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הסכם מסגרת גריטה מס' 20/287
שנערך ונחתם בהרצליה ,ביום _________
בין:

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או
קו מוצרי דלק בע"מ
מרחוב הסדנאות  3הרצליה
)שתיהן ביחד ולחוד להלן " -החברה"(

לבין:

______________________
______________________
)להלן " -המורשה"(

מצד אחד

מצד שני
הואיל

והמורשה עוסק ב פינוי ואיסוף גרוטאות ,עיבודן ומיחזורן;

והואיל

והמורשה זכה במכרז החברה מס' ") 20/287המכרז"( לרכישת גרוטאות
מאת החברה ולפינוין ממתקני החברה ,כהגדרתם להלן ,והכל בתנאים
ובאופן המפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה להלן ;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים כאמור בהסכם זה להלן;
אי לכך הוצהר ,והותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

.1

כללי
1.1
1.2

.2

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו יחד
עימו.
כותרת הסעיפים בגוף ההסכם ובנספחיו משמשות לנוחיות בלבד והן לא
יפורשו יחד עם הסכם זה.

הגדרות
בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות המופיעה בצידם:
גרוטאות  -לרבות צינורות ,אביזרי צנרת ,מגופים וכל ציוד משומש אחר .
למען הסר ספק ,הגרוטאות עשויות להכיל חלקי עץ ,פלסטיק ו /או חומרים אחרים
שונים שאינם מתכתיים.
מתקני החברה או המתקנים -כמפורט בנספח א' להסכם זה.

.3

הצהרות הצדדים
הצהרות המורשה
3.1
 3.1.1המורשה מצהיר בזה כי עומדים לרשותו הידע ,המיומנות ,כוח אדם,
היכולת ,הכושר והאמצעים הטכניים הפיננסיים והאחרים להתקשר
בהסכם זה ,להתחייב על פיו ולהוציא את התחייבויותיו מן הכוח אל
הפועל.
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 3.1.2המורשה מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו שלחברה שיקול הדעת
הבלעדי והמוחלט למכור גרוטאות לגורם אחר ,בזמן ובתמורה על
פי שיקוליה של החברה ,ולמורשה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה מכל סוג שהוא בשל כך.
 3.1.3המורשה מצהיר כי באפשרותו לאחסן גרוטאות לפרק זמן בלתי
מוגבל באתר אחד לפחות אשר בבעלותו ו/או מושכר על ידו לתקופה
שלא תפחת מחמש שנים.
 3.1.4מניעת שוחד ואי קבלת דמי תיווך
המורשה מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן :
3.1.4.1

המורשה ,מנהליו ,מורשי החתימה בו ,עובדיו ומי מטעמם או
בשמם ,לא יהיו מעורבים בהצעה ,הבטחה ,קבלת או שידול
לקבלת שוחד ,מענק ,תשלום ,דמי תיווך וטובת הנאה כלשהי,
בין במישרין ו/או בעקיפין ,לעובד של החברה או מי מטעמה
ולעובד ציבור אחר ,במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין ,על
מעשה או החלטה של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד
בחברה ,בקשר להסכם ו/או בקשר לכל דבר אחר.

3.1.4.2

שלא לפנות ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם כל
גורם שהוא ,לרבות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד
שלישי אחר ,על מנת לקבל מידע סודי ו/או לפעול כנגד
התחרות במסגרת ההסכם.

3.2

הצהרות החברה
 3.2.1החברה מצהירה בזה כי הינה הבעלים של הגרוטאות אשר ימכרו
על ידה למורשה כאמור בהסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה מכל סוג
שהוא להתקשרותה עם המורשה בהתאם להוראות הסכם זה.

.4

התחייבויות הצדדים
החברה מתחייבת בזאת כדלהלן:
4.1
 4.1.1למכור למורשה ,מעת לעת ,במשך תקופת ההסכם ,את הגרוטאות
אשר יהיו ברשותה ו/או בחזקתה ו/או בבעלותה ואשר ייועדו על ידה
למכירה ,והכל בכפוף לתנאי הסכם זה והמכרז .
 4.1.2כי הגרוטאות תהיינה בעת מכירתן למורשה ,נקיות מכל חוב ,עיקול,
שיעבוד ,משכון וזכות צד שלישי כלשהי.
 4.1.3ליידע ,מעת לעת ,את המורשה ,באמצעות האחראים מטעם
החברה ,בדבר המתקנים בהם מצויות הגרוטאות שיועדו על ידי
החברה למכירה.
 4.1.4לפעול תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם המורשה ו/או הבאים
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בשמו ו/או מטעמו.
4.2

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של המורשה על פי הסכם זה,
המורשה מתחייב הזאת כדלהלן:
 4.2.1לרכוש מהחברה את כל הגרוטאות אשר החברה תציע לו מעת לעת
במשך כל תקופת ההסכם.
 4.2.2המורשה מתחייב לפנות אך ורק את הגרוטאות שאותן הורתה לו
החברה לפנות ,ולהפריד בין גרוטאות לשימוש על ידו ,ובין גרוטאות
שייזרקו למקום פינוי אשפה מוסדר.
 4.2.3המורשה מתחייב לפנות גרוטאות מכל מתקן של החברה  ,כפי
שהחברה תורה לו .פינוי ושקילת הגרוטאות ייעשו ביום הפינוי
הקבוע בתיאום מראש עם החברה ובנוכחות המפקח כהגדרתו
בהסכם זה .השקילה תעשה באמצעות מאזני גשר המאושרים
לשימוש לפי כל דין ,ובנוכחות נציג החברה ו /או המפקח ,כהגדרתם
להלן .תעודת השקילה תימסר לנציג החברה ו /או למפקח ,ותיחתם
על ידם .
 4.2.4המורשה מתחייב לאסוף את כל הגרוטאות מן המתקנים אשר
החברה תודיענו כי הגרוטאות מצויות בהם ולהעמיס ולהוביל ,על
חשבונו ,את הגרוטאות מן האתרים הנ״ל .פינוי הגרוטאות יהיה
בתאום המפקח האמור ובנוכחותו.
 4.2.5המורשה יבצע ,על חשבונו ,את כל הפעולות הנדרשות לצורך
עבודות פינוי הגרוטאות ,לרבות חיתוכן ופירוקן.
 4.2.6איסוף הגרוטאות יעשה אך ורק בימים ובשעות העבודה המקובלים
בחברה בימים א  -ה שעות .08:00-15:00
 4.2.7על אף האמור בסעיף  ,4.2.6החברה תהיה רשאית לבקש
מהמורשה כי יבצע איסוף גרוטאות גם בימים ו/או שעות החורגות
מהמועדים הנקובים בסעיף זה.
 4.2.8המורשה מתחייב להעמיד מטעמו נציג כהגדתו בסעיף  5להלן ,אשר
יהיה נוכח בשטח הן במועד קבלת הגרוטאות והן בפינוין .הנציג
יהיה איש הקשר של המורשה בשטח מול המפקח ו/או מי מטעמו.
בכל מקרה המורשה מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם כל
הגורמים הנמצאים בשטח המתקנים .
 4.2.9המורשה מתחייב לעבוד במקביל במספר מתקנים אם יידרש לכך
ע״י החברה .
 4.2.10המורשה יגייס על חשבונו ואחריותו את כוח האדם הנדרש לקיום
התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ויקפיד על איכותו ,מיומנותו ויכולתו
הפיזית לבצע את התחייבויותיו ובמיוחד יקפיד על יושר ,מהימנות
והעדר עבר פלילי .מוסכם בזאת כי החברה רשאית לדרוש
מהמורשה ,בכל עת ,את הצגת הנתונים הנדרשים לגבי כל עובד
כאמור.
 4.2.11המורשה מתחייב בזאת למסור את שמות ופרטי עובדיו לקב״ט
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החברה לשם קבלת אישור בטחוני לשהייתם בשטח המתקנים .כל
עוד לא ניתן אישור כאמור ,לא יוכל מי מעובדיו של המורשה לעבוד
בשטח המתקנים .
 4.2.12למען הסר כל ספק ,המורשה מתחייב כי הוא יהיה אחראי באחריות
מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את החברה ו/או
את עובדי החברה ו/או את המשתמשים בשירותי החברה ו/או כל
צד שלישי אחר בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מגניבה ו/או חבלה
ו/או הפרת אמון שנגרמה ע״י אחד מעובדיו של המורשה.
 4.2.13מוסכם בזאת במפורש כי הרשות הניתנת למורשה להיכנס ולשהות
בשטח המתקנים הינה אך ורק רשות לשהייה בשטח המתקנים
לצורך ביצוע התחייבויותיו של המורשה עפ״י הסכם זה .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,המורשה מתחייב בזאת במפורש לבצע מיד כל
הוראה של החברה ו/או המפקח ללא יוצא מן הכלל בקשר עם
השהייה בשטח המתקנים.
 4.2.14המורשה מתחייב שלא יעסיק ,במישרין או בעקיפין ,את עובדי
החברה ו/או קרובי משפחה של עוב די החברה מדרגה ראשונה.
 4.2.15המורשה מתחייב להעסיק עובדים שהם אזרחי מדינת ישראל ו/או
מהגרים מבקשי עבודה שברשותם רשיון עבודה תקף בישראל
ובלבד שקיבלו את אישור קב״ט החברה כאמור בסעיף 4.2.11
להלן.
 4.2.16החברה תהא רשאית להורות למורשה ,בין בעל פה ובין בכתב ולפי
שיקול דעתה הבלעדי ,להרחיק משטח המתקנים כל עובד מעובדיו
של המורשה והמורשה יהא חייב להרחיק את העובד ,כאמור ,מי ד
עם דרישת החברה לעשות כן .החברה לא תפצה את המורשה
בדרך כלשהי בעד הפסדים או נזקים שנגרמו לו בשל הדרישה
כאמור לעיל.
 4.2.17המורשה מתחייב בזאת למסור לחברה ,מיד לאחר קבלת דרישה
לכך או עם סיומו של הסכם זה ,לפי המוקדם מביניהם ,את כל
המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו/או התקבל על  -ידיו
מטעם החברה .
.5

תיאום ופיקוח
 5.1החברה ממנה את מר __________ ו/או מי מטעמו כנציג החברה בכל
הקשור לתיאום ופיקוח על ביצוע התחייבויותיו של המורשה )לעיל ולהלן:
"המפקח"( מבלי שהמינוי יגרע מאי אלו מהתחייבויותיו של המורשה על פי
הסכם זה.
 5.2המורשה מתחייב בזה למלא אחר כל הנחיות והוראות המפקח וזאת מבלי
לגרוע מאחריות המורשה ומחובותיו על פי הסכם זה.
 5.3למען הסר ספק ,פעולותיו של המפקח לא יטילו על החברה אחריות כלשהי
לגבי התחייבויותיו של המורשה עפ״י הסכם זה.
 5.4המורשה ימסור למפקח ועל פי בקשת המפקח דין וחשבון ו/או הסברים לעניין
ביצוע התחייבויותיו וכן ימסור למפקח כל דו״ח ו/או מסמך )לרבות תעודות
שקילה( ו/או הסבר שיידרש ע״י המפקח.
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 5.5המפקח רשאי לדרוש מהמורשה שקילה של אותו חומר בשני מוקדי משקל
שונים על חשבון המורשה ,כאשר השקילה תיעשה במשקל תקין בכל מקום
עליו תחליט החברה .המורשה יבצע הנחיות והוראות המפקח מטעם החברה
ללא ערעור.
 5.6המורשה מתחייב למנות את אחד מעובדיו הבכירים והמנוסים כנציגו בכל
האמור לתיאום העבודה מול החברה )להלן" :נציג המורשה"(.
 5.7נציג המורשה יהיה ,בין היתר ,הגורם המקצועי מטעם המורשה אליו תוכל
החברה לפנות בכל עת ושעה לעניין ביצוע התחייבויותיו של המורשה עפ״י
הסכם זה.
 5.8המורשה מתחייב להעביר לחברה את שמו של נציג המורשה שמונה על ידו.
 5.9מוסכם ,למען הסר כל ספק ,כי החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש
את החלפת נציג המורשה בכל עת במהלך תוקפו של הסכם זה והמורשה
מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתיו ״נציג מורשה״ אחר לשביעות רצון החברה.
.6

התמורה
 6.1בתמורה למכירת הגרוטאות למורשה ע״פ הוראות הסכם זה ,ישלם המורשה
לחברה את התמורה בסך ____  ₪לכל טון גרוטאות ,כפי שייקבע בתעודת
השקילה אשר תוצא בהתאם לסעיף  4.2.3לעיל  .ככל שמשקל הגרוטאות
יעמוד על משקל שאינו בטנים שלמים ,תחושב התמורה בהתאם לחלק
היחסי.
 6.2מובהר כי בכל פינוי ,סך התמורה לטון האמור בסעיף  6.1לעיל ,ייבדק
בהתאם למדד פסולת ברזל הידוע ביום הפינוי ,לפי מחירון אתר PLATTS
ויוצמד בהתאם ,כאשר הבסיס להצמדה יהיה יום הגשת המכרז )ובכל מקרה
לא יפחת מסך של  ₪ 400לטון( .לסכום האמור יתווסף מע״מ כשיעורו על פי
דין במועד כל תשלום) .להלן:״התמורה״( .התמורה תשולם כנגד חשבונית
מס כחוק אשר תוצא על ידי החברה.
 6.3על אף האמור בסעיף  6.1לעיל ,התמורה תשולם על ידי המורשה לחברה 3
ימים לפני פינוי הגרוטאות ,בהתאם לאומדן משקל הגרוטאות שיבוצע על ידי
החברה ויימסר למורשה בכתב .עם פינוי הגרוטאות ושקילתן בהתאם לסעיף
 4.2.3לעיל ,ייערך חישוב מדויק של התמורה בהתאם למשקל הגרוטאות
נטו ,ותבוצע התחשבנות סופית בין החברה ובין המורשה.
 6.4לא שילם המורשה לחברה את התמורה במועד הנקוב להלן ,יחויב המורשה
בתשלום קנס כפיצויים מוסכמים בנוסף לתמורה כמפורט בסעיף  11להסכם
זה.
 6.5לכל סכום אשר ישולם ע״י המורשה לחברה ע״פ הוראות הסכם זה ,יתווסף
מס ערך מוסף ע״פ השיעור הקבוע בחוק בעת התשלום ,וזאת כנגד קבלת
חשבונית מס כדין .
 6.6החברה רשאית לדרוש בכל עת במהלך תוקפו של חוזה זה בדיקת אמינות
ותקינות מאזני הגשר על ידה או ע״י צד שלישי על חשבונו של המורשה.
 6.7כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על
העסקה שעל פיה הסכם זה יחולו על המורשה וישולמו על ידו.
 6.8מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה
נאותה והוגנת למורשה ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות
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מהתחייבויותיו על פי הסכם זה והמורשה לא יתבע ולא יהא רשאי לתבוע
מהחברה העלאות או שינויים בתמורה מכל סיבה שהיא.
תקופת ההסכם
הסכם זה יעמוד בתוקפו במשך תקופה של  12חודשים ,החל מיום
7.1
____________ וכלה ביום _________ )לעיל ולהלן " -תקופת ההסכם"(.

.7

לחברה שמורה האופציה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את
7.2
ההסכם בארבע תקופות נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת.
מובהר כי בטרם הארכת החוזה ומימוש האופציה על ידי החברה ,מחיר
7.3
המינימום לטון ייבדק בהתאם למחירון המתכות הידוע באותו מועד ולחברה
שמורה הזכות לעדכן את המחיר ובכל מקרה המחיר לטון לא יפחת מהמחיר
ששולם בשנה הקודמת.
.8

מעמדו של המורשה
מוסכם בזאת בין הצדדים כי בכל פעולותיו של המורשה ע״פ הוראות הסכם זה,
יהא מעמדו של המורשה כלפי החברה מעמד של קבלן עצמאי והסכם זה לא
יתפרש כיוצר יחסי עובד ומעביד בין הצדדים בכל צורה ואופן שהם.

.9

הוראות הבטיחות בעבודה
על נותן השירות תחול האחריות המלאה בכל הנוגע לנקיטת אמצעי הבטיחות בביצוע
העבודות ועליו למלא אחר כל הוראות הבטיחות של החברה והוראות אגף הבטיחות
של החברה ,כמפורט בנספח ב'.

אחריות לנזקים
.10
 10.1המורשה מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג
שהם לרבות גוף ו/או רכוש שייגרמו לחברה ,לעובדיה ,לעושי דברה ,למוזמניה וכל מי
מטעמה וכן למורשה ,לעובדיו ,לעושי דברו ,למוזמניו ולכל מי מטעמו ,וגם כל גוף,
אדם או צדדים שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או מחדל של המורשה ,עובדיו ,שליחיו,
או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו ,תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה
חייב לסלקו לניזוקים ,וכן הוא מתחייב לפצות את החברה על כל סכום שתחויב החברה
לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
 10.2המורשה מתחייב לתקן כל נזק ולשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל תביעה ,נזק
או אובדן ולרבות הוצאות משפטיות שנגרמו כאמור לעיל בס״ק  9.1וזאת מיד או
במועד סביר לאחר קרותם ,ועד שיעשה כן תהא החברה רשאית לעשות זאת במקומו
ולהיפרע מהמורשה ,בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ,בין בדרך של מימוש
הערבות ובין על פי כל דין וחוק.
 10.3מוצהר ומוסבר בזה כי על החברה וכל הבאים מטעמה לא תחול כל אחריות שהיא
מכל מין וסוג שהוא כלפי המורשה ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו בשל נזק שיגרם
לרכושו ו/או לעיסקו של המורשה מכל סיבה שהיא.
 10.4סיומו של חוזה זה ו/או השלמת השירותים על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות
המורשה לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהתחייבויותיו
של המורשה על פי הסכם זה.
.11

ביטוח –
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 11.1מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השרות בין על פי דין ובין על פי הסכם
זה ,נותן השרות מתחייב לקיים על חשבונו  -לטובתו ולטובת החברה -במשך כל
תקופת השירותים ,וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין ,פוליסות
ביטוח כמפורט בנספח ה' 2כדלקמן )להלן" :ביטוחי נותן השרות"( ,בהתאם להוראות
הביטוח המפורטות בנספח ה'.1
פיצויים מוסכמים וקנסות
.12
 12.1במקרה שהמורשה לא ישלם לחברה את התמורה על פי הסכם זה במועדה ,ישלם
המורשה לחברה קנס כפיצוי מוסכם בסך ___ ש"ח )_____ ש״ח( בגין כל יום
איחור בתשלום התמורה )להלן:״הפיצוי המוסכם״( .בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,יתווספו לתמורה הצמדה וריבית חוקית מקסימלית בגין איחורים בתשלום
התמורה כאמור לעיל .הפיצוי המוסכם יוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד
הבסיס הוא המדד של חודש .
 12.2מוסכם בזאת כי במקרה של הפרה יסודית מצד המורשה של אחד מהסעיפים
כאמור בס״ק _____ ,אשר תביא לביטולו של הסכם זה ,יהיה על המורשה לשלם
לחברה פיצויים מוסכמי ם בסך של  10,000ש"ח )עשרת אלפים ש״ח( )להלן:
״פיצויים מוסכמים״( וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה
להן זכאית החברה .למען הסר כל ספק ,סכום הפיצויים המוסכמים יוצמד למדד
המחירים הכללי לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד של חודש___ .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי במקרה של הפרת אמונים ו/או מרמה ו/או זיוף
ו/או גניבה מכל סוג שהם ע״י המורשה ו/או מי מטעמו שיביאו לביטולו של הסכם
זה יהיה סכום הפיצויים המוזכרים לעיל  20,000ש"ח )עשרים אלף ש״ח( שיהיה
צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר מדד הבסיס הוא המדד של חודש .
.13

שיפוי
חויבה החברה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו המורשה ,בין
אם הוא נובע מתביעתו של עובד המורשה או עובד של החברה או של צד שלישי
או של מבטח או מכל מקור אחר ,תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת המורשה
על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות
הוצאות משפטיות ושכר טירחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור,
בתוספת הצמדה והמורשה יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהחברה תגיש לו
דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור .החברה תודיע למורשה על כל מקרה
שהוא נתבע על פי סעיף זה.

ערבות בנקאית
.14
 14.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של המורשה בקשר עם ההסכם ובלי לגרוע מכל
זכות ו/או סעד שהחברה תהא זכאית להם ,בין על פי הדין ובין על פי הוראות
ההסכם ,ימציא המורשה לחברה ,בעת החתימה על הסכם זה ,ערבות בנקאית
אוטונומית לפירעון עם דרישה ,צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שמפורסם על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( על סך __________ ש"ח
)______ ש"ח( ושתוקפה עד  60יום מתום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה
ואשר תהיה ניתנת לפירעון עם דרישה ללא כל צורך בהוכחת הדרישה לפירעונה.
)להלן :״הערבות״( .הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש
______ .מימשה החברה את זכות הברירה שניתנה לה להארכת ההסכם ,יאריך
המורשה את תוקף הערבות לתקופה שתמשך עד  60יום לפחות לאחר תקופת
האופציה האמורה ,הכל כתנאי מקדים לקיום האופציה.
 14.2מבלי לגרוע מהאמור בס״ק  14.1לעיל ,לחברה נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור
הערבות במקרה שבו ההיקף של הסכם זה יגדל.
 14.3החברה תהא רשאית לממש את הערבות ,כולה או חלקה ,ללא התראה מוקדמת,
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וזאת בכל עת בה יפר המורשה תנאי מתנאי ההסכם ,וכן תהיה רשאית לעכב
בידיה ,או לזקוף ,לפי שיקול דעתה ,כל סכום מדמי הערבות ,כנגד כל חוב של
המורשה כלפיה בקשר עם ההסכם ,אף אם לא הגיע מועד פירעונו.
 14.4מימשה החברה את הערבות ,כולה או מקצתה ,מתחייב המורשה להמציא
לחברה ,מיידית ,ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה הסכום המקורי,
בתוספת הפרשי ההצמדה למדד עד לאותו מועד ,וכשהיא צמודה למדד כאמור
לעיל ולכל תקופה שתקבע על ידי החברה .דין הערבות על פי ס״ק זה כדין הערבות
על פי ס”ק  14.1לעיל ,לכל דבר ועניין.
 14.5בוטל ההסכם ,או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והמורשה הוכיח כי אינו חייב
לחברה כל סכום שהוא ,תחזיר החברה למורשה את הערבות.
 14.6אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של המורשה
במקרה של מימושה או בכל מקרה שהוא.
.15

העברת זכויות
המורשה לא יהיה רשאי לבצע כל עיסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו,
בקשר עם ההסכם ,לרבות ,להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,או בקשר אליו .לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה
גם כניסה לשותפות עם אדם אחר ,או כל גוף משפטי מאוגד ,או בלתי מאוגד ,או
הקמת מורשה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הוראות הדין  ,החברה ובטיחות
.16
 16.1המורשה מתחייב בזאת כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין
בנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי
תקנים קיימים או מומלצים ובהתאם להוראות הדין בנוגע לבטיחות ,רישוי,
תברואה ,בריאות ,נקיון וגהות עובדים.
 16.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל בס״ק  ,15.1המורשה ומי מעובדיו יפעלו בהתאם
לנספח הבטיחות המצורף להסכם זה כנספח ג' והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 16.3המורשה מצהיר כי ינקוט באמצעי זהירות קפדניים עקב היות מקום ביצוע
הפעילות עפ״י הסכם זה בקרבת המתקנים .
ביטול החוזה והפרתו
.17
 17.1בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לחברה על
פי הסכם זה או הדין ,החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה על ידי מתן הודעה
בכתב ומראש למורשה .ניתנה הודעה כאמור יסתיים תוקפו של החוזה תוך 60
)שישים( יום מיום מסירת ההודעה למורשה .הופסק ההסכם כאמור ,יהא המורשה
זכאי לתשלום רק בגין העבודה ועל פי תעודות השקילה של הגרוטאות שביצע
בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה ,כמועד סיום ההסכם.
 17.2בוטל ההסכם כאמור לעיל ,לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים,
או טענה למניעת רווח בגין הביטול ,ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם
ההדדיות לפי הסכם זה עד למועד סיומו של ההסכם.
 17.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לחברה על פי החוזה או
הדין ,מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן ,תהא
החברה זכאית לבטל את ההסכם מיד:
 17.3.1המורשה הפר את ההסכם הפרה יסודית .מבלי לפגוע
בכלליות האמור בס״ק זה ,ייחשבו המעשים או המחדלים
הבאים וכל אחד מהם להפרה יסודית מצד המורשה :הפרת
הסעיפים 15 ,14 ,13 ,10 ,9 ,6 ,4.2 :וכל מקרה של מרמה
ו/או הפרת אמונים וכיוצ״ב של המורשה או מי מטעמו.
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 17.3.2הוצא נגד המורשה צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז
המורשה פסול דין.
 17.3.3המורשה התפרק מרצון ,או על פי צו של בית משפט.
 17.3.4הוגש כנגד נותן השירות כתב אישום ו/או מתנהלת כנגדו
חקירה פלילית ו/או נותן השירות הורשע בפלילים.
 17.3.5הפר נותן השירות הוראה ו/או נוהל בטיחות שהוגדר כאירוע
בטיחות חמור העלול לסכן ו/או לגרום לפגיעה ממשית בנפש
ו/או ברכוש.
 17.3.6אם נותן השירות או מי מטעמו או בשמו ,יהיה מעורב
בהצעה ,הבטחה ,מתן ,קבלת או שידול לקבלת שוחד ,מענק
וטובת הנאה כלשהי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לעובד של
החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר ,הן בכלל והן בקשר
להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
שמירת סודיות
.18
 18.1המורשה מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,או להביא
לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה ,או בתוקף ,או
במהלך ,או אגב ביצוע הסכם זה ,בתוך תקופת ההסכם או לאחריו .מוסכם בזה
בין הצדדים שעל הוראות הסכם זה חלות הוראות סעיף  118לחוק העונשין,
התשל״ז .1977 -
 18.2לצרכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,דו״ח,
סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש מקור
לידיעה.
העדר ויתור
.19
 19.1במקרה והחברה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי
הסכם זה ,לא יחשב הדבר כויתור ,ארכה ,הנחה ,או הימנעות מזכויות אלה על פי
הסכם זה או על פי כל דין ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן,
ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ,והחברה תוכל תמיד להשתמש בזכויותיה בכל עת.
 19.2כל שינוי ו/או תיקון להסכם ,או ויתור על זכות מזכויותיו של צד להסכם ,לא יהיה
להם כל תוקף אלא אם יעשו במסמך כתוב וחתום על ידי הצדדים.
.20

חובות המורשה
בחוזה זה כל החובות החלים על המורשה חלים גם על עובדיו ,משמשיו ,שליחיו
או מי מטעמו של המורשה וכל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך,
וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.

.21

תוספות ושינויים להסכם
כל תוספת או שינוי להסכם זה החל ממועד חתימתו יהא להם תוקף אך ורק אם
נעשו בכתב ונחתמו ע״י הצדדים להסכם זה.

.22

הודעות
הצדדים להסכם זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה ,בקשר לעניין מענייני
ההסכם ,שתישלח בדואר רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד
למשנהו ,תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום  72שעות משעת משלוחה בדואר
רשום ממשרד הדואר .על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד
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ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ומועד המסירה הוא שיקבע.
כתובות הצדדים

.23

כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם הסכם זה הינן:
"החברה" – תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ,רח' הסדנאות  3הרצליה ,ת.ד2121 .
"המורשה" ____________________________________________ -

ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________
המורשה

___________________
החברה
אישור

אני הח״מ ,עו״ד  /רו״ח _________________ מרחוב __________________
כבא כוחו של המורשה מצהיר בזאת כי ההחלטה של המורשה לחתום על הסכם
זה נתקבלה כדין ,כי החתומים על הסכם זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת
המורשה כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.
__________________

___________________

עו"ד  /רו"ח

תאריך

10

#253144
נספח "ב"
הוראות הבטיחות בעבודה
.1

כללי
 .1.1על נותן השירות לספק לעובדיו את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים ,לרבות ביגוד,
נעליים אנטיסטטיות ,ציוד מיגון אישי או כל ציוד בטיחות אחר הנדרש ע"פ חוק ,תקנות
או נהלי הבטיחות בחברה ולוודא שנשמרים כל כללי הבטיחות בביצוע העבודות.
 .1.2נותן השירות יהיה אחראי לקיומם המלא של הוראות כל דין הקשור בבטיחות בעבודה,
לרבות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות המשנה על פי פקודה זו והוא משחרר
את החברה וכל הבא מטעמה מאחריות בקשר לקיום ,שמירה ופיקוח על הוראות
הבטיחות בעבודה ,אלא אם נקבע אחרת בכתב ע"י החברה.
 .1.3בחתימתו על הסכם זה ,על נספחיו ,מתחייב נותן השירות לפעול בהתאם להוראות
הבטיחות של החברה המופיעות בתאר האינטרנט של החברה בכתובת:
 www.pei.co.ilואשר יעודכנו מעת לעת  .באחריות נותן השירות לבדוק את העדכונים
מעת לעת ולפעול על פיהם.

.2

פיצויים מוסכמים בגין הפרה של הוראת בטיחות
 .2.1יובהר כי החברה נוקטת מדיניות של "אפס סובלנות" להתנהגות מסוכנת ומסכנת
בעבודה ופועלת בנחישות ובתקיפות בכל הקשור לעבירות בטיחות )ולו הקלות ביותר(
ולחציית קווים אדומים בבטיחות לרבות בנקיטת צעדים משמעתיים והטלת עיצומים
כספיים על נותני שירותים כל זאת במטרה להגן על חייהם ובריאותם של העובדים.
 .2.2בגין כל הפרה של הוראת בטיחות ,יחויב נותן השירות בפיצוי מוסכם בגובה 1500
ש"ח ,ובמצטבר עד לתקרת גובה הערבות .בנוסף ,החברה תהא רשאית ,במקרה של
הפרה חמורה ,להגדיל את גובה הפיצוי המוסכם בגין הפרה בודדת של הוראת בטיחות
כאמור ,עד לגובה הערבות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלנותן השירות תהא
כל תביעה או טענה בקשר עם האמור.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יצוין כי החברה רואה בעבירות הבטיחות הבאות כהפרה
חמורה של ההסכם :עישון בשטח המתקן ,שימוש בטלפון נייד בשטח תפעולי ,אי
עמידה בתנאי היתר העבודה ,עבודה באש ללא היתר עבודה ,עבודה בגובה ללא היתר
עבודה ,עבודה בגובה ללא הדרכה לעבודה בגובה בתוקף ,הכנסת עובד לעבודה ללא
הדרכת בטיחות ,כניסה למאצרת מיכל עם רכב בנזין ,עבודות מנוף/מניטו JCB /ללא
ביטוחים לכלים וללא רישיון הפעלה מתאים ,שינוי מצב תפעולי של מערכות ללא אישור,
חפירה ללא אישור כל הגורמים הרלוונטיים על העדר תשתיות בתוואי ,עבודה ללא
קסדה ,והכנסת עובד שאינו מאושר למתקן .יובהר כי החברה שומרת לעצמה את
שיקול הדעת לקבוע כי עבירות בטיחות נוספות מהוות הפרה חמורה של ההסכם,
בהתאם לאמור בסעיף זה.
 .2.3החברה רשאית לנכות את סכום הפיצויים מכל סכום הנמצא בידה והמגיע או אשר יגיע
לנותן השירות ו/או לגבותם על ידי מימוש הערבות הבנקאית .תשלום הפיצויים או
ניכויים לא ישחרר את נותן השירות מהתחייבותו לסיים את העבודות בזמן או מכל
התחייבות או חבות המוטלת עליו מכוח ההסכם או מכוח הדין.
 .2.4מובהר כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי ההסכם ולפי כל דין
במקרה בו הפרת הוראות בטיחות גרמה לנזק ,ומקרה כאמור יטופל בהתאם להוראות
ההסכם והדין בעניין זה.

_____________
תאריך

______________
חתימה
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נספח "ג"
התחייבות לשמירת סודיות
 .1נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם,
זולת הנוטלים חלק בביצוע השירותים ,כל מידע  -ניהולי ,כספי ,ביטוחי או כל מידע
אחר  -אשר יגיע לידיעת נותן השירות אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה,
במשך עבודת הייעוץ ,בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע
השירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים )להלן" :המידע"(.
 .2נותן השירות מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים ,על תוכנם
או על היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי מנהל
החברה.
 .3נותן השירות מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות
אחרים אלא למטרת ביצוע השירותים.
 .4נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות
הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר .בתוך כך מתחייב נותן השירות להגביל את
הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים מטעמו.
 .5נותן השירות מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים
שיעסקו מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים
את ההתחייבויות של נותן השירות ,כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות
החתומה לחברה .נותן השירות לא יעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על
התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל ומסמך התחייבות נמסר לחברה.
בכבוד רב,
________________
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נספח "ד"
התחייבות למניעת ניגוד עניינים
 .1נותן השירות מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה ,אין הוא יודע על כל מניעה חוקית
שהיא ,שיש בה כדי להפריע לביצוע ההסכם ,וכי אין הוא קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או
עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.
 .2נותן השירות מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב
בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
 .3נותן השירות מתחייב להביא לידיעת החברה ,מייד כשנודע לו ,על כל חשש לניגוד עניינים.
 .4נותן השירות מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי החברה בכל פעולותיו
בקשר עם הסכם זה ,וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת החברה ולא
מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.
 .5בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים ,האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע
דעת החברה.

_____________
תאריך

______________
חתימה
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נספח ה'
לכבוד:
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
א.נ,.
הנדון :כתב הצהרה והתחייבות
אני הח"מ ,חברת _________________ בע"מ )להלן :החברה( מתחייב כלפיכם
התחייבות בלתי חוזרת המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בינינו:
.1

מוסכם בזאת כי בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם לא מתקיימים יחסי עובד
ומעסיק אלא יחסי קבלן עצמאי.

.2

אנו מצהירים בזאת כי אנו משלמים לעובדינו את מלוא הזכויות המגיעות להן ע"פ כל
דין לרבות חוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים החלים עלינו ו/או צווי הרחבה החלים
עלינו ו/או הסכמים אישיים ו/או נוהגים ונוהלים החלים עלינו .ידוע לנו כי אך ורק על
סמך הצהרתנו האמורה התקשרתם עימנו בחוזי התקשרות.

.3

ככל שתוגש על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או ע"י מי מעובדינו דרישה ו/או תביעה
כלפיכם הנובעת מקיום יחסי עובד בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם אנו
מתחייבים כדלקמן:
א .לפצות אתכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מהגשת התביעה ו/או הדרישה
לרבות כיסוי מלא של שכ"ט עו"ד ,תשלום אגרות והוצאות משפט ככל שידרשו על
ידיכם על פי שיקול דעתכם.
ב .לשפות אתכם מידית בגין כל תשלום שתחייבו – אם תחויבו – לשלם לנו ו/או למי
מעובדינו בין בפשרה ו/או בפסק דין ובין בכל דרך אחרת.
ג .תהיו רשאים לקזז את מלוא הסכומים הנובעים מכתב התחייבות זה מכל סכום
שיגיע לנו מכם כאשר סכומים אלו צמודים ונושאי ריבית כדין.

.4

הגשת תביעה ו/או דרישה על ידינו ו/או מי מעובדינו תהיה הפרה יסודית של ההסכם
בינינו ותהיו רשאים לנקוט בכל הצעדים העומדים לזכותכם ע"פ כל דין.

.5

הרינו מתחייבים להחתים את כל עובדינו על כתב התחייבות בנוסח המצ"ב המהווה
חלק מהתחייבות זו.
ולראיה באנו על החתום
חתימת החברה___________:

תאריך_____________:
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נספח ו'  -ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות המורשה על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על המורשה לערוך ולקיים,
על חשבון המורשה ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המורשה קיימת ,את
הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו' ,1והמהווה
חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :ביטוחי המורשה" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין(,
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
א .חבות מעבידים -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי המורשה ,ניתן יהיה למחוק
סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח.
ב .ביטוח אחריות מקצועית -מוסכם כי ככל והפוליסה לא נערכת על ידי המורשה ,על המורשה
לבטל חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף  ,בביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
ג .נוסחי הפוליסות -על המורשה לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי המורשה
)אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(.
 .2ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,על המורשה להמציא לידי החברה ,לפני תחילת מתן
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור
עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטח המורשה .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח,
על המורשה להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי
המורשה לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה
נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח המורשה יודיע לחברה ,כי מי מביטוחי המורשה עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על המורשה לערוך את
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי
לרעה בביטוח כאמור.
 .3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המורשה הינם בבחינת דרישה
מזערית ,המוטלת על המורשה ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של המורשה לפי
ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את המורשה ממלוא החבות על פי הסכם
זה ו/או על פי דין ,ולמורשה לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה ,בכל
הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .4לחברה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי
המורשה כאמור לעיל ,ועל המורשה לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו
על מנת להתאים את ביטוחי המורשה להתחייבויות המורשה על פי הסכם זה.
 .5מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן
מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי
המורשה ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא,
המוטלת על המורשה על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 .6המורשה פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש
או ציוד כלשהו ,המובא על ידי המורשה או מי מטעם המורשה לחצרי החברה ו/או המשמש
לצורך מתן השירותים )לרבות כלי רכב וצמ"ה( ,ולא תהיה למורשה כל טענה ,דרישה או
תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .7בנוסף ,על המורשה לערוך את הביטוחים הבאים ,בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו:
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות
בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד,
ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
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על אף האמור לעיל ,למורשה הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות
צד שלישי( המפורטים בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  6לעיל
יחול ,כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
 .8בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המורשה ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח
על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי הבאים מטעם החברה; הוויתור על זכות התחלוף
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .9מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים
או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המורשה ,על המורשה לדאוג כי בידי קבלני
המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר בזאת ,כי על המורשה מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם,
לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 .10נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף
האמור לעיל ,אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם
חלפו  10ימים ממועד בקשת החברה מאת המורשה בכתב ,להמצאת אישור עריכת
הביטוח כאמור.
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נספח ו' -1אישור עריכת הביטוח
תאריך הנפקת
אישור קיום ביטוחים
האישור)(DD/MM/YYYY
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם
למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.
יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי
באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם
שם :תשתיות
נפט ואנרגיה
☐משכיר
☐נדל"ן
בע"מ ו/או קו
☐שוכר
☒שירותים
בע"מ
מוצרי דלק
☐זכיין
☐אספקת
ו/או חברות
מוצרים
☐קבלני משנה
קשורות ו/או
☒אחר :פינוי
☒מזמין שירותים
חברות שלובות
ואיסוף גרוטאות,
☐מזמין מוצרים
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
ומיחזורן
עיבודן
520027293
☐אחר______ :
510234487
מען :הסדנאות  3מען
הרצליה

כיסויים
סוג
הביטוח
חלוקה
לפי
גבולות
אחריות
או
סכומי
ביטוח
רכוש

מספר
הפוליס
ה

נוסח
ומהדור
ת
הפוליסה

תאריך
תחיל
ה

תארי
ך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטב
סכום
ע

₪

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד
כיסוי בהתאם
לנספח X

309
313
314
316

2,000,000

צד ג'
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₪

328
302
|)אחריו
ת
צולבת(
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כיסויים
304
)הרחב
שיפוי(
307
328
312
315
321
322
309
₪ 20,000,00
אחריות
319
0
מעבידי
328
ם
פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור,
יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:
-004אשפה ושרותי מחזור
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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