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הסכם מס' ________
שנערך ונחתם באור יהודה ,ביום _____ לחודש ______ שנת ________
בין:
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
ח.פ51-346720-9.
אריאל שרון  3אור יהודה ת.ד 1021 .אור יהודה
טל 03-7355444 :פקס03-7355454 :
)להלן" :החברה""/נתיבי ישראל" ו/או "המזמין"(
מצד אחד;
לבין:
_______________________
ח.פ_________________ .
מרח' __________________________
טל ___________ :פקס_______________ :
)להלן" :הספק""/ספק מכרז המסגרת"(
הואיל
הואיל
והואיל

והואיל
והואיל
והואיל

והואיל

.1

מצד שני;

ונתיבי ישראל היא תאגיד בבעלות המדינה ,העוסקת בין היתר באחזקת ופיתוח רשת הכבישים
הבין-עירונית בישראל;
ונתיבי ישראל עומדת לבצע ,בין בעצמה ובין באמצעות אחרים ,פרויקטים הנדסיים בתחום
התשתית ,אשר יוגדרו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ,במסגרת הזמנות שירותים שיונפקו
לשם כך לספקי מכרז המסגרת )להלן" :הפרויקטים" ו/או "הפרויקט"(;
ולצורך ביצוע הפרויקטים ,נתיבי ישראל פרסמה את מכרז מסגרת פומבי מס'  7/17למתן שירותי
ניהול ,תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים בהיקף תקציבי של עד חמישים
מיליון  (₪ 50,000,000) ₪עבור נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן:
"מכרז המסגרת" או "המכרז"(;
וועדת המכרזים בנתיבי ישראל הכריזה על זכייתו של הספק במכרז ,ביחד עם ספקי מכרז נוספים
)כהגדרתם להלן( וזאת בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרותיו והתחייבויותיו ,כפי שהוגשו במסגרת
המכרז וכן על ההצהרות המפורטות דלעיל ולהלן בחוזה זה;
ונתיבי ישראל מעוניינת להתקשר עם הספק בחוזה ,לפיו יישא הספק באחריות הבלעדית והמלאה
לביצוע השירותים )כהגדרת מונח זה להלן( ,באמצעות מנהלי הפרויקט מטעמו ,בהיקף ,באופן
ובתנאים המפורטים בחוזה זה ובכפוף להוראות המזמין ,כפי שיינתנו מעת לעת;
והספק מקבל על עצמו אחריות כוללת לביצוע השירותים וכן מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא
עוסק ומתמחה בביצוע השירותים ,וכן כי הוא וכל הצוות המקצועי )כהגדרת מונח זה להלן( ,הנם
בעלי הידע ,הניסיון ,המיומנות המקצועית ,הכישורים ,המשאבים ,האמצעים ,האישורים,
ההיתרים ,הרישיונות והתקנים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים ,במלואם ובמועדם;
והספק הציע לנתיבי ישראל לבצע את שירותי הניהול ונתיבי ישראל הסכימה לקבל הצעתו ,והכל
כמפורט בהסכם זה להלן;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

מבוא ,כותרות ונספחים
 .1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים הן לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכיי פרשנותו של הסכם זה.
 .1.3מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר ,מילים הבאות ביחיד כוללות את הרבים,
מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד ,מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה ,מילים הבאות
בנקבה כוללות את הזכר ,והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים.
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.2

.3

נספחים
להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א'-

מפרט שירותי הניהול ותיאור תפקידי צוות הספק.

נספח ב'-

התעריף ,ואבני הדרך לתשלום.

נספח ג'-

ביטוח וכן אישור על קיום ביטוחים.

נספח ד'-

נספח בטיחות.

נספח ה'-

התחייבות לשמירת סודיות.

נספח ו'-

סמכויות מתן הוראות ביצוע שינויים בפרויקטים.

נספח ז'-

הצהרות מנהל הפרויקט.

נספח ח'-

הקוד האתי "בדרך של נתיבי ישראל".

נספח ט'-

הצהרת נותן השירותים – אפקטיביות הבקרות.

נספח י'-

מפה מרחבית.

נספח יא'-

הזמנות השירותים שיונפקו מעת לעת למנהל הפרויקט במהלך תקופת ההתקשרות ]יצורף
על דרך ההפניה[

פרשנות
 .3.1כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד ,ואין לעשות בהן
שימוש לצרכי פרשנות חוזה זה או לכל תכלית אחרת.
 .3.2לכל ביטוי ו/או מונח שהוגדר בחוזה זה ,על נספחיו ,תהא אותה המשמעות ,זולת אם צוין
במפורש אחרת או אם הקשר הדברים והדבקם מחייבים אחרת.
 .3.3מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה – לעיל ולהלן – מובהר בזה ,כי הפניה בחוזה לנספח ו/או לנוהל
כלשהו )לרבות תעריף שכר טרחת מנהל פרויקט( – משמעה הפניה לנוסח המעודכן ביותר של
הנספח ו/או הנוהל כפי שיהיה במועד חתימת החוזה או הזמנת שירותים )בהתאמה ,ולפי
המאוחר( .כל שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף לאישור המזמין מראש ובכתב ,אלא אם נאמר
אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.
 .3.4בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין החוזה לבין נספחיו ו/או בין נספחי
החוזה לבין עצמם ו/או בין הוראות כל דין )הניתנות להתניה( לבין החוזה ו/או נספחיו )להלן
יקראו יחדיו" :אי התאמה"( ,יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה עליו מביניהן – אלא אם
יקבע המזמין אחרת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,במפורש ובכתב.
מובהר בזאת ,כי בכל מקרה שבו גילה הספק אי התאמה או שיש לספק ספק בנוגע לפירוש הנכון
של הוראה ו/או מסמך ו/או כל חלק מהם ,יישא הספק באחריות לפנות בכתב לנציג המזמין מיד
עם גילוי דבר אי ההתאמה או הספק בנוגע לפירוש הנכון של הוראה ו/או מסמך ו/או חלק מהם
– על מנת לקבל הוראות בכתב ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .עד לקבלת הוראות כאמור ,לא
יעכב הספק את ביצועם של איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה אלא אם קיבל מהמזמין הוראה
אחרת ,במפורש ובכתב.

.4

הגדרות
בהסכם זה ,לרבות נספחיו ,יהיו למונחים שלהלן המשמעויות כמוגדר בצדם ,אלא אם מתוך הקשר
הדברים משתמע אחרת:
" .4.1גופים משיקים"  -כל אחד מהגופים אשר בהם יידרש הספק להתחשב בקשר עם ביצוע
הפרויקט והשירותים ,לפי העניין ,ו/או שיידרש לתאם ו/או לממשק עמם את פעילותם ו/או
לקבל מהם אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים במסגרת ולצורך ביצוע והשלמת הפרויקט
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והשירותים ,במישרין ו/או בעקיפין ,כולם או חלקם ,וזאת לרבות גורמים מטעם החברה
והיועצים; הרשויות המוסמכות ו/או גורמים נוספים אשר פעילותם חופפת ומתממשקת )פיזית
או מנהלתית/תפעולית( ,לפעילות החברה ,לפרויקט ו/או לשירותים.
" .4.2הרשויות המוסמכות"  -כל רשות שלטונית או מעין שלטונית ,משרדי ממשלה ,לרבות ועדות
מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה ,רשויות מקומיות ועירוניות ,רשות הכבאות ,רשות
הניקוז ,חברה כלכלית – עירונית וכל חברת תשתית אחרת ,מנהל מקרקעי ישראל ,רכבת
ישראל ,ועדות התנועה הרשותיות ,פיקוד העורף ,משטרה ,חברת החשמל ,משרד הבריאות,
המשרד להגנת הסביבה ,רשות העתיקות וכן רשויות העוסקות במים וביוב ,גז ,בזק ,טל"כ )כגון:
מקורות ,קצצ"א ,חברות סלולר ,רט"ג( וכן מוסדות נוספים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין
לפרויקט ו/או לשירותים.
" .4.3היועצים" – המתכננים ,האדריכלים ,המהנדסים ,היועצים ,המפקחים ,המודדים ,השמאים,
חברות בקרה ואבטחת איכות ,יועצים משפטיים וכל המומחים האחרים )חיצוניים ופנימיים(
אשר יועסקו )ככל שיועסקו( ,בקשר ישיר ו/או עקיף לפרויקט ,כולו או חלקו.
" .4.4המהנדס" – סמנכ"ל הנדסה ופיתוח או סמנכ"ל אחזקה בנתיבי ישראל ,לפי העניין ,ו/או מי
מטעמם.
" .4.5מנהל פרויקט ראשי" – בעל התפקיד אשר הוצע על ידי הספק במסגרת המכרז לצורך ביצוע
שירותי הניהול ואשר עמד בתנאים המקדמיים ,סווג באמצעות המזמין ככזה במכרז המסגרת,
כחלק מהצוות המקצועי ,במסגרת ולצורך ביצוע השירותים.
מובהר במפורש ,כי הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ,מחדל ,פעולה שירות,
תוצרים שבוצעו ו/או נערכו באמצעות מנהל הפרויקט הראשי ,כאילו אלא בוצעו ו/או נערכו
באמצעות הספק עצמו ,וזאת בין אם מנהל הפרויקט הראשיים כאמור מצויים ביחסי עובד-
מעביד עם הספק ובין אם לאו.
" .4.6מנהלי הפרויקט הנוספים"  -בעלי התפקידים אשר הוצעו על ידי הספק במסגרת המכרז לצורך
ביצוע שירותי הניהול ואשר עמדו בתנאים המקדמיים ,סווגו באמצעות המזמין ככאלה במכרז
המסגרת ,כחלק מהצוות המקצועי ,במסגרת ולצורך ביצוע השירותים.
מובהר במפורש ,כי הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ,מחדל ,פעולה שירות,
תוצרים שבוצעו ו/או נערכו באמצעות מנהלי הפרויקט הראשיים ,כאילו אלא בוצעו ו/או נערכו
באמצעות הספק עצמו ,וזאת בין אם מנהלי הפרויקט הנוספים כאמור מצויים ביחסי עובד-
מעביד עם הספק ובין אם לאו.
" .4.7ההסכם" או "הסכם זה" – ההסכם זה לרבות הנספחים לו ,כפי שיעודכנו ,מעת לעת ,על ידי
החברה בכתב.
" .4.8הליך השלמת המאגר"  -ההליך המתואר בסעיף  10.7.3.6לטופס הזמנת ההצעות במכרז ,אותו
תהיה החברה רשאית ליישם גם במהלך תקופת ההתקשרות.
" .4.9המבנה" – כל מבנה ,מפעל ,מיתקן ,מערכת ,תהליך או כל אובייקט אחר על כל מרכיביו,
חלקיו ,יחידותיו ומערכותיו ,אשר תכנונו ,הקמתו ,פיתוחו ובנייתו נדרשים על ידי החברה
במסגרת ולצורך השלמת הפרויקט ,כפי שיתוארו בהזמנת השירותים.
" .4.10המרחב"  -המתחם הגאוגרפי ,אשר הוגדר עבור הספק לצורך מתן השירותים ,בהתאם למפה
מרחבית המצורפת כנספח י' לחוזה ,כפי שזה יתעדכן במהלך תקופת ההתקשרות )אם בכלל( ועל
פי יתר הוראות החוזה.
" .4.11הקבלן" – מי שנמסר/ו לו/להם מטעם המזמין ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו ,לרבות קבלני
משנה של הקבלן.
" .4.12העבודות" – כל עבודה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן/נים על פי החוזה/ים שיחתם/מו בינו/ם
לבין המזמין ,לרבות תשתיות שתוכננו באמצעות החברה ,מבנים ועבודות ארעיים ,ולרבות
המצאת החומרים ,כוח האדם ,הכלים ,הציוד ,המכונות ,וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי,
הדרושים לכל מטרה הקשורה בביצוע המבנה והפרויקט.
" .4.13שירותי הניהול" או "השירותים"– שירותי ניהול ,תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של
פרויקטים הנדסיים ,כמפורט בהסכם זה ,וכן בנספח א' ובהזמנת השירותים המצורפים לו.
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" .4.14אתר" – המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או מעליהם תבוצענה העבודות מושא הפרויקט,
לרבות מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו את הקבלן לצורך ביצוע העבודות
נשוא הפרויקט ,לרבות מקרקעין המצויים בסמוך למקום ביצוע העבודות ואשר משמשים
כשטחי התארגנות ,שטחי אחסנה ודרכי גישה.
" .4.15המתכנן" – כל אחד מהמתכננים בפרויקט ,בכל הדיסציפלינות הכלולות במסגרתו ,לרבות
מתכנני משנה מטעמם ומתכננים ייעודיים ,וכן כל היועצים ובעלי תפקידים נוספים ,עמם
התקשר המזמין לצורך אספקת שירותי תכנון בקשר עם הפרויקט.
" .4.16הועדה לשינויים הנדסיים" – הועדה אשר מונתה על ידי מנכ"ל המזמין ,שבסמכותו לקבוע את
הצורך בשינויים בעבודות ואת אומדני השינויים כמפורט בסעיף  14להלן ,וזאת מבלי לגרוע
מסמכותה של ועדת המכרזים אצל המזמין לעשות כן.
" .4.17ועדת המכרזים" – ועדת המכרזים של המזמין ,שמונתה על ידי דירקטוריון החברה.
" .4.18שלב תכנון"  -תכנון ראשוני ,תכנון מוקדם )הכולל או שאינו כולל תהליך סטטוטורי( ,תכנון
מפורט או תכנון מפורט ) DBלרבות פיקוח עליון או בקרת תכנון ובקרת על ,לפי העניין( והכל
בכפוף לאמור בנספח א' המצורף להסכם זה.
" .4.19שלב הביצוע" – התקופה שתחילתה במתן צו תחילת עבודה לביצוע העבודות וסיומה בתום
תקופת הבדק שנקצבה לפרויקט.
.5

הצהרות הספק
הספק מצהיר ומאשר בזאת ,בנוסף ומבלי לגרוע מהצהרותיו בנספח ז' לחוזה ,כדלקמן:
 .5.1כי ידוע לו שבכוונת המזמין לערוך ולעדכן את חוזה התקשרות לביצוע שירותי הניהול נשוא
חוזה זה )להלן" :החוזה המעודכן"( .בהתאם לאמור ,מובהר במפורש ,כי המזמין יהיה רשאי
להחליף חוזה זה בחוזה המעודכן ,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.
 .5.2החליפה/עדכנה החברה את חוזה ההתקשרות ,יחייב החוזה המעודכן את ספקי מכרז המסגרת
מהמועד אותו יגדיר המזמין לשם כך ואילך ,לכל דבר ועניין בקשר עם השירותים ,לרבות בקשר
עם זכויות וחובות הצדדים )להלן" :מועד התחולה"( ,מבלי 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 להוראות החוזה אשר היו בתוקף במועד הנפקתן באופן שבו
החוזה המעודכן ,יחול רק בגין הזמנות שירותים שהונפקו לאחר מועד התחולה.
על אף האמור בסעיף  5.2זה לעיל ,מובהר בזאת במפורש ,כי מבלי לגרוע בשום צורה ואופן
מכלליות האמור בסעיף  14.5.2להלן בדבר זכות החברה לביטול החוזה מטעמי נוחות וכן
מכלליות האמור בסעיף  7.1להלן )התקשרות לשלבים בפרויקט( ,שומרת החברה לעצמה את
הזכות לבטל הזמנת שירותים בתום שלב בפרויקט )שלב תכנון ו/או שלב ביצוע( ו/או להתנות את
המשך תוקפה של הזמנת שירותים לשלבי פרויקט עוקבים ,בחתימה של הספק על חוזה מעודכן
אשר יחול על הזמנת השירותים האמורה )מכאן ולהבא( אף שזו הונפקה לפני מועד התחולה.
בעניין זה ,תהיה החברה רשאית גם לאפשר שלא לבטל הזמנת שירותים בתום שלב בפרויקט
ו/או להתנות את המשך תוקפה של הזמנת שירותים ,באמצעות התאמות תמורה שיוסדרו בין
הצדדים ,תוך תקופה אותה תקצוב לשם כך החברה .ביטלה החברה הזמנת שירותים או לא
מימשה אופציה לשלב הפרויקט העוקב בשל הנפקתו של חוזה מעודכן ,תהיה החברה לבחור
ספק חילופי לצורך מתן השירותים לשלבי הפרויקט העוקבים ולספק לא תעמוד כל זכות קנויה
למתן השירותים בשלבי הפרויקט העוקבים לרבות טענות בדבר הסתמכות ו/או השקעות בהן
נשא לשם כך.
 .5.3מובהר עוד במפורש ,כי ספק מכרז מסגרת אשר לא יחתום על איזה מהשינויים ,עדכונים,
הבהרות ,תוספות ו/או החלפות כאמור ,יגרע מספקי מכרז המסגרת והחוזה עמו יבוטל בהתאם
להוראות החוזה ,והמזמין יהיה רשאי לפנות לספק מכרז מסגרת חילופי ,על מנת שזה יסווג
כאחד מספקי מכרז המסגרת לצורך מתן השירותים )לרבות בנסיבות בהן ספק מכרז המסגרת
החילופי סווג כספק באיזה ממכרזי המסגרת הנוספים(.
 .5.4כי הנו בעל הידע ,הניסיון ,המיומנות המקצועית ,הכישורים וכוח האדם למתן שירותי הניהול
בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.
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 .5.5כי יש לו כוח אדם מתאים ומיומן לצורך מתן שירותי הניהול וכי כל המועסקים על ידו במתן
שירותי ניהול התכנון והביצוע ,יאושרו על ידי המזמין מראש ויועסקו על ידו בהתאם לדרישות
הפרויקט.
 .5.6כי קיבל את מלוא המסמכים ,הנתונים וההסברים שביקש בקשר עם מתן שירותי הניהול וביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בדק ובחן את כל התוכניות ,הנהלים ,החוקים והתקנות החלים
על ביצוע הפרויקט ואת מלוא הדרישות של הרשויות המוסמכות ביחס לפרויקט בכלל ולשירותי
הניהול בפרט ,וכן כל גורם אחר העשוי להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה .יודגש
כי ,אין בהעמדת נתונים ומסמכים על ידי המזמין כדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי
לשחרר את הספק מאחריותו על פי ההסכם או לגרוע ממנו .הספק מתחייב לבדוק באופן
פוזיטיבי את נכונותם ושלמותם של הנתונים והמסמכים אשר יועברו לידיו על פי הסכם זה,
וליידע את המזמין לגבי כל טעות או חוסר בהם.
 .5.7כי על סמך בדיקותיו כאמור ,התעריף והתמורה המשולמת על פיו כמפורט בנספח ב' הינה מלאה
והוגנת ,וראויה לכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,באמצעות כל צוות הספק ,לרבות כל תוצרי
השירותים אשר יהוו קניין רוחני מלא של החברה )כמפורט להלן בחוזה( ,וכן תשלום מלא ,יחיד
וסופי גם בגין שירותי צוות הספק ,בין אם הם מועסקים על ידו כעובדים ובין בכל מתכונת
אחרת.
 .5.8כי על פי נהלי החברה ,תנאי להנפקת הזמנות שירותים לספק הנו שהספק יהיה בעל אישור
הסמכה לתקן  ISO-9001מהדורה  2008או כל מהדורה מעודכנת/חליפית שלו.
 .5.9כי ידוע לו שעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקט ובאומדנים שנקבעו היא תנאי
יסודי בהתקשרות עמו ,וכל חריגה מלוחות הזמנים ו/או מהאומדנים כאמור תהווה הפרה
יסודית של התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 .5.10כי הוא בעל הרישיונות ,ההיתרים ,ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו
העסקית בכלל ,ולביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בפרט.
 .5.11כי יקיים את הוראות נספח הבטיחות המצורף כנספח להסכם זה במלואן .הספק מתחייב בזאת
כי הוא ,עובדיו וכל מי מטעמו ,לרבות קבלני משנה יקראו את הוראות הבטיחות לפני תחילת
שירותי הניהול ויפעלו בהתאם לאמור בהם.
 .5.12כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק
מס ערך מוסף ,תשל"ו  .1975 -הספק מתחייב להמציא למזמין ,בכל עת שיידרש לכך ,אישור
בדבר קיום האמור לעיל על ידו ,או לחלופין  -אישור כי הוא פטור מלעשות כן .אישור כאמור
ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס( ,תשל"ו  ,1976 -או על ידי רואה חשבון.
 .5.13כי ככל שהספק מאוגד כדין כחברה פרטית לפי דיני מדינת ישראל  -לא ננקט נגדו  -ולמיטב
ידיעתו גם לא עתיד להינקט נגדו  -כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית היא פירוק
החברה ,חיסול עסקיה ,מחיקתה או תוצאה דומה אחרת.
 .5.14כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ,חוזה או מסמכי הייסוד,
להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו ,כי אין כל התחייבות שלו )לרבות
התחייבות מותנית( המנוגדת להתחייבויותיו על פי הסכם זה ,כי אין בחתימתו על ההסכם או
בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו ,וכן כל
דין לרבות תקנה ,צו ופסק דין ,וכי אישר הסכם זה כדין על פי הנהלים הפנימיים ומסמכי
הייסוד של המזמין.
 .5.15כי הוא לא הציע/יציע ו/או נתן/יתן ו/או קיבל/יקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או
כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או
מחדל של המזמין ו/או נושא משרה במזמין ו/או עובד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם
אחר ,בקשר להליך ההתקשרות נשוא חוזה זה ו/או כל הליך הנובע ממנו.
 .5.16כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות התחייבות מותנית(
המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ,או העלולה ליצור מצב של ניגוד עניינים בין
התחייבויותיו על פי חוזה זה לבין כל התחייבות אחרת שיש לו כלפי מאן דהוא.
 .5.17כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה ,ביטוח לאומי
וכיו"ב( שיהיו כרוכים בביצוע חוזה זה או ייווצרו עקב קבלת התמורה על פיו.
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 .5.18כי ידוע לספק ,טרם חתימתו על הסכם זה ,שבמסגרת המכרז בחר המזמין ספק/ים נוספים )ככל
שנבחרו( ,במרחב הרלוונטי עבור הספק ובמרחבים נוספים ,עמו/ם התקשר המזמין בחוזה
לביצוע שירותי הניהול )להלן ,יחדיו" :הספקים הנוספים" ,וכולם יחדיו ,בהתאמה" :ספקי
מכרז המסגרת"(.
 .5.19כי במהלך תקופת ההתקשרות ,יהא המזמין רשאי להזמין את שירותי הניהול )כולם או חלקם,
לרבות איזה שלב משירותי הניהול( ,מהספק ו/או ממי מהספקים הנוספים ,בדרך של הזמנת
שירותים ,בהתאם למנגנוני הבחירה המפורטים בחוזה זה ,ובכל אחד מהמרחבים.
 .5.20כי ידוע לספק שבשלב ניהול ההליכים המתוארים בחוזה זה ,ייתכנו פערים משמעותיים בהיקפי
שירותי הניהול ,תנאי שירותי הניהול ,תחומי הפעילות הכלולים בשירותי הניהול ,עיתויים,
התמורה שתשולם בגינם וכיו"ב ,וזאת בין הזמנות שירותי ניהול שיוענקו לספק )אם בכלל(
במהלך תקופת ההתקשרות לבין אלה שיוענקו למי מהספקים הנוספים ,באותו המרחב
ובמרחבים השונים ,וכי בהתאם להוראות סעיף זה ,אף עלולים להיווצר נסיבות שמסגרתן לא
יעניק המזמין לספק הזמנת/ות שירות/ים בכל היקף שהוא.
 .5.21כי בחירת ספקי מכרז המסגרת )לרבות הרחבת רשימת ספקי מכרז המסגרת ,לרבות במתכונת
של הליך השלמת מאגר ו/או ניהול רשימות מציעים מקבילות( ו/או ביצוע הזמנות שירותי ניהול
מהספק ו/או ממי מהספקים הנוספים וכן יישום יתר הוראות סעיף זה ,הנם זכות המוקנית
למזמין בלבד .בהתאם ,הספק מוותר בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,וכן יהיה מנוע
ומושתק מהעלות כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג ,שמקורן במימוש ו/או אי מימוש זכות
המזמין לביצוע הזמנות שירותים ,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 וכיו"ב ,כפי שיוזמנו מהספק ו/או
ממי מהספקים הנוספים )אם בכלל(.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  5.21זה לעיל ,מובהר בזאת במפורש ,כי המזמין יהיה רשאי
בכל עת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לערוך הליך של מכרז פומבי למתן שירותים זהים,
דומים ו/או תחליפיים לשירותים הנקובים בחוזה ,וזאת בתנאי איכות ו/או מחיר השונים מאלה
הנקובים בטופס הזמנת ההצעות למכרז ו/או מאלה הנקובים בחוזה.
 .5.22עוד מבקש המזמין להבהיר ,כי הליכי בחירת ספק/מנהל פרויקט ראשי לביצוע שירותים
המתוארים בחוזה משקפים מתווה חדש להליכי בחירה אצל המזמין ,אשר גובש על בסיס
מתודולוגיות התקשרות והוראות הדין כפי שהן מובנות למזמין במועד פרסום המכרז .בהתאם
לאמור ,מובהר במפורש ,כי המזמין יהיה רשאי לשנות ו/או לעדכן את הליכי/מנגנוני הבחירה של
ספק/מנהל פרויקט ראשי 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 ידו ,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 יגדיר המזמין לשם כך ואילך.
.6

הליכי בחירת ספק לביצוע שירותים – סבב מחזורי
 .6.1סבב מחזורי
 .6.1.1בחירת ספק לביצוע שירותים באיזה משלבי התכנון/ביצוע ,תיערך בסבב מחזורי בין
הספקים הרלוונטיים )כהגדרת מונח זה להלן( ,באופן שבו הזמנת השירותים 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 סעיף  6.6להלן( .ההזמנה השנייה 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.
 .6.1.2הונפקה 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 ובעלי התפקידים מטעמו
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ביחס לשירותים; פרטים לאישור בעלי תפקידים נוספים )ככל שהתבקש(; תצהיר
המתייחס לכמות העדכנית ולשמות בעלי התפקידים המועסקים אצל הספק הרלוונטי;
העתק של רישיונות והיתרים עדכניים המתייחסים לספק וצוות המקצועי מטעמו וכן
כל מידע ומסמך אחרים אשר ידרשו במסגרת הזמנת השירותים.
 .6.1.3הונפקה הזמנת שירותים לשלב מסוים בפרויקט ,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.
 .6.1.4הגדרת הספקים הרלוונטיים ,לצורך הנפקתה של הזמנת שירותים בסבב מחזורי,
תיערך בהתאם לכללים הקבועים לעניין זה בסעיף  6.1.1להלן.
 .6.1.5למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי על אף האמור בסעיף זה לעיל ,החברה תהיה רשאית
שלא להנפיק הזמנת שירותים לספק מכרז מסגרת ,בנסיבות בהן סבורה החברה כי ספק
מכרז המסגרת ו/או מי 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"(.
 .6.2הספקים הרלוונטיים
 .6.2.1החברה תנפיק הזמנות שירותים לכל ספקי מכרז המסגרת ,לפי סבב מחזורי אך זאת
בכפוף לכל המגבלות ויתר ההוראות המפורטות להלן )בחוזה" :הספקים
הרלוונטיים"(:
 .6.2.1.1המרחב הגאוגרפי
.6.2.1.1.1

חלוקת העבודה תתבצע ,בכל מרחב ,בסבב מחזורי ,על בסיס
דירוג הציון הסופי המשוקלל של הספקים הכלולים במרחב
האמור בלבד .נכללו במאגר ,גם משרדי ניהול 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.

.6.2.1.1.2

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 )מכרז מסגרת
להתקשרות עם מנהלי פרויקט בהיקף של  50ועד  150מיליון .(₪
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.

 .6.2.1.2ניגוד עניינים
הזמנת שירותים לא תונפק עבור ספק מכרז מסגרת אשר בין פעילותו ו/או
פעילות מי מהצוות המקצועי 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 טענה ,תביעה ודרישה בקשר לכך ומבלי
לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי החוזה ו/או על פי דין.
 .6.2.1.3גריעה או השהייה
לא תונפק הזמנת שירותים לספק מכרז מסגרת אשר החברה הודיעה על
גריעתו או השהייתו בהתאם להוראות סעיף  6.3להלן.
 .6.2.1.4מגבלת עומסים
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הנפקתה של הזמנת שירותים תתבצע כאמור בהתאם למנגנון סבב מחזורי
כמפורט בסעיף  6.1לעיל ,ובהתאם 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 ,מכוח
התקשרויות קודמות שלהם עם החברה עוד בטרם עריכת המכרז וחתימת
החוזה ובשים לב להוראות סעיף  5.20לעיל .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.
 .6.2.1.5ספקי מכרז מסגרת שהחברה קבעה ,כי הם אינם כשירים לעבודות נוספות
בהתאם להוראות החוזה ,חרף העדרה של מגבלת העומסים.
 .6.3גריעת/השהיית ספקי מכרז מסגרת או מי מצוות הספק
 .6.3.1החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להשהות ספק מכרז
מסגרת לרבות מי מצוות הספק )להלן" :השהיית הספק"( ו/או לגרוע ספק מספקי
מכרז המסגרת ו/או מי מצוות הספק ולבטל עם הספק את החוזה/הזמנת השירותים
)להלן" :גריעת הספק"( ,וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .6.3.1.1ספק 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  7.3להלן ,וכל זאת בהיקף של למעלה מ2-
פעמים ,במצטבר לכל ההפרות המנויות בסעיף  6.3.1.1זה ,במהלך כל תקופת
ההתקשרות; 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.
 .6.3.1.2החברה החליטה לבטל את החוזה או הזמנת שירותים עם הספק בהתאם
להוראות סעיפים  16.6- 16.7להלן ,או התקיימו אילו מהנסיבות המתוארות
בסעיף  16.7להלן ,אף מבלי שהחברה ביטלה את החוזה;
 .6.3.1.3מבלי לגרוע מהוראות סעיף  6.3.1.2לעיל ,ספק/מי מצוות הספק אשר מצוי
בניגוד עניינים בהתאם להוראות החוזה ו/או ספק/מי מצוות הספק אשר
הונפקה עבורו הזמנת שירותי בסבב מחזורי מבלי שהודיע לחברה על ניגוד
עניינים שבין פעילותו לבין השירותים מושא הזמנת השירותים;
 .6.3.1.4הספק/נציג הספק נעדר מ –  2ישיבות או יותר במהלך תקופה של חודש
קלנדארי;
 .6.3.1.5גריעה של מנהל פרויקט או בעל תפקיד אחר מצוות הספק בהתאם להוראות
סעיף  6.4להלן;
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 .6.3.1.6ציון האיכות של ספק עודכן מתחת לציון האיכות המינימאלי הנקוב במכרז
או ציון איכות מינימאלי שיוגדר במהלך תקופת ההתקשרות )לרבות ציון
איכות מינימאלי ממנהל הפרויקט הראשי ,ככל שיוגדר במהלך תקופת
ההתקשרות(;
 .6.3.1.7הושהתה הזמנת שירותים לפרק זמן העולה על  6חודשים קלנדאריים
רצופים;
 .6.3.1.8ספק מכרז המסגרת אינו בעל אישור הסמכה לתקן  ISO-9001מהדורה 2008
או כל מהדורה מעודכנת/תחליפית שלו;
 .6.3.1.9ספק מכרז מסגרת אשר הוא ו/או מי מצוות הספק לא השתתפו בהדרכות
ו/או בהכשרות שנדרשו לשם כך מטעם החברה בהתאם להוראות החוזה;
 .6.3.1.10ספק מכרז מסגרת לא הצליח לגייס בעלי תפקידים כחלק מצוות הספק,
מסוג ,בכמות או באיכות הנדרשים לביצוע השירותים ,ובכלל זאת – ספק
מכרז מסגרת אשר לא העמיד מפקח מטעמו ,עבור כל פרויקט שעבורו
הונפקה הזמנת שירותים ,בנפרד.
 .6.3.2הורתה החברה על השהייה ו/או גריעה של ספק/מי מצוות הספק ,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.
 .6.3.3מובהר במפורש ,כי בהתקיים אלו מהאירועים הנקובים בסעיף  6.3.1לעיל ,תהיה
החברה רשאית להורות ,באופן מידי ,על השהייה ו/או על גריעת הספק/מי מצוות
הספק ,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.
 .6.3.4גרעה 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  6.4להלן ,בשינויים המחויבים.
 .6.4תוספת/החלפת בעלי תפקידים
 .6.4.1נגרע בעל תפקיד מצוות הספק ,בשל הוראת החברה או שהחברה אישרה לספק לגרוע
מי מצוות הספק ,יחולו ההוראות הבאות:
 .6.4.1.1החברה 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.
 .6.4.1.2עד 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.
 .6.4.1.3לא 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  6.3לעיל.
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 .6.4.1.4הספק 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 - 16.11
 16.10להלן.
 .6.4.1.5מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר ,כי החלפת מי מצוות הספק וכל
הכרוך בהחלפה כאמור ,לרבות ביצוע החפיפה ,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.
 .6.5מומחים נוספים לצורך מתן שירותים נוספים
 .6.5.1מובהר 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 ממנהלי הפרויקט( ,בתחומים ייעודיים ומיוחדים שאינם
כלולים בתכולת השירותים המסופקים או המצויים בתחום המומחיות של מנהלי
פרויקט )בחוזה ,בהתאמה" :מומחים נוספים" ו " -השירותים הנוספים"(.
 .6.5.2לשם כך ,תהיה החברה רשאית לדרוש את הצגתם ואישורם של המומחים הנוספים
כאמור ,כתנאי להנפקת הזמנת שירותים )בין היתר ,במסגרת הוראת שינויים(.
 .6.5.3התמורה שתשולם לספק בגין מומחים נוספים תקבע במסגרת הזמנת השירותים
ובניכוי אחוז ההנחה הרלוונטי עבור הספק.
 .6.5.4למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי התמורה אשר תשולם לספק על פי החוזה תכלול
את מלוא השירותים שיוענקו על ידי צוות הספק וכן בנוסף על ידי כל בעל תפקיד אחר
או נוסף שהספק יידרש להעמיד לשם כך .הספק יהיה זכאי לתמורה נוספת כמפורט
בסעיף  6.5.3לעיל ,אך ורק במידה שהחברה הורתה לספק בכתב ,לבצע שירותים
נוספים באמצעות מומחים נוספים.
 .6.6עדכון שוטף של ציוני האיכות
 .6.6.1מובהר 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 ו/או בעלי
תפקידים מטעמם ומתן השירותים על ידם במהלך תקופת ההתקשרות )להלן" :בקרת
איכות"(.
 .6.6.2במסגרת ניהול והפעלת בקרת האיכות )ככל שיערך( ,מתעתדת החברה להעניק לספקי
מכרז המסגרת ו/או לבעלי תפקידים בצוות הספק ,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.
 .6.6.3מובהר 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/בעלי
תפקידים מטעמם ,באופן שבו עשוי לשמש ציון האיכות המעודכן ,כבסיס לקביעת הציון
הסופי המשוקלל של הספק .מובהר במפורש בזאת ,כי ציון האיכות יוענק לספקי מכרז
המסגרת/בעלי תפקידים מטעמם 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.
 .6.6.4ציוני 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.
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 .6.6.5מובהר 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.
 .6.6.6עודכן ציון איכות לספק ו/או למי מבעלי תפקידים מטעמם באופן שבו ציון האיכות
המעודכן ירד מתחת לציון האיכות המינימאלי עבור ספק מכרז מסגרת/בעלי תפקידים
בצוות הספק ,כפי שנקבע במכרז או כפי שיקבע במהלך תקופת ההתקשרות ,יגרע או
יושהה הספק/מי מצוות הספק ויחולו בעניין זה הוראות סעיפים  6.3- 6.4לעיל.
 .6.6.7הספק 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(.
.7

הזמנות שירותים
 .7.1תנאי 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 )משך הביצוע הקובע( )בחוזה" :תקופת השירותים"( ,סיווג קבלני של
הפרויקט ,דרישות מיוחדות בנוגע לצוות הספק ,מנגנון פיצוי מוסכם ו/או תגמול עודף בגין
עיכוב/קיצור לוחות זמנים סכום התמורה ו/או שיטת התשלום וכן אבני הדרך לתשלום ,בעלי
התפקידים נוספים וכיו"ב.
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
 16.6 -16.7להלן.
מובהר במפורש ,כי החברה תהיה רשאית להנפיק הזמנת שירותים עבור כל הפרויקט או כל חלק
ממנו .במסגרת האמור תהיה החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להנפיק הזמנת
שירותים עבור איזה משלבי הפרויקט )כולם או חלק מהם( ,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.
על אף האמור בסעיף  7.1זה לעיל ,מובהר במפורש כי גם בנסיבות בהן הנפיקה החברה הזמנת
שירותים עבור מספר שלבים בפרויקט ,תהיה החברה רשאית לבטל את הזמנת השירותים,
מטעמי נוחות ,בסיומו של כל שלב בפרויקט בהתאם להוראות סעיף  16.6להלן או לחילופין,
להתנות את תכולתה של הזמנת השירותים לשלב הפרויקט העוקב בתנאים שונים .במסגרת
וכחלק מהאמור ,תהיה החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,במועד הנפקתה של כל
הזמנת שירותים וכן במועד תחילתו של כל שלב בפרויקט ,להתנות את מתן השירותים עבור
אותו שלב ,באמצעות הספק ,ביישומם של מנגנונים והוראות לקיצור לוחות זמנים בפרויקט,
לרבות מנגנונים תואמים לפיצוי מוסכם )בגין עיכוב בלוחות זמנים מטעם הספק( ו/או מנגנונים
להענקת תמריצים כספיים עבור הספק )בנסיבות של קיצור לוחות זמנים( ,הכול על פי שיקול
דעתה של החברה.
 .7.2כל 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
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שהונפקה עבורו לשם כך על ידי נציג החברה ,בהתאם להוראות החוזה ,וזאת למעט בנסיבות
בהן אישר נציג החברה ,בכתב ,את ביצוע השירותים.
 .7.3ספק 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
 6.3.1לעיל ,תהיה החברה רשאית לפנות את ספק מכרז המסגרת העוקב ולהנפיק עבורו את
הזמנת השירותים ,וזאת מבלי שלספק תעמוד כל טענה ,תביעה ודרישה מכל מין וסוג בקשר
לכך.
 .7.4הונפקה 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  7.1לעיל.
 .7.5למען 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.
 .7.6החברה 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.
.8

הקצב כספי לביצוע השירותים
 .8.1הספק מצהיר בזאת ,באופן מלא ומפורש ,כי ידוע לו שהמזמין הינו 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 למזמין )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 בשליטתו הבלעדית של המזמין וכי המזמין איננו
מחויב ואף לא ישא בכל אחריות בנסיבות בהן לא יאושרו תקציבים ו/או לא יעודכנו סכומי
תקציב מאושרים לביצוע השירותים.
 .8.2עוד מצהיר הספק באופן מלא ומפורש ,כי ידוע לו שבמסגרת הנפקתן של הזמנות שירותים
)לרבות הזמנות שירותים מסונפות( ,נוקב המזמין את סכום התקציב המאושר לביצוע
השירותים הכלולים בהזמנת השירותים הרלוונטית )להלן" :סכום התקציב המאושר"( ,בהתאם
לאומדנים המצויים בידו נכון למועד הנפקתן ,אך באופן שבו ייתכן שבמועד האמור ,טרם
התקבל במזמין אישור תקציבי לביצוע ולהשלמת מלוא השירותים הכלולים בהזמנת השירותים
או שסכום התקציב המאושר אינו משקף בהכרח את מלוא התקציב הדרוש לביצוע ולהשלמת
מלוא השירותים הנקובים בהזמנת השירותים.
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 .8.3בנוסף ,ידוע לספק כי במועד הנפקתה של הזמנת שירותים לפרויקט ,ייתכן וטרם ידועים למזמין
היקפם ותכולתם המלאים של השירותים להם ידרש המזמין בפרויקט וכי בהתאם ,סכום
התקציב 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
התקציב המאושר ו/או לאישור תקציבי נפרד לשירותים הכלולים בהזמנת השירותים המסונפת.
 .8.4נוכח האמור ,המזמין רשאי ,בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,במהלך תקופת ההתקשרות
ובמסגרת כל הזמנת שירותים שתונפק עבור הספק )לרבות הזמנת שירותים מסונפת( ,לבצע את
כל אחד מאלה:
 .8.4.1בהעדרו של אישור תקציבי או בהעדרו של עדכון לסכום תקציב מאושר  -להפסיק את
ביצוע השירותים ו/או לעכבם ולהשהותם וכן להימנע מהנפקתן של הזמנות שירותים
מסונפות.
 .8.4.2במידה 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 המזמין.
 .8.5מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,הספק יישא באחריות
המלאה והבלעדית ,להתריע בפני המזמין ,מראש ובכתב ,עובר למועד ניצול סכום התקציב
המאושר )או כל עדכון שלו( ,וכל זאת באופן שבו יוכל המזמין להיערך מראש במוסדותיה
המוסמכים ,על מנת לקבל החלטה באם לאשר עדכון לסכום התקציב 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 התקציב המאושר ,אלא לאחר שקיבל לשם כך את אישור המזמין ,מראש ובכתב,
לרבות הודעה המתייחסת לעדכון סכום התקציב המאושר ,בהתאם להוראות סעיף  8.6להלן.
על אף האמור בסעיף זה ,בנסיבות בהן קבע המזמין כי הספק הפר את התחייבויותיו להתריע
בפני המזמין מראש ובכתב על ניצול סכום התקציב המאושר ,יהיה המזמין רשאי להורות
לספק להמשיך את ביצוע השירותים ,עד לקבלת החלטה המתייחסת לעדכון סכום התקציב
המאושר ,וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתשלום ,פיצוי או שיפוי בגין השירותים האמורים,
והכל למעט אם אישר המזמין אחרת ,בכתב ,על פי שיקול דעתו 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 התקציב המאושר )או מכל עדכון שלו( ,וזאת
 למען הסר כל ספק  -גם בנסיבות בהן העניק שירותים בגינם הוא זכאי על פי החוזהלתמורה העולה על סכום התקציב המאושר ,והכול למעט אם אישר המזמין אחרת ,בכתב ,על
פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 .8.6התקבל אצל המזמין אישור לעדכון )מלא או חלקי( של סכום התקציב מאושר ,יודיע המזמין
על כך לספק בכתב )להלן" :התקציב המעודכן"( .התקציב המעודכן יחשב לצורך החוזה
כסכום התקציב המאושר ,לכל דבר ועניין ,ויחולו בעניינו יתר הוראות סעיף זה ,בשינויים
המחויבים.
 .8.7למען הסר כל ספק מובהר במפורש בזאת ,כי סכום התקציב המאושר ו/או כל עדכון לסכום
התקציב המאושר ,אינם מהווים כל מצג או התחייבות של המזמין לביצוע שירותים על ידי
הספק בהיקף מינימאלי כלשהו ,וכי לא יהיה באישור תקציבי ו/או בכל עדכון לסכום
התקציב המאושר ,על מנת לגרוע מזכויות המזמין 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 התקציב המאושר )או כל עדכון שלו(.
 .8.8הספק מצהיר ומתחייב בזאת במפורש ,כי העדרו של אישור תקציבי ו/או העדר עדכון של
סכום התקציב המאושר ,במהלך ביצוע השירותים ,וכן כל סעד שיוקנה למזמין בשל כך,
מהווים זכות מוקנית של המזמין והם לא יחשבו בשום מקרה כהפרת התחייבויותיה על פי
החוזה .בחתימתו על החוזה שיקלל הספק את הנסיבות המתוארות בסעיף זה ואת זכויות
וסמכויות המזמין על פיו ,וכן לרבות כל הסיכונים הכלכליים ,התפעוליים והמסחריים ושאר
ההשלכות הכרוכות בכך ,והוא מוותר בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע
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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.
.9

שירותי הניהול
 .9.1שירותי הניהול יבוצעו בהתאם למפורט בנספח א' להסכם זה ומגדיר המשימות המפורט באתר
האינטרנט של החברה ,כפי שיעודכן מעת לעת ,ועל סמך הנחיות המזמין בכתב והם יכללו ,בין
השאר ,ניהול ,מעקב ,תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים )ובין היתר,
תכנון וביצוע עבודות אחזקה( לרבות בקרת תכנון ,בקרת איכות או הבטחת איכות ופיקוח על
הביצוע .מובהר בזאת כי המזמין רשאי להוסיף לשנות ולעדכן את שירותי הניהול והספק יפעל
בהתאם להוראות אלו.
 .9.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר כל ספק  -יבצע הספק ,על אחריותו המלאה ועל
חשבונו ,כחלק אינטגראלי ובלתי נפרד מהשירותים ,וללא כל תמורה נוספת ,גם את כל אלה:
 .9.2.1לימוד ובחינה מקצועית ,יסודית ומדוקדקת של הפרויקט ותחולת השירותים ,על כל
שלביהם ,רכיביהם ,היבטיהם ומכלוליהם ,על ידי צוות הספק ,הכול ככל הדרוש על מנת
להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים במלואם ובמועדם ,ובכלל האמור :על מנת
להבטיח את ביצוע והשלמת הפרויקט בהתאם ליעדי הפרויקט לרבות  -דרישות החברה
כפי שתהיינה מעת לעת.
 .9.2.2ניהול ובקרת התכנון )לרבות ניהול ובקרת התכנון בקשר עם העתקת תשתיות
ומטרדים( ,הפעלה ,תיאום )לרבות תיאום העתקת תשתיות ומטרדים עם גורמי תשתית
ורשויות מוסמכות( ,ממשק וסנכרון כל הכרוך בניהול התכנון ובבקרת התכנון של
הפרויקט ) (Design Reviewעל כל רכיביו ושלביו ובכל הדיסציפלינות הכלולות
במסגרתו ,בין שנערכו על ידי המתכנן ובין שנערכו על ידי הקבלן/ים )במסגרת Value
 Engineeringשיערך על הקבלן הראשי( ,וזאת החל מתחילת תקופת התכנון ועד השלמת
הפרויקט בהתאם ליעדיו ,לרבות הכנת ועריכת לוח זמנים להשלמת התכנון ,ביצוע
מעקב ופיקוח צמוד בקשר עם התקדמות וביצוע התכנון ומתן דיווחים שוטפים ו/או
פרטניים למהנדס ,כמפורט בחוזה.
 .9.2.3בקרה ,ניהול ,תכנון ,הפעלה ,תיאום ,ממשק וסנכרון כל הכרוך בהתארגנות לביצוע
הפרויקט )"קדם ביצוע"( ,ובכלל האמור :ניהול ותיאום ההיבטים הבטיחותיים
והמקצועיים עם הגופים המשיקים הרלוונטיים; מתן הנחיות וניהול ההערכות
וההקמה של שטחי/אתרי התארגנות ,לרבות הנחיית היועצים ,הקבלן הראשי
והקבלנים הנוספים בכל הקשור בהקמת ,העתקת ותיאום תשתיות )לרבות בקשר עם
הקמת מפעל הניקוז(; בהקמת מחסומים ,גדרות ,דרכי גישה ,תמרורי שילוט וגידור
ושאר ההיבטים הבטיחותיים הדרושים לביצוע הפרויקט או בקשר עמו ,הכול בהתאם
להוראות החברה ולהוראות כל דין ותוך התחשבות באופיו של האתר ובאופן המאפשר
את המשך קיומה של הפעילות באתר בד בבד עם ביצוע הפרויקט ,ללא כל ליקוי ו/או
מפגע מכל מין וסוג שהם.
 .9.2.4ניהול ,סיוע ,בקרה ופיקוח על בחירת היועצים והקבלנים בפרויקט )ככל הנדרש( ,כפי
שיהיו מעת לעת ,לרבות במסגרת הליכי מכרז ,ניהול משאים ומתנאים והתקשרויות
ובחוזים )ובכלל האמור :בקרת ומסירת הערות לגבי תכניות ,מפרטים ,כתבי הכמויות,
אומדנים וכיו"ב בטרם יציאה למכרז ו/או בטרם ביצוע כל התקשרות ,השתתפות בסיור
מציעים ורישומי פרוטוקול ,סיוע במתן תשובות לשאלות המציעים ,בדיקת ההצעות,
עריכת השוואה ומתן חוות דעת/המלצות לצורך קבלת החלטה לגבי מסירת
עבודות/שירותים וכיו"ב(.
 .9.2.5למען הסר ספק מובהר בזאת ,אחריותו ,חובותיו והתחייבויותיו של הספק על פי
החוזה ,יעמדו בתוקפם לכל דבר ועניין וזאת גם בנסיבות בהן החליטה החברה לבחור
יועצים ,קבלנים ראשיים וקבלנים )ככל הנדרש( ,שלא לפי המלצתו של הספק.
 .9.2.6עיגון מנגנוני קבלת החלטות ואישורים אשר יאושרו מראש ובכתב על ידי החברה,
לרבות ובפרט בהיבטים רב תחומיים ובנושאים נוספים שבהם הוגדרו בחוזה ו/או כפי
שיוגדרו מעת לעת על ידי החברה ,כנושאים הטעונים החלטה ואישור מטעם המהנדס;
הפניית הסוגיות האמורות באופן מסודר ובעיתוי הנכון לצורך קבלת אישורים
והחלטות ויישומן.
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 .9.2.7ייצוג החברה מול גופים משיקים )לרבות גופי תשתית ,רשויות מוסמכות וכיו"ב
הקשורים לפרויקט( ,וכן ניהול ובקרה ,תיאום ,ממשק וסנכרון עמם ,לרבות טיפול
בקבלת כל אישורים ,היתרים ,הרישיונות ,התעודות ,ההסמכות וההסכמות הנדרשים
לביצוע ולהשלמת הפרויקט ולהשלמת השירותים.
 .9.2.8עריכה ,אישור ,בדיקה ופיקוח על יעדי התקציב שייקבעו לפרויקט בכללותו והיתכנותם,
עריכה ,אישור ,בדיקה ופיקוח על יעדי לוח הזמנים לביצוע הפרויקט והשירותים
והיתכנותם ,וכן ביצוע בקרה ,ניהול ,תכנון ,הפעלה ,תיאום ,ממשק וסנכרון כל הגופים
ו/או הפעילויות הדרושות לביצוע השירותים ולביצוע הפרויקט בהתאם ליעדיו ,על מנת
לעמוד בהצלחה ביעדים האמורים.
 .9.2.9במסגרת חובותיו האמורות הספק יערוך ויפעיל כלים לחיזוי ,מעקב ובקרה עבור
הפרויקט ,תכנון וחיזוי תאריכי יעד ,היקפי עלויות ,תזרים ותקציב ויצירת רצף
פעילויות בכל התחומים הקשורים לביצוע הפרויקט ,הפקת תכניות עבודה ומעקב,
לרבות בניית לוחות זמנים ופיקוח תקציבי ,מתן התרעות מוקדמות בכתב למהנדס על
כל חריגה וסטייה ממהלך הפרויקט התקין למול יעדיו ,לרבות עמידה בלוח הזמנים,
במסגרת תקציב ובדרישות האיכות ,המלצות על צעדי מנע ונקיטת כל האמצעים
לפתרון הבעיות/הליקויים בזמן ובאופן שיאושר על ידי החברה ובתיאום מוקדם עמה.
 .9.2.10הבטחת איכות ובטיחות הביצוע של הפרויקט על כל היבטיו השונים; ניהול הסיכונים
בפרויקט לרבות ,הגדרת מתודולוגיות לניהול סיכונים ,זיהוי והצגת הסיכונים ,סיווגם,
הערכתם ואופן ההתמודדות עימם.
 .9.2.11ניהול שוטף ,הפעלה ,תיאום ,ממשק ,סנכרון ,תיעדוף וארגון כל הגופים המשיקים,
לרבות כל הגורמים החיצוניים והפנימיים המעורבים בפרויקט על כל שלביו ,החל
מתחילת תקופת התכנון ועד להשלמת השירותים ובכלל האמור :ניהול ,תיאום ,סנכרון,
ממשק ,תיעדוף ופיקוח על ביצוע תקין ,יעיל ומתוזמן של כל העבודות )תכנון ,ביצוע
)לרבות בדק( ופיקוח עליון( ,המתבצעות באתר ומחוצה לו ,לרבות בקשר ישיר עם
פעילותם של הקבלן הראשי ,הקבלנים הנוספים ,היועצים והגופים המשיקים ,בינם
לבין עצמם ובינם לבין החברה ובין כל מי מטעמה ,בין היתר באמצעות הפעלת מערכת
לביצוע מעקב החלטות אותה יקים הספק על אחריותו ועל חשבונו ,כמפורט בנספח
תכולת העבודה ,והכול תוך שימת דגש מיוחד על נקודות הממשק שבין חבילות העבודה
ומקטעי הפעילות השונים ,באופן שיבטיח את השלמת השירותים ואת ביצוע מימוש
והשלמת הפרויקט בהתאם ליעדיו.
מובהר ,כי במסגרת האמור ,יתייחס הספק ,לכל ההקשרים ההדדיים שבין כל
הפעילויות המפורטות במסגרת הפרויקט והשירותים והדרושים לצורך ביצועם
והשלמתם ,לרבות הנתיבים הקריטיים ומועדי שילובם של כל הגורמים הקשורים
לביצוע הפרויקט והשירותים ונקודות הממשק שביניהם וכן נקודות הממשק שבין
מקטעי הפעילות השונים בפרויקט ובשירותים ,והכול במסגרת לוחות הזמנים והתקציב
אותם קצבה החברה בחוזה ,בקשר עם הפרויקט והשירותים.
במסגרת השירותים ,יידרש הספק ליתן דגש להיבטי הממשק ושיתוף הפעולה
הייחודיים הכלולים בפרויקט ובכלל זאת ,יידרש לבצע את כל הדרוש על מנת לתאם
ולסנכן את פעילותם של הגורמים הרלוונטיים בהתאם להוראות סעיף  9.2.11זה לעיל,
הכול על מנת לאפשר רציפות וממשק מנהלתי ,קונסטרוקטיבי ,טכני ומקצועי בביצוע
הפרויקט עד להשלמתו בהתאם לכל יעדי הפרויקט .עוד מובהר ,כי החברה תהיה
רשאית להורות על שינוי שיטת הביצוע המתוארת ובכלל זאת – להחליט בכל עת על
ביצוע כל הפרויקט בשיטת  Tern Key Projectאו בשיטת ”“Construction Management
או כל שיטת ביצוע אחרת במתכונת של פרויקט  P.P.Pלסוגיו השונים .בנסיבות
האמורות ,יבוצעו השירותים בהתאם להוראות החוזה ,בהתאמות המתחייבות ,ומבלי
שהספק יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ,תשלום ,פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג.
 .9.2.12ניהול ,בקרה ,פיקוח ,הפעלה ,ארגון ,סנכרון ,ניהול ותיאום שוטף של כל הממשקים בין
היחידות ,המבנים ,המקטעים והמערכות השונים הכלולים בפרויקט ,לבין עצמם ,תוך
מתן התייחסות קונקרטית ופרטנית לפעילויות ולהיבטים התכנוניים ,הביצועיים
והתפעוליים בנקודות הממשק שבין מקטעי העבודה והפעילות בפרויקט ובשירותים,
הכול באופן שבו יבוצע ויושלמו השירותים וכן יושלם הפרויקט ,בהתאם ליעדיו ,על פי
הוראות החוזה ,כיחידה אינטגרטיבית פעילה אחת בהתאם לצרכי החברה.
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 .9.2.13ניהול ,פיקוח ,ארגון ובקרה על אופני הביקורת בקשר עם טיב ואיכות המתקנים,
החומרים ,המוצרים והציוד הכרוכים בפרויקט וכן בקשר עם יישום הנהלים
והתהליכים הכרוכים בביצועו ,ובכלל האמור ניהול ,ארגון ,בקרה ופיקוח על הליכי
ביקורת במבדקה/מעבדה; בקרה ופיקוח על מערכת ואופן ביצוע בקרת איכות מטעם
הקבלן הראשי והקבלנים הנוספים וכיו"ב.
 .9.2.14טיפול ,ליווי ,ניהול ופיקוח על היתכנותם ,ביצועם והגשמתם של השינויים בפרויקט
ובשירותים ו/או בכל חלק מהם ,לרבות פיקוח ותיאום לניהול כל הקשור לעבודתם של
היועצים ,הקבלן הראשי ,והקבלנים הנוספים בקשר עם תכנון ,הערכה תקציבית,
הערכת מועדים וביצוע השינויים כאמור.
 .9.2.15בחינת ביצוען של כל הפעילויות והעבודות המהוות תנאי להשלמתן של כל אחת מאבני
הדרך לתשלום וכן אישור חשבונות וניתוחי מחירים ,לרבות לעניין זה ,בדיקה ובקרה
מלאה על טיבם ותקינותם של תשלומי התמורה ,טיבם ותקינותם של חשבונות
הביניים ,ככל שהם מתייחסים לקבלן המקדמי ולקבלנים הנוספים וכן טיבם ותקינותם
של החשבונות הסופיים וכל חשבון אחר שיוגש ו/או ישולם על ידי החברה לקבלן
הראשי ,לקבלנים הנוספים ,ליועצים ולגופים המשיקים ,והכול עד להסדרת מלוא
החשבונות והתשלומים לקבלן הראשי ,לקבלנים הנוספים ,ליועצים ולגופים המשיקים,
ללא כל הסתייגות ומבלי שיחולו לגביהם חילוקי דעות כלשהם.
 .9.2.16מתן דיווח התקדמות ברמות הבקרה השונות ,כמפורט בחוזה ובכלל זאת – בנספח
תכולת העבודה.
 .9.2.17ניהול שוטף ,הפעלה ,תיאום ,ממשק ,סנכרון ,תיעדוף ,ארגון ובקרת התפקוד של כל
הגופים המשיקים ,לרבות הגורמים המעורבים בפרויקט ,לרבות הקבלנים והיועצים;
מתן דיווח למנהל וכן מתן התראות על תפקוד מקצועי או עסקי לקוי ,יישום ופיקוח על
גביית פיצוי מוסכם ככל שיוטל על מי מהאינסטנציות האמורות בהוראת המהנדס
בכתב וכן ביצוע כל הדרוש לצורך החלפת מי מהאינסטנציות האמורות )ומי מטעמם(,
במידת הצורך ,על פי הוראת המהנדס ובאישורו מראש ובכתב.
 .9.2.18שימור ,תיעוד וניהול אפקטיבי של המידע והידע השוטפים והמצטברים בקשר עם
הפרויקט ,לרבות תיעוד גרפי של התקדמותו ,החל מתחילת תקופת התכנון ועד
להשלמת השירותים ,הכול באופן ובתנאים אשר יקבעו על ידי החברה ,באופן שיאפשר
לחברה לבצע שימוש מלא במידע האמור במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה.
 .9.2.19בחינה ,בקרה ופיקוח על הליך קבלת כל התוצרים הנדרשים של הפרויקט על פי
המפרטים בכל אחד מהתחומים המקצועיים הכלולים במסגרתו ,במועדים הנדרשים
ובהתאם לאבני הדרך להשלמת הפרויקט והשירותים ,לרבות השתתפות פעילה וביצוע
כל המטלות הכרוכות בתיאום וביצוע קבלה חלקית ,קבלה סופית ,ביצוע מלא
ההתחייבויות בתקופת הבדק עד למסירה סופית של הפרויקט לחברה ,בהתאם ליעדיו,
לרבות הנפקת תעודות קבלה ותעודות סיום לכל הפרויקט על כל מקטעי הפעילות
הכלולים במסגרתו ,הכול בתיאום עם המהנדס ובכפוף לאישור שיינתן לשם כך בכתב
ובהתאם להוראות כל דין.
 .9.2.20טיפול ,ניהול וסיוע בהליכים משפטיים ומעין משפטיים אותם תנהל החברה ו/או שבהם
תהיה החברה מעורבת בקשר עם הפרויקט ,בין היתר ,בהתייחס לקבלנים והיועצים,
הגופים המשיקים ו/או בהתייחס לכל צד שלישי ,לרבות התייצבות בהליכים משפטיים
ומעין משפטיים כאמור בכל המוסדות המוסמכים ,וכן הפקת מסמך ניתוח תביעות
כמפורט בסעיף  26.1להלן וכן מתן חוות דעת מומחה ומתן עדויות ככל שיידרש.
 .9.3מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף  9.4להלן ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת,
באופן בלתי חוזר כי תכנון ,ביצוע והשלמת כל התחייבויות הספק על פי החוזה זה ,יהיו
באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק .החברה לא תישא בכל עלות ו/או תשלום ,מכל מין
וסוג ,בקשר עם השירותים ,יישומם והשלמתם ,לרבות עלות ו/או תשלום הדרושים לצורך
רכישה ואספקה של ציוד ו/או מתקן ו/או לצורך ביצוע כל פעולה הכרוכה ביישום והשלמת
התחייבויות הספק על פי החוזה .למען הסר ספק ,מובהר ,כי מבלי לגרוע מכלליות האמור
בסעיף  9.3זה לעיל ,יישא הספק באחריות המלאה והבלעדית בהשגת כל האישורים ו/או
ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או ההסמכות ו/או ההסכמות הדרושים למתן השירותים ו/או בקשר
אליהם.
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 .9.4למען הסר ספק יובהר בזאת ,כי בנוסף להוראות סעיף  9.3לעיל ,במסגרת התחייבויותיו לביצוע
השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן ,יישא הספק 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 מערכת ו/או כלי
ו/או מסמך ו/או דוח 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 ,במלואם ובמועדם ובכלל
האמור על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת הפרויקט בהתאם ליעדיו .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי פעולות כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים ,לכל דבר ועניין ,והן יתבצעו על
ידי הספק ו/או מי מטעמו ,ללא כל תמורה נוספת ,על חשבון הספק ומבלי שהספק יהיה זכאי
בגינם לכל תמורה מכל מין וסוג.
 .9.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי להורות ,בכל עת ומנימוק ענייני הקשור בשיקול
מקצועי ו/או בשל טעם מיוחד ,על הקטנה בהיקף השירותים המוזמנים .אין באמור בסעיף זה
כדי לגרוע מהוראותיו של סעיף  1414להלן בנוגע לשינויים.
 .9.6הספק יהיה אחראי על ניהול התכנון והביצוע הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים המקוריים של
הפרויקט ,בהתאם לעלויות ולאומדן של הפרויקט ,כפי שיתעדכן מעת לעת באישור המזמין,
ויהיה אחראי לטיב ההנדסי של הפרויקט .שירותי הניהול יינתנו ברציפות ,באופן מתמיד בכל
מקום ובכל עת ,כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט על מנת לעמוד ביעדים אלו.
 .9.7הספק מתחייב לוודא את ביצועם של התנאים המפורטים בהסכמים הנחתמים בין המזמין
לגורמים חיצוניים במסגרת הפרויקט לרבות ,מתכננים ,יועצים ,ספקים ,קבלנים.
 .9.8הספק מתחייב בזאת לוודא ,כי העבודה המבוצעת על ידי הקבלן באתר ,מתבצעת בהתאם
להוראות הבטיחות בעבודה/ובתנועה ובהתאם להוראות נספח ד' המצורף להסכם זה )נספח
הבטיחות לעבודה/ולתנועה( והוראות ממונה הבטיחות של המזמין .הספק מצהיר ,כי הוא מכיר
את הוראות הבטיחות המופיעות בנספח הבטיחות הסטנדרטי של המזמין ,המצורף להסכם מול
הקבלן ,ומתחייב בזאת לוודא שהקבלן עומד בכל הוראותיו.
 .9.9התקשר המזמין עם מתכנן או קבלן כלשהם לשם ביצוע מבנה נוסף או מבנים נוספים )דהיינו,
כל מבנה שאינו נכלל מלכתחילה בהזמנת השירותים ,מתחייב הספק ליתן את שירותי הניהול
בהתאם להוראות ההסכם ,גם בגין המבנים הנוספים ,במידה ויורה לו המזמין לעשות כן.
 .9.10שירותי הניהול יבוצעו על ידי הספק או מי מטעמו ,לפי מיטב הפרקטיקה המקצועית ובתאום
עם המזמין ,המתכננים והגורמים השונים הקשורים לביצוע העבודות.
 .9.11למען הסר ספק יודגש ,כי הספק אחראי לתכנונו וביצועו השוטפים והמתואמים של הפרויקט
וביצוע כל הפעילויות הנדרשות במסגרתו .לפיכך ,שירותי הניהול יכללו גם כל פעולה נוספת
המהווה טיבה וטבעה של השירותים או על פי הנוהג חלק בלתי נפרד משירותי הניהול ,גם אם
פעולה כאמור אינה נזכרת במפורש בהסכם זה או בנספח א' המצורף לו ,וזאת ללא כל תמורה
נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה.
 .9.12הספק מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם לדין ,תוך שיתוף פעולה עם המזמין ,לקבל את
הנחיותיו ולפעול על פיהן וזאת מבלי לגרוע מכל חובותיו ואחריותו לפי הסכם זה ומסמכיו ולפי
כל דין.
 .9.13הספק וכל מי מטעמו 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 ,הספק מתחייב שלא ליצור בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו 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 הספק את הוראת סעיף זה לעיל ,תהיה כל
פעולה שבצע בשם המזמין בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף ,והספק יישא
באחריות הבלעדית כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי ,לכל פעולה כאמור.
.10

נציג הספק ,צוות הספק ומתן השירותים באמצעותם
 .10.1הספק מתחייב ,כי השירותים ,יוענקו אך ורק באמצעות מנהל הפרויקט הראשי ומנהלי
הפרויקט הנוספים אשר הוצעו וסווגו על ידי הספק הרלוונטי במסגרת המכרז ,וכן בנוסף
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באמצעות מומחים נוספים וכן צוות מקצועי שיוגדר )ככל שיוגדר( על ידי החברה ,ועל פי חלוקת
התפקידים שתגדיר החברה )בחוזה זה ,יחדיו" :צוות הספק" או "הצוות המקצועי"(.
 .10.2מובהר כי צוות הספק יכלול ,בין היתר ,גם את כל אלו (i) :רכז אדמניסטרטיבי וכן ) (iiמפקח,
אשר יאושרו אצל החברה ואשר יבצעו את מלוא השירותים אשר הוגדרו עבורם במסגרת נספח
א' לחוזה .מובהר במפורש ,כי מפקח עבודה יועסק באמצעות הספק ,עבור כל פרויקט בנפרד,
לרבות עבור פרויקטים סמוכים ,כלומר ,מפקח נפרד עבור כל פרויקט שעבורו תונפק לספק
הזמנת שירותים; ) (iiiכל בעלי התפקידים הבאים ,אשר יובאו לאישור החברה מוקדם ומראש,
בהתאם לכשירות ולדרישות הניסיון שיוגדרו על ידי החברה )ככל שידרשו( :מנהל תכנון
סטטוטורי ,מפקח בטון; מפקח סלילה; מפקח לילה; מפקח חשמל; מפקח נוף; יועץ לו"ז וחשב
כמויות ,בהתאם להיקפי משרה שיוגדרו על ידי החברה ובכל מקרה במהלך כל זמן ומשך ביצוע
העבודות.
 .10.3מנהל הפרויקט הראשי ,ירכז את המידע ,המסמכים והפעילות ,יבצע ,ינהל ויפקח 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 ,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 הספק ,ככל הדרוש לצורך השלמת השירותים ,במלואם
ובמועדם.
 .10.4הספק מתחייב להעסיק מספר דרוש של עובדים ו/או נותני שירותים ו/או צוות מקצועי מיומן
ואת האמצעים הדרושים על מנת להשלים את ביצוע השירותים כנדרש ובמסגרת פרק הזמן
שנקבע לכך כמפורט בהזמנת השירותים ובתנאי שזה נק בע באופן סביר והוגן.
 .10.5הספק יעמיד לרשות צוות הספק ,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 הספק משרד ,הכולל מכשירי טלפון ופקסימיליה זמינים וחיבור מהיר
לתקשורת מחשבים באמצעות רשת האינטרנט לרבות דואר אלקטרוני זמין ,ולעדכן את המזמין
ללא דיחוי בכל שינוי בפרטיהם של הטלפון הפקס ,הכתובת ,הדואר האלקטרוני וכו'.
 .10.6החברה תהיה רשאית להורות בכל עת ומכל סיבה שהיא ,על החלפתו של כל אדם בצוות הספק
או לסרב לאשר/לצרף אדם לצוות הספק או להורות על שינוי בחלוקת התפקידים או על צירוף
בעלי תפקידים נוספים לצוות הספק .אין במתן האישור או בסירוב לתיתו או בהוראה להעביר
אדם מצוות הספק או לשנות את חלוקת התפקידים בו או לצרף לו בעלי תפקידים נוספים כדי
לגרוע מחובתו של הספק להעניק את השירותים ,במלואם ובמועדם ,לרבות אחריותו לתוצרי
השירותים .החלפת בעל תפקיד בצוות הספק תתבצע בהתאם להוראות סעיפים 10.16.6- 10.16.8
להלן ,בשינוים המחויבים .למען הסר ספק מובהר ,כי ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה על
ידי המזמין ,לא תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה ,והספק
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהן בקשר
לכך.
 .10.7הספק לא יפסיק את העסקתו ו/או את פעולתו של כל גורם בצוות הספק ,אלא באישור ,מראש
ובכתב ,שיינתן לשם כך החברה בלבד .מבלי לגרוע מהאמור ,כל שינוי שיבקש הספק לערוך
במינויים ו/או בהחלפתם של מי מצוות הספק מטעמו ,יהיה כפוף לאישורה של החברה ,מראש
ובכתב ,וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה ו/או מבלי שיהיה באמור על מנת להטיל
על החברה אחריות כלשהי ,לרבות בגין עיכובים שנגרמו בשל כך בלוח הזמנים.
 .10.8מבלי לגרוע מהוראות אחרות בחוזה ,הספק מתחייב כי צוות הספק יעמוד בדרישות המפורטות,
הן במסמכי החוזה ונספחיו והן בהוראות המזמין אשר יינתנו מפעם לפעם ,וזאת לכל אורך
תקופת ההתקשרות ,לרבות במקרה של חילופי אנשי הצוות המקצועי ,בין אם על פי דרישת
המזמין ובין אם על פי החלטת הספק שאושרה על ידי המזמין.
 .10.9מובהר כי החברה תהיה רשאית לחייב את ספקי מכרז המסגרת לשלוח מעת לעת את מנהלי
הפרויקט הראשיים ו/או מי מאנשי הצוות המקצועי להדרכות/השתלמויות/קורסים/רענונים
מקצועיים בתשלום במרכז ההדרכה "נתיבים" המופעל ומנוהל על ידי החברה באמצעות בעלי
הרשאה מטעמה ,וזאת בין היתר כתנאי להנפקתן של הזמנות שירותים .עוד מובהר בזאת ,כי
החברה תהיה רשאית לגרוע מנהל פרויקט ראשי ו/או מי מאנשי הצוות המקצועי אשר לא
ישתתף בהדרכות/השתלמויות/קורסים/רענונים כאמור.
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 .10.10מובהר בזאת כי התמורה שתשולם לספק תהא בהתאם לאמור בנספח ב' המצורף לחוזה זה
וזאת ללא קשר לכמות אנשי הצוות המקצועי שידרשו לעמוד לרשות הספק ו/או שיאושרו על ידי
המזמין .למען הסר ספק יובהר כי שכר הצוות המקצועי כולו ,על כל הוצאותיו הנלוות ,כלול
במסגרת התמורה המגיעה לספק וכי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף.
 .10.11הספק יישא באחריות המלאה לכך שבכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות ,יוענקו השירותים
על ידי כל אחד מצוות הספק ,בהיקפים ובזמינות הדרושים לביצוע השירותים ,בכל אחד משלבי
הפרויקט ,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 הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספות ,תשלום ,פיצוי ו/או
שיפוי בגין שינוי בהיקף שעות העבודה של מי מצוות הספק.
 .10.12עוד מובהר בזאת במפורש ,כי בנסיבות בהן הורתה החברה על הרחבת הפרויקט או השירותים
ו/או על עדכון תכולות הפרויקט ,ולצורך עמידה במלוא התחייבויות הספק על פי החוזה,
מחייבת הרחבת השירותים גיוס גורמים נוספים לצוות הספק ,יישא הספק 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 הספק ויחולו לגביהם כל יתר
הוראות החוזה בשינויים המחויבים .מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק ,כי הספק 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.
 .10.13על אף האמור בסעיף זה לעיל ,מובהר בזאת ,כי לא יהיה בהיקפים ובזמינות המתוארים
בהזמנת השירותים )במידה ונקבעו כאלה( על מנת לגרוע בשום צורה ואופן מחבותו של הספק
להעניק את השירותים במלואם ובמועדם בטיב ובאיכות הנקובים בחוזה .לשם כך ,הספק יישא
באחריות להעמיד לרשות החברה ,לצורך מתן השירותים ,את צוות הספק בהיקפים ובזמינות
הכול ככל הדרוש לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמועדם בהתאם להוראות החוזה ,הכול על
אחריותו המלאה והבלעדית של הספק ועל חשבונו ,ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה ו/או
תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג.
 .10.14לא העמיד הספק את מי מצוות הספק בהיקפים ובזמינות הנקובים בסעיף  10.11זה לעיל ,ישלם
הספק למזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,פיצוי מוסכם בהתאם להוראות החוזה.
 .10.15מובהר ,כי הספק יישא באחריות מלאה והבלעדית לטיב ,לאיכות ולתוצרי השירותים
שיוענקו/שיערכו על ידי מי מצוות הספק 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 מי מצוות
הספק ,הכול כאילו בוצעו המעשה ו/או המחדל האמורים במישרין על ידי הספק ,וזאת גם
בנסיבות בהן בעלי תפקידים בצוות הספק אינם מצויים ביחסי עובד -מעביד עם הספק.
 .10.16נציגי הספק
נציגי הספק לצרכי החוזה הם כדלקמן )להלן ,יחדיו" :נציגי הספק"(:
 .10.16.1בא כוח הספק ,אשר יהווה סמכות עליונה מטעמו בכל הקשור לחוזה ,הוא אותו אדם
שימלא אצל הספק ,מזמן לזמן ,את התפקיד של המנהל הכללי )להלן" :הנציג
הראשי"(.
 .10.16.2בנוסף לנציג הראשי ,ישמש מנהל הפרויקט הראשי ,מטעם הספק ,במהלך כל תקופת
ההתקשרות ,כאיש קשר וכמתאם בין הספק 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 הספק ,ככל הדרוש לצורך השלמת השירותים ,במלואם
ובמועדם .מובהר ,כי מקום עבודתו של הנציג המקצועי ,בשלב הביצוע ,יהיה באתר ו/או
במקום עליו יוסכם בכתב עם החברה .הספק יוודא ,כי הנציג המקצועי ישמש בתפקידו
במהלך כל תקופת השירותים.
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במהלך כל תקופת השירותים ,יישא הספק 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 הספק ,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 והספק 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 מהספק
פיצוי מוסכם בהתאם להוראות החוזה.
 .10.16.3פרטי ההתקשרות עם נציגי הספק ,לרבות מספרי הטלפון הנייח ,הטלפון הנייד וכתובת
המייל ,יימסרו למזמין במועד החתימה על החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב
לנציג המזמין.
 .10.16.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי התחייבות של נציגי הספק כלפי המזמין ,תחייב את
הספק לכל דבר ועניין.
 .10.16.5הנציג 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 הספק על פי
החוזה ,וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה ,מכל מין וסוג שהיא
בקשר לכך.
 .10.16.6המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ומטעמים
סבירים ,את החלפת הנציג המקצועי ,בהודעה מוקדמת של  14יום .הספק 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 הספק על
פי החוזה )להלן" :נציג הספק החלופי"(.
הספק יישא באחריות לכך שהנציג המקצועי יבצע חפיפה מלאה לנציג הספק החלופי,
באופן שבו יוכל נציג הספק 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 הספק על פי החוזה .החפיפה תבוצע במקביל לביצוע התחייבויות הספק על
פי החוזה ובמגבלת התקופה אותה יקצוב לשם כך המזמין.
 .10.16.7הספק יודיע למזמין על החלפת הנציג הראשי מראש ובכתב .הספק לא יהיה רשאי
להחליף את הנציג המקצועי אלא לאחר שקיבל לשם כך את אישור המזמין מראש
ובכתב ובלבד שנציג הספק החילופי כאמור ,יעמוד בכל הסטנדרטים המקצועיים של
הנציג המקצועי המוחלף ,להנחת דעתו של המזמין .מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי
חוזר ,כי החלפת נציגי הספק וכל הכרוך בהחלפה כאמור ,לרבות ביצוע החפיפה הנקובה
בסעיף  10.16.6לעיל ,תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק.
 .10.16.8למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באישור נציגי הספק ,על ידי המזמין ו/או על ידי
מי מטעמו ,על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק 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 הספק ,נציגי הספק ו/או חליפיהם.
.11

אחריות וביטוח
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 .11.1מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור שירותי הניהול כמפורט בהסכם ובנספח א'
)מפרט שירותי הניהול ותיאור תפקידי צוות הספק( תחול על מנהל הפרויקט ולפיכך אישוריה
של החברה למסמכים הקשורים בשירותי הניהול ו/או למסמכים אשר הוכנו ע"י מנהל הפרויקט
ומי מטעמו על פי הסכם זה ,לא ישחררו את מנהל הפרויקט מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל
ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות
שירותי הניהול האמורים.
 .11.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מנהל הפרויקט 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 ,למנהל הפרויקט ו/או למי מעובדיו המועסקים על ידו ,לצד שלישי כלשהו ,לשירותי
הניהול עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של מנהל הפרויקט או מי מטעמו כתוצאה
ו/או בקשר עם ביצוע שירותי הניהול ו/או עקב כך שאיכות שירותי הניהול בשלמותו ו/או בחלקו
אינה הולמת את המטרות שלשמן נועד.
 .11.3מבלי לגרוע באמור לפי הסעיפים הקודמים ,נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה לעניין
סעיפים אלה ,כולל גם:
א .תשלומי התייקרויות לקבלנים ולאחרים כתוצאה מעיכובים בביצוע העבודות ,לפי הסכם
זה על נספחיו ,שמנהל הפרויקט גרם להם ו/או לא מנע אותם.
ב .עבודות נוספות ,שהצורך לבצען נבע מביצוע לקוי של שירותי מנהל הפרויקט.
ג .כל סכום ביתר שהחברה שילמה ו/או התחייבה לשלם לכל אדם ,כתוצאה מאישור תכנית
ו/או תכניות רשלניים ו/או מוטעים של מנהל הפרויקט.
 .11.4מנהל הפרויקט פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל
אחריות לכל אבדן או נזק הנמצא באחריות מנהל הפרויקט ,כאמור בסעיפים  11.1-11.3לעיל
ו/או על פי יתר הוראות החוזה והוראות כל דין.
 .11.5מנהל הפרויקט מצהיר בזאת כי הוא פוטר את החברה ועובדיה מאחריות לאבדן ו/או נזק העלול
להיגרם לרכוש ו/או ציוד מכל מין וסוג שהוא ,אשר הובא על ידי מנהל הפרויקט ו/או על ידי מי
מטעמו לביצוע שירותי הניהול ו/או המשמש את מנהל הפרויקט לצורך מתן שירותי הניהול,
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 .11.6מנהל הפרויקט 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 למנהל הפרויקט על נזק ,דרישה ו/או
תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על החברה מפניה על חשבונו.
 .11.7נשאה החברה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד
שלישי כלשהו )כולל עובדי מנהל הפרויקט ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה משירותי
הניהול יהיה על מנהל הפרויקט לשפות את החברה באופן מידי על כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל
ולפצותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.
 .11.8מבלי לגרוע מהתחייבויות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי
על פי דין ,מתחייב מנהל הפרויקט לבטח ,לפני תחילת מתן שירותי הניהול ,על חשבונו הוא ,את
אחריותו ואת אחריות החברה ומדינת ישראל ומשרד התחבורה ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם
שירותי הניהול נשוא הסכם זה הניתנים על ידי מנהל הפרויקט בביטוחים לפי מיטב שיקול דעתו
ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ,גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום
ביטוחים ,כמפורט בנספח ג' ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן" :טופס האישור על
קיום ביטוחים"(.
 .11.9בכל מקרה בכל הביטוחים יחולו גם התנאים המפורטים להלן:
 .11.9.1לא יאוחר ממועד קבלת הזמנת עבודה ראשונה וכתנאי להתחלת מתן שירותי הניהול,
ימסור מנהל הפרויקט לחברה את טופס האישור על קיום ביטוחים תקין תקף החתום
על ידי מבטחיו בנוסח המצ"ב להסכם עם גבולות אחריות בביטוח אחריות מקצועית
בהתאם לגבולות האחריות הקיימים של מנהל הפרויקט .בהמשך ולא יאוחר מ  60יום
לאחר קבלת הזמנת עבודה ראשונה ימסור מנהל הפרויקט לחברה את טופס האישור על
קיום ביטוחים תקין תקף החתום על ידי מבטחיו בנוסח המצ"ב להסכם עם גבולות
אחריות בביטוח אחריות מקצועית בהתאם לנדרש באישור הביטוח המצ"ב ומהווה
חלק בלתי נפרד בההסכם.
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 .11.9.2מנהל הפרויקט 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 ,מנהל הפרויקט
ימסור לחברה אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו 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 מנהל הפרויקט במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה ,מהווה תנאי יסודי
בהסכם.
 .11.9.3עם עריכת גמר חשבון עם מנהל הפרויקט בגין שירותי הניהול וכתנאי לו  -ימסור מנהל
הפרויקט 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.
 .11.9.4מנהל הפרויקט מתחייב לשלם את דמי הביטוח עבור פוליסות הביטוח הנכללות
באישור הביטוחים כסדרם ולמלא אחר כל תנאי פוליסות הביטוח.
 .11.9.5מנהל הפרויקט יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בפוליסות הביטוח
וכן יישא בכל אבדן ו/או נזק ו/או אחריות שאינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח של
מנהל הפרויקט ,שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל טעות או השמטה של מנהל הפרויקט ומי
מטעמו לרבות כל מי שבא מטעמו .מנהל הפרויקט יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים
שהם באחריותו על פי הסכם זה לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסות.
 .11.9.6פוליסות הביטוח תורחבנה לכסות את אחריותה של החברה ,של מדינת ישראל של
משרד התחבורה ועובדיהם היה ותוטל עליהם אחריות בגין שירותי מנהל הפרויקט על
פי הסכם זה ואו בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה מצד מנהל הפרויקט והפועלים
מטעמו.
 .11.9.7מנהל הפרויקט מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות
הביטוח .מנהל הפרויקט ימשיך ויערוך ביטוחים כאמור כל עוד עלולה להיות מוטלת
עליו אחריות על פי דין.
 .11.9.8הפר מנהל הפרויקט את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו על פי
הפוליסות יהא מנהל הפרויקט 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 .מנהל הפרויקט מתחייב כי בפוליסות
הביטוח יכלל תנאי הקובע כי לגבי נזקים שיגרמו לצד שלישי כלשהו ולעובדי מנהל
הפרויקט המבטחים יהיו מנועים מלטעון כלפי החברה ,כלפי מדינת ישראל וכלפי משרד
התחבורה ועובדיהם כי מנהל הפרויקט הפר את תנאי הפוליסות.
 .11.9.9מוסכם בזאת כי הביטוחים הנדרשים על פי הסכם זה ,תנאי הביטוחים ,גבולות
האחריות ופרטים אחרים הקבועים באישור על קיום ביטוחים הינן דרישות מזעריות
בלבד ומנהל הפרויקט 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.
 .11.9.10הספק מתחייב לדאוג לכך שכל קבלני המשנה שיועסקו על ידו יהיו מבוטחים בביטוחים
המפורטים לעיל וכן לכלול את כל סעיף הביטוח הרשום לעיל בהסכמי ההתקשרות עם
קבלני המשנה
 .11.9.11מובהר ,בעת החתימה על הסכם זה ,על מנהל הפרויקט לבטח בפוליסה כנדרש בטופס
האישור על קיום ביטוחים המצורף כנספח ג' להסכם.
 .11.9.12יודגש כי אם במסגרת עדכון אומדן הפרויקט ישונה היקפו באופן המצריך שינוי היקפי
הביטוח הנדרשים ממנהל הפרויקט ,יהיה מנהל הפרויקט מחויב לעדכן ולהתאים את
פוליסות הביטוח האמורות בהתאם להיקפים המתאימים להיקף הפרויקט המעודכן.
 .11.10למען הסר ספק מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק ,אשר ישא בכל התשלומים,
ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או שייקבעו בהסדר
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שיאושר על ידי המזמין .יודגש כי הספק מתחייב שלא לפגוע במוניטין המזמין ואין באמור
בסעיף זה משום היתר לספק להציג מצגים בשם המזמין ו/או להגיע להסכמות/פשרות/הסדרים
מבלי לקבל את הסכמת המזמין מראש ובכתב.
 .11.11לא פעל הספק כאמור בסעיף  11.10לעיל ולא קיבל עליו את הטיפול בתביעה ,יהא רשאי המזמין
לפעול כנגד הדרישה או התביעה בעצמו והספק ישא בכל ההוצאות הקשורות והנובעות מכך.
מובהר כי חובת השיפוי תחול בין שממקור ההוצאה למזמין ינבע מפסק דין ובין אם מכח חוזה
פשרה ובין מכל סיבה אחרת.
 .11.12המזמין רואה בספק ,האחראי הבלעדי לעמידה בתקציב ובלוחות הזמנים של הפרויקט ולכן בכל
תביעה של קבלן נגד המזמין ,יצטרף הספק לצד שלישי בתביעה .המזמין רשאי שלא לתבוע את
זכותו זאת ,וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .11.13המזמין ,לאחר שנתן לספק אפשרות לפרט טענותיו והפעיל שיקול דעת מקצועי סביר ,רשאי
לקזז ו/או לנכות כל סכום שהוא שילם או חויב לשלמו כאמור או כל הפסד או נזק שנגרמו לו
כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ,מכל סכום שיגיע לספק ממנו ,וגם יהא זכאי לעכב כל
סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל ,בכל מקרה בו המזמין יהיה צפוי לשלם דמי נזק לצד שלישי
כלשהו.
 .11.14הצדדים מצהירים בזאת במפורש ,כי המזמין ו/או מי מטעמו לא ישאו בשום תשלום ,הוצאה,
אובדן או נזק מכל סוג שייגרם לספק ,לבאים מכוחו או למועסקים על ידו או מטעמו ,זולת אם
אותה חובה או תשלום פורטו במפורש בהסכם זה.
 .11.15מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית בגין ביצוע השירותים המבוצעים על ידי הספק
ו/או בקשר אליו תחול על הספק ולפיכך אישורים של המזמין לביצוע עבודות בפרויקט ו/או
למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו ע"י הספק ו/או מי מטעמו על פי חוזה זה ,לא
ישחררו את הספק מהאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על המזמין ו/או מי
מטעמו אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים.
 .11.16סעיף זה מהווה תנאי עיקרי בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.12

פיצויים מוסכמים
 .12.1מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנית החברה על פי שאר הוראות החוזה ו/או
על פי כל דין ,לרבות זכותה לביטול החוזה/הזמנת שירותים ,תהיה החברה זכאית לפיצויים
מוסכמים בכל אחד מהאירועים המפורטים להלן:
 .12.1.1עיכוב בהעברת הדיווח החודשי ו/או דוחות/דיווחים אחרים אותם יידרש הספק להגיש
במסגרת הפרויקט –  ₪ 1,000בתוספת מע"מ ,לכל יום עיכוב ועבור כל דוח/דיווח
בנפרד;
 .12.1.2עיכוב בהעמדת בעל תפקיד בצוות הספק לביצוע השירותים ו/או לאישור החברה )ככל
שנידרש( –  ₪ 1,000בתוספת מע"מ ,לכל יום עיכוב;
 .12.1.3העדר נוכחות באתר של מי מצוות הספק –  ₪ 1,000בתוספת מע"מ ,לכל יום היעדרות
)או חלקו( ,עבור כל בעל תפקיד;
 .12.1.4העדר נוכחות בישיבות )לרבות דיונים שיתקיימו במשרדי החברה/באתר/אצל רשויות
מוסמכות וגופי תשתית ,השתתפות בוועדות מכרזים ובשיפוטים וכיו"ב( – ₪ 500
בתוספת מע"מ ,לכל יום היעדרות )או חלקו( ,עבור כל בעל תפקיד.
 .12.1.5עיכוב בלוחות זמנים להשלמת אבני דרך בשלבי התכנון/הביצוע של הפרויקט – 1%
משכר החוזה הקצוב לאותה אבן דרך בפרויקט ,עבור כל שבוע עיכוב באבן דרך
הרלוונטית ,ועד לסך כולל של  5%משכר החוזה לאותו השלב בפרויקט.
במידה ושלב התכנון ו/או הביצוע אותו ניהל הספק הושלם במועד ,תשיב החברה לספק
את הפיצויים המוסכמים שנגבו ממנו עד לאותו מועד בגין עיכובים באבני הדרך של
אותו שלב )ככל שנגבו( ,כולם או חלקם בערכם הנומינאלי .לצד האמור ,במידה ושלב
התכנון ו/או הביצוע אותו ניהל הספק לא הושלם במועד ,יחולו על הספק פיצויים
מוסכמים בסכום מצרפי המשקף את העיכוב בגין כל אחת מאבני הדרך שהשלמתה
התעכבת וזאת בנוסף לעיכוב בהשלמת אותו שלב בפרויקט.

25
אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355851 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מזכויותיה של החברה לפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף זה
לעיל ,מובהר בזאת בנוסף ,כי במידה והתעכבה השלמת איזה מאבני דרך בשלבי
התכנון/הביצוע של הפרויקט מבלי שניתן לשם כך אישור החברה להארכת מועדים ,אזי
לצרכי הצמדה )חיובית בלבד( ,תחשב כל אבן דרך לתשלום כאילו בוצעה והושלמה
במועד שנקבע לשם כך לכתחילה.
למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי הספק לא יהיה זכאי ,לכל פיצוי ,שיפוי או כל
תשלום אחר ,מכל מין וסוג ,במידה ושלב התכנון ו/או הביצוע אותו ניהל הושלם קודם
למועד שנקבע להשלמתו )בין מיוזמתו או בהוראת החברה( ,והספק מוותר בזאת וכן
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .12.1.6הקמה ורישיון של הארכיב הממוחשב ) 4חודשים ממועד חתימת החוזה( – ₪ 1,000
בתוספת מע"מ לכל יום עיכוב.
 .12.2החברה תהיה רשאית ,לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לספק בכל
עת ,לרבות באמצעות ניכוי סכום הפיצויים )כולם או חלקם ,לפי שיקול דעת המזמין( ,מכל
אחד מהתשלומים על חשבון התמורה.
 .12.3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אי גביית הפיצוי המוסכם על ידי החברה ,לרבות במסגרת
תשלומים על חשבון התמורה בתקופה העוקבת לאירוע בגינו נדרש הספק לשלם פיצוי
מוסכם ,לא תחשב בשום צורה ואופן כוויתור של החברה על זכויותיה לקבלת הפיצוי
המוסכם ו/או מזכויותיה לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמה של החברה לביצוע ההפרה על
ידי הספק ,והחברה תהיה רשאית לגבות את הפיצוי המוסכם בגין עיכובים בכל עת ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות במסגרת אבן הדרך האחרונה לתשלום ו/או לקבל כל פיצוי ו/או
שיפוי אחר ,והכול מבלי לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של הספק על פי החוזה.
 .12.4הצדדים מצהירים בזאת ,כי סכום הפיצוי המוסכם ,מהווה פיצוי מוסכם והולם על הנזק
אותו רואים הצדדים כתוצאה מסתברת של ההפרות המתוארות לעיל .עם זאת מובהר ,כי על
אף האמור בכל דין ,לא יהיה בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר
ו/או תרופה ו/או זכות על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,וכן מבלי לגרוע מזכותה לביטול החוזה
ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר ,בין היתר ,ככל שיחוב בו כלפי צד שלישי.
 .12.5להסרת ספק מובהר ,כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם ,ניכויו או גבייתו על מנת לפטור את
הספק מאחריותו הבלעדית והמלאה לביצוע מלוא ההתחייבויות בחוזה גם שאין בתשלום
הפיצוי המוסכם בגין עיכובים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לחברה על
פי דין או החוזה.
.13

אומדנים
 .13.1הספק יקבע לכל פרויקט שיצוין בהזמנת השירותים ,אומדן כספי ולו"ז אשר יהוו בסיס
להתייחסות לשינויים.
 .13.2בעת הכנת האומדן הכספי של הפרויקט על הספק לקחת בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים
העלולים לגרום לבעיות בביצוע התקין של הפרויקט ובתוך כך ,לתוספות והפחתות בתקציב
ובלוחות הזמנים של הפרויקט.
 .13.3הספק יעדכן את האומדנים הכספיים מעת לעת בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט ולפי דרישת
המזמין .עדכון האומדנים שמשמעותו הארכת לוח הזמנים או הגדלת האומדן הכספי טעונים
אישור המזמין ,מראש ובכתב.
 .13.4התקשר המזמין עם מתכנן או קבלן כלשהם לשם ביצוע מבנה או מבנים נוספים שאינם כלולים
באומדן הפרויקט הקיים ,ישנה הספק את האומדן ולוחות הזמנים להתייחסות כך שיכללו את
השינויים אשר נקבעו על ידי המזמין.

.14

ארכיב מאגר מידע ומסמכים
 .14.1במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהשירותים ,יישא הספק באחריות לרכוש עבור החברה מערכת
"ארכיב ממוחשבת" לשם ניהול ארכיב של כל פרויקט .על המערכת להיות מערכת מדף
המותאמת לצרכי כל פרויקט ובאחריות הספק להתאים ,להקים ,לספק ולהטמיע את
המערכת )תוכנה ,חומרה ורישיונות ,כמכלול( ,באמצעותה יתעד וישמר עבור החברה וכל
הפועלים מטעמה בפרויקט )ובכלל זאת – הגופים המשיקים ,לרבות כל הגורמים המעורבים
בפרויקט( ,תיעוד מלא של הפרויקט והשירותים המתבצעים במסגרתו ,על כל מסמכיו
26

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

ההנדסיים ,האדמיניסטרטיביים ,הכלכליים ,החשבונאיים ,המשפטיים ,הפיננסיים והאחרים
)בחוזה זה" :הארכיב הממוחשב"(.
 .14.2במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהשירותים ,יישא הספק באחריות להעניק לחברה זכות הרשאה
לא ייחודית ,שאיננה מוגבלת בזמן במערכת ,באופן שבו תוכל החברה ,בעצמה ו/או באמצעות
מי מטעמה ,בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה )ללא הגבלה בזמן ומבלי להיזקק
למנהל הפרויקט או למי מטעמו( ,לבצע שימוש בארכיב הממוחשב ,בעמדות הפעלה ו/או
עבור משתמשים )רשומים או לא רשומים( ,הכול בכמות בלתי מוגבלת ,וכן להתקין את
התוכנה נשא הארכיב הממוחשב ,ללא תוספת תמורה ,מספר פעמים ,באתרי החברה ,שונים
ו/או נוספים ,ללא הגבלה ומבלי שהספק יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה נוספת.
 .14.3עד למועד אספקת הארכיב הממוחשב )לא יאוחר מתום  4חודשים ממועד חתימת החוזה(,
יבצע הספק תיעוד ידני מלא של הפרויקט כמפורט בסעיף  14.1לעיל .התיעוד האמור יוזן על
ידי הספק במערכת מיד לאחר הקמתה ,במועד הנקוב בסעיף  14.3זה לעיל.
 .14.4הספק יעניק למשתמשי החברה השונים ,הדרכות מתאימות ככל הדרוש על מנת לאפשר
למשתמשים כאמור לתפעל ולתחזק את הארכיב הממוחשב ,הכול בהיקף ובאופן הנקוב
במפרט השירותים.
 .14.5במהלך תקופת ההתקשרות ,יישא הספק באחריות לכך שיוענקו עבור המערכת שירותי
תמיכה ותחזוקה ,אשר יכללו בין היתר ,תיקון תקלות שדרוג ועדכון שוטפים למערכת וכן
מתן ייעוץ והדרכה לתפעול ,תחזוקת ועדכון המערכת ,ללא כל תשלום.
 .14.6למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי החברה תהיה רשאית להקים בעצמה את הארכיב
הממוחשב .בנסיבות האמורות ,יידרש הספק למלא את מלוא ההתחייבויות הנקובות בסעיף
זה לעיל לתיעוד מלא של הפרויקט והשירותים המתבצעים במסגרתו ,על כל מסמכיו
ההנדסיים ,האדמיניסטרטיביים ,הכלכליים ,החשבונאיים ,המשפטיים ,הפיננסיים והאחרים
באופן ידני עד להקמת המערכת ,וכן להזין ולנהל במערכת האמורה באופן שוטף את כל
המידע האמור ,הכל כחלק בלתי נפרד מהשירותים.
.15

שינויים תוספות והפחתות
 .15.1שינויים ו/או תוספות בפרויקט שמשמעותם הגדלת/הקטנת היקף כל אחת מהזמנות
השירותים/מההתקשרויות )לרבות אירועים של ניהול "רה תכנון"( ,יובאו לאישור ועדת
המכרזים/הועדה לשינויים הנדסיים ,ואישור זה יידרש לפני ביצוע השינוי .הספק יגיש הסבר על
נחיצות השינוי או התוספת ,אומדן לעלות ביצועו וימליץ לוועדת המכרזים על הצורך בשינוי או
בתוספת.
מובהר ,כי לא תבוצע כל עבודה שלצורך ביצועה תידרש תוספת להתקשרות של המזמין ,אלא
לאחר אישורה של ועדת המכרזים .מובהר ,כי בגין ניהול "רה תכנון" יהיה הספק זכאי
לתשלום תמורה רק במידה ולמתכנן שולמה תמורה נוספת בגין "רה תכנון" ובהתאם לשלבי
התכנון בגינם שולמה.
 .15.2הועדה לשינויים הנדסיים/ועדת המכרזים של המזמין תקבע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את
עלות השינויים ,התוספות או ההפחתות הנדרשים ,בכפוף להחלטת ועדת המכרזים ,וזאת לאחר
התייעצות עם הספק.
 .15.3ועדת המכרזים/ועדת התקשרויות של המזמין תאשר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כל שינוי
בלו"ז להשלמת הפרויקט ,לרבות איזה משלבי הפרויקט ,ויחולו בעניין זה יתר הוראות נספח ב'
לחוזה )התעריף ואבני הדרך לתשלום( .מובהר ,כי הספק לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל
תשלום ,פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג בגין עיכוב/התארכות משך של איזה משלבי התכנון
בפרויקט ,מכל סיבה שהיא ,בין אם אושר באמצעות החברה ובין אם לאו ,וזאת מבלי לגרוע
מזכות החברה לפיצוי מוסכם בנסיבות בהן נגרם העיכוב בשל מעשה ו/או מחדל של הספק.
התעכב פרק הזמן הקבוע לשלב הביצוע ,בשל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ,לא
יהיה זכאי הספק לתמורה בגין תקופת העיכוב ,וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לפיצוי מוסכם
בגין העיכוב האמור.
 .15.4הספק מתחייב ,כי בכל דין ודברים שיערוך מול הקבלן/ים באשר לשינויים ו/או תוספות
בפרויקט ,הוא יבהיר לקבלן/ים בפרויקט כי הגורם הבלעדי היחיד לאישור התוספות ו/או
השינויים הינו ועדת המכרזים בלבד וכי אין בכל המלצה ו/או טענה שהיא בעניין זה כדי לחייב
את המזמין.
27

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

 .15.5מובהר כי אין בסמכותו של הספק לאשר את הגדלת סכום החוזה עקב שינויי ביצוע ללא אישור
מפורש מהמזמין והספק מתחייב לעדכן את הקבלן/ים בפרויקט בעניין זה.
.16

תקופת ההתקשרות
 .16.1תקופת התקשרות עם ספקי מכרז המסגרת ,תהא לפרק זמן של  36חודשים ,החל ממועד חתימת
המזמין על החוזה )להלן" :תקופת ההתקשרות"( .המזמין בלבד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה או תקופות נוספות שלא יעלו יחדיו על
תקופת הארכה כוללת של עד  24חודשים )במכרז זה" :תקופת ההארכה"( ,וזאת בהודעה
מוקדמת ,בכתב ,של  30ימים טרם תום תקופת התקשרות.
 .16.2במהלך תקופת ההתקשרות יהיה המזמין רשאי להנפיק הזמנות שירותים לצורך ביצוען של
התקשרויות פרטניות עם ספקי מכרז המסגרת .מובהר ,כי בכל הזמנת שירותים תוגדר תקופת
שירותים וכן לוחות זמן ואבני דרך לביצועם ,וזאת – למען הסר ספק – גם לפרקי זמן ארוכים
יותר מתקופת ההתקשרות .במידה והחברה הנפיקה הזמנת שירותים עבור הספק ,תעמוד
הזמנת השירותים בתוקפה לעניין תכולות השירותים הכלולות במסגרתה בלבד ,עד לתום
תקופת השירותים מושא הזמנת השירותים האמורה ,למעט אם תחליט החברה לבטלה,
במסגרת הוראת שינויים ו/או בהתאם להוראות סעיף  16.7להלן.
 .16.3לא ביטלה החברה את הזמנת השירותים ,תארך תקופת ההתקשרות אך ורק בהתייחס להזמנת
השירותים האמורה עד לתום תקופת השירותים הנקובה בהזמנה ויחולו על תכולות השירותים
הכלולות במסגרתה יתר הוראות החוזה.
 .16.4מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר במפורש ,כי הספק יהיה זכאי לקבל הזמנות שירותים ,אך ורק
בכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים על פי החוזה ,לרבות אישורי ביטוח ,מסמכי ניגוד
עניינים וכיו"ב ,וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת להוות דחייה למועד תחילת תקופת
ההתקשרות .עד למועד השלמת מלוא הליכי ההתקשרות הנהוגים אצל המזמין ,לא יהיה רשאי
ספק מכרז מסגרת להעניק שירותים על פי החוזה ,וזאת על אף שהמזמין הנפיק הזמנות
שירותים לספקי מכרז מסגרת אחרים ,אשר השלימו את הליכי ההתקשרות עם המזמין במועד
האמור .מובהר ,כי תקופת ההתקשרות תסתיים בכל מקרה במועד קבוע ומוגדר מראש עבור כל
ספקי מכרז המסגרת גם יחד ,וזאת גם במידה שתהליכי ההתקשרות של ספקי מכרז מסגרת
הושלמו במועדים שונים ולספקי מכרז המסגרת האמור לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה מכל סוג בקשר לכך.
 .16.5מוסכם ומוצהר בזה ,כי למרות האמור בסעיף זה לעיל ,המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה
לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת ההארכה ,לפי העניין ,בכל עת מכל סיבה
שהיא ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,באמצעות הודעה מוקדמת ,בכתב ,שתימסר לספק  30יום
מראש ,וזאת מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות למזמין על פי החוזה.
 .16.6ביטול החוזה ו/או הזמנת שירותים מטעמי נוחות
 .16.6.1החברה 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"(.
 .16.6.1הספק 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.
 .16.6.2מבלי 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:
 .16.6.2.1בסיומו של כל שלב תכנון לרבות לפני שלב הביצוע/ההקמה של הפרויקט ו/או
בסיומה של כל אבן דרך לתשלום בשלב תכנון ו/או בשלב הביצוע; וגם
 .16.6.2.2בנסיבות בהן התגלה במהלך תקופת השירותים ,כי מתן השירותים מחייב
כשירות מיוחדת שאינה מצויה אצל הספק; וגם
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 .16.6.2.3בנסיבות בהן הוחלט במהלך תקופת השירותים ,על שינוי שיטת הביצוע של
הפרויקט ,לרבות שינוי שיטת ביצוע הפרויקט מ/ל פרויקט ,PFI ,BOT ,TK
 CMוכיו"ב ,ככל שהנושא רלוונטי.
 .16.7ביטול החוזה ו/או הזמנת שירותים בגין הפרת חוזה
 .16.7.1החברה 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.
 .16.7.2עוד מובהר ,כי החברה בלבד תהא 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.
 .16.7.3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי ביטול החוזה ו/או השירותים כאמור ,לא יחייב את
החברה לערוך ישיבת שימוע ו/או בירור נוסף לספק ,כתנאי לביטול החוזה ,לרבות
בנסיבות בהן תבקש החברה לבצע את יתרת השירותים הכלולים בהזמנת השירותים
שבוטלה ,באמצעות מי מיתר ספקי מכרז המסגרת.
 .16.7.4מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי הוראות כל דין או חוזה זה ועל אף
האמור בסעיפים  16.7.1-16.7.3לעיל ,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:
 .16.7.4.1הספק מצוי בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים כמפורט להלן.
 .16.7.4.2החברה החליטה לגרוע ו/או להשהות את הספק ו/או את מי מצוות הספק
בשל איזה מהנסיבות המתוארות בסעיף  6.3לעיל.
 .16.7.4.3הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול
במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך  30ימים ממועד הגשתה.
 .16.7.4.4הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא
נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או
קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא
בוטל בתוך  30ימים ממועד הגשתו.
 .16.7.4.5הוטל עיקול על רכוש הספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי
הרכוש כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים )כולן
או חלקן( ,והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד נקיטתם.
 .16.7.4.6הספק ו/או מי מצוות הספק ו/או מנושאי המשרה הבכירים בו ,הורשע
בפס"ד ,בביצוע עבירה פלילית או נפתחה נגדם חקירה פלילית באזהרה או
הוגש כנגדם כתב אישום בגין עבירות פליליות ו/או עבירות על פי התחום
המקצועי הקשור למתן השירותים.
 .16.7.4.7ככל והמזמין סבור ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי ניהול הפרויקט אינו
מתבצע בהתאם להוראות ההסכם או מתבצע באופן לקוי שאינו מבטיח
עמידה ברמה המקצועית הנדרשת או בלוח הזמנים ,ובלבד שהספק לא נקט
בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה שקיבל מהמזמין את הצעדים הדרושים,
לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,לתיקון הליקוי.
 .16.7.4.8אם יתברר כי אחד המצגים שהציג המזמין אשר הווה תנאי או שקול
לבחירתו ,אינו נכון או השתנה ,יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה בהודעה
אשר תוצא לספק בכתב ,כל זאת מבלי לגרוע מכל הסעדים השמורים למזמין
מכוח ההסכם ו/או לפי הוראת כל דין.
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 .16.8מובהר ,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 במפורש אחרת.
 .16.9בוטל 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 מי ממנהלי
הפרויקט הראשיים ו/או מי ממנהלי הפרויקט הנוספים( 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.
 .16.10ביטלה 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 הספק חלופי אשר ימונה ,ככל שימונה ,על ידי החברה ,לביצוע השירותים,
ובכלל האמור :יעביר את כל המסמכים ,המידע ותוצרי השירותים 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  16.10זה לעיל ,יהוו תנאי לתשלום יתרת
התמורה המגיעה לספק בגין שירותים שביצע עד למועד ביטול החוזה ו/או הזמנת השירותים.
 .16.11בוטל 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.
 .16.12מובהר בזאת ,כי ביטול החוזה בהתאם להוראות סעיפים  16.6- 16.7לעיל ,לא יגרע מכל זכות
אחרת העומדת לחברה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 .16.13בכל מקרה בו בוטל ההסכם בשל נסיבות המתוארות בסעיף  16.7לעיל ,יהא המזמין רשאי
למסור את ביצוע שירותי הניהול לצד שלישי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .הספק יישא בכל
ההוצאות הכרוכות בכך ובנוסף המזמין יהא רשאי ,לנכות או לקזז את ההוצאות האמורות,
בתוספת הוצאות תקורה של  ,12%מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא מאת המזמין ,בין לפי
הסכם זה ובין מכוח התקשרות אחרת עם הספק.
 .16.14הספק ישתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו ,עם סיומו המוקדם של ההסכם,
לרבות העברת כל המסמכים ,החישובים ,והעבודות שנעשו על ידו במסגרת ההסכם והמזמין
יהא רשאי לעשות שימוש בכל המסמכים כאמור.
 .16.15השתמש המזמין בסמכות כלשהי מהסמכויות ו/או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לו בהסכם
זה וביטל את ההסכם או השעה את ביצועו ,כולו או מקצתו ,לא תהיה לספק כל טענה ו/או
דרישה כנגד המזמין ,לרבות לא בגין פגיעה במוניטין ,נזק או הפסד העלולים להיגרם לו מכך .על
כן ,הספק לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק ,הפסד ,מניעת רווח וכו'
העלולים להיגרם לו כתוצאה מן ההשעיה ,הביטול או מסיבה אחרת ,פרט לתמורה עבור העבודה
שביצע בפועל כאמור.
 .16.16במקרה של סיום ההסכם בשל נסיבות המתוארות בסעיף  16.7לעיל ,יהא המזמין רשאי לבטל
אף הסכמים אחרים שנכרתו ,אם נכרתו ,בינו לבין הספק ,בין בטרם חתימת הסכם זה ובין
לאחריו .במקרה כאמור ,יעמדו לזכות המזמין כל הסעדים הקשורים לפיצוי ,קיזוז ועכבון.
 .16.17מובהר במפורש ,כי על אף האמור בהוראות כל דין ,בנסיבות בהן בוטל ההסכם או בוטלה
הזמנת שירותים ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא לספק זכות עיכבון על מסמכים ועל תוצרי
השירותים שיגיעו לידיו ו/או שיכין במסגרת ביצוע ההסכם.
 .16.18תכולת ההתקשרות – הוראות מעבר
 .16.18.1מובהר במפורש ,כי הוראות 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.
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 .16.18.2על אף האמור בסעיף  16.18.1לעיל ,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 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.
.17

התמורה ותנאי תשלום
 .17.1בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי הזמנת השירותים והסכם זה ,מכל מין וסוג,
ישלם המזמין לספק 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 התעריף המצורף כנספח ב' לחוזה ובאמצעות
אבני דרך לתשלום ,או כתשלום שעתי .בכל אחת מהחלופות ,שתיבחר ,תשולם התמורה באופן
הבא:
 .17.1.1תשלום פאושלי על פי אבני דרך
בחלופה זו ,הספק יהיה זכאי תמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדם ,לתשלום
המחושב בהתאם לתעריף המצורף כנספח ב' לחוזה ,עבור כל אחד משלבי הפרויקט
)שלב התכנון המוקדם ,שלב התכנון המפורט ושלב הביצוע( וכן עבור ניהול הפקעות
והכל בניכוי אחוז ההנחה שנקב במכרז או בהליך השלמת המאגר או בהליך תחרותי
אחר )במידה ואלה התנהלו במסגרת המכרז או במהלך תקופת ההתקשרות על פי
הוראות החוזה(.
סכום התמורה ,יחושב וישולם על פי אבני דרך ,עבור שלבי התכנון והביצוע הכלולים
בפרויקט ,כפי שהם מפורטים בתעריף או בהתאם לאבני דרך חילופיות שינקבו בהזמנת
השירותים )להלן" :אבני הדרך"(.
 .17.1.2תשלום שעתי
בחלופה זו ,הספק יהיה זכאי תמורת ביצוע השירותים ,לתשלום המחושב בהתאם
לתעריף שעתי  2ליועצים או כל תעריף שיעודכן במקומו על ידי החברה ,בניכוי אחוז
ההנחה שנקב במכרז או בהליך השלמת המאגר או בהליך תחרותי אחר )במידה ואלה
התנהלו במסגרת המכרז או במהלך תקופת ההתקשרות על פי הוראות החוזה(.
 .17.2החברה תהיה רשאית לשלב בין שתי שיטות התשלום המפורטות לעיל ו/או לעדכן אותן במסגרת
הזמנת שירותים.
 .17.3הצמדה למדד
כל חלק מתשלום התמורה אשר תשולם במתכונת פאושלית )לפי אבני דרך( ,יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן הידוע במועד כל תשלום ביחס למדד בסיס הידוע במועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז .תמורה שתשולם לפי שעות עבודה ,לא תישא הפרשי הצמדה מכל מין וסוג.
 .17.4הוראת שינויים
הונפקה למתכנן הוראת שינויים בגינה קבעה החברה כי הספק זכאי לתוספת תמורה ,יחולו לגבי
תמורת השינויים ,יתר הוראות סעיף זה לעיל ,בשינויים המחויבים.
 .17.5החזר הוצאות
בנוסף לתמורה ,יהא הספק זכאי להחזר על הוצאותיו הישירות ,בעניינים שאושרו מראש ובכתב
על ידי המזמין בלבד ובעניין העתקות אור – גם בכפוף להוראות נספח ב' .תשלום החזר הוצאות
יהיה כפוף בכל מקרה ,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:
 .17.5.1אם הורה המזמין לספק כי עליו לבצע את הפעולה נשוא ההוצאה אצל ספק פלוני או
אצל מי מתוך רשימת ספקים שאושרה לכך – על הספק להראות כי נהג בהתאם
להוראה זו.
 .17.5.2כל הוצאה תאושר מראש ובכתב על ידי המזמין .מובהר ,כי הספק לא יהיה זכאי בשום
מקרה להחזר הוצאות בנושאים שלא אושרו על ידי המזמין וכן בסכומים שלא אושרו
מראש ובכתב על ידי המזמין.
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 .17.5.3הספק יציג לאישור המזמין קבלות וחשבוניות-מס )מקור או העתק מתאים למקור( על
מלוא סכום ההוצאות שאת החזרן הוא דורש.
 .17.6תשלום התמורה – הוראות כלליות
 .17.6.1אין בביצועו של תשלום כלשהו ,משום אישור של המזמין לכך שהשירותים בוצעו
במלואם ו/או שבוצעו באיכות ובהיקף הנדרשים.
 .17.6.2ההחלטה אם הספק השלים את מחויבויותיו בקשר עם השירותים )לרבות אבני הדרך
לתשלום( ,תהא מסורה לחברה בהתאם למשימות הקבועות בחוזה ובהזמנת
השירותים.
 .17.6.3הספק מצהיר כי ידוע לו שמעבר לתמורה לא יקבל כל תמורה או תשלום ,גם אם בפועל
נדרשו לשם השלמת השירותים יותר שעות עבודה ,תשומות כוח אדם ,משאבים,
מרכיבי ניהול וכיוצא באלה.
 .17.7עיכוב בתשלום התמורה ותשלום ביתר
 .17.7.1איחר המזמין בביצוע תשלום כלשהו אשר עליו לשלם לספק בהתאם להוראות הסכם
זה ,שלא בשל מעשה ו/או מחדל של הספק ,ישלם המזמין לספק בגין הסכום ששולם
באיחור ,ריבית בשיעור ריבית חשכ"ל אשר נקבעת על ידי החשב הכללי של האוצר.
 .17.7.2במידה והספק קיבל תשלומים מעבר לתמורה לה הוא זכאי על פי החוזה ,ישא הספק
באחריות להשיבם למזמין ,תוך  15ימים ממועד דרישתו 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 לספק.
 .17.8חשבונות ותנאי התשלום
 .17.8.1הספק יגיש לאישור החברה 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 ,לרבות מספר ההסכם ,השלב בגינו מוגש
החשבון ואבן הדרך הרלוונטית )ככל שישנה( .לא צוינו הפרטים המבוקשים על גבי
החשבון ,יהיה רשאי המזמין ,על פי שיקול דעתו המוחלט ,להחזיר את החשבון לספק.
 .17.8.2החברה תהא רשאי לאשר את החשבון ,כולו או חלקו ,או לאשרו בסייגים.
 .17.8.3מובהר בזה ,כי אישור חשבון לא יהא ראיה לנכונות האמור בו ,לכך שהעבודה שצוינה
בו אכן בוצעה בהתאם להסכם או לחישוב התמורה לפיו.
 .17.8.4מתוך הסכום שאושר לתשלום יהא המזמין רשאי לנכות כל סכום שניכויו הותר בהסכם
זה במפורש ,ככל שהותר ,וההפרש ישולם לספק.
 .17.8.5הוגש החשבון עד ליום  5בחודש פלוני ,ישולם התשלום ביום ה 10-לחודש שסמוך לאחר
היום ה 60-שלאחר ה 5-לאותו חודש .הוגש חשבון לאחר ה 5-לחודש פלוני ,ישולם
תשלום ביום ה 10-לחודש שסמוך לאחר היום ה 90-שלאחר ה 5-לאותו חודש .חל יום 5
לחודש ביום שישי ,שבת או מועד ממועדי ישראל ,ייחשב יום העסקים הראשון
שלאחריהם כיום  5לחודש לעניין סעיף זה .כל הפעולות שעל המזמין ו/או על מי מטעמו
לנקוט בקשר עם החשבון יבוצעו במהלך פרק הזמן האמור .למרות האמור ,אם החזירה
החברה את החשבון לספק לשם השלמות או הבהרות ,לא יימנה פרק הזמן שבו החזיק
הספק בחשבון במניין הימים לתשלומו ובתנאי שהשלמות היו סבירות בנסיבות.
 .17.8.6כל תשלום שישולם לספק ייראה כמקדמה על חשבון התמורה בלבד.
 .17.8.7לתמורה יתווסף מע"מ כדין .תשלום התמורה )ובכלל זה המע"מ( יבוצע כנגד המצאת
חשבונית מס או חשבונית )במידה ומועד החיוב לצרכי מע"מ הינו עם קבלת התמורה(
על ידי הספק .למען הסר ספק ככל שהתשלום בוצע שלא על סמך חשבונית מס ,הספק
מתחייב להמציא לחברה חשבונית מס באופן מיידי לאחר התשלום.
 .17.8.8עם סיום הזמנת השירותים ,מכל סיבה וטעם שהם ,תיערך בין הצדדים התחשבנות
מסכמת כלהלן:
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 .17.8.8.1הספק יגיש חשבון סופי לתמורה לא יאוחר מ 60-מיום שבו הודיע המזמין על
סיום הזמנת השירותים.
 .17.8.8.2תשלום התמורה שאושרה לא יהא תלוי בתנאי ו/או סייג כלשהו .הספק
מתחייב לפרט את תביעותיו הכספיות בפני המזמין מבלי שהפירוט יגביל
אותו בדרך כלשהי במקרה של הליך שיפוטי.
 .17.8.8.3מובהר ,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.
.18

השהיית השירותים
 .18.1השעה המזמין את ביצוע השירותים על פי הסכם זה ,יהא הספק זכאי לתשלום בגין העבודה
שביצע בפועל עד למועד שנקבע בהודעת המזמין כמועד להפסקת ההסכם ,ללא פיצוי נוסף.
התמשכה השעיית ההסכם מעל ל  6 -חודשים ,יראו בכך לעניין חישוב עומסי ההתקשרות של
הספק ,כאילו הודיע המזמין לספק על הפסקת ההסכם לצמיתות.
 .18.2על אף האמור בסעיף  18.1לעיל ,מובהר כי במידה ומסר המזמין לספק בכתב הודעה על השעיית
ביצוע השירותים ,יחולו בנוסף לאמור לעיל גם הוראות אלה:
 .18.2.1הייתה השעיית שירותי התכנון לתקופה של עד  24חודשים ,בין אם תקופה זו נקצבה
מראש ובין אם הודיע המזמין על חידוש ההסכם בתוך פרק הזמן האמור מהפסקת
הזמנתו – יהא הספק חייב לשוב ולתת את השירותים לפי הסכם זה ,בתמורה הקבועה
בו לרבות הצמדות כמפורט בתעריף ולפי כל תנאיו וזאת בתוך  45ימים מהמועד בו
נמסרה לספק ההודעה על חידושו.
 .18.2.2עלתה תקופת ההשעיה על פרק זמן של  24חודשים ,בין אם תקופה זו נקצבה מראש ובין
אם הודיע המזמין לספק על חידוש השעיית השירותים לאחר פרק הזמן האמור – יהא
הספק רשאי להודיע בכתב למזמין כי אינו מעוניין להמשיך בביצוע השירותים לפי
ההסכם .לא הודיע הספק 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.
 .18.3המשיך הספק במתן השירותים לאחר תום תקופת ההשהיה ,תעודכן מצבת העומסים בהתאם.
 .18.4מובהר במפורש ,כי זכויות הספק המפורטות בסעיף זה לעיל ,בגין השהיית שירותים ,מתייחסות
אך ורק לנסיבות בהן הודעת המזמין להשהיית השירותים ניתנה במהלך ביצוע השירותים בשלב
תכנון כלשהו ו/או בשלב ביצוע ורק בנסיבות בהן הזמנת השירותים כללה מראש את שלבי
התכנון ו/או הביצוע האמורים .השהיית שירותים שמקורם בפער זמנים שבין שלבי תכנון שונים
ו/או בין שלב התכנון לשלב הביצוע לא יחשבו בכל מקרה כהשהיה.
 .18.5עוד מובהר בזאת במפורש ,כי פער זמנים שבין שלבי תכנון שונים ו/או בין שלב התכנון לשלב
הביצוע וכן תקופת ההשהיה לא יחשבו בכל מקרה כ"עיכוב" לצורך סעיף  15.3לעיל ,ובגין
תקופה זו לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה ,תשלום ,פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג.
 .18.6למרות האמור לעיל ,הרי אם הופסק ביצועו של הסכם זה ו/או הזמנת שירותים מהטעמים
הנקובים בסעיף  16.7לעיל - ,לא יהא הספק זכאי לכך שחידוש השירותים ייעשה על ידו ,וזאת
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומהוראות הדין בדבר אפשרותו של המזמין לבטל את ההסכם
ו/או כל הזמנת שירותים.
 .18.7עם סיום מתן השירותים לפי הסכם זה ,בין בשל הפסקתו )או הפסק הזמנת שירותים( ,בין בשל
ביטולו ובין מכל סיבה אחרת שהיא ,יחולו הוראות סעיפים  16.9-16.16לעיל.
 .18.8מובהר במפורש ,כי על אף האמור בהוראות כל דין ,לא תהא לספק זכות עיכבון על מסמכים ועל
תוצרי השירותים שיגיעו לידיו ו/או שיכין במסגרת ביצוע ההסכם.

.19

קיזוז
המזמין יהיה רשאי לקזז ,לאחר מתן הודעה מוקדמת בת שבעה ימים אשר בה יצוין סיבת הקיזוז ,כל
סכום שהספק יהיה חייב בתשלומו למזמין ,בין על פי חוזה זה ובין מכח כל עילה אחרת ,כנגד כל סכום
שיגיע לספק מהמזמין או כל חשבון או כל אופן או עילה כלשהי .מוסכם כי לספק לא יהיה תהא זכות
קיזוז כלפי המזמין מכל סיבה שהיא.
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.20

השימוש בסמכויות
הסמכויות שהוענקו בחוזים שנחתמו בין הקבלנים ו/או המתכננים לבין המזמין ,ביחד או בנפרד ,וכן
השימוש או אי השימוש בהן ,כולן או מקצתן ,לא יפגע בהוראה מהוראות הסכם זה ,לא יגרע במאומה
מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין ואין בן בכדי לגרוע
מזכות מזכויותיו של המזמין.

.21

משרד הספק /מנהל הפרויקט באתר
 .21.1במידת הצורך ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,יקבל הספק ,לשימושו לצורך מתן שירותי
ניהול הפרויקט )בשלב הביצוע( באתר וביצועם ,חדר מתאים שייבנה ע"י הקבלן באתר או חדר
במבנה קיים וזאת ללא תשלום נוסף מיוחד.
 .21.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המזמין לא ישא באחריות כלשהי לאחזקת ,שמירת ואבטחת
הציוד והמכשירים שהספק יביא לאתר לכל צורך שהוא ,ולא תשא בכל אובדן ,הפסד או נזק
שייגרמו להם מכל סיבה שהיא.

.22

העברת זכויות
 .22.1המזמין יהא זכאי להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם ,בכל עת ועל פי
שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות הסבתו לממשלה או למי שתורה הממשלה ,ובלבד שלא יהיה בכך
כדי לפגוע בהתחייבויותיו כלפי הספק.
 .22.2הספק לא יהא זכאי להעביר ,להמחות או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם,
חלקן או כולן ,ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב.

.23

עיכבון
הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לחברה וכן לא יהיה
רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ,מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו .החברה
תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע ו/או
שיגיע לספק על פי חוזה זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או
מתקן ,מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין
הצדדים.

.24

ביקורת
המזמין וכל מי שהוסמך על ידו יהיו רשאים בכל זמן מתקבל על הדעת לבדוק את שירותי הניהול
לרבות כל מסמך או חומר אחר ,לקבל ו/או לעשות העתקים מהם ,ולדרוש כל הסבר לפי ראות עיניהם.

.25

שלילת יחסי עובד מעביד
 .25.1מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי הספק 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 הספק לקבל על עצמו התחייבויות כלשהן בשמה של החברה או של מי מטעמה .החברה לא
תחשב ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כשולח ו/או כצד להתקשרות עם מי מצוות הספק ,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 הספק .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה לעיל,
יחולו גם בנסיבות בהן ישתתפו הספק ו/או צוות הספק כאמור ו/או כל מי מטעמם ,בישיבות
מנהלת הפרויקט ובישיבות תיאום ודיווח מטעם החברה ו/או בנסיבות בהן קיבלו צוות הספק
ו/או כל מי מטעמם הוראות ו/או הנחיות במישרין מהחברה ו/או ממנהל הפרויקט.
 .25.2הספק 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 הספק ,לבין החברה התקיימו ו/או
מתקיימים יחסי עבודה ו/או שהיחסים בינו ו/או בין מי מטעמו ובין החברה ,שונים באופן
כלשהו מהמוגדר בחוזה.
 .25.3הספק מצהיר כי כל העובדים שיועסקו מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה,
ובכלל זה וללא הגבלה ,סוכנים ופועלים ,יהיו וייחשבו כעובדים המועסקים מטעם הספק בלבד
והספק ישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו במסגרת ההסכם ,לרבות
כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות ,שיפוי בגין נזק או פיצויים.
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 .25.4אם יקבע כדין ,מסיבה כלשהי ,כי בין הספק או מי מטעמו ,לבין המזמין ,קיימים יחסי עבודה,
אזי ,הספק ישפה את המזמין ויפצה אותו על כל הוצאה שתגרם לו בשל קביעה כאמור או
כתוצאה מטענה של מי מהמועסקים מטעמו של הספק המבוססת על ההנחה בדבר קיומם של
יחסי עבודה בינם לבין המזמין.
 .25.5המזמין יהא רשאי להורות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיצטרך לנמק החלטתו זו,
בהודעה מוקדמת בכתב שלושים ) (30יום מראש להורות לספק להפסיק את עבודתו של מי
מהמועסקים מטעמו בקשר עם ביצוע שירותי הניהול.
 .25.6למען הסר ספק יודגש ,כי הוראה על פי סעיף קטן זה לא תחשב כהפרת הסכם ,ופטורי עובד של
הספק או אחר מטעמו או ביטול הסכם בין הספק לבין עובד שלו או אחר מטעמו לא יזכו את
הספק בפיצויים.
.26

ניגוד עניינים
 .26.1הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,כי יבצע את השירותים באופן
התואם את אינטרס החברה ,ובכלל האמור הוא ,מנהלי הפרויקט הראשיים מטעמו ,מנהלי
הפרויקט הנוספים וכל מי מהצוות המקצועי ,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.
 .26.2הספק ,וכל כל אחד מצוות הספק ,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.
 .26.3מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיפים  26.1- 26.2לעיל ,מצהיר הספק
ומתחייב בזאת ,באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר כדלקמן:
 .26.3.1החברה מבהירה בזאת במפורש ,כי במידה והספק העניק בעבר )לרבות טרם חתימת
החוזה( ו/או מעניק נכון למועד חתימת החוזה ו/או עתיד להעניק במהלך 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 תכנון לסוגיו השונים,
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 ניהול
פרויקט עבור החברה בקשר עם פרויקט וכי במסגרת החוזה הוא נדרש להמשיך
ולהעניק שירותי הניהול בקשר עם אותו הפרויקט.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  26.3.1זה לעיל ,מובהר בזאת כי הספק ,מנהלי
הפרויקט הראשיים ,מנהלי הפרויקט הנוספים וכל מי מצוות המקצועי ,לא יוכלו לכהן
כמתכננים ראשיים ו/או כבעלי תפקידים אחרים במאגרי החברה לתכנון )לסוגיו
השונים( ו/או במכרזי מסגרת/מכרזים פומביים להתקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון
)לסוגיו השונים( אותם ערכה/תערוך החברה.
 .26.3.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,הספק 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 השירותים שהוענקו ו/או שהונפקו על ידי הספק במהלך
תקופת ההתקשרות ו/או לפגוע ו/או לגרוע מזכויות החברה על פי השירותים ותוצרי
השירותים האמורים .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  26.3.2זה לעיל ,מובהר כי הספק לא
יהיה רשאי ,בשום מקרה ,במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה ,ללא מגבלת זמן,
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להעניק שירותים ,מכל מין וסוג ,לשום גורם ,במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר עם
הפרויקט ו/או השירותים שהוענקו על ידו בהתאם להוראות החוזה.
 .26.3.3מבלי 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.
 .26.3.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המגבלות הנקובות בסעיפים  26.3.1- 26.3.2לעיל,
תחולנה גם ביחס ל (i) :ישות משפטית שהינה בעלת אחזקות בספק מנוע ,במישרין או
בעקיפין; ) (iiישות משפטית שספק מנוע הינו בעל אחזקות בה ,במישרין או בעקיפין;
) (iiiישות משפטית אשר ספק מנוע מצוי עמה באחזקה משותפת ,במישרין או בעקיפין.,
 .26.4מצאה 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 ספק/מנהל
פרויקט ראשי ,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.
.27

תכניות ,מסמכים וזכויות קניין רוחני
 .27.1כל רעיון ,תכנית ,מסמך ,המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע השירותים עבור החברה ,לרבות
אלא שנערכו ו/או הוטמעו בארכיב ממוחשב ,יהיו מלכתחילה קניינה המלא והבלעדי של
החברה ,בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על
ידי הספק ו/או מי מטעמו ,והספק מוותר בזאת ,וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או
תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
 .27.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,מובהר בזאת ,כי החברה הנה הבעלים הראשון,
המלא והבלעדי במסמכים ההנדסיים והכלכליים של הפרויקט והשירותים וכן בכל הזכויות
הקשורות ו/או הנובעות ,במישרין ו/או בעקיפין ,מהמסמכים ההנדסיים והכלכליים האמורים
ו/או בתוצריהם ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם )לרבות מהדורה ו/או
תיקון ו/או שינוי שנערכו על ידי ו/או בהמלצת הספק ו/או על ידי מי מטעמו( ו/או בכל מידע
ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם ,לרבות לעניין זה :פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים
וזכויות קניין רוחני אחרות ,רשומות ו/או שאינן רשומות ,והם נמסרים לספק לפיקדון בלבד.
 .27.3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי לספק לא תהיה כל זכות קניינית או אחרת ,מכל מין וסוג שהן,
בכל רעיון ,תכנית ,מסמך ,המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע השירותים והפרויקט ,אם הוכנו
ו/או נערכו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ,לרבות לעניין זה :במסמכים ההנדסיים האמורים
ו/או בתוצריהם ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם )לרבות מהדורה ו/או
תיקון ו/או שינוי שנערכו על ידי ו/או בהמלצת הספק ו/או על ידי מי מטעמו( ו/או בכל מידע
ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם ,לרבות לעניין זה :מדגמים ,זכויות יוצרים וזכויות
קניין רוחני אחרות.
 .27.4הספק ישמור בסודיות מוחלטת כל רעיון ,תכנית ,מסמך ,המצאה או יצירה בקשר עם הפרויקט
וביצוע השירותים ,ובכל מקרה לא יגלה אותם ו/או יעבירם ו/או יעתיקם )בכל צורה ואופן(,
בעצמו ו/או באמצעות כל מי מטעמו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה
ו/או לא ישתמש בהם לצורך שאינו קשור במישרין לביצוע השירותים עבור החברה בלבד ,אלא
בהתאם להנחיות המנהל ,ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל .מובהר ,כי
חובת הסודיות המוטלת על הספק על פי חוזה זה לא תחול על מסמכים שפורסמו ברבים ,שלא
בשל הפרת הסכם זה וממועד פרסומם ואילך.
 .27.5למען הסר ספק מובהר בזה ,כי החברה תהא רשאית ,מבלי שתידרש לכך הסכמת הספק ו/או מי
מטעמו ו/או מבלי שהספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לכל תמורה בשל כך ,להעביר ו/או למכור
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ו/או להשתמש בכל רעיון ,תכנית ,מסמך ,המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע חוזה זה )לרבות
בקשר עם הפרויקט והשירותים( ,וכן לעבדם ו/או לערוך בהם שינויים ,בכל עת ועל-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או
נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו.
 .27.6בוטל החוזה ,מכל סיבה שהיא ,ימסור הספק לחברה תוך  3ימים ממועד ביטול החוזה ,את כל
העותקים וההעתקים של כל המסמכים ו/או המידע כמפורט בסעיף זה לעיל )לרבות המידע
הסודי וכן הארכיב הממוחשב על כל המידע הכלול בו( בתוספת הצהרה בכתב כי לא השאיר
ברשותו ו/או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק .הספק לא יהיה זכאי לתשלום מעבר
לאמור בחוזה זה ,בעבור השירותים כאמור לעיל.
.28

דיווח ,מסירת מידע וביקורת
 .28.1הספק ימסור למזמין ,על פי דרישה ראשונה ,דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים
למועד הדרישה וכל הסבר אחר שיידרש באופן סביר על ידיהם.
 .28.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף-קטן זה לעיל ,ימסור הספק למזמין ,אחת לחודש או בכל תכיפות או
מועד אחרים שיקבע המזמין באופן סביר ,דין וחשבון מפורט על התקדמות ביצוע השירותים על
ידו .האופן שבו יבוצע דיווח זה ,בין היתר באמצעים ממוחשבים ,ייקבע על ידי המזמין.
 .28.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה ,יהיה המזמין ו/או מי מטעמו רשאי לבקר במשרדי הספק,
לרבות בכל מקום שבו מתבצעת פעילות במסגרת ו/או לשם מתן השירותים ,על מנת לקיים
ביקורת על פעילותו של הספק בכל הקשור להסכם זה ועל קיום הוראותיו .הספק וכל מי מטעמו
ימסור למזמין ו/או למי מטעמו כל הסבר שיידרש על ידו ,יעמיד לעיונו את כל החומר הנוגע
לשירותים ויסייע לו בביצוע הביקורת.

.29

סודיות
 .29.1הספק מתחייב זה כי הוא עצמו ,לרבות עובדיו ישמרו בסוד ולא יעבירו ,לא יודיעו ,לא ימסרו,
ולא יביאו לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליהם ומטעמם בקשר עם ביצוע הסכם זה
ושירותי הניהול על פיו.
 .29.2הספק מתחייב לחתום על הצהרת סודיות בנוסח המצורף כנספח ה' ,להחתים את עובדיו,
ולמסור למהנדס ,לפי דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה כאמור.
לצורכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות וללא הגבלה כל מידע בקשר עם וכל הנובע מהסכם זה ,מידע
עסקי ,מסחרי ,טכנולוגי ,תפעולי ושיווקי ,בכתב ,בעל פה ,מצולם ,מוקלט ,ניתן לקריאה ולפענוח
בצורה גרפית או בכל אופן אחר ,לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,שרטוט ,רשימה,
מפרט ,סיסמה ,חשבון ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש
מקור לידיעה.
 .29.3הספק מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו כי הוראות סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז 1977 -חלים
על חוזה זה.
 .29.4הספק ימסור למזמין מיד עם דרישתו או עם תום הסכם זה  -הכל לפי המוקדם יותר  -את כל
המידע ,המסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידו ,או הוכן על ידו בקשר לביצוע
הפרויקט ,והכל בהתאם להוראות הדין.
 .29.5מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד ,או שיעמוד ,לזכות המזמין ,על פי הסכם זה או
על פי דין ,מוסכם בזאת כי לספק ולכל מי מטעמו אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון
ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא ,לגבי מסמכים ,מידע או ציוד השייכים למזמין או שיגיעו לידי
הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

.30

ויתור על זכויות ותיקון ההסכם
 .30.1שום ויתור ,הנחה ,קבלת תשלום כלשהו ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד הצדדים
או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים ,והם יהיו רשאים להשתמש
בזכויותיהם ,כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.
 .30.2הסכם זה אינו ניתן לשינוי ,אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים ,וכל שינוי ו/או ביטול
של סעיף מסעיפי ההסכם ,יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני הצדדים.
 .30.3הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים ,ואין להתחשב בכל משא ומתן
שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים
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שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה
בין המזמין לבין הספק.
.31

איסור שימוש בלוגו של המזמין
הספק אינו רשאי לעשות כל שימוש )להדפיס ,להשתמש( במסמך הנושא את הלוגו של המזמין – נתיבי
ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,אלא באישור מראש של המהנדס ,כהגדרתו
בהסכם זה .הספק יביא הוראה זו לידיעת הצוות המקצועי מטעמו.
"לוגו" בסעיף זה משמעותו -סמל ו/או סימן ,המזהה את המזמין.

.32

קיום הוראות
על אף האמור בכל הוראה מהוראות ההסכם חייב הספק ,ככל שהאתר הינו בגבולות שטח המזמין,
למלא אחרי כל הוראה של המהנדס אשר פורסמה או ניתנה ואשר תפורסם או תינתן ,מזמן לזמן,
בתוקף סמכויותיה החוקיות לפי כל דין שיהיה בתוקף באותו זמן ,לרבות אחר כל הוראות הבטיחות.

.33

סמכות מקומית
הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי סמכות השיפוט המקומית בעניינים הקשורים ו/או נובעים
מהסכם זה ,תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

.34

כתובות הצדדים והודעות
 .34.1כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט במבוא להסכם.
 .34.2כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ"ל בדואר רשום ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה
לאחר  72שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר .על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה
על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם ,ומועד המסירה הוא שיקבע.

.35

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 המזמין 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 ח' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________________

_________________________________

הספק/מנהל הפרויקט

נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע"מ

אישור עו"ד/רו"ח
אני ,______________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' _______________________,
פרויקט
לניהול
הסכם
על
לחתום
החברה
של
ההחלטה
כי
בזאת
מצהיר/ה
________________________________________________ נתקבלה כדין ,כי החותמים על הסכם זה
מוסמכים לחתום עליו על פי כל דין וכי חתימת החברה כאמור מחייבת אותה על פי כל דין ,לכל דבר ועניין.
עו"ד/רו"ח

תאריך
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נספח א'  -מפרט שירותי הניהול ותיאור תפקידי צוות הספק
נספח זה מפרט את שלבי הפרויקט ושירותי הניהול שעל הספק ליתן בכל שלב ושלב והוא מתווסף
להתחייבויות הספק על פי מגדיר המשימות.
מודגש בזה ,כי אחריותו של מנהל הפרויקט לניהול התכנון ,המעקב אחריו ,תאומו ובקרתו ,וניהול הביצוע
)לרבות בדק( של הפרויקט הנה אחריות כוללת ועל כן במסגרתה של אחריות זו ,יידרש מנהל הפרויקט לבצע,
במידת הצורך ,גם פעילויות שלא צוינו במפורש להלן.
.1

קידום זמינות והפקעות :הכל כמפורט בנוהל ההפקעות המאושר של החברה ,כולל בשלבי התכנון
המוקדם והראשוני )בחירת חלופות ואישור תב"ע( ובין היתר:
 .1.1לימוד נתוני האתר ,כולל מפגשים עם כל גורמי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ וגורמי החוץ )לרבות רשויות וכיו"ב( ,התשתיות שיש להעתיק ,הפינויים
וההפקעות הדרושים.
 .1.2ניהול תכנון העתקת תשתיות הכולל הסכמים מול גופי תשתית ישיבות תכנון ותאום ניהול
צוות מתכננים ובקרת אומדי חברות התשתית וגופים נוספים בהתאם לפרוגרמת הפרויקט.
 .1.3פיקוח על הליך ההפקעות ותפיסת החזקה במקרקעין הדרושים לפרויקט.
 .1.4ניהול צוות נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ והיועצים העוסקים
בקידום זמינות והפקעות.
 .1.5ייצוג נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )בהשתתפות נציגות מטעמה
או בלעדיה( בכל הליך ,משפטי או אחר ,הדרוש לצורך פינוי ותפיסת חזקה במקרקעין
הדרושים לפרויקט.
 .1.6דיווח שוטף לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ על התקדמות ביצוע
הפינויים ותפיסת החזקה במקרקעין המופקעים.
 .1.7עריכת לו"ז מפורט לפינויים וההפקעות.
 .1.8עריכת אומדנים של הפיצויים שישולמו לבעלים ולמחזיקים במקרקעין המופקעים ושל עלות
הפינויים )לרבות העתקת תשתיות( הדרושים.
 .1.9בדיקת חשבונותיהם של היועצים ונותני השירותים העוסקים בקידום זמינות והפקעות,
בהתאם לתנאי החוזים עמם.
 .1.10קיום ישיבות תאום )בתדירות שתקבע מפעם לפעם על ידי מנהל הפרויקט או נתיבי ישראל-
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ( עם צוות נתיבי ישראל-החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ והיועצים העוסקים בקידום זמינות והפקעות .כמו כן ,רישום
פרוטוקולים והפצתם.
 .1.11בחינה שוטפת של אומדן עלות ההפקעות והפינויים .כמו כן דיווח מיידי לנתיבי ישראל-
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ על כל סטייה משמעותית מהתוכנית ו/או
מהאומדן ,תוך פירוט הסיבות לכך.
 .1.12ניהול הליך רישום הקרקעות שהופקעו ע"ש המדינה.
 .1.13כל שירות נוסף ו/או פעילות נוספת שתידרש לצורך ניהול ,מעקב ותאום העבודות שיידרשו
לקידום זמינות ופינויים במסגרת הפרויקט ,כפי שידרוש המהנדס בין במפורש ובין אם לא.
.2

ניהול ,מעקב ,תאום ובקרת תכנון
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 .2.1לימוד נתוני הפרויקט ,כולל מפגשים עם כל גורמי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ וגורמי החוץ )לרבות רשויות וכיו"ב( הנוגעים בדבר וביקורים באתרים
השונים של הפרויקט.
 .2.2דיונים עם גורמי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ומתן יעוץ בקביעת
האפיון והפרוגרמה של הפרויקט ,כולל הבאת חלופות להחלטה ע"י באי כוח נתיבי ישראל-
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
 .2.3ביקורים באתרים השונים של הפרויקט כדי לעמוד על התנאים המיוחדים השוררים בהם ועל
השפעתם על תכנון הפרויקט וביצועו.
 .2.4ייצוג נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )בהשתתפות נציגות מטעמה
או בלעדיה( ובירור הפרוגרמה עם המתכננים והיועצים.
 .2.5ניהול התכנון ותאומו מול כל הגורמים הנוגעים בדבר ,תוך שיתוף עם המהנדס ,המתכננים,
היועצים וכל גורם אחר לפי הצורך.
 .2.6ייזום התקשרויות עם מתכננים ,יועצים וספקי שירותים הנדסיים נוספים והכנת האפיונים
הטכניים הדרושים וכן ניהול ההתקשרויות ,הוצאתן לפועל וסגירת ההתקשרויות.
 .2.7ניהול החוזה עם המתכנן )לרבות עם מתכננים ,יועצים ונותני שירות נוספים עימם עשויה
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ להתקשר במסגרת פרויקט זה(.
 .2.8עריכת לוח זמנים לתכנון הפרויקט ולמסירת תכניות ,דוחות ייעוץ ,מפרטים ,מסמכי מכרז
וכיו"ב.
 .2.9ניהול ,מעקב ודווח על התקדמות לוח הזמנים של תכנון הפרויקט ושל מסירת התכניות,
דו"חות הייעוץ ,המפרטים ,מסמכי המכרז וכו' ,תוך הקפדה על עמידה בלוח הזמנים
ובתקציבים העומדים לרשות נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
 .2.10הכנת תוכנית עבודה תזרימית ברמה שנתית ורב שנתית ,עריכת אומדנים ראשוניים
ומפורטים של עלות הפרויקט.
 .2.11ייצוג נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )בהשתתפות נציגות מטעמה,
לרבות נציגות של המתכננים והיועצים ,או ללא נציגות כזאת( בכל הבירורים עם הרשויות
המוסמכות ו/או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות ,הסטטוטוריות ,ההנדסיות
והאחרות הכרוכות בתכנון ובביצוע הפרויקט ו/או בקבלת אישורים ,היתרים וכיו"ב .כמו כן
מעקב אחרי הטיפול מול הרשויות והגורמים הנ"ל עד להשלמתו.
 .2.12עריכת וריכוז תיק הפרויקט ,יעוץ ושירותים אחרים שיידרשו במהלך תכנון הפרויקט.
 .2.13מעקב אחרי התקדמות התכנון בהתאם לחוזים עם המתכננים והיועצים ,תוך הקפדה על
עמידה בלוח הזמנים ובמסגרת התקציבית .כמו כן ניהול מעקב אחרי טיפול המתכנן בקשר
להפקעות מקרקעין ותפיסת חזקה.
 .2.14בדיקת חשבונותיהם של המתכננים ,היועצים ונותני השירותים האחרים בקשר לפרויקט,
בהתאם לתנאי החוזים עמם ,תוך הקפדה על כך שהתמורה המאושרת תהיה תואמת את
מידת ההתקדמות בפועל של השירותים הנוגעים לדבר.
 .2.15קיום ישיבות תאום )בתדירות שתקבע מפעם לפעם על ידי מנהל הפרויקט או נתיבי ישראל-
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ( עם המתכננים והיועצים .בישיבות אלה ,ידווח
ע"י כל מתכנן/יועץ על התקדמות התכנון ויידונו נושאים ובעיות שהתעוררו תוך כדי
התכנון/הייעוץ .כמו כן ,רישום פרוטוקולים והפצתם.
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 .2.16קיום קשר מתמיד ושוטף עם כל המתכננים ,היועצים וגורמי נתיבי ישראל-החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ הרלוונטיים במהלך כל תקופת התכנון.
 .2.17בחינה שוטפת של אומדן עלות הפרויקט ,בהתאם להתקדמות העבודה .כמו כן דיווח מיידי
לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ על כל סטייה משמעותית
מהאומדן ,תוך פירוט הסיבות לכך.
 .2.18דיווח בכתב עפ"י דרישות נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ כפי
שיקבע מעת לעת למהנדס על התקדמות התכנון ומתן המלצות לקידום המשך התכנון
ולהדבקת פיגורים ,אם נוצרו .כמו כן מסירת מידע ועדכונים שוטפים למהנדס ,תוך טיפול
ומציאת פתרונות לבעיות ,במידה שהתעוררו.
 .2.19ניהול הנדסי ומקצועי של תכנון וביצוע הפרויקט ,תוך בחינה עקרונית של הפתרונות
המוצעים ומתן המלצות למהנדס בקשר לכך.
 .2.20עריכה ובקרה של הכנת התכניות ומסמכי המכרז של המתכננים הכוללים ,בין היתר ,את
המפרטים וכתבי הכמויות תוך בקרה בתהליך התכנון ע"י אגפי נתיבי ישראל-החברה
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ הרלוונטיים )תנועה ,גיאומטריה ,גשרים ,ניקוז ,תאורה,
וכיו"ב( בהתאם לקריטריונים מקצועיים מקובלים.
 .2.21עריכת אומדן תקציבי מסכם לקראת היציאה לכל מכרז ומכרז.
 .2.22ריכוז מסמכי המכרז)ים( והעברתם לגורמי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ לשם פרסום מכרזים.
 .2.23סיוע לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ בביצוע בדיקה הנדסית של
הצעות הקבלנים.
 .2.24ביטוחי הקבלנים :אחריות לדרישה ופיקוח על ביצוע ביטוחי קבלנים לפי הדרישות שיפורטו
בהסכמים שיחתמו עמם.
 .2.25הגשת דוחות סטטוס שונים בתדירות ובתכולה כפי שתקבע ע"י המהנדס או מי מטעמו
 .2.26הגשה ,מעקב ובקרה על בקשות שונות ככל שיידרשו לוועדות השונות בחברה וניהול וליווי
פעיל בחברה לקידומם .
 .2.27כל שירות נוסף ו/או פעילות נוספת שתידרש לצורך ניהול ,מעקב ,תאום ובקרת התכנון של
הפרויקט ,כפי שידרוש המהנדס בין במפורש ובין אם לא.
.3

ניהול הפרויקט ופיקוח על הביצוע
 .3.1תיאום עבודות הקבלן עם בעלי מתקנים שונים בשטח הפרויקט )כגון :בזק ,חברת חשמל,
רכבת ,רשויות מקומיות ,קו הנפט ,קווי מים וביוב ,רשות עתיקות וכו'(.
 .3.2ניהול ,בקרה ופיקוח ישיר וצמוד על ביצוע הפרויקט )על יד הקבלנים וקבלני המשנה
שיאושרו על ידי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ( .הפקוח הצמוד
יינתן במשך כל שעות הפעילות של הקבלנים בשטח ,יום ולילה.
 .3.3בניית מערכת הבטחת איכות בפרויקטים שיבוצעו בבקרת איכות עצמית של הקבלן ויישומה.
 .3.4ניהול ומעקב על ביצוע בדיקות בקרת איכות ,כנדרש במסמכי המכרז ,בחוזה ובתקנים וכן
בהתאם להוראות שתינתנה לפני העבודה ,במהלכה ובשלבי סיומה .בקרת האיכות לא תוגבל
לאתרי העבודה אלא תקיף ,לפי הצורך ,גם את מקומות הפקת החומרים )מחצבות ,מחפרות,
בורות השאלה וכיו"ב( ,מפעלי הייצור ,בתי מלאכה וכיו"ב.
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 .3.5ניהול ,בקרה ,פיקוח ,תיאום ,מעקב ושמירה על ביצוע העבודה בהתאם ללו"ז ולשלבים
שנקבעו מראש.
 .3.6הפעלה ומעקב על עבודות מודדים ,מעבדות ,וספקי שירותים אחרים במסגרת הפרויקט,
לרבות פיקוח ודיווח מלא על פעולותיהם.
 .3.7בירורים עם המתכננים/יועצים ועם המהנדס בקשר לסוגיות מקצועיות הקשורות לביצוע
העבודות ,כגון :אי התאמות בין מסמכי החוזה ,מוצר שווה-ערך ,הצעות לשינויים וכיו"ב.
 .3.8קיום ישיבות תאום שבועיות )ובכל תדירות נוספת שתיקבע ,מפעם לפעם ,ע"י המהנדס( וכן
לפי הצורך ,עם הקבלנים ,צוות הפיקוח ,המתכננים והיועצים ,רישום פרוטוקולים והפצתם.
 .3.9ניהול יומן עבודה לכל קבלן בכל אתר ,ברמה יום יומית ,תוך התייחסות לנתונים ולבדיקות,
כולל חתימה בכל דף יומן .מתן התייחסות מיוחדת להערות הקבלן העלולות לגרור תביעות.
הקפדה על רישום של מסירת תכניות ו/או הוראות לקבלן .על הספק להזין לארכיב כל 3
חודשים עותק מודפס של היומנים.
 .3.10מעקב ושמירה על המסגרת התקציבית של הפרויקט בכללותו ושל כל חוזה בנפרד.
 .3.11הכנת דיווחים חודשיים)או בכל תדירות אחרת כפי שיקבע ע"י נתיבי ישראל-החברה
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ( על התקדמות העבודות בפרויקט ,רמת איכות הביצוע
עמידה בלו"ז ,חריגות ממסגרת תקציבית וכן דיווח על בעיות מיוחדות.
 .3.12בדיקה ,ביקורת ואישור חישובי כמויות וחשבונות חלקיים )תוך  14ימים ימים מיום הגשתם
על ידי הקבלן( וכן בדיקה ,ביקורת ואישור חישובי כמויות של החשבונות הסופיים של
הקבלן)ים(.
 .3.13בדיקה מפורטת לכל ניתוח מחיר חריג ולכל תביעת תשלום מכל סיבה .עריכת חוות דעת
והסבר לועדה לשינויים הנדסיים/מכרזים ,לאחר קבלת האישורים המתאימים הכנת נוסחי
תשובות לקבלנים ,כולל פקודות שינויים.
 .3.14בדיקת תביעות להארכת זמן ביצוע ,תוספות תכולה או כל תביעה אחרת שתוגש נגד החברה
והגשת המלצות כולל הסברים למהנדס והכנת נוסח תשובה לקבלן.
 .3.15במקרה של תביעות מצד נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ נגד
הקבלן)ים( ונגד כל צד שלישי אחר או תביעות נגד נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ ,הכנה מקצועית של התביעות וכן ניהול קידום הטיפול בהן.
 .3.16אישור בכתב ,ביומן העבודה לסיום כל שלב ושלב ,בהתאם לתנאים בחוזים ,לאחר ביצוע כל
המדידות והבדיקות הנדרשות.
 .3.17לקראת קבלת העבודות ,הכנת דו"ח פיקוח; השתתפות בסיור)י( קבלת העבודות ,יחד עם
נציג)י( נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,המתכננים והיועצים;
עריכת רשימת ליקויים ותיקונים דרושים; הוצאת דו"חות סיור קבלה.
 .3.18מעקב אחר ביצוע התיקונים הדרושים והכנת דו"ח מפורט.
 .3.19קבלה סופית של העבודות ,ביחד עם נציג)י( נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ ,המתכננים והיועצים והכנת דו"ח מפורט של קבלת מבנה.
 .3.20ריכוז תיק תוכניות " "AS-MADEמהקבלן)ים( ,בדיקתן ואישורן וקבלת אישור .GIS
 .3.21בדיקה ואישור החשבונות הסופיים של הקבלנים על כל מסמכיהם.
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 .3.22אחריות על בדיקות ומעקב אחר תיקון ליקויים בתקופת הבדק לרבות עריכת סיורים מידי
שנה )או בתקופה קצובה אחרת שתיקבע על ידי החברה( עם נציגי החברה והקבלן .טיפול
בערבות הבדק של הקבלן ,תוקפה וסכומיה.
 .3.23כל שירות נוסף ו/או כל פעילות נוספת שיידרשו לצורך ניהול הפרויקט ופיקוח על ביצועו ,בין
אם נדרשו ע"י המהנדס במפורש ובין אם לא ,לרבות סגירת התחייבויות כספיות במערכת עם
סיום הביצוע ,עדכון כל הפעילויות במערכת הסאפ בהתאם לנהלי החברה ,ניהול ,פיקוח
ובקרה על בטיחות באתר והסדרי תנועה ,הכנת דוח הפקת לקחים בסיום כל אחד משלבי
התכנון ושלבי הביצוע.
.4

מנהל פרויקט ראשי
 .4.1מבלי לגרוע מהנחיות וממגדיר המשימות של נת"י עבור מנהל הפרויקט הראשי ,להלן דגשים
ייעודיים נשוא מטלות מנהל הפרויקט הראשי ,הכלולים בסל השירותים נשוא מכרז זה:
 .4.1.1על מנהל הפרויקט הראשי להיות ה POC -העיקרי והיחידי מטעם משרד הניהול
והפיקוח מול נת"י.
 .4.1.2מנהל הפרויקט הראשי הוא זה ש:
 .4.1.2.1יגיע לכל ישיבות ההתנעה בנת"י
 .4.1.2.2יגיע לכל השיפוטים וטרום-השיפוטים בנת"י
 .4.1.2.3יעמוד בקשר וישתתף בישיבות עם מהנדס התנועה הראשי
 .4.1.2.4יגיע לכל ישיבות הסטאטוס עם הגורמים המקצועיים באגף במשרדי נת"י
)לכל הפחות אחת לחודש(
 .4.1.2.5יגיע לכל הוועדות הנדרשות בחברה ,כגון – וועדות מומחים ,מכרזים עליונה,
שינויים הנדסיים
 .4.1.2.6יגיע לפגישות ייעודיות ומיוחדות ,וכן לדיונים שונים כפי שיתבקש ,הן
במשרדי נת"י והן אצל גורמי חוץ ובעלי עניין אחרים הרלוונטיים והנחוצים
לקידום הפרויקט
 .4.1.2.7יחתום על כל מכתב שייצא לנת"י ,מטעם המשרד הזוכה
.4.1.3

כחלק מתפקידיו של מנהל הפרויקט הראשי:
 .4.1.3.1עריכת אומדנים ,תזרים ולו"ז עפ"י נהלי החברה ועדכונם באופן שוטף
ולפחות אחת לחודש
 .4.1.3.2עדכון נתונים וסטאטוסי הפרויקט/ים שבאחריותו ,ככל שיידרש ע"י נציג
האגף המקצועי – לכל הפחות אחת לחודש
 .4.1.3.3עדכון הנ"ל הן במצגות  ,Power-pointדו"חות אקסל ,וורד ,מערכות ה SAP
וה BI -ושל נת"י ,ובכל מערכת או תוכנה אחרת ,כפי שיתבקש

 .4.1.3.4ינהל ישיבות סטאטוס קבועות ויזומות עם המתכננים וכל בעל עניין אחר
הקשור לפרויקט
 .4.1.3.5יגיע אחת לשבוע לישיבת סטאטוס באתר/י הביצוע
 .4.1.4באחריות מנהל הפרויקט להניע ולקדם את כל הפעילויות הנדרשות בחיי הפרויקט,
מיום ייזומו ועד סוף תקופת הבדק וסיום כל ההתקשרויות החוזיות הקשורות
בפרויקט ,הן אלו שבאחריותו הישירה והן אלו שבאחריותו העקיפה ,לרבות אלו
שבאחריות המתכננים והספקים ,ואלו שקשורות לעובדי נת"י
 .4.1.5מנהל הפרויקט יפעל במלוא המרץ לקדם פעילויות בכל השלבים מול כל גורמי נת"י
הרלוונטיים
 .4.1.6באחריות מנהלי הפרויקט הראשי לעבור את כל ההדרכות הנדרשות בנת"י לניהול
תהליכים והמערכות הממוחשבות המנוהלות בחברה
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.5

רכז אדמיניסטרטיבי
 .5.1הרכז האדמיניסטרטיבי יהיה אחראי על עבודות  ,back-officeמול ועבור נתיבי ישראל ,לכל
הפחות עבור העבודות והתחומים הבאים:
.5.1.1

התקשרויות ,חוזים ,תקציבים ,חשבונות

 POC .5.1.2לכל נושא אדמיניסטרטיבי
 .5.1.3ניהול יומני מנהלי הפרויקטים של המשרד
 .5.1.4הזנת נתונים ראשוניים ושוטפים בכל מערכות המחשוב של נתיבי ישראל )כגון ,BI ,SAP
מחשבה וכו'(
 .5.2מלבד מנהל הפרויקט הראשי ,הרכז האדמיניסטרטיבי ישלוט בכל נהלי החברה הנדרשים בכל
שלבי הפרויקט ,החל משלב הייזום ועד סוף תקופת הבדק ,לרבות:
 .5.2.1מינויי מתכננים ,יועצים וספקים וכו'
.5.2.2

הכנת חומר לוועדות השונות – מומחים ,מכרזים עליונה ,הוראות שינוי ,שינויים
הנדסיים ,רכש וכו'

.5.2.3

הכנת סימולציות לשכר טירחה לכל הספקים בכל שלבי הפרויקט

.5.2.4

דיווחים והזנות חשבונות ,התקשרויות ,רכש וכו'

 .5.2.5יעבור את כל ההדרכות הנדרשות בנת"י לניהול תהליכים ומערכות ממוחשבות
 .5.3הרכז האדמיניסטרטיבי יוכל לטפל בכל הנושאים הנ"ל בעצמו ,או שעבודתו תחולק בין מספר
עובדים במשרד הניהול והפיקוח )שאינם עונים להגדרות מנהל פרויקט ו/או מפקח(.
.6

המפקח
 .6.1יהיה נוכח באתר הביצוע בכל רגע נתון שהקבלן נמצא בשטח
 .6.2לכל אתר עבודה ימונה מפקח ייעודי
 .6.3המפקח ימלא מדי יום יומן עבודה
 .6.4המפקח יוציא מדי שבוע דו"ח סטאטוס מפורט על התקדמות הפרויקט ,לרבות צילומים
מהשטח )טרום העבודות ,במהלך העבודות ,בסיום העבודות(
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נספח ב' – התעריף ,ואבני הדרך לתשלום
שכ"ט עבור פרויקט בסיווג קבלני ג+2ג3
ניהול תכנון מוקדם
אבן דרך
סיום הליך קידום תשתיות
ורשויות מוקדם

%
40

סכום
30,000

סיום תכנון מוקדם-אישור מהנדס
תנועה+אישור הגורם המקצועי
להמשיך לתכנון מפורט/לסגירת
הפרויקט

60

45,000

75,000

סה"כ שכ"ט בגין ניהול תכנון מוקדם 100%

ניהול תכנון מפורט
אבן דרך
סיום הליך קידום תיאום סופי של
מרכיבי התכנון,הסדרי
תנועה,הרשאות למבני
דרך,השלמת גישושים ,קידוחים
תיאום תשתיות ורשויות

%
40

סכום
64,800

40

64,800

תעודת גמר שיפוט 3
סגירת כלל החוזים וההתקשרויות
עם ספקים עבור השלב ופתיחת
שלב פיקוח עלייון )בהתאם לצורך(

20

סה"כ שכ"ט בגין ניהול תכנון מפורט 100%

32,400

162,000

כללי :רה תכנון ניהול ישולם  50%מכל אבן דרך שחזר עליה בהתאם לנוהלי החברה
ניהול ביצוע



 47אלף ש"ח לחודש.
לו"ז לביצוע יקבע במועד ועדת שיפוט ויאושר ע"י מנהל אגף פרויקטים יעודים ,או מי מטעמו.

אבן דרך

אחוז

תקופת ביצוע

80%

גמר חשבון סופי עם קבלן הביצוע וכלל הספקים
ומתן תעודת גמר מלאה לפרויקט

15%

גמר תקופת בדק

5%

עדכונים במשך הביצוע הקובע .עודכן לוח הזמנים לביצוע הפרויקט עבור הקבלן בהחלטה שנתקבלה על
ידי ועדת המכרזים בנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )בין להארכה ובין
לקיצור( ,יעודכן משך הביצוע הקובע למנה"פ בקיזוז  15%מהלו"ז שעודכן שבגינו לא ישולם למנה"פ
שכר )לדוגמא :עבור פרויקט במשך מקורי של  10חודשים ,ככל שתאושר הארכת משך ביצוע מעל 15%
מעבר ל  10 -חודשים )ז"א מעל  1.5חודשים( ,יהיו  1.5חודשים אלה ע"ח מנהל הפרויקט וללא תמורה,
פיצוי או שיפוי ורק עבור משך התקופה שלאחריה ,יהיה זכאי בתשלום חודשי .עודכן משך הביצוע
הקובע בהארכה של  10%בלבד ,יעניק מנהל הפרויקט את השירותים במלואם בחודש האמור ,ללא כל
תמורה נוספת ,פיצוי או שיפוי(.
התארכות משך ביצוע .כאשר משך ביצוע הפרויקט בפועל התארך מעל למתוכנן ,וועדת המכרזים בנתיבי
ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ לא עדכנה או לא אישרה עדכון של לוח הזמנים
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לביצוע עבור הקבלן – אזי ,מנהל הפרויקט יהא רשאי לבקש להביא את נושא עדכון משך הביצוע הקובע
לדיון בפני ועדת ההתקשרויות בנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ .מובהר
ומודגש ,כי משך הביצוע הקובע לא ישונה אף אם משך ביצוע הפרויקט בפועל התארך ,אלא אם יוחלט
אחרת על ידי ועדת ההתקשרויות בנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
שכ"ט עבור פרויקט בסיווג קבלני ג4
ניהול תכנון מוקדם
%
40

אבן דרך
סיום הליך קידום תשתיות
ורשויות מוקדם
60
סיום תכנון מוקדם-אישור מהנדס
תנועה+אישור הגורם המקצועי
להמשיך לתכנון מפורט/לסגירת
הפרויקט
סה"כ שכ"ט בגין ניהול תכנון מוקדם 100%

סכום
45,200
67,800

113,000

ניהול תכנון מפורט
אבן דרך
סיום הליך קידום תיאום סופי של
מרכיבי התכנון,הסדרי
תנועה,הרשאות למבני
דרך,השלמת גישושים ,קידוחים
תיאום תשתיות ורשויות

%
40

סכום
86,400

40

86,400

תעודת גמר שיפוט 3
סגירת כלל החוזים וההתקשרויות
עם ספקים עבור השלב ופתיחת
שלב פיקוח עלייון )בהתאם לצורך(

20

סה"כ שכ"ט בגין ניהול תכנון מפורט 100%

43,200

216,000

כללי :רה תכנון ניהול ישולם  50%מכל אבן דרך שחזר עליה בהתאם לנוהלי החברה
ניהול ביצוע



 66אלף ש"ח לחודש.
לו"ז לביצוע יקבע במועד ועדת שיפוט ויאושר ע"י מנהל אגף פרויקטים יעודים.

אבן דרך

אחוז

תקופת ביצוע

80%

גמר חשבון סופי עם קבלן הביצוע וכלל הספקים
ומתן תעודת גמר מלאה לפרויקט

15%

גמר תקופת בדק

5%

עדכונים במשך הביצוע הקובע .עודכן לוח הזמנים לביצוע הפרויקט עבור הקבלן בהחלטה שנתקבלה על
ידי ועדת המכרזים בנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )בין להארכה ובין
לקיצור( ,יעודכן משך הביצוע הקובע למנה"פ בקיזוז  15%מהלו"ז שעודכן שבגינו לא ישולם למנה"פ
שכר )לדוגמא :עבור פרויקט במשך מקורי של  10חודשים ,ככל שתאושר הארכת משך ביצוע מעל 15%
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מעבר ל  10 -חודשים )ז"א מעל  1.5חודשים( ,יהיו  1.5חודשים אלה ע"ח מנהל הפרויקט וללא תמורה,
פיצוי או שיפוי ורק עבור משך התקופה שלאחריה ,יהיה זכאי בתשלום חודשי .עודכן משך הביצוע
הקובע בהארכה של  10%בלבד ,יעניק מנהל הפרויקט את השירותים במלואם בחודש האמור ,ללא כל
תמורה נוספת ,פיצוי או שיפוי(.
התארכות משך ביצוע .כאשר משך ביצוע הפרויקט בפועל התארך מעל למתוכנן ,וועדת המכרזים בנתיבי
ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ לא עדכנה או לא אישרה עדכון של לוח הזמנים
לביצוע עבור הקבלן – אזי ,מנהל הפרויקט יהא רשאי לבקש להביא את נושא עדכון משך הביצוע הקובע
לדיון בפני ועדת ההתקשרויות בנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ .מובהר
ומודגש ,כי משך הביצוע הקובע לא ישונה אף אם משך ביצוע הפרויקט בפועל התארך ,אלא אם יוחלט
אחרת על ידי ועדת ההתקשרויות בנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
שכ"ט עבור ניהול הפקעות


הקדמה
 oהתעריף מתייחס לכל ההיבטים של המקרקעין בשלבי הפרויקט – משלב ייזום הפרויקט ועד
לסיום התשלומים בגין ההפקעות כולל ליווי תביעות משפטיות  ,ניהול תקציב לכל אורך הדרך
ורישום הקרקע המופקעת על שם המדינה .
בגין הנ"ל יקבל מנהל הפרויקט תמורה שתחושב כמפורט להלן )להלן" :שכ"ט עבור ניהול
הפקעות"(.
 oשכר טרחה מנהל הפרויקט עבור ניהול הפקעות ייקבע בתעריף זה על פי כמות יחידות הקניין,
ותוספות לשכר הטרחה בגין מקדמי קושי של פעילות נוספת.
"יחידת קניין" -חלקה )או חלק מחלקה( בגוש או מגרש )לפי חלוקת רמ"י )רשות מקרקעי
ישראל( ו/או חלוקה ב" -עין" ,לפי העניין ,ובהתאם להחלטה שתתקבל לעניין זה על ידי הגורם
המוסמך.
 oבפרק זה" ,הגורם המוסמך" משמע – הגורם המוסמך לעניין פרק זה כפי שיקבע מעת לעת על
ידי נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן" :החברה"( .עד להחלטה
אחרת ,יהא הגורם המוסמך מנהל אגף מקרקעין נתיבי ישראל.
 oהתעריף מורכב משני חלקים:
 שכ"ט בסיסי
 תוספות לשכ"ט בשל מקדמים של פעילות נוספת



התעריף
 oהסכום הבסיסי
הסכום הבסיסי ייקבע לפי סוג יחידות הקניין הכלולות בתכולת הפרויקט בהתאם לפרוט הבא:
 יחידות קניין רגילות

– ) ₪ 3,600שלושת אלפים ושש מאות (₪
– ₪ 1,800

)אלף שמונה מאות (₪

 יחידות קניין בבעלות המדינה

 יחידות קניין ,הפקעה בתת הקרקע – ₪ 1,800

)אלף שמונה מאות (₪

 oתוספות


פינוי עסק  -בחלקות אשר בהם יהיו עסקים )שאינם עיבודים חקלאיים( תינתן תוספת
 X ₪ 7,000חלק הפינוי של העסק באחוזים  -לעסק.
 פינוי בית מגורים  -בחלקות אשר בהן מבני מגורים תינתן תוספת  X ₪ 10,000חלק
הפינוי של המבנה באחוזים – לכל מבנה  .כשמדובר במתחם מגורים גדול הכולל מספר
יחידות מגורים  /בתי אב  /משפחות ניתן יהיה לחשב כמספר בתי האב וזאת בכפוף
לאישור מנהל אגף מקרקעין.
 ריבוי בעלים  -במקרים בהם קיים ריבוי בעלים תינתן תוספת אשר תחושב לפי הנוסחה
הבאה A = ( S – B x 3 ) x ₪ 201 :
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 – Aתוספת ריבוי בעלים
 – Bכמות יחידות קניין בפרויקט
 – Sכמות הבעלים בפרויקט


ניהול הפקעות בקרב מגזר המיעוטים
בגין עבודה זו תינתן תוספת של  10%מסכום הבסיס עבור אותה יחידת הקניין או בית
מגורים או עסק )לפי העניין( אשר בבעלות מגזר המיעוטים.

 oשכ"ט מינימאלי
בכל מקרה מובהר ,כי תוספת ניהול הפקעות )בפרויקטים בהם נדרש מנהל הפרויקט לבצע
פעולות בקשר עם הפקעות( לא תפחת מסך של ) ₪ 5,000חמשת אלפים ) (₪להלן" :שכ"ט
מינימאלי"(.


הפקעות באיו"ש
למרות האמור לעיל מובהר ומודגש ,כי ככלל ,הפקעת מקרקעין באיו"ש תזכה את מנהל הפרויקט
בתוספת ניהול הפקעות בשיעור קבוע וסופי שייקבע מראש ע"י הגורם המוסמך ,ושלא יעלה בכל מקרה
על סך של ) 10,000עשרת אלפים  (₪לכל הפרויקט .למען הסר ספק התוספות המפורטות לעיל בסעיף 2
לא יחולו על הפקעות באיו"ש.
בנוסף לכל הוראות נספח מזה מובהר ,כי תשלום תוספת ניהול הפקעות בגין הפקעות באיו"ש תשולם
בכפוף לכך שמנהל הפרויקט ימציא לגורם המוסמך את צו ההפקעה הרלוונטי ,חתום ומאושר בידי
הגורמים המוסמכים.



ניתוח שכר
 oתנאי לתשלום שכר עבור ניהול הפקעות למנהל הפרויקט הוא הגשת "בקשה לאישור ניתוח שכר"
נפרדת בגין ניהול הפקעות ואישורה על ידי החברה .לבקשה לאישור ניתוח שכר יצרף מנהל
הפרויקט ,בין היתר:
א – מפת תכולת פרויקט מאושרת.
ב – רשימת גושים וחלקות חתומה על ידי מודד ויועץ הפקעות.
 oמנהל הפרויקט יגיש בקשה לאישור ניתוח שכר ,כמפורט לעיל ,אשר תהא מבוססת על הנתונים
והאומדנים הקיימים ביחס להפקעות בפרויקט באותה עת .ניתוח השכר שיאושר על סמך
הבקשה האמורה יהיה ניתוח שכר משוער .תוספת ניהול ההפקעות הסופית תאושר על ידי
החברה בהתאם לנתונים המדויקים ביחס להפקעות שיהיו בסיום הליך ההפקעות ,ובהתאם
לבקשה לאישור ניתוח שכר סופי שתוגש על ידי מנהל הפרויקט כתנאי לביצוע התשלום האחרון,
בגין אבן הדרך  6הנזכרת בסעיף להלן.



אבני דרך לתשלום שכ"ט עבור ניהול הפקעות
 oשכ"ט עבור ניהול ההפקעות ישולם למנהל הפרויקט במספר תשלומים ,בהתאם לאבני הדרך
הבאות:
1

לאחר שלב עבודות ההכנה )כאמור בנוהל ההפקעות(

10%

2

לאחר הכנת אומדן מפורט ואישורו בוועדת הפיצויים

10%

3

לאחר שלב התפיסה בפועל

20%

4

לאחר סיום תשלומי פיצויים ותביעות כולל הסדרה
תקציבית )במידה והליך התשלומים  /תביעות מתארך
מעבר לסביר יוכל הגורם המקצועי לאשר תשלום אבן דרך
זו(

35%

5

לאחר השלמת הליך הרישום

20%
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6

5%

סיום הליך כללי

100%

סה"כ

 oחשבונות חלקיים :למרות האמור לעיל ,יהיה מנהל הפרויקט רשאי להגיש חשבונות חלקיים
לתשלום חלק מהתמורה עבור כל אבן דרך ,בהתאם להתקדמות הליכי ההפקעה בפועל ,ואולם,
אישור חשבונות חלקיים כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המוסמך.
 oלהסרת ספק בלבד מובהר ,כי הגם שמלוא התוספת בגין ניהול הפקעות תשולם למנהל הפרויקט
לאחר הליך הרישום מודגש ,כי אין בכך כדי לפטור את מנהל הפרויקט מיתר המטלות הכרוכות
בנושא ההפקעות ושמועד ביצוען לאחר מועד הרישום )לרבות ומבלי לגרוע מטלות הכרוכות
בבירור תביעות בעלי הזכויות בקשר עם פיצויי ההפקעה וכיו"ב(.
העתקות אור לפי שלבים
שכ"ט של מנה"פ כולל הפקת סטים כמפורט כאמור כדלקמן:
העתקות אור לשלב תכנון מוקדם:
 .1שלושה סטים לאגף הנדסה וסביבה )מתוכם סט אחד כתוצרים של צוות התכנון בפרויקט – על
חשבונם של המתכננים(.
.2

סט אחד לתסקיר בטיחות –אגף בטיחות.

.3

סט אחד לבקרת תכנון מוקדם.

 .4סט סופי מאושר.
יובהר כי בפרויקטים בהם מתקיים טיפול סטאטוטורי בועדות שונות יש להתחשב בתוספת סטים עבורן
בהתאם למפורט להלן:
.1

אישור סטטוטורי ועדה מקומית.

.2

אישור סטטוטורי ועדה מחוזית.

.3

אישור סטטוטורי ועדה מחוזית +תמ"א.

.4

אישור סטטוטורי ועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל(.

.5

אישור סטטוטורי מועצה ארצית.

העתקות אור לשלב תכנון מפורט ולמכרז:
.1

שלושה סטים לאגף הנדסה וסביבה )מתוכם סט אחד כתוצרים של צוות התכנון בפרויקט – על
חשבונם של המתכננים(.

.2

סט אחד לתסקיר בטיחות –אגף בטיחות.

.3

סט אחד לבקרת תכנון מפורט.

.4

סט אחד לאגף אחזקה.

.5

סט סופי מאושר.

.6

פרויקט עם צוות מלווה.

.7

פרויקט עם צוות מלווה ות"ל.

.8

סט אחד לחברת הבקרה.

.9

כ 15-סטים למכרז )כאן מדובר בהערכה בלבד  -בהתאם למספר הסטים שיידרשו למכרז ספציפי (.

 .10ארבע סטים לחתימות עם הקבלן ולמסירה לביצוע.
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יובהר כי התוספת לתמורה שתשולם למנהל הפרויקט בגין העתקות אור בפרויקטים זכיינים ,כאמור בס"ק 1
עד  10לעיל ,תהא בשיעור  45%מתוספת התמורה כמפורט בנספח התמורה ונספחי המשנה בו.
העתקות אור לביצוע:
.1

סט אחד הבטחת איכות.

.2

סט אחד לבקרה לאחר תחילת ביצוע.

.3
כללי:

עדכוני תכנון בשלב הביצוע.

 חשבונות חלקיים .למרות האמור לעיל ,יהיה מנהל הפרויקט רשאי להגיש חשבונות חלקיים לתשלום
חלק מהתמורה עבור כל אבן דרך ,לפני השלמת אותה אבן דרך ,בהתאם להתקדמות התכנון בפועל,
ואולם ,אישור חשבונות חלקיים כאמור יהיה נתון לשיקול דעת של הגורם המוסמך לעניין זה בנתיבי
ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
 מנגנון תמריץ לקיצור לוחות זמנים  -מובהר במפורש כי החברה רשאית לבטל את הזמנת השירותים,
מטעמי נוחות ,בסיומו של כל שלב בפרויקט בהתאם להוראות סעיף  16.6לחוזה או לחילופין ,להתנות
את תכולתה של הזמנת השירותים לשלב הפרויקט העוקב בתנאים שונים .במסגרת וכחלק מהאמור,
תהיה החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,במועד הנפקתה של כל הזמנת שירותים וכן במועד
תחילתו של כל שלב בפרויקט ,להתנות את מתן השירותים עבור אותו שלב ,באמצעות הספק,
ביישומם של מנגנונים והוראות לקיצור לוחות זמנים בפרויקט ,לרבות מנגנונים תואמים לפיצוי
מוסכם )בגין עיכוב בלוחות זמנים מטעם הספק( ו/או מנגנונים להענקת תמריצים כספיים עבור
הספק )בנסיבות של קיצור לוחות זמנים( ,הכול על פי שיקול דעתה של החברה.
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נספח ג' – ביטוח וכן אישור על קיום ביטוחים
אישור עריכת ביטוחים
לכבוד
נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
רח' אריאל שרון  ,3אור יהודה )להלן " -נתיבי ישראל"(
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ___________________________ )להלן" :הספק"(
בגין שירותים בתחום ניהול  ,תיאום ופיקוח כולל של פרויקטים ________________________ומתן
שירותים נלווים _______________________________ )להלן" :השירותים"(
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים
.1
בפוליסות קיימות של הספק ,כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית
כלפי הציבור )"ביטוח צד
שלישי"(
פוליסה מספר
___________

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף
ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לנתיבי ישראל ,למדינת
ישראל ,למשרד התחבורה ולעובדיהם בגין ו/או בקשר עם ביצוע
השירותים.

גבולות אחריות:

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

תנאים מיוחדים:

.1הביטוח מכסה את אחריות נתיבי ישראל ,מדינת ישראל ,משרד
התחבורה ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הספק עובדיו
ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .2הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל שיוגשו כנגד נתיבי ישראל.

ב .ביטוח חבות מעבידים
פוליסה מספר
___________

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

גבולות אחריות:

סך  20,000,000ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

הביטוח מורחב לכסות את אחריות נתיבי ישראל ,ומדינת ישראל ,ומשרד
התחבורה ועובדיהם היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקי גוף שיגרמו
לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף
ג .ביטוח אחריות מקצועית
פוליסה מספר __________ ו/או לרכוש ו/או נזק כספי שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לנתיבי
ישראל ,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.
גבולות אחריות:

סך  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:
)א( אי יושר עובדים) ,ב( חריגה בתום לב מסמכות )ג( אבדן מסמכים
ומידע )ד( תכנון פיקוח ותאום
 .2הביטוח כולל/כולל אופציה לרכישת תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת
 12חודשים )מחק המיותר(.
 .3הביטוח מכסה את אחריות נתיבי ישראל ,מדינת ישראל ,משרד
התחבורה ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של הספק
ועובדיו וחבות הספק בגין מי מטעמו בביצוע השירותים.
 .4תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים
51

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

מקצועיים לנתיבי ישראל.
השתתפות עצמית:

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

 .2תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________)כולל(.
 .3בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה – הספק ו/או נתיבי ישראל )כמפורט בסעיפים .1א.1 ,ב.1 ,ג לעיל(.
"נתיבי ישראל" לעניין אישור זה :נתיבי ישראל – נתיבי ישראל בישראל בע"מ ו/או חברות בת וחברות
שלובות ועובדים ומנהלים ודירקטורים של הנ"ל ,והכיסוי בגינם הינו בהתאם למצוין בסעיפים א ,ב ,ג
לעיל.
 .4בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
 .1ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי נתיבי ישראל ,כלפי מדינת ישראל וכלפי משרד
התחבורה ועובדיהם ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .2סעיף אחריות צולבת .אולם ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות נתיבי ישראל
כלפי הספק.
 .3הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה,
אלא לאחר שנמסור לספק ולנתיבי ישראל הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני
מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 .5הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בהן.
 .6אנו מאשרים כי לגבי נזקים שיגרמו לצד שלישי כלשהו ולעובדי הספק נהיה מנועים מלטעון כלפי נתיבי
ישראל ,כלפי מדינת ישראל וכלפי משרד התחבורה ועובדיהם כי הספק הפר את תנאי הפוליסות.
 .7כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי נתיבי ישראל ,כלפי מדינת ישראל וכלפי משרד התחבורה וכלפי מבטחיהם,
ולגבי נתיבי ישראל ,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 ,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.
 .8הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים ההרחבות
והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות
המקוריות.
_____________ ___________________
שמות החותמים
תאריך
פרטי סוכן הביטוח:

________________
חתימת חברת הביטוח

שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________
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נספח ד' -בטיחות
כללי

.1

" .1.1מנהל הפרויקט ו/או המפקח" -מי שהתמנה בכתב ,מזמן לזמן ,על ידי מ.ע.צ לפקח על ביצוע
העבודה באתר ,או כל חלק ממנה.
 .1.2מנהל הפרויקט ו/או המפקח הוא נציג מנהל הפרויקט באתר העבודה ,וככזה הוא מקבל על
עצמו ומתחייב לבצע את שירותי הניהול כמפורט בהסכם ,בנאמנות,במיומנות וברמה
מקצועית נאותים לשביעות רצונה המלא של נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ ובהתאם לקווי היסוד ההנחיות שיינתנו מזמן לזמן על ידי נתיבי ישראל-
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,התאם להסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.
 .1.3מנהל הפרויקט ו/או המפקח רשאי להמציא לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי ביצוע העבודה ,לפי
הצורך הוראות ,לרבות תוכניות לביצוע העבודה .הוראות מנהל הפרויקט ו/או המפקח
מחייבות את הקבלן.
 .1.4מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי ירשמו ביומן העבודה ,באופן שוטף ,כל אירועי
הבטיחות ,תאונות הדרכים והעבודה ,ביקורי מפקח הבטיחות מנתיבי ישראל-החברה
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ וכל ההנחיות וההוראות של מנהל הפרויקט ו/או המפקח
ופרטים אחרים שיש לרשמם לפי דרישת מפקח הבטיחות.
 .1.5הפיקוח המופעל על ידי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ אינו אלא
אמצעי ביקורת ,וכי קיומו לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי נתיבי ישראל-החברה
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,למילוי כל תנאי ההסכם ,וכי הקבלן יהיה אחראי לכל
הפעולות ,השגיאות ,המחדלים והמגרעות שנעשו ,אם נגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
 .1.6מנהל הפרויקט ויועץ הבטיחות שמונו על ידי הקבלן ,באישור נתיבי ישראל-החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ ,ילוו את ביצוע העבודה באתר באופן צמוד ,ויעמדו לרשות מנהל
הפרויקט ו/או המפקח בכל עת שיידרשו על ידו.
 .1.7עם תחילת העבודה באתר ינהל מנהל הפרויקט ו/או המפקח תיק בטיחות בו ירוכזו כל
התעודות ,המסמכים וההתכתבויות ,הנוגעות לנושא הבטיחות בתנועה ובעבודה באתר .
 .1.8מנהל הפרויקט ו/או המפקח יבדוק ויוודא ,בתחילת העבודה באתר את הנושאים ,ואת
המצאות התעודות והמסמכים המאשרים אותם כדלקמן :
 .1.8.1הקבלן הודיע על תחילת פעולת הבניה ,כנדרש בחוק.
 .1.8.2הקבלן קיבל את היתר העבודה מנציג נתיבי ישראל-החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ ,וכי הוא פועל בהתאם להוראות והתנאים שבהיתר.
 .1.8.3הקבלן ימנה מטעמו " מנהל עבודה מוסמך " ,כנדרש עפ"י החוק.
 .1.8.4הקבלן ימנה מטעמו אחראי על הבטיחות בוגר הקורס להסדרת הבטיחות
באתרי סלילה של נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
ו/או ממונה בטיחות מוסמך כחוק ,במידה והקבלן מעסיק באתר מעל – 50
עובדים )כולל עובדי קבלני משנה(.
 .1.8.5כי תוכניות שלבי הביצוע ,שבידי הקבלן הינן מאושרות בהתאם לנהלי נתיבי
ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
.2

בטיחות בתנועה
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 .2.1על מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על מנהל הפרויקט ו/או המפקח
לוודא כי הקבלן יציב שילוט ,תמרור ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע,
המדריך להצבת תמרורים בכבישים בינעירוניים ,מפרטים מאושרים אם וככל שידרוש
לרבות :
 .2.1.1התמרורים ,ההתקנים ואביזרי הבטיחות המוצבים על ידו באתר מופיעים
ברשימת המוצרים המאושרים ע"י הוועדה הבינמשרדית לאישור אביזרי
בטיחות חדשים ,והמופצת מעת לעת ע"י הוועדה ,כולל גם את כל התמרורים,
ההתקנים ואביזרי הבטיחות המוצבים/מותקנים באתר העבודה ע"י קבלני
המשנה המועסקים ע"י הקבלן הראשי.
 .2.1.2הצבת תמרורים ושלטים התואמים את התקן הישראלי מס'  2247חלק 1.1
)מחזירי אור( ,ותקן ישראלי מס'  2247חלק ) 1.2תמרורים(.
 .2.1.3כי הצבת התמרורים ואמצעי הבטיחות באתר העבודה תעשה בהתאם
להנחיות המופיעות בפרק הבטיחות במכרז -פיתוח ואחזקה נספח א' – הצבת
אמצעי בטיחות בתנועה באתר עבודה .
 .2.1.4לוודא בכל עת את תקינות התמרורים ואביזרי הבטיחות המוצבים באתר
ולהחליף הפגומים.
 .2.1.5לוודא כי אמצעי האיתות תקינים ופועלים גם בלילה.
 .2.2מנהל הפרויקט ו/או המפקח יערוך בכל בוקר ,במשך כל תקופת העבודה באתר ,סיור
בטיחות במגמה לבדוק ולאתר לקויי בטיחות באתר העבודה .הסיור ייערך ,במידת האפשר,
בלווי הקבלן ו/או מי מטעמו האחראי על נושא הבטיחות באתר העבודה .מנהל הפרויקט
ו/או המפקח יתעד את הלקויים שנמצאו והנחיות לתיקונם ,בטופס "דו"ח סיור בטיחות
בפרויקט " -נספח א' ,בשני העתקים ,המקור יימסר לקבלן ו/או אחראי הבטיחות מטעמו,
וההעתק יתויק בתיק הבטיחות .מנהל הפרויקט ו/או המפקח ירשום על הדוח את הפעולות
שנעשו ע"י הקבלן לתיקון הלקויים כולל חתימתו ותאריך התיקון .מנהל הפרויקט ו/או
המפקח יוודא בתוך  48שעות כי כל הלקויים תוקנו ויאשר זאת בכתב על דו"ח הסיור
הרלוונטי .בכל מקרה חובה על מנהל הפרויקט ו/או המפקח לערוך הסיור היומי ,גם אם לא
מתבצעת עבודה באתר באופן שוטף )לדוגמא ,בעת הפסקה זמנית של העבודה מסיבה
כלשהי(.
 .2.3מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי סגירת נתיבו/או מסלול תנועה ,וביצוע מעקף  -העברת
תנועה למסלול זמני ,תעשה באתר העבודה ,רק עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ו/או תוכנית
המאושרת ע"י המתכנן של הפרויקט ולאחר תאום עם משטרת ישראל ,הכל בהתאם לחוק,
נהלי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,והנחיות מע"צ בנידון מ7/04 -
שבפרק הבטיחות במכרז – נספח ב'.
 .2.4ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או מכוונים תעשה רק בנוכחות מפקח מע"צ באתר
העבודה.
 .2.5מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי בכניסות לאתר העבודה יוצב תמרור א 43-מתחת
לתמרור עובדים בכביש )א (11-ובו ייכתב "סע לפי הסימון הכתום" ,הכל בהתאם לתוכניות
שלבי הביצוע.
 .2.6מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי סימוני הצבע באתר העבודה הינם בולטים בכל עת ,וכי
העלמת סימוני צבע קיימים תעשה בהתאם למפרט נתיבי ישראל-החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ בנדון.
 .2.7מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי באתר העבודה מוצבים רק אביזרי בטיחות מקוריים
ומאושרים .הצבת מעקות בטיחות זמניים תעשה ע"י מתקין מאושר ועפ"י הנחיות היצרן
ובנוכחות מנהל הפרויקט ו/או המפקח בעת ההצבה.
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 .2.8מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי באתר יוצבו רק פנסים מהבהבים תקניים ותקינים )ו-
 . (12מנהל הפרויקט ו/או המפקח יבדוק ,מעת לעת ,את פעולתם גם בשעות החשיכה.
 .2.9מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי הקבלן יעשה שימוש במדבקות צבע זמניות ,כתום
ואחר ,בעת ביצוע ריבודים באתרי העבודה.
 .2.10מנהל הפרויקט ו/או המפקח יתעד ,ביומן העבודה ובתיק הבטיחות ,את בקורות הבטיחות
של מפקח הבטיחות המחוזי ו/או מי מטעמו ויבצע מעקב אחר תיקון הלקויים ביומני
העבודה – רישום מלא ומקיף.
 .2.11מנהל הפרויקט ו/או המפקח יבצע ניכויים מידיים מחשבונות קבלנים ,בגין ליקויי בטיחות
שיימצאו ,בהתאם ללוח ניכויי כספים באתרי עבודה המופיע בפרק בטיחות במכרז -נספח ג'.
ביצוע הניכוי הכספי אינו פוטר את הקבלן מחובתו לתקן הלקוי בהקדם האפשרי.
.3

בטיחות בעבודה
 .3.1על מנהל הפרויקט ו/או המפקח לוודא כי הקבלן יעשה את כל הפעולות הנדרשות עפ"י החוק
לבטיחות העובדים באתר העבודה.
 .3.2מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי הקבלן יגיש תוכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית
כחוק במקרים הבאים:
א .אתר המועסקים בו מעל  50עובדים כולל קבלני משנה.
ב .חפירות עם דיפונים.
ג .הריסות המוגדרות כחוק.
ד .שני עגורני צריח ומעלה.
ה .גובה סופי של המבנה עולה על  25מ'.
ו .בכל אתר עפ"י דרישת מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו/או המזמין.
 .3.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על מנהל הפרויקט ו/או המפקח לוודא כי הקבלן יתקין,
יספק ויחזיק על חשבונו ובהתאם לצרכי האתר ו/או בהתאם להוראות המבנה וכמפורט בהן
אמצעי שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה וכל הדרוש לשם שמירה על בטחון ביצוע העבודות
וביטחונם ונוחיותם של העובדים והמשתמשים בדרך ו/או שיהיו דרושים על פי דין או עפ"י
הוראות רשות מוסמכת כלשהי.
 .3.4עובדי קבלן
 .3.4.1מנהל הפרויקט ו/או המפקח יבדוק ויוודא כי הקבלן יעסיק על חשבונו רק
עובדים ו/או מומחים מנוסים ,אחראיים ומקצועיים במספר ובהיקף העבודה
הדרוש לשם ביצוע העבודות באיכות ,הנדרשת ולוחות הזמנים הקבועים
בצווים שינתנו מעת לעת.
 .3.4.2מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי הקבלן ידריך את עובדיו וכל מי
שמועסק על ידו ,כולל עובדים חדשים ,וכן כי ימסור לעובדיו את הסיכונים
בעבודה ובתנועה ,כולל בטיחות בציוד ,כלים מכונות ,כלי יד ,בטיחות
בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שנדרש.
 .3.5ציוד מגן אישי
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מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי הקבלן יספק לעובדיו ,ולכל מי שמועסק על ידו ,ציוד מגן
אישי כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות מע"צ ,לרבות :נעלי בטיחות ,קסדות מגן,
אפודות כתומות תקניות )"דגם מע"צ"( ,משקפי מגן ,אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר
הנדרש על פי דין .כי יחליף מידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.
 .3.6הפעלת כלים וציוד באתר
 .3.6.1מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי הפעלת ציוד וכלים חשמליים,
מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים:
 .3.6.1.1יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים וביטוח בתוקף )היכן שרלוונטי(.
 .3.6.1.2הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין ,באחריות הקבלן
לוודא כי יהיו בעלי רישיון ,תקף וכנדרש על פי החוק ,ובעלי ניסיון ומיומנות
מתאימים להפעלת הכלים.
 .3.6.1.3לכלים וציוד ,המחויבים על פי החוק ,יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק
מוסמך .תסקירים אלו יהיו זמינים באתר ,בכל עת ,לצורך ביקורת.
 .3.6.1.4כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי הבטיחות )פנס מהבהב ,צפצפה שתופעל
אוטומטית בעת נסיעה לאחור וכד'( כנדרש בחוק ובמפרטי מע"צ.
המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת הימצאות הרכב על פני מיסעה ו/או
המדרכה גם בתנועה ו/או גם במצב נייח .המהבהבים יהיו מהסוג המצויד
במראה מסתובבת על מנת שייראו מכל הכיוונים.
 .3.6.1.5במקרה של מהבהב אחד ברכב ,יותקן המהבהב מקום גבוה על הרכב /ציוד
ההנדסי ,ובמקרה של שניים או יותר ,יותקנו משני צידיו .התקנת המהבהבים
תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם מאחור.
 .3.6.1.6על כלי הרכב /הסיירות למיניהן והציוד ההנדסי יותקנו בחלקם האחורי
ובחזיתם תמרורי ו 2-כפול ו/או תמרורי ו 2 -אורי )שמאלי וימני( ו/או תמרורי
א 11 -הכל עפ"י הנדרש במדריך להצבת תמרורים ו/או עגלת ח שאושר
בוועדה הבינמשרדית לאישור אביזרי בטיחות חדשים.
 .3.7אמצעי מיגון
 .3.7.1על מנהל הפרויקט ו/או המפקח לוודא התקנת אמצעי מיגון מתאימים לכל
הרצועות ,השרשראות והגלגלים ושאר החלקים הנעים המסוכנים ,באופן
שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.
 .3.7.2על מנהל הפרויקט ו/או המפקח לוודא התקנת מראות פנים וצד בכלים
המכאניים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה מרבי לפנים ,צדדים ואחור
למפעילי הכלי.
 .3.7.3על מנהל הפרויקט ו/או המפקח לוודא הימצאות ותקינות זמזם שיופעל
אוטומטית בעת נסיעה לאחור על כל הציוד הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק.
 .3.7.4על מנהל הפרויקט ו/או המפקח לוודא מצאי ותקינות של שתי מנורות סימון
מהבהבות על כל אחד מהכלים המכאניים )מחפרים ,מפלסות ,מקרצפת,
ממחזרת ,מגמר אספלט ,מכבשים וכו'( .המנורות המהבהבות יותקנו בנק'
הגבוהות משני צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה) .בשינוי
מסעיף  2.9.1.4ו 2.9.1.5 -לעיל(.
 .3.7.5מנהל הפרויקט ו/או המפקח יוודא כי לא יעשה שימוש בציוד שאינו עומד
בדרישות הבטיחות הנ"ל ,ועל הקבלן לסלקו ולהחליפו בציוד תקין שיאושר
ע"י מנהל הפרויקט ו/או המפקח.
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נספח ה'  -התחייבות לשמירת סודיות
 .1אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע
הפרויקט ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעת מנהל הפרויקט או מי מטעמו על
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ או בקשר אליה ,במשך ביצוע הפרויקט ,בין
במישרין ובין בעקיפין ; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע הפרויקט ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע
בצוע הפרויקט.
"מידע" לעניין סעיף זה  -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר ,נתונים,
שמות ,כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי ניהול חשבונות ,שיטות
עבודה ,רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או
תמחירים של מוצרי ייצור ,חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של נתיבי ישראל-
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ וכל אינפורמציה אחרת ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך
אחרת ,בקשר עם נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
 .2מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה  ,1אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם
או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט נשוא ההסכם.
 .3אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע הפרויקט עבור נתיבי ישראל-החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ ישראל ,על תוכנה או על היקפה לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל
פרטים אלה על ידי המנהל הכללי של נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ישראל.
 .4אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע
הפרויקט נשוא ההסכם.
 .5אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו
לידי אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע
הפרויקט.
 .6אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי בבצוע הפרויקט
ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של אני ,כפי שפורטו לעיל.
 .7לא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל.
 .8אני מתחייב להודיע לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ מיד אודות כל חשש לגילוי
של מידע ו/או דרישה לגלותו .במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע,
אני מתחייב להודיע על כך לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ באופן מיידי על מנת
לאפשר לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על
סודיות המידע ,ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר
שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.
 .9כי ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל נתיבי ישראל-החברה
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ אני מחויב לשמור על סודיותו המלאה ,וכי אם תופר החובה האמורה
אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור האזרחי הן במישור הפלילי.
 .10למסור לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל
המידע שהצטבר אצלי בקשר לנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,יהא מקורו אשר
יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה ,דיסקט ,העתק ,צילום ,פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה
מגנטית ,ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור ו/או
בדיקה שיערכו על-ידי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,בקשר לחשיפת מידע
אשר לא הותרה על-ידי נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,וזאת בכל עת ובכל
מקום שבו אתבקש לעשות כן.
 .11התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ מכל סיבה שהיא ,ותעמוד בתוקפה עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו נתיבי
ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע.
בכבוד רב,
הפרויקט(

_________________)פרטי מנהל

57
אגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה
רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355851 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

נספח ו'  -סמכויות מתן הוראות ביצוע שינויים בפרויקטים
נספח זה מפרט את מערכת היחסים שבין מנהל הפרויקט לחברה לרבות בכל הנוגע לסמכות מתן הוראות
שינויים המוסדרת בהסכם מנהלי הפרויקטים .מודגש בזה ,כי אחריותו של מנהל הפרויקט הנה אחריות
כוללת בהתאם לאמור בהסכם מנהלי הפרויקטים ובהתאם לאמור בנספח זה.
 .1הסעיף הדן בנושא פקודות שינויים ובסמכותו של מנהל הפרויקט לאשר שינויים במסגרת הפרויקט הוא
סעיף  9להסכם אשר קובע ,כי שינויים ו/או תוספות בפרויקט יובאו לאישור ועדת המכרזים ,ואישור זה
נדרש טרם ביצוע השינוי .על מנהל הפרויקט להגיש הסבר על נחיצות השינוי או התוספת ,אומדן לעלות
ביצועו והמלצה לועדת המכרזים על הצורך בשינוי או בתוספת .אולם ,ההחלטה אם לאשר השינוי אם
לאו נתונה לחברה.
 .2למרות האמור לעיל ,הרי שבכל הנוגע למערכת היחסים שבין הקבלן המבצע לחברה הרי שזו מוסדרת
בחוזה לעבודות קבלניות )להלן" :החוזה"( .סעיף  49לחוזה )שכותרתו "שינויים – אישורם ,ביצועם
והערכתם"( הוא הסעיף אשר דן בכל הקשור לשינויים בפרויקט לרבות הגדלות ,תוספות וכדו'.
 .3לעניין החוזה הקבלני מן הראוי לציין ,כי מבחינת הקבלן ,מנהל הפרויקט הוא נציג המזמין בשטח
והחלטתו מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין .הקבלן צריך להישמע להוראות מנהל הפרויקט לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור בכל הנוגע להוראות שינויים.
 .4עבודות דחופות:
א .למרות האמור לעיל ,במקרים מיוחדים ועפ"י שקול דעתו של מנהל הפרויקט ,במקום בו
נדרשת עבודה דחופה וחריגה שביצועה אינו יכול להמתין עד לאישורה בועדת המכרזים,
רשאי יהיה מנהל הפרויקט להורות לקבלן לבצע עבודה זו.
ב .עבודה דחופה ,כאמור מעלה ,הינה כל עבודה הנדרשת להבטיח חיי אדם ו/או למניעת נזק
לעבודות שכבר בוצעו ו/או למניעת נזקים לצד ג' ,ובלבד שעלותה הכוללת לא תעלה על
.₪ 100,000
ג .נתן מנהל הפרויקט הוראה לביצוע עבודה דחופה ,על מנהל הפרויקט להודיע על כך לחברה
תוך  24שעות ממתן ההוראה.
ד .משבוצעה העבודה הדחופה על ידי הקבלן ,על מנהל הפרויקט לדאוג להגיש הסבר על נחיצות
השינוי או התוספת ,הסבר על מהות דחיפותה של העבודה ,פירוט עלות הביצוע והמלצה
לועדה לשינויים הנדסיים/מכרזים על הצורך בשינוי או בתוספת.
חתימת מנהל הפרויקט:
הנני מאשר בחתימתי הנ"ל את האמור הנספח זה אשר יצורף כנספח לחוזה.

תאריך

שם מלא

חתימת וחותמת

אישור עו"ד
הריני לאשר בחתימתי כי נספח זה נחתם על ידי הגורם המוסמך עפ"י כל דין וכי נספח זה מחייב את
____________ לכל דבר ועניין.
)מנהל הפרויקט(
________________
_____________________
תאריך
שם עו"ד  +חתימה  +חותמת
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נספח ז' -הצהרות מנהל הפרויקט
.1

בנוסף לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז – ,1977
מנהל הפרוייקט ומי מטעמו ,מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 .1.1לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או
מעשה ו/או מחדל של נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ או
של נושא משרה בנתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או
עובד נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או מי מטעמה
ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .1.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בנתיבי
ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או עובד נתיבי ישראל-החברה
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת
לקבל מידע חסוי/סודי הקשרו להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים
ממנו.
 .1.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בנתיבי
ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או עובד נתיבי ישראל-החברה
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה
לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 .1.4לא פעלו בניגוד לאמור בסעיפים קטנים  7.1.1-7.1.3לעיל במסכת הליכי
ההתקשרות של נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או כל
חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

.2

התעורר חשד סביר כי מנהל הפרוייקט ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל,
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה
הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה" :הליך ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את
הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או
לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

.3

מנהל הפרוייקט נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני משנה שלו ,נציגיו,
סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של נתיבי ישראל-החברה
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
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נספח ח' – הקוד האתי "בדרך של נתיבי ישראל"
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 הקוד
האתי ואת הרלוונטיות שלו לפעילות בחברה – ולהציע שינויים ,התאמות או הדגשים .שאלות בנושא ניתן
להפנות למנהלת האתיקה בארגון ,הגב' טלי אבידן.

בטיחות
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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
החברה

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

פיתוח
מודעות וידע
לבטיחות

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.

בקרה
אקטיבית

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.

דיווח על
מפגעים

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

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.

אחריות
אישית

תחום הבטיחות מחייב אחריות אישית של כל אחד מהעוסקים במלאכה .לפיכך ,בכל 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
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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 כלפי
רישום מדויק
חוץ )הרשויות(.

דיווח על
טעויות

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.

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.

ניגוד עניינים

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

דיווח על
הפרות הקוד

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.

הגנה על
חושפי

הנהלת החברה ועובדיה מחויבים למנוע כל פעולה שיש בה לפגוע באופן כל שהוא בחושפי
שחיתויות ,ולהימנע מפגיעה במעמדם.
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שחיתויות
שמירה על עובדי החברה נדרשים לשמור על רכוש החברה ומשאביה ולהימנע משימוש בהם שלא לצרכי
רכוש החברה 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

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.

ייצוגיות

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.
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
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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

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
שוויון
הזדמנויות ואי מראש ,ללא כל העדפה על בסיס דת ,מין ,גיל ,מוצא ,נטייה מינית ,שיוך חברתי או פוליטי.
על מנהלים בחברה לפעול בהתאם למדיניות זו.
אפליה

תמיכה
בעמיתים

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
תקשורת פנים
ארגוני לדיון על דילמות ,לקחים ולמידה בתחומי הפעילות השונים .כמו כן ,מצופה
ארגונית
ממנהלים בחברה לפתח ערוצי תקשורת בין עובדים למנהלים בכל רמות הארגון.

העצמת
עובדים

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

החברה תשאף לקדם את עובדיה באמצעות מתן עדיפות לעובדי החברה בעת איוש משרות.
איזון עבודה
פנאי

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.

תמיכה
בספקים

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.

קשר עם

החברה רואה בקשר עם הציבור כציר מרכזי בפעילותה .לפיכך בכל פעילות ,עובדי החברה
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הציבור

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.

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.

קידום הידע
האישי

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

אחריות מקצועית

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
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ביצוע המשימה באופן הטוב והיעיל ביותר בפעם הראשונה כמו בכל פעם.

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.
החברה נושאת באחריות לתוצאות תהליך העבודה מול ספקים .בהתאם לכך

משוב ספקים

פיתוח בר קיימא

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
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?
 יש להעדיף את דרך הפתרון המקדמת את המוניטין של החברה ושל הפועלים במסגרתה.
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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 ט'  -הצהרת נותן השירותים  -אפקטיביות הבקרות
אני הח"מ _______________________________________________________
ת.ז___________________________ .
המשמש בתפקיד __________________________________________________
בחברת _________________________________________________________,
מצהיר בזה כדלקמן:
 .1בהצהרתי המפורטת להלן אני מצהיר ומתחייב כי ,קבעתי ויישמתי בקרות ונהלים בתחומי פעילותי
ואחריותי ומתן השירותים שלי לחברה ,המיועדים להבטיח את מהימנותם ושלמותם של הדיווחים שלי
לחברה וכי מידע מהותי שעשוי להיות לו למיטב ידיעתי השלכה על הדוחות הכספיים של החברה ,מובא
לידיעת החברה ,בפרט ,אך לא רק ,במהלך תקופת ההכנה של הדוחות הכספיים של החברה )רבעוניים
ושנתיים(.
 .2כן אני מצהיר ומתחייב כי ,במסגרת השירותים אותם אני נותן לנתיבי ישראל החברה לתשתיות לאומיות
כשלים/
ככל שאדע ו/או יובאו לידיעתי
בע"מ )להלן" :החברה"(,
בישראל
ליקויים/פגמים/אירועים/נתונים )כגון :חריגה מהותית מתקציב או לוחות זמנים( העלולים לפגוע
מהותית במהימנות ושלמות הדיווחים שלי לחברה ו/או ככל שאדע ו/או תובא לידיעתי תרמית ו/או
הונאה ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבוצעו כנגד החברה ,אודיע עליהם מידית לחברה.
 .3ידוע לי שתוכן הצהרה זו משמש ,בין היתר ,את יו"ר הדירקטוריון ,את המנכ"ל ואת סמנכ"ל הכספים של
החברה לצורך הצהרתם לדוחות הכספיים של החברה.

_______________
]תאריך[

________________________________
]שם ותפקיד[
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____________
]חתימה[

נספח י' – מפה מרחבית
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נספח יא'  -הזמנות השירותים שיונפקו מעת לעת למנהל הפרויקט במהלך תקופת ההתקשרות
]יצורף על דרך ההפניה[
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