבן דרך

תיאור

אחוז

1

הגשת תוכנית מדידה

10

2

השלמת תיאום סופי של מרכיבי התכנון ,הסדרי
התנועה ,תיאום תשתיות ראשוני )מידע(

25

3

השלמת תכנון מפורט ,שלבי ביצוע ,השלמת קידוחי
קרקע ותיאום תשתיות

30

4

השלמת הכנת החומר למכרז

10

5

אישור שיפוט 3

25

סה"כ
השלמת פיקוח עליון
6

]יתאפשר לחברה תשלום חלקי על חשבון אבן הדרך ,במהלך
תקופת הביצוע[

100%
בהתאם לאבני
הדרך המקובלות
בחברה לפ"ע.

מובהר במפורש ,כי ייתכנו מצבים לפיהם במועד הנפקתה של הזמנת שירותים
ביחס לשירותי התכנון ,טרם ידועים למזמין הפרטים המלאים של תכולת ו/או
עבודת התכנון הדרושה .לכן ,מוסכם בין הצדדים כי התמורה לה יהיה זכאי
המתכנן עבור כל שלב תכנון תיקבע על ידי החברה רק לאחר השלמתו של שלב
התכנון הרלוונטי ורק לאחר שהחברה ערכה תחשיב המשקף את תכולת התכנון
שבוצעה באמצעות המתכנן בפועל )להלן" :מועד קביעת התמורה"(.
לפיכך ובהתאם לאמור ,תהיה רשאית החברה לשלם את התמורה במתכונת דו-
שלבית כמפורט בסעיף זה להלן:

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

א.

בהזמנת השירותים שתונפק למתכנן ייקבע סכום המשקף מקדמה על
חשבון התמורה ,לה יהיה זכאי המתכנן בגין שלב התכנון מושא הזמנת
השירותים הרלוונטית )להלן" :המקדמה"(.

ב.

החברה תהיה רשאית לקבוע בהזמנת השירותים ,כי סכום המקדמה
ישולם למתכנן ,במלואו או בחלקו על פי אבני הדרך )להלן" :שיעור סכום
המקדמה החלקי"( .קבעה החברה ,כי סכום המקדמה לא ישולם
במלואו ,תגדיר החברה במסגרת הזמנת השירותים את שיעורה
המקסימאלי של המקדמה שתשולם למתכנן עד למועד קביעת התמורה.

ג.

הגדירה החברה את שיעור סכום המקדמה החלקי ,תשלם החברה
למתכנן את סכום המקדמה החלקי בהתאם לאבני הדרך לתשלום ,אך
באופן שבו שיעור סכום המקדמה החלקי לא יעלה על שיעור אבני הדרך
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לתשלום לשלב התכנון הרלוונטי .יתרת סכום המקדמה החלקי תשלום
לאחר וכחלק ממועד קביעת התמורה )ככל שנותרה תמורה כאמור(.
על אף האמור בסעיף קטן ג זה לעיל ,מובהר בזאת ,כי החברה תהיה
רשאית לשלם למתכנן את יתרת סכום המקדמה או אף לשלם למתכנן
סכומים נוספים על חשבון התמורה ,אף טרם מועד קביעת התמורה
והשלמת השירותים ,וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ומבלי שתהא מחויבת לעשות כן.
מובהר בזה כי במידה ותשלום התמורה ייערך במתכונת דו שלבית כאמור ,בשל
הצורך לאתר את כל העניינים שעשויים להשפיע על תכולת התכנון עד להשלמתו
ולמעט ביחס לבקשות של המזמין לשינויים ותוספות ,הרי שכל עניין שניתן היה
לאתרו בשקידה סבירה במסגרת עריכת התכנון ובחינת החלופות הרלוונטיות
עבורו ,לא יזכה את המתכנן בתוספת תמורה.
 .13.1.2תשלום שעתי
בחלופה זו ,הספק יהיה זכאי תמורת ביצוע השירותים ,לתשלום המחושב בהתאם
לתעריף שעתי )לכל הדיסציפלינות הכלולות בפרויקט( של ) ₪ 303.45המשקף
תעריף  2ליועצים בחברה ,בתוספת .(10%
 .13.2הצמדה למדד
התמורה לא תשוערך וכן לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג ,אם יקבע
אחרת בהזמנת השירותים.
 .13.3הוראת שינויים
הונפקה למתכנן הוראת שינויים בגינה קבעה החברה כי המתכנן זכאי לתוספת תמורה,
יחולו לגבי תמורת השינויים ,יתר הוראות סעיף זה לעיל ,בשינויים המחויבים.
 .13.4החזר הוצאות
בנוסף לתמורה ,יהא המתכנן זכאי להחזר על הוצאותיו הישירות ,בעניינים שאושרו מראש
ובכתב על ידי המזמין בלבד וכן בנוסף ,בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין להוצאתן
וכמפורט להלן .מובהר כי בכל מקרה ,החזר של כל הוצאה הניתנת להחזר לפי הסכם זה
יהא כפוף לתנאים דלהלן:
 .13.4.1אם הורה המזמין למתכנן כי עליו לבצע את הפעולה נשוא ההוצאה אצל ספק פלוני
או אצל מי מתוך רשימת ספקים שאושרה לכך – על המתכנן להראות כי נהג
בהתאם להוראה זו.
 .13.4.2כל הוצאה תאושר מראש ובכתב על ידי המזמין או מנהל הפרויקט .מובהר ,כי
המתכנן לא יהיה זכאי בשום מקרה להחזר הוצאות בנושאים שלא אושרו על ידי
המזמין וכן בסכומים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי המזמין או מנהל הפרויקט.
 .13.4.3המתכנן יציג לאישור המזמין קבלות וחשבוניות-מס )מקור או העתק מתאים
למקור( על מלוא סכום ההוצאות שאת החזרן הוא דורש.
 .13.5תשלום התמורה – הוראות כלליות
 .13.5.1אין בביצועו של תשלום כלשהו )לרבות תשלום המקדמה או התמורה עבור איזה
מאבני הדרך לתשלום( ,משום אישור של המזמין לכך שבוצעה עבודת התכנון או
שבוצעה באיכות ובהיקף הנדרשים.
 .13.5.2ההחלטה אם המתכנן השלים את מחויבויותיו בקשר עם השירותים )לרבות אבני
הדרך לתשלום( ,תהא מסורה לחברה או למנהל הפרויקט בהתאם למשימות
הקבועות בחוזה ובהזמנת השירותים.
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 .13.5.3המתכנן מצהיר כי ידוע לו שמעבר לתמורה לא יקבל כל תמורה או תשלום ,גם אם
בפועל נדרשו לשם השלמת התכנון יותר שעות עבודה ,תשומות כוח אדם ,משאבים,
מרכיבי תכנון וכיוצא באלה.
 .13.6עיכוב בתשלום התמורה ותשלום ביתר
 .13.6.1איחר המזמין בביצוע תשלום כלשהו אשר עליו לשלם למתכנן בהתאם להוראות
הסכם זה ,שלא בשל מעשה ו/או מחדל של המתכנן ,ישלם המזמין למתכנן בגין
הסכום ששולם באיחור ,ריבית בשיעור ריבית חשכ"ל אשר נקבעת על ידי החשב
הכללי של האוצר.
 .13.6.2במידה והמתכנן קיבל תשלומים מעבר לתמורה לה הוא זכאי על פי החוזה ,בין
היתר בהתאם לתוצאות קביעת התמורה ,ישא המתכנן באחריות להשיבם למזמין,
תוך  15ימים ממועד דרישתה בכתב ,בתוספת ריבית פיגורים ,כמפורט בסעיף זה
לעיל ,ממועד היווצרות החוב ועד למועד התשלום בפועל .אין האמור לעיל גורע
מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור ,מכל סכום
המגיע ממנו למתכנן.
 .13.7חשבונות ותנאי התשלום
 .13.7.1המתכנן יגיש לאישורו של מנהל הפרויקט חשבון בגין אבני דרך לתשלום ו/או בגין
תשלום שעתי ,לפי העניין ,בהתאם להנחיות המזמין כפי שיינתנו מעת לעת )להלן:
"נוהל הגשת החשבון"( ,בגין כל העבודות והשירותים שביצע במהלך התקופה
שבגינה הוגש החשבון .בכל חשבון יצוינו הפרטים הקבועים בנוהל הגשת החשבון.
 .13.7.2מנהל הפרויקט יהא רשאי לאשר את החשבון ,כולו או חלקו ,או לאשרו בסייגים.
 .13.7.3מובהר בזה ,כי אישור חשבון לא יהא ראיה לנכונות האמור בו ,לכך שהעבודה
שצוינה בו אכן בוצעה בהתאם להסכם או לחישוב התמורה לפיו.
 .13.7.4מתוך הסכום שאושר לתשלום יהא המזמין רשאי לנכות כל סכום שניכויו הותר
בהסכם זה במפורש ,ככל שהותר ,וההפרש )להלן" :תשלום הביניים"( ישולם
למתכנן.
 .13.7.5חשבון ישולם ב 5-לחודש הקלנדארי ,הסמוך לאחר חלוף  60ימים מיום שהגיש
המתכנן למנהל הפרויקט את החשבון ,ועד כמה שאישר אותו מנהל הפרויקט
לתשלום .כל הפעולות שעל המזמין ו/או על מי מטעמו לנקוט בקשר עם החשבון
יבוצעו במהלך פרק הזמן האמור .למרות האמור ,אם החזיר מנהל הפרויקט את
החשבון למתכנן לשם השלמות או הבהרות ,לא יימנה פרק הזמן שבו החזיק
המתכנן בחשבון במניין הימים לתשלומו ובתנאי שהשלמות היו סבירות בנסיבות.
 .13.7.6כל תשלום שישולם למתכנן ייראה כמקדמה על חשבון התמורה בלבד.
 .13.7.7לכל תשלום יתווסף מס ערך מוסף כחוק ,שישולם על ידי המזמין למתכנן ביום ה-
 15בחודש שלאחר החודש שבו שולם אותו חשבון ,ובלבד שעובר לתשלום
המע"מ מסר המתכנן למזמין חשבונית מס כחוק.
 .13.7.8עם סיום הזמנת השירותים ,מכל סיבה וטעם שהם ,תיערך בין הצדדים התחשבנות
מסכמת כלהלן:

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

א.

מתכנן יגיש חשבון סופי לתמורה לא יאוחר מ 60-מיום שבו הודיע
המזמין על סיום הזמנת השירותים.

ב.

תשלום התמורה שאושרה לא יהא תלוי בתנאי ו/או סייג כלשהו .המתכנן
מתחייב לפרט את תביעותיו הכספיות בפני המזמין מבלי שהפירוט
יגביל אותו בדרך כלשהי במקרה של הליך שיפוטי.
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ג.

.14

מובהר ,כי מתשלום כל חלק מהתמורה תהיה החברה רשאית לנכות
ולקזז ,כל סעד ,נזק ,פיצוי או שיפוי שנגרם לחברה בשל מעשה ו/או מחדל
של המתכנן.

שינויים ותוספות
 .14.1החברה תהיה רשאית ,בכל עת ,להורות למתכנן על תוספות או הפחתה בתכולות השירותים
)שאינם – למען הסר כל ספק – חלופות תכנון או תכולות הכלולות במסגרתן( )בחוזה:
"הוראת שינויים"( .כמו כן ,תהיה החברה רשאית במסגרת הוראת שינויים ,להורות למתכנן
על ביצוע "רה תכנון" בכל שלב תכנון וכן להורות למתכנן על שינוי שיטת הביצוע של
הפרויקט ובמסגרת האמור ,אף לדרוש את ביצועם של תכנון מפורט  DBוכן בקרת תכנון
ופיקוח על בשלבי הביצוע וכן להורות למתכנן ללוות את החברה בכל הליך משפטי )לרבות
באמצעות עריכת חוות דעת ומתן עדויות( ,הכול באופן ובתנאים הקבועים במגדיר המשימות
ובהתאם לתעריף החברה.
 .14.2כל שינויים במבנה או בהיקף העבודה הדרישות ממנה ,משכה ותכולתה ,שאינם בחינה,
בחירה ותכנון של חלופות תכנוניות ,לא ייעשו אלא במסמך "הוראת שינויים" החתום על ידי
מורשי החתימה של המזמין או בדרך אחרת שימצא המזמין לנכון .הוראת השינויים תקבע
את תכולת העבודה התכנונית הנדרשת לפיה ואת תמורתה ויחולו עליה כל הוראות הסכם
זה .הוראת שינויים יכולה לבוא מיוזמת המתכנן ו/או מנהל הפרויקט .מבלי לגרוע מהאמור
מובהר בזה כי לא יהא כל תוקף ולא תהא כל חבות על המזמין אלא מכוחה של הוראת
שינויים חתומה לפי סעיף זה .מובהר במפורש ,כי המתכנן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין
שינויים ותוספות ,ככל שזו לא אושרה מראש ובכתב על ידי המזמין בהתאם להוראות סעיף
זה והמתכנן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ,תביעה ודרישה בקשר
לכך.
 .14.3סבר המתכנן כי הוראת שינויים מחייבת שינוי בתמורה המגיעה לו ,יפנה ללא דיחוי למנהל
הפרויקט בדרישה מפורטת ובה יציג ניתוח של התמורה הנוספת המגיעה לו ,לטענתו ,בשל
אותה הוראה .מנהל הפרויקט יכריע בדרישה זו בכתב ,בתוך פרק זמן סביר .הכרעתו של
מנהל הפרויקט כאמור תהא מחייבת בין הצדדים ,אולם לא יהא בה כשלעצמה לשלול מן
המתכנן את האפשרות לטעון בהליך שיפוטי כנגד קביעה זו.
 .14.4מחלוקת על התמורה המגיעה למתכנן בגין הוראת שינויים לא תהווה הצדקה לעיכוב במתן
השירותים של המתכנן ולא תפגע באחריותו הכוללת של המתכנן כאמור בהסכם זה
ובמסמכיו או בחובותיו לפיהם.
 .14.5על הוראת שינוי יחולו כל יתר הוראות החוזה ,בשינויים המחויבים.
 .14.6קיבל המתכנן הוראת שינוי וסבר כי השינוי עלול לגרום לשינויים בלוחות הזמנים לביצוע
הפרויקט ו/או שינוי בעלות ו/או שינוי באיכות של המבנה )לרבות עמידותו ,הצורך
בתחזוקתו וכל תכונה אחרת שאינה משפיעה על בטיחותו( ,יודיע המתכנן על כך בכתב
ובאופן מפורט למנהל הפרויקט ,תוך ציון השינויים כאמור .נתן מנהל הפרויקט הוראה
להמשיך על פי הוראת השינוי לאחר שקיבל את הודעת המתכנן ,ימשיך המתכנן בתכנון על
פי הוראת השינויים והמבנה ייחשב שהוזמן לפי האמור בהוראות השינויים על כל ההשלכות
הנובעות מכך ולמזמין לא תהא טענה כלפי המתכנן בהתקיים ההשלכות שעליהן הצביע
המתכנן בכתב כאמור.
 .14.7התמורה בגין השינויים תחושב בהתאם לתעריף התכנון או כל תעריף אחר אותו תאמץ
החברה בקשר עם השינויים ובניכוי אחוז ההנחה.
 .14.8קיבל המתכנן הוראת תכנון לפי סעיף  7להסכם זה ,שאינה הוראת שינוי ,וסבר כי יש
להוציא בגינה הוראת שינוי ,יודיע על כך למנהל הפרויקט ולמזמין בכתב ללא דיחוי.

.15

שימוש במסמכים והגשתם
 .15.1כל תוצר תכנון אשר המתכנן חייב בהגשתו למזמין יוגש לכל הפחות במקור אחד ובקובץ של
תוכנת תיב"מ ) (pttכפי שתאושר על ידי המזמין.

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

עמוד  32מתוך 60

רחוב אריאל שרון  , 3אור יהודה ,מיקוד  , 650001ת.ד  1021טל 03-7355851 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

 .15.2עם סיום השירותים או הפסקתם מכל סיבה וטעם שהם ,יעביר המתכנן למזמין את כל
המסמכים האמורים ותוצרי התכנון שבידיו ,מקור והעתקים גם יחד ,בין שיוצרו על ידו ובין
שנמסרו לו על ידי המזמין או על ידי אחר בעבור המזמין ובכפוף לאמור בהסכם זה.
.16

קניין רוחני
 .16.1על אף האמור בכל דין ,לרבות בחוק זכות יוצרים ,התשס"ח ,2007-וכן בהוראות תקנות
המהנדסים והאדריכלים )כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע(,
התשנ"ה) 1994 -להלן" :תקנות האדריכלים"( ,מצהיר המתכנן באופן סופי ,מלא ובלתי
חוזר ,כדלקמן:
 .16.1.1המזמין יהיה הבעלים הראשון ,המלא והבלעדי בכל הזכויות הקשורות ו/או
הנובעות ,במישרין ו/או בעקיפין ,מהשירותים ו/או מתוצריהם ו/או בכל מידע
ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתן ,לרבות לעניין זה :פטנטים ,מדגמים,
זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות ,רשומות ו/או שאינן רשומות וכן בכל
תוצרי התכנון ,לרבות התוכניות ,התרשימים ,המסמכים ,החישובים ,השרטוטים,
נתוני בדיקה וביקורת ,מודלים ,תוצאות סקרים ,צילומים ,חשבונות ,שיטות
הבנייה ותכנון וכיו"ב )להלן ,יחדיו" :הזכויות בתוצרי התכנון"(.
 .16.1.2כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  16.1.1לעיל ,המזמין יהיה רשאי לבצע,
בעצמו ו/או באמצעות כל מי מטעמו לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים
אחרים שאינם המתכנן ו/או גורמים המנויים על צוות המתכנן ,כל שימוש הדרוש
לצרכיו באיזה מהזכויות בתוצרי התכנון )כולם או חלקם( ,לרבות שינוי ו/או
התאמה ו/או תיקון באיזה מהזכויות כאמור וכן שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון
במבנה נשואם ,והכל בכל עת ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
מובהר ,כי ככל שיידרש לכך על ידי המזמין ,ישא המתכנן באחריות הבלעדית ,על
חשבונו ,לאפשר למזמין ו/או לכל מי מטעמו בכל עת לבצע כל שימוש כאמור בסעיף
 16.1.2זה לעיל ,באיזה מהזכויות בתוצרי התכנון )לרבות זכויות בתוצרי התכנון
שמקורן בפעילות מי מצוות המתכנן( ,וזאת ללא תנאי ומבלי שיהיה זכאי לכל
תמורה נוספת בשל כך.
המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן מפורש ,מלא ובלתי חוזר ,כי האמור בסעיף
 16.1.2זה לעיל מהווה ,לכל דבר ועניין ,הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לבצע כל
שימוש באיזה מהזכויות בעבודות ההנדסיות ,וזאת בין היתר בהתאם להוראות
סעיף )12ב( ו – )12ג() (2לתקנות המהנדסים והאדריכלים.
עוד מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מזכויות
המזמין על פי סעיף  16.1זה לעיל ,כל שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון
אותו יבצע המזמין לצרכיו באיזה מתוצרי התכנון ומהזכויות בתוצרי התכנון,
לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם המתכנן ו/או גורמים
המנויים על צוות המתכנן ,לא יחשבו בכל מקרה כפגיעה ו/או כהפרה בזכותו
המוסרית של המתכנן ו/או של מי בצוות המתכנן ,לפי העניין ,באיזה מהזכויות
בתוצרי התכנון )ככל שקיימת למתכנן ו/או למי בצוות המתכנן זכות כאמור( ,כמו
גם שהם לא יחשבו כהטלת פגם ,סילוק ו/או שינוי צורה ו/או פגיעה בכבודם של
הזכויות בתוצרי התכנון ,המתכנן ו/או מי מצוות המתכנן.
 .16.2האמור בסעיף  16.1זה ,לרבות כל שימוש אותו יבצע המזמין בעצמו ו/או באמצעות מי
מטעמו באיזה מהזכויות בתוצרי התכנון ,לא יגרעו בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה
והבלעדית של המתכנן לשירותים שבוצעו על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו )לרבות צוות
המתכנן( ,לרבות לעניין זה לכל ליקוי ו/או פגם ו/או השמטה ו/או טעות ו/או אי התאמה
שנתגלעו בכל עת בשירותים בתוצרי התכנון ,והמתכנן יפצה ו/או ישפה את המזמין ,מיד עם
דרישתו הראשונה ,בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו למזמין ו/או
לכל מי מטעמו ו/או שבהם נדרש המזמין לשאת ,לפי העניין ,בקשר עם האמור .אין באמור
בסעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.
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 .16.3המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן מפורש ,מלא ובלתי חוזר ,כי האמור בחוזה זה,
מסדירים באופן מלא ומפורט ,לכל דבר ועניין ,את היקף אחריותו של המתכנן לתוצרי
התכנון וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף )12ג() (3לתקנות האדריכלים.
 .16.4כי מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי שאר הוראות החוזה ,המתכנן יישא באחריות
להטמיע בכל ההסכמים עם צוות המתכנן )לרבות קבלני המשנה( )להלן ,יחדיו" :מועסקי
המתכנן"( ,הוראות המשקפות והתואמות במלואן את מחויבות המתכנן וזכויות המזמין על
פי סעיף זכויות קניין רוחני זה ,באופן שבו יחולו הוראות סעיף זה במלואן ,גם על הקניין
הרוחני שמקורו ,במישרין ו/או בעקיפין ,בשירותים שהוענקו על ידי מי ממועסקי המתכנן.
 .16.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי מלבד אישור בכתב מטעם המזמין ,יהיה ביצוע
השירותים )כולם או חלקם( ,באמצעות מועסקי המתכנן ,מותנה בכך שמועסקי המתכנן
כאמור יחתמו על כתב התחייבות לזכויות קניין רוחני בנוסח המצורף לחוזה )להלן" :כתב
ההתחייבות"( .מבלי לגרוע מאחריותם המלאה של מועסקי המתכנן כלפי המזמין על פי
הוראות כתב ההתחייבות ,יישא המתכנן באחריות המלאה ,ביחד ולחוד עם מועסקי
המתכנן ,וכן יפצה ו/או ישפה את המזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל נזק ו/או
אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו למזמין ו/או שבהם נדרש המזמין לשאת ,שמקורן
בהפרת התחייבויות מועסקי המתכנן על פי סעיף זה.
 .16.6כי הוראות החוזה ,מסדירות באופן מלא ומפורט את שכר הטרחה וכן כל החזר הוצאות
מכל מין וסוג שהן ,להם יהיה המתכנן זכאי בגין ביצוע והשלמת השירותים וכן בגין ביצוע
והשלמת כל יתר התחייבויותיו המפורטות בחוזה ,וזאת בהתאם להוראות סעיף )12ג()(1
לתקנות האדריכלים.
 .16.7כי זכויות המזמין כפי שהן מפורטות בסעיף זה היו ידועות לו ומקובלות עליו ללא סייג ,טרם
התקשרותו בחוזה; כי שיקלל במסגרת התמורה את זכויות המזמין האמורות; כי התמורה
ושאר התשלומים להם יהיה זכאי בגין ביצוע השירותים ושאר התחייבויותיו על פי החוזה
משקפות וכוללות את הענקת הזכויות הנקובות בסעיף זה ,וכי המתכנן מוותר בזאת באופן
סופי ,מוחלט ,מלא ובלתי חוזר ,וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
 .16.8כי בכל מקרה ,בו יטען צד שלישי כלשהו ,כי איזה מהזכויות בתוצרי התכנון ,מפר פטנט או
זכות יוצרים ו/או כל זכות קניין רוחני אחר של אותו צד שלישי )להלן ,בהתאמה" :טענת
הפרה"( ,אזי מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף זה לעיל ,יישא המתכנן באחריות הבלעדית,
על חשבונו ,להגן על המזמין ו/או על מי מטעמו מפני אותה טענה או תביעה וישלם את כל
ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט עו"ד בהם נדרש המזמין לשאת ,מיד לאחר שנדרש לכך .המתכנן
יישא באחריות לאפשר למזמין ,על חשבונו ,להשתמש באיזה מהזכויות בתוצרי התכנון
נשוא טענת ההפרה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יפצה ו/או ישפה המתכנן את המזמין ,מייד
עם דרישתו הראשונה ,בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה ,מכל מין
וסוג שהם ,שנגרמו למזמין ו/או שבהם נדרש המזמין ו/או מי מטעמו לשאת בקשר עם טענת
ההפרה.
.17

העדר יחסי עובד ומעביד ,היעדר יחסי נציגות
 .17.1המזמין נותן את השירותים לפי הסכם זה כנותן שירותים עצמאי.
 .17.2הסכם זה אינו יוצר ולא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין מי מיחידי המתכנן,
עובדיו ,מנהליו ,שלוחיו ,וכל מי מטעמו.
 .17.3אם תקבע ערכאה מוסמכת בפסק דין סופי ,כי למרות האמור בסעיף זה התקיימו יחסי עובד
ומעביד בין המזמין לבין מי מיחידי המתכנן או מי מטעמו כאמור בסעיף זה לעיל ובשל כך
הוטלו על המזמין ו/או על מי מטעמו עלויות ו/או תשלומים ו/או עיצומים כלשהם ,הרי
שהמתכנן ישפה את המזמין ,בגין כל הוצאה ,עלות ,תשלום וכד' ,שהוטלו ו/או שיוטלו עליו
בגין קביעה כאמור ,ובלבד שהמזמין נתן למתכנן הודעה על תביעה כאמור בסמוך לאחר
קבלתה וכן נתן למתכנן אפשרות להתגונן מפני קביעה כאמור.
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 .17.4הסכם זה כשלעצמו לא יוצר בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין המתכנן ו/או מי מטעמו יחסי
שליחות ,סוכנות ,נציגות וכיוצא באלה .אם תושת על המזמין ו/או מי מטעמו עלות או חבות
בשל קביעה שיפוטית בפסק דין סופי ,אשר למתכנן ניתנה הזדמנות הוגנת להתגונן מפניו,
לפיה הציג עצמו המתכנן כסוכן ,כשלוח או כנציג של המזמין ,ישפה המתכנן את המזמין
בגין כל עלות כאמור.
 .17.5מסר המזמין בידי המתכנן ציוד ו/או חומרים ו/או מידע ,הרי ,מבלי לגרוע מחובותיו של
המתכנן לפי הסכם זה ,ייראה המתכנן כשומר שכר ביחס לאותם ציוד ,חומרים ו/או מידע.
.18

אחריות בנזיקין ושיפוי
 .18.1מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע השירותים תחול על המתכנן
ולפיכך אישוריה של החברה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בשירותים ו/או
אשר הוכנו ע"י המתכנן על פי הסכם זה ,לא ישחררו את המתכנן מאחריות המקצועית
המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או
כשרות או איכות השירותים ו/או התכניות או המסמכים האמורים.
 .18.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המתכנן אחראי כלפי החברה לכל נזק לגוף ו/או לרכוש
או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם לחברה ו/או למי
מעובדיה ,למתכנן ו/או למי מעובדיו המועסקים על ידו ,לצד שלישי כלשהו ,לשירותים עקב
מעשה או מחדל או טעות או השמטה של המתכנן או מי מטעמו כתוצאה ו/או בקשר עם
ביצוע השירותים.
 .18.3המתכנן פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל
אבדן או נזק הנמצא באחריות המתכנן ,כאמור בסעיפים  18.2 -18.1לעיל.
 .18.4המתכנן מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל נזק שיגרם לה ,ו/או דרישה ו/או תביעה
שתוגש נגדה לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהן תעמוד בקשר לכך וזאת על-פי פסק דין
שלא עוכב ביצועו של בית משפט מוסמך .החברה תודיע למתכנן על נזק ,דרישה ו/או תביעה
כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על החברה מפניה על חשבונו.
 .18.5החברה רשאית לקזז מן המתכנן התשלומים אשר המתכנן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או
מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהחברה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או
מחדל שהם באחריותו של המתכנן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לחברה מחמת
מעשה או מחדל שהם באחריותו של המתכנן כאמור לעיל.
 .18.6על המתכנן תחול ,בנוסף לאחריותו על טיב ואיכות תוצרי התכנון בכל הדיסציפלינות
הכלולות בשירותים )לרבות אלא שנערכו באמצעות מתכנני משנה מטעמו( ,גם אחריות
מלאה לביצוע תיאום התכנון ,ככל שתיאום התכנון הינו באחריות המתכנן בהתאם
להוראות הסכם זה וזאת מבלי לגרוע מאחריותם של המתכננים המקצועיים לתוצרי התכנון
שלהם.

.19

ביטוח
מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי דין,
מתחייב המתכנן לבטח ,לפני תחילת מתן השירותים ,על חשבונו הוא ,את אחריותו ואת אחריות
החברה ומדינת ישראל ומשרד התחבורה ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה
הניתנים על ידי המתכנן בביטוחים לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ,גבולות
האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים נספח ב' ,המהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה )להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים"( .בכל מקרה בכל הביטוחים יחולו גם
התנאים המפורטים להלן:
 .19.1במועד החתימה על ההסכם ו/או מועד קבלת הזמנת עבודה ראשונה מהחברה )לאחר
חתימת ההסכם( המאוחר מבין השניים ,וכתנאי להתחלת מתן השירותים ,ימסור המתכנן
לחברה את טופס האישור על קיום ביטוחים תקין תקף החתום על ידי מבטחיו ,חברת
ביטוח מורשית בישראל.
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 .19.2המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה ,אם תוקף האישור על קיום
ביטוחים עומד לפוג ,או אם תקופת הביטוח של אחת או יותר מפוליסות הביטוח הנכללות
באישור על קיום ביטוחים עומדת להסתיים מכל סיבה שהיא ,המתכנן ימסור לחברה אישור
על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו כאמור שיחליף את האישור הקודם
וזאת לא יאוחר מאשר  7ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור הקודם ו/או תוקף אחת או
יותר מן הפוליסות הנכללות בו ,ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד החברה .מסירתו
במועד וקיומו של אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחי המתכנן במשך
כל תקופת חלותו של הסכם זה ,מהווה תנאי יסודי בהסכם.
 .19.3המתכנן מתחייב לבדוק ולוודא שלכל יועץ ו/או מתכנן ו/או ספק מהצוות המקצועי המועסק
על ידו בקשר למתן השירותים ושאינו עובד המתכנן )להלן" :מתכנן המשנה "( יש ויהיה
ביטוח אחריות מקצועית בתוקף כל עוד הוא מהווה חלק ממתכנני המשנה של המתכנן וכל
עוד מוטלת עליו אחריות שבדין בגבולות אחריות והיקף כיסוי ההולמים את אופי השירותים
וסוג התכנון ובלבד שלא יפחתו מ –  ₪ 2,000,000לתובע ,מקרה ותקופה.
 .19.4עם עריכת גמר חשבון עם המתכנן בגין השירותים וכתנאי לו  -ימסור המתכנן לחברה טופס
אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף ל 12 -חודשים
שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח
של  12חודשים.
 .19.5המתכנן מתחייב לשלם את דמי הביטוח עבור פוליסות הביטוח הנכללות באישור הביטוחים
כסדרם ולמלא אחר כל תנאי פוליסות הביטוח.
 .19.6המתכנן ישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בפוליסות הביטוח וכן ישא בכל
אבדן ו/או נזק ו/או אחריות שאינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח של המתכנן ,שיגרם
עקב מעשה ו/או מחדל טעות או השמטה של המתכנן ומי מטעמו לרבות כל מי שבא מטעמו.
המתכנן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על פי הסכם זה לרבות נזקים
שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 .19.7פוליסות הביטוח תורחבנה לכסות את אחריותה של החברה ,של מדינת ישראל של משרד
התחבורה ועובדיהם היה ותוטל עליהם אחריות בגין שירותי המתכנן על פי הסכם זה ואו
בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה מצד המתכנן והפועלים מטעמו.
 .19.8המתכנן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
 .19.9הפר המתכנן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו על פי הפוליסות יהא
המתכנן אחראי אישית לנזקים שיגרמו לחברה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות
ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי החברה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור,
כלפי החברה .המתכנן מתחייב כי בפוליסות הביטוח יכלל תנאי הקובע כי לגבי נזקים
שיגרמו לצד שלישי כלשהו ולעובדי המתכנן המבטחים יהיו מנועים מלטעון כלפי החברה,
כלפי מדינת ישראל וכלפי משרד התחבורה ועובדיהם כי המתכנן הפר את תנאי הפוליסות.
 .19.10מוסכם בזאת כי הביטוחים הנדרשים על פי הסכם זה ,תנאי הביטוחים ,גבולות האחריות
ופרטים אחרים הקבועים באישור על קיום ביטוחים הינן דרישות מזעריות בלבד והמתכנן
יפעל על פי שיקול דעתו להרחבת גבולות האחריות ,להגדלת סכומי הביטוח ,להרחבת היקף
הכיסוי ורכישת ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,ובלבד שאלה לא יפחתו מהנדרש באישור
על קיום ביטוחים.
.20

פיקוח עליון/בקרת תכנון ופיקוח על במהלך הביצוע
 .20.1המתכנן יבצע את הפיקוח העליון/בקרת תכנון ופיקוח על ,לפי העניין ,בחריצות ובשקידה
מרביות ,בתיאום עם מנהל הפרויקט.
 .20.2כל הוראה מאת המתכנן ,הנוגעת לפיקוח עליון /בקרת תכנון ופיקוח על ,תועבר למנהל
הפרויקט והלה יעבירה לקבלן.

.21

ביטוח ואחריות לנזקים
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 .21.1בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות ביטוח המתכנן ו/או בין אישור עריכת
הביטוח לבין האמור בהסכם זה ובנספח ב' לו ,מתחייב המתכנן לגרום לשינוי הביטוחים
האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת
הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא
יטילו אחריות כלשהי על המזמין ו/או מדינת ישראל ו/או משרד התחבורה וכל הבאים
מטעמם ולא יצמצמו את אחריותו של המתכנן על פי החוזה ו/או על פי כל דין.
 .21.2בקרות אירוע המכוסה לכאורה במסגרת איזו מהפוליסות הנ"ל ,מתחייב המתכנן להודיע על
כך מיד בכתב למבטח ולמזמין ,ומתחייב לשתף עימם פעולה ככל שיידרש לשם שמירה
ומימוש של זכויות המזמין לפי הביטוחים האמורים ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס
המבוטח.
 .21.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב המתכנן למלא אחר כל דיני העבודה והביטוח
הלאומי והוראות מוסמכות של כל רשות סטטוטורית לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
באופן שכל עובדיו והפועלים מטעמו ,לרבות באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת במשך כל
תקופת הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי חוק הביטוח לאומי.
 .21.4הפרת הוראה מהוראות סעיף זה על ידי המתכנן הינה הפרה יסודית של הסכם זה.
 .21.5אין בעשיית הביטוחים כאמור כדי לפגוע באחריותו של המתכנן בהתאם לקבוע בהסכם זה,
לעבודה נשוא הסכם זה ולכל נזק העלול להיגרם כתוצאה ממנה.
 .21.6מובהר בזה ,כי הוראות הסכם זה ונספחיו בנוגע לביטוחי המתכנן אינם מהווים יעוץ ביטוחי
של המזמין למתכנן .למתכנן לא תהא כל טענה כלפי המזמין בדבר הלימותם של הביטוחים
האמורים ,היקפם או כל עניין אחר הקשור בהם.
.22

שיפוי
 .22.1נשא המזמין בהוצאה ו/או בעלות ו/או בנזק ,אשר על פי הסכם זה חלה החובה לפצות
בגינם על המתכנן ,ישפה המתכנן את המזמין על פי דרישתו הראשונה בגין כל הוצאה ו/או
עלות ו/או נזק כאמור ,כפי שהוטלו בפסק דין שלא עוכב ביצועו ,ובלבד שהמזמין נתן
למתכנן הודעה על הליך כאמור בסמוך לאחר קבלתו ונתן לו הזדמנות להתגונן מפניו.
 .22.2הוגשה תביעה נגד המזמין ,ימסור המזמין למתכנן הודעה על תביעה כאמור בסמוך לאחר
קבלתה וייתן למתכנן אפשרות סבירה והוגנת בנסיבות העניין להתגונן בפני תביעה כאמור.

.23

סודיות
המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,כדלקמן:
 .23.1כי ישמור בעצמו וכן יישא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת,
ללא הגבלה בזמן ,וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימוש ,במישרין ו/או
בעקיפין ,בתוצרי התכנון ובזכויות בתוצרי התכנון וכן בידיעות ,בפרטים ובמסמכים לרבות
כל רעיון ,תכנית ,מסמך ,המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה ,הפרויקט ו/או
השירותים ,בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום
ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור ,בכל מדיה שהיא ,שנמסרו לו או הגיעו לידו תוך כדי
ביצוע החוזה ,הפרויקט ו/או השירותים או בקשר ישיר ו/או עקיף אליהן ,למעט אם נתנה
לשם כך הסכמתו המפורשת של המזמין בכתב ומראש )להלן ,יחדיו" :המידע הסודי"(.
 .23.2מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף זה ,יהיה המתכנן רשאי ,להשתמש במידע
הסודי אך ורק לשם ביצוע השירותים.
 .23.3כי היה ויתיר המזמין את מסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ,תהא
העברתו מותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול המזמין ומול המתכנן ,ביחד ולחוד ,על
כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי המזמין וכלפי המתכנן בשמירה על סודיות המידע הסודי
באופן המגן על זכויות המזמין ,לכל הפחות כמפורט בסעיף זה .המתכנן יישא באחריות
המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי אשר יפר ,במישרין ו/או בעקיפין,
איזה מהוראות הנקובות בסעיף זה .אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד
שלישי.
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 .23.4כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  23.3לעיל ,יישא המתכנן באחריות המלאה לכך שכל
אחד מצוות המתכנן וכן מתכנני משנה )ככל שקיימים( ,יחתום מול המזמין ומול המתכנן,
ביחד ולחוד ,על תצהיר סודיות מטעם צוות המתכנן ,לפיו יהיה מחויב כלפי המזמין וכלפי
המתכנן בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות המזמין ,לכל הפחות
כמפורט בסעיף זה .המתכנן יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של
צוות המתכנן ומתכנן משנה )ככל שקיים( אשר יפר ,במישרין ו/או בעקיפין ,איזה מהוראות
הנקובות בסעיף זה .אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.
 .23.5כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על סודיותו,
ומבלי לגרוע מהאמור ,לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל המתכנן ,וכן מבלי
לגרוע מהאמור ,יודיע למזמין ,בכתב ומידית ,על כל מקרה של חשש לאובדן ,או של אובדן
המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו.
 .23.6כי בכל מקרה שבו הופנתה אל המתכנן דרישה על פי דין ,באמצעות כל גורם מוסמך ו/או כל
רשות מוסמכת ,למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו ,במישרין ו/או בעקיפין ,יודיע
המתכנן למזמין על כך מיד ובכתב .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,יאפשר המתכנן
למזמין ,שהות מספקת להתגונן ולמצות את כל ההליכים הנוגעים למסירת המידע הסודי
כאמור ,וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או לרשות הרלוונטיים.
 .23.7כי יישא באחריות להשיב למזמין את המידע הסודי שנמסר למתכנן ו/או לכל מי מטעמו,
לרבות לצוות המתכנן ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מי מטעמם ,על כל העתקיו ,וכן
להשמיד ,על פי דרישת המזמין ,כל מידע סודי שנמצא ברשות המתכנן ו/או ברשות כל מי
מטעמו כאמור.
 .23.8כי ידוע לו שאין ולא תהיה למתכנן ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע הסודי ו/או בכל
חלק ממנו ,לרבות אך מבלי לגרוע ,בכל המצאה ו/או חידוש ו/או פטנט ,שייווצר על בסיס
המידע הסודי.
 .23.9כי הובהר למתכנן שהפרת אילו מהתחייבויותיו על-פי סעיף זה לעיל עלולה לגרום למזמין
נזקים כבדים ,והמתכנן מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל נזק ,הפסד ו/או אובדן
כלשהו שייגרם לו מחמת הפרה כאמור .כן מצהיר ומסכים המתכנן ,כי בכל מקרה של הפרה
כאמור יהא המזמין זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר )לרבות קבלת צווים למיניהם( הקיימים
על-פי דין.
.24

היעדר ניגוד עניינים
 .24.1הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,כי יבצע את השירותים באופן
התואם את אינטרס החברה ,ובכלל האמור הוא וכל מי מצוות המתכנן )לרבות מתכנני
המשנה( ,לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים כלפי החברה; כי יישא באחריות להודיע לחברה,
ללא דיחוי ,על כל עניין במסגרתו יתעורר או שניתן יהיה להסיק ממנו באופן סביר ,כי עלול
להתעורר ניגוד עניינים כאמור; כי אין ולא יהיה בביצוע חוזה זה ובמהלך תקופת
ההתקשרות – גם בביצוע השירותים על פיו ,כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו ו/או בין מי מטעמו לבין החברה וכי בכל מקרה
שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יודיע על כך הספק לחברה ללא כל דיחוי ויפעל
מידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.
 .24.2הספק ,וכל כל אחד מצוות המתכנן )לרבות מתכנני משנה( ,יחתמו על טופס ממוחשב לניגוד
עניינים ,המצוי בפורטל ו/או באתר האינטרנט של החברה ,כפי שזה יעודכן מעת לעת ,וכן על
כל טופס/מסמך אחרים לניגוד עניינים ,כפי שיידרש על ידי החברה ,מעת לעת ,בהתאם
לנהליה ,וכל זאת כתנאי לכניסת החוזה לתוקף וכן בנוסף  -כתנאי לכניסתה לתוקף של כל
הזמנת שירותים.
 .24.3מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיפים  24.1-24.2לעיל ,מצהיר הספק
ומתחייב בזאת ,באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר כדלקמן:
 .24.3.1החברה מבהירה בזאת במפורש ,כי במידה והספק העניק בעבר )לרבות טרם
חתימת החוזה( ו/או מעניק נכון למועד חתימת החוזה ו/או עתיד להעניק במהלך
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תקופת ההתקשרות ,לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים )אף שאינם
קשורים החברה( ,שירותים מכל מין וסוג ,בקשר עם ישיר ו/או עקיף עם פרויקט
)כולו או חלק ממנו( ,בין היתר ,שירותים העלולים להשפיע על השירותים מושא
חוזה זה ו/או על הפרויקט ו/או התנהלותו ,ערכו ,ביצועו וכיו"ב ,לרבות שירותי
ניהול פרויקט ,שירותי בקרה ,ייעוץ ,חישוב כמויות ,עריכת אומדנים ו/או שמאות,
בקרה ,תכנון ,עבודות הקמה ,תיווך ו/או עריכת דין )להלן" :שירותים צולבים"(,
לא יהיה רשאי להעניק איזה מהשירותים בקשר עם אותו הפרויקט על פי החוזה,
וזאת – למען הסר ספק  -גם בנסיבות בהן העסיק ,מעסיק ו/או יעסיק הספק,
במסגרת השירותים הצולבים ,בעלי תפקידים השונים מאלה אותם הוא מעסיק
במסגרת השירותים .מובהר ,כי המגבלה הנקובה בסעיף זה לעיל ,איננה חלה על
ספק אשר העניק ו/או יעניק שירותי תכנון עבור החברה בקשר עם פרויקט וכי
במסגרת החוזה הוא נדרש להמשיך ולהעניק שירותי התכנון בקשר עם אותו
הפרויקט.
 .24.3.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,הספק וכל מי מצוות המתכנן )לרבות
מתכנני משנה( לא יהיה רשאי ,בשום מקרה ,במהלך תקופת ההתקשרות ובמהלך
כל תקופה שלאחריה להעניק שירותים ,מכל מין וסוג ,לשום גורם ,במישרין ו/או
בעקיפין ,אשר יש בהם כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או לסייג איזה מהשירותים ו/או
תוצרי התכנון שהוענקו ו/או שהונפקו על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות
ו/או לפגוע ו/או לגרוע מזכויות החברה על פי השירותים ותוצרי התכנון האמורים.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  24.3.2זה לעיל ,מובהר כי הספק לא יהיה רשאי ,בשום
מקרה ,במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה ,ללא מגבלת זמן ,להעניק שירותים,
מכל מין וסוג ,לשום גורם ,במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר עם הפרויקט ו/או
השירותים שהוענקו על ידו בהתאם להוראות החוזה.
 .24.3.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק לא יהיה זכאי ולא יגבה ,כל תמורה ,הענקה
ותשלום אחרים ,מכל מין וסוג ובכל מתכונת שהיא ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם
החוזה ו/או השירותים המוענקים על פיו ו/או בקשר עם איזה מהפרויקטים
האמורים ,אלא בכפוף לאישורה מפורש של החברה בלבד ,מראש בכתב .מבלי
לגרוע מן האמור ,ולמען הסר כל ספק ,הספק מצהיר ,כי לא ידרוש ולא יקבל,
במישרין או בעקיפין ,כל תשלום ,טובת הנאה או הענקה ,בין בעין ובין בשווה כסף,
לרבות בדרך של עמלה ,קיזוז ,השתתפות ,מתן שירותים מקצועיים ,דמי יעוץ ובכל
דרך אחרת ומכל מין וסוג ,מכל גורם מקצועי או ניהולי בחברה או ממי מטעמם
ו/או מכל גורם אחר מחוץ לחברה ,בקשר עם החוזה ,השירותים המוענקים על פיו
ו/או איזה מהפרויקטים .הפרת סעיף זה תהא הפרה יסודית של החוזה .מבלי לגרוע
מהאמור ומכל סעד אחר הקבוע בחוזה ,הפרה של הוראות סעיף זה תזכה את
החברה בפיצוי מוסכם בשיעור של פי עשרה מכל תמורה כאמור שקיבל הספק מכל
גורם כאמור.
 .24.3.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המגבלות הנקובות בסעיפים  24.3.1-24.3.2לעיל,
תחולנה גם ביחס ל (i) :ישות משפטית שהינה בעלת אחזקות בספק ו/או במי
מצוות הספק )לרבות מתכנני משנה והתאגידים בהם הם מועסקים( ,במישרין או
בעקיפין ,בשיעור של  25%ומעלה; ) (iiישות משפטית שספק ו/או מי מצוות הספק
)לרבות מתכנני משנה והתאגידים בהם הם מועסקים (הינו בעל אחזקות בה,
בשיעור של  25%ומעלה ,במישרין או בעקיפין; ) (iiiישות משפטית אשר ספק ו/או
במי מצוות הספק )לרבות מתכנני משנה והתאגידים בהם הם מועסקים( מצוי עמה
באחזקה משותפת ,במישרין או בעקיפין ,בשיעור של  25%ומעלה.
 .24.4מצאה החברה ,כי נוצר חשש לניגוד אינטרסים כאמור ,תהיה החברה רשאית ,לבטל את
החוזה עם הספק וכן תהיה רשאית לבטל כל הזמנת שירותים שהונפקה הספק וכן לגרוע מי
מצוות המתכנן ,באופן מידי ,ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה ,וכן מבלי לגרוע מכל סעד
אחר העומד לחברה על פי החוזה ו/או על פי דין .מובהר ,כי הפרת איזה מהתחייבויות הספק
על פי סעיף זה ,תהווה הפרה יסודית של החוזה.
.25

הקצב כספי לביצוע השירותים
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 .25.1הספק מצהיר בזאת ,באופן מלא ומפורש ,כי ידוע לו שהחברה הנה גוף מתוקצב .לפיכך -
ההתקשרות וכן היקף השירותים אותם נדרש הספק לבצע על פי החוזה בהתאם לכל הזמנת
שירותים )לרבות הזמנת שירותים מסונפת( שיונפקו עבורו ,כפופים ומותנים לאישור
תקציבי אשר יינתן לחברה )אם בכלל( ,מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות ו/או לעדכונו
של אישור תקציבי כאמור .בהתאם ,קבלת אישור תקציבי ו/או עדכונו ,מותנה בהתנהלותם
ובהחלטתם של הרשויות המוסמכות באופן שאינו מצוי בהכרח בשליטתה הבלעדית של
החברה וכי החברה איננה מחויבת ואף לא תישא בכל אחריות בנסיבות בהן לא יאושרו
תקציבים ו/או לא יעודכנו סכומי תקציב מאושרים לביצוע השירותים.
 .25.2עוד מצהיר הספק באופן מלא ומפורש ,כי ידוע לו שבמסגרת הנפקתן של הזמנות שירותים
)לרבות הזמנות שירותים מסונפות( ,תהיה רשאית החברה לנקוב את סכום המקדמה
המאושרת לביצוע השירותים הכלולים בהזמנת השירותים הרלוונטית )להלן" :סכום
האומדן המאושר"( ,בהתאם לאומדנים המצויים בידה נכון למועד הנפקתן ,אך באופן שבו
ייתכן שבמועד האמור ,טרם התקבל בחברה אישור תקציבי לביצוע ולהשלמת מלוא
השירותים הכלולים בהזמנת השירותים או שסכום האומדן המאושר אינו משקף בהכרח
את מלוא התקציב הדרוש לביצוע ולהשלמת מלוא השירותים הנקובים בהזמנת השירותים.
בנוסף ,ידוע לספק כי במועד הנפקתה של הזמנת שירותים לפרויקט ,ייתכן וטרם ידועים
לחברה היקפם ותכולתם המלאים של השירותים להם תידרש החברה בפרויקט וכי בהתאם,
סכום האומדן המאושר שנקבע במסגרת הזמנת שירותים אינו משקף בהכרח את מלוא
התקציב הדרוש לביצוע ולהשלמת מלוא השירותים ,כך שעדכון תכולת השירותים וביצועם
על ידי הספק )לרבות במסגרת הזמנת שירותים מסונפת( ,תחייב תחילה גם קבלת אישור
לעדכון סכום האומדן המאושר ו/או לאישור תקציבי נפרד לשירותים הכלולים בהזמנת
השירותים המסונפת.
 .25.3נוכח האמור ,החברה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,במהלך תקופת
ההתקשרות ובמסגרת כל הזמנת שירותים שתונפק עבור הספק )לרבות הזמנת שירותים
מסונפת( ,לבצע את כל אחד מאלה:
 .25.3.1בהעדרו של אישור תקציבי או בהעדרו של עדכון לסכום האומדן מאושר  -להפסיק
את ביצוע השירותים ו/או לעכבם ולהשהותם וכן להימנע מהנפקתן של הזמנות
שירותים מסונפות.
 .25.3.2במידה והתקבל אישור תקציב או עדכון לסכום תקציב מאושר  -לחדש את ביצוע
השירותים ואף להנפיק הזמנות שירותים מסונפות לאחר קבלת אישור תקציבי או
לאחר קבלת עדכון סכום תקציב מאושר ,בהודעה מראש ובכתב לספק ,והכל באופן
ובהתאם ליתר התנאים שיוגדרו לשם כך על ידי החברה.
 .25.4מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף  25זה לעיל ,הספק יישא באחריות
המלאה והבלעדית ,להתריע בפני החברה ,מראש ובכתב ,עובר למועד ניצול סכום האומדן
המאושר )או כל עדכון שלו( ,וכל זאת באופן שבו תוכל החברה להיערך מראש במוסדותיה
המוסמכים ,על מנת לקבל החלטה באם לאשר עדכון לסכום האומדן המאושר אם לאו,
וזאת ללא צורך בעיכוב ,השהייה או הפסקה של השירותים.
מובהר ,כי הספק יישא באחריות ,שלא לבצע כל פעולה או שירות אשר עלולים לגרום
לחריגה מסכום האומדן המאושר ,אלא לאחר שקיבל לשם כך את אישור החברה ,מראש
ובכתב ,לרבות הודעה המתייחסת לעדכון סכום האומדן המאושר ,בהתאם להוראות סעיף
 25.5להלן .על אף האמור בסעיף  25.4זה לעיל ,בנסיבות בהן קבעה החברה כי הספק הפר
את התחייבויותיו להתריע בפני החברה מראש ובכתב על ניצול סכום האומדן המאושר,
תהיה החברה רשאית להורות לספק להמשיך את ביצוע השירותים ,עד לקבלת החלטה
בחברה המתייחסת לעדכון סכום האומדן המאושר ,וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי
לתשלום ,פיצוי או שיפוי בגין השירותים האמורים ,והכל למעט אם אישרה החברה אחרת,
בכתב ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
עוד מובהר במפורש ,למען הסר כל ספק ,כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה או תשלום בגין
שירותים שבוצעו על ידו ,בהיקף החורג מסכום האומדן המאושר )או מכל עדכון שלו( ,וזאת
 למען הסר כל ספק  -גם בנסיבות בהן העניק שירותים בגינם הוא זכאי על פי החוזהאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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לתמורה העולה על סכום האומדן המאושר ,והכול למעט אם אישרה החברה אחרת ,בכתב,
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .25.5התקבל אצל החברה אישור לעדכון )מלא או חלקי( של סכום התקציב מאושר ,תודיע
החברה על כך לספק בכתב )להלן" :התקציב המעודכן"( .התקציב המעודכן יחשב לצורך
החוזה כסכום האומדן המאושר ,לכל דבר ועניין ,ויחולו בעניינו יתר הוראות סעיף  25זה,
בשינויים המחויבים.
 .25.6למען הסר כל ספק מובהר במפורש בזאת ,כי סכום האומדן המאושר ו/או כל עדכון לסכום
האומדן המאושר ,אינם מהווים כל מצג או התחייבות של החברה לביצוע שירותים על ידי
הספק בהיקף מינימאלי כלשהו ,וכי לא יהיה באישור תקציבי ו/או בכל עדכון לסכום
האומדן המאושר ,על מנת לגרוע מזכויות החברה לבטל הזמנת שירותים ו/או לבטל את
ההתקשרות עם הספק בהתאם להוראות החוזה ,אף לפני ניצול מלוא הסכום התקציבי
המאושר בהזמנת שירותים )או כל עדכון שלו( ,וזאת מבלי שהספק תעמוד כל טענה ,דרישה
ותביעה בשל כך ,לרבות טענות ,דרישות ותביעות שמקורן בהסתמכות לביצוע השירותים עד
כדי ניצול סכום האומדן המאושר )או כל עדכון שלו(.
 .25.7הספק מצהיר ומתחייב בזאת במפורש ,כי העדרו של אישור תקציבי ו/או העדר עדכון של
סכום האומדן המאושר ,במהלך ביצוע השירותים ,וכן כל סעד שיוקנה לחברה בשל כך,
מהווים זכות מוקנית של החברה והם לא יחשבו בשום מקרה כהפרת התחייבויותיה על פי
החוזה .בחתימתו על החוזה שיקלל הספק את הנסיבות המתוארות בסעיף  25זה ואת
זכויות וסמכויות החברה על פיו ,וכן לרבות כל הסיכונים הכלכליים ,התפעוליים
והמסחריים ושאר ההשלכות הכרוכות בכך ,והוא מוותר בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג בקשר
לכך ,לרבות  -למען הסר ספק  -טענות שמקורן בהסתמכותם על ביצוע השירותים עד
להשלמתם.
.26

המחאת ההסכם והעברת זכויות לפיו
 .26.1המתכנן לא יהא רשאי להמחות את הסכם זה ו/או את זכויותיו או את חובותיו לפיו ,כולן
או מקצתן ,אלא באישור בכתב ומראש של המזמין .אישור כאמור לא יינתן אלא בהתקיים
נסיבות חריגות ויוצאות דופן .למרות האמור לעיל מוסכם כי המתכנן יהיה רשאי להמחות
ו/או לשעבד את הסכומים אותם הוא זכאי לקבל מכוח הסכם זה.
 .26.2המזמין יהא רשאי להמחות את זכויותיו לפי הסכם זה ללא מגבלה .המחאת חובותיו של
המזמין לפי הסכם זה תתאפשר ללא הסכמת המתכנן אם בוצעה לממשלת ישראל ,לחברה
ממשלתית אחרת או לגוף אחר שממשלת ישראל משתתפת במימונו .מובהר כי בכל המחאה
שכזו לא יהיה כדי לגרוע מזכויות המתכנן על פי הסכם זה ו/או כדי להוסיף להתחייבויותיו
על פיו.

.27

סעדים ותרופות
 .27.1זולת אם נקבע אחרת בהסכם זה ובנספחיו ,יעמדו לצדדים כל התרופות והסעדים הקבועים
בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א.1971-
 .27.2אין זכות קיזוז אלא במקרה של טעות קולמוס או טעות חשבונאית.
 .27.3אם בעקבות פסק דין שביצועו לא עוכב ,נשא המזמין בתשלום ,שמוטל לפי הסכם זה על
המתכנן ,יהא המזמין רשאי לקזז את אותו תשלום מכספים המגיעים ממנו למתכנן ובלבד
שהמזמין מסר למתכנן הודעה על תביעה כאמור מיד לאחר קבלתה ואישר למתכנן להתגונן
כנגדה.

.28

היעדר ויתור
ככל צד להסכם זה לא ישתמש במקרה מסוים ו/או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה ,לא
ייחשב הדבר כוויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות של אותו צד מזכויות אלה על פי הסכם זה או לפי
כל דין ,לא לגבי אותו עניין ולא לגבי כל עניין אחר ,ולא ישמשו מניעה לכל תביעה או דרישה .רק
ויתור בכתב ,שנעשה על ידי מורשי החתימה מטעם אותו צד ,יהא כוחו יפה כלפי אותו צד.
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.29

כניסת ההסכם לתוקף ,שינויו והיותו ממצה
 .29.1הסכם זה ייכנס לתוקפו לאחר חתימתו כדין על ידי מורשי החתימה של הצדדים ,בציון
האישור לפי חוק יסודות התקציב.
 .29.2הסכם זה אינו ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש ,על ידי מורשי החתימה כדין של הצדדים.
 .29.3ככל אשר נדרש אישור לפי חוק יסודות התקציב לשינוי עתידי בהסכם זה ,לא יהא השינוי
יפה אלא בציון דבר האישור על מסמך השינוי.
 .29.4הסכם זה ממצה את התחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים.
 .29.5עם חתימתו של הסכם לא יהא כל תוקף לכל הבנה ,הבטחה ,מצג ,אישור ,הצהרה ,כוונה או
הסכמה של הצדדים ,בין לפני ובין לאחר חתימתו של הסכם זה ,אשר אינם קבועים בהסכם
ובמסמכיו ,כפי שיהיו מזמן לזמן ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים .כיוצא בזה ,כל
הצעה או מסמך שהועברו בין הצדדים ,בין בכתב בין בעל פה ,במישרין או בעקיפין ,טרם
חתימת הסכם זה ,ואשר אינם מצורפים לו ,הינם בטלים ומבוטלים ולא יהא להם כל תוקף
כלפי הצדדים וביניהם.
 .29.6אין באמור בהסכם זה משום הסכם לטובת צד שלישי והוא לא יקנה זכות לצדדים שלישיים
לתבוע את המזמין.

.30

סמכות מקומית
מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה ולשירותים הניתנים על פיו ,לרבות פרשנות
ההסכם ,הפרתו ואכיפתו – יהא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

.31

העדר בלעדיות
אין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן למתכנן בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים והמזמין רשאי
בכל עת ,ועל פי שקול דעתו המוחלט ,להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן שירותים זהים ו/או
דומים גם תוך כדי תקופת השירותים.

.32

השפעת סכסוך על ביצוע השירותים
 .32.1המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת 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 המתכנן באחריות להמשיך בביצוע השירותים ו/או בביצוע שאר
התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות ,בהתאם ללוח הזמנים ולשאר
הוראות החוזה.
 .32.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי על אף האמור בכל דין ,לרבות הוראות חוק החוזים
)תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א ,1970-המתכנן לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את
החוזה ,וזאת מכל סיבה שהיא ,וכי הסעד היחיד אשר יעמוד למתכנן על פי החוזה יהיה סעד
ממוני בלבד.

.33

הודעות
 .33.1הודעות שהצדדים צריכים למסור זה לזה ייחשבו כנמסרות בכתובת הרשומה במסמך פרטי
ההתקשרות ככתובתו של הצד הרלוונטי:

.34

)א(

אם נמסרו במסירה ידנית – בעת המסירה;

)ב(

אם נמסרו בפקס שניתן אישור טלפוני על קבלתו – בעת מתן האישור הטלפוני;

)ג(

אם נמסרו למשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה – בעת החתימה על אישור
המסירה; אם נמסרו למשלוח בדואר רשום ללא אישור מסירה – בתום  72שעות מעת
מסירת המסמך למשלוח.

חתימה אחת על נוסח ההסכם למספר התקשרויות
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חתימתו של המתכנן על הסכם זה יכול ותשמש למספר התקשרויות של המתכנן עם המזמין בעניין
שירותי תכנון למבנים שונים ,ודי יהא בחתימתו של המתכנן על מסמך עיקרי ההתקשרות המפנה
להסכם זה ,אשר נחתם על ידי המתכנן ,כדי לחייב את המתכנן כאילו חתם על הסכם זה ביחס לכל
מבנה ומבנה וביחס לכל התקשרות והתקשרות.
.35

תנאים לכניסת ההסכם לתוקפו – חוק יסודות התקציב
 .35.1בהתאם לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985-מצהירים החותמים על הסכם זה מטעם
המזמין ,כי נתקיימו בו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים לפי כל דין ,וכי ההוצאה
הכספית לביצועו תוקצבה בתקציבו של המזמין .הצהרה כאמור נעשית למיטב ידיעתם ועל
פי מסמכים הנוגעים לעניין שהוצגו בפניהם.
 .35.2אם נדרש במסמך פרטי ההתקשרות ציונו של מספר סעיף תקציבי ,הרי שלא ייכנס ההסכם
לתוקפו בטרם ציון המספר כנדרש.

.36

הקוד האתי
הספק מתחייב להעניק לחברה שירותים ולפעול בהתאם ועל פי נהלי החברה כפי שיתעדכנו מעת
לעת וכן בהתאם ועל פי רוח העקרונות של הקוד האתי של החברה כפי שיתעדכן מעת לעת ואשר
מפורסם באתר האינטרנט של החברה  www.iroads.co.ilברובריקה :מי אנחנו – הקוד האתי .העתק
הקוד האתי התקף מצורף להסכם זה כנספח ג' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
לראיה באו הצדדים על החתום:

המזמין
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נספח א' – הזמנות השירותים )כפי שתונפקנה מעת לעת(
]יצורף על דרך ההפניה[
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נספח ב'  -אישור על קיום ביטוחים של "ספק"
לכבוד
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
רח' אריאל שרון  ,3אור יהודה
)להלן " -נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ" ו/או "החברה" ו/או "נתיבי
ישראל"(
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ___________________________ )להלן" :המתכנן"(
בגין שירותי תכנון וניהול התכנון עבור פרויקטים לביצוע ו/או אחזקה ו/או שירותים
נלווים כמפורט בהסכם מיום ______________)להלן :השירותים(
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו למתכנן פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות
של המתכנן ,כמפורט להלן:

א .ביטוח אחריות חוקית לכיסוי אחריות על פי דין של המתכנן ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או
כלפי הציבור )"ביטוח לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לנתיבי ישראל-החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ ,למדינת ישראל ,למשרד התחבורה ולעובדיהם בגין ו/או
צד שלישי"(
בקשר עם ביצוע השירותים.
פוליסה מספר_______ :
גבולות אחריות:

סך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

.1הביטוח מכסה את אחריות נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע"מ ,מדינת ישראל ,משרד התחבורה ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם מעשה או
מחדל של הספק ,עובדיו ומי מטעמו בביצוע השירותים.
.2הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.
.3הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל.

ב .ביטוח חבות מעבידים

לכיסוי אחריות המתכנן על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים בגין נזקי גוף שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים.

פוליסה מספר:
__________________
גבולות אחריות:
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תנאים מיוחדים:

הביטוח מורחב לכסות את אחריות נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ ,ומדינת ישראל ,ומשרד התחבורה ועובדיהם היה ותוטל עליהם
אחריות כמעביד לנזקי גוף שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.

ג .ביטוח אחריות מקצועית

פוליסה מספר
_________________
גבולות אחריות:

לכיסוי אחריות על פי דין של המתכנן ו/או עובדיו ואחריותו בגין מי מטעמו בגין
אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או נזק כספי שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות
לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,למדינת ישראל,
למשרד התחבורה ולעובדיהם בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים
הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ,כולל עיכוב ושיהוי
הנובעים מכך.
סך ____________ ₪למקרה ולתקופת ביטוח שנתית* .
*בהתאם לטבלת גבולות האחריות המצ"ב

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:
)א( אי יושר עובדים )ב( חריגה בתום לב מסמכות )ג( אבדן מסמכים ומידע
 .2הביטוח כולל/כולל אופציה לרכישת תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 12
חודשים )מחק המיותר(.
 .3הביטוח מכסה את אחריות נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע"מ ,מדינת ישראל ,משרד התחבורה ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה
מקצועית של המתכנן ועובדיו וחבות המתכנן בגין מי מטעמו בביצוע השירותים.
 .4תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים מקצועיים לנתיבי
ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.

השתתפות עצמית:

לא תעלה על סך של  ₪ 100,000לכל מקרה ביטוח.

.2

תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________)כולל(.

.3

בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה – המתכנן ו/או נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ )כמפורט בסעיפים .1א.1 ,ב.1 ,ג לעיל(.
"נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ" לעניין אישור זה :נתיבי ישראל-
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או חברות בת ועובדים ומנהלים של הנ"ל ,והכיסוי
בגינם הינו בהתאם למצוין בסעיפים א ,ב ,ג לעיל.
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.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ ,כלפי מדינת ישראל וכלפי משרד התחבורה ועובדיהם ,למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.

ב.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המתכנן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם
לרעה ,אלא לאחר שנמסור למתכנן ולנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע"מ הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי
המבוקש.

.5

המתכנן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בהן.

.6

אנו מאשרים כי לגבי נזקים שיגרמו לצד שלישי כלשהו ולעובדי הספק נהיה מנועים מלטעון כלפי
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,כלפי מדינת ישראל וכלפי משרד
התחבורה ועובדיהם כי המתכנן הפר את תנאי הפוליסות.

.7

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,כלפי
מדינת ישראל וכלפי משרד התחבורה וכלפי מבטחיהם ,ולגבי נתיבי ישראל-החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ ,מדינת ישראל ומשרד התחבורה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בבטוחיהם מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ ,מדינת ישראל ומשרד התחבורה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק
חוזה הביטוח תשמ"א –  ,1981ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

.8

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי כאמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות .

_____________ ___________________
תאריך

שמות החותמים

________________
חתימת חברת הביטוח

פרטי סוכן הביטוח:

שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________
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נספח ג' " -בדרך של נתיבי ישראל"
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה  -הקוד האתי
הקוד האתי של נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ מציג מערכת של ערכים וכללי
פעילות הממחישים כיצד פועלים "בדרך של נתיבי ישראל" ,כלומר ברוח החברה ,מטרותיה ואמונותיה
ועל פי ערכיה :בטיחות ,איכות ,שותפות ,נאמנות ומצוינות.
הקוד האתי נכתב על ידי קבוצה מייצגת של עובדים ומנהלים ,מכל תחומי העיסוק בחברה .חברי הקבוצה
הגדירו את הערכים המובילים :בטיחות ,נאמנות לחברה ולמטרותיה ,שותפות ואיכות ומצוינות .כמו כן
הגדירה הקבוצה את דרכי הפעולה הראויות מול מחזיקי העניין שזוהו ,וזאת במטרה לכוון את פעילות
החברה להגעה ולמימוש החזון.
הקוד האתי של חברת נתיבי ישראל נועד להתוות את עקרונות היסוד המנחים את אופן ההתנהלות
בחברה ולשמש לה מצפן ביחסיה עם הגורמים השונים שעמם היא באה במגע :העובדים ,משתמשי הדרך,
הספקים ,רשויות הממשל ושאר מחזיקי העניין .כל פעילות בחברה על פי הקוד האתי ,בכל תפקיד ודרג,
תחזק את החברה ותשפר את יעילותה העסקית .הקוד הוא מתווה דרך ומצביע על הכיוון אליו החברה
חותרת ,ולמרות שאינו מסמך משפטי מחייב ,הנהלת החברה ועובדיה מחויבים לקדם את הפעילות
בהתאם.
למען הסר ספק ,בכל מקום שבו נכתב "עובדים" הכוונה לעובדים ולמנהלים; בכל מקום שבו נכתב
"לקוח" הכוונה לכל אדם הפונה לבעל תפקיד בחברה ,כולל עובדים בחברה הזקוקים לשירות מעובדים
אחרים; ובכל מקום שננקטה לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
מכוח מעמדו זה של הקוד האתי ,כתקן פנימי של החברה ,הוא מחייב את כלל עובדיה ,בכל דרג שהוא,
ואת הפועלים מטעמה .כפועל יוצא מכך ,הנהלת החברה אחראית ומחויבת לפעול על פי הקוד ולנקוט את
האמצעים הדרושים לפרסומו ולהטמעתו בחברה.
ערכי החברה שנבחרו נובעים זה מזה ומשלימים זה את זה ,כך שערך הבסיס המלווה את כלל פעילותינו
הינו ערך הבטיחות ,אשר יבוא לידי ביטוי בכל דרך בה נפעל ,ונראה בו הרף הבסיסי לכל החלטה ובכל
אמת מידה אפשרית .ערך האיכות והמצוינות מכוון למימוש הפוטנציאל המצוי בכל אחד ואחד מאיתנו,
אשר בשילוב ערך השותפות ,תורם להרחבת מעגל היצירה ,ומורה לנו להפרות בידע ובחשיבה אף את
עמיתינו ושותפינו לדרך .כל האמור לעיל ,מחויב להיעשות תוך שמירה על נאמנות לחברה ולמטרותיה
ולאורן.
הקוד האתי הינו מסמך דינמי ,שנועד לקדם את הפעילות הראויה בחברה תוך כדי התמודדות עם סוגיות
המתעוררות מדי יום ביומו ,בקריאת הפרק האחרון במסמך זה נוכל לבצע את המעבר הנדרש ,לנושא
האתיקה ,מהלכה למעשה .עם חלוף הזמן ושינויים בנסיבות ייתכן שיידרשו שינויים בערכים המנחים את
הפעילות בחברה או בכללי הפעילות הנובעים מהם .לפיכך ,כל אחד מהפועלים בחברה מוזמן לבחון את
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הקוד האתי ואת הרלוונטיות שלו לפעילות בחברה – ולהציע שינויים ,התאמות או הדגשים .שאלות
בנושא ניתן להפנות למנהלת האתיקה בארגון ,הגב' טלי אבידן.

בטיחות
בטיחות משמעה הגנה על חייו ,בריאותו ושלמותו של האדם ,מפני פגיעות ונזקים הניתנים לצפייה
מראש .הבטיחות איננה מטרה ,כי אם יסוד הנלווה לכלל פעילותינו.
מתוך הכרה בערכם של חיי אדם ,נקבע ערך הבטיחות כערך עליון וככזה ינחה אותנו ,החברה ועובדיה,
בכל פעולותינו .בכל מקרה של התנגשות בין ערך זה לערכים אחרים ,ערך זה ,בדבר חיי אדם ואיכותם,
עומד מעל.

ציות לחוק
ולנהלי

עובדי החברה נדרשים ליישם בקפדנות את דרישות החוק ונהלי הבטיחות והגהות של
החברה בכלל אתרי החברה ובמשרדים.

החברה

פיתוח
מודעות וידע
לבטיחות

בקרה
אקטיבית

נושא הבטיחות מהותי לפעילות החברה ,לפיכך כל עובד החברה או העובד עבורה נדרש
לקבל הדרכת בטיחות טרם תחילת עבודה .כמו כן ,החברה תבצע הדרכות תקופתיות
לרענון .באחריות כל עובד לדעת את מכלול היבטי הבטיחות הרלוונטיים לתפקידו טרם
ביצוע המשימה ובמהלכה.

כיוון שמהות החברה היא ניהול פרויקטים ,היבט חשוב בניהול הוא בקרת פעילות על
קיום סביבת עבודה בטוחה באתרי החברה ומשרדיה בידי עובדי החברה והעובדים
עבורה .מצופה מעובדי החברה לבחון באופן שוטף את בטיחות הפעילות באתרי החברה
והכרות העובדים באתר )כולל עובדים החדשים שנוספו לאחר תדריך הבטיחות הראשוני
לפרויקט( עם נהלי הבטיחות.

עובדי החברה נדרשים לדיווח מיידי על כל פגם או ליקוי בדרכים שבאחריות החברה,
דיווח על
מפגעים

העלול לפגוע בבטיחותם של עובדי החברה ,העובדים עבורה או כלל משתמשי הדרך ,תוך
תיקונו במהירות האפשרית .הדיווח הוא למספר הטלפון . *2120
עובדי החברה מצופים לדווח על סיכונים בפעולתם ,תקלות בפעילות החברה ,שנעשו בידי
עובדי החברה או העובדים עבורה ,או רשלנות שעלולה לגרום לתקלות בפעילות.

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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בטיחות
בדרכים

יעוד החברה לספק רשת כבישים יעילה ובטוחה .הדבר מחייב פעילות של כלל עובדי
הארגון בתכנון ,ובניית דרכים המספקות רמת בטיחות גבוהה למשתמשי הדרך תוך ראיה
קדימה והתחשבות בטעויות אנוש .בעת ביצוע פעילות תחזוקה ופיתוח בדרכים ,עובדי
החברה נדרשים ליישם את אמצעי הבטיחות הדרושים.

תחום הבטיחות מחייב אחריות אישית של כל אחד מהעוסקים במלאכה .לפיכך ,בכל
אחריות
אישית

מקרה של חשש לפגיעה בחיי אדם או באיכותם עקב פעילות החברה ,עובד החברה נדרש
לבחינת פעילותו ,ובמידה שנתבקש לבצע פעולה שאינה בטיחותית לפי שיקול דעתו הוא
נדרש לדווח על החשש ולהימנע מהפעילות עד לבירור העניין על ידי הגורמים המתאימים
וקבלת הנחיות חוזרות .לאחר שקיבל העובד הנחיות ברורות המתייחסות לחשש שהביע,
יבצע העובד הנחיות אלו כלשונם.

נאמנות לחברה ומטרותיה
נאמנות לחברה ומטרותיה משמעה פעילות תוך מחשבה מתמדת על טובת החברה ,שמירה על סודיות,
כיבוד הנהלים ופעילות בהתאם לסמכות ולאחריות המוטלת על כל עובד.
לחברת נתיבי ישראל ייעוד לאומי בפיתוח הארץ וכלכלתה .החברה מחויבת להקים ולתחזק תשתיות
בהתאם להנחיות תכנית העבודה ,תוך הקפדה על התנהלות עסקית יעילה ,אחראית ,ישרה והוגנת.
מחויבותנו כיחידים הינה לפעול למען היעוד ,תוך הקפדה על ייצוג נאות של החברה וערכיה.

ציות לחוק
ולנהלי
החברה

פעילות על פי חוק היא חובה בסיסית שלנו ,החברה ועובדיה; נפעל בהתאם לכל חוק ,דין
והוראה לרבות נהלי החברה.

עובד החברה נדרש לרישום מדויק במסמכי החברה ,הן כלפי פנים )הנהלת החברה( והן
רישום מדויק
כלפי חוץ )הרשויות(.

דיווח על
טעויות

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

נצפה מהעובדים לדווח על טעויות לשם הפקת לקחים ומניעת טעויות בשרשרת .הנהלת
החברה תקבל בהבנה טעויות עובדים ותראה בהם אתגר ומנוף ללמידה והפקת לקחים,
ובלבד שנעשו בתם לב ובמסגרת אחריות התפקיד.
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טוהר מידות

עובדי החברה נדרשים לשמור על טוהר מידות ,כלומר :ביושר ובניקיון כפיים תוך הפעלת
שיקול דעת הוגן וענייני .יש איסור קבלת מתנות )למעט מוצרי פרסום עד  ,(₪ 100או
טובות הנאה מכל סוג או ערך .כמו כן ,יש איסור על ניצול לרעה של התפקיד ו/או המעמד
בחברה לקבלת הטבות אישיות.

עובדי החברה מתבקשים להמנע ממצב של ניגוד עניינים או מצב של מראית עין לניגוד
ניגוד עניינים עניינים .במידה ונוצר מצב מעין זה ,מתבקשים עובדי החברה להתיעץ עם מנהלם הישיר,
או עם מנהלת האתיקה.

דיווח על
הפרות הקוד

הגנה על
חושפי
שחיתויות

עובד חברה ,אשר לפי דעתו רואה עבירה על הקוד האתי שנעשית בידי עובד אחר ,מתבקש
לדווח למנהלו הישיר ,מבקר הפנים או למנהלת האתיקה .אי דיווח של עבירה שנעשית
יחשב כהפרה של הקוד האתי.

הנהלת החברה ועובדיה מחויבים למנוע כל פעולה שיש בה לפגוע באופן כל שהוא בחושפי
שחיתויות ,ולהימנע מפגיעה במעמדם.

שמירה על עובדי החברה נדרשים לשמור על רכוש החברה ומשאביה ולהימנע משימוש בהם שלא
רכוש החברה לצרכי עבודה ,למעט שימוש סביר.

כל מסמך שפותח במסגרת העבודה הינו קניינה של חברת נתיבי ישראל; עובדי החברה
נדרשים להימנע לחלוטין משימוש במידע השייך לחברה שלא במסגרת העבודה ,ומהפצתו
אבטחת מידע
ברבים ללא אישור .העברת מידע תעשה בהתאם להנחיות ההנהלה ביחס לתכנים
וצינורות ההפצה.

הוגנות עם
ספקים

ייצוגיות

החברה מחויבת לשמור על יחסי עבודה הוגנים ומקצועיים עם הספקים; בהתאם לכך
אין לבקש מהם לבצע כל פעילות שאינה בעבור תמורה בהתאם לתנאי ההתקשרות
עימם ,וחל איסור לגייס מהם תרומות לעמותות או מטרות חברתיות כלשהן.

עובדי החברה מייצגים את החברה בהתנהגותם ובהופעתם .בהתאם לכך ,הם נדרשים
לשמור על ייצוגיות החברה בהופעה ,בדיבור ובפניה בכתב ,על מנת לשמר את מוניטין
החברה.

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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למען הדורות הבאים ,החברה מחויבת לצמצם את השפעתה הסביבתית .כל אחד מעובדי
החברה נדרש לבחון את ההשפעה הסביבתית בפעילותו ולשאוף למזערה .כלפי פנים יבוא
הדבר לידי ביטוי במחויבותנו לשמור על הסביבה גם במסגרת פעילותנו במשרדים.
במסגרת זו ,נקדם הליכי מחזור וחסכון בצריכת משאבים בארגון ובאופן שימושם.
אחריות
סביבתית

כלפי חוץ  ,יבוא הדבר לידי ביטוי באתרים בהם אנו פועלים .כך לדוגמא ,בעת סלילת
כבישים חדשים נשאף לצמצם את הפגיעה בסביבה ובמשאבים לאומיים .ככלל ,נשאף
לצמצם את השפעותינו הסביבתיות גם בצריכת חומרי גלם .כמו כן ,נדרוש מהקבלנים
העובדים עבורנו להציג כל היתר הנדרש עפ"י דין לשימוש בחומרי גלם ומשאבים טבעיים,
נשתמש בחומרים מקומיים וממוחזרים במידת האפשר וכן נקפיד על שמירה על גבולות
התוואי שהוגדר.

שותפות
שותפות משמעה יצירת מערכת יחסים יעילה וארוכת-טווח לשני הצדדים .יישום ערך השותפות יבוא
לידי ביטוי בפיתוח מחויבות אישית לקדם את פעילות האחר ,אשר הצלחתו תקדם את מטרות החברה.
השותפות תבוא לידי ביטוי בתוך החברה ביחס מפרגן ובמחויבות להצלחת כלל יחידות החברה
במשימתן ,ומחוץ לחברה ביצירת מערכת יחסים תומכת בין החברה לגורמים השונים עמם היא באה

במגע כל זאת תוך מתן כבוד ,התייעצות ויצירת דיאלוג עם כל הגורמים הרלוונטיים.

כבוד האדם

התייחסות בכבוד לכל אדם הינה ערך עליון בחברה .בהתאם לכך עובדי החברה
מתבקשים :להימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה או אלימות מילולית
ופיזית ,לרבות על בסיס דת ,לאום ,מין ,מוצא או נטייה מינית.
היבט נוסף של כבוד האדם הוא עמידה בחוקי ההעסקה .החברה תיתן לעובדיה את
זכויותיהם כחוק ותדרוש זאת גם מקבלני החברה.

תרבות
ארגונית

שוויון
הזדמנויות
ואי אפליה

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

תרבות ארגונית של החברה מקדמת שיתוף פעולה בין היחידות .מצופה מהעובדים לפעול
באופן המקפיד על נימוס וכבוד הדדי בכל מצב .התכתובת הארגונית שלנו תשקף זאת,
ותתאפיין בהעברת מידע ומסרים בצורה מתומצתת ,עניינית ואדיבה.

מדיניות החברה היא גיוס וקידום עובדים על בסיס קריטריונים מקצועיים ,ברורים
וידועים מראש ,ללא כל העדפה על בסיס דת ,מין ,גיל ,מוצא ,נטייה מינית ,שיוך חברתי
או פוליטי .על מנהלים בחברה לפעול בהתאם למדיניות זו.
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תמיכה
בעמיתים

תקשורת
פנים ארגונית

חוזקה של החברה נעוץ ביכולתה לפעול כיחידה אחת .לפיכך מצופה מעובדי החברה
לשתף פעולה עם יחידות אחרות ולפעול כיחידה אחת .באופן מעשי ,כל עובד ישאף
להכיר את פעולתן של כלל היחידות עימם הוא פועל .העובד יתמוך בביצוע משימתן,
יענה על בקשות באופן מהיר והולם תוך הקפדה על שירות יעיל ומקצועי.

על מנת לחזק את תפיסת החברה כ"חברה אחת" מנהלי החברה יקדמו פיתוח פורום
פנים ארגוני לדיון על דילמות ,לקחים ולמידה בתחומי הפעילות השונים .כמו כן ,מצופה
ממנהלים בחברה לפתח ערוצי תקשורת בין עובדים למנהלים בכל רמות הארגון.

עוצמת החברה תלויה ביכולות עובדיה .בהתאם לכך ,על המנהלים בחברה להגדיר
לעובדים את המצופה מהם ולדאוג שיהיו להם כלים לביצוע המשימה ,תמיכה בפעילותם
העצמת

ולספק להם משוב יעיל על ביצועיהם.

עובדים
החברה תשאף לקדם את עובדיה באמצעות מתן עדיפות לעובדי החברה בעת איוש

משרות.

איזון עבודה
פנאי

תמיכה
בספקים

קשר עם
הציבור

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה

החברה מכירה בצרכים האישיים /משפחתיים של כל עובד .בהתאם לכך ,מנהלים
בחברה יווסתו את עומס העבודה של העובדים ,וישאפו לאזן בין צרכי החברה לצרכי
העובד.

החברה מכירה בחשיבות הקשר עם הספק כחיוני בהצלחת משימתה .לפיכך עובדי
החברה מתבקשים להבהיר לספקים באופן ברור ומפורט את דרישות החברה וציפיותיה,
ואת חלוקת האחריות בפעילות .עובדי החברה יציגו לספקים עימם הם עובדים את דרכי
העבודה המקובלות בחברה ואת הסטנדרטים שעל פיהם ימדדו ביצועיהם ,ויסייעו להם
בקידום תהליכים פנים ארגוניים )בתוך חברת נתיבי ישראל( ,ובחשיבה משותפת לפתרון
בעיות העולות בדרך.

החברה רואה בקשר עם הציבור כציר מרכזי בפעילותה .לפיכך בכל פעילות ,עובדי
החברה ינסו לצפות את ההשלכות האפשריות של פעילותם ולהבין את צרכיהם של
תושבי הסביבה ומשתמשי הדרך .נתונים אלו יכללו בתכנון הפעילות .בהתאם למדיניות
החברה יפורסמו מידע לציבור בנושאים ובערוצים הרלוונטיים אשר יוכלו לשפר את
איכות החיים ,וזאת בכפוף לשיקולים עסקיים וחוקיים.
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איכות ומצוינות
איכות ומצוינות כערכים שלובים מכוונות אותנו לביצוע ברמה גבוהה ולחתירה בלתי פוסקת למימוש
הפוטנציאל האישי והארגוני.
איכות מושגת באמצעות הקפדה על תהליכי עבודה מובנים ומקצועיים ועל סטנדרטים ותקנים נדרשים,
על בסיס אמות מידה גבוהות .איכות מתייחסת הן לבקרה – עשיית הדברים באופן נכון והן להבטחה –
עשיית הדברים הנכונים .יוצא מכך שאיכות מתייחסת הן לתהליך העבודה והן לתוצר.
מצוינות מושגת באמצעות פיתוח דרכי פעולה חדשות המקדמות את רמת הידע והמקצועיות בארגון ,תוך
הצבה מתמדת של יעדים )אתגרים( לחברה ולכל אחד מהעובדים בה.

מקצוענות אישית

אחד הבסיסים להצלחת הארגון הוא המקצוענות של כל אחד מעובדי החברה.
מצופה מכל עובד לבצע את משימתו ברמה הגבוהה ביותר ,תוך ייעול תהליכים,
תכנון מראש והכוונת העוסקים בפעילות לירידה לפרטים ודיוק בעשייה.

החברה רואה בפיתוח הידע הארגוני כיעד אסטרטגי .בהתאם לכך ,באחריות
קידום הידע
האישי

אחריות מקצועית

המנהלים בחברה לקדם את הידע המקצועי של עובדיה ולשפר באורח מתמיד
את רמת הידע המקצועי של העובדים באמצעות קורסים והשתלמויות .אחריות
העובד היא לפתח את הידע שלו בקריאה ,למידה והתעדכנות בנושאים
הרלוונטיים.

האחריות המקצועית של כל עובד היא לשאוף לביצוע מושלם של המשימה
בהתאם ללוחות זמנים שנקבעו .על מנת לקדם ביצוע מושלם ,החברה תבצע
תהליכי משוב פנים ארגוני על תפקודיו וביצועיו של העובד.

שיתוף ידע

למידה ארגונית מתאפשרת באמצעות שימוש ארגוני בידע הקיים ביחידותיה
השונות .מצופה מעובד החברה לקדם הפצת ידע אישי לשם חיזוק הידע
הארגוני .בהתאם ,החברה תקדם ערוצים לפיתוח הידע הארגוני.

הפקת לקחים

החברה מקדמת למידה ושיפור מתמיד .בהתאם לכך מנהלים בחברה נדרשים
לבחון את ביצועי היחידות אל מול היעדים באופן שוטף תוך מיקוד הדגש על
ביצוע המשימה באופן הטוב והיעיל ביותר בפעם הראשונה כמו בכל פעם.

אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
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הוקרת מצוינות

החברה מכירה ומוקירה במצוינות עובדים ,ותפעל לקדם את הנושא על ידי
הבאתו לידיעת כלל עובדי החברה.

החברה מעוניינת לעבוד עם הספקים המקצועיים ביותר .בהתאם לכך ,יבחרו
הספקים הטובים ביותר בהתאם לחוק חובת המכרזים ,לאור דרישות המשימה
העומדת על הפרק ועל סמך יכולת מוכחת לעמוד במשימה זו.
הרחבת מגוון
הספקים

יחד עם זאת ,החברה רואה כחלק מאחריותה הלאומית בהרחבת מספר הספקים
האפשריים לפעילותה .בכך תפתח החברה את השוק הישראלי  ,תספק ידע,
ואפשרויות למידה לספקים קיימים ופוטנציאלים ,כל זאת בהתאם לשיקולים
מסחריים.

משוב ספקים

החברה נושאת באחריות לתוצאות תהליך העבודה מול ספקים .בהתאם לכך
עובדי החברה נדרשים לבחון את ביצועיהם באופן שוטף על פי שיקולים
מקצועיים ,ברורים וידועים לשני הצדדים ,להעניק לספקים משוב שוטף ,ולדרוש
מהם עמידה בסטנדרטים שנקבעו ,ללא פשרות.

פיתוח בר קיימא מהווה אתגר מקצועי לחברה .בהתאם לכך עובדי החברה
מתבקשים לקדמו באופן העונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולת הדורות
פיתוח בר קיימא

הבאים ליהנות ממשאבי הסביבה .יש לחפש פיתרונות יצירתיים לשמירה על
הסביבה ,לשאוף להקדים את התקינה בתחום ולפעול מעבר לדרישות המינימום
הקבועות בחוק.

הקוד האתי הלכה למעשה
על כל אחד מהפועלים מטעם נתיבי ישראל חלה אחריות להבין ולהתנהג בהתאם לקוד זה .עם הזמן
עשויות להתעורר דילמות אתיות ו/או קונפליקטים בין כללי פעילות המייצגים ערכים שונים .כדי לבחור
בדרך הפתרון שתתמוך בערכים ובכללים המפורטים בקוד האתי ישאל את עצמו העובד את השאלות
הבאות ויוודא כי התשובות שאליהן הגיע תואמות את כללי האצבע המפורטים להלן:

האם הדרך שנבחרה מנוגדת לכללי הפעילות של החברה?
 יש לוודא כי כל פעילות בחברה תהא בהתאם לכללי הפעילות.
האם הדרך שנבחרה עלולה להזיק לתדמית החברה בטווח הארוך?
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 יש להעדיף את דרך הפתרון המקדמת את המוניטין של החברה ושל הפועלים במסגרתה.
האם יש דרך פעילות אחרת שיכולה להציב אותי בעמדה נוחה יותר?
 יש לבחון כמה דרכים לפתרון .יצירתיות יכולה לשנות את התוצאות במידה רבה ולהעמיד
אותנו במצב נוח יותר.
מה היה חושב על הדרך שבחרתי אדם שאני מעריך או הממונה עלי? איזו עצה אתן לילדיי
במקרה דומה?
 יש לבחור דרך שתהווה דוגמה לאחרים ותכבד אותנו.
האם הדרך מקדמת את מטרות החברה ואת ייעודה?
 יש לבחור בדרך התומכת בחזוננו.

אם עדיין לא ברור לעובד כיצד עליו לנהוג ,יפנה לממונה עליו או למנהלת האתיקה הממונה על הקוד
האתי ,כדי להתייעץ בקבלת ההחלטות .מנהלת האתיקה היא הגורם המוסמך והכתובת הראשונה לפניות
בנושא אתיקה ,תפקידה להנחות ,לייעץ ולהסדיר סוגיות בעייתיות.
דרכה של מנהלת האתיקה היא דרך שיתוף פעולה ,ולכן פעילותה תתבסס על בירור העובדות והתוויית
הדרך הראויה .מנהלת האתיקה אינה מפעילה סנקציות על עובדים ,ובמקרה הצורך מפנה את הסוגיה
לגורמים המתאימים בחברה .למנהלת האתיקה שני תפקידים עיקריים :מתן מענה ובירור עם עובדי
החברה הפונים אליה בסוגיות על ההתנהגות הראויה ,וקידום תחום האתיקה בחברה באמצעות קביעת
תכניות פעולה ,ישיבות עדכון תקופתיות ושינוי של הקוד האתי ,אם הדבר מתבקש.
מנהלת האתיקה תבטיח אנונימיות ,אם תתבקש ,ותעניק הגנה לחושפי שחיתויות בהתאם לחוק הגנה על
עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין( )תיקון מס'  ,(2התשס"ח– .2008
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נספח ד  -תנאי כשירות מינימאלית מצוות המתכנן
הזוכה יידרש להעסיק בכל פרויקט ספקים בתחומי תכנון שונים .ספקים אלה יידרשו לעמוד
בתנאי הסף הבאים:
.1

מדידות

.2

 .1.1מודד מוסמך לפחות  10שנים.
 .1.2מודד אשר העניק לרשויות וגופים מוכרים בשלוש השנים האחרונות שרותי מדידה לתכנון
בשלושה פרויקטים קטנים )כהגדרתם במסמכי המכרז(
 .1.3מודד אשר בכל אחת מחמש השנים האחרונות העניק שרותי מדידות קרקעיות לרשויות
וגופים מוכרים בהיקף כספי של לפחות ₪ 200,000
תנועה

.3

 .2.1מציע בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בתחום בהנדסה אזרחית.
 .2.2מינימום שלוש ) (3שנות ניסיון בתכנון תנועתי של דרכים ,תכנון הסדרי תנועה ,תכנון
תמרור ,תכנון תנועה.
 .2.3על המצע להציג לפחות חמישה ) (5תכניות מאושרות ע"י הרשות הרלוונטית.
 .2.4רישום בפנקס מהנדסים מוכר במדינת ישראל.
 .2.5רישיון מהנדס בתוקף.
גיאומטריה

.4

 .3.1מציע בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בתחום בהנדסה אזרחית.
 .3.2למציע מינימום  5שנות ניסיון בתכנון של דרכים בין עירוניות ובכלל זה תכנון של לפחות 5
פרויקטים אשר הסתיימו במהלך  10השנים האחרונות ,ואשר כללו בין היתר :תכנון מוקדם,
תכנון מפורט ,תכנון שלבי ביצוע ,והסדרי תכנון כבישים/גיאומטריה
 .3.3המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
שילוט
.4.1
.4.2

.4.3
.4.4

.5

.4.5
.4.6
ניקוז

מציע בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בתחום בהנדסה אזרחית.
מינימום שלוש ) (3שנות ניסיון בתכנון שילוט בכבישים מקומיים ואזוריים ,בצמתים
מפרידנים/מחלפנים ,רשויות וגופים תחבורתיים )רשויות מקומיות ,נתיבי איילון ,חכח"י
וכו'(.
על המצע להציג לפחות שלושה ) (3פרויקטים בתכנון מוקדם ומפורט )מאושרים ע"י הגוף
המזמין( בשלוש שנים האחרונות.
המציע יפעיל סביבה ממוחשבת באמצעות תוכנות חוקיות אוטוקאד לתכנון מוקדם
ותוכנות המייצרות קבצי  SCVאו  FSלתכנון מפורט.
רישום בפנקס מהנדסים מוכר במדינת ישראל.
רישיון מהנדס בתוקף.

 .5.1בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית/חקלאית ממוסד אקדמי מוכר.
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.6

 .5.2למועמד מטעם הספק מינימום  5שנות ניסיון בתכנון מערכות ניקוז בכבישים בינעירוניים
ובכלל זה תכנון של  3פרויקטים במהלך  15השנים האחרונות הכוללים אלמנטים של ניקוז
לאורך הכביש )כגון :ניקוז מיסעת הכביש ,תעלות לאורך הכביש ומתקני חצייה רגילים(.
 .5.3המועמד מטעם הספק רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
הידרולוגיה

.7

 .6.1המועמד מטעם הספק הינו בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית/חקלאית ממוסד אקדמאי
מוכר או בעל תואר שני ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל בתחום הידרולוגיה
עילית/הנדסה חקלאית.
 .6.2למועמד מטעם הספק מינמום  5שנות ניסיון בתחום ההידרולוגיה בגוף מוכר )משרד תכנון,
מוסד אקדמי מחקרי בארץ או בחו"ל( ובכלל זה כתיבת לפחות  3דו"חות הידרולוגיים עבור
גופים מוכרים  ,במהלך  15השנים האחרונות
תכנון מים וביוב

.8

 .7.1המועמד מטעם הספק הינו בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמאי מוכר.
 .7.2למועמד מטעם הספק מינימום  5שנות ניסיון בתכנון מערכות אספקת מים ,קווי ביוב
ותחנות שאיבה בכבישים בינעירוניים ובכלל זה תכנון של  3פרויקטים ,במהלך  15השנים
האחרונות ,הכוללים אלמנטים ) כגון :תכנון/העתקת קווים קיימים של מערכות מים וביוב,
קידוחי אופקים מתחת לכבישים/תכנון תחנות שאיבה לצרכי ניקוז וביוב(;
 .7.3במידה ו 3-הפרויקטים לא כוללים תכנון תחנות שאיבה ,יש להציג  2פרויקטים ,במהלך 15
השנים האחרונות ,נוספים בתכנון תחנות שאיבה לצרכי ניקוז וביוב .
תכנון קונסטרוקציה

.9

 .8.1המועמד מטעם הספק הינו בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמאי מוכר.
 .8.2למועמד מטעם הספק מינימום שבע ) (7שנות ניסיון לבעלי תואר ראשון וחמש ) (5שנות
ניסיון לבעלי תואר שני בתכנון מבנים מהסוג המבוקש
 .8.3פירוט רשימת  10מבנים לפחות מסוג קירות תומכים ו/או מובלים ,בשטח מינימלי של כולל
 5000מ"ר קירות ו 1500 -מ"ר מובלים שביצועם הסתיים
 .8.4למועמד מטעם הספק יש רישיון מהנדס בתוקף במדור מבנים.
תכן מבנה
 .9.1מהנדס בעל תואר  B.Scמאוניברסיטה מוכרת בתחום הנדסה אזרחית ,התמחות במבנה
מיסעות אשר כוללת ,סיום בהצלחה של הקורסים הבאים )על פי רשימת הקורסים של
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון( )או שוו"ע(:
א .מעבדת דרכים )(014709
ב .מסעות גמישות )(014710
ג .מסעות קשיחות )(016712
 .9.2מינימום שמונה ) (8שנות ניסיון מוכח עבור רשויות דרך מוכרות בתכינת מבנה מסעות
חדשות ושיקום מיסעות קיימות ,קביעת ההרכב המבני של המיסעה ,עובי וחומרים לשכבות
המיסעה ,קביעת הטיפול המתאים לקרקע השתית ,פענוח בדיקות קרקע ,סקרי נזקים
חזותיים ,בדיקת סיבולת מבנה ,יציבות סוללות.
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.10

הערה :מועמד בעל תואר  M.Scבתחום ההנדסה האזרחית מאוניברסיטה מוכרת ,יתקבל עם
ניסיון מוכח כנ"ל של חמש ) (5שנים.
יועץ קרקע וביסוס

.11

 .10.1מהנדס בעל תואר שני בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר ואשר תחום התמחותו בנושאי
גיאוטכניקה וביסוס.
 .10.2מינימום  7שנות ניסיון בייעוץ בתחומים הבאים :תימוך וביסוס ,גשרים ,מבנים פרטיים
ומבני ציבור ,קירות וייצוב קרקע משוריינת ,קירות עם עוגנים ומסמרים )קרקע/סלע(,
רעידות אדמה ,יציבות סוללות.
הערה :מועמד בעל תואר ראשון בתחום ההנדסה האזרחית ממוסד אקדמי מוכר ,יתקבל עם
ניסיון מוכח של מינימום  15שנים בתחומים הנ"ל.
 .10.3למציע יש רישיון מהנדס בתוקף.
אדריכלות נוף

.12

 .11.1המציע בעל תואר ראשון באדריכלות נוף ממוסד אקדמי מוכר.
 .11.2המציע מעסיק אדריכל נוסף בעל תואר ראשון באדריכלות נוף עם שנתיים ניסיון כאדריכל
נוף או הנדסאי נוף בעל תואר הנדסאי ממוסד אקדמאי מוכר עם  3שנות ניסיון.
 .11.3המציע הינו בעל חמש  5שנות ניסיון מינימום בתכנון של פיתוח סביבתי )כולל תכנון לגינון(
ושיקום נופי לרבות תכנון השקיה לגינון ,תכנון אדריכלי של קירות וקירות תמך ועריכת
דו"חות מסמכים נופיים במסגרת הליך סטטוטורי.
 .11.4המציע תכנן פיתוח ושיקום נופי בפרויקט אחד לפחות הכולל דרך עירונית או בינעירונית או
תשתית תחבורה אחרת לרמת תכנון מפורט למכרז.
 .11.5המציע וכן האדריכל  /ההנדסאי הנוסף לפי סעיף  4.1.2רשומים בפנקס המהנדסים
והאדריכלים ו/או בפנקס ההנדסאים כאדריכל  /הנדסאי נוף ,לפי העניין.
 .11.6למציע וכן לאדריכל /הנדסאי הנוסף לפי סעיף  4.1.2יש רישיון אדריכל  /הנדסאי בתוקף.
חשמל ותאורה

.13

 .12.1מציע בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל מאוניברסיטה מוכרת
 .12.2רישיון חשמלאי
 .12.3מינימום של  3שנות ניסיון בתכנון חשמל לתאורת צמתים וכבישים
תכנון רמזור

.14

 .13.1מציע בעל תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בתחום ההנדסה האזרחית,התמחות
בתחבורה ותנועה.
 .13.2רישום בפנקס מהנדסים מוכר במדינת ישראל.
 .13.3מינימום חמש ) (5שנות ניסיון בתכנון הסדר הנדסי בצמתים,תכנון אביזרי רמזור,תכנון
זמני רמזור וגל ירוק .
 .13.4נדרשת שליטה בתוכנת ענבר) .יש לצרף תוכנית זמני רמזור שנעשתה בתוכנת ענבר וחתומה
בידי העסק(.
אלקטרוניקה של רמזורים
 .14.1מציע בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל מאוניברסיטה מוכרת
 .14.2רישיון חשמלאי
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 .14.3מינימום של  3שנות ניסיון בתכנון מנגנון הרמזור ,הצבתו ,תוכנית חשמל ותקשורת לכל
מרכיבי הרמזור
אקוסטיקה
.15.1
.15.2

.15.3
.15.4

ממוסד אקדמי מוכר בתחום הנדסה אקוסטית או אקוסטיקה

מציע בעל תואר שני
סביבתית.
המציע בעל ) (5שנות ניסיון בייעוץ ותכנון אקוסטי )לרבות עריכת מדידות רעש( ,הכין
תכנון אקוסטי של לפחות  3פרויקטים הכוללים כבישים בינעירוניים ובנוסף פרויקט אחד
לפחות של רעש ורעידות מרכבות.
המציע הכין נספחים אקוסטיים סטטוטוריים ובנוסף מסמכי ביצוע אקוסטיים ב2 -
תכניות דרך לפחות או בתוכנית תשתית לאומית אחת לפחות.
המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

 .15.5תכנון תשתיות של אחרים
.15.6
.15.7
.15.8
.15.9

בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטה להנדסת חשמל ו/או הנדסה
אזרחית.
רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדינת ישראל.
 12.12.3רישיון מתאים לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל "חשמלאי מהנדס"
ו/או רישיון להנדסה אזרחית.
ניסיון מקצועי מוכח של  5שנים לפחות בתכנון של תשתיות תקשורת לאחת מחברות
התקשורת )נ.ס.ר (.ו/או חברות תשתית מוכרות בישראל )כגון :נתיבי ישראל ,נתיבי איילון,
מוריה ,משהב"ש ,חנ"י ,רשויות מקומיות ,יפה נוף ,נת"ע ,חוצה ישראל (  ,כולל הצגת תכנון
של  5פרויקטים לתכנון תשתיות תקשורת שבוצעו אשר אורכם המצטבר הוא לפחות  3ק"מ.
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