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  21/035ה ס כ ם  מס' 
  שנחתם בהרצליה ביום ________

  

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ   בין:

  ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ

  , א.ת. הרצליה3מרחוב הסדנאות 

  מצד אחד            (להלן: "החברה")

  

       :לבין

       

    

  מצד שני      )"הקבלן" ו/או "נותן השירות" בהתאמה(להלן:     

  

  

שירותי אספקה, התקנה עבודות ול 21/035והחברה פירסמה את מכרז מס'   הואיל:

  ;")המכרזותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות (להלן: "

את  זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה והתחייב לפעול וליתן ,הקבלןו  הואיל:ו

הצעתו על ובהתאם לבהתאם להוראות המכרז,  ,מכרזבהשירותים שפורטו 

  ;כל נספחיה והצהרותיו

אספקת, התקנת  יבצע עבור החברה את שירותי הקבלןוהצדדים מעוניינים כי   והואיל:

 "2" א"1"א "א" יםבנספח כמפורטותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות 

במכרז ובהצעה אשר וכן כמפורט חלק בלתי נפרד הימנו,  מהוויםו להסכם זה

במועדים ובתנאים הכל כמפורט  ,")ההצעה(להלן: " הקבלןהוגשה מטעמו של 

  ");השירותיםלהלן: "(, במכרז ובהצעה על נספחיו בהסכם זה

הידע הנדרש היכולת וכוח האדם הנדרש על מנת לספק לחברה את  קבלןול  והואיל:

  ;השירותים

ת המוסכם ביניהם על הכתב, כמפורט בהסכם אלהעלות  מעונייניםוהצדדים   והואיל:

  זה להלן:

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

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם  .1.1

  על סמך האמור במבוא.

ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכיי פרשנותו של כותרות הסעיפים הינם לשם  .1.2

  הסכם זה.

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.3

 הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עימו. .1.4

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם  .1.5

 במכרז.

הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, ואין בהוראות הסכם זה  .1.6

כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאית החברה על פי המכרז, ולא 

 ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על הוראה מהוראות המכרז.

בים הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחוי .1.7

 וככל שהן ישימות על הוראות הסכם זה.

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה  .1.8

 יחולו הוראות הסכם זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

    השירותים . 2

בזאת לספק לחברה את מתחייב  הקבלןו קבלןהחברה  מוסרת  בזאת  ל .2.1

סכם זה ובהתאם להוראות והנחיות לה נספח א'והכל כמפורט ב השירותים,

נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי המתאם על פי הגדרתו בהסכם זה וזאת 

יבצע את השירותים באופן  הקבלןבשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה. 

 שוטף ורצוף מיד עם קבלת בקשה לביצועם.

לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה,  מתחייב הקבלן .2.2

 .להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין חברה,בהתאם לדרישות ה

מוסכם ומוצהר בזאת כי החברה תהא רשאית לשנות, ללא צורך בהתייעצות או  .2.3

, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן הקבלןבהסכמת 

  ם.תי וזניח, את העלות הכלכלית של מתן השירותישאינו בלתי משמעו
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   : הקבלןהצהרות  . 3

   :מצהיר ומתחייב כדלהלן הקבלן  

  

ויודע את הדרישות ממנו ואת טיב, היקף ואיכות העבודה הנדרשת  מכירבדק  .3.1

  ממנו.

הינו בקיא, מתמחה ומנוסה ובעל כל ההיתרים והרשיונות הנדרשים למתן  .3.2

  השירותים.

הניסיון, כוח אדם מקצועי ומיומן והיכולת, לשם מילוי כל הינו בעל הידע,  .3.3

 התחייבויותיו עפ"י חוזה זה לשביעות רצונה המלא של החברה.

הקבלן מצהיר כי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות, הם נכונים ומתאימים  .3.4

ויהוו תמורה סופית ומלאה להתחייבויות הקבלן מכוח ההסכם. יובהר כי לא 

יעה של הקבלן לתשלום נוסף או טענה על פטור מהתחייבות, תתקבל שום תב

הבנה או חוסר מידע או טעות וכיו"ב (לרבות תנאים גיאולוגיים, -בטענה של אי

 סטטוטוריים וכל מידע דומה אחר). 

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה הנקובה  .3.5

דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל בהסכם והמחירים בכתב הכמויות מניחים את 

  התחייבויותיו לפי ההסכם.

 יבצע את המוטל עליו עפ"י הוראות חוזה זה באופן איכותי ומקצועי. .3.6

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מצהיר כי במידה וההתקשרות עימו נעשית  .3.7

בעקבות מכרז פומבי, הוא ועובדיו עומדים בתנאי הסף הקבועים במכרז לביצוע 

  פרויקט זה.

 אין כל מניעה, בין בדין ובין בהסכם, המונעת או מגבילה התקשרותו בחוזה זה. .3.8

במקרה של סתירה בין הוראות איזה שהוא חלק של ההסכם, או בין חלקים  .3.9

 שונים של ההסכם, יש לנהוג כאמור להלן:

יכריע הכתוב בחלק זה להסכם  -נושאים מסחריים ו/או משפטיים  .3.9.1

תוקן) על פני כל חלק אחר של  (אם 3) וכפי שתוקן בחלק 2(חלק 

 ההסכם. 
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יכריע האמור במסמכים הטכניים (כתב הכמויות  –נושאים טכניים  .3.9.2

הוראות שאינן טכניות המפורטות  –ו/או המפרט הטכני). יובהר 

 לחוזה.  2במסמכים הטכניים לא יגברו על האמור בחלק 

לפירוש  משמעות, אפשרות-התאמה, דו-כמו כן, בכל מקרה אחר של סתירה, אי . 3.10

שונה וכיוצא באלה בין הנספחים השונים לבין עצמם או בינם לבין הסכם זה, 

יקבע ראש האגף הרלוונטי בחברה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את שאלת 

העדיפות בין המסמכים. הכרעתו של ראש האגף תהא סופית ומחייבת, והקבלן 

  ינהג על פי הוראותיו.

תכניות והמסמכים שיקבל מאת החברה הקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל ה . 3.11

כל אי המתאם מיד לאחר קבלתם, להביא לתשומת ליבו של  המתאםו/או מידי 

התאמה ו/או אי בהירות ו/או טעות שמצא בהם או כל טעות במידות ולדרוש 

הוראות בקשר לאי ההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות. במקרה  מהמתאם

קבלן חובת ההוכחה כי לא ניתן היה לגלות שלא מצא כאמור במועד, תחול על ה

בבדיקה סבירה את אי ההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות, אלא אם דרש 

  ולא קיבלן. מהמתאםהוראות מבעוד מועד 

    מניעת שוחד ואי קבלת דמי תיווך . 3.12

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן :  הקבלן

בשמם, לא  , מנהליו, מורשי החתימה בו, עובדיו ומי מטעמם אוהקבלן .3.12.1

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

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

לעובד של החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, במטרה להשפיע 

במישרין או בעקיפין, על מעשה או החלטה של החברה ו/או של נושא 

 עובד בחברה, בקשר להסכם ו/או בקשר לכל דבר אחר. משרה ו/או

שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם  .3.12.2

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

 מנת לקבל מידע סודי ו/או לפעול כנגד התחרות במסגרת ההסכם.

ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל,  הקבלןבכל מקרה בו התעורר חשד סביר כי 

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

יהיו טענות /ואו דרישות כנגד החברה בעניין זה. במקרה  קבלןאת ההסכם, מבלי של

לא יהיה רשאי להשתתף במכרזי החברה ו/או להיות צד  הקבלןזה, מובהר בזאת כי 

  וזה מול החברה.לח
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  היתרים, רישיונות ואישורים: . 4

מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים  הקבלן .4.1

בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות 

 יידרש לכך על ידה.בכל עת ש לחברהמתחייב להציגם  הקבלןהמוסמכות. 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות  חברהמתחייב להודיע ל הקבלן .4.2

על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם 

 יו.להסכם זה על נספח

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן  הקבלן .4.3

 השירותים המפורטים בהסכם זה

  :הקבלןיחסי החברה ו . 5

היינו נותן שירות עצמאי ובלתי תלוי וכל  הקבלןומוסכם בין הצדדים כי מוצהר  .5.1

פעולותיו ושירותיו עפ"י חוזה זה נעשות על ידו, בעבורו, ועל חשבונו. כל היחסים 

שבין הצדדים הם יחסים מסחריים בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי עובד 

  .מעסיקו

 מסופקים על ידו הקבלןאשר ניתנים לחברה מטעמו של  רותיםישהכי  מוסכם .5.2

כוללת את כל  הקבלןיקבל כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין, כאשר התמורה אותה 

חברה, ולא שכיר בכ לידיו אילו היה מועסק התנאים הסוציאליים שהיו משולמים

כל טענה בדבר זכאותו לקבלת כל סכום בגין הפרשי שכר ו/או  הקבלןתישמע מצד 

 (לרבות חופשה, הבראה, פנסיה, פיצויים וכו').  נאים סוציאלייםת

ור בהסכם זה לא תהיה סמכות להעסיק אדם בשם החברה ושום דבר האמ קבלןל .5.3

לקבל על עצמו מטעם החברה או בשמה איזו שהיא  לא יתפרש כמסמיך את הקבלן

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

 בכתב.ו

ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או מי מהם לבין החברה  הקבלןאין ולא יהיו בין  .5.4

ו/או לפועלים  קבלןואין בהוראות חוזה זה המתייחסות ל מעסיקכל יחסי עובד 

יישא בכל  הקבלןו מעסיקמטעמו כדי לקשור בין מי מהם לבין החברה יחסי עובד 

 ים מטעמו.התשלומים והחבויות לעובדיו ו/או הפועל

מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו עוסק עצמאי וכי הוא בעל תיק של עצמאי  הקבלן .5.5

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

 הרלוונטיות על הכנסותיו והוצאותיו.
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כלפי החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד.  הקבלןזכויותיו הכספיות של  .5.6

כמפורט בנספח א' על כל פרטיו, הינה תמורה  קבלןהתמורה המשולמת למוסכם כי 

כוללת וסופית, הכוללת את כל התשלומים המגיעים לו (ברוטו), והוא לא יהא זכאי 

לכל תשלום נוסף מכל מין וסוג שהוא לרבות לא לזכויות הניתנות לעובדים שכירים. 

יו חלות על החברה אילו תמורה זו כוללת בתוכה את כל ההפרשות הסוציאליות שה

(לרבות פיצויי פיטורין, חופשה, הבראה,  מעסיקהתקיימו בין הצדדים יחסי עובד ו

 ביטוח לאומי וכיו"ב).

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מסכימים הצדדים ומאשרים כי, היה ומסיבה כל  .5.7

שהיא יקבע על ידי בית משפט, בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, 

הינו עובד ולא נותן שירות עצמאי ביחסיו עם החברה, וכי שררו יחסי  הקבלןכי 

בינו לבין החברה, יחולו ההוראות כדלקמן, וזאת רטרואקטיבית  מעסיקעובד ו

 ממועד תחילת היחסים בין הצדדים: 

, קבלןבמקום התמורה האמורה בנספח א' (על כל פרטיו) ששולמה ל .5.7.1

 (להלן: "התמורה המופחתת"). 40% -תבוא תמורה מופחת ב

מוסכם בין הצדדים כי במקרה כזה תבוא התמורה המופחתת במקום  .5.7.2

 קבלן, ויראו את הקבלןהתמורה ששולמה ו/או צריכה הייתה להשתלם ל

כזכאי לתמורה המופחתת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין 

 הצדדים.

יה ה הקבלןמובהר בזאת כי "התמורה המופחתת" היא התמורה ש .5.7.3

משיקוליו שלו  הקבלןבין הצדדים ואולם  מעסיקמקבל לו היו יחסי עובד ו

ביקש לקיים את ההתקשרות כ"נותן שירות עצמאי". ההפרש בין 

התמורה לתמורה המופחתת נובע מההפרשות הסוציאליות שהיו חלות 

 . מעסיקעל החברה אילו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ו

ק, כי כל הסכמים קיבוציים או הסדרים מוסכם ומוצהר, למען הסר ספ .5.7.4

 הקבלןאחרים והזכויות והחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי 

 והחברה.

יהיה להחזיר לחברה מיידית כל סכום ששולם לו מידי חודש  הקבלןעל  .5.7.5

בחודשו החל ממועד תחילת היחסים בין הצדדים, ואשר עולה על 

י הצמדה וריבית התמורה המופחתת. לסכומי ההחזר יתווספו הפרש

לשנה על הקרן הצמודה. מדד הבסיס לחישוב  4%צמודה בשיעור של 
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הפרשי ההצמדה, יהיה המדד הידוע במועד בו בוצע על ידי החברה 

 להחזיר. קבלןהתשלום אותו יהיה על ה

או לצד ג' כלשהו, על פי  קבלןאם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל שהוא ל .5.8

 הקבלןרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי קביעה של רשות מוסמכת, ל

 הקבלןבין הצדדים, יהיה על  מעסיקהיה עובד של החברה וכי התקיימו יחסי עובד ו

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

מבלי לגרוע  –ולהגיש תביעה נגדית להחזר  הקבלןסכומים אלו מכל סכום שיתבע 

 מכל זכות או סעד השמורים לחברה.

למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או  .5.9

בינו לבין החברה  מעסיק –נזק שיגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד 

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

 .מעסיק –ביחסי  עובד 

את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא החברה  הקבלןבכלל זה ישפה  . 5.10

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

באם תחויב. חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין בין 

 מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.

, יחולו עליו גם לאחר סיומו של הסכם זה הקבלןשהוטלו בסעיף זה על  החבויות . 5.11

 מכל סיבה שהיא.

  תקופת ההסכם . 6

  תקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח "א" להסכם (להלן: "תקופת ההסכם"). .6.1

) לעיל תהיה החברה רשאית להביא ההסכם לידי גמר לפני 1( על אף האמור בס"ק .6.2

יום מראש  30תום תקופת ההסכם או להפסיקו בהודעה מראש בכתב לחברה 

 הקבלןוזאת, מבלי שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה. הופסק ההסכם כאמור יהא 

זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה, 

 ד סיום ההסכם.כמוע

מודגש, כי ההסכם ישאר בתוקפו עד מועד סיום תקופת האחריות והתחזוקה לכל .6.3

מוצר. בכל מקרה, האחריות עבור כל מוצר תיוותר בתוקפה, גם לאחר תום תקופת 

 ההתקשרות.

או במקרה של ביצוע פשע על  הקבלןבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד .6.4

 הסכם זה ללא התראה מוקדמת.תהא החברה רשאית לבטל  – ידו
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ידי החברה, לא תהיה על החברה חובה לפצות -בכל מקרה של ביטול ההסכם על.6.5

או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם  הקבלןאת 

 עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.

ד מחויב להעביר למשר הקבלןבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, .6.6

את כל החומר שברשותו והשייך לחברה או את כל העבודה שעשה עבור החברה 

אינו רשאי  הקבלןעד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי 

 לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

יוצרים יחולו גם למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות .6.7

 לאחר הפסקת הסכם זה.

  תיאום ופיקוח . 7

  ").המתאםאו נציגו (להלן: "  כמפורט בנספח אנציג החברה לצרכי הסכם זה הינו  .7.1

מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה תוך שיתוף פעולה  הקבלן .7.2

 הקבלןעם המתאם ולקבל ולמלא את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות 

  חובותיו על פי הסכם זה, או על פי כל דין.ומ

ימסור למתאם, ועל פי בקשת המתאם, דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע  הקבלן .7.3

  השירותים מידי פעם בפעם וכן תמסור למתאם כל הסבר שיידרש על ידו.

שיוביל את ביצוע  , כמפורט בנספח א,ימנה עובד בכיר ומנוסה מטעמו הקבלן .7.4

השירותים של החברה, בעל נסיון ישיר ומוכח בביצוע שירותים כאמור בהסכם זה, 

שתפקידו יהיה ביצוע ותיאום השירותים מול החברה ויהיה זמין באופן סביר לפניות 

 ").נציג החברההמתאם בכל שעות היממה (להלן: "

ישור המתאם, תוך לוח זמנים מפורט: לאחר חתימה על ההסכם, יגיש הקבלן לא .7.5

יום, תכנית עבודה ולוח זמנים מפורטים במתכונת שתידרש על ידי המתאם,  21

התואם את לוח הזמנים הכלול במסמכי ההסכם והמפרט כיצד מתכוון הקבלן 

לעמוד בלוח הזמנים הנ"ל. הקבלן יגיש פירוט נוסף ו/או תכנית עבודה למתאם על 

 בהתאם לדרישת המתאם או נציגו. פי דרישה. הקבלן יעדכן את הלו"ז הקיים

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, ההצעה בכתב בדבר לוח  .7.6

הזמנים, תוגש ע"י הקבלן ותתוקן מזמן לזמן עד שתאושר על ידי המתאם, לפני 

מועד התחלת ביצוע העבודה. כל איחור של הקבלן בהגשת ההצעה לא יביא למתן 

עד סיום העבודה או השלמתה.  שינוי בלוח הזמנים, הכלול ארכה כל שהיא לגבי מו
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במסמכי ההסכם וכל ארכה לקבלן יהיו בתוקף רק אם אושרו בכתב על ידי המתאם 

 או שהקבלן זכאי להם בהסתמך על הוראות המפורשות של ההסכם. 

ככל שתשולב עבודת הקבלן בעבודתם של קבלנים נוספים בכל דרך שהיא, יתחשב  .7.7

ה זו ביחס ללוח הזמנים שעליו להגיש מעת לעת על פי הוראות סעיף הקבלן בעובד

  זה. לוח הזמנים יכלול בתוכו לוח זמנים מפורט לכל אחד מקבלני המשנה הנוספים.

ימים מיום קבלת צו  7: הקבלן יתחיל בביצוע העבודות תוך צו התחלת עבודה .7.8

קדם יותר התחלת עבודה מאת המתאם, או בכל תאריך אחר מאוחר יותר או מו

המצוין בצו התחלת עבודה כמועד להתחלת העבודות. להסרת ספק, התקופה 

שבה יתארגן הקבלן לקראת ביצוע העבודה (לרבות בירורים ברשויות, בדיקות, 

מדידות, ארגון תוכניות, חומרים וציוד, וכיוצא בזה) כלולה בתקופת ביצוע העבודה 

צו התחלת עבודה, או הארכה של ולא תינתן לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב ב

תקופת ביצוע העבודה כפי שנקבע בהסכם זה, בשל תקופת ההתארגנות או קשיים 

  בלתי צפויים בהתארגנות.

מוסכם ומוצהר בזאת כי דחיית /הפסקת / ביטול עבודה בשל אילוצים תפעוליים:  . 8

החברה  מועד ביצוע העבודות יהיה כפוף תמיד לאילוצים תפעוליים מצידה של החברה.

חודשים ו/או להפסיקן ו/או לבטלן  3רשאית לעכב את תחילת העבודות לתקופה של עד 

יום, ולקבלן לא  14עקב אילוצים תפעוליים, מכל מין וסוג שהוא, בהודעה מראש של 

יהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד החברה ויהיה זכאי רק לתמורה בגין עבודה 

 .ות של ההסכם. תנאי זה הינו תנאי יסודי להסכםשביצע בפועל בהתאם לכתב הכמוי

על אף כל האמור התארכות הפרויקט / הלו"ז לרבות עקב מעשי החברה וכיו"ב:  . 9

ומשתמע מהסכם זה, מוסכם ומוצהר בזאת כי לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה 

ה כלשהי כנגד החברה, כספית ו/או אחרת, בגין התארכות לו"ז ו/או הפרויקט מכל סיב

שהיא, לרבות כל התארכות לו"ז בגין מעשי ו/או מחדלי החברה. מוסכם ומוצהר בזאת 

כי בכל מקרה הקבלן יהיה זכאי רק לתמורה בגין עבודה שביצע בפועל בהתאם לכתב 

הכמויות של ההסכם ו/או לתשלומים כאמור בהסכם זה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין 

ת, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב במפורש התארכות לו"ז של הפרויקט או העבודו

 בין הצדדים. תנאי זה הינו תנאי יסודי להסכם.

   תמורה ותנאי תשלום .10

התמורה בגין השירותים תהיה כאמור בהוראות נספח "א". לתמורה הנ"ל ייווסף  . 10.1

  מע"מ כשיעורו על פי דין.
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מפורט עבור סה"כ השירותים  לחברה חשבוניות מס כדין עם חשבון הקבלןיגיש  . 10.2

  שסיפק. 

, הוצאות, אש"ל, צילומים וכלל השירותים הקבלןסכום זה כולל שכר של צוות  . 10.3

האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים. למען הסר ספק, החברה לא 

כל סכום נוסף כגון החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך מראש  קבלןתשלם ל

  ובכתב.

ימים מתום החודש בו הומצא  45-מצעות מס"ב לא יאוחר מהתשלום יועבר בא . 10.4

 (או החשבון המתוקן), בכפוף לאישור המתאם וכנגד חשבונית מס בלבד.החשבון 

  שימוש בכלים ובחומרים  .11

ועל  הקבלןכל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי  . 11.1

 חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו  הקבלןכל הכלים והחומרים בהם יעשה  . 11.2

 ה.מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם ז

כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד  ,מובהר . 11.3

  .כהפרת הסכם זה –לכל דבר ועניין  –ג' תחשב 

 הוראות הבטיחות בעבודה .12

תחול האחריות המלאה בכל הנוגע לנקיטת אמצעי הבטיחות בביצוע  הקבלןעל  . 12.1

העבודות ועליו למלא אחר כל הוראות הבטיחות של החברה והוראות אגף 

  הבטיחות של החברה, כמפורט בנספח ב'. 

 1500בגין כל הפרה של הוראת בטיחות, יחויב הקבלן לחברה פיצוי מוסכם בגובה  . 12.2

גובה הערבות. בנוסף, החברה תהא רשאית, במקרה  ש"ח, ובמצטבר עד לתקרת

של הפרה חמורה, להגדיל את גובה הפיצוי המוסכם בגין הפרה בודדת של הוראת 

בטיחות כאמור עד לגובה ערבות הביצוע, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי 

שלקבלן תהא כל תביעה או טענה בקשר עם האמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

החברה רואה בעבירות הבטיחות כהפרה חמורה של ההסכם: עישון בשטח יצוין כי 

המתקן, שימוש בטלפון נייד בשטח תפעולי, אי עמידה בתנאי היתר העבודה או 

היתר הביצוע, עבודה באש ללא היתר, עבודה בגובה ללא היתר או ללא הדרכה 

דות עבו -לעבודה בגובה בתוקף, הכנסת עובד לעבודה ללא הדרכת בטיחות, 

ללא ביטוחים לכלים או ללא רישיון הפעלה מתאים או ללא  JCB מנוף/מניטו/

תסקירים הנדרשים ע"פ חוק, שינוי מצב תפעולי של מערכות ללא אישור, חפירה 
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ללא אישור כל הגורמים הרלוונטיים על העדר תשתיות בתוואי, יובהר כי החברה 

ות נוספות מהוות הפרה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לקבוע כי עבירות בטיח

  חמורה של ההסכם, בהתאם לאמור בסעיף זה.

בלי לגרוע מכל דרך גבייה אחרת, רשאית החברה לנכות סכום הפיצויים מכל כסף  . 12.3

שהוא הנמצא בידה והמגיע או אשר יגיע לקבלן ו/או לגבותם על ידי מימוש הערבות 

א ישחרר את הקבלן הבנקאית. התשלום של פיצויים או ניכוי של סכום הפיצויים ל

מהתחייבותו לסיים את העבודות בזמן או מכל התחייבות או חבות המוטלת עליו 

  מכוח ההסכם או מכוח הדין.

אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מזכות כלשהי של החברה על פי ההסכם ו/או על  . 12.4

  פי הדין, לרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזק שנגרם בפועל לחברה עקב הפיגור.

   הקבלןות אחרי .13

 הקבלןיישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו על ידי  הקבלן . 13.1

ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו מכל סיבה שהיא לכל נזק על פי 

 כל דין, כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.

בכל תשלום, הוצאה או נזק שייגרמו על  מוסכם בין הצדדים, כי החברה לא תשא . 13.2

ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו לכל נזק, על פי כל  הקבלןידי 

 ד.בלב הקבלןדין וכי אחריות זו תחול על 

על  העל כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו ל החברהמתחייב לשפות את  הקבלן . 13.3

ו/או המועסקים על ידו מכל סיבה שהיא  ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו הקבלןידי 

כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של  הקבלןהנובעים ממעשיו או מחדליו של 

 .החברההסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר  . 13.4

ידור, אורות, שלטי אזהרה, העבודה בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה, ג

אמצעי " -פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות (להלן 

") לביטחונם ולנוחותם של הציבור, עובדי הקבלן, קבלני משנה ועובדיהם בטיחות

וגורמים אחרים המועסקים באתר וצדדים שלישיים כלשהם, בכל מקום שיהיה צורך 

, או שיהיה דרוש על פי כל דין, או על פי הוראה המתאםבכך, או שיידרש על ידי 

  וליסות הביטוח.מצד רשות מוסמכת כלשהי, או עפ"י כל הוראה הקבועה בפ

הקבלן יהיה אחראי לגבי כל הסיכונים והחבויות מכל סוג שהוא הנובעים או  . 13.5

הקשורים או הכרוכים בביצוע העבודות והשלמתן לרבות עבודות האחזקה שלאחר 
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השלמת העבודות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות הקבלן תכלול את 

כים בטיבו של האתר וסביבותיו והיא כל הסיכונים והחבויות המתעוררים או הכרו

תחול גם לגבי תאונות, נזקים שעלולים לקרות לאדם כלשהו ו/או לרכוש כלשהו 

וגם לגבי כל הסיכונים והחבויות הכרוכים בהעסקת עובדים, מוזמנים, נציגים 

 ושליחים על ידי הקבלן ואלה הכרוכים בהעסקת קבלני משנה על ידו. 

שהן במתקנים קיימים של החברה או בקרבתם, במידה שתתבצענה עבודות כל . 13.6

תחולנה הוראות סעיף זה המתייחסות לכך. הקבלן ישים לב לכך שבאתר ו/או 

בשטחים הגובלים בו ו/או בדרכי הגישה לאתר קיימים נוזלים דליקים וגזים, מיכלי 

קרקעיים, צינורות ואביזרים -דלק, מתקנים מכאניים, קווי חשמל עיליים, כבלים תת

הקרקע ומתחת לקרקע המובילים נפט גולמי, מוצרי נפט, גזים וחומרים אחרים. על 

על הקבלן לחקור ולוודא טיבם ומיקומם של אותם דברים ולהודיע ולהזהיר את 

המשנה שלו וכל האנשים המועסקים על ידו או עבורו באתר על הסיכון -קבלני

  שבדבר.

ידם יהיו בקיאים וימלאו  המשנה שלו וכל האנשים המועסקים על-הקבלן, קבלני . 13.7

העזר, התקנות, הפקודות והצווים -בקפדנות אחרי כל הדינים, החוקים, חוקי

העשויים להשפיע על ביצוע עבודה בשטחים מהסוג הנ"ל ו/או בסמיכות לחומרים 

מן הסוג הנ"ל וכן יהיו בקיאים וימלאו כאמור אחר כללי הבטיחות וכללי מניעת 

  ה. שריפות שהוצאו על ידי החבר

הכניסה למתקנים הקיימים של החברה מוגבלת, ורק אנשים שברשותם רישיונות  . 13.8

כניסה בעלי תוקף שהחברה הוציאה למטרה זו יורשו להיכנס לאותם מתקנים. 

הקבלן ידאג להתעדכן בדבר התקנות ו/או הכללים ו/או ההוראות החלים על 

לן מתחייב למלא הכניסה למתקני החברה ועל הוצאת רישיונות כאמור לעיל; הקב

  בקפדנות אחר אותן תקנות ולהשיג על פיהן את רישיונות הכניסה לעובדיו ולפועליו. 

יתר על כן, כאשר תדרוש זאת החברה, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים כדי 

למנוע כניסתם ללא רשות של אנשים המועסקים על ידיו או של אנשים אחרים לתוך 

 2את על ידי הקמת גדרות ארעיות שגובהן לפחות השטח של מתקנים קיימים, וז

  מטר והן על ידי התקנת שערים ודרכי גישה, הצבת שומרים וכיו"ב.

עקב הסיכונים הכרוכים בהפעלת טלפון סלולארי במתקני החברה בשל חומרים  . 13.9

דליקים או נפיצים הקיימים בהם חל איסור מוחלט על כל שימוש (לרבות קבלת 

ר טלפון סלולארי בשטח מתקני החברה ו/או באתרי שיחה או שידור) במכשי
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העבודה, למעט שימוש בתוך כלי רכב הנוסע בדרכים סלולות המוכשרות ומיועדות 

  לנסיעה ובמשרדי המתקן. 

נשיאת מכשיר נייד במקום שחל איסור שימוש כאמור לעיל, תהיה במצב מנותק  .13.10

לידע מראש כל מי למניעת קבלת שיחות). על הקבלן  - PWRוסגור בלבד (לחצן 

שנכנס מטעמו למתקן של החברה על הגבלות השימוש המצוינות לעיל והוא אחראי 

  כלפי החברה לקיום ההוראות הנ"ל.

 זכויות יוצרים .14

 ותוצאותיהם יהיו קניינה של החברה. הקבלןהשירותים שיסופקו על ידי  . 14.1

על פי ככל שלא יפגע האמור לעיל, התוצרים אשר פותחו במסגרת מתן השירותים  . 14.2

 המכרז וההסכם שייכים באופן בלעדי לחברה.

באופן עצמאי וכן רכיבים גנריים, מתודולוגיות, שיטות  הקבלןמידע שפותח ע"י  . 14.3

עבודה, ידע מקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי עבודות ו/או תפישות שאינם 

ו/או לגוף  קבלןיחודיים לחברה ושלא פותחו במסגרת מתן השירותים יהיו שייכים ל

 .המחזיק בזכויות בגינם על פי חוק

באופן עצמאי  הקבלןלחברה שמורה הזכות לעשות כל שימוש במידע שפותח ע"י  . 14.4

וכן ברכיבים גנריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע מקצועי, רעיונות, מערכות, 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשם מתן  מוצרים, נהלי עבודות ו/או תפישות,

 תים בהתאם למכרז.השירו

ם, לא יהיה רשאי להשתמש בכל חומר שהוכן על ידו לצרכי מתן השירותי הקבלן . 14.5

במסגרת מתן השירותים, לצרכיו הפנימיים או לצרכי  חברהושולם בגינו ע"י ה

 החברה.אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מ ת,עבודות אחרו

כחלק מהסכם  לןהקבעל ידי  הלפרסם כל חומר שיימסר ל תרשאי תהא החברה . 14.6

 ת". , או למי שיצר את החומר "הזכות המוסריקבלןבלבד שתישמר לה, וז

  סודיות  .15

, מנהליו, עובדיו והפועלים בשמו, לא יפרסמו כל מידע, לרבות תוכניות, חוות הקבלן . 15.1

דעת, מסקנות, דוחות, ממצאים וידיעות אחרות, הכרוכים במתן השירותים, או 

תים או שהגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע בהליך שנעשה עקב ביצוע השירו

 היתר מראש ובכתב מאת החברה. הקבלןהשירותים, אלא אם יקבל 
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, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן שירותי הייעוץ הקבלן . 15.2

בהתאם להוראות חוזה זה, מתחייבים לשמור על סודיות שירותי הייעוץ ויחתמו על 

" לחוזה זה ומהווה חלק בלתי גסודיות המצורפת כנספח "התחייבות לשמירת 

  נפרד הימנו.

מתחייב בזאת להחתים כל אדם הפועל מטעמו בהתאם להוראות חוזה זה,  הקבלן . 15.3

" ולהמציא עותק לחברה מייד געל התחייבות לשמירת סודיות כאמור בנספח "

ת הסכם לא יהיה רשאי להעסיק אדם, לצורך ביצוע הוראו הקבלןלאחר החתימה. 

  זה, אלא אם כן חתם אותו אדם על התחייבות לשמירת סודיות כאמור.

לחברה על פי דרישתה פרטים  הקבלןמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ימסור  . 15.4

מלאים על העובדים מטעמו במתן השירותים, והחברה תהיה רשאית לדרוש 

ר עלול שלא להעסיק אדם מסוים במתן השירותים, אם היא סבורה כי הדב הקבלןמ

 יהיה חייב לציית להוראות החברה בהקשר זה. הקבלןלפגוע בסודיות הדרושה. 

יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא  הקבלןמובהר, כי  . 15.5

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

 ניגוד עניינים .16

קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק  מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא הקבלן . 16.1

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 

  " לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. דניגוד עניינים כמצורפת כנספח "

לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם  הקבלןמן האמור,  מבלי לגרוע . 16.2

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

 לחברה בכל מקרה שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.

מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר  הקבלן . 16.3

חר ביטולו או סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יעסיק, בין חודשים לא

במישרין ובין בעקיפין, מי מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש 

 ובכתב.

  ביטוח   .17

ומהתחייבויותיו של נותן השרות בין על פי דין ובין על פי  מאחריותומבלי לגרוע  . 17.1

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

כל תקופת השירותים בהתאם לחוזה, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם לחוזה ו/או 
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"ביטוחי נותן כדלקמן (להלן:  2'ועל פי כל דין, פוליסות ביטוח כמפורט בנספח 

 השרות");

 . 1'והוראות הביטוח לחוזה זה הינן כמפורט בנספח  . 17.2

  ערבות לביצוע ההסכם .18

לחברה במועד  הקבלןמכוח ההסכם, ימציא  הקבלןלהבטחת ביצוע כל התחייבויות  . 18.1

חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לביצוע ההסכם בסך 

 מקסימאלי של ההסכם.) מההיקף ה10%השווה לעשרה אחוזים (

. קבלןסכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן או כפי שתודיע החברה ל . 18.2

  בלבד. הקבלןכל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות האמורה יהיו על חשבנו של 

יהיה חייב  הקבלןהחברה תהיה זכאית להיפרע מהערבות כל סכום כסף שהוא ש . 18.3

לשלם לחברה מכוח ההסכם ו/או מכוח הדין בגין תשלומים, נזקים, הפסדים, 

התחייבויותיו  הקבלןפיצויים, הוצאות וכיו"ב שנגרמו לחברה וכן בכל מקרה בו הפר 

את  הקבלןלפי הסכם זה. חילטה החברה את הערבות או כל חלק ממנה, ישלים 

ור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות לסכום המקורי. בכל מקרה כאמ

סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, הכל לפי שיקול 

  דעתה.

 יום נוספים.  90-ביצוע העבודות וללמשך כל תקופת הערבות תהיה בתוקף  . 18.4

יאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות וימציא אישור בכתב על כך לחברה,  הקבלן . 18.5

  . (ארבעה עשר) יום לפני פקיעת הערבות 14 -וזאת לא יאוחר מ

את תקופת תוקפה של הערבות כאמור, תהא החברה זכאית  הקבלןלא האריך  . 18.6

עד למלוא סכום הערבות ו/או בנוסף  קבלןלעכב כל כספים המגיעים או אשר יגיעו ל

ל כך לגבות את סכום הערבות בטרם פקיעתה ולשמור את הכסף בידה עד ע

. אין בהפעלת סמכויות החברה על מכוח ההסכם הקבלןלהשלמת כל התחייבויות 

פי סעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים לחברה לפי הסכם זה 

מכוח  קבלןעים לאו לפי כל דין, ובכלל זה מזכויותיה של החברה לעכב כספים המגי

 הוראות אחרות של ההסכם.

זה תיחשב כהפרה יסודית  16מבלי לגרוע מיתר סעיפי הסכם זה, הפרה של סעיף  . 18.7

  של ההסכם.
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    ביטול .19

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

  של תקופת ההסכם, בכל אחד מהמקרים הבאים: ההסכם ו/או ולהביא לסיומה מיידית

אינו מבצע את השירותים, או שהפסיק לבצע  הקבלןאם יתברר בעת כלשהי כי  . 19.1

  אותם במידה המתקבלת על הדעת.

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

על עסקיו ו/או מטלטליו ולא  או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול

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

הורשע  הקבלןכתב אישום ו/או מנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או  הקבלןהוגש כנגד  . 19.3

  בפלילים.

  יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת. הקבלןאם  . 19.4

רשאית החברה לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה על אך כל האמור בהסכם זה  . 19.5

 יום מראש, מבלי שהחברה תצטרך לנמק את החלטתה הנ"ל. 30של 

או מי מטעמו או בשמו, יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלת או  הקבלןאם  . 19.6

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

מה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל והן בקשר להסכם או לכל של החברה או מי מטע

  דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

    אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים .20

 הקבלןהינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא  הקבלןבאם 

לחברה, עם חתימתו על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים 

  .1976 -ניהול חשבונות) התשל"ו (אכיפת 

 תעודת השלמה .21

לפי הוראות הסכם זה והוראות  ו/או ההתקנה הסתיים ביצוע העבודה כולה . 21.1

יבחן את העבודה. לצורך והמתאם , בכתב, למתאם, יודיע על כך הקבלן המתאם

את המתכננים, נציגים שימנה הקבלן וכל גורם אחר המתאם בחינת העבודה יכנס 

תהיה סופית ומחייבת. אם לדעת המתאם לנכון, אולם החלטת המתאם שיראה 

לא הייתה העבודה כשירה לבחינה, יורה לקבלן על ביצוע השינויים המתאם 

והתיקונים הנדרשים לדעתו ורק לאחר ביצועם יהיה הקבלן רשאי לדרוש את 

 בחינת העבודה כאמור לעיל. 
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וראות ההסכם ואינה בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לההמתאם מצא  . 21.2

משביעה את רצונו, ימסור לקבלן דו"ח הכולל רשימה של התיקונים ו/או העבודות 

") הדרושים לדעתו, ואת לוח הזמנים להשלמתם, התיקונים" -להשלמה (להלן 

יחול  -. נסתיים ביצוע התיקונים המתאםוהקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע 

לילה. למען הסר ספק, מובהר בזה כי תקופת עליהם האמור לעיל ואילך, וחוזר ח

ביצוע התיקונים נכללת בתקופת ביצוע העבודה לפי ההסכם, ולא תינתן לקבלן 

הארכה כלשהי של תקופת ביצוע העבודה בשל הצורך לבצע את התיקונים או את 

 בחינת העבודה. 

זיק מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכותה של החברה ו/או כל אדם אחר מטעמה, להח . 21.3

בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו התיקונים ולא ניתנה 

תעודת השלמה. אף אם עשתה כן החברה אין הדבר גורע מחובת הקבלן להעמיד 

  את העבודה לבחינה ולבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך ע"י המתאם.

לקויה או חומר פגום למען הסר ספק, העובדה שהמתאם לא פסל עבודה גרועה או  . 21.4

לא תפורש בשום מקרה כאילו יש בה משום השלמה אשר עבורם הוצאה תעודת 

 קבלתם הסופית ולא תגרע מאחריות הקבלן לגביהם.

  אחריות לטיב .22

הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל העבודות, לרבות עבודותיהם של גורמים  . 22.1

  אחראי עליהם.נוספים אשר פעלו מטעם הקבלן או שנקבע כי הקבלן יהיה 

אחריותו זו של הקבלן תכלול תיקון, שיפוץ וחידוש עבודות לקויות, כולל הוצאות  . 22.2

אשר קבלן סביר היה רואה כתוצאה אפשרית  הכרוכות בכך וכן נזקים תוצאתיים

מליקויים, פגמים או אי התאמה להן אחראי הקבלן. אחריות הקבלן תהיה לכל פגם, 

ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש בחומרים או ציוד בלתי 

מתאימים או לקויים, או הפרה אחרת של תנאי ההסכם, הכול לפי קביעתו הסופית 

  של המתאם.

ן יהיה הקבלן אחראי לכל ליקוי, פגם, נזק או קלקול הנובעים מליקוי, טעות או כ . 22.3

השמטה במסמכים, בין שצורפו להסכם ובין שלא, אשר לפי הוראות הסכם זה היה 

  על הקבלן לגלותם.

  תקופת אחזקה ובדק .23

הקבלן יוסיף להיות אחראי לעבודות לתקופת אחזקה של שנה אחת או לתקופה  . 23.1

בהסכם או במפרט הטכני (לפי הארוך שביניהם) מהמועד  אחרת כפי שייקבע
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שנקבע בתעודת ההשלמה לעיל כמועד שבו נגמרו העבודות, ויתקן כל פגם וכל 

קלקול שיופיע או שיתגלה בעבודות במשך אותה תקופת אחזקה לשביעות רצונו 

 של המתאם.

הבדק, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו בעבודות בתוך תקופת  . 23.2

יהא מקורם אשר יהא, יהא הקבלן חייב לתקנם ו/או לבצעם מחדש מיד, הכול 

בהתאם לאמור בסעיף זה. הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים הנדרשים 

כאמור, לפי דרישת המתאם ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן 

תו ליקוי, נזק, לא יאוחר משלושה חודשים מתום תקופת הבדק המתייחסת לאו

 פגם או קלקול.

ימים מתאריך הודעת  15הקבלן יחל בביצוע התיקונים האמורים לא יאוחר מתוך  . 23.3

החברה ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח זמנים שיאושרו ע"י המתאם. אישור 

המתאם לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלן מאחריותו לטיב ביצוע התיקון. לא הביא 

המתאם ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים, רשאי  הקבלן לאישורו של

המתאם לקבוע אותן על חשבון הקבלן. יובהר כי לצורך ביצוע התיקונים יתבקש 

 הקבלן להעביר לחברה את כל אישורי הביטוח הנדרשים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביצוע תיקון כל שהוא לא יפטור את הקבלן מאחריותו  . 23.4

יים ו/או תקלות וקלקולים שיתגלו בתוך תקופת הבדק גם אם יתגלו לתיקוני ליקו

פעם נוספת למרות תיקון שכבר בוצע על ידי הקבלן והוראות ההסכם יחולו גם על 

  תיקון זה.

מחיר ועלות כל התיקונים והעבודות כאמור ועבודות דומות הדרושות לכך, כולל  . 23.5

  ציוד, חומרים וכוח אדם, יהיו על חשבון הקבלן.

ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין התיקונים בהתאם להוראות ההסכם,  לא . 23.6

תהיה החברה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה או ע"י מי מטעמה והקבלן ישפה 

כהוצאות כלליות  15%את החברה שיפוי מלא וישלם לה את כל הוצאותיה ועוד 

  ומימון. סכום ההוצאות יקבע ע"י המתאם. 

לדרוש מהקבלן לעשות את העבודות והתיקונים הדרושים החברה תהיה זכאית  . 23.7

בתקופת האחזקה והבדק בכל זמן שייקבע על ידה. לא עשה הקבלן את התיקונים 

הנדרשים כולם או חלקם או סירב לעשותם כולם או חלקם, או נמנע ממנו לעשותם 

מיד על פי דרישת החברה כי אז תהיה החברה זכאית לבצע את העבודה הדרושה 

ידי כל הסדר שתראה לנכון, וההוצאות לביצוע עבודה כאמור יחולו על הקבלן על 

כאמור לעיל והחברה תהיה זכאית לנכות הוצאות אלה וכל דמי נזק ו/או פיצויים 
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המגיעים לה מסכום הערבות שניתנה על ידי הקבלן מכוח סעיף זה, או מתוך 

  היתרה של הכספים שעוכבו, הכול לפי המקרה.

את עמידת הקבלן בהתחייבויות עפ"י הוראות סעיף זה, תעכב כדי להבטיח  . 23.8

(חמישה אחוזים) מהמחיר הסופי של ההסכם לתקופה המסתיימת  5%החברה 

שלושים יום לאחר תום תקופת האחזקה האחרונה, אלא אם הקבלן ימציא תחת 

 .(להלן "ערבות טיב") זאת ערבות בנקאית

ידי המתאם, בשינויים  בתום תקופת האחזקה תיערך בדיקת העבודה על . 23.9

המחויבים. נוכח המתאם כי הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, 

לרבות ביצוע תיקונים שנדרשו בעקבות פגמים שנתגלו בבדיקת המתאם האמורה, 

ימסור המתאם לקבלן תעודת סיום, המפרטת כי העבודה שהוטלה על הקבלן 

העבודה ו/או התיקונים אשר היו  בהתאם להוראות הסכם זה הושלמה וכי כל

אמורים להתבצע בתקופת הבדק בוצעו אף הם בהתאם להוראות ההסכם 

 ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

משנה ביצוע העבודות בשלמותן, משום סיבה שהיא -הקבלן לא ימסור בקבלנות .23.10

ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכל מקרה לא יעביר קבלן משנה שאושר ע"י 

 את ביצוע העבודות בשלמותן לקבלן משנה  נוסף. החברה

 בדיקות הביטחון וחריגים  .24

טרם תחילת העבודה, ידאג הקבלן כי כל העובדים מטעמו יקבלו את כל האישורים   . 24.1

הנדרשים מטעם מנהל הביטחון של החברה, לצורך עבודה במתקני החברה או 

י שיקול דעתה קווי הדלק. ההחלטה האם לאשר את העובדים נתונה לחברה עפ"

 הבלעדי, ולקבלן לא תעמוד כל טענה בעניין.

 הטיפול באישור עובדי הקבלן יעשה באמצעות יחידת הביטחון בחברה. . 24.2

 יובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה או דרישה בעניין משך זמן קבלת האישורים. . 24.3

תהליך הטיפול כולל בדיקות בטחון כנהוג לגבי מפעלים חיוניים שהינם בעלי  . 24.4

 רגישות ביטחונית ובטיחותית ובהתאם להנחיות הגופים המנחים את החברה.

לא תותר העסקתם של עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל בתחום המתקנים של  . 24.5

 החברה או באתר העבודה אלא באישור מיוחד של החברה.

יובהר כי העסקת עובדים בעלי נתינות זרה או מעמד אחר שאינו אזרח ישראלי  . 24.6

 ור מיוחד ועל הקבלן לקיים התנאים הבאים:מחייב איש
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 העובדים לא יהיו נתיני מדינות ערב ו/או מתחומי עזה ויו"ש.  .24.6.1

עובדים זרים (חו"ל) יאושרו כחריג כקבוצות בלבד, תוצב עליהם  .24.6.2

 אבטחה צמודה שעלותה המלאה תחול על הקבלן.  

כל העובדים אשר יאושרו כחריגים יהיו בעלי אישור העסקה/עבודה   .24.6.3

 קי ותקף הכולל שיוך לקבלן באופן ישיר  על פי כללי משרד הפנים.חו

ככל והחברה תדרוש כי לצורך העסקת העובדים תוצמד להם אבטחה  . 24.7

צמודה, האבטחה תהיה על חשבון הקבלן בלבד ובהתאם לתמחור 

שייקבע על ידי מנהל הביטחון החברה, ולקבלן לא תעמוד כל טענה 

  לגבי היקף האבטחה או מחירה.

 בדים בעלי נתינות זרה ייבדקו ביטחונית בכניסה וביציאה.עו . 24.8

יובהר כי תנאי הכניסה והיציאה למתקני או קווי הדלק של החברה  . 24.9

קובעים כי עובדי הביטחון של החברה רשאים לבצע חיפוש בכליו, 

חפציו, ורכבם של כל הנכנסים והיוצאים, ולא תתאפשר כניסתם של 

 המסרבים לבידוק זה.

אי לתחילת עבודתו של מועמד לעבודה במתקני החברה יובהר כי תנ .24.10

 הוא מילוי שאלון לבדיקה ביטחונית, המצורף לחוזה זה בנספחיו.

עובדים אשר אושרו על ידי מנהל הביטחון ואושרו להיכנס לאתר העבודה ו/או 

למתקן ו/או למסוף, יימסר שמם  לקבלן דרך מנהל המסוף/מתקן ו/או המתאם/ 

  מנהל הפרוייקט .  

יובהר כי רק מועמדים אשר אושרו על ידי מנהל הביטחון ושמם צוין  .24.11

 ברשימות שימסרו לקבלן יוכלו להיכנס למתקן.

יובהר כי תנאי לכניסת העובדים לתחום המתקן הוא זיהוי באמצעות  .24.12

תעודת זהות או תעודת שהייה בארץ או דרכון בר תוקף, לעובדים 

 שאינם אזרחי מדינת ישראל.

כניסתו למתקן יפקיד העובד את התעודה בידי אנשי האבטחה לאחר אישור 

 ותמורתה יקבל תג זיהוי אישי.

 חובה לשאת את תג הזיהוי במהלך השהיה במתקן עד גמר יום העבודה.  
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אין לצאת את תחומי המתקן אלא לאחר החזרת התג וקבלת התעודה 

  שהופקדה.

ום הרכב בשער כניסת כלי רכב של הקבלן לתוך המתקן תותר רק לאחר ריש .24.13

הכניסה. נהג הרכב יחשב כעובד מן המניין של הקבלן ותהליך אישורו יהיה 

 בהתאם. מודגש כי לא תותר כניסת נהג שלא קיבל אישור כאמור בסעיף זה לעיל. 

עובדי הקבלן ימצאו רק ורק בסמוך למקומות בהם מתבצעת  -הוראות כלליות .24.14

הקבלן להסתובב בתחומי  העבודה. מלבד מקומות אלה חל איסור על עובדי

המתקן, אלא באישור מיוחד של המתאם או מנהל המתקן. לא תותר לינה של 

 עובדים בשטח המתקן במשך הלילה.

עובד אשר יחרוג מהוראות הביטחון/בטיחות ו/או הכללים הנהוגים במסוף יורחק  .24.15

  לאלתר והקבלן לא יהיה רשאי להעסיקו לביצוע עבודות עבור החברה.

    מעסיקעובד  שלילת יחסי .25

עצמאי  קבלןכ הקבלןמוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה, פועל 

ו/או עובדיו ו/או  הקבלןבין החברה לבין  מעסיקובלתי תלוי. לא יחולו כל יחסי עובד ו

פוטר בזה מראש את החברה מכל אחריות שהיא, הנובעת  הקבלןהבאים מטעמו. 

  .מעסיק -, בין אם עלול להינתן להסכם זה פירוש של יחסי עובד מעסיקמיחסי עובד ו

  ויתור על זכויות ותיקון ההסכם .26

שום ויתור , הנחה, קבלת תשלום כשלהוא, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו  . 26.1

של אחד הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם 

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

הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי  . 26.2

ו/או ביטול של סעיף מסעיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על 

  ידי שני הצדדים.

חשב בכל הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להת . 26.3

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 

  .הקבלןכל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין החברה לבין 

    איסור העברת זכויות .27

לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות הסכם זה,  לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד הקבלן
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כולן או מקצתו, ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש 

  ובכתב של החברה והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

    סמכות מקומית .28

הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור 

 סכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.והנובע מה

  כתובות הצדדים והודעות .29

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

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

שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. על אף  72הגיעה לתעודתה לאחר 

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:

  

                           

  החברה                            הקבלן  
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  נספח "א"

  

    הנספח . 1

הוראות נספח זה מכילות תנאים מיוחדים לביצוע השירותים, משלימות את הוראות 

ההסכם ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין 

  על כל הוראה בגוף ההסכם. עדיפההוראות ההסכם  תהא כל הוראה בנספח 

 העבודות . 2

כמפורט אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות שירותי עבודות ו

  " המפרט הטכני. 2המפרט הכללי וכמפורט בנספח "א -"1בנספח "א

 נציגי הצדדים . 3

 .     – הקבלןנציג  .3.1

      מנהל ביטחון ארצי מר אבי מורדו.   –המתאם  .3.2

    התמורה . 4

 כמפורט להלן : תמורהתמורת הביצוע המלא של השירותים, תשלם החברה 

  ". 3בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב כנספח "א

 למחירים יווסף מע"מ כדין

 משך הביצוע . 5

 שנים).  3 -ימי לוח (כ 1,065  -משך הביצוע הינו כ .5.1

 הוראות נוספות . 6

ידאג ויהיה אחראי כלפי העובד לקיום על ידו של כל הוראות החוק והדין  הקבלן .6.1

 המס וכיו"ב.דיני הביטוח הלאומי, דיני העבודה, דיני  ובמיוחד

 היקף כספי מקסימאלי . 7

 בתוספת מע"מ כחוק.₪     ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו  .7.1

מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה  .7.2

 הקבלןעבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא.  הקבלןאינה מתחייבת להוציא ל

ופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה בכל מקרה בו מוותר בזאת מראש, בוויתור ס

 סך התמורה יהיה נמוך מהסכום הנ"ל.
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לא יעלה, בכל מקרה, על ההיקף  קבלןמובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם ל.7.3

מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט,  הקבלןהמקסימאלי, בכל מקרה שהוא. 

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 נוספת, למעט 

במקרה של שינויים ותוספות בכתב  בלבד ובאופן מפורש בהם צוין כי הם משולמים 

בהוראות הסכם זה. למרות החריגה מההיקף המקסימאלי של ההסכם וכאמור 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לוודא כי סך כל 

התמורה בגין העבודות לא תעלה על הסכום האמור, ולא תעמוד לא כל טענה 

בעניין זה. זאת למעט במקרה בו החברה הזמינה באופן מפורש ובכתב כאמור 

  –לעיל שינויים בהתאם להוראות הסכם זה. 

סכם ומובהר כי תניה זו הנה תניה יסודית בבסיס הסכמת תש"ן להתקשר עם מו.7.4

  הקבלן בהסכם זה.
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  נספח "ב"

  

  הוראות הבטיחות בעבודה

  

 כללי . 1

לספק לעובדיו את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, לרבות ביגוד, נעליים  הקבלןעל  .1.1

אנטיסטטיות, ציוד מיגון אישי או כל ציוד בטיחות אחר הנדרש ע"פ חוק, תקנות או נהלי 

  הבטיחות בחברה ולוודא שנשמרים כל כללי הבטיחות בביצוע העבודות. 

בבטיחות בעבודה, לרבות יהיה אחראי לקיומם המלא של הוראות כל דין הקשור  הקבלן .1.2

הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות המשנה על פי פקודה זו והוא משחרר את 

החברה וכל הבא מטעמה מאחריות בקשר לקיום, שמירה ופיקוח על הוראות הבטיחות 

 בעבודה, אלא אם נקבע אחרת בכתב ע"י החברה.

תאם להוראות הבטיחות לפעול בה הקבלןבחתימתו על הסכם זה, על נספחיו, מתחייב  .1.3

ואשר  www.pei.co.il של החברה המופיעות בתאר האינטרנט של החברה בכתובת: 

 לבדוק את העדכונים מעת לעת ולפעול על פיהם. הקבלןיעודכנו מעת לעת . באחריות 

 פיצויים מוסכמים בגין הפרה של הוראת בטיחות . 2

גות מסוכנת ומסכנת יובהר כי החברה נוקטת מדיניות של "אפס סובלנות" להתנה .2.1

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

ולחציית קווים אדומים בבטיחות לרבות בנקיטת צעדים משמעתיים והטלת עיצומים 

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

ש"ח,  1500בפיצוי מוסכם בגובה  הקבלןבטיחות, יחויב  בגין כל הפרה של הוראת .2.2

ובמצטבר עד לתקרת גובה הערבות. בנוסף, החברה תהא רשאית, במקרה של הפרה 

חמורה, להגדיל את גובה הפיצוי המוסכם בגין הפרה בודדת של הוראת בטיחות 

תהא כל  הקבלןכאמור, עד לגובה הערבות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי של

 יעה או טענה בקשר עם האמור. תב

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

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

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

גובה ללא הדרכה לעבודה בגובה בתוקף, הכנסת עובד לעבודה ללא עבודה, עבודה ב
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ללא  JCB הדרכת בטיחות, כניסה למאצרת מיכל עם רכב בנזין, עבודות מנוף/מניטו/

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

יות בתוואי, עבודה אישור, חפירה ללא אישור כל הגורמים הרלוונטיים על העדר תשת

ללא קסדה, והכנסת עובד שאינו מאושר למתקן. יובהר כי החברה שומרת לעצמה את 

שיקול הדעת לקבוע כי עבירות בטיחות נוספות מהוות הפרה חמורה של ההסכם, 

  בהתאם לאמור בסעיף זה.

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

ו/או לגבותם על ידי מימוש הערבות הבנקאית. תשלום הפיצויים או ניכויים  לא  לןקבל

מהתחייבותו לסיים את העבודות בזמן או מכל התחייבות או חבות  הקבלןישחרר את 

  המוטלת עליו מכוח ההסכם או מכוח הדין.

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

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

  ההסכם והדין בעניין זה.

 

  

  

_____________            ______________  

  חתימה                                  תאריך          
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  "גנספח "

  

  התחייבות לשמירת סודיות

מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת  הקבלן . 1

 -ניהולי, כספי, ביטוחי  או כל מידע אחר   -הנוטלים חלק בביצוע השירותים, כל מידע 

אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך  הקבלןאשר יגיע לידיעת 

אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע  עבודת הייעוץ, בין במישרין ובין בעקיפין; בין

  ").המידעהשירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים (להלן: "

מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים, על תוכנם או על  הקבלן . 2

היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי מנהל 

  החברה.

את לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מתחייב בז הקבלן . 3

  אלא למטרת ביצוע השירותים.

מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  הקבלן . 4

להגביל את הגישה  הקבלןהנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב 

  ים  מטעמו.למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירות

מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו  הקבלן . 5

מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את 

, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה הקבלןההתחייבויות של 

השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות לא יעסיק אדם בביצוע  הקבלןלחברה. 

  אישית לסודיות בנוסח הנ"ל ומסמך התחייבות נמסר לחברה.

  

  בכבוד רב,

  

________________
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  "דנספח "

  התחייבות למניעת ניגוד עניינים

מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית  הקבלן . 1

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.

ל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל מתחייב להימנע במשך כ הקבלן . 2

 עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

  מתחייב להביא לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל חשש לניגוד עניינים. הקבלן . 3

ה בכל פעולותיו בקשר החבר מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי הקבלן . 4

החברה ולא מתוך  עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת

 שיקולי רווח או שיקולים אחרים.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע  . 5

 החברה. דעת

  

  

_____________            ______________  

  חתימה                                  תאריך          
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  ביטוח -' ונספח 

לערוך ולקיים, על  הקבלןעל פי הסכם זה או על פי כל דין, על  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  . 1

קיימת (ולעניין ביטוח  הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הקבלןחשבון 

שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם), את  5אחריות מקצועית או חבות מוצר, למשך 

, והמהווה חלק 1וכנספח הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין), אצל "אישור עריכת הביטוח"ו "הקבלן"ביטוחי בלתי נפרד ממנו (להלן: 

 ביטוח מורשית כדין בישראל. חברת 

(אין באמור  הקבלןלוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי  הקבלןעל  -נוסחי הפוליסות

 כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין). 

להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן  הקבלןללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על  . 2

רות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת השירותים וכתנאי מוקדם להתקש

להמציא  הקבלןהביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על 

לתקופת ביטוח  הקבלןלידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי 

 1ו לתקופה נוספת כמפורט בסעיף נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/א

 לעיל. 

עומד להיות מבוטל או עומד  הקבלןיודיע למזמין, כי מי מביטוחי  הקבלןבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו  הקבלןלחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 

שינוי לרעה הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או ה

 בביטוח כאמור.

הינם בבחינת דרישה מזערית,  הקבלןמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  . 3

לפי ההסכם ו/או על פי  הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלןהמוטלת על 

ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק  הקבלןכל דין, ואין בה כדי לשחרר את 

  לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

 הקבלןלמזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי  . 4

מה או הרחבה, שיידרשו על מנת לבצע כל שינוי, תיקון, התא הקבלןכאמור לעיל, ועל 

 על פי הסכם זה. הקבלןלהתחייבויות  הקבלןלהתאים את ביטוחי 

מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן  . 5

מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי 

ם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, , טיבם, היקפהקבלן

על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים  הקבלןהמוטלת על 

 כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
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יות לכל אובדן או נזק לרכוש או פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחר הקבלן . 6

לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך  הקבלןאו מי מטעם  הקבלןציוד כלשהו, המובא על ידי 

מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה), ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי 

פי מי שגרם הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כל

 לנזק בזדון.

לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח  הקבלןבנוסף, על  . 7

חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש 

קיף" בגין נזק אחד, ביטוח "מ₪  1,000,000של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.

על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד 

לעיל יחול,  6שלישי) המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 

  ואם. כאילו נערכו הביטוחים האמורים במל

, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על הקבלןבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  . 8

זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור 

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ובמקרה בו השירותים  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, . 9

לדאוג כי בידי קבלני  הקבלן, על הקבלןאו חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם 

 המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. 

מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות  הקבלןמובהר בזאת, כי על 

 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

על אף  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם 

בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח  הקבלןימים ממועד בקשת המזמין מאת  01חלפו 

 כאמור.
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  אישור עריכת הביטוח -1'ונספח 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

DD/MM/YYהאישור(

YY(  

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם 

המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. למידע המפורט בה. המידע 

יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים 

בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב 

  עם מבקש האישור.

  מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטחה  מבקש האישור

שם: תשתיות 

נפט ואנרגיה 

בע"מ ו/או קו 

  מוצרי דלק בע"מ

    שם

  נדל"ן☐

  שירותים ☒

  אספקת מוצרים☒

 -21/035חוזה אחר: ☒

אספקה, עבודות ושרותי 

התקנה ותחזוקת 

מערכות אבטחה 

  טכנולוגיות

  

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☒

  מזמין מוצרים☒

  ______אחר: ☐

  

  ת.ז./ח.פ.

520027293   

510234487  

  ת.ז./ח.פ.

 3מען: הסדנאות 

  הרצליה

  מען

  כיסויים

סוג 

הביטו

  ח

  

חלוקה 

לפי 

גבולות 

אחריות 

או 

מספר 

הפוליס

  ה

נוסח 

ומהדור

ת 

הפוליס

  ה

תארי

ך 

תחיל

  ה

תאר

יך 

  סיום

גבול האחריות/ סכום 

  ביטוח

כיסויים נוספים 

בתוקף וביטול 

  חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 

בהתאם לנספח 

X  

  סכום

  

מטב

  ע
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תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

DD/MM/YYהאישור(

YY(  

סכומי 

  ביטוח

ויתור על  – 309  ₪             רכוש

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

  ראשוניות – 328

  

הרחב

ת 

רכוש 

עליו 

  פועלים

        400,000    

4,000,00          צד ג'

0  

אחריות  – 302  ₪ 

  צולבת

ויתור על  – 309

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

מבוטח  - 321

נוסף בגין מעשי 

  ומחדלי המבוטח 

כיסוי  – 315

  לתביעות מל"ל

  ראשוניות – 328

כיסוי לנזק  – 312

  משימוש בצמ"ה 

רכוש  – 329

מבקש האישור 

  ייחשב כצד שלישי 

  

חבות 

מעבידי

  ם

        20,000,0

00  

 הרחב שיפוי -304  ₪ 

מבוטח  – 319

היה  –נוסף 

וייחשב מעבידו של 
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תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

DD/MM/YYהאישור(

YY(  

מי מעובדי 

  המבוטח 

  ראשוניות – 328

ויתור על  - 309

תחלוף לטובת 

  מבקש האישור 

אחריו

ת 

מקצועי

  ת

        4,000,00

0  

מבוטח  - 321  ₪ 

נוסף בגין מעשי 

 ומחדלי המבוטח 

  ראשוניות – 328

תקופת  – 332

  חודשים) 6גילוי (

דיבה,  – 303

השמצה והוצאת 

  לשון הרע 

מרמה ואי   – 325

יושר עובדים (אם 

  רלוונטי)

פגיעה  – 326

  בפרטיות 

עיכוב/  – 327

  שיהוי 

אובדן  – 301

  מסמכים 

חבות 

  המוצר

        4,000,00

0  

אחריות   – 302  ₪ 

  צולבת

ויתור על  – 309

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור
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תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

DD/MM/YYהאישור(

YY(  

מבוטח  - 321

נוסף בגין מעשי 

  ומחדלי המבוטח

  ראשוניות – 328

תקופת  – 332

  חודשים) 12גילוי (

  

                אחר

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

  )*:ג'לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

  מערכות גילוי וכיבוי אש-050

  מערכות בקרה ושליטה-049

  שירותי תחזוקת מערכות-089

  ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

  משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

  חתימת האישור

  המבטח:
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 נספח ביטחון -נספח ז'


