
 1 

 17/328הסכם תכנון מס' 
 שנערך ונחתם בהרצליה, ביום _________.

 

 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או  בין:
 קו מוצרי דלק בע"מ

 הרצליה 3מרחוב הסדנאות 
 מצד אחד      ")החברה" -(שתיהן ביחד ולחוד להלן  

 
 ______________ לבין:

 מצד שני        ")המתכנן" -(להלן  
 

, לספק לה, באמצעות היועצים, כהגדרתם 17/328, במסגרת מכרז הציע לחברה והמתכנן הואיל :

 -(להלן  תכנון הנדסה אזרחית למיכלי דלק נוספים באשלשירותי תכנון לפרוייקט  להלן, 

 ");השירותים" -להלן (כאמור בהוראות הסכם זה ") הפרוייקט"

, השירותיםצוע ית וכוח האדם המתאימים לבוהמתכנן הצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכול והואיל :

 והכל בהתאם להוראות הסכם זה; 

 והחברה הסכימה לקבל את הצעת המתכנן, והכל כמפורט בתניות הסכם זה להלן; והואיל :

 והצדדים מעוניינים להעלות את המוסכם ביניהם על הכתב; והואיל :

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן :

 ההסכםמבנה .1

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:.1.1

  פרטי ההתקשרות. -נספח "א" .1.1.1

  .(מפרט טכני) אפיון התכנון -נספח "ב" .1.1.2

 התחייבות לשמירה על סודיות. -נספח "ג" .1.1.3

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים. -ספח "ד" נ.1.1.4

 אישור עריכת ביטוח. -נספח "ה" .1.1.5

ירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם, תהא ההוראה שבנספח "א" עדיפה על בכל מקרה של סת.1.2

 הוראה בגוף ההסכם. 
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בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם, בקשר עם הוראה טכנית או מקצועית, .1.3

תהא ההוראה שבנספח "ב" עדיפה על הוראה בגוף ההסכם או בנספח אחר, למעט אם נאמר 

 אחרת. 

 ונספחים מבוא, כותרות.2

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם על סמך האמור .2.1

 במבוא.

 כותרות הסעיפים הינם לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורכי  פרשנותו של הסכם זה..2.2

 הגדרות.3

בהסכם זה, לרבות נספחיו, יהיו למונחים שלהלן המשמעויות כמוגדר בצידם, אלא אם מתוך .3.1

  שר הדברים משתמע אחרת:הק

נה על ידי החברה לצורך הסכם זה ו/או מי שימונה במקומו וגורם מתאם שימ –המתאם" "

 לתפקיד זה על ידי החברה מידי פעם בפעם, בכתב.

משמעותו כל המתכננים אשר אושרו מראש ובכתב על ידי החברה לצורך  –" צוות התכנון"

 המצ"ב.   ב'  ת התכנון מפורט בנספח אספקת השירותים לחברה מטעם המתכנן. צוו

משמעותם כל המתכננים, היועצים והמהנדסים שיועסקו בכל הקשור לפרויקט יועצים" ה"

ושאר יועצים כיו"ב  וגורמים מקצועיים בחברה המתאם –ובכללם, אך בלי לפגוע בכלליות האמור 

 שהחברה תמצא לנכון להעסיק

על עצמם את ביצוע הפרויקט על כל פרטיהן לפי  משמעותם איש או חברה המקבלים קבלן/ים""

הסכם עם החברה ולרבות איש או חברה המקבלים על עצמם ביצוע עבודות מסוימות או חלקי 

 עבודות לפי הסכם עם החברה.

 משמעותם ההסכמים עם היועצים.הסכמי יועצים" "

 משמעותם ההסכמים עם הקבלנים.הסכמי הבנייה" "

המספקת לפרויקט אביזר או ציוד ו/או חלקים של מבנה במהלך  משמעותם כל חברה "ספקים"

 ביצוע הפרויקט.

 " משמעותם ההזמנות ו/או ההסכמים עם הספקים.הזמנות"

" משמעותם התכניות, התרשימים, הסקיצות, השרטוטים, המפרטים, תכניות הביצוע, תכניות"

, מהמתכנןזכאית לקבל  הספציפיקציות, כתבי הכמויות וכל המסמכים וההגשות שהחברה תהיה

 היועצים, הקבלנים, הספקים, ומכל אדם או גוף אחר בכל הקשור והנוגע לביצוע הפרויקט.
  



 3 

 

 השירותים.4

בהתאם  השירותיםהחברה מוסרת למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו לבצע עבור החברה את .4.1

לחברה את  להוראות הסכם זה על נספחיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המתכנן מתחייב לתת

כל השירותים המפורטים באפיון המצורף כנספח "ב" להסכם זה וכן כל פעולה אחרת אשר נלווית 

או קשורה לשירותים האמורים או הנדרשת ואשר תידרש לדעת החברה לצורך ו/או בקשר לביצוע 

 כמפורט בנספח "א".התכנון העבודה ההנדסית. השירותים יינתנו אישית על ידי צוות 

רוע מהאמור בהסכם זה על נספחיו, המתכנן יבצע את התכנון בהתייחס לנושאים מבלי לג.4.2

   המפורטים בנספח ב' לחוזה על נספחיו.

כל תפקיד שהוטל על המתכנן במפורש או מכללא  יכללו השירותיםמבלי לגרוע מן האמור לעיל, .4.3

ם) שמתכנן סביר מכוח הוראות הסכם זה או כל שירות נוסף (כולל ישיבות, התייעצויות וברורי

 לשירותיםהיה רואה כחלק מן ההתקשרות וכן כל שרות, עניין או עבודה שהם חלק הקשור 

 בהסכם זה על נספחיו. יםהמפורט

המתכנן יבצע את העבודה ההנדסית בהתאם להוראות הסכם זה, כאשר בכל מקרה סך התמורה .4.4

בנספח  יםהנקובהסכומים על  לא יעלהבגין כל אבן דרך ובמצטבר, , השרותים שיתן המתכנןבגין 

 השירותים" כהיקף הכספי המירבי של הסכם זה. החברה תשלם למתכנן את התמורה בגין ב"

 בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו.

בכישרון, במומחיות, ביעילות ובנאמנות ובהתאם לסטנדרטים  השירותיםהמתכנן יבצע את .4.5

ת האתיקה המקצועית של לשכת הגבוהים ביותר של מקצועות ההנדסה, בהתאם לחוק

המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים בישראל ובכפוף ליתר הוראות הסכם זה, להנחת דעתה 

 במועדים ובתנאים המפורטים להלן.ו של החברה

המתכנן יהיה זמין, באופן שוטף וקבוע, על מנת שיוכל לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה, .4.6

לוחות הזמנים ועמידה במסגרת התקציבית שתימסר לו על ויבצע את השירותים תוך שמירה על 

ידי החברה, במהירות ביעילות וברציפות ולהשלימם במלואם לשביעות רצון החברה ובכפוף 

 להוראות חוזה זה. 

החברה תשתף פעולה עם המתכנן ותסייע באופן סביר בכל פעולה הנדרשת לצורך ביצוע .4.7

 דרישת המתכנן. השירותים בהתאם להסכם זה, והכל בהתאם ל

ך שיתוף פעולה וקיום קשר מתמיד המתאם, תולהנחיות המתכנן יבצע את השירותים בהתאם .4.8

מו, ויעביר לו דיווחים בהתאם לדרישתו וכמפורט להלן. המתכנן ישתתף בישיבות תיאום יע

(בתיאום מראש) בזמן התכנון ובזמן הביצוע בין היועצים, הקבלנים, הספקים, ובהתאם לדרישות 

 .מובהר בזאת כי מחובת המתכנן להתריע  בגין הנחיה שאינה נראית נכונה מבחינתו מתאם.ה
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 -ו ASME, ANSI ,APIתקני כל לעמוד בים השירותים למעט אם הורה המתאם אחרת, חייב.4.9

NFPA  ובכל תקנים רלבנטיים אחרים המקובלים בענף הדלק, באמות מידה של בטיחות

ביבה כפי שיידרשו על ידי הרשויות המוסמכות, הוראות כל המקובלות בחברה, שמירת איכות הס

דין, ובאמות מידה של סידורי הביטחון והאבטחה שיידרשו ע"י קצין הביטחון של החברה וגורמים 

 רלוונטיים נוספים. 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה מתחייב המתכנן שהתכניות, המפרטים ויתר ההגשות שיגיש, .4.10

 כונים, מפורטים, מדויקים, מעודכנים ושלמים ללא טעויות. ימסור ו/או יאשר יהיו נ

מובהר, כי המלצות או אישורים של החברה באשר לתכניות כלשהן, לא ישחררו את המתכנן .4.11

מאחריותו לפי הסכם זה או ע"פ הדין ומאחריותו לטיב התכניות שלו ולהתאמתן לכל יתר התכניות 

 של העבודות בפרויקט. 

עה בין התכנון והפיקוח העליון של המתכנן לבין עבודתם ותכנונם של בכל מקרה שקיימת נגי.4.12

מתכננים ויועצים אחרים כלשהם וכל צד שלישי כלשהו, יושיט המתכנן כל עזרה טכנית הדרושה 

ליועצים, למתכננים ולגורמים הנ"ל, ויתן להם כל ההסברים הדרושים ויעבוד אתם בשיתוף פעולה 

 ותיו לפי הסכם זה.מלא, בכל שלב שהוא של מתן שר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל התכניות ויתר המסמכים הקשורים להסכם זה, .4.13

 במשרדי המתכנן ובכל משרד אחר הנותן שירותים למתכנן בקשר להסכם זה.

כל התכניות שייעשו על ידי המתכנן כפופות לבדיקתה של החברה, לפי סדר הגשתן. המתכנן .4.14

, או איזה חלק מהן שהחברה לפי שיקולה הבלעדי תבחר, יעברו בדיקה על מסכים כי תכניותיו

 ידי יועצים שהחברה תבחר, בין בארץ ובין בחו"ל.

ידו ע"פ הסכם זה, -המתכנן יגיש לחברה כל עזרה שהיא תבקש המתייחסת לשירותים שינתנו על.4.15

העבודות, ובכלל באשר לתביעות משפטיות וטענות שלה ו/או נגדה, והקשורות לתכנון וביצוע 

זאת ייתן חוות דעת באשר לתביעות או דרישות כאלה וישתתף במו"מ ובהתייעצויות המתייחסות 

מתכנן יבצע בכל שלב  להן, כל זאת גם לאחר שהמתכנן השלים את כל שרותיו לפי הסכם זה.

משלבי הביצוע כל שינוי או תיקון התכניות וביתר ההגשות אשר ידרשו בכתב על ידי החברה 

 וזאת מבלי לקבל תמורה נוספת על התמורה המוסכמת בהסכם זה. 

למען הסר ספק, נקבע בזה כי המתכנן איננו מוסמך לאשר למתכננים, קבלנים או ספקים ביצוע .4.16

 עבודה ו/או אספקה כלשהן, בין שיש בה ובין שאין בה חריגה מההתקשרויות בינם לבין החברה.

נן או מי מעובדיו לדבר, לשאול, לקבל הצעת מחיר למען הסר ספק, חל איסור חמור על המתכ.4.17

 וכיו"ב עם אחד מהקבלנים שמשתתפים במכרז של החברה ביחס לנשוא המכרז.

  



 5 

 הצהרות המתכנן.5

המתכנן מצהיר בזאת כי הינו מורשה ע"פ דין לבצע את העבודה ההנדסית וכן כי הינו בעל הידע, .5.1

ית בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם היכולת, הניסיון, כוח האדם לביצוע העבודה ההנדס

 להוראות כל דין.

המתכנן מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי כל דין ו/או כל הסכם להתקשרותו בהסכם זה .5.2

ולביצוע האמור בו, וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע על התקשרותו 

אמור, מצהיר המתכנן ומאשר בזה כי אין בהתאם להוראות הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות ה

הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה לפי הסכם זה, בהתחייבות כלפי צד 

ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה. מבלי לגרוע 

ע לו כי הוא מצוי או עלול להיות מכלליות האמור, המתכנן מתחייב להודיע לחברה מייד עם היווד

 מצוי במצב של ניגוד עניינים כאמור ולנהוג בעניין זה בהתאם להוראות החברה.

המתכנן קיבל את כל המידע הנדרש לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה והוא למד ומכיר .5.3

. מבלי לגרוע את כל הפרטים והנתונים הדרושים לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה

מכלליות האמור, המתכנן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין הנהלים, התקנים והתקנות החלים 

והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם וכי בדק בעצמו את כל  אספקת השירותיםבקשר עם 

הנושאים הרלוונטיים הקשורים לביצוע העבודה ההנדסית, הן אצל החברה, והן אצל רשויות 

ן, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, וכי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים התכנו

 הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי ההיקף הכספי המירבי של הסכם זה הינו כנקוב בנספח "א" להסכם .5.4

ה ו/או טענה, בכל מקרה בו יבצע ומוותר מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל דרישה ו/או תביע

עבודות בסכום גבוה מן הסכום האמור ומצהיר כי בכל מקרה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, 

למעט במקרה של שינויים ותוספות כאמור בהוראות הסכם זה ובלבד שהתמורה הנוספת 

ק, מובהר הנדרשת והשינויים והתוספות כאמור אושרו מראש ובכתב ע"י החברה. למען הסר ספ

בזאת כי המתכנן יהא האחראי הבלעדי לוודא כי סך כל התמורה בגין העבודות לא תעלה על 

 הסכום האמור.

עפ"י הסכם  השירותים כיהמתכנן מצהיר כי ידוע לו  -במקרה בו העבודה מתבצעת על פי שלבים .5.5

יקול דעתה בשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו ע"י החברה מעת לעת עפ"י שיבוצעו זה 

וכי החברה אינה מחויבת להתחיל או לסיים חלק כלשהו של הפרויקט או להזמין מן המתכנן את 

 מלוא השירותים.

המתכנן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מתן השירותים על פי ההסכם כפוף לאישור הגורמים .5.6

 הביטחוניים הרלבנטיים ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
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ייב כי במשך כל תקופת ביצוע השירותים יקיים משרד מאויש מאורגן ומצויד באופן המתכנן מתח.5.7

שיאפשר את ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה וכי הרכבם המספרי והמקצועי של 

צוות התכנון, יתאים לביצוע השירותים ברמה ובמועדים המפורטים בהסכם זה ויניח את דעתה 

  כם. של החברה במשך כל תקופת ההס

נציגו המוסמך של המתכנן לכל דבר ועניין לצורך הסכם זה יהיה כמפורט בנספח "ב" והוא ירכז .5.8

מטעם המתכנן את צוות התכנון ואת ביצוע הפיקוח עפ"י הסכם זה. המתכנן יבצע את העבודה 

 ההנדסית רק באמצעות צוות התכנון המפורט בנספח "א".

התכנון אלא אם כן קיבל לכך את אישורה של החברה המתכנן לא יחליף את הנציג או מי מצוות .5.9

 בכתב ומראש. תנאי זה הינו תנאי עיקרי ויסודי להתקשרות.

 14החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בהודעה מוקדמת של .5.10

ימים מראש, לדרוש מהמתכנן להחליף את הנציג או עובד אחר מטעמו, לרבות מצוות התכנון, 

 14נציג אחר או בעובד אחר מטעמו של המתכנן, והמתכנן מתחייב לפעול בהתאם ולמנות תוך ב

יום נציג אחר או עובד אחר שיאושרו מראש על ידי החברה. הוחלף הנציג או העובד, יחולו כל 

 הוראות סעיף זה על המחליף.

צורך בכך  אם וכאשר תראה -מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאית החברה .5.11

ובמידה ועפ"י שיקול דעתה יהיה קיים אותה עת חשש סביר כי המתכנן לא יעמוד בלוח הזמנים 

למתן השירותים, ו/או במידה והמתכנן לא עמד באיזה שהוא שלב מלוח הזמנים כאמור, להורות 

ל למתכנן מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, לרבות את צוות התכנון, על חשבונו ואחריותו ש

 המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם תציין החברה בהוראותיה, ובאישורה מראש ובכתב.

 המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן: .5.12

כי לא יציע ו/או ייתן ו/או יקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל תשלום ו/או טובת הנאה ו/או .5.12.1

ה או החלטה של דמי תיווך כלשהם, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין, על מעש

 החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר לחוזה  ו/או בקשר לכל דבר אחר.

כי הינו מתחייב שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם .5.12.2

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

וע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לפעול כנגד התחרות, בין סודי ו/או על מנת לקב

 במסגרת ההסכם ובין בקשר לעבודות ו/או הסכמים ו/או הזמנות אחרים.

בכל מקרה בו התעורר חשד סביר כי המתכנן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל, .5.12.3

רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ועל אף כל האמור בהסכם, לבטל 

לאלתר את ההסכם, מבלי שלמתכנן יהיו טענות ו/או דרישות כנגד החברה בעניין זה. 

במקרה זה, מובהר בזאת כי המתכנן לא יהיה רשאי להשתתף במכרזי החברה ו/או 

 להיות צד לחוזה מול החברה.
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 התמורה.6

ברה , תשלם החונספחיו וכל יתר התחייבויותיו לפי הסכם זההשירותים בכפוף לביצוע בפועל של .6.1

"), באופן ובמועדים התמורה" להסכם זה (להלן: "בלמתכנן את התמורה הנקובה בנספח "

 הנקובים בנספח הנ"ל.

מוסכם במפורש כי התמורה הינה סופית ומוחלטת וכי המתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מכל .6.2

ות או הימשכ םשירותיהסיבה שהיא, לרבות התייקרות, עליית מדד, התארכות תקופת ביצוע 

עבודות הפרויקט מעל למצופה, גידול בהוצאות לביצועם בפועל של השירותים מעבר למתוכנן, 

 קצב הבניה, או מכל עילה אחרת איזו שהיא.

להסרת ספק מצהיר המתכנן כי התמורה נקבעה לאחר שבדק את היקף השירותים נשוא הסכם .6.3

ית, תוספת יוקר או העלאה זה, מחירי העבודה ושכר עובדיו ולקח בחשבון כל התייקרות עתיד

כלשהי של המחירים ושכר עבודה וכן את האפשרות ששירותי המתכנן יינתנו בשלבים (לרבות 

 הפסקות הנובעות מעיכובים הקשורים בחברה)  או באופן חלקי בלבד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התמורה כוללת הוצאות, לרבות אך לא רק, הוצאות נסיעה, .6.4

וכן הוצאות נוספות  הדפסות ושכפולים אשר יבוצעו על ידי המתכנן ת והוצאות, העתקואש"ל

 מפורטות בנספח ב' להסכם.ה

עם  ,רותים תשולם בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספח ב' של ההסכםיהתמורה בעד הש.6.5

 .החברה ולאחר אישורה בכתב להנחת דעתה של השלמתן

 .לתשלום בהתאם להוראות הסכם זה החברה תשלם למתכנן כל חלק של התמורה המאושרת.6.6

ע"י  ימים מתום החודש בו הומצא החשבון 45-התשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ

המתכנן, בכפוף לאישור מנהל החברה וכנגד חשבונית מס בלבד. לכל הסכומים יתווסף מע"מ 

 כחוק.

 כל הצמדה. כל התשלומים החלקיים והסופיים ע"ח התמורה יהיו קבועים, סופיים וללא.6.7

לפי הסכם זה (למעט אותם השירותים  םשירותיהכל עוד לא אישרה החברה בכתב כי הסתיימו .6.8

שעליו לתת גם לאחר סיום ההסכם), יהיו וייחשבו כל התשלומים ששולמו למתכנן בהתאם להסכם 

זה כמקדמות בלבד על חשבון התמורה בעד כל העבודות שעליו לבצע לפי ההסכם ולא כתשלומים 

 יים עבור העבודות שביצע עד לאותו מועד. סופ

שולמו למתכנן תשלומים ביתר בניגוד להוראות הסכם זה או שמגיעים לחברה כספים מהמתכנן .6.9

(לרבות בגין פיצויים), רשאית החברה לקזז את הסכומים הנ"ל מכל חשבון חלקי ו/או חשבון סופי 

רשי הצמדה מיום התשלום ביתר (ולא רק בהתאם להסכם זה) שיגיש המתכנן לחברה בצרוף הפ

 או מיום שמגיעים לה כספים לפי העניין ועד ליום הקיזוז בפועל.
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 קופת ההסכם ולוח הזמניםת.7

") זאת בכפוף לאמור בהסכם תקופת ההסכם" (להלן: "בתקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח ".7.1

 זה.

א לאחר שביקש וקיבל המתכנן לא יתחיל בביצוע שלב כלשהו משלבי הביצוע של הפרוייקט, אל.7.2

אישור בכתב מאת המתאם כי השלב הקודם בוצע להנחת דעת החברה וכי עליו לעבור לשלב 

ימים ממסירת ההודעה על  7הבא. קיבל המתכנן אישור כנ"ל, יתחיל בביצוע השלב הבא בתוך 

 התחלת השלב  הבא. 

ידי המתכנן. השירותים על אספקת מובהר למען הסר ספק כי החברה בלבד תקבע את קצב .7.3

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחליט על הפסקות לפרקי זמן משתנים בביצוע 

  ו/או בפרויקט ו/או בעבודות.  םהשירותים ו/או להחליט שלא לבצע כלל חלקים בשירותי

בכפוף לאמור במפורש בסעיף זה לעיל, למתכנן אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה 

ובקשר לכל האמור בסעיף זה לעיל, למעט הזכות לקבל את החלק היחסי של התמורה בגין בגין 

 השירותים שביצע בפועל כמפורט בהסכם זה, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

המתכנן מתחייב להודיע למתאם מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור .7.4

מתכנן נגרם עיכוב עקב כוח עליון או תנאים אחרים שלדעת החברה אין ל בקיום לוח הזמנים.

ירותים כפי לבקשת המתכנן, לדחות בכתב את מועד ביצוע הש שליטה עליהם, רשאית החברה,

 החלטת החברה תהיה סופית. שתקבע החברה בהחלטתה.

" בנספח "בהתאם ללוח הזמנים הכללי הנקוב ב השירותיםהמתכנן מתחייב לבצע כל חלק של .7.5

  להסכם.

לאחר חתימה על ההסכם, ובהתאם להוראת המתאם (אם ידרוש), יגיש המתכנן למתאם, תכנית 

עבודה ולוח זמנים מפורטים במתכונת שיקבע המתאם, התואם את לוח הזמנים הכללי בנספח 

 ". ב"

 המתכנן יעדכן את לוח הזמנים בהתאם להנחיות המתאם, מפעם לפעם (לרבות בנוגע לעדכון.7.6

שינוי בלוח הזמנים יהיה בתוקף רק אם אושרו מועדים הכלולים בו, לצורתו, תוכנה וכיו"ב). כל 

בכתב על ידי המתאם ואזי ייחשב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ויחייב את הצדדים לכל דבר 

 ועניין.

ה והפרתו תהוו עמידה בלוח הזמנים הכללי הנקוב בנספח "א" הינה תנאי מהותי ויסודי להסכם זה.7.7

הפרה יסודית של ההסכם, ותזכה את החברה, מבלי לגרוע מכל טענה ו/או סעד להם היא זכאית 

 . להלן א' לפי דין, בפיצוי מוסכם כמפורט בנספח 

מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת ההתקשרות יוסיף המתכנן להיות אחראי .7.8

 ך תקופת ההתקשרות. כמפורט בחוזה זה לכל שירותים שביצע בהתאם להסכם זה במהל
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הובא ההסכם לידי גמר, תהא רשאית החברה לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות אחרים .7.9

ולצורך כך תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בכל המסמכים שהפיק המתכנן כמפורט 

 להלן.

 ודיווח חתיאום, פיקו.8

ל דבר ועניין וכל הוראה המתאם יהיה אחראי מטעמה של החברה על ביצועו של הסכם זה לכ.8.1

 שנתן המתאם תחשב כהוראה מטעמה של החברה.

המתכנן מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה תוך שיתוף פעולה עם המתאם .8.2

ולקבל ולמלא את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות המתכנן ומחובותיו על פי הסכם 

 זה, או על פי כל דין.

בכל עת את השירותים כולם או חלקם, להשגיח על ביצועם, וכן לבדוק אם המתאם רשאי לבדוק .8.3

המתכנן מבצע כהלכה את הוראות הסכם זה, את הוראות החברה ואת הוראותיו. מובהר למען 

הסר ספק כי לצורך ביצוע האמור לעיל יהיה המתאם זכאי להיעזר באנשי מקצוע, והמתכנן 

 ר.מתחייב לשתף פעולה עם אנשי מקצוע כאמו

למעט אם הורה המתאם אחרת, יעביר המתכנן בכל חודש דו"ח מלא ומפורט בכתב המפרט את .8.4

 מצב התקדמות העבודה ההנדסית.

מבלי לגרוע מהאמור, המתכנן ימציא למתאם מעת לעת על פי דרישתו, דו"ח מלא ומפורט בכתב .8.5

ן ועל מידת ו/או הסברים ככל שיידרש, על מצב ביצוע השירותים, התכנון והפיקוח העליו

התקדמותו בביצועם עד למועד הדיווח. הדו"חות וההסברים הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים 

 כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.  

המתכנן ידווח למתאם על כל פגם ו/או פיגור בביצוע השירותים, מיד לאחר התגלותו של הפגם .8.6

 האמור.

מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל מקום אחר לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המתאם או מי .8.7

בו מבוצעים שירותי התכנון והמתכנן מתחייב למסור למתאם כל הסבר או מסמך שיידרש על ידו 

 או מטעמו וכן לשתף עמו פעולה כל שיידרש לצורך ביצוע הביקורת כאמור.

וע מאחריות למען הסר ספק, אין בהפעלת סמכויות המתאם או החברה על פי הסכם זה כדי לגר.8.8

 המתכנן או לשחררו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

מובהר כי החברה תהיה רשאית להחליף את המתאם מעת לעת, לפי שיקול דעתה המוחלט, ועל .8.9

המתכנן להיות בקשר מתמיד עימו ולתאם עמו את כל פעולותיו לפי הסכם זה, אלא אם נקבע 

 אחרת על ידי החברה. 

אית לממש בעצמה או באמצעות מי מטעמה כל סמכות או זכות למען הסר ספק, החברה רש.8.10

 המוקנים בהסכם זה למתאם.
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 .ב'בנספח כמפורט  -צוות המתכנן.9

  מעסיק עובדשלילת יחסי .10

מוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה, פועל המתכנן כקבלן עצמאי ובלתי .10.1

ן המתכנן ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו. בין החברה לבי מעסיקתלוי. לא יחולו כל יחסי עובד ו

 .מעסיקהמתכנן פוטר בזה מראש את החברה מכל אחריות שהיא, הנובעת מיחסי עובד ו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן ישלם בעצמו, בגין כל התקבולים שיקבל על פי הסכם זה, .10.2

לומי מס הכנסה שהוא תש -אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -את כל תשלומי המיסים לרבות

 חב בגין מתן השרותים.

שא לבדו בכל אחריות ו/או חבות בגין עובדיו ובכלל זה יהיה אחראי לבדו לכל יהמתכנן י.10.3

ניכויי מס  -התשלומים והזכויות הסוציאליות המגיעים לו ולעובדיו על פי כל דין או הסכם (כגון

 ם ותשלומים סוציאליים אחרים).יהכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועי

המתכנן מתחייב לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או .10.4

הפסד שייגרמו לה במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד המתכנן ו/או מי מעובדיו כלפי החברה, 

"ט עו"ד. תשלום ו/או הקשורים לכך, ולרבות הוצאות משפט ושכ מעסיקהנובעים מיחסי עובד 

ימים מהמועד בו קיבל המתכנן את דרישת החברה  30השיפוי יבוצע  על ידי המתכנן בתוך 

 כאמור.

 
 הפסקות בביצוע השירותים .11

הפסקה, עיכוב או הפרעה כלשהי בתכנון הפרויקט, בביצוע הסכמי התכנון, בין שנגרמה על ידי .11.1

ם או מכל סיבה אחרת, לא תגרע מאומה החברה ובין שנגרמה על ידי המתכננים האחרים, הקבלני

מתוקפו של הסכם זה. בכל מקרה של הפסקה כאמור, יפסיק המתכנן בהתאם להוראה בכתב 

כפי שיצוין בהודעות החברה ובהתאם להוראות  -מהחברה את מתן כל או מקצת משרותיו 

עם  החברה מידי פעם בפעם למשך זמן ההפסקה. עם תום הפסקה כלשהי יהא המתכנן חייב,

קבלת הוראות מהחברה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה וזאת מבלי שיהא זכאי 

 לכל תמורה נוספת, אלא אם הוסכם אחרת בין החברה למתכנן בכתב.

כל עוד הסכם זה בתוקף לא יהיה המתכנן רשאי להפסיק את מילוי התחייבויותיו על פיו, לרבות .11.2

ך ו/או הליך משפטי (לרבות בוררות) בינו לבין החברה ולרבות במקרה של חילוקי דעות ו/או סכסו

במקרה של טענות ו/או דרישות ו/או תביעות של המתכנן והמתכנן מתחייב למלא התחייבויותיו 

בשלמות וברציפות עד להשלמתן, למעט קצוב הזמן לגבי מדידות הפעלה כפי שמופיע בהצעת 

 המתכנן.
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 כניות, מסמכים והבעלות בהם ת.12

ל התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות, המפות, התרשימים, החישובים והמסמכים האחרים כ.12.1

 –אותם יכין המתכנן ו/או כל המסמכים הקשורים לעבודה ההנדסית (להלן לעניין סעיף זה 

 "), הינם רכוש החברה בלבד.המסמכים"

ומבלי החברה תהיה רשאית להשתמש במסמכים, לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן .12.2

שהמתכנן יקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות 

הסכם זה. המתכנן מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של החברה, בין 

 לתביעות כספיות ובין לתביעות של זכות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.

מתכנן ו/או שיגיעו לידיו במסגרת הסכם זה, יישמרו על ידי המתכנן כל המסמכים, שיוכנו ע"י ה.12.3

 בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת ולא יושמדו אלא באישורה בכתב של החברה. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם מובהר בזאת כי למתכנן לא תהא איזו זכות עיכוב, עכבון או שעבוד .12.4

א, למנוע מסירתם לחברה ומשמוש החברה על המסמכים והוא לא יהא זכאי מאיזו סיבה שהי

 בהם כפי שתמצא לנכון.

תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט או בתקופת האחריות לפי העניין, חייב המתכנן למסור לחברה, .12.5

פירוט יתר או השלמות לתכניות ולמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי 

 החברה.

חייב המתכנן למסור למתאם את כל המסמכים  -לשהן הובא החוזה לידי גמר בנסיבות כ.12.6

(אורגינלים ואת ההעתקים). עם גמר העבודה ההנדסית, הכוללת כמוגדר גם פיקוח עליון ומדידות 

לאחר הביצוע. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, חייב המתכנן למסור לחברה גם סדרה אחת של 

 ).as madeהמערכות כפי שבוצע למעשה (אורגינלים מכל התכניות כשהן מעודכנות ומראות את 

יימסר הן במדיה מגנטית והן באופן רגיל. המתכנן יעביר לידי החברה את כל  -כל מסמך שיימסר .12.7

התוכניות הממוחשבות אותן הכין המתכנן בהתאם להוראות הסכם זה, על גבי דיסקים (או אמצעי 

רה בתוכנת "אוטוקאד" בלבד או איחסון מידע דומה), כאשר המידע מותאם לשימוש על ידי החב

כל תוכנה אחרת אותה יאשר המתאם על פי שיקול דעתו הבלעדי, מראש ובכתב. המתכנן לא 

יהיה זכאי לשום תשלום נוסף בעד השירותים האמורים בסעיף זה ו/או בעד עדכון החומר האמור 

  בהם.

ים שיוכנו על ידו המתכנן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכ.12.8

במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת לפרויקט ולא יהיה רשאי לפרסם ברבים בכל 

 צורה שהיא, אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה. 

לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או מדגם  -בעלות בסעיף זה משמע .12.9

 מוניטין, רשומים או לאו, המתייחסים למסמכים האמורים.ו/או 
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 ענייניםניגוד .13

המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה .13.1

לפי חוזה זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד עניינים אפשרי 

על התחייבות למניעת ניגוד עניינים כמצורפת כנספח "ד" לחוזה זה  עם ענייני החברה ויחתום

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

מבלי לגרוע מן האמור, המתכנן לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים של .13.2

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

 שש או אפשרות לניגוד עניינים.ח

המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר חודשים לאחר .13.3

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

 מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

 שינויים .14

נקבע בזה, כי המתכנן לא ישנה ו/או יוסיף תכניות כלשהן לפרויקט העשויות  למען הסר ספק.14.1

להגדיל ו/או לשנות את התמורה בגין הסכם זה או בגין הסכמים שבין החברה לבין הקבלנים ו/או 

 הספקים, אלא אם כן קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לעשות כן.

וי או תיקון התכניות וביתר ההגשות אשר ידרשו המתכנן יבצע בכל שלב משלבי הביצוע כל שינ.14.2

  בכתב על ידי המתאם וזאת מבלי לקבל תמורה נוספת על התמורה המוסכמת בהסכם זה. 

על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ויידרש המתכנן בכתב ומראש בלבד, לעשות 

ודם לכן על ידי החברה בכתב, יהיה שינויים או תיקונים מהותיים בלבד בתכניות שאושרו סופית ק

הכל לפי  -המתכנן זכאי בהתאם למהותם לתשלום נוסף עבור השינויים או התיקונים האמורים 

המקרה. התשלום יהיה על פי השקעה בפועל של שעות העבודה לפי תעריף אגף בינוי של משרד 

ד דיווח מדויק שימסור וכנג 20%הביטחון לעבודות נמשכות באותה עת, ובניכוי הנחה נוספת של 

  המתכנן לחברה לבדיקתה, אלא אם יוסכם אחרת בין החברה למתכנן.

מוסכם כי במקרה של מחלוקת האם מדובר בשינוי מהותי או מחלוקת לגבי גובה התשלום לו .14.3

זכאי המתכנן בגין השינוי כאמור, יכריע המתאם. בכל מקרה לא יהיו שינויים אלו עילה לשינוי 

לא באישור המתאם בכתב, בכפוף לכך שאם יהיו השינויים מהותיים יקבע לוח בלוח הזמנים א

 זמנים מתאים ע"י המתאם.

במידה והמתכנן איננו מסכים לתיקונים הנדרשים על ידי החברה, עליו למסור מיד לחברה הודעה .14.4

בכתב הכוללת את השגותיו ונימוקיו ולקבל מהחברה הוראות ולפעול בהתאם. לא מסר המתכנן 

 דעה כאמור יראו אתו כמי שמסכים על אחריותו לתיקונים האמורים.הו
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי המתכנן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת או פיצוי .14.5

 כלשהו בגין שינויים הנובעים מ:

 טעות או לקוי בתכנון..14.5.1

מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה  נויהשי.14.5.2

 המתכנן.מהוראות הסכם זה ע"י 

 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות..14.5.3

 השינויים מתחייבים מדרישות חוק, תקנות ותקנים..14.5.4

שינויים ו/או תוספות ו/או עבודה נוספת שנבעו עקב .14.5.5

הצורך בפירוט נוסף של תוכניות או עקב הצורך בפתרון 

 בעיות שנוצרו בשלב הביצוע.

בדעתו לדרוש תמורה נוספת לפני ביצוע העבודות המתכנן יביא לידיעת המתאם, בכתב בלבד, כי .14.6

שבגנן הוא סבור כי מגיעה לו תמורה נוספת. אם לא הודיע המתכנן כאמור הוא לא יהיה זכאי 

 לדרוש תמורה נוספת כלשהי. 

בכל מקרה של שינוי בתכנית כלשהי, לאחר שכבר נחתם הסכם עם הקבלן לביצוע העבודה אליה .14.7

 נן בעניין זה ע"פ נהלים כפי שיקבעו ע"י החברה.מתייחסת התכנית, יפעל המתכ

 אחרים הסכמים.15

משנה, מהנדס, מתכנן, -למרות כל הסכם קיים או שיהיה קיים בין החברה לבין כל קבלן, קבלן

יועץ, ספק או מישהו אחר אשר לפיו הסכימה החברה או תסכים החברה לקבל עליה את 

פגע ולא יגרע מאיזו התחייבות המתכנן החלטת המתכנן, הרי מוסכם כי כל תנאי כזה לא י

כלפי החברה או מאחריותו כלפיה לפי הסכם זה. כל תנאי כזה לא יחשב כמחייב את החברה 

 לגבי היחסים שבינה לבין המתכנן. 

  שלילת זכות העיכבון.16

המתכנן לא יהיה רשאי, בכל מקרה שהוא, לעכב תוכניות, מפרטים ו/או מסמכים אחרים 

 יכים לחברה או כל חלק מן העבודה ההנדסית.המגיעים ו/או השי

  קיזוז.17

החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה לטענתה מאת המתכנן לפי הסכם זה או לפי 

 כל התקשרות אחרת מן התמורה אשר תשולם למתכנן בהתאם להוראות הסכם זה .

 איסור התקשרות עם קבלן.18
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בקשר להכנת הצעה למכרז, יעוץ, חישוב המתכנן לא ייתן לקבלן לרבות מי מטעמו, כל שרות .18.1

כמויות, עריכת או בדיקת חשבונות, פיקוח או פיקוח עליון או כל שרות אחר הקשור, במישרין או 

בעקיפין, בעבודה ההנדסית נשוא ההסכם, בין שהשרות כאמור הוגש בתמורה ובין שהוגש ללא 

 תמורה.

את כל עובדיו ו/או כל מי שנמצא בשירותו  -המתכנן יהיה האחראי לחייב בקיום הוראות סעיף זה .18.2

 ואם היה המתכנן גוף מאוחד הוא יחייב בקיום הוראות סעיף זה גם את כל חברי הגוף המאוגד.

 אחריות המתכנן לנזקים .19

המתכנן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם בנאמנות, במומחיות, בזהירות .19.1

הבחינות לטיב השירותים שבוצעו על ידו או ע"י כל מי  וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל

שהועסק על ידו או פעל מטעמו בביצוע השירותים. מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של המתכנן 

מובהר כי המתכנן יהיה אחראי לכל סטייה בתכנון הפרויקט או בתקצובו אשר נובעת מטעויות 

 ים שהוכנו על ידו במסגרת השירותים. ו/או אי דיוקים של המתכנן בתכנון ו/או במסמכ

המתכנן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת כלפי החברה וכלפי כל צד ג' לכל ובגין כל תאונה, .19.2

חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שיגרמו בשל מעשה או מחדל של המתכנן, עובדיו, 

בעקיפין, מביצוע השירותים נשוא שלוחיו וכל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או 

הסכם זה על ידי המתכנן ומי מטעמו ו/או עקב רשלנות בתכנון בין שהאובדן או הנזק נגרמו 

באקראי ובין שהיו תוצאה הכרחית וצפוייה בקשר לשירותים נשוא הסכם זה, והמתכנן יפצה את 

ות שייגרמו להם בגין החברה ו/או את הניזוק(ים), לפי המקרה, בכל דמי הנזק, ההפסד וההוצא

 אירוע לו אחראי המתכנן כאמור.  

המתכנן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ונציגיה על כל נזק, הפסד או הוצאה .19.3

שאו על וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש ע"י אדם כלשהו, נגדם או יבהם י

חבלה, נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו, במישרין  נגד כל מי מעובדיהם או שלוחיהם בגין כל תאונה

או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של המתכנן או מי מטעמו בביצוע השירותים, לכל אדם, כולל 

המזמין עובדיו או מי מטעמו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות שייגרמו להם. תשלום השיפוי יבוצע 

 רישה לשיפוי כאמור.ימים מהמועד בו נמסרה לו ד 30על ידי המתכנן בתוך 

המתכנן משחרר מראש ולחלוטין את החברה, עובדיה, שלוחיה וכל מי מטעמה מכל 

  אחריות וחובה לכל ובגין כל מעשה או מחדל כנ"ל.

החברה מתחייבת להודיע למתכנן בהקדם האפשרי על כל תביעה בגינה עלול להתחייב 

 התגוננות בפני תביעה כאמור. המתכנן בשיפוי כאמור וכן לסייע למתכנן במידה סבירה ב

מוסכם כי לא יהיה בכל היתר, אישור או הוראה  שניתנו על ידי החברה או מי מטעמה, ובין השאר .19.4

אישורם לתוכניות, ללוחות הזמנים ולכל מסמך אחר, כדי לגרוע מאחריותו המלאה של המתכנן, 

, ואין בהם כדי להטיל כאמור בסעיף זה לעיל, או לשחרר את המתכנן מאחריותו המלאה כאמור

 על החברה או מי מטעמה אחריות לשירותי המתכנן וכל הכרוך והקשור בהם.
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שום הוראה מהוראות חוזה זה אין בה והיא לא תתפרש כמטילה על החברה או מי מטעמה .19.5

אחריות כלשהי או כדי להטיל עליה חיוב בפיצויים בגין כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד העלול 

 פו או לרכושו של המתכנן, מי מטעמו או צד ג' כלשהו. להיגרם לגו

אין באמור בהסכם זה לעיל, כדי לגרוע מחובת המתכנן לערוך ביטוחים כמתחייב בהסכם זה ו/או .19.6

כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבל מחברות הביטוח את מלוא הכספים המגיעים לה ע"פ 

 ו ע"פ הדין. פוליסות הביטוח שערך המתכנן כמתחייב בהסכם זה ו/א

 ביטוח.20

 המתכנןבין על פי דין ובין על פי חוזה זה,  המתכנןמבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של .20.1

במשך כל תקופת השירותים בהתאם  -לטובתו ולטובת החברה -מתחייב לקיים על חשבונו 

פורט בנספח לחוזה, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם לחוזה ו/או על פי כל דין, פוליסות ביטוח כמ

 כדלקמן (להלן: "ביטוחי נותן השרות"); א'

פוליסת אחריות מקצועית תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות נותן השרות, .20.2

מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח זה  המתכנןאף אם הפעילות החלה בטרם נחתם החוזה. 

כלפיו על פי דין . ההשתתפות  ולהמציא אישור ביטוח תקף כל עוד לא התיישנה זכות התביעה

 . 25,000$העצמית בפוליסה לאירוע לא תעלה על סך 

וג, מתקנים , כלי עבודה וציוד מהחובה לעריכת ביטוח לרכוש מכל ס המתכנןתמורת שחרור .20.3

מוש בקשר לקיום התחייבויות עשות בו שייושעשוי לה המתכנןבבעלותו ו/או באחריותו של 

בזאת כי הוא משחרר באופן מלא את  מצהיר המתכנןקו או במלואו, על פי חוזה זה, בחל המתכנן

לנים אחרים מטעם החברה ומי החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה וכן נותני שירות וקב

מתחייב בזאת לשפות ולפצות את  המתכנןמאחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש הנ"ל. מטעמם 

ה ו/או תביעה שתוגש כלפי החברה ו/או מי החברה ו/או מי מטעמה ללא דיחוי בגין כל דריש

 מטעמה בקשר לכך. 

לערוך ביטוח חבות מעבידים, היה  המתכנןעל אף האמור בנספח אישור הביטוח בדבר חובת .20.4

מעסיק קבלני משנה ושאינו  הינו עובד עצמאי שאינו מעסיק או שוכר עובדים, שאינו המתכנןו

בחר שלא לערוך  המתכנןשלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. היה ו המתכנןבחברה, רשאי שכיר 

ביטוח חבות מעבידים על פי סעיף זה בחלקו או במלואו, פטורה החברה, מנהליה, עובדיה וכל 

כתוצאה מתאונה או מחלה  מתכנןמי מטעמה מכל אחריות להיזק גופני, נפשי או שכלי או מוות ל

מתחייב לשפות ללא דיחוי את  המתכנן עם חוזה זה. שיקרו תוך כדי ו/או עקב עיסוקו בקשר

החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה בקשר לכל דרישה או תביעה שתוגש כלפיהם בקשר 

 בדבר האמור. המתכנןלכך. כניסתו של סעיף זה לתוקף מותנית במתן הצהרה בכתב ע"י 

ומי מטעמו  המתכנןביטוחי המבטחים יוותרו על זכות התחלוף כנגד החברה והבאים מטעמה בכל .20.5

בקשר עם כל נזק , ובלבד שהויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת 

 זדון.



 16 

נותן השרות מתחייב לקיים את כל תנאי הביטוחים, ולהודיע לחברה מיד על כל אירוע העלול .20.6

שיידרש לשם מימוש כן מתחייב נותן השרות לשתף פעולה עם החברה ככל  לתביעה. להוות עילה

 תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים.

נותן השרות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים, לשלם את הפרמיות עבור ביטוחיו .20.7

במועדן, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או להפקיע את תוקף הביטוחים. מוסכם בין 

 סכומי ההשתתפות העצמית במקרה ביטוח .ישא לבדו ביהצדדים כי נותן השרות 

אם תבקש זאת החברה, יהיה נותן השרות חייב להמציא לחברה, לפי דרישתה הראשונה, את .20.8

 פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו עבור הפוליסות.

פוליסות שיערוך, אם תדרוש זאת החברה, נותן השרות יבצע שינויים, התאמות והרחבות ב.20.9

כאמור. כמו כן ימציא נותן השרות לחברה, כתנאי מוקדם לתחילת עבודתו, אישור מאת מבטחיו 

ימשיך ויפקיד אישור זה כשהוא חתום כדין  המתכנן.   א'יטוחים בהתאם לנספח בבדבר עריכת  

 ימים טרם צמצום או ביטול הביטוח. 7מדי תקופת ביטוח ולפחות  על ידי מבטחו

 את ביטוחי נותן השירות ו/או אם הביטוחים לא לפי הנדרש באישור עריכת המתכנןיערוך  אם לא.20.10

לא ימציא לחברה את אישור עריכת הביטוח כנדרש, תהיה החברה  המתכנןהביטוח ו/או אם 

רשאית, אך לא חייבת, לבטל את ההסכם מיידית. באם לא תבחר החברה לבטל את ההסכם, על 

היא תהיה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את ביטוחי נותן השירות או פי שיקול דעתה המוחלט, 

חלק מהם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, ובמקרה כזה, תהיה החברה זכאית לשיפוי מלא ומיידי 

ו/או לקיזוז סכומי דמי הביטוח מהתמורה. זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה  המתכנןמאת 

 על פי כל דין. אחרים ו/או נוספים הנתונים לחברה

אתם לחברה ו/או  בביצוע שינויים, אין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי נותן השרות, בהמצ.20.11

ת אישור בדבר התאמתם של התאמות והרחבות בפוליסות לפי דרישת החברה כדי להוו

לדרישות החוזה. כמו כן, עריכת הביטוחים, השינויים וההתאמות  כאמור לא יטילו הביטוחים 

ת כלשהי על החברה או מי מטעמה, ולא יצמצמו את אחריותו של נותן השרות על פי החוזה אחריו

 ו/או על פי כל דין.

נותן השרות יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי שימצא לנכון, ובלבד .20.12

ו מי מטעמה שבכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים, יחול ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/א

ובכל ביטוח חבות יורחב הביטוח לשפות את החברה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל של נותן 

 השרות בכפוף לסעיף חבות צולבת. 

מצהיר בזאת, כי גבולות האחריות  והיקף הכיסויים הנדרשים ממנו בפוליסות השונות  המתכנן.20.13

וע את  גבולות האחריות והכיסויים לבחון את חשיפתו ולקב המתכנןהינם דרישות מינימום ועל 

מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי החברה ו/או  המתכנןבפוליסות בהתאם. 

 מי מטעמה בכל הקשור בגבולות האחריות או בהיקף הכיסוי הביטוחי כאמור.



 17 

י המשנה נותן השרות מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלנ.20.14

שלו, ויוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן 

במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם בכלל). למען הסר ספק מובהר בזאת כי 

הוא הנושא באחריות כלפי החברה ביחס לביצוע העבודות במלואן לרבות עבודות  המתכנן

ידי קבלן משנה והוא אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אבדן ו/או נזק שיבוצעו על 

שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב עבודות שבוצעו על ידי קבלן המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן 

 ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

קודמים וראשוניים לכל ביטוח שיערך (אם יערך) על ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה הינם .20.15

 ידי החברה, תוך ויתור המבטח על דרישה לשיתוף ביטוחי החברה בקרות מקרה הביטוח.

ללא מתן הודעה  -ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו מכל סיבה שהיא .20.16

 יום מראש. 30בכתב לידי החברה לפחות 

 מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.הפרה של סעיף .20.17

  החובה לפעול עפ"י דין.21

המתכנן מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי 

לשחררו מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או צורך לקבל כל רשיון או היתר, או מן הצורך 

 חובה וכיוצ"ב, המוטלים עליו על פי כל דין.לשלם כל מס, היטל אגרה, תשלומי 

  השימוש בסמכויות.22

הסמכויות שהוענקו בחוזה זה או אחר לחברה ולמתאם, ביחד או בנפרד, וכן השימוש או אי 

השימוש בהם, כולם או מקצתם, לא יפגעו בהוראה מהוראות הסכם זה, לא יגרעו במאומה 

 ו/או על פי כל דין ו/או מזכויות החברה. מהתחייבויות ו/או מאחריות המתכנן לפי הסכם זה

 ביטול ההסכם.23

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, רשאית החברה, לפי שקול דעתה הבלעדי, בכל עת .23.1

ומסיבה כלשהי ומבלי לנמק, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב 

וסוג שהוא לתשלום ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי על כך למתכנן ולמתכנן לא תהיה כל זכות מכל מין 

בגין שימוש החברה בזכותה זו, וזאת למעט תשלום בגין השירותים שביצע המתכנן בפועל עד 

למועד הנקוב בהודעת החברה. ניתנה הודעה כאמור יבוא ההסכם לידי גמר בתאריך הנקוב 

 ימים מיום משלוח ההודעה. 30 -בהודעה אשר לא יהיה פחות מ 

י לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, תהא החברה רשאית לבטל את הסכם ו/או להביא מבל.23.2

 את תקופת ההסכם לסיומה מיידית ובלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים  הבאים:
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אם נפטר המתכנן, פשט רגל, נעשה בלתי כשיר משפטית, הוחל בהליכי פירוק המתכנן .23.2.1

ו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל או ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגד

יום משעת  21פירוק אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו ולא הוסר תוך 

 לרבות כל צו וסעד זמני), והכל לפי העניין.  -” צו(“הטלתו 

אם המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות ההסכם ולא תקן את ההפרה בתוך זמן .23.2.2

סביר לאחר שקבל התראה על כך מהחברה ובכלל זה אם התרה המתאם במתכנן 

בכתב כי אין הוא מתקדם בביצוע העבודה ההנדסית, לרבות כל חלק הימנה, בצורה 

ואופן המבטיחים את סיומה במועדים שנקבעו, והמתכנן לא נקט בצעדים המתאימים 

יום למן  14וזאת בתוך  להבטחת סיום העבודה נשוא ההתראה במועד שנועד לסיומה,

  קבלת ההתראה מאת המתאם.

למתאם יהא שיקול הדעת הבלעדי לקבוע באם נקט המתכנן בצעדים המתאימים 

 להבאת העבודה ההנדסית לכדי סיום המועד הקבוע לסיומה.

הוגש כנגד המתכנן כתב אישום פלילי ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או המתכנן .23.2.3

 הורשע בפלילים.

מקרה בו בוטל ההסכם כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, תהא החברה רשאית  בכל.23.3

למסור את ביצוע השירותים לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבון המתכנן. המתכנן 

ישא בכל ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. החברה תהיה רשאית לגבות, לנכות או לקזז את י

כל סכום שיגיע למתכנן בכל זמן שהוא מאת החברה, בין לפי הסכם זה ההוצאות האמורות, מ

ובין מכוח התקשרות אחרת עם המתכנן. החברה תהא רשאית, מבלי שלמתכנן יהיו כל טענות 

ו/או דרישות בקשר לכך, להשתמש בכל התוכניות והמסמכים הקשורים לעבודה ההנדסית 

 שהוכנו על ידי המתכנן עד לביטול ההסכם כאמור.

בוטל ההסכם כאמור בסעיף זה לעיל, תשלם החברה למתכנן את התשלום המגיע לו בגין עבודה .23.4

שביצע בפועל, על פי קביעת המתאם, בקיזוז הסכומים המגיעים לחברה מן המתכנן, לרבות 

פיצויים בגין נזקים והפסדים שנגרמו לחברה עקב אחריותו של המתכנן ו/או מהפרתו את תנאי 

בלי לגרוע מכל סעד לו זכאית החברה על פי הדין. המתכנן מוותר, בוויתור הסכם זה, וזאת מ

סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה במקרה כנ"ל, למעט בגין תשלום עבור 

 השירותים שניתנו בפועל, כאמור לעיל.

מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת ההסכם יוסיף המתכנן להיות אחראי לכל .23.5

 העבודה ההנדסית והשירותים שביצע בהתאם להסכם זה במהלך תקופת ההתקשרות.

למען הסר ספק מובהר בזאת שעם הבאת ההסכם לידי גמר כאמור, מובאים גם שרותיהם של .23.6

 המומחים שהמתכנן התקשר איתם, כאמור לעיל, לידי גמר. 
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 העברת זכויות וחובות.24

חר את זכויותיו או התחייבויותיו בהתאם להוראות המתכנן לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לא.24.1

הסכם זה, כולן או מקצתן, ולא ימסור או ימחה כל זכות או התחייבות לפיו, אלא אם קיבל לכך 

 אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאיו והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

מקצתה, אלא בהסכמת  המתכנן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה ההנדסית כולה או.24.2

העסקת מומחים על ידי המתכנן בהתאם להוראות  -המתאם בכתב ומראש. למען הסר ספק 

 הסכם זה לא תחשב כמסירת ביצוע העבודה ההנדסית לאחר.

העביר המתכנן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה (באישור החברה), או מסר את ביצוע .24.3

צתה, יישאר הוא אחראי לכל ההתחייבויות המוטלות על העבודה ההנדסית לאחר, כולה או מק

המתכנן על פי הסכם זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעסיק מהנדסים, מתכננים, 

מתאמים ויועצים אחרים כלשהם בכל הקשור למערכות ולפרויקט וזאת במקביל להעסקת 

 המתכנן. 

בה מחובותיה לפי הסכם זה, כפי החברה רשאית להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיה וכל חו.24.4

שיראה בעיניה, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן ובלבד שהנעבר יטול על עצמו כלפי 

 המתכנן את התחייבויות החברה לפי הסכם זה.

  סודיות.25

המתכנן, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן השירותים לפי הסכם זה, מתחייב .25.1

 בזאת:

יות התכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות לשמור על סוד.25.1.1

והמסמכים המתייחסים לעבודה ההנדסית, לפרוייקט ו/או לביצוע הפרוייקט, (לרבות 

העתקים) בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או מטעמו ו/או על חשבונות ובין שהוכנו על ידי 

 החברה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

דיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה, ולא למסור כל לשמור בסוד כל י.25.1.2

 מידע, במישרין או בעקיפין, הנוגע לקווי הדלק ו/או לפרוייקט.

המתכנן מתחייב להחתים את עובדיו ואת כל מי שנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע העבודה .25.2

סכם זה בנוסח ההנדסית על התחייבות לשמור בסוד כל חומר וידיעה שיגיעו אליהם עקב ה

המקובל בחברה והמצורף כנספח "ג", ולמסור למתאם, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה 

 כאמור.

מובהר, כי המתכנן יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו, בקשר .25.3

 עם ביצוע העבודה ההנדסית, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.

אם על כל שינוי בהרכב העובדים שיעסקו בעבודה ההנדסית לפי הסכם זה, המתכנן יודיע למת.25.4

 וימסור את פרטי העובדים ויחתימם על ההתחייבות הנ"ל.
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 ויתור על זכויות ותיקון ההסכם.26

שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כלשהו, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד הצדדים .26.1

זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו רשאים להשתמש או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על 

 בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.

הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי ו/או ביטול של .26.2

 סעיף מסעיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני הצדדים.

בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן הכתוב .26.3

שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים 

שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה 

 במידה וישנם.בין החברה לבין המתכנן, 

  אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.27

באם המתכנן הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא המתכנן לחברה, עם 

חתימתו על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו 

- 1976. 

   סמכות מקומית.28
ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע הצדדים מצהירים 

 מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

 כתובות הצדדים והודעות.29

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם..29.1

הגיעה לתעודתה  ל בדואר רשום, תיחשב כאילו”כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ.29.2

שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה  72לאחר 

 על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם, ומועד המסירה הוא שיקבע.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

_____________________       ___________________ 
 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ        נןהמתכ
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 נספח "א"

 פרטי ההתקשרות

 הנספח .1

הוראות נספח זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין 

הוראות נספח זה, תגבר הוראה המצויה בנספח זה על כל הוראה המצויה בהסכם ובלבד שהיא 

 חובות המתכנן.מרחיבה את זכויות החברה ואת 

 כללי של השירותיםתיאור .2

 .בהתאם לנספח ב' מצ"ב, הנדסה אזרחית למיכלי דלק נוספים באשל תכנון.2.1

 כל מטלה אחרת בהתאם להוראות המתאם ו/או החברה ובהתאם להוראות ההסכם..2.2

 תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים.3

 .אספקת השירותיםלהסכם תהא עד למועד תום  7.1תקופת ההתקשרות לעניין סעיף .3.1

לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להורות על הפסקת ביצוע השירותים או  3.1אין באמור בסעיף .3.2

 להביא את ההסכם לסיומו ע"פ האמור בהסכם ו/או ע"פ כל דין.

תכנן תהווה הפרה על ידי המכמפורט בנספח ב') אי עמידה בלוח הזמנים (כולל מועדי ביניים .3.3

 יסודית של ההסכם.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר של החברה על פי ההסכם או ע"פ דין, במידה והמתכנן .3.4

הסכם, תהא החברה זכאית לפיצוי מוסכם בשיעור של ביאחר במסירת מסמכי התיעוד כמפורט 

לשיעור מקסימלי מסך ההתקשרות הכולל עבור כל שבוע איחור במסירת מסמכי התיעוד, עד  1%

 מסך ההתקשרות.  10%של 

 אין באמור כדי לגרוע מכל טענה ו/או סעד לה זכאית החברה על פי דין..3.5

 התכנוןצוות .4

 ._______, כמפורט להלן: התכנוןהשירותים יבוצעו על ידי צוות  .4.1

 .__________ :נציג המתכנן לצורך הסכם זה הינו .4.2

 צוות התכנוןאו כל שינוי אחר בזהות אנשי  תכנוןההוספתו או החלפתו של אדם או עובד לצוות 

 תעשה רק באישורו של המתאם, מראש ובכתב. 

 התמורה .5

 בגין ביצוע השירותים בפועל לשביעות רצונה של החברה יהיה המתכנן זכאי לתמורה כדלהלן: .5.1

בגין בצוע מלא ומושלם של התכנון יהיה המבצע זכאי .5.1.1

 לתמורה בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב. 
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 בני דרך לתשלום התמורה עבור כל תכנון:א.5.1.2

מהתמורה הכללית של כל תכנון , אשר ישולמו  20%גמר תכנון מוקדם: .5.1.2.1

בתשלום אחד. גמר תכנון מוקדם יהיה לאחר קבלת התכנון המוקדם ואישורו 

 על ידי המתאם.

מהתמורה הכללית של כל תכנון , אשר ישולמו בתשלום  30%גמר תכנון סופי: .5.1.2.2

 ון סופי יהיה לאחר קבלת התכנון הסופי ואישורו על ידי המתאם.אחד. גמר תכנ

מהתמורה הכללית של כל תכנון . המתכנן יהיה רשאי  35%תכנון מפורט: .5.1.2.3

להגיש חשבונות חלקיים בגין תכנון מפורט (בהתאם להתקדמות התכנון המפורט 

 באחוזים), ובלבד שהמתאם יאשר את התקדמות התכנון האמורה, מראש.

 מהתמורה הכללית של כל תכנון.  15%וח עליון : גמר פיק.5.1.2.4

 בגין ביצוע מטלות אחרות או נוספות, כפי שיוסכם מראש ובכתב על ידי החברה..5.1.3

התמורה כאמור לעיל הינה תמורה מלאה וסופית בגין פעילות המתכנן והמתכנן לא יהיה זכאי .5.2

 לכל תוספת תשלום למעט האמור לעיל.

  היקף כספי מקסימאלי.6
בתוספת מע"מ כחוק _________ ש"ח זאת כי ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו מובהר ב 

(לא כולל מע"מ). המתכנן לא יבצע כל שירותים מעבר לסכום האמור לעיל במהלך תקופה זו ומוותר 

 בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה בו יעבור סכום ההתקשרות את הסכום האמור.
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 נספח ב'

 התמורה ;המפרט הטכני  – 17/328פח ב' לחוזה מס' נס

 תכנון הנדסה אזרחית 

 B0מהדורה למכרז 

 כללי .1
חברת תשתיות נפט ואנרגיה (להלן:"החברה") מתכננת את הקמתם של מכלי דלק חדשים במתקן האשל 

 של החברה.

ח האחסון מטרים מעוקבים כל אחד ובסה"כ נפ 50,000מכלים בנפח  6בסה"כ מתכננת החברה להקים 
 מטרים מעוקבים. 300,000 -שלהם יגיע ל

 סביב המכלים יבנו מאצרות בטון מזויין (או במשולב עם בטון מסיבי). 

המתקן באשל נמצא סמוך לאשל הנשיא ואתר הפסולת "דודאים". פרישת המתקן מתוארת על רקע סביבתו 
 .1הקרובה בתרשים מס' 

 ב.הקרקע במקום משתנה מקרקע סלעית לקרקע הנג

 למסמך זה. 1מידע גיאולוגי מופיע בדו"ח גיאולוגי המצורף בנספח 
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החברה ערכה והגישה לרשויות בקשה להיתר בניה למכלים החדשים על סמך תכנון מוקדם שהוכן על 
למסמך זה. הבקשה תעודכן בהתאם לתכנון הסופי שיבוצע  2ידה. הבקשה להיתר מצורפת כנספח 

חוזה זה ותוגש מחדש לרשויות כשהיא מעודכנת. הבקשה תחתם ע"י מהנדס המבנים מטעמו  במסגרת
 של המתכנן בתפקיד של "מתכנן השלד" כמשמעו בתקנות הבניה.

גורמים, מתכנן ההנדסה האזרחית  2תכנון השלד בפרויקט זה, בהקשר להיתר הבניה, יעשה ע"י 
מפורטת במפרט זה ובחוזה, ומתכנן מכלי הדלק אשר  (להלן:"המתכנן") במסגרת חוזה זה ואשר אחריותו

 יועסק במסגרת התקשרות נפרדת לתכנון הקמת המכלים.

 החברה תעסיק יועץ קרקע וביסוס בהקשר עם הפרויקט ויבוצע סקר קרקע במקום בהתאם להנחייתו.

 

 כללי -תכנון מכלי הדלק  .2
כמכלי פלדה צילינדרים בעלי גג צף  מכלי הדלק שיתוכננו, במסגרת התקשרות נפרדת כאמור, מסווגים

 חיצוני. 

 המכלים עשויים מלוחות פלדה מעורגלים לקוטר הדרוש ומרותכים ביניהם.

 Welded Tanks for Oil)המכלים מתוכננים, מיוצרים ומבוצעים ונבדקים לפי התקן האמריקאי  
Storage) 650 API . 

ס למכלים אלה ובעיקרן מדובר על: ביסוס על לתקן זה מגדיר את הקריטריונים ושיטות הביסו Bנספח 
 קרקע ללא בניה, ביסוס הכולל בניית טבעת בטון המונחת מתחת לדופן המכל וביסוס על פלטת בטון. 

לתקן הנ"ל ממליץ על שיטות להתקנת מערכת ניטור דליפות מתחת לרצפת המכל המשתלבת  Iנספח 
 ום עם החברה.עם ביסוס המכל. המתכנן רשאי לאמץ שיטות אלה בתיא

לתקן כולל הנחיות לתכנון המכלים לעמידות ברעידות אדמה. התקן הישראלי לתכנון מכלים  Eנספח 
מכלים על הקרקע  –, תקן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים 2.2חלק  413לרעידות אדמה (ת"י 

 של התקן האמריקאי בהתאמות מסוימות. Eלאחסון נוזלים) מסתמך על נספח 

 ,API 653 (Tank Inspection, Repair, Alterationים נבדקים תקופתית לפי התקן האמריקאי המכל
and Reconstruction) נספח .B  של תקן זה מגדיר את תחום השקיעות ההבדליות המותרות לאורך

היקף תחתית מעטפת המכל, וכן מתיחס לשאר סוגי השקיעות ומגדיר את השקיעה המותרת. ניתן 
 פח זה בעת קביעת הקריטריון של השקיעה המותרת.להתיחס לנס

להלן ניתן לראות קבוצת מכלים מהסוג הנדון במפרט זה. ניתן להבחין בגגות הצפים על  2בתרשים מס' 
 הנוזל המצויים בגבהים שונים לפי רמת המילוי של המכל. 

 

 כללי  –תכנון מאצרות מכלי הדלק  .3
ך מאצרות העשויות סוללות עפר שנפחן מותאם להכיל את עומדים בתו 2המכלים המוצגים בתרשים מס' 

. במקומות בהם שטח 10%מלוא נפח הדלק המקסימלי אשר עשוי להיות מאוחסן במכל, בתוספת 
הקרקע מצומצם וכן משיקולים אחרים, בונים את המאצרות האלה מקירות בטון מזויין אנכיים בגבהים 

הנוזל המאוחסן אשר עלול להשתחרר מהמכל מסיבה  מתאימים. הקירות מתוכננים לשאת במלוא עומס
 כלשהי. 

נפח המאצרות נקבע בהתאם לתקנות רישוי עסקים לחוות מכלי נפט, ובהתאם לתקנות מפקד כבאות 
מנפח  110%. בהתאם לתנאים אשר בתקנות אלה מתוכנן נפח המאצרות להיות 511ראשית מס' 

 מקסימלי של הדלק המאוחסן במכל.
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של הרשויות להגנת הסביבה קובעים כי המאצרות תהיינה אטומות למעבר דלק דרכן דרישות חדשות 
במכלים חדשים שיבנו. חומרי בניה כגון בטון ופלדה נחשבים לצורך העניין כאטומים בשים לב לפרטים 
של מישקים ומעברי תשתיות שונות. לצורך אטימות ניתן להשתמש גם בחומרים אחרים בעלי חוזק 

) High Density Polyethyleneעמידות בדלקים כגון: פוליאתילן בעל קשיחות גבוהה (מתאים ובעלי 
 המסופק ומיושם בצורת יריעות בעובי של מילימטרים ספורים. 

מקובל להשתמש בפוליאתילן לאיטום רצפות המאצרות ולשמש כמיכול מישני מתחת לרצפות מכלי הדלק 
 לצורך קליטת דליפות מרצפת המכל.

ני יותקן מתחת לרצפות המכל באמצעים דוגמת האמצעים הנ"ל בתוספת אמצעי ניטור הכוללים מיכול מיש
 צנרת ושוחות המאפשרים את גילוין של הדליפות וניקוזן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 מבט על קבוצה של מכלי דלק במסוף האשל – 2תרשים מס' 

 

 תכולת השירותים .4
 
 הפרויקט היקף .4.1

 העבודות באשל כוללות את: 

 עבודות עפר, פיתוח, סלילה וניקוז ליישור השטח וניקוזו.  .1
 תכנון שילוב השטח המפותח בסביבתו והתאמתם של כבישים קיימים.  .2
 סלילת כבישים חדשים כדי לאפשר גישה לכל המאצרות החדשות. .3
מטרים  50,000) בנפח  T-556עד  T-551מכלים ( 6 -בנייתם של יסודות בטון מזויין ל .4

 מטרים, בתיאום עם יועץ הביסוס. 22 -מ' וגובה נוזל של כ 54מעוקבים כל אחד, בקוטר 
ס"מ (או במשולב  40בנייתם של קירות מאצרות המכלים עשויים בטון מזויין בעובי מינימלי של  .5

פיים מטרים ואף יותר בשל התנאים הטופוגר 10 -עם בטון מסיבי) וגובהן עשוי להגיע לכ
 במקום.

 תכנון המיכול המשני מתחת לרצפת המכלים ואמצעי הניטור לדליפות מתחת לרצפת המכל. .6
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תכנון איטום רצפת המאצרות ביריעות איטום עשויות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה כולל פרטי  .7
 חיבור לאלמנטים מבטון. 

מפני הקרקע חלקים באמצעות מחיצות בטון שגובהן  2 -תכנון חלוקת רצפת המאצרה ל .8
 ס"מ והסדרת מעברי רכב מעפר. 60הסופיים לפחות 

 תכנון ניקוזי רצפת המאצרות והתקנת אמצעי שחרור מי גשם עשויים שוחות קליטה ומגופים. .9
תכנון מיכול משני מתחת למכל הדלק באמצעות יריעות פוליאתילן, כולל מערכת ניטור  .10

 קוז עשויים פוליאתילן.ואיסוף דליפות בה משולבות שוחות אטומות וצנרת ני
 2תכנון מדרגות העלייה והכניסה למאצרות וביניהן כך שלכל מאצרה תהיינה  .11

 כניסות/יציאות. המדרגות עשויות קונסטרוקציית פלדה מגולבנת מוצבות על יסודות מתאימים.
 מ"ר. 2,700 -פירוק מבנים בשטח העבודות בשטח כולל של כ .12

 
 

 .4 -ו 3רות המתוכננים מוצגת בתרשימים מס' התנוחה הראשונית של המכלים והמאצ
 

 551-554 –תנוחת מכלים מערביים  – 3תרשים מס' 
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 555-556 – מזרחיים מכלים תנוחת – 4' מס תרשים
 
 
 

 
 פירוט תכולת השירותים נשוא הסכם זה ושלבי הביצוע שלהם

 
השטח ובניית מאצרות  שלבים כמפורט להלן להסדרת 4 -השירותים כוללים ביצוע תכנון מלא ב
 ויסודות למכלים כמתואר במסמך זה. 

 
 השירותים יבוצעו בתיאום עם יועץ הביסוס המועסק בנפרד ע"י החברה. 

 
במידת הצורך יעסיק המתכנן יועץ /מתכנן תחבורתי לתכנון הדרכים בסביבת הפרויקט, על 

 חשבונו. 
 

ועסק על ידי המתכנן, בתיאום עם עבודות המדידה, כמפורט להלן, יעשו ע"י מודד שיבחר וי
החברה. עבודות המדידה ככל שידרשו יעשו לפי מפרט המתכנן וישולמו למתכנן על ידי החברה 

 בהתאם לחשבוניות המודד. 
 

עבודות התכנון והביצוע על פיהן, כמפורט להלן, מוגדרות כדחופות והמתכנן יתן עדיפות לעבודות 
הזמנים המוגדר בהסכם. המתכנן ינהל לוח זמנים לביצוע אלה כדי לסיימן בהקדם ובהתאם ללוח 

משימותיו, יעבירו לאישור מנהל הפרויקט מטעם החברה ויעדכן אותו בהתאם להתקדמות 
 עבודתו.

 
   החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצל את מכרזי הביצוע על מנת להאיץ את קצב הביצוע.

 



 28 

באחריות החברה. לצורך ההתרים יחשב המתכנן כ"מתכנן היתרי בניה יערכו, יוגשו ויטופלו ע"י ו
השלד" כמשמעותו בתקנות הבניה בהקשר לתכנון הביסוס למכל, ולקירות המאצרות. היתרי 
הבניה יתייחסו לבניית כל המבנים הדרושים במסגרת הפרויקט כולל מכלי הדלק (אשר למעט 

 ולל פירוק והריסה של מבנים קיימים.ביסוסם, תכנון הקמתם אינו בתחום אחריותו של המתכנן) וכ
 

מתכנן המכלים יבחר ע"י החברה בנפרד ויחשב ל"מתכנן השלד" בהקשר להקמתם של המכלים 
 גבי הביסוס שתוכנן ע"י המתכנן בחוזה זה.על 

 
 להלן שלבי העבודה ותכולתם:

 
 תכנון מוקדם .4.1.1

 
מתן איסוף ולימוד המידע הקיים בחברה וכל החומר הנדרש לתכנון ולצורך  .4.1.1.1

 השירותים. החומר הקיים בחברה ימסר למתכנן באמצעות מנהל הפרויקט.
קיום דיונים בירורים וביקורים באתר ותיאומים עם החברה ומתכנניה ככל  .4.1.1.2

 שיהיו.
הכנת תכניות מוקדמות המתארות בקוים כלליים את הצורה הפלנימטרית של  .4.1.1.3

תן גבהים השטחים המיועדים להצבת המבנים, של הניקוז, והדרכים תוך מ
בנקודות אופייניות כולל מתן צורה עקרונית של עבודות העפר על רקע מפות 

טופוגרפיות בקנ"מ מתאים (שיסופקו ע"י החברה ועל חשבונה). תכנון הדרכים 
 והשתלבותם עם דרכים קיימות יעשה במתואם עם היועץ התחבורתי.

 יהם.הכנת חתכי אורך/רוחב כלליים של השטחים והמבנים המוצבים על .4.1.1.4
 בחינת חלופות לבחירת שיטת הביסוס המועדפת בתיאום עם יועץ הביסוס. .4.1.1.5
קבלת נתונים מיועץ הביסוס לתכנון המבנים התומכים ויסודותיהם ובחירת  .4.1.1.6

 המימדים המועדפים בהתאם.
 קביעת עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנים. .4.1.1.7
נים לרבות הכנת תכניות מוקדמות המתארות את הצורה העקרונית של המב .4.1.1.8

חתכים אופייניים בכל מקום בו קיים שינוי במימדים הכלליים ובצורה הכללית 
 של המבנים.

 מסירת נתונים ליועצים להכנת אומדן לעבודות שבטיפולם. .4.1.1.9
 הכנת אומדן משוער של ערך העבודות שבאחריות המתכנן. .4.1.1.10
הכנת דו"ח מסכם לשלב התכנון המוקדם הכולל את כל מסמכי התכנון  .4.1.1.11

בשלב זה, כולל תיאור מילולי של השיקולים שנעשו בבחירת התכנון שהוכנו 
 המוצע, ומסירת הדוח למנהל הפרויקט.

 
 תכנון סופי .4.1.2

 
מדידות לאורך צירי המבנים והדרכים, כולל סימונם ומדידה אופקית של  .4.1.2.1

העצמים הנמצאים לאורכם של הצירים בקנ"מ הדרוש וככל שידרש לצורך ביצוע 
 התכנון הסופי.

כניות סופיות של השטח המתארות את הצורה הסופית של העמדת הכנת ת .4.1.2.2
המבנים בתיאום עם מנהל הפרויקט בין השאר: תנוחה כללית, תכניות איתור,  

 חתך עקרוני לאורך וחתכים עקרוניים לרוחב.
הכנת תכניות סופיות המתארות את הצורה הסופית של המבנים וכוללות בין  .4.1.2.3

 אום התכניות עם יועץ הביסוס.השאר תכניות כלליות וחתכים ותי
הכנת החישובים הסטטיים וכל חישובי היציבות הנדרשים לצורך התכנון הסופי  .4.1.2.4

 ולצורך הגשה לרשויות לקבלת התר הבניה.
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הכנת התכניות הנדרשות לצורך הגשת בקשות להיתרים לרשויות הכוללות את  .4.1.2.5
התאם המבטים, החתכים וחישובי השטח הדרושים, ועידכונם של התכניות ב

 לדרישות מנהל הפרויקט והרשויות המוסמכות. 
 עדכון האומדן המשוער של ערך העבודות שתוכננו. .4.1.2.6
 הגשת דו"ח מסכם של התכנון הסופי למנהל הפרויקט. .4.1.2.7
 

 תכנון מפורט .4.1.3
 

הכנת ועריכת החומר להוצאת מכרזי הביצוע כולל: תכניות מפורטות המתארות  .4.1.3.1
יות המדוייקים והמאפשרות את כלל הפרטים הנדרשים לצורך חישובי הכמו

הגשת ההצעות במכרז, מפרט טכני המבוסס על המפרט הכללי שבהוצאת 
משרד הבטחון, אופני המדידה וכתבי הכמויות ואומדן של כל מכרז. האמדנים 
יתבססו על מחירונים מקובלים בשוק הבניה. סיוע לחברה בקביעת תנאי סף 

 ודרישות איכות בכל מכרז.
לנים והכנת התיחסות לשאלות הקבלנים ומתן חוות דעת השתתפות בסיור הקב .4.1.3.2

 טכנית ככל שידרש בהקשר להצעות הקבלנים במכרז.
 השלמת כל חישובי היציבות וכל החישובים המתחייבים מאופי המבנה. .4.1.3.3
הכנת תכניות עבודה מפורטות הכוללות את כל הפרטים של עבודות העפר  .4.1.3.4

 ז שלהם.ופיתוח השטח, הכבישים ומשטחי המאצרות והניקו
הכנת תכניות עבודה מפורטות של עבודות הבטון ליסודות המכלים וקירות  .4.1.3.5

המאצרות, הכנת רשימות הברזל לבטון ורשימות חלקי קונסטרוקציות פלדה 
 ככל שיידרשו כולל למדרגות הכניסה והיציאה מהמאצרה.

הכנת תכניות עבודה מפורטות לאיטום תחתית המאצרות כולל פרטי החיבור  .4.1.3.6
 ם מבטון באופן שתובטח אטימות מוחלטת.לאלמנטי

 תיאום פרטי התכנון עם יועץ הביסוס ויועץ הדרכים ועם מנהל הפרוייקט. .4.1.3.7
 

 פיקוח עליון  .4.1.4
 

פיקוח עליון על ביצוע העבודות בפרוייקט בכל תחום, לרבות על ביצוע  .4.1.4.1
 התיקונים שהקבלן חייב בהם בעת מסירת המבנים ובתום תקופת הבדק.

ון של יועץ הביסוס כדי לבדוק את התאמת נתוני הקרקע שילוב הפיקוח העלי .4.1.4.2
המתגלים באתר לנתונים שהתקבלו בשלב חקירת השתית ובמידת הצורך 

 עדכון התכנון של הביסוס וקירות התמך בהתאם להמלצות היועץ.
 הדרכה ומתן הסברים לפיקוח באתר. .4.1.4.3
 קבלת היסודות ואישור גמר הביצוע שלהם בתיאום עם יועץ הביסוס. .4.1.4.4
 עוץ למנהל הפרויקט והשתתפות בבירורים עם הקבלן בשלב הביצוע.יי .4.1.4.5
הכנת דוחות פיקוח עליון לאחר כל סיור באתר שיתקיים בתיאום עם מנהל  .4.1.4.6

 הפרויקט.
הכנת פרטים משלימים בתכניות ככל שהדבר ידרש בשלב הביצוע, ועדכון  .4.1.4.7

עם  תכניות הביצוע בהתאם לביצוע והכנת תכניות עדות בסוף העבודה בתיאום
 המפקחים והקבלנים.

קבלת העבודות והכנת דו"ח קבלה כולל הערות ככל שתהיינה. המתכנן יחתום  .4.1.4.8
 על תעודות הגמר של העבודות לאישור סיום העבודה.

בדיקת החשבונות הסופיים של הקבלנים ואישורם בהתאם לאישור הכמויות של  .4.1.4.9
 המפקחים. 
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 לוחות זמנים .5

 
 כללי .5.1

 מתיחסים למועד תחילת מתן השרותים (לוחות זמנים קלנדריים).  לוחות הזמנים שיוגדרו להלן

הפרויקט להקמת המכלים במסוף האשל מסווג בחברה כפרויקט בעל דחיפות גבוהה ולפיכך יתן 
 המתכנן עדיפות לפרויקט זה גם ביחס לעיסוקיו האחרים במשרדו. 

 

 העבודות הקבלניות יבוצעו בשלבים כלהלן:

זהו שלב שאמור להתבצע מיידית ולפיכך יבוצע במכרז  –ח השטח שלב עבודות העפר ופיתו .1
חלק מזרחי וחלק מערבי כאשר  –שיוכן לצורך זאת. שלב זה מתחלק גיאוגרפית לשני חלקים 

 עם השלמת חלק אחד ניתן יהיה להיכנס אליו עם שלב עבודות הביסוס שיוכן במכרז נפרד.
בניית קירות המאצרות, איטום רצפת שלב עבודות ההנדסה האזרחית הכולל את הביסוס,  .2

המאצרות וכל העבודות האחרות הנדרשות ומפורטות לעיל. גם שלב זה מתחלק גיאוגרפית 
 לשני חלקים כמפורט לעיל.

 
 לוחות הזמנים למתן השרותים 5.2

 
הפרמטרים של לוחות הזמנים למתן השרותים ההנדסיים מובאים בטבלה הבאה. בהתאם לנתונים 

לת ביצוע השירותים ע"י המתכנן לוחות זמנים מפורטים בשיטת גאנט ויעודכנו עם אלה יוכנו עם תחי
התקדמות העבודות ולפי דרישת מנהל הפרויקט. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את לוחות 

 הזמנים בהתאם לצרכיה והתקדמות חלקי הפרויקט השונים.

 

 מס פעילות
 במפרט

תיאור הפעילות 
 בראשי פרקים

 התחילת העבוד
 

 משך הפעילות
 בימים קלנדריים

מחתימת  השלמת תכנון מוקדם  4.2.1
ההסכם על ידי 

 החברה

30 

מאישור התכנון  השלמת תכנון סופי 4.2.2
המוקדם ע"י 

 מנהל הפרויקט

40 

עריכת החומר למכרז  4.2.3.1
עבודות העפר ופיתוח 

 השטח.

מאישור התכנון 
הסופי ע"י מנהל 

 הפרוייקט.

20 

כת החומר למכרז ערי 4.2.3.1
לעבודות הביסוס 
והבטון ושאר עבודות 

 ההנדסה האזרחית 

מאישור התכנון 
הסופי ע"י מנהל 

 הפרוייקט

60 

הכנת התכנון  4.2.3.4
המפורט לעבודות 
 העפר ופיתוח השטח. 

מאישור התכנון 
 הסופי 

60 

 4.2.3.5 ,
4.2.3.6 

הכנת התכנון 
המפורט לעבודות 

הבטון וההנדסה 
 האזרחית 

ישור התכנון מא
 הסופי

100 
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 התמורה בעבור שירותי התכנון .6

 
 תשלום התמורה למתכנן יעשה בהתאם למחירים ואבני הדרך המפורטים להלן. 

שישולמו כתמורה בעבור השרותים שיבצע המתכנן מפורטים בטבלה הבאה, לפי  המירבייםהסכומים 
ם ההנחה שניתנה על ידי המתכנן אבני דרך. סכומים אלה יתוקנו לאחר המכרז ולאחר שתופחת מה

בהצעתו הכספית במכרז. התשלום בעבור כל אבן דרך יבוצע רק לאחר אישור השלמתה על ידי החברה. 
 לא ישולמו תשלומי ביניים על חשבון אבן דרך שטרם הושלמה.

בכל מקרה, לא תשולם למתכנן תמורה כלשהי מלבד הסכומים המפורטים בטבלה ולאחר הפחתת 
 תנה במכרז, בעבור כל אבן דרך. ההנחה שני

 

אחוז מכלל  תיאור מס'
 התמורה

סכום התמורה 
המירבי בש"ח, לפני 

 הנחת המתכנן
 310,000 20 תכנון מוקדם  1
 465,000 30 תכנון סופי  2
 542,500 35 תכנון מפורט 3
 232,500 15 פיקוח עליון 4
סה"כ כללי על עבודות התכנון (ללא  5

 מע"מ)
100 1,550,000 

 

כוללת  –התמורה לעיל שתשולם למתכנן היא כוללת וסופית עבור ביצוע השירותים, ומבלי לגרוע מהאמור 
גם את כל הוצאות המתכנן, והכל כמפורט בתנאי החוזה, אך למעט תשלום על מדידות ככל שידרשו 

כום מירבי של ויאושרו מראש על ידי החברה, אשר ישולמו למתכנן בנוסף על פי קבלות שיגיש, עד לס
 ש"ח. 40,000

 

 נותני השרותים מטעם המתכנן .7
 

 המתכנן יעסיק לצורך מתן שרותים אלה את הגורמים עליהם הצהיר בשלב המכרז כלהלן:

 _________________ -מתכנן מבנים ("מתכנן השלד")  .1
 

 _________________   -מתכנן עבודות עפר וסלילה  .2
 

 נספחים מצורפים למפרט .8
 
 אולוגידו"ח גי - 1

 תוכנית הגשה להיתר - 2
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 שם המתכנן:__________________________

 

 חתימת המתכנן:_______________________

 

 תאריך:____________________________
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 ספח "ג"נ

 התחייבות לשמירת סודיות

 

ם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע המתכנן מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אד

אשר יגיע לידיעת המתכנן אישית או מי  -ניהולי, כספי, מקצועי ביטוחי  או כל מידע אחר   -התכנון, כל מידע 

מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך התכנון, בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם 

 ") .המידעלא קשר עם ביצוע התכנון (להלן: "ביצוע התכנון ובין אם הגיע ל

המתכנן מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע התכנון, על תוכנם או על היקפם לאדם או גורם 

 שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המתאם.

א למטרת ביצוע המתכנן מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אל

 התכנון.

המתכנן מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו 

 לידי אחר. בתוך כך מתחייב המתכנן להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע התכנון  מטעמו.

כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע התכנון  המתכנן מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת

ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של המתכנן, כפי שפורטו לעיל ולהמציא 

לא יעסיק אדם בביצוע התכנון אלא אם כן חתם על  מיד עותק ההתחייבות החתומה לחברה. המתכנן

 התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל.

 

 כבוד רב,ב

______________ 
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 נספח "ד"

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים

 

המתכנן מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי 

להפריע לביצוע החוזה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש 

 לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח חוזה זה.

המתכנן 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.

 שש לניגוד עניינים.המתכנן מתחייב להביא לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל ח

החברה בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי  המתכנן מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי

החברה ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים  כל פעולה במסגרת ההסכם תיעשה אך ורק משיקולי טובת

 אחרים.

 החברה. משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש

 

 _____________      ______________ 
 חתימה                          תאריך        
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 )נספח א פנימי( 'ה נספח
 

 אישור עריכת ביטוחים
 

 _____________תאריך •
 

 לכבוד
או " תשתיות נפט ואנרגיה  (להלן: "החברה" תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או קו מוצרי דלק בע"מ

 )בע"מ"
 3רח' הסדנאות 

 הרצליה פיתוח •
 ג/א.נ.,

 ")מבוטח(להלן: "ה                       מבוטחנו:   הנדון:
   מס'הסכם ל בקשר יםביטוחאישור עריכת 

 –תכנון מפורט לביצוע שרותי 
 

 -, ובכלל זה לרבות המבוטחהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בגין פעילות 
 כדלקמן:בהתאם להסכם שבנדון,  המבוטחשירותי הנ"ל, בקשה כמוגדר ב

_______________________________________________ 
 

 ביטוח אחריות מקצועית
 

 ._________עד יום  ________מיום  :תקופת ביטוח
 

 _________________ $ :גבול אחריות
(חמש מאות אלף דולר של ארה"ב)  00,0005$ -(לא יפחת מסך שווה ערך ל

 לארוע כלשהו ובמצטבר בתקופת הביטוח.
 
 : ___________________ $ השתתפות עצמית

 
הפוליסה תבטח את אחריותו החוקית של המבוטח, בגין מעשה או מחדל מקצועי , טעות או 

השמטה שלו ו/או של מי מטעמו,  תוך כדי או עקב, או בקשר לביצוע ומתן השרותים בהתאם 
 לחוזה שבנדון.

אובדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה  ,הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר נזק לגוף ו/או לרכוש
ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים, שימוש ואחזקת כלי נשק ותחמושת 

. הפוליסה מורחבת לכסות תקופת גילוי נוספת בת שישה חודשים במידה ולא תערך פוליסה 
 אחרת שתחליף אותה.

וף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הפוליסה מורחבת לכסות את החברה כמבוטח נוסף בכפ
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך מבלי שתבטח את אחריותה 

המקצועית של החברה כלפי המבוטח, והינה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות 
ך לא המבוטח בקשר עם ההסכם שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם א

 לפני התאריך ___________ .
 

 צד שלישיביטוח אחריות 
 

 עד יום _________. _________מיום   :תקופת ביטוח
 

 _________________ $ :גבול אחריות
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(מאתים וחמישים אלף דולר ארה"ב)  250,000$(לא יפחת מסך שווה ערך 
 לאירוע כלשהו ובסה"כ לתקופת הביטוח.

 
ביטוח אחריות על פי דין כלפי צד שלישי לכל פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או 

גוף שהוא. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, 
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים,  זיהום תאונתי , אחזקת כלי נשק 

ן, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, שביתה, השבתה וכן תביעות ותחמושת ברשיו
 תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח כאמור הורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף לאחריותה בקשר עם פעילות המבוטח 
ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לאחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 חידי המבוטח. אחד מי
 

 אחריות מעבידים
 

 עד יום _________. __________מיום   :תקופת ביטוח
 

 _________________ $ :גבול אחריות
$ (חמישה מליון דולר ארה"ב)  5,000,000(לא יפחת מסך שווה ערך ל 

 לאירוע כלשהו ובסה"כ לתקופת הביטוח).
 

ביטוח אחריות מעבידים כלפי כל עובדי המבוטח המועסקים במתן השירותים לפי פקודת 
בגין היזק גופני, נפשי  1980-הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים, התש"ם

או שכלי או מוות למי מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה ו/או מחלה שיגרמו תוך כדי ו/או עקב 
ה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק, שעות עבודה, עבודתם. ביטוח ז

קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, אחזקת כלי נשק ותחמושת ברשיון, פתיונות ורעלים, וכן בדבר 
 העסקת נוער על פי חוק.

הביטוח כאמור הורחב לכלול בשם המבוטח את החברה במידה ויטען כלפיה שהיא חבה 
מי  מהמועסקים ע"י המבוטח או אם ייקבע כי החברה נושאת באחריות בחובות מעביד כלפי 

 שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי מי ממועסקיו .
 
 

 :כללי
 

, )(אם נערך הביטוחים הנ"ל כפופים לתנאי על פיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה •
 הביטוח.ואנו מוותרים על כל דרישה לשיתוף ביטוחים אלה בקרות מקרה 

 
אנו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות בנזקים חלה  •

 בלבד, ולא על החברה. המבוטחעל 
 
כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוחים הנערכים על ידינו כנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו משום סיבה  •

 מראש.יום  30שהיא , אלא אם כן תישלח על ידינו לחברה הודעה כתובה בדואר רשום, לפחות 
 

אנו מאשרים כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב ע"י המבוטח ו/או הפועלים בשמו, לא תגרע  •
 חברה על פי הפוליסות.מזכויות ה

אישורנו כפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה,   
 והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו .

 
 

_________________          _______________                  ______________ 
 תפקיד החותם                              שם החותם                 חתימת המבטח        
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	1.3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם, בקשר עם הוראה טכנית או מקצועית, תהא ההוראה שבנספח "ב" עדיפה על הוראה בגוף ההסכם או בנספח אחר, למעט אם נאמר אחרת.

	2. מבוא, כותרות ונספחים
	2.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם על סמך האמור במבוא.
	2.2. כותרות הסעיפים הינם לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורכי  פרשנותו של הסכם זה.

	3. הגדרות
	3.1. בהסכם זה, לרבות נספחיו, יהיו למונחים שלהלן המשמעויות כמוגדר בצידם, אלא אם מתוך הקשר הדברים משתמע אחרת:

	4. השירותים
	4.1. החברה מוסרת למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המתכנן מתחייב לתת לחברה את כל השירותים המפורטים באפיון המצורף כנספח "ב" להסכם זה וכן כל פעולה אחרת אשר נלווית או קשורה ...
	4.2. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה על נספחיו, המתכנן יבצע את התכנון בהתייחס לנושאים המפורטים בנספח ב' לחוזה על נספחיו.
	4.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יכללו השירותים כל תפקיד שהוטל על המתכנן במפורש או מכללא מכוח הוראות הסכם זה או כל שירות נוסף (כולל ישיבות, התייעצויות וברורים) שמתכנן סביר היה רואה כחלק מן ההתקשרות וכן כל שרות, עניין או עבודה שהם חלק הקשור לשירותים המפו...
	4.4. המתכנן יבצע את העבודה ההנדסית בהתאם להוראות הסכם זה, כאשר בכל מקרה סך התמורה בגין השרותים שיתן המתכנן, בגין כל אבן דרך ובמצטבר, לא יעלה על הסכומים הנקובים בנספח "ב" כהיקף הכספי המירבי של הסכם זה. החברה תשלם למתכנן את התמורה בגין השירותים בהתאם לה...
	4.5. המתכנן יבצע את השירותים בכישרון, במומחיות, ביעילות ובנאמנות ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של מקצועות ההנדסה, בהתאם לחוקת האתיקה המקצועית של לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים בישראל ובכפוף ליתר הוראות הסכם זה, להנחת דעתה של החברה ובמועדים ובתנאי...
	4.6. המתכנן יהיה זמין, באופן שוטף וקבוע, על מנת שיוכל לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה, ויבצע את השירותים תוך שמירה על לוחות הזמנים ועמידה במסגרת התקציבית שתימסר לו על ידי החברה, במהירות ביעילות וברציפות ולהשלימם במלואם לשביעות רצון החברה ובכפוף להוראו...
	4.7. החברה תשתף פעולה עם המתכנן ותסייע באופן סביר בכל פעולה הנדרשת לצורך ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה, והכל בהתאם לדרישת המתכנן.
	4.8. המתכנן יבצע את השירותים בהתאם להנחיות המתאם, תוך שיתוף פעולה וקיום קשר מתמיד עימו, ויעביר לו דיווחים בהתאם לדרישתו וכמפורט להלן. המתכנן ישתתף בישיבות תיאום (בתיאום מראש) בזמן התכנון ובזמן הביצוע בין היועצים, הקבלנים, הספקים, ובהתאם לדרישות המתאם....
	4.9. למעט אם הורה המתאם אחרת, חייבים השירותים לעמוד בכל תקני ASME, ANSI, API ו- NFPA ובכל תקנים רלבנטיים אחרים המקובלים בענף הדלק, באמות מידה של בטיחות המקובלות בחברה, שמירת איכות הסביבה כפי שיידרשו על ידי הרשויות המוסמכות, הוראות כל דין, ובאמות מידה ...
	4.10. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה מתחייב המתכנן שהתכניות, המפרטים ויתר ההגשות שיגיש, ימסור ו/או יאשר יהיו נכונים, מפורטים, מדויקים, מעודכנים ושלמים ללא טעויות.
	4.11. מובהר, כי המלצות או אישורים של החברה באשר לתכניות כלשהן, לא ישחררו את המתכנן מאחריותו לפי הסכם זה או ע"פ הדין ומאחריותו לטיב התכניות שלו ולהתאמתן לכל יתר התכניות של העבודות בפרויקט.
	4.12. בכל מקרה שקיימת נגיעה בין התכנון והפיקוח העליון של המתכנן לבין עבודתם ותכנונם של מתכננים ויועצים אחרים כלשהם וכל צד שלישי כלשהו, יושיט המתכנן כל עזרה טכנית הדרושה ליועצים, למתכננים ולגורמים הנ"ל, ויתן להם כל ההסברים הדרושים ויעבוד אתם בשיתוף פעו...
	4.13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל התכניות ויתר המסמכים הקשורים להסכם זה, במשרדי המתכנן ובכל משרד אחר הנותן שירותים למתכנן בקשר להסכם זה.
	4.14. כל התכניות שייעשו על ידי המתכנן כפופות לבדיקתה של החברה, לפי סדר הגשתן. המתכנן מסכים כי תכניותיו, או איזה חלק מהן שהחברה לפי שיקולה הבלעדי תבחר, יעברו בדיקה על ידי יועצים שהחברה תבחר, בין בארץ ובין בחו"ל.
	4.15. המתכנן יגיש לחברה כל עזרה שהיא תבקש המתייחסת לשירותים שינתנו על-ידו ע"פ הסכם זה, באשר לתביעות משפטיות וטענות שלה ו/או נגדה, והקשורות לתכנון וביצוע העבודות, ובכלל זאת ייתן חוות דעת באשר לתביעות או דרישות כאלה וישתתף במו"מ ובהתייעצויות המתייחסות ל...
	4.16. למען הסר ספק, נקבע בזה כי המתכנן איננו מוסמך לאשר למתכננים, קבלנים או ספקים ביצוע עבודה ו/או אספקה כלשהן, בין שיש בה ובין שאין בה חריגה מההתקשרויות בינם לבין החברה.
	4.17. למען הסר ספק, חל איסור חמור על המתכנן או מי מעובדיו לדבר, לשאול, לקבל הצעת מחיר וכיו"ב עם אחד מהקבלנים שמשתתפים במכרז של החברה ביחס לנשוא המכרז.

	5. הצהרות המתכנן
	5.1. המתכנן מצהיר בזאת כי הינו מורשה ע"פ דין לבצע את העבודה ההנדסית וכן כי הינו בעל הידע, היכולת, הניסיון, כוח האדם לביצוע העבודה ההנדסית בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.
	5.2. המתכנן מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי כל דין ו/או כל הסכם להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע האמור בו, וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע על התקשרותו בהתאם להוראות הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר המתכנן ומאשר בזה כי אין הו...
	5.3. המתכנן קיבל את כל המידע הנדרש לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה והוא למד ומכיר את כל הפרטים והנתונים הדרושים לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המתכנן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין הנהלים, התקנים והתקנות החל...
	5.4. המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי ההיקף הכספי המירבי של הסכם זה הינו כנקוב בנספח "א" להסכם ומוותר מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה, בכל מקרה בו יבצע עבודות בסכום גבוה מן הסכום האמור ומצהיר כי בכל מקרה לא יהיה זכאי לכל תמורה נו...
	5.5. במקרה בו העבודה מתבצעת על פי שלבים - המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי השירותים עפ"י הסכם זה יבוצעו בשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו ע"י החברה מעת לעת עפ"י שיקול דעתה וכי החברה אינה מחויבת להתחיל או לסיים חלק כלשהו של הפרויקט או להזמין מן המתכנן את...
	5.6. המתכנן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מתן השירותים על פי ההסכם כפוף לאישור הגורמים הביטחוניים הרלבנטיים ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
	5.7. המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע השירותים יקיים משרד מאויש מאורגן ומצויד באופן שיאפשר את ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה וכי הרכבם המספרי והמקצועי של צוות התכנון, יתאים לביצוע השירותים ברמה ובמועדים המפורטים בהסכם זה ויניח את דעתה של החב...
	5.8. נציגו המוסמך של המתכנן לכל דבר ועניין לצורך הסכם זה יהיה כמפורט בנספח "ב" והוא ירכז מטעם המתכנן את צוות התכנון ואת ביצוע הפיקוח עפ"י הסכם זה. המתכנן יבצע את העבודה ההנדסית רק באמצעות צוות התכנון המפורט בנספח "א".
	5.9. המתכנן לא יחליף את הנציג או מי מצוות התכנון אלא אם כן קיבל לכך את אישורה של החברה בכתב ומראש. תנאי זה הינו תנאי עיקרי ויסודי להתקשרות.
	5.10. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בהודעה מוקדמת של 14 ימים מראש, לדרוש מהמתכנן להחליף את הנציג או עובד אחר מטעמו, לרבות מצוות התכנון, בנציג אחר או בעובד אחר מטעמו של המתכנן, והמתכנן מתחייב לפעול בהתאם ולמנות תוך 14 יום נצי...
	5.11. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאית החברה - אם וכאשר תראה צורך בכך ובמידה ועפ"י שיקול דעתה יהיה קיים אותה עת חשש סביר כי המתכנן לא יעמוד בלוח הזמנים למתן השירותים, ו/או במידה והמתכנן לא עמד באיזה שהוא שלב מלוח הזמנים כאמור, להורות למתכ...
	5.12. המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:
	5.12.1. כי לא יציע ו/או ייתן ו/או יקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל תשלום ו/או טובת הנאה ו/או דמי תיווך כלשהם, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין, על מעשה או החלטה של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר לחוזה  ו/או בקשר לכל דבר אחר.
	5.12.2. כי הינו מתחייב 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 על מנת לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לפעול כנגד התחרות, בין במסגרת ההסכם ובין בקשר ל...
	5.12.3. בכל מקרה בו התעורר חשד סביר כי המתכנן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ועל אף כל האמור בהסכם, לבטל לאלתר את ההסכם, מבלי שלמתכנן יהיו טענות ו/או דרישות כנגד החברה בעניין זה. במקרה זה, מובהר בזאת כי המתכ...


	6. התמורה
	6.1. בכפוף לביצוע בפועל של השירותים וכל יתר התחייבויותיו לפי הסכם זה ונספחיו, תשלם החברה למתכנן את התמורה הנקובה בנספח "ב" להסכם זה (להלן: "התמורה"), באופן ובמועדים הנקובים בנספח הנ"ל.
	6.2. מוסכם במפורש כי התמורה הינה סופית ומוחלטת וכי המתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מכל סיבה שהיא, לרבות התייקרות, עליית מדד, התארכות תקופת ביצוע השירותים או הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, גידול בהוצאות לביצועם בפועל של השירותים מעבר למתוכנן, קצב הב...
	6.3. להסרת ספק מצהיר המתכנן כי התמורה נקבעה לאחר שבדק את היקף השירותים נשוא הסכם זה, מחירי העבודה ושכר עובדיו ולקח בחשבון כל התייקרות עתידית, תוספת יוקר או העלאה כלשהי של המחירים ושכר עבודה וכן את האפשרות ששירותי המתכנן יינתנו בשלבים (לרבות הפסקות הנו...
	6.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התמורה כוללת הוצאות, לרבות אך לא רק, הוצאות נסיעה, אש"ל, העתקות והוצאות הדפסות ושכפולים אשר יבוצעו על ידי המתכנן וכן הוצאות נוספות המפורטות בנספח ב' להסכם.
	6.5. התמורה בעד השירותים תשולם בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספח ב' של ההסכם, עם השלמתן להנחת דעתה של החברה ולאחר אישורה בכתב.
	6.6. החברה תשלם למתכנן כל חלק של התמורה המאושרת לתשלום בהתאם להוראות הסכם זה. התשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ-45 ימים מתום החודש בו הומצא החשבון ע"י המתכנן, בכפוף לאישור מנהל החברה וכנגד חשבונית מס בלבד. לכל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.
	6.7. כל התשלומים החלקיים והסופיים ע"ח התמורה יהיו קבועים, סופיים וללא כל הצמדה.
	6.8. כל עוד לא אישרה החברה בכתב כי הסתיימו השירותים לפי הסכם זה (למעט אותם השירותים שעליו לתת גם לאחר סיום ההסכם), יהיו וייחשבו כל התשלומים ששולמו למתכנן בהתאם להסכם זה כמקדמות בלבד על חשבון התמורה בעד כל העבודות שעליו לבצע לפי ההסכם ולא כתשלומים סופי...
	6.9. שולמו למתכנן תשלומים ביתר בניגוד להוראות הסכם זה או שמגיעים לחברה כספים מהמתכנן (לרבות בגין פיצויים), רשאית החברה לקזז את הסכומים הנ"ל מכל חשבון חלקי ו/או חשבון סופי (ולא רק בהתאם להסכם זה) שיגיש המתכנן לחברה בצרוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ביתר או...

	7. תקופת ההסכם ולוח הזמנים
	7.1. תקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח "ב" (להלן: "תקופת ההסכם") זאת בכפוף לאמור בהסכם זה.
	7.2. המתכנן לא יתחיל בביצוע שלב כלשהו משלבי הביצוע של הפרוייקט, אלא לאחר שביקש וקיבל אישור בכתב מאת המתאם כי השלב הקודם בוצע להנחת דעת החברה וכי עליו לעבור לשלב הבא. קיבל המתכנן אישור כנ"ל, יתחיל בביצוע השלב הבא בתוך 7 ימים ממסירת ההודעה על התחלת השלב...
	7.3. מובהר למען הסר ספק כי החברה בלבד תקבע את קצב אספקת השירותים על ידי המתכנן. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחליט על הפסקות לפרקי זמן משתנים בביצוע השירותים ו/או להחליט שלא לבצע כלל חלקים בשירותים ו/או בפרויקט ו/או בעבודות.   בכפוף לאמור במפו...
	7.4. המתכנן מתחייב להודיע למתאם מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים. נגרם עיכוב עקב כוח עליון או תנאים אחרים שלדעת החברה אין למתכנן שליטה עליהם, רשאית החברה, לבקשת המתכנן, לדחות בכתב את מועד ביצוע השירותים כפי שתקבע ה...
	7.5. המתכנן מתחייב לבצע כל חלק של השירותים בהתאם ללוח הזמנים הכללי הנקוב בנספח "ב" להסכם.  לאחר חתימה על ההסכם, ובהתאם להוראת המתאם (אם ידרוש), יגיש המתכנן למתאם, תכנית עבודה ולוח זמנים מפורטים במתכונת שיקבע המתאם, התואם את לוח הזמנים הכללי בנספח "ב".
	7.6. המתכנן יעדכן את לוח הזמנים בהתאם להנחיות המתאם, מפעם לפעם (לרבות בנוגע לעדכון מועדים הכלולים בו, לצורתו, תוכנה וכיו"ב). כל שינוי בלוח הזמנים יהיה בתוקף רק אם אושרו בכתב על ידי המתאם ואזי ייחשב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ויחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.
	7.7. עמידה בלוח הזמנים הכללי הנקוב בנספח "א" הינה תנאי מהותי ויסודי להסכם זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם, ותזכה את החברה, מבלי לגרוע מכל טענה ו/או סעד להם היא זכאית לפי דין, בפיצוי מוסכם כמפורט בנספח א' להלן .
	7.8. מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת ההתקשרות יוסיף המתכנן להיות אחראי כמפורט בחוזה זה לכל שירותים שביצע בהתאם להסכם זה במהלך תקופת ההתקשרות.
	7.9. הובא ההסכם לידי גמר, תהא רשאית החברה לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולצורך כך תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בכל המסמכים שהפיק המתכנן כמפורט להלן.

	8. תיאום, פיקוח ודיווח
	8.1. המתאם יהיה אחראי מטעמה של החברה על ביצועו של הסכם זה לכל דבר ועניין וכל הוראה שנתן המתאם תחשב כהוראה מטעמה של החברה.
	8.2. המתכנן מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה תוך שיתוף פעולה עם המתאם ולקבל ולמלא את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות המתכנן ומחובותיו על פי הסכם זה, או על פי כל דין.
	8.3. המתאם רשאי לבדוק בכל עת את השירותים כולם או חלקם, להשגיח על ביצועם, וכן לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות הסכם זה, את הוראות החברה ואת הוראותיו. מובהר למען הסר ספק כי לצורך ביצוע האמור לעיל יהיה המתאם זכאי להיעזר באנשי מקצוע, והמתכנן מתחייב לש...
	8.4. למעט אם הורה המתאם אחרת, יעביר המתכנן בכל חודש דו"ח מלא ומפורט בכתב המפרט את מצב התקדמות העבודה ההנדסית.
	8.5. מבלי לגרוע מהאמור, המתכנן ימציא למתאם מעת לעת על פי דרישתו, דו"ח מלא ומפורט בכתב ו/או הסברים ככל שיידרש, על מצב ביצוע השירותים, התכנון והפיקוח העליון ועל מידת התקדמותו בביצועם עד למועד הדיווח. הדו"חות וההסברים הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שי...
	8.6. המתכנן ידווח למתאם על כל פגם ו/או פיגור בביצוע השירותים, מיד לאחר התגלותו של הפגם האמור.
	8.7. לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המתאם או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי התכנון והמתכנן מתחייב למסור למתאם כל הסבר או מסמך שיידרש על ידו או מטעמו וכן לשתף עמו פעולה כל שיידרש לצורך ביצוע הביקורת כאמור.
	8.8. למען הסר ספק, אין בהפעלת סמכויות המתאם או החברה על פי הסכם זה כדי לגרוע מאחריות המתכנן או לשחררו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
	8.9. מובהר כי החברה תהיה רשאית להחליף את המתאם מעת לעת, לפי שיקול דעתה המוחלט, ועל המתכנן להיות בקשר מתמיד עימו ולתאם עמו את כל פעולותיו לפי הסכם זה, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.
	8.10. למען הסר ספק, החברה רשאית לממש בעצמה או באמצעות מי מטעמה כל סמכות או זכות המוקנים בהסכם זה למתאם.

	9. צוות המתכנן- כמפורט בנספח ב'.
	10. שלילת יחסי עובד מעסיק
	10.1. מוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה, פועל המתכנן כקבלן עצמאי ובלתי תלוי. לא יחולו כל יחסי עובד ומעסיק בין החברה לבין המתכנן ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו. המתכנן פוטר בזה מראש את החברה מכל אחריות שהיא, הנובעת מיחסי עובד ומעסיק.
	10.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן ישלם בעצמו, בגין כל התקבולים שיקבל על פי הסכם זה, את כל תשלומי המיסים לרבות- אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל- תשלומי מס הכנסה שהוא חב בגין מתן השרותים.
	10.3. המתכנן יישא לבדו בכל אחריות ו/או חבות בגין עובדיו ובכלל זה יהיה אחראי לבדו לכל התשלומים והזכויות הסוציאליות המגיעים לו ולעובדיו על פי כל דין או הסכם (כגון- ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים).
	10.4. המתכנן מתחייב לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו לה במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד המתכנן ו/או מי מעובדיו כלפי החברה, הנובעים מיחסי עובד מעסיק ו/או הקשורים לכך, ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. תשלום השי...

	11. הפסקות בביצוע השירותים
	11.1. הפסקה, עיכוב או הפרעה כלשהי בתכנון הפרויקט, בביצוע הסכמי התכנון, בין שנגרמה על ידי החברה ובין שנגרמה על ידי המתכננים האחרים, הקבלנים או מכל סיבה אחרת, לא תגרע מאומה מתוקפו של הסכם זה. בכל מקרה של הפסקה כאמור, יפסיק המתכנן בהתאם להוראה בכתב מהחבר...
	11.2. כל עוד הסכם זה בתוקף לא יהיה המתכנן רשאי להפסיק את מילוי התחייבויותיו על פיו, לרבות במקרה של חילוקי דעות ו/או סכסוך ו/או הליך משפטי (לרבות בוררות) בינו לבין החברה ולרבות במקרה של טענות ו/או דרישות ו/או תביעות של המתכנן והמתכנן מתחייב למלא התחייב...

	12. תכניות, מסמכים והבעלות בהם
	12.1. כל התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות, המפות, התרשימים, החישובים והמסמכים האחרים אותם יכין המתכנן ו/או כל המסמכים הקשורים לעבודה ההנדסית (להלן לעניין סעיף זה – "המסמכים"), הינם רכוש החברה בלבד.
	12.2. החברה תהיה רשאית להשתמש במסמכים, לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן ומבלי שהמתכנן יקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות הסכם זה. המתכנן מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של החברה, בין לתביעות כספיות וב...
	12.3. כל המסמכים, שיוכנו ע"י המתכנן ו/או שיגיעו לידיו במסגרת הסכם זה, יישמרו על ידי המתכנן בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת ולא יושמדו אלא באישורה בכתב של החברה.
	12.4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם מובהר בזאת כי למתכנן לא תהא איזו זכות עיכוב, עכבון או שעבוד על המסמכים והוא לא יהא זכאי מאיזו סיבה שהיא, למנוע מסירתם לחברה ומשמוש החברה בהם כפי שתמצא לנכון.
	12.5. תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט או בתקופת האחריות לפי העניין, חייב המתכנן למסור לחברה, פירוט יתר או השלמות לתכניות ולמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי החברה.
	12.6. הובא החוזה לידי גמר בנסיבות כלשהן - חייב המתכנן למסור למתאם את כל המסמכים (אורגינלים ואת ההעתקים). עם גמר העבודה ההנדסית, הכוללת כמוגדר גם פיקוח עליון ומדידות לאחר הביצוע. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, חייב המתכנן למסור לחברה גם סדרה אחת של אורגינ...
	12.7. כל מסמך שיימסר - יימסר הן במדיה מגנטית והן באופן רגיל. המתכנן יעביר לידי החברה את כל התוכניות הממוחשבות אותן הכין המתכנן בהתאם להוראות הסכם זה, על גבי דיסקים (או אמצעי איחסון מידע דומה), כאשר המידע מותאם לשימוש על ידי החברה בתוכנת "אוטוקאד" בלבד...
	12.8. המתכנן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכים שיוכנו על ידו במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת לפרויקט ולא יהיה רשאי לפרסם ברבים בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה.
	12.9. בעלות בסעיף זה משמע - לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או מדגם ו/או מוניטין, רשומים או לאו, המתייחסים למסמכים האמורים.

	13. ניגוד עניינים
	13.1. המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה לפי חוזה זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה ויחתום על התחייבות למניעת ניגוד עניינים כמצורפת כנספח "ד" לחו...
	13.2. מבלי לגרוע מן האמור, המתכנן לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים של החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים, והוא יודיע מייד לחברה בכל מקרה שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.
	13.3. המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר חודשים לאחר ביטולו או סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, מי מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

	14. שינויים
	14.1. למען הסר ספק נקבע בזה, כי המתכנן לא ישנה ו/או יוסיף תכניות כלשהן לפרויקט העשויות להגדיל ו/או לשנות את התמורה בגין הסכם זה או בגין הסכמים שבין החברה לבין הקבלנים ו/או הספקים, אלא אם כן קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לעשות כן.
	14.2. המתכנן יבצע בכל שלב משלבי הביצוע כל שינוי או תיקון התכניות וביתר ההגשות אשר ידרשו בכתב על ידי המתאם וזאת מבלי לקבל תמורה נוספת על התמורה המוסכמת בהסכם זה.   על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ויידרש המתכנן בכתב ומראש בלבד, לעשות שינו...
	14.3. מוסכם כי במקרה של מחלוקת האם מדובר בשינוי מהותי או מחלוקת לגבי גובה התשלום לו זכאי המתכנן בגין השינוי כאמור, יכריע המתאם. בכל מקרה לא יהיו שינויים אלו עילה לשינוי בלוח הזמנים אלא באישור המתאם בכתב, בכפוף לכך שאם יהיו השינויים מהותיים יקבע לוח זמ...
	14.4. במידה והמתכנן איננו מסכים לתיקונים הנדרשים על ידי החברה, עליו למסור מיד לחברה הודעה בכתב הכוללת את השגותיו ונימוקיו ולקבל מהחברה הוראות ולפעול בהתאם. לא מסר המתכנן הודעה כאמור יראו אתו כמי שמסכים על אחריותו לתיקונים האמורים.
	14.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי המתכנן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת או פיצוי כלשהו בגין שינויים הנובעים מ:
	14.5.1. טעות או לקוי בתכנון.
	14.5.2. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות הסכם זה ע"י המתכנן.
	14.5.3. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.
	14.5.4. השינויים מתחייבים מדרישות חוק, תקנות ותקנים.
	14.5.5. שינויים ו/או תוספות ו/או עבודה נוספת שנבעו עקב הצורך בפירוט נוסף של תוכניות או עקב הצורך בפתרון בעיות שנוצרו בשלב הביצוע.

	14.6. המתכנן יביא לידיעת המתאם, בכתב בלבד, כי בדעתו לדרוש תמורה נוספת לפני ביצוע העבודות שבגנן הוא סבור כי מגיעה לו תמורה נוספת. אם לא הודיע המתכנן כאמור הוא לא יהיה זכאי לדרוש תמורה נוספת כלשהי.
	14.7. בכל מקרה של שינוי בתכנית כלשהי, לאחר שכבר נחתם הסכם עם הקבלן לביצוע העבודה אליה מתייחסת התכנית, יפעל המתכנן בעניין זה ע"פ נהלים כפי שיקבעו ע"י החברה.

	15. הסכמים אחרים
	למרות כל הסכם קיים או שיהיה קיים בין החברה לבין כל קבלן, קבלן-משנה, מהנדס, מתכנן, יועץ, ספק או מישהו אחר אשר לפיו הסכימה החברה או תסכים החברה לקבל עליה את החלטת המתכנן, הרי מוסכם כי כל תנאי כזה לא יפגע ולא יגרע מאיזו התחייבות המתכנן כלפי החברה או מאחר...
	16. שלילת זכות העיכבון  המתכנן לא יהיה רשאי, בכל מקרה שהוא, לעכב תוכניות, מפרטים ו/או מסמכים אחרים המגיעים ו/או השייכים לחברה או כל חלק מן העבודה ההנדסית.
	17. קיזוז  החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה לטענתה מאת המתכנן לפי הסכם זה או לפי כל התקשרות אחרת מן התמורה אשר תשולם למתכנן בהתאם להוראות הסכם זה .
	18. איסור התקשרות עם קבלן
	18.1. המתכנן לא ייתן לקבלן לרבות מי מטעמו, כל שרות בקשר להכנת הצעה למכרז, יעוץ, חישוב כמויות, עריכת או בדיקת חשבונות, פיקוח או פיקוח עליון או כל שרות אחר הקשור, במישרין או בעקיפין, בעבודה ההנדסית נשוא ההסכם, בין שהשרות כאמור הוגש בתמורה ובין שהוגש ללא...
	18.2. המתכנן יהיה האחראי לחייב בקיום הוראות סעיף זה - את כל עובדיו ו/או כל מי שנמצא בשירותו ואם היה המתכנן גוף מאוחד הוא יחייב בקיום הוראות סעיף זה גם את כל חברי הגוף המאוגד.

	19. אחריות המתכנן לנזקים
	19.1. המתכנן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל הבחינות לטיב השירותים שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו או פעל מטעמו בביצוע השירותים. מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של המתכנן...
	19.2. המתכנן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת כלפי החברה וכלפי כל צד ג' לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שיגרמו בשל מעשה או מחדל של המתכנן, עובדיו, שלוחיו וכל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע השירותים...
	19.3. המתכנן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ונציגיה על כל נזק, הפסד או הוצאה בהם יישאו על וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש ע"י אדם כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם או שלוחיהם בגין כל תאונה חבלה, נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו, במישרי...
	המתכנן משחרר מראש ולחלוטין את החברה, עובדיה, שלוחיה וכל מי מטעמה מכל אחריות וחובה לכל ובגין כל מעשה או מחדל כנ"ל.  החברה מתחייבת להודיע למתכנן בהקדם האפשרי על כל תביעה בגינה עלול להתחייב המתכנן בשיפוי כאמור וכן לסייע למתכנן במידה סבירה בהתגוננות בפני ...
	19.4. מוסכם כי לא יהיה בכל היתר, אישור או הוראה  שניתנו על ידי החברה או מי מטעמה, ובין השאר אישורם לתוכניות, ללוחות הזמנים ולכל מסמך אחר, כדי לגרוע מאחריותו המלאה של המתכנן, כאמור בסעיף זה לעיל, או לשחרר את המתכנן מאחריותו המלאה כאמור, ואין בהם כדי לה...
	19.5. שום הוראה מהוראות חוזה זה אין בה והיא לא תתפרש כמטילה על החברה או מי מטעמה אחריות כלשהי או כדי להטיל עליה חיוב בפיצויים בגין כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של המתכנן, מי מטעמו או צד ג' כלשהו.
	19.6. אין באמור בהסכם זה לעיל, כדי לגרוע מחובת המתכנן לערוך ביטוחים כמתחייב בהסכם זה ו/או כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבל מחברות הביטוח את מלוא הכספים המגיעים לה ע"פ פוליסות הביטוח שערך המתכנן כמתחייב בהסכם זה ו/או ע"פ הדין.

	20. ביטוח
	20.1. מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של המתכנן בין על פי דין ובין על פי חוזה זה, המתכנן מתחייב לקיים על חשבונו - לטובתו ולטובת החברה- במשך כל תקופת השירותים בהתאם לחוזה, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם לחוזה ו/או על פי כל דין, פוליסות ביטוח כמפורט בנס...
	20.2. פוליסת אחריות מקצועית תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות נותן השרות, אף אם הפעילות החלה בטרם נחתם החוזה. המתכנן מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח זה ולהמציא אישור ביטוח תקף כל עוד לא התיישנה זכות התביעה כלפיו על פי דין . ההשתתפות העצמית בפול...
	20.3. תמורת שחרור המתכנן מהחובה לעריכת ביטוח לרכוש מכל סוג, מתקנים , כלי עבודה וציוד בבעלותו ו/או באחריותו של המתכנן ושעשוי להיעשות בו שימוש בקשר לקיום התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, בחלקו או במלואו, המתכנן מצהיר בזאת כי הוא משחרר באופן מלא את החברה...
	20.4. על אף האמור בנספח אישור הביטוח בדבר חובת המתכנן לערוך ביטוח חבות מעבידים, היה והמתכנן הינו עובד עצמאי שאינו מעסיק או שוכר עובדים, שאינו מעסיק קבלני משנה ושאינו שכיר בחברה, רשאי המתכנן שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. היה והמתכנן בחר שלא לערוך ביטוח...
	20.5. המבטחים יוותרו על זכות התחלוף כנגד החברה והבאים מטעמה בכל ביטוחי המתכנן ומי מטעמו בקשר עם כל נזק , ובלבד שהויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
	20.6. נותן השרות מתחייב לקיים את כל תנאי הביטוחים, ולהודיע לחברה מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה. כן מתחייב נותן השרות לשתף פעולה עם החברה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים.
	20.7. נותן השרות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים, לשלם את הפרמיות עבור ביטוחיו במועדן, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או להפקיע את תוקף הביטוחים. מוסכם בין הצדדים כי נותן השרות יישא לבדו בסכומי ההשתתפות העצמית במקרה ביטוח .
	20.8. אם תבקש זאת החברה, יהיה נותן השרות חייב להמציא לחברה, לפי דרישתה הראשונה, את פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו עבור הפוליסות.
	20.9. אם תדרוש זאת החברה, נותן השרות יבצע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות שיערוך, כאמור. כמו כן ימציא נותן השרות לחברה, כתנאי מוקדם לתחילת עבודתו, אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת  ביטוחים בהתאם לנספח א'   .המתכנן ימשיך ויפקיד אישור זה כשהוא חתום כדין על ...
	20.10. אם לא יערוך המתכנן את ביטוחי נותן השירות ו/או אם הביטוחים לא לפי הנדרש באישור עריכת הביטוח ו/או אם המתכנן לא ימציא לחברה את אישור עריכת הביטוח כנדרש, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את ההסכם מיידית. באם לא תבחר החברה לבטל את ההסכם, על פי שי...
	20.11. אין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי נותן השרות, בהמצאתם לחברה ו/או  בביצוע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות לפי דרישת החברה כדי להוות אישור בדבר התאמתם של הביטוחים לדרישות החוזה. כמו כן, עריכת הביטוחים, השינויים וההתאמות  כאמור לא יטילו אחריות כ...
	20.12. נותן השרות יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי שימצא לנכון, ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים, יחול ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או מי מטעמה ובכל ביטוח חבות יורחב הביטוח לשפות את החברה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל ש...
	20.13. המתכנן מצהיר בזאת, כי גבולות האחריות  והיקף הכיסויים הנדרשים ממנו בפוליסות השונות הינם דרישות מינימום ועל המתכנן לבחון את חשיפתו ולקבוע את  גבולות האחריות והכיסויים בפוליסות בהתאם. המתכנן מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי החברה ו/או...
	20.14. נותן השרות מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו, ויוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם בכלל). למען הסר ספק מובהר בזאת ...
	20.15. ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח שיערך (אם יערך) על ידי החברה, תוך ויתור המבטח על דרישה לשיתוף ביטוחי החברה בקרות מקרה הביטוח.
	20.16. ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו מכל סיבה שהיא - ללא מתן הודעה בכתב לידי החברה לפחות 30 יום מראש.
	20.17. הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

	21. החובה לפעול עפ"י דין  המתכנן מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או צורך לקבל כל רשיון או היתר, או מן הצורך לשלם כל מס, היטל אגרה, תשלומי חובה וכיוצ"ב, המוטלים עליו על פי כ...
	22. השימוש בסמכויות  הסמכויות שהוענקו בחוזה זה או אחר לחברה ולמתאם, ביחד או בנפרד, וכן השימוש או אי השימוש בהם, כולם או מקצתם, לא יפגעו בהוראה מהוראות הסכם זה, לא יגרעו במאומה מהתחייבויות ו/או מאחריות המתכנן לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או מזכויות ...
	23. ביטול ההסכם
	23.1. על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, רשאית החברה, לפי שקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי ומבלי לנמק, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן ולמתכנן לא תהיה כל זכות מכל מין וסוג שהוא לתשלום ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי...
	23.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, תהא החברה רשאית לבטל את הסכם ו/או להביא את תקופת ההסכם לסיומה מיידית ובלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים  הבאים:
	23.2.1. אם נפטר המתכנן, פשט רגל, נעשה בלתי כשיר משפטית, הוחל בהליכי פירוק המתכנן ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל או פירוק אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו ולא הוסר תוך 21 יום משעת הטלתו (“צו” - ...
	23.2.2. אם המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות ההסכם ולא תקן את ההפרה בתוך זמן סביר לאחר שקבל התראה על כך מהחברה ובכלל זה אם התרה המתאם במתכנן בכתב כי אין הוא מתקדם בביצוע העבודה ההנדסית, לרבות כל חלק הימנה, בצורה ואופן המבטיחים את סיומה במועדים שנקב...
	23.2.3. הוגש כנגד המתכנן כתב אישום פלילי ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או המתכנן הורשע בפלילים.

	23.3. בכל מקרה בו בוטל ההסכם כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, תהא החברה רשאית למסור את ביצוע השירותים לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבון המתכנן. המתכנן יישא בכל ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. החברה תהיה רשאית לגבות, לנכות או לקזז את ההוצ...
	23.4. בוטל ההסכם כאמור בסעיף זה לעיל, תשלם החברה למתכנן את התשלום המגיע לו בגין עבודה שביצע בפועל, על פי קביעת המתאם, בקיזוז הסכומים המגיעים לחברה מן המתכנן, לרבות פיצויים בגין נזקים והפסדים שנגרמו לחברה עקב אחריותו של המתכנן ו/או מהפרתו את תנאי הסכם ...
	23.5. מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת ההסכם יוסיף המתכנן להיות אחראי לכל העבודה ההנדסית והשירותים שביצע בהתאם להסכם זה במהלך תקופת ההתקשרות.
	23.6. למען הסר ספק מובהר בזאת שעם הבאת ההסכם לידי גמר כאמור, מובאים גם שרותיהם של המומחים שהמתכנן התקשר איתם, כאמור לעיל, לידי גמר.

	24. העברת זכויות וחובות
	24.1. המתכנן לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו או התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה, כולן או מקצתן, ולא ימסור או ימחה כל זכות או התחייבות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאיו והכל בכפוף להוראות הסכם זה.
	24.2. המתכנן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה ההנדסית כולה או מקצתה, אלא בהסכמת המתאם בכתב ומראש. למען הסר ספק - העסקת מומחים על ידי המתכנן בהתאם להוראות הסכם זה לא תחשב כמסירת ביצוע העבודה ההנדסית לאחר.
	24.3. העביר המתכנן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה (באישור החברה), או מסר את ביצוע העבודה ההנדסית לאחר, כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי לכל ההתחייבויות המוטלות על המתכנן על פי הסכם זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעסיק מהנדסים, מתכננים, מתאמים ויו...
	24.4. החברה רשאית להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיה וכל חובה מחובותיה לפי הסכם זה, כפי שיראה בעיניה, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן ובלבד שהנעבר יטול על עצמו כלפי המתכנן את התחייבויות החברה לפי הסכם זה.

	25. סודיות
	25.1. המתכנן, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן השירותים לפי הסכם זה, מתחייב בזאת:
	25.1.1. לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה ההנדסית, לפרוייקט ו/או לביצוע הפרוייקט, (לרבות העתקים) בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או מטעמו ו/או על חשבונות ובין שהוכנו על ידי החברה ו/או מטעמה ו/או ע...
	25.1.2. לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה, ולא למסור כל מידע, במישרין או בעקיפין, הנוגע לקווי הדלק ו/או לפרוייקט.

	25.2. המתכנן מתחייב להחתים את עובדיו ואת כל מי שנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע העבודה ההנדסית על התחייבות לשמור בסוד כל חומר וידיעה שיגיעו אליהם עקב הסכם זה בנוסח המקובל בחברה והמצורף כנספח "ג", ולמסור למתאם, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור.
	25.3. מובהר, כי המתכנן יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו, בקשר עם ביצוע העבודה ההנדסית, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.
	25.4. המתכנן יודיע למתאם על כל שינוי בהרכב העובדים שיעסקו בעבודה ההנדסית לפי הסכם זה, וימסור את פרטי העובדים ויחתימם על ההתחייבות הנ"ל.

	26. ויתור על זכויות ותיקון ההסכם
	26.1. שום 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.
	26.2. הסכם 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.
	26.3. הכתוב 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 שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין הח...

	27. אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
	28. סמכות מקומית   הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
	29. כתובות הצדדים והודעות
	29.1. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם.
	29.2. כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ”ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר 72 שעות 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.
	ולראיה באו הצדדים על החתום:

	1. הנספח
	הוראות נספח זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח זה, תגבר הוראה המצויה בנספח זה על כל הוראה המצויה בהסכם ובלבד שהיא מרחיבה את זכויות החברה ואת חובות המתכנן.
	2. תיאור כללי של השירותים
	2.1. תכנון הנדסה אזרחית למיכלי דלק נוספים באשל, בהתאם לנספח ב' מצ"ב.
	2.2. כל מטלה אחרת בהתאם להוראות המתאם ו/או החברה ובהתאם להוראות ההסכם.

	3. תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים
	3.1. תקופת ההתקשרות לעניין סעיף 7.1 להסכם תהא עד למועד תום אספקת השירותים.
	3.2. אין באמור בסעיף 3.1 לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להורות על הפסקת ביצוע השירותים או להביא את ההסכם לסיומו ע"פ האמור בהסכם ו/או ע"פ כל דין.
	3.3. אי עמידה בלוח הזמנים (כולל מועדי ביניים כמפורט בנספח ב') על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
	3.4. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר של החברה על פי ההסכם או ע"פ דין, במידה והמתכנן יאחר במסירת מסמכי התיעוד כמפורט בהסכם, תהא החברה זכאית לפיצוי מוסכם בשיעור של 1% מסך ההתקשרות הכולל עבור כל שבוע איחור במסירת מסמכי התיעוד, עד לשיעור מקסימלי של 10% מ...
	3.5. אין באמור כדי לגרוע מכל טענה ו/או סעד לה זכאית החברה על פי דין.

	4. צוות התכנון
	4.1.  השירותים יבוצעו על ידי צוות התכנון, כמפורט להלן: _______.
	4.2. נציג המתכנן לצורך הסכם זה הינו : __________.
	הוספתו או החלפתו של אדם או עובד לצוות התכנון או כל שינוי אחר בזהות אנשי צוות התכנון תעשה רק באישורו של המתאם, מראש ובכתב.
	5. התמורה
	5.1. בגין ביצוע השירותים בפועל לשביעות רצונה של החברה יהיה המתכנן זכאי לתמורה כדלהלן:
	5.1.1. בגין בצוע מלא ומושלם של התכנון יהיה המבצע זכאי לתמורה בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב.
	5.1.2. אבני דרך לתשלום התמורה עבור כל תכנון:

	5.1.2.1. גמר תכנון מוקדם: 20% מהתמורה הכללית של כל תכנון , אשר ישולמו בתשלום אחד. גמר תכנון מוקדם יהיה לאחר קבלת התכנון המוקדם ואישורו על ידי המתאם.
	5.1.2.2. גמר תכנון סופי: 30% מהתמורה הכללית של כל תכנון , אשר ישולמו בתשלום אחד. גמר תכנון סופי יהיה לאחר קבלת התכנון הסופי ואישורו על ידי המתאם.
	5.1.2.3. תכנון מפורט: 35% מהתמורה הכללית של כל תכנון . המתכנן יהיה רשאי להגיש חשבונות חלקיים בגין תכנון מפורט (בהתאם להתקדמות התכנון המפורט באחוזים), ובלבד שהמתאם יאשר את התקדמות התכנון האמורה, מראש.
	5.1.2.4. גמר פיקוח עליון : 15% מהתמורה הכללית של כל תכנון.
	5.1.3. בגין ביצוע מטלות אחרות או נוספות, כפי שיוסכם מראש ובכתב על ידי החברה.

	5.2. התמורה כאמור לעיל הינה תמורה מלאה וסופית בגין פעילות המתכנן והמתכנן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום למעט האמור לעיל.
	6. היקף כספי מקסימאלי   מובהר בזאת כי ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו _________ ש"ח בתוספת מע"מ כחוק (לא כולל מע"מ). המתכנן לא יבצע כל שירותים מעבר לסכום האמור לעיל במהלך תקופה זו ומוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה בו יעבור סכום הה...

	המתכנן מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע התכנון, כל מידע -  ניהולי, כספי, מקצועי ביטוחי  או כל מידע אחר - אשר יגיע לידיעת המתכנן אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך התכנון, בין במישרין ובין ב...
	המתכנן מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע התכנון, על תוכנם או על היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המתאם.
	המתכנן מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע התכנון.
	המתכנן מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב המתכנן להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע התכנון  מטעמו.
	המתכנן מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע התכנון ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של המתכנן, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה לחברה. המתכנן לא יעסיק אדם בביצוע התכנון ...
	המתכנן מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע לביצוע החוזה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח חוזה זה.
	המתכנן 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.
	המתכנן מתחייב להביא לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל חשש לניגוד עניינים.
	המתכנן מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי החברה בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי כל פעולה במסגרת ההסכם תיעשה אך ורק משיקולי טובת החברה ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.
	בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת החברה.
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