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 מסגרתהסכם  -מסמך ב'

 שירותי מנופים גדולים ובמות הרמה במתקני החברהמתן ל 21/070 הסכם מס'

 

 2021שנערך ונחתם בהרצליה ביום _______ לחודש ______ בשנת   

 

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ  בין:

 ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ

 520027293ח.פ 

 , א.ת. הרצליה3מרחוב הסדנאות 

 מצד אחד     (או "המזמין" )להלן: "החברה"

 

    :לבין

    
 מצד שני     (או "ספק המסגרת" "הספק)להלן: " 

 

 

בהתאם שירותי מנופים גדולים ובמות הרמה במתקני החברה והמזמין מעוניין ב :הואיל

 ם"(;להלן: "השירותי) לצרכיו

שירותי מנופים גדולים ובמות למתן  21/070מס' והמזמין פרסם את מכרז מסגרת  :הואילו

על מנת להרכיב את מאגר ספקי "( המכרז)להלן: " הרמה במתקני החברה 

המסגרת, אשר עימם נערך הסכם זה, ומהם יוכל המזמין לבחור, בהתאם ובכפוף 

המסגרת שיבצע בעבורו מטלת ביצוע פרטנית, כפי להוראות הסכם זה, את ספק 

 ה;וכפי שיורה המזמין על פי הסכם זת, שתהיה מעת לע

ובחתימתו על הסכם זה עם הספק,  והמזמין קיבל את הצעתו של הספק למכרז :הואילו

 המזמיןהספק מקבל על עצמו לבצע את מטלות הביצוע בהתאם להסכם זה, נהלי 

 ;וכפי שיורה המזמין מעת לעת

והצדדים מעוניינים להגדיר בהסכם זה את יחסיהם בקשר עם הכללתו של הספק   :והואיל

 ה.במאגר ספקי המסגרת, הכל כמפורט בהסכם ז

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא, כותרות ונספחים .1

 ממנו ומחייב כיתר תנאיו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1.1

לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכיי פרשנותו של הסכם  ןהינכותרות הסעיפים  .1.2

 זה.

הוראות הסכם זה הינן הוראות משלימות ביחס להוראות ההסכם לביצוע מטלה  .1.3

כהגדרתו להלן, אולם הן תגברנה על כל הוראה סותרת המצויה בהסכם ת, ספציפי

 ת.לביצוע מטלה ספציפית, זולת אם נקבע במפורש אחר

 הגדרות .2

 זה, משמעות המונחים שלעיל ולהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם: הסכםלצרכי  

ביחס  החברהסט המסמכים אשר יוכן על ידי  - " המפרט למטלת ביצוע"

למטלת ביצוע ויועברו לספקי המסגרת, במסגרת 

 ;פניה פרטנית

סכם לביצוע מטלה ה"

 "ספציפית

הסכם התקשרות אשר ייחתם בין החברה לבין  -

  ;בגין כל מטלת ביצוע ספציפיתהספק 

פירוט של המועדים בהם צריך ספק המסגרת  - "לוח זמנים"

את  (לרבות מועד ההתחלה והסיום) לבצע

 ;העבודות הכלולות במטלת הביצוע, או חלק מהן

אשר בינם לבין מאגר בו יכללו כל הזוכים במכרז   - "מאגר ספקי המסגרת"

 ;(הסכם זה) החברה נחתם הסכם מסגרת

מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז עימו תחתום  - ""ספק מסגרת

החברה על הסכם מסגרת זה והוא ייכלל במאגר 

 .ספקי המסגרת

העבודות נשוא המכרז, אשר תבוצענה במסגרת  - או "העבודות"השירותים" "

 ;מטלות הביצוע על ידי ספקי המסגרת

מטלה ספציפית לביצוע עבודות, אשר יבצע מי  - מטלת ביצוע"  "

מספקי המסגרת בהתאם לתוצאות הפניה 

 .הפרטנית ביחס למטלה זו

  הספקהצהרות  .3

  :מצהיר ומתחייב כדלהלן הספק 
 

ויודע את הדרישות ממנו ואת היקף ואיכות את השירותים הנדרשים ממנו, מכיר ובדק  .3.1

 .וכי אין על מניעה המונעת או מגבילה התקשרותו בהסכם זה העבודה הנדרשת ממנו

מתן והיכולת, לשם  , היתרים, רישיונותהינו בעל הידע, הניסיון, כוח אדם מקצועי .3.2

 לשביעות רצונה של החברה.השירותים 

  אי קבלת דמי תיווךמניעת שוחד ו .3.3
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 מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן :  הספק

, לא יהיו םהחתימה בו, עובדיו ומי מטעמם או בשמ , מנהליו, מורשיהספק .3.3.1

מעורבים בהצעה, הבטחה, קבלת או שידול לקבלת שוחד, מענק, תשלום, 

לעובד של במישרין ו/או בעקיפין,  דמי תיווך וטובת הנאה כלשהי, בין

במטרה להשפיע במישרין או  החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר,

של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בעקיפין, על מעשה או החלטה 

 ו/או בקשר לכל דבר אחר. הסכםלבחברה, בקשר 

שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם שהוא,  .3.3.2

לרבות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על מנת לקבל 

 .מידע סודי ו/או לפעול כנגד התחרות במסגרת ההסכם

 :והספקהחברה יחסי  .4

עצמאי ובלתי תלוי וכל פעולותיו  ספקהינו  הספקמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  .4.1

זה נעשות על ידו, בעבורו, ועל חשבונו. כל היחסים שבין הצדדים  הסכםושירותיו עפ"י 

 .מעסיקהם יחסים מסחריים בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי עובד ו

לא תהיה סמכות להעסיק אדם בשם החברה ושום דבר האמור בהסכם זה לא  ספקל .4.2

לקבל על עצמו מטעם החברה או בשמה איזו שהיא חבות  הספקיתפרש כמסמיך את 

 ו/או התחייבות מכל סוג שהוא ללא אישורה המפורש של החברה מראש ובכתב.

ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או מי מהם לבין החברה כל  הספקאין ולא יהיו בין  .4.3

ו/או לפועלים מטעמו  לספקזה המתייחסות  הסכםואין בהוראות  מעסיקיחסי עובד 

יישא בכל התשלומים  והספק מעסיקכדי לקשור בין מי מהם לבין החברה יחסי עובד 

 והחבויות לעובדיו ו/או הפועלים מטעמו.

את כי הינו עוסק עצמאי וכי הוא בעל תיק של עצמאי במס מצהיר ומתחייב בז הספק .4.4

הכנסה, בביטוח לאומי ובמע"מ וכי הוא מדווח במועד וכדין לרשויות הרלוונטיות על 

 הכנסותיו והוצאותיו.

כלפי החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד. מוסכם  הספקזכויותיו הכספיות של  .4.5

וללת וסופית, הכוללת את כל התשלומים , הינה תמורה כלספקכי התמורה המשולמת 

המגיעים לו )ברוטו(, והוא לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מכל מין וסוג שהוא לרבות 

לא לזכויות הניתנות לעובדים שכירים. תמורה זו כוללת בתוכה את כל ההפרשות 

 מעסיקהסוציאליות שהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ו

 ות פיצויי פיטורין, חופשה, הבראה, ביטוח לאומי וכיו"ב(.)לרב

מוסכם ומוצהר, למען הסר ספק, כי כל הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים והזכויות  .4.6
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 והחברה. הספקוהחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי 

או לצד ג' כלשהו, על פי  לספקאם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל שהוא  .4.7

ו/או  הספקשות מוסמכת, לרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי קביעה של ר

היה עובד של החברה וכי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, יהיה  מי מעובדיו

לשפות את החברה בגין כל תשלום או חבות כאמור והחברה תהיה רשאית  הספקעל 

מבלי  –נגדית להחזר  ולהגיש תביעה הספקלקזז סכומים אלו מכל סכום שיתבע 

 .לגרוע מכל זכות או סעד השמורים לחברה

למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק  .4.8

ו/או מי מעובדיו  בין הספקמעסיק  –שיגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד 

כאמור בינו לבין החברה לבין החברה ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים 

 מעסיק. –ו/או שעילתם ביחסי  עובד 

את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא החברה בכדי  הספקבכלל זה ישפה  .4.9

באם  –להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו תחויב 

ין מכוח תחויב. חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין ב

 הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.

, יחולו עליו גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל הספקהחבויות שהוטלו בסעיף זה על  .4.10

 סיבה שהיא.

 תקופת ההסכם .5

תקופת להלן: ") חודשים קלנדריים 12 -תקופת ההתקשרות בין המזמין לספק תהא ל .5.1

 "(.ההתקשרות

ספק המסגרת הראשון על הסכם תחילת תקופת ההתקשרות תהא במועד שבו חתם  .5.2

עם החברה ונכנס לתוך מאגר ספקי המסגרת. יובהר, כי באם הספק יחתום על הסכם 

זה עם המזמין, במועד מאוחר יותר מהספק הראשון כאמור, תחל תקופת ההתקשרות 

עם אותו הספק במועד שבו התחילה תקופת ההתקשרות עם הספק הראשון כאמור, 

 .כם זהולא במועד החתימה על הס

למזמין נתונה האופציה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך בהודעה בכתב, את  .5.3

חודשים כל  12תקופות נוספות בנות עד  4 -תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ב

. מובהר, כי המזמין יהא רשאי, על פי שיקול דעתו (תקופת הארכה": "להלן) אחת

תקופת ההתקשרות רק עם חלק  הבלעדי, ובלא שיצטרך לנמק החלטתו, להאריך את

מספקי המסגרת בעוד שביחס לחלקם תקופת ההתקשרות לא תוארך, והספק מוותר 

 .בזאת מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה
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למזמין נתונה האפשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסיים את תקופת ההתקשרות  .5.4

ל הוראה אחרת בהסכם זה ימים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכ 30בהודעה שתינתן 

 .לביצוע מטלה ספציפיתאשר ייחתם, ככל שייחתם, ו/או מההסכם 

הטיל המזמין על הספק, במסגרת תקופת ההתקשרות ועל פי הסכם זה, את ביצועה  .5.5

של מטלת ביצוע, יוסיפו ויחולו הוראותיו של הסכם זה על אותה מטלת ביצוע עד 

שלה, אף אם בינתיים הסתיימה  להשלמתה לרבות על מסירתה ועל תקופת הבדק

 .תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה על פי הסכם זה

עם תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההארכה, המזמין לא יהא רשאי עוד  .5.6

לפנות לספק המסגרת לשם ביצוע מטלות ביצוע חדשות, אולם ביצוען של מטלות 

או ההארכה תסתיים /ביצוע שנמסרו לספק המסגרת בתוך תקופת ההתקשרות ו

בהתאם ללוח הזמנים שנקבע עבורה, וזאת גם אם סיום הביצוע של אותן מטלות 

ביצוע הנו לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או ההארכה. אין האמור גורע מזכויות 

 את פי הסכם זה ביחס לכל מטלת ביצוע, ובכלל זה אף זכותו לבטל-המזמין על

 .ההתקשרות

 ת לקבלת הצעות מחיר ביחס למטלת ביצוע ופרטני ותפני .6

ת לקבלת ופרטני ותפני החברהתפיץ מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  .6.1

 "(.פניה פרטניתלהלן: ") הצעות מחיר ביחס למטלת הביצוע

המסגרת, כולם או חלקם, את  החברה לספקיבמסגרת הפניה הפרטנית, תעביר  .6.2

ו את כל המסמכים, התכניות, הכמויות יכלל מסמכי הפניה הפרטנית. מסמכים אלה

וההוראות הנוגעים למטלת הביצוע. מסמכים אלה, יועברו לידי ספקי המסגרת בכל 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה במסירה פיזית, בדואר החברהדרך שבה תבחר 

אלקטרוני, במדיה דיגיטלית, בהורדה מענן וכדומה. במסמכי הפניה הפרטנית ייקבע 

 עד האחרון להגשת הצעת המחיר ביחס למטלת הביצוע על ידי ספקי המסגרתגם המו

 "(.הצעת המחיר לפניה פרטניתלן: ")לה

הספק ינקוב בהצעת המחיר לפניה הפרטנית את סכום התמורה המוצע על ידו ביחס  .6.3

לביצוע העבודות המפורטות במסמכי הפניה הפרטנית, וזאת על גבי טופס הצעת 

 ת.מכי הפניה הפרטניהמחיר אשר יצורף למס

 החברההספק מתחייב להשתתף בכל הפניות הפרטניות אשר תועברנה אליו על ידי  .6.4

במסגרת התקשרות זו ולהגיש את הצעותיו ביחס לכל אחת מפניות אלה. לא הגיש 

האחרון שנקבע, כי אז תהיה רשאית הספק הצעת מחיר לפניה הפרטנית עד למועד 

לפעול להוצאת ספק המסגרת מן המאגר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  החברה
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בעניין זה. הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

כאמור לעיל, בכל  החברהבגין ו/או בקשר עם כל פעולה שתבוצע על ידי  החברה

 ת הפרטניות שיועברומקרה שבו לא תוגש על ידי הספק הצעה ביחס לאיזה מבין הפניו

 מטעמה של החברה.

הספק יסבור כי אין באפשרותו לקיים את הדרישות המפורטות בפניה שככל  .6.5

, ויפרט את הסיבות בגינן אין באפשרותו לעמוד חברההפרטנית, יפנה הספק בכתב ל

החליטה שלא לגרוע את הספק ממאגר ספקי  החברהבתנאי הפניה הפרטנית. ככל ש

שאית שלא לפנות לספק בעתיד בפניה פרטנית המכילה המסגרת, היא תהא ר

  .דרישות בהן הצהיר הספק במכתבו כאמור כי אין באפשרותו לעמוד בהן

 ביצועהתימסר מטלת אשר לידיו בחירת ספק המסגרת  .7

הצעות המחיר לפניה הפרטנית תיבדקנה בהתאם להוראות הסכם זה ויתר מסמכי  .7.1

 .המכרז

להוראות הפניה הפרטנית בכפוף מסמכי המכרז ובכפוף להוראות הסכם זה ויתר  .7.2

את מטלת הביצוע לביצועו של ספק המסגרת שהצעת  החברה, תמסור, הרלוונטית

ביותר. על אף האמור לעיל,  זולהנה היהמחיר לפניה הפרטנית אשר הוגשה על ידו ה

מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע במסגרת 

הפרטנית קריטריונים אחרים ו/או נוספים לבחירת ספק המסגרת לו תימסר הפניה 

אמות מידה להערכת איכות ההצעות, לוחות זמנים  -אך לא רק  ,מטלת הביצוע, לרבות

 הנ"ל.  קריטריוניםהלאספקה, או כל שילוב של 

כמו כן, החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע במסגרת הפניה  .7.3

נגנון לבחינת סבירות ההצעות, אשר בהתאם אליו ייפסלו אוטומטית הפרטנית מ

 .הצעות מחיר החורגות מהטווח שייקבע בהתאם למנגנון כאמור

אשר הצעות המחיר לפניה  ,או יותר במקרה שבו יתברר כי קיימים שני ספקי מסגרת .7.4

הפרטנית אשר הוגשו על ידם הינן הטובות ביותר ובעלות מעמד שווה, תהא החברה 

יורשה כל  הבמסגרת ,התמחרות נוספתערוך על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל, רשאי

אחד מספקי המסגרת האמורים לשפר את הצעת המחיר לפניה הפרטנית שהגיש. 

ספק המסגרת אשר יציע את הצעת המחיר לפניה הפרטנית המשופרת הטובה ביותר, 

יש הצעת מחיר הביצוע. ספק מסגרת אשר הורשה להג מטלתייבחר לביצועה של 

משופרת כאמור בסעיף זה, אך לא הגיש כזו, ייחשב כאילו הציע הנחה בשיעור של 

ביחס להצעתו המקורית, והצעתו הכספית תהיה בהתאם להצעת ( 0%) אפס אחוזים

 .המחיר לפניה הפרטנית אשר הגיש
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 וצאה ממאגר ספקי המסגרתוה ביטול זכיית ספק מסגרת במטלת ביצוע .8

רשאי לסרב לקבל על עצמו את ביצועה של מטלת ביצוע, ובכלל זה הספק לא יהיה  .8.1

לא יוכל הספק להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם היקפה הכספי 

 .של מטלת הביצוע

לא עמד הספק בהתחייבויותיו במסגרת מטלת ביצוע שהוטלה עליו, תהא רשאית  .8.2

מטלת הביצוע או ליתן לו ארכה , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו בהחברה

את זכיית הספק במטלת ביצוע בשל  החברהנוספת למלא אחר התחייבויותיו. ביטלה 

להוציאו ממאגר ספקי המסגרת,  החברהאי עמידתו בהתחייבויותיו, תהיה רשאית 

 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה

זכיית ספק המסגרת במטלת  את החברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ביטלה  .8.3

להכריז על ספק  החברהביצוע בשל אי עמידתו בהתחייבויותיו, תהיה רשאית 

המסגרת שהצעת המחיר לפניה פרטנית אשר הגיש דורגה במקום שלאחר ספק 

המסגרת שזכייתו בוטלה, כעל הזוכה במטלת הביצוע או לבטל את מטלת הביצוע, 

 .טהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחל

, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין חברהלמבלי לגרוע מכל זכות העומדת  .8.4

את ההסכם לביצוע מטלה  החברהועל פי תנאי המכרז וההסכם, במקרה שבו ביטלה 

אך לא חייבת, לפנות  החברה,ספציפית עם הספק מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית 

לספק המסגרת שדורג במקום שלאחר ספק המסגרת שזכה במטלת הביצוע, ולהורות 

לו להתקשר עמה בהסכם לביצוע מטלה ספציפית להמשך ביצוע העבודות על פי תנאי 

הצעת המחיר הפרטנית אשר הגיש ביחס למטלת הביצוע. למען הסר ספק מובהר כי 

זה, תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מימוש הזכות האמורה לפי סעיף 

 החברה.של 

כי הספק אינו  החברהבנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, במקרה שבו תמצא  .8.5

מקיים את התחייבויותיו ביחס למטלת ביצוע פלונית בהתאם להסכם או אינו משתף 

הבלעדי,  , על פי שיקול דעתההחברהפעולה במענה לפניות פרטניות, תהא רשאית 

להחליט שלא לבחור בספק לביצוע מטלות ביצוע נוספות, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 

 .אחר העומד לה על פי המכרז ו/או הסכם זה ו/או לפי כל דין

במקרה בו ההספק לא הגיש את הצעתו לאיזה מבין הפניות הפרטניות שהועברו אליו  .8.6

להוציאו ממאגר ספקי המסגרת, הכל  החברה, כי אז תהיה רשאית החברהעל ידי 

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה

תהיה רשאית להפעיל מערך להערכת איכות  החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .8.7
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עבודתם של ספקי המסגרת במהלך תקופת התקשרותה איתם, וזאת בהתאם 

לקריטריונים אשר יקבעו על ידה לצורך כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמקצועי. 

אף לקבוע  החברהמובהר בזאת, כי במסגרת הליך ההערכה האמור, תהיה רשאית 

קרה שבו זאת במרת, וקריטריונים להוצאת ספק מסגרת מתוך מאגר ספקי המסג

, החברההערכתו של ספק המסגרת תהיה נמוכה מהסף המינימאלי שייקבע על ידי 

 .לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי

הספק מוותר בזאת מראש, ומתחייב שלא להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  .8.8

, ובכלל זה לעילכאמור  החברהכלפי החברה בגין ו/או בקשר עם מימוש זכויותיה של 

 .ן ו/או בקשר עם ביטול זכייתו ו/או הוצאתו ממאגר ספקי המסגרתבגי

 מסירתה של מטלת ביצוע לידי ספק המסגרת .9

החליט המזמין למסור לספק מסגרת מטלת ביצוע, יעביר המזמין לידי ספק המסגרת   .9.1

 .את המסמכים הכוללים את ההוראות הרלוונטיות למטלת הביצוע

למעט אם , המסמכים שיועברו יכללו המסמכים הבאיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בין  .9.2

 :מסמך מסוים איננו נדרש או איננו רלוונטי, בהתאם להחלטת המזמין

 ;זמנים לביצוע לוח .9.2.1

כל מסמך אחר שהינו רלוונטי לביצוע והעולה בקנה אחד עם התוכניות ועם  .9.2.2

 ;לוח הזמנים לביצוע

 .בפועל ףיצור הסכם זה ייחשב בכל עת כחלק ממטלת הביצוע, אף אם לא .9.3

מטלת הביצוע או חלק ממנה יהא על פי אבני דרך ומשימות  לביצועלוח הזמנים  .9.4

 .שייקבעו ע"י המזמין

מובהר בזה, כי מעת שהספק הגיש הצעה למכרז, והצעתו נתקבלה והוא נכלל במאגר  .9.5

ספקי המסגרת, הוא יהא מחויב לבצע, על פי דרישת החברה, כל מטלת ביצוע 

 .על פי תנאי הסכם זה שתמסור לו החברה,

כל המסמכים שיימסרו ע"י המזמין בקשר עם מטלת ביצוע, ייחשבו כחלק בלתי נפרד  .9.6

 .מהסכם זה

תנאים לחתימת החברה על הסכם לביצוע מטלה ספציפית ולמתן צו התחלת  .10

 העבודה

בגין כל מטלת ביצוע אשר תימסר לספק המסגרת ייחתם בין הצדדים הסכם נפרד  .10.1

 .ספציפיתלביצוע מטלה 

כתנאי לחתימת החברה על ההסכם לביצוע מטלה ספציפית ולמתן צו התחלת עבודה  .10.2
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ימי עסקים  5למטלת ביצוע ספציפית, על ספק המסגרת להעביר לידי המזמין, בתוך 

 :מהמועד שבו קיבל הודעה על החלטת החברה למסור לביצועו מטלת ביצוע

ברה ביחס לביצועה עותקים מההסכם לביצוע מטלה ספציפית שיקבל מהח .10.2.1

 .של מטלת הביצוע, כשהם חתומים בידי מורשי החתימה מטעמו

ככל שיידרש על ידי החברה ובהתאם לתנאים  – וערבויות אישורי ביטוח .10.2.2

 .שייקבעו על ידי החברה

כל אישור ו/או מסמך אחר אשר נדרש על ידי החברה כתנאי לחתימת  .10.2.3

 .החברה על הסכם לביצוע מטלה ספציפית

מועד תחילת הביצוע של מטלת הביצוע, יהא כמפורט בצו התחלת העבודה אשר יינתן  .10.3

לספק המסגרת לאחר השלמת כל התחייבויותיו המקדמיות בנוגע למטלת הביצוע, 

כמפורט בהסכם זה ובהסכם לביצוע מטלה ספציפית שייחתם עימו בקשר עם ביצוע 

מסמך המפנה או המתייחס לצו המטלה. צו זה ייחשב כ"צו התחלת עבודה" לעניין כל 

כאמור. בסמכות המזמין להורות לספק לבצע משימות הכנה לקראת הביצוע, עוד 

 .בטרם המועד האמור

 היעדר בלעדיות והיעדר התחייבות למינימום פעילות  .11

החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית שלא להטיל על מי מספקי  .11.1

המסגרת מטלת ביצוע, ובמקום זאת לפרסם מכרזים נוספים ו/או לערוך הליכים 

תחרותיים אחרים בקשר עם ביצועה של מטלת ביצוע כלשהי אשר יכולה הייתה להיות 

כך, הכל בהתאם מבוצעת במסגרת המכרז, או להתקשר עם כל גורם אחר לצורך 

להוראות הדין, ואין בזכייתם של ספקי המסגרת במכרז ו/או בחתימה על הסכם זה 

המסגרת כדי להבטיח לספקי  ו/או בהכללתם של ספקי המסגרת במאגר ספקי

 .באמצעותם ,המסגרת כי החברה תבצע את מטלות הביצוע, כולם או חלקן

פק עבודות בהיקף כלשהו או הסכם זה אינו מהווה התחייבות של המזמין למסור לס .11.2

ויכול כי לספק המסגרת לא תימסר אף לא מטלת ביצוע אחת. אין בהסכם זה , בכלל

כדי ליצור כלפי ספק המסגרת כל התחייבות למעט התחייבות כי הוא ייכלל במאגר 

וכי בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה תיבחר החברה מעת לעת, ועל , ספקי המסגרת

וככל שיוחלט על ידה להטיל איזה מבין מטלות הביצוע על מי  ,פי שיקול דעת החברה

מספקי המסגרת, מיהו ספק המסגרת עמו היא תתקשר לביצועה של מטלת הביצוע 

 .הספציפית

הספק מצהיר, כי אין לו ציפייה ו/או זכות תביעה ביחס להיקף או למידה מינימאליים  .11.3

והוא מוותר בזאת בויתור או מקסימאליים של עבודות שתימסרנה לו לפי הסכם זה, 
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בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה בכל עניין הקשור לאמור 

 .בסעיף זה לעיל

 סדרי עדיפות ותיאומים .12

המזמין רשאי להעביר לספק מספר מטלות ביצוע במקביל. במקרה בו ימסור המזמין  .12.1

סדרי העדיפויות  לספק מספר מטלות כאמור, יהיה המזמין רשאי לקבוע מעת לעת את

 .בין המטלות והספק יבצע את מטלות הביצוע בהתאם אליהן

 החברהספק יבצע את מטלות הביצוע בהתאם לדרישות הספציפיות שיוגדרו על ידי ה .12.2

ביחס לאופן ושלביות ביצוע המטלה. בהקשר זה מובהר, כי הספק יידרש להיות ערוך 

לביצוע מטלות מיוחדות בהתאם לצרכי הפרויקט, ובכלל זה מטלת ביצוע אחת הכוללת 

עבודות במספר מוקדים שונים ו/או הפעלת מספר צוותי עבודה במקביל ו/או ביצוע 

 .עבודות לילה

כם לביצוע מטלה ספציפית כוללות את כל הדרוש המטלות הנדרשות במסגרת הס .12.3

לביצוע מטלות הביצוע כנדרש במלואם, כולל השגת וקבלת כל האישורים מהרשויות 

המוסמכות ותאום עם נותני שירותים אחרים המועסקים במסגרת הפרויקט הרלוונטי 

 .וקבלת כל האישורים לביצוע העבודות לפי כל דין

 החברהיל, הספק ישתף פעולה, באופן מלא, עם נציגי מבלי לגרוע מכלליות האמור לע .12.4

 .החברהומי מטעמה, הכל בהתאם להוראות והנחיות 

 ביטוח  .13

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השרות בין על פי דין ובין על פי הסכם 

במשך כל  -לטובתו ולטובת החברה -זה, נותן השרות מתחייב לקיים על חשבונו 

ותים, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין, פוליסות תקופת השיר

 '. דבהתאם למפורט בנספח הביטוח המצ"ב כנספח ביטוח 

 הוראות הבטיחות בעבודה .14

תחול האחריות המלאה בכל הנוגע לנקיטת אמצעי הבטיחות בביצוע  הספקעל 

והוראות אגף הבטיחות מלא אחר כל הוראות הבטיחות של החברה ל ועליו העבודות

  .'ב, כמפורט בנספח של החברה

 -הוראות הביטחון .15

על הספק תחול האחריות המלאה בכל הנוגע למילוי הוראות הביטחון בחברה, בהתאם 

 '.גלמפורט בנספח 

  הספקאחריות  .16



  #262581 

 

 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

11 

 

 הסכםיישא באחריות כלפי החברה לכל מעשיו ומחדליו הנוגעים או הקשורים ל הספק

 זה, ויפצה או ישפה את החברה על הנזקים שהוא אחראי להם.

 סודיות  .17

לא יפרסמו כל מידע, לרבות תוכניות, חוות דעת, מסקנות, דוחות,  ומי מטעמו הספק .17.1

ממצאים וידיעות אחרות, הכרוכים במתן השירותים או שהגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או 

 מראש ובכתב מאת החברה.לכך היתר  קיבל עקב ביצוע השירותים, אלא אם 

 .םשירותיה, מתחייבים לשמור על סודיות וכל גורם הפועל מטעמו הספק .17.2

פרטים מלאים על העובדים מטעמו  ,לחברה על פי דרישתהמתחייב למסור  הספק .17.3

שלא להעסיק אדם מסוים  הספקבמתן השירותים, והחברה תהיה רשאית לדרוש מ

 ל לפגוע בסודיות הדרושה. במתן השירותים, אם היא סבורה כי הדבר עלו

יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו,  הספקמובהר, כי  .17.4

 בקשר עם מתן השירותים, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.

 ניגוד עניינים .18

מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים  הספק .18.1

זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה  הסכם לחברה לפי

 ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה. 

לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים  הספקמבלי לגרוע מן האמור,  .18.2

לחברה בכל  של החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים, והוא יודיע מייד

 מקרה שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.

מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר חודשים  הספק .18.3

לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, מי 

 מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

  ביטול .19

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם, תהא החברה רשאית לבטל את 

 , בכל אחד מהמקרים הבאים:באופן מיידי ההסכם

 הפסיק את ביצוע השירותים ללא אישור החברה.  הספק .19.1

ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או  הספקהוחל בהליכי פירוק  .19.2

רת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו ולא הוסר כל פעולת פשיטת רגל אח

 לרבות כל צו וסעד זמני(. -” צו)“יום משעת הטלתו  21תוך 

הורשע  הספקנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או תכתב אישום ו/או מ הספקהוגש כנגד  .19.3
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 בפלילים.

כאירוע בטיחות חמור העלול לסכן ו/או  שהוגדרהוראה ו/או נוהל בטיחות  הספקפר ה .19.4

 לגרום לפגיעה ממשית בנפש ו/או ברכוש. 

, לרבות על פי התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת הספקפר ה .19.5

 .להסכם 2.3סעיף 

 שידול או קבלת, מתן, הבטחה, בהצעה מעורב יהיה, בשמו או מטעמו מי או הספק אם .19.6

 של לעובד, בעקיפין ובין במישרין בין, כלשהי הנאה וטובת מענק, שוחד לקבלת

 דבר לכל או להסכם בקשר והן בכלל הן, אחר ציבור ולעובד מטעמה מי או החברה

 .ההסכם בביצוע הכרוך

  אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים .20

הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא  לחברה, עם ש ספק

חתימתו על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 .1976 -חשבונות( התשל"ו 

 ויתור על זכויות ותיקון ההסכם .21

שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כשלהו, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של  .21.1

חד הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו א

 רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.

 .הצדדים שניהסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי  .21.2

הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, והסכם זה יבוא במקום  .21.3

 הצדדים. בכתב או בעל פה בין  קודמת ו/או התחייבותמ מו"כל 

  איסור העברת זכויות .22

לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות הסכם זה,  הספק

כולן או מקצתו, ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש 

 ובכתב של החברה והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

  סמכות מקומית .23

כם זה, יהא בית המשפט בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהס 

 המוסמך בתל אביב יפו.

 כתובות הצדדים והודעות .24

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם. .24.1

ל בדואר רשום, תיחשב כאילו ”כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ .24.2
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ואם  שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. 72הגיעה לתעודתה לאחר 

 בעת מסירתה. –ביד  נמסרה

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

              

 החברה                     הספק      
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 מפרט כללי ותכולת עבודה –ספח א' נ

 הסכם מסגרת לקבלת שירותי מנופים גדולים ובמות הרמה במתקני החברה  

 

בע"מ / קו מוצרי דלק בע"מ )להלן "החברה"( צורך שוטף לחברת תשתיות נפט ואנרגיה 

 בשירותי עבודת מנופים גדולים ובמות הרמה במתקני ואתרי החברה, כמפורט:

 

השירותים המפורטים בהסכם יכללו בין היתר: עבודות מנוף ובמות הרמה במתקני  .1
החברה ובאתרים בהם מבוצעות עבודות באמצעות החברה או מי מטעמה  )כמפורט 

 בכתב הכמויות(.
 במסמך זה. 13רשימת מתקני החברה מפורטת בסעיף  .2
שעות  48העבודה תתבצע עפ"י דרישת נציג החברה, בהודעה בכתב, שתישלח לקבלן  .3

 לפני מועד תחילת העבודה הנדרש. 
ההודעה תכלול תיאור קצר של העבודה הנדרשת, אתר החברה, אנשי קשר לתאום,  .4

 מספר הזמנה וסעיף תקציבי.
נת המנוף ו/או במת ההרמה תהיה עבור יום עבודה במתקן / שוחת החברה, הזמ .5

שעות.  עבור עבודה מעבר לשעות הפעילות לשעות העבודה תשולם תמורה  8המוגדר 
 בכתב הכמויות. 16לפי סעיף 

 למציע אישור כניסה לנמל חיפה. .6
 פת.הקבלן יגיע לסיור מקדים לעבודה שתוגדר, במידת הצורך, ללא כל עלות נוס .7
המציע רשאי להגיש הצעה עבור אחת מהקבוצות בכתב הכמויות ולחברה תהיה  .8

האופציה לפצל את ההתקשרות לפי הקבוצות השונות המפורטות בכתב הכמויות 
)קבוצות א' ו/או ב'( בכל מקרה, המציע חייב להגיש הצעה גם עבור הסעיף "כללי" 

 בכתב הכמויות.
הינה כמות משוערת בלבד. החברה רשאית  מובהר כי הכמות המוצגת בכתב הכמויות .9

להזמין כמויות חלקיות או כמויות העולות על הכמות המשוערת, בהתאם להזמנות 
 שישלחו.

תעודת המשלוח שיצרף הספק לגורם המוסמך אצל המזמין תכלול את הפרטים  .10
הבאים: שם המזמין והיחידה המקבלת, כתובת, תאריך ההזמנה, תאריך קבלת 

ור השרותים, תעודת המשלוח תהיה חתומה על ידי מקבל השרותים השירותים ותיא
 שהוסמך על ידי החברה. העתק מאושר של תעודת המשלוח יצורף לחשבונית. 

הספק ימציא לחברה אחת לחודש חשבונית מס מרוכזת, המתייחסת לכל משלוחי  .11
ם השרותים שסופקו בחודש הקודם )על פי מחירי השרותים הנקובים במחירון ובהתא

לכמויות שסופקו לחברה בפועל(, בצירוף תעודות משלוח חתומות והעתקי ההזמנות 
הרלבנטיות. כמו כן, הספק יעביר למנהל הפרויקט בדוא"ל דו"ח אקסל חודשי שיפרט 
את תאריך קבלת השירותים, תיאור השירותים, מחיר יחידה )בהתאם להצעה הזוכה( 

 , סה"כ, מספר הזמנה וסעיף תקציבי לחיוב. 
 בטיחות ובטחון: .12

ים ב' על הקבלן ו/או עובדיו להישמע לכל הוראות הבטיחות והבטחון, בהתאם לנספח

 . וג'
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 מתקני החברה : .13

 צפון הארץ

 

 דרום הארץ

 
 מרכז הארץ

 קריית חיים –טרמינל 

 )מחסן ראשי צפון(

 אשקלון דרום

 )מחסן ראשי דרום(
 משרדי החברה –הרצליה 

 בילו קמ"ד אשדוד נמל חיפה –נמל הדלק 

  אשל הנשיא קריית טבעון –אלרואי 

  אפרת קמ"ד חיפה

  קמ"ד ב"ש 

  

 דרישות לאספקת במת הרמה .14
 

 ק"ג לפחות. 500עומס העבודה הבטוח בסל ההרמה הינו 

אישור תקף לבדיקת תקינות במת ההרמה על כל מרכיביה על ידי בודק שהוסמך ע"י 

ק"ג לפחות,  500עבודה בטוח בסל ההרמה שהינו משרד הכלכלה לרבות אישור עומס 

 וזאת לכל במה המוצעת על ידו.

 כמו כן .מובהר כי גובה הרמה הינו המרחק בין פני הקרקע לרצפת סל במת ההרמה

לשם הוכחת עמידת המציע בתנאים לעיל, על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון במות 

רמה וטבלאות הרמה מקוריים ההרמה אשר צוינו בטופס, פרוספקט של במות הה

הכולל תחום עבודה של במת ההרמה, אישור תקף של בודק מוסמך והוראות הפעלה 

 בעברית.

שנים  10הקבלן מתחייב כי גיל במות ההרמה המשמשים לביצוע השירות לא יעלה על 

 במשך כל תקופת ההסכם.

ירה הקבלן מתחייב לספק את במת ההרמה כולל מפעילים צמודים לאתר ולהחז

מהאתר עם תום ביצוע השירות, הכל על חשבונו של הקבלן או לחילופין לבצע על 

חשבונו הדרכה והכשרה של העובדים לעבודה על במת ההרמה אשר בסיומה יוציא 

 כתב הסמכה .

הקבלן מתחייב כי כל אחת מבמות ההרמה מבצעות השירות תהיה, עם תחילת 

הרס של במת -ר על ביצוע בדיקת אלהעבודה ובמשך כל תקופת ההסכם, בעלת אישו

ההרמה על כל מרכיביה ממעבדה מטלורגית מוסמכת ומאושרת על ידי החברה. מבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע בדיקת אל הרס לבמת ההרמה על 

חודשים, ולהמציא לחברה אישור תקף על ביצוע הבדיקה כאמור  5כל מרכיביה כל 
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ת מוסמכת ומאושרת על ידי החברה, הקבלן מתחייב כי האישור ממעבדה מטלורגי

  .כאמור ימצא בבמת ההרמה בכל עת

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות משרד התחבורה ומשרד הכלכלה בתחום 

מעקב ופיקוח על תקינות במת ההרמה ובהתאם לדרישות  ,הנהגת סדרי בטיחות

 המתחייבות מחוקי התעבורה.

  .מת ההרמה כשהיא תקינה, נקייה וכשירה כדין לביצוע העבודההקבלן יספק את ב

 מסירת/החזרת במת ההרמה תיערך בנוכחות נציג החברה 

הקבלן יבצע את כל הבדיקות, התיקונים והטיפולים הנדרשים לבמת ההרמה על 

 חשבונו במועדם, 

כל אחת מבמות ההרמה מבצעות השרות תהיה במשך כל תקופת ההסכם, בעלת 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע  .של בודק מוסמךאישור 

חודשים, ולהמציא לחברה אישור תקף  5לבמת ההרמה בדיקה על ידי בודק מוסמך כל 

של בודק מוסמך על ביצוע הבדיקה. הקבלן מתחייב כי האישור כאמור ימצא בבמת 

 ההרמה בכל עת.

 15על ידי מעבדת חשמל מוסמכת כל הקבלן מתחייב לבצע בדיקה לכבל ההארקה 

חודשים ולהמציא לחברה אישור תקף של מעבדת חשמל מוסמכת על ביצוע הבדיקה, 

הקבלן מתחייב שבכל אחת מבמות ההרמה מבצעות השירות יהיה, במשך כל תקופת 

 ההסכם, אישור תקף של מעבדת חשמל מוסמכת על ביצוע הבדיקה של כבל ההארקה.

ל חשבונו כל תקלה בבמת ההרמה אשר תתגלה על ידו או ע"י הקבלן מתחייב לתקן ע

החברה או ע"י כל גורם אחר, במקרים בהם הופסקה העבודה בשל תקלה בבמת 

מתחייב הקבלן להודיע על כך  ,שעות עבודה 15ההרמה אשר לא ניתן לתקנה תוך 

 מיידית לחברה ולספק לביצוע העבודה באופן מיידי, במת הרמה חלופית העונה על

 .דרישות ההסכם

בכל תיקון אשר יבוצע במערכת ההרמה של במת ההרמה, מתחייב הקבלן לבצע 

בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך של במת ההרמה על כל מרכיביה, טרם כניסתה 

  .לעבודה מחודשת ולהציגו לנציג החברה לאישור
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 "בנספח "

 

 הוראות הבטיחות בעבודה

 

 כללי .1

על נותן השירות לספק לעובדיו את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, לרבות ביגוד,  .1.1

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. 

הוראות כל דין הקשור בבטיחות בעבודה, נותן השירות יהיה אחראי לקיומם המלא של  .1.2

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.

תחייב נותן השירות לפעול בהתאם להוראות בחתימתו על הסכם זה, על נספחיו, מ .1.3

הבטיחות של החברה המופיעות בתאר האינטרנט של החברה בכתובת: 

www.pei.co.il  עדכונים ואשר יעודכנו מעת לעת . באחריות נותן השירות לבדוק את ה

 מעת לעת ולפעול על פיהם.

 פיצויים מוסכמים בגין הפרה של הוראת בטיחות .2

ת מדיניות של "אפס סובלנות" להתנהגות מסוכנת ומסכנת יובהר כי החברה נוקט .2.1

בעבודה ופועלת בנחישות ובתקיפות בכל הקשור לעבירות בטיחות )ולו הקלות ביותר( 

ולחציית קווים אדומים בבטיחות לרבות בנקיטת צעדים משמעתיים והטלת עיצומים 

 ל העובדים.כספיים על נותני שירותים כל זאת במטרה להגן על חייהם ובריאותם ש

 1500בגין כל הפרה של הוראת בטיחות, יחויב נותן השירות בפיצוי מוסכם בגובה  .2.2

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 

ול דעתה הבלעדי ומבלי שלנותן השירות תהא כאמור, עד לגובה הערבות, עפ"י שיק

 כל תביעה או טענה בקשר עם האמור. 



  #262581 

 

 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

18 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי החברה רואה בעבירות הבטיחות הבאות כהפרה 

חמורה של ההסכם: עישון בשטח המתקן, שימוש בטלפון נייד בשטח תפעולי, אי 

ר עבודה, עבודה בגובה ללא היתר עמידה בתנאי היתר העבודה, עבודה באש ללא הית

עבודה, עבודה בגובה ללא הדרכה לעבודה בגובה בתוקף, הכנסת עובד לעבודה ללא 

ללא   JCBהדרכת בטיחות, כניסה למאצרת מיכל עם רכב בנזין, עבודות מנוף/מניטו/

ביטוחים לכלים וללא רישיון הפעלה מתאים, שינוי מצב תפעולי של מערכות ללא 

ללא אישור כל הגורמים הרלוונטיים על העדר תשתיות בתוואי, עבודה  אישור, חפירה

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.

ם מכל סכום הנמצא בידה והמגיע או אשר יגיע החברה רשאית לנכות את סכום הפיצויי .2.3

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.

בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי ההסכם ולפי כל דין מובהר כי אין  .2.4

במקרה בו הפרת הוראות בטיחות גרמה לנזק, ומקרה כאמור יטופל בהתאם להוראות 

 ההסכם והדין בעניין זה.

 

 

 

_____________      ______________ 

 חתימה                            תאריך          
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 "ג"נספח 

 ביטחוןונספחי הוראות  

 

 

 בהתאם למפורסם באתר החברה
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 ' ביטוחדנספח 

הספק לערוך ולקיים,  עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  בלימ .1
ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח תקופת  כל, למשך ן הספקעל חשבו
את  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 5מקצועית או חבות מוצר, למשך אחריות 

והמהווה  ,1'דכנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים הביטוחים 
העניין(,  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הספק" ביטוחי"חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 
 למחוק יהיה ניתן,  הספק ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -מעבידים חבות .א

 . הביטוח החתום על ידי המבטחים אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף
 אין) הספק ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא הספק על -הפוליסות נוסחי .ב

 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור
מתן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור התקשרות וכתנאי מוקדם להשירותים 
הספק על בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, מבטחהעריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי 

בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק  ,עריכת ביטוח מעודכןאישור ידי המזמין ל להמציא
ו/או לתקופה נוספת  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת 

 לעיל.  1כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד 

לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא 
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 

 בביטוח כאמור.
כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה  מובהר .3

לפי ההסכם הספק של לגרוע מכל התחייבות , שאין בה כדי המוטלת על הספק ,מזערית
ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על 

 לגבולותבכל הקשור  ,או מי מטעם המזמין המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול פי דין,
 האחריות כאמור.

א על ידי שיומצ ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4
על  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקכאמור לעיל, הספק 

 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי הספק מנת להתאים 
אינן  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5

ביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין מטילות על 
 ,, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאהספק

שינויים  עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על 
 .ובין אם לאוהביטוח  אישור עריכת בדק נובין אם לאו, בין אם כמפורט לעיל 

לרכוש אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין פוטר את המזמין  הספק .6
או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש 

 ספקולא תהיה ל (,ה"וצמ , מנופים, במות הרמהרכב כלי לרבות)לצורך מתן השירותים 
, ובלבד בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל האו תביעה כלפי  דרישה ,כל טענה

 שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
: , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך הספקבנוסף, על  .7

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות  ביטוח חובה כנדרש על
 ,בגין נזק אחד₪  400,000בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו
ביטוח אחריות צד )למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל, 

לעיל  6סעיף במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בהמפורטים בסעיף זה, ( שלישי
 ם. במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחול

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח שייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8
על זכות התחלוף  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;על זכות התחלוף כלפי המזמין 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור לא יחול 
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השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
 קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מה

 . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםהמשנה פוליסות ביטוח 
לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

חלפו לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם 
ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח  10

 כאמור.
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 אישור עריכת הביטוח -1'ד נספח

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

DD/MM/YY)האישור

YY) 

, בהתאם למידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

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.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

שם: תשתיות נפט 

ואנרגיה בע"מ 

ו/או קו מוצרי 

 דלק בע"מ

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

  -21/070חוזה  :אחר☒

הסכם מסגרת לקבלת 

שירותי מנופים גדולים 

ובמות הרמה במתקני 

 החברה

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.

520027293  

510234487 

 ת.ז./ח.פ.

 3מען: הסדנאות 

 הרצליה

 מען

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 

 חלוקה

לפי 

 גבולות

אחריות 

או 

 סכומי

 ביטוח

מספר 

הפוליס

 ה

נוסח 

ומהדור

ת 

הפוליס

 ה

תארי

ך 

תחיל

 ה

תארי

ך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים

 וביטול בתוקף

  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש

 X לנספח בהתאם

 סכום

 

מטב

 ע

ויתור על  – 309 ₪       רכוש

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

 ראשוניות – 328
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

DD/MM/YY)האישור

YY) 

5,000,00     צד ג'

0 

אחריות  – 302 ₪ 

 צולבת

ויתור על  – 309

לטובת תחלוף 

 מבקש האישור

מבוטח נוסף  - 321

בגין מעשי ומחדלי 

 המבוטח 

כיסוי  – 315

 לתביעות מל"ל

 ראשוניות – 328

כיסוי לנזק  – 312

 משימוש בצמ"ה 

רכוש מבקש  – 329

האישור ייחשב כצד 

 שלישי 

 

חבות 

מעבידי

 ם

    20,000,0

00 

 הרחב שיפוי -304 ₪ 

מבוטח נוסף  – 319

היה וייחשב  –

מעבידו של מי 

 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות – 328

ויתור על  - 309

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור 

אחריות 

מקצועי

ת 

+אחריו

ת 

 המוביל

    2,000,00

0 

מבוטח נוסף  - 321 ₪ 

בגין מעשי ומחדלי 

 המבוטח 

 ראשוניות – 328

תקופת גילוי  – 332

 חודשים( 6)

מרמה ואי   – 325

 יושר עובדים 

 עיכוב/ שיהוי  – 327
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

DD/MM/YY)האישור

YY) 

אובדן  – 301

 מסמכים 

רכוש 

בהעבר

 ה

     

______

_ 

ויתור על  – 309 ₪ 

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

 ראשוניות – 328

מוטב לתגמולי -324

מבקש -ביטוח

 האישור

כיסוי בגין נזקי -313

 טבע

כיסוי גניבה -314

 פריצה ושוד

כיסוי רעידת -316

 אדמה

 

        אחר

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין 

 (*:ג'את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

067 ,022 , 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 

 

 


