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  הסכם ההתקשרות -ב'מסמך 

  

ניהול, תיאום, מעקב, בקרה ופיקוח  למתן שירותי תכנון, PD21001533הסכם מס' 

  האשל במסוף נוסף מיכול הקמתבפרויקט 

  

  2022שנערך ונחתם בהרצליה ביום _______ לחודש ______ בשנת   

  

  520027293תשתיות אנרגיה בע"מ, ח"פ   בין:

  , הרצליה3מרחוב הסדנאות 

  ")החברה(להלן: "

  

  

  

  ;מצד אחד

 ח"פ/ ע"מ _________ , _________________  לבין:

  מרחוב ______________________________

___________________________________  

  ")נותן השירותים(להלן:  "

  

  

  ;מצד שני

  

העוסקת, בין  ,1975-פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-חברה ממשלתית על יאוהחברה ה  :הואיל

  ;השאר, בתכנון וביצוע של פרויקטים לאחסון והולכת דלק

  

הקמת ניהול, תיאום, מעקב, בקרה ופיקוח בפרויקט  למתן שירותי תכנון,והחברה פרסמה מכרז   :והואיל

"), לצורך קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם השירותיםלהלן: "( מיכול נוסף במסוף האשל

  ");המכרזלמתן השירותים (להלן: "

    

, כי יש בידו את כל האמצעים ליתן את מכרזונותן השירותים מצהיר, כי הוא עומד בכל תנאי ה  :והואיל

השירותים, וכי הוא ואנשי הצוות מטעמו שיוצבו לצורך מתן השירותים, בעלי הרקע המקצועי, 

תים ואת כל מנת לבצע את השירו-הידע, הניסיון, כוח האדם, הכישורים והמומחיות הדרושים על

  התחייבויותיו לפי הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה; 

  

והחברה מעוניינת להתקשר עם נותן השירותים על בסיס הסכם למתן שירותים ושלא במסגרת   :והואיל

, זאת מבלי לגרוע מזכות החברה להפסיק את השימוש בשירותי נותן בידמע-יחסי עובד

ש בשירותים בעזרת נותני שירותים אחרים, לפי פי ההסכם בכל עת ו/או להשתמ-השירותים על

  שיקול דעתה הבלעדי;
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ונותן השירותים מעוניין להעניק לחברה את שירותיו בתנאים המפורטים בהסכם זה, וכנותן    :והואיל

  שירותים עצמאי, והחברה מסכימה לתנאים אלה.

  

  :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

  מבוא . 1

 

  זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם  .1.1

מסמכי המכרז והצעת נותן השירותים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויצורפו כנספחים להסכם  .1.2

 והם:

  ; צו התחלת עבודה  -נספח א'

  מסמכי המכרז והצעת נותן השירותים;  -נספח ב'

  נספח התמורה;  -נספח ג'

  טופס היעדר תביעות;   -נספח ד'

  אישור עריכת ביטוח;  - נספח ה'

  התחייבות לשמירת סודיות;  - נספח ו'

   .נספח בטיחות  -נספח ז'

 

הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחות הקורא בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תוכנם של  כותרות .1.3

 הסעיפים בשום צורה ואופן.

 

 בהסכם זה תהא למונחים דלהלן המשמעות המפורטת בצדם: .1.4

 זה על כל נספחיו;הסכם  - "ההסכם"

  "נותן השירותים" 

  

המציע הזוכה במכרז עימו התקשרה החברה לצורך מתן   -

  השירותים, כהגדרתו במבוא;

  מיכול נוסף במסוף האשל.הקמת   -  "הפרויקט"

  ל המכרז;ש למסמך א' 12-13נספחים   -"מפרט השירותים הטכני"               

למתן שירותי תכנון, ניהול, תיאום,  PD21001533מס' מכרז   -  "המכרז"

   פיקוח בטיחותי., לרבות מעקב, בקרה ופיקוח בפרויקט

הצעת נותן השירותים כפי שהוגשה למכרז, על כל נספחיה  - "הצעת נותן השירותים"

נספח ומסמכיה, לרבות מסמכי ההבהרה, שהעתקה מצורף כ

 להסכם זה; ב'
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שירותי תכנון, ניהול, תיאום, מעקב, בקרה ופיקוח על ביצוע  - "השירותים"

 ;בפרויקט, כמפורט במסמכי המכרזוהבטיחות העבודות 

אנשי הצוות הנדרשים מטעם נותן השירותים לצורך מתן   -  "אנשי הצוות"

  השירותים בהתאם למסמכי המכרז.

  

  מהות ההתקשרות . 2

 

מזמינה בזאת מנותן השירותים את השירותים,  ונותן השירותים מקבל בזאת על עצמו  חברהה .2.1

  את מתן השירותים האמורים, הכל בהתאם להוראות הסכם זה על כל נספחיו.

 

השירותים יבוצעו ברמה מקצועית מעולה, בהתאם לסטנדרטים ולכללים המקצועיים הטובים  .2.2

 ביותר, ובהתאם להוראות כל דין.

 

 חוצהמובהר, כי השירותים כוללים כל פעולה הנלווית להענקת השירותים והנ ,ר ספקלמען הס .2.3

ותוך עמידה באיכות, בתקציב ובלוחות  ,מנת לבצע את השירותים ברמה וביעילות הנדרשים-על

 הזמנים.

  

עבודה. קיום תנאיו מהווה תנאי מתלה לכניסת הסכם זה  תלהסכם זה צו התחל נספח א'מצ"ב כ .2.4

 לת ההתקשרות בין הצדדים. לתוקף ולתחי

  

נותן השירותים מתחייב, כי נציג מטעמו יימצא באתר שבו מתבצעות העבודות לצורך מתן  .2.5

פי הסכם זה, בכל עת שבו מתבצעות שם עבודות ולפי דרישת החברה. האמור -השירותים על

  מהן.פי הדין ולא לגרוע -פי הסכם זה ו/או על-בסעיף זה בא להוסיף על זכויות החברה על

  
  הצהרות והתחייבויות נותן השירותים  . 3

  

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

כי יספק את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה, על נספחיו, וההנחיות אשר תינתנה לו מעת  .3.1

  ידי החברה;-לעת על

 

היסוד שלו, להתקשר כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי  .3.2

ו, אין כל התחייבות שלו המנוגדת פי-עלולבצע את התחייבויותיו  ,בהסכם זה חברהעם ה
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ו פי-עלהסכם זה ואין בחתימתו על ההסכם או בביצוע התחייבויותיו  פי-עללהתחייבויות שנתן 

 הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו, וכל דין, וידוע לו, שיחויב לפצות משום הפרה של

 בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדו בקשר עם הפרת הצהרתו זו;  חברהולשפות את ה

  

כל דין לניהול פעילותו,  פי-עלכי הוא בעל כל האישורים ו/או הרשיונות ו/או ההיתרים הנדרשים  .3.3

  הסכם זה; פי-עלובפרט, לביצוע התחייבויותיו 

 

בעלי הרקע המקצועי, הידע, הניסיון, עומדים בכל תנאי המכרז, כי הוא וכל אנשי הצוות  .3.4

הדרושים, על מנת לבצע את השירותים ואת כל התחייבויות  המומחיותוהכישורים, המיומנות 

נותן השירותים לפי הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה וביעילות מירבית, לשביעת רצונה של 

תפקידם בנאמנות ובמסירות, וישתמשו  , וכן כי הוא וכל אנשי הצוות ימלאו אתחברהה

  ;חברהבכישוריהם, ידיעותיהם וניסיונם לתועלת ה

 

כי יש ברשותו את כל המתקנים, הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע השירותים, כי הוא יעמיד  .3.5

ציוד ומתקנים אלה לרשות אנשי הצוות ובכלל זה המפקחים אשר יועסקו על ידו, וכי הם ימשיכו 

 ;חברהבמשך כל תקופת ההסכם ומתן השירותים ל להיות ברשותו

 

יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים, ויעמדו בדרישות כל דין,  חברהכי כל השירותים שהוא יספק ל .3.6

  והוא האחראי לכך שיקויים האמור בסעיף זה;

 

כי יעשה את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לשם מתן השירותים באופן יעיל,  .3.7

  ;חברהולשביעות רצון המעולה 

 

כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים, הוא מכיר היטב את הדרישות  .3.8

במסגרת מתן השירותים, והוא מוותר מראש, בויתור בלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

  בקשר עם האמור לעיל; חברהתביעה ו/או השגה אחרת כלשהי כלפי ה

 

להלן היא מלאה והוגנת, וראויה לכל  10 דיקותיו כאמור, התמורה הנזכרת בסעיףכי על סמך ב .3.9

 הסכם זה; פי-עלהתחייבויותיו 

 

להפר זכויות יוצרים של  חברהכי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום ל . 3.10

בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או  חברהאחר. הפר נותן השירותים את הוראות סעיף זה, ישפה את ה
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הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מיד עם דרישה ראשונה של 

 ;חברהה

 

מהם והיא רשאית  אינה מחויבת להזמין ממנו את קבלת השירותים או חלק חברהכי ידוע לו שה . 3.11

לפרסם פניות נוספות ו/או מכרזים נוספים ו/או להתקשר עם גורמים אחרים, בין שהגישו הצעות 

למכרז ובין שלא, לשם קבלת השירותים, או חלק מהם ונותן השירותים מתחייב לשתף פעולה 

 עם הגורמים האחרים; 

 
 

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק  פי-עלכי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח  . 3.12

, בכל עת שיידרש לכך, אישור בדבר חברה, והוא מתחייב להמציא ל1975 -מס ערך מוסף, תשל"ו

-עלאישור כי הוא פטור מלעשות כן. אישור כאמור ייערך  -קיום האמור לעיל על ידו, או לחלופין 

 רואה חשבון;  ידי-על, או 1976 -ופקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל" ידי

 

וידוע לו שהן מהוות יסוד  ,עומדות בתוקפן מכרזכי כל הצהרותיו ומצגיו אשר היוו חלק מהצעתו ל . 3.13

 בנכונותלהתקשרות בהסכם. על נותן השירותים להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי שחל 

ההסכם  פי-על, והחברה תהא רשאית לשקול את המשך ההתקשרות מכרזהצהרותיו במסגרת ה

בהתאם למהות השינוי. לא יודיע נותן השירותים לחברה על שינוי נסיבות כאמור יהווה הדבר 

 הפרה יסודית של ההסכם;

 

כי הוא, וכל מי מטעמו שיעסקו במתן השירותים, ישתפו פעולה עם הביקורת הפנימית של  . 3.14

שר לביקורת הפנימית של ההחברה לבצע בדיקות בספרים בקשר עם החברה, ובכלל זה, יאפ

 ;התקשרותו עם החברה

  

מתקשרת עימו בהסכם זה בהסתמך על מצגיו, הצהרותיו והתחייבויותיו  חברהכי ידוע לו שה . 3.15

דיוק במצגיו והצהרותיו ו/או אי קיום איזו -המפורטים בהסכם זה ובהצעתו למכרז, וכי כל אי

 פי הסכם זה, יהוו הפרה יסודית של התחייבויותיו ושל הסכם זה.-מהתחייבויותיו על

 

  זה לעיל הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 3האמור בסעיף 

 

 היקף ההתקשרות והגדרת תחומי העבודה . 4

 

החברה איננה ולא  מכרזמובהר בזאת, כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או במסמכי ה .4.1
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להזמין מנותן השירותים במהלך תקופת ההסכם ביצוע שירותים בהיקף כלשהו, תהיה מחויבת 

שיקול דעתה הבלעדי בלבד, ונותן השירותים מתחייב שלא להעלות  פי-עלאלא בהתאם לצרכיה ו

כנגד החברה כל טענה, דרישה או תביעה באשר להיקף השירותים שהזמינה ממנו החברה 

  ו/או בהסכם. מכרזהוראה אחרת המופיעה במסמכי הבתקופת ההסכם. הוראה זו תגבר על כל 

 

י המסגרת התקציבית העומדת למתן השירותים וצרכי פ-להיקף השירותים המשוער ייקבע ע .4.2

 החברה, כפי שיוגדר מעת לעת.

  

  השירותים . 5

  

במיקור חוץ, וזאת בהתאם למפורט  ,את השירותים, כהגדרתם לעיל חברהק לספנותן השירותים י .5.1

, כפי שיועברו מעת לעת חברהבמפרט השירותים הטכני ולהנחיות ולדרישות ה, מכרזבמסמכי ה

  .חברהה ידי-עללנותן השירותים, וכן לתוכניות העבודה שתאושרנה ו/או תקבענה 

 

בשעות הלילה (עבודות לילה), בימי שישי, בערבי חג,  נותן השירותים יספק את השירותים גם .5.2

. מובהר, כי לא במידת הצורך בשבתות ובחגים, וזאת בכפוף לקבלת אישורים מתאימים לכך

  תשולם בגין כך כל תוספת תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות.

 

שיסופקו , ויכול החברה בהתאם לצרכיהשירותים יסופקו בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט, ו .5.3

, הזמנת עבודה בכתב לנותן השירותים תלע תתוציא מע . החברהעבור מספר מקטעים במקביל

וכמוגדר במפרט  ,אשר תתיחס למקטע או לתשתית הנדרשת לביצוע במסגרת הפרויקט

רשאית למסור מטלות לביצוע, בין היתר, בהתאם להוראות סדרי  א. החברה תההשירותים הטכני

 ורטות. הזמנת העבודה לא תחייב את החברה, זולת אם ניתנה בכתב.עדיפות ותיאומים המפ

  

  כח אדם . 6

 

לצורך מתן השירותים, יעסיק נותן השירותים, בכל עת, את אנשי הצוות הנדרשים כמפורט  .6.1

. אנשי הצוות יהיו אנשי מקצוע מעולים ובעלי נסיון במתן שירותים מהסוג הדרוש מכרזבמסמכי ה

הסכם  פי-עלהסכם זה, בהרכב ובמספר כנדרש לביצוע התחייבויותיו של נותן השירותים  פי-על

 זה באופן המיטבי.

 

על כל תנאי הסף  ההעוננותן השירותים במסגרת הצעתו למכרז,  ידי-עלמנהל הפרויקט שהוצג .6.2
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. מנהל הפרויקט הנדרשים ממנהל פרויקט בלבד, יעניק את השירותים ואוההקבועים במכרז, 

  ק במתן השירותים באופן רציף ולאורך כל תקופת ההסכם. ויעס

 

, העונים על כל תנאי הכשירות המינימאלית הקבועים במכרז ביחס לכל אנשי הצוות הנוספים .6.3

אנשי הצוות כתנאי לתחילת עבודתם (לעיל ולהלן: " חברהה ידי-עליאושרו מראש  הדיסציפלינות,

כל איש צוות ביחס לדיסציפלינה בה הוא  -השירותים "). אנשי הצוות יעסקו במתן הנוספים

  . , וכמפורט בתנאי המכרזבאופן רציף ולאורך כל תקופת ההסכם, מועסק

 

נותן יקפיד , וכבא כח המזמין חברהמשמשים כזרוע הארוכה של ההיות שנותן השירותים וצוותו  .6.4

ובכלל זה יקפיד על  התנהלות בתום לב, הן שלו והן של כל אחד מאנשי הצוות,על השירותים 

 . חברהבין היהם ליחסי אמון בינ

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות ההסכם מובהר, כי על אנשי הצוות מטעם נותן השירותים  .6.5

ובתדירות  ,להשתתף באופן פעיל בכל שלבי מתן השירותים, כפי שיידרשו לצורך מתן השירותים

מתן השירותים, והכל במור, על מנת לסייע ידרש לצורך כך, וכן ישתפו פעולה עם כל גורם כאתש

 דרישת החברה מעת לעת. פי-עלו

 

נותן השירותים מתחייב לשלם לאנשי הצוות שיועסקו על ידו את מלוא תמורתם ושכרם, לרבות  .6.6

 זכויותיהם הסוציאליות הנדרשות, והכל בהתאם להוראות כל דין.

 

מחלה,  :נבצר ממי מאנשי הצוות, לרבות מנהל ומהנדס הפרויקט, באופן זמני (קרי אםכי  ,מוסכם .6.7

חופשה וכו'), למלא תפקידו במסגרת השירותים, יהא רשאי נותן השירותים להציע איש  ,מילואים

 . ובכתב מראש חברהצוות אחר כממלא מקום, וזאת בכפוף לקבלת אישור ה

 

, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא חברהעל אף כל האמור בהסכם זה, מובהר כי ה .6.8

רשאית להורות על החלפת כל אחד מבין אנשי הצוות, לרבות מנהל הפרויקט, או על הרחקתו, 

רשאית להעמיד כל דרישה נוספת ו/או אחרת באופן אשר יבטיח  חברהבאופן מיידי. כן תהא ה

בכל מקרה בו יימצאו חריגות  את מתן השירותים בצורה נאותה וראויה, ובכלל זה, אך לא רק,

ו/או דיווחים כוזבים ו/או לא מדויקים ו/או ביצוע עבודה חלקית ו/או שאינה תואמת את הדרישות 

ו/או רמת השירותים הנדרשת, של מי מבין אנשי הצוותו/או מכל סיבה אחרת, ומבלי שתישא בכל 

כאמור בסעיף זה,  חברהלה האחריות ו/או חבות כלפי נותן השירותים ו/או מי מאנשי הצוות. פע

איש צוות, העומד בכל התנאים המפורטים במכרז  יום 30בתוך מתחייב נותן השירותים להעמיד 



  

8 

 

 . ובכתב מראש חברהביחס לאיש הצוות שהוחלף, והכל בכפוף לקבלת אישור ה

 

טלפון ידי נותן השירותים לצורך התחייבויותיו בהסכם זה יצוידו במכשיר -כל העובדים שיועסקו על .6.9

על חשבון נותן השירותים בלבד, וכן ברכב צמוד לצורך הגעה לאתרים ומחשב נייד  סלולרי נייד

 נסיעה בתוך האתרים. כל ההוצאות בגין סעיף זה יכללו בתמורה.יכולת ו

 

  זה לעיל הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 6האמור בסעיף  . 6.10

 

  הוראות ושינויים . 7

 

רשאי להכניס כל שינוי בשירותים, אלא לאחר אישורה מראש ובכתב של  אנותן השירותים לא יה .7.1

 פי-עלרותים, תהיה החברה רשאית, יהחברה. הכניס נותן השירותים שינויים שלא נדרשו בש

, ולדרוש את השבת המצב שיקול דעתה הבלעדי, שלא לשלם בגין ביצועם של שינויים אלה

  .השירותיםלקדמותו, באחריות ועל חשבון נותן 

 

החברה רשאית להורות על כל שינוי בשירותים, כולם או מקצתם, ועל נותן השירותים לבצע כל  .7.2

 הוראת שינויים, כמפורט בסעיף זה, לא תחייב את החברה, זולת אם ניתנה בכתב. שינוי כאמור.

  

 תקופת ההסכם  . 8

 

מהמועד בו קלנדריים חודשים 40תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תהא לתקופה של  .8.1

החל מיום _________ ועד ליום _____________  :החברה. דהיינו ידי-עלנחתם הסכם זה 

 "). תקופת ההסכם(להלן: "

 

מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם  ההסכםהחברה תהא רשאית להאריך את תקופת  .8.2

 .לצרכיה

 

לסיומו של ההסכם, בהודעה על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית להביא  .8.3

ימים מראש, וזאת מכל סיבה שהיא. למען הסר  30מראש ובכתב שתימסר לנותן השירותים 

כי במקרה של סיום ההסכם כאמור לעיל, לא יהיה זכאי נותן השירותים לכל פיצוי  ,מובהר ,ספק

אנשי הצוות בפועל עד למועד  ידי-עלו/או תשלום כלשהו, מלבד התמורה בגין השירותים שבוצעו 

החברה, והוא מוותר מראש ומתחייב שלא להעלות כל טענה  ידי-עלכפי שאושרו  ,סיום ההסכם

 שהיא כנגד החברה בקשר עם סיום ההסכם.
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בכל מקרה בו עשוי להתעורר, לדעת נותן השירותים, הצורך בשינוי היקף העבודה ו/או התמורה  .8.4

כם, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין שינוי, תוספת או טעות ו/או לוחות הזמנים הקבועים בהס

בהגדרת העבודה, יפנה נותן השירותים לחברה באופן מיידי, וכן יודיע לה בכתב על השינוי הצפוי 

לדעתו, ויפעל בהתאם להוראותיה. מובהר, כי לא יהיה בהודעת נותן השירותים כאמור כדי לחייב 

ותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תוספת שהיא מהחברה את החברה בצורה כלשהי, ובכל מקרה נ

 אם לא ניתנה לכך הסכמתה המפורשת והמפורטת מראש ובכתב, ובכפוף להוראות הסכם זה.

 

  התארכות ביצוע הפרויקט .8.5

  

חודשים קלנדריים, נותן השירותים לא יהיה  40 -ככל שמשך ביצוע הפרויקט בפועל יארך יותר מ

לנספח ג' להסכם זה  4, למעט כמפורט בסעיף כלשהי בגין זאת זכאי לקבלת תמורה נוספת

  .(נספח התמורה)

  

שום סכסוך או חילוקי דעות בין נותן השירותים לבין החברה אם יהיו, בין אם הובאו בפני בית  .8.6

המשפט או גוף אחר ובין אם לאו, לא יהיה בהם כדי לפטור את נותן השירותים מקיום איזו 

זה, והוא יהיה חייב לבצע את השירותים ולהמשיך בכך ובמילוי כל מחובותיו לפי הסכם 

פי הסכם זה ברציפות ובהתמדה, ללא כל דחייה או התניה עד לתום הסכם זה, -התחייבויותיו על

  על אף כל הסכסוכים או חילוקי דעות כאמור.

 

השירותים עם סיום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, ימסור נותן השירותים לחברה את כל תוצרי  .8.7

כהגדרתם להלן, ובכלל זה כל המידע וכל המסמכים שקיבל מהחברה ו/או הכין בקשר עם מתן 

השירותים, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות צד ג' כלשהו מסמכים 

  כאמור, בכל מדיה שהיא, לרבות מדיה מגנטית, במקור או בהעתק.

 

מתחייב נותן השירותים לבצע חפיפה ולמסור את  מכל סיבה שהיא, עם סיום תקופת ההסכם .8.8

דבר עבודתו ופרטיה לחברה ו/או לכל גורם אחר שיבוא במקומו מטעם החברה בנאמנות 

 ובמסירות בהתאם להוראות החברה, להנחיותיה ותוך שיתוף פעולה מלא עימה.

  

  הפסקת ההסכם והשהייתו . 9

 

זה בכל שלב, לפי שיקול דעתה החברה תהא רשאית להפסיק או להשהות ביצועו של הסכם  .9.1
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יום שתימסר לנותן השירותים בדואר רשום או  30המוחלט והבלעדי, וזאת בהודעה מראש של 

  במסירה ביד.

 

הופסק או הושהה ההסכם, יהיה נותן השירותים זכאי לתשלום רק בגין העבודה שביצע בפועל  .9.2

הייתו. נותן השירותים מוותר עד למועד הנקוב בהודעת החברה כמועד סיום ההסכם או כמועד הש

בזאת, בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ו/או השהיית ביצוע 

  ההסכם כאמור, למעט בדבר תשלום בגין עבודה שביצע בפועל, כאמור לעיל.

 

ניתנה הודעה כאמור, תהא החברה זכאית למסור את המשך ביצוע השירותים לגורם אחר,  .9.3

 ידי נותן השירותים.-בכל מסמך שהוכן על ולהשתמש

 

  התמורה .10

 

התמורה בגין מילוי מלוא התחייבויותיו של נותן השירותים לפי הסכם זה לשביעות רצונה של  . 10.1

  ").התמורהלהסכם זה (להלן: " נספח ג'החברה, תחושב בהתאם למפורט ב

 

 ,ללא יוצא מן הכלל ,כי נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ,למען הסר ספק, מובהר . 10.2

בגין ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא ההסכם מעבר לתמורה. התמורה האמורה תהווה 

נסיעות, תמורה סופית וכוללת למתן השירותים נשוא המכרז בכללותם, ובכלל זה: עלויות הובלה, 

נה, הוצאות תקורה, התייקרויות, הוצאות משרדיות ו/או עבודה, ביטוח, טעינה ופריקה, התק

כלליות, עלות ציוד, עלות תוכנות ו/או רישיונות שימוש בתוכנות, עלויות שכר עובדי נותן השירותים 

בגדי  ) ו/או מי מטעמו,ושעות נוספות במידת הצורך (לרבות מלוא ההוצאות הסוציאליות בגינם

וכן כל הוצאה  הכרוכות בהשגת רשיונות ואישורים שונים, הוצאות ומדידה , כלי עבודהעבודה

  נוספת ו/או אחרת, ישירה ו/או עקיפה, מכל סוג שהוא.

 

לנותן השירותים לביצוע שירותיו יוצאו וישולמו  הצפויות להיגרםכי כל ההוצאות  ,מובהר ומוסכם . 10.3

 כאמור בהסכם זה.וכי הוצאות אלה נלקחו בחשבון ונכללו בתמורה עליה הסכימו הצדדים  ,על ידו

 

 לסכום התמורה יתווסף מע"מ כדין, כנגד המצאת חשבונית מס כדין. . 10.4

 

בסיום כל חודש קלנדרי, על נותן השירותים להגיש לחברה דו"ח חודשי מפורט אודות השירותים  . 10.5

שניתנו על ידו באמצעות אנשי הצוות ושעות העבודה בפועל של אנשי הצוות בגין החודש הקלנדרי 
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ם מתבקש התשלום. הדו"ח החודשי יפרט את את החשבון והתשלום המבוקש הקודם ובגינ

. החברה , כמפורט בנספח התמורהניםולקצב התקדמות הקבל בהתאם להצעת נותן השירותים

תהיה רשאית להורות לנותן השירותים לפרט במסגרת הדו"ח החודשי נתונים נוספים לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי. 

 

החברה כאמור לעיל, יגיש  ידי-עלולאישור הדו"ח החודשי  ניםתשלום לקבלבכפוף לאישור ביצוע  . 10.6

בחודש הקלנדרי העוקב.  5-נותן השירותים לחברה את החשבון המאושר כאמור עד ליום ה

יום מתום החודש בו נתקבל האישור  45תוך החברה תשלם לנותן השירותים את סכום החשבון ב

 נית מס כדין. , וכנגד קבלת חשבוהקבלן חשבוןלתשלום 

 

התמורה תשולם לאחר ניכוי מס במקור כדין (אלא אם ימציא נותן השירותים לחברה אישור כדין  . 10.7

 בדבר פטור מניכוי במקור).

 

נותן השירותים יהיה העברת טופס היעדר  ידי-עלתנאי לביצוע תשלום החשבון האחרון המבוקש  . 10.8

 נותן השירותים. ידי-עללהסכם זה, כשהוא חתום  נספח ד'תביעות לחברה, בנוסח המצורף כ

 

למען הסר ספק, מודגש בזה, כי החברה תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לנותן השירותים  . 10.9

כל דין, לרבות  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עלממנה, כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים 

רותים או שולם לו בטעות, או כל סכום מקדמות ו/או מפרעות, וכן כל סכום שהועבר לנותן השי

שנותן השירותים חייב בהם את החברה בניגוד לאמור בהסכם, וחתימת נותן השירותים על הסכם 

מהווה הסכמה מטעמו ללא שיהא צורך בהודעה נוספת כלשהי לניכוי או לעיכוב או לקיזוז כלשהו 

 מטעם החברה.

 

רה כאמור בהסכם זה, אם יסתבר כי החברה תהא רשאית להפחית או לקזז מתשלום התמו .10.10

ביצוע השירותים היה לקוי. זכותה של החברה אינה מוגבלת רק לתמורה בגין ההסכם, אלא 

 לכל תמורה שמגיעה ו/או עשויה להגיע לנותן השירותים מהחברה.

 

מוצהר ומוסכם בזה במפורש, כי התמורה המפורטת בהסכם זה תהיה מלאה וסופית ולא יחולו  .10.11

תוספות כלשהן. נותן השירותים ישא בכל ההוצאות, המיסים והתשלומים האחרים שיהיו עליה 

 כרוכים בביצוע הסכם זה על ידו.

  

 מעביד-היעדר יחסי עובד .11
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נותן שירותים. בין הצדדים לא יחולו יחסי -מזמיןיחסי הם ההסכם  פי-עלמוסכם, כי יחסי הצדדים  . 11.1

  לעובד. מעבידולא יהיו ביניהם כל חובות וזכויות המקובלים בין  מעביד,-עובד

 

בעקבות היות נותן השירותים עוסק בפני עצמו, ומאחר שברצון נותן השירותים להישאר עצמאי  . 11.2

נותן השירותים חופשי להתקשר עם לקוחות שבניהול עסקיו, ומאחר, ובכפוף לאמור בהסכם, 

ירותים מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה הנובעת אחרים למתן שירותים על ידו, נותן הש

ומצהיר כי ידועה לו המשמעות  ,בינו ו/או בין אנשי הצוות מטעמו לבין החברה מעביד-מיחסי עובד

 המשפטית והעובדתית הנובעת מויתור זה.

 

בינו  מעביד-כי לא יתבע את החברה בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד ,נותן השירותים מתחייב . 11.3

ין החברה ו/או המדינה, וכי אם למרות התחייבותו יעשה כן, או אם תחולנה על החברה הוצאות לב

בין החברה לבין נותן  מעביד-נוספות מעבר לאמור בהסכם, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד

אזי יחויב נותן  ,הסכם פי-עלהשירותים ו/או עובדיו ו/או המועסקים על ידו במהלך תקופת ההסכם 

גרם לה בגין או יהשירותים לשפות את החברה לפי דרישתה הראשונה לכך, על כל הוצאה שת

  בקשר עם התביעה כאמור, לרבות שכ"ט. 

 

גוף  ידי-עלרשות מוסמכת, לרבות  ידי-עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי ייקבע  . 11.4

או מי מטעמו הינו עובד של החברה, או כי הוא ו/או /שיפוטי, כי נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו

מי מעובדיו ו/או מי מטעמו זכאי לזכויות כשל עובד, או אם תחולנה על החברה הוצאות נוספות 

בינה לבין נותן השירותים  מעביד-מעבר לאמור בהסכם, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד

הסכם זה, יחולו ההוראות  פי-עלתקשרות ו/או מי עובדיו ו/או מי מטעמו במהלך תקופת הה

 הבאות: 

במקום התמורה ששולמה לנותן השירותים מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא  .11.4.1

מהתמורה ששולמה בפועל, ויראו את נותן  40%תמורה מופחתת (ברוטו) בשיעור של 

השירותים, במקרה כזה, כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת (ברוטו) רטרואקטיבית 

מהתמורה  60% שיעור שלד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים (קרי, לתמורה בממוע

 אשר שולמה בפועל).

על נותן השירותים יהיה להחזיר לחברה כל סכום ששולם ממועד תחילת ההתקשרות  .11.4.2

ואשר שולם מעל לתמורה המופחתת, וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן (לעניין סעיף 

המדד הידוע  –ועד כל תשלום; "המדד החדש" המדד הידוע במ –זה, "מדד הבסיס" 

  לשנה.  4%במועד ההחזר בפועל) ועם הפרשי ריבית חודשית צמודה בשיעור 
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מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, החברה תהיה רשאית לקזז סכומים עודפים אלה  .11.4.3

 כנגד כל סכום שיגיע ממנה לנותן השירותים או למי שיבוא מכוחו. 

 

ישא בכל התשלומים להם זכאים עובדיו ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו נותן השירותים בלבד י . 11.5

במתן השירותים לחברה, ובכלל זה תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר נוסף שחל 

או יחול על נותן השירותים בגין העסקת עובדים ו/או עוזרים ותנאי העסקתם מתוקף דיני העבודה 

מדינה החלים על נותן השירותים במדינתו, לרבות פיצויי פיטורים, במדינת ישראל ו/או דיני ה

הפרשות לקופות גמל, קרנות פנסיה, דמי נסיעה, הבראה, החזרי הוצאות שעות נוספות, חופשה, 

מכל סוג, הודעה מוקדמת או פדיונה או בגין כל תנאי סוציאלי אחר ותשלומים סוציאליים נוספים 

ם מתחייב להציג בפני החברה, לפי דרישתה, אישורים בדבר ביצוע כקבוע בכל דין. נותן השירותי

 תשלומים כאמור.

 

ההסכם, נקבעה על סמך ההנחה,  פי-עלמובהר בזאת, כי התמורה אשר תשולם לנותן השירותים  . 11.6

כוללת את מלוא התשלומים להם זכאי ו/או יהא זכאי נותן  אהמבוססת על האמור לעיל, כי הי

הסכם זה. נותן השירותים הוא האחראי הבלעדי לביצוע כל התשלומים וכל  פי-עלהשירותים 

כל דין, ועליו בלבד חלה האחריות לתשלום כל התשלומים המנויים  פי-עלהניכויים שיש לעשותם 

 לעיל. 

 

מוסכם ומותנה כי אין בזכויותיה של החברה לפי ההסכם, לרבות זכויותיה לפקח ו/או לבקר את  . 11.7

בין החברה לבין נותן  מעביד-על נותן השירותים, כדי ליצור יחסי עובד השירותים הניתנים

 השירותים. 

 

האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה  . 11.8

 יסודית של ההסכם.

 

  אחריות ושיפוי  .12

 

וברמה מקצועית נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודות הכרוכות במתן שירותיו בנאמנות  . 12.1

 גבוהה והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב השירותים המסופקים על ידו.

 

אישור החברה לשירותים, בכללותם או בחלקם, אין בו כדי לשחרר את נותן השירותים מאחריותו  . 12.2

המקצועית המלאה, ואין באישור האמור כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם טיב 
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 השירותים.

 

וע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מכל דין, נותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי מבלי לגר . 12.3

לכל אבדן, פגיעה, נזק או הפסד ככל שיגרמו לגופו או לרכושו של אדם או לחברה (לרבות למי 

מעובדיה ו/או למשרד האנרגיה ו/או למדינת ישראל) או לצד ג' כלשהו תוך כדי ו/או בקשר עם 

ל ידו ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהם של נותן השירותים ו/או מי ביצוע השירותים ע

מטעמו. נותן השירותים מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אבדן, פגיעה, נזק או 

 הפסד כאמור.

 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם ו/או מכל דין, נותן השירותים מתחייב לשפות את החברה,  . 12.4

הראשונה, בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתוגש נגד החברה בשל מיד עם דרישתה 

לעיל, וכן בגין כל ההוצאות שהחברה נשאה  12.3אובדן, פגיעה או נזק או הפסד כאמור בסעיף 

בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לכך כאמור (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), והכל מבלי 

ובלבד כל דין לכל תרופה או סעד אחרים  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עללגרוע מזכויות החברה 

שהחברה הודיעה לנותן השירותים בהקדם על קבלת תביעה ואפשרה לו ליטול חלק בהגנה 

 מפניה. 

 

-עלאין באמור בסעיף זה כדי לפטור את נותן השירותים מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו  . 12.5

  כל דין, ואין לפרש את האמור בהם כויתור של החברה על כל זכות או סעד המוקנים לה כדין. פי

 

להסרת ספק מובהר בזה בין הצדדים, כי האחריות לאחזקת, שמירת ואבטחת הציוד והמכשירים  . 12.6

שנותן השירותים יביא לאתר לכל צורך שהוא, תחול על נותן השירותים בלבד, והחברה לא תישא 

 באחריות כלשהי בעד אובדן, הפסד או נזק שייגרמו להם מכל סיבה שהיא.

 

סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה האמור בסעיף זה, על כל  . 12.7

 יסודית של ההסכם.

  

 ביטוח  .13

 

פי כל דין, על נותן השירותים לערוך -פי הסכם זה או על-מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על . 13.1

עניין ביטוח אחריות מקצועית, אף ולולקיים, על חשבון נותן השירותים, למשך כל תקופת ההסכם 

, את הביטוחים המפורטים באישור לאחר תום תקופת ההתקשרותעו שנים נוספות 5למשך 
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ביטוחי , והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "נספח ה'עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כ

  ית כדין בישראל. ", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשאישור עריכת הביטוח" ו"נותן השירותים

ידי נותן השירותים, לנותן השירותים הזכות שלא לערוך ביטוח -היה ולא מועסקים עובדים על  

  לאישור עריכת הביטוח. 3חבות מעבידים כמפורט בסעיף 

 

  על נותן השירותים לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.  . 13.2

 

ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על נותן השירותים להמציא לידי החברה, לפני תחילת מתן  . 13.3

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

הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על נותן השירותים 

שור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי נותן השירותים להמציא לידי החברה אי

לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת 

  לעיל. 13.1כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע לחברה כי מי מביטוחי נותן השירותים עומד להיות מבוטל   

או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על נותן השירותים לערוך 

השינוי לרעה  את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או

  בביטוח כאמור.

 

מובהר, כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירותים הינם בבחינת דרישה  . 13.4

מזערית המוטלת על נותן השירותים, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של נותן השירותים לפי 

החבות על פי הסכם ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את נותן השירותים ממלוא 

זה ו/או על פי דין, ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל 

  הקשור לגבולות האחריות כאמור.

 

ידי נותן -לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על . 13.5

נוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו השירותים כאמור לעיל, ועל נותן השירותים לבצע כל שי

 על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.

  
מוצהר ומוסכם, כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות  . 13.6

על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי נותן השירותים, 

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על נותן 

תים על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין השירו

  אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
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מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  הנותן השירותים פוטר את החברה והבאים מטעמ . 13.7

י מטעם נותן השירותים לחצרי החברה המשמש לצורך ידי נותן השירותים או מ-כלשהו המובא על

בגין אובדן  החברהמתן השירותים, ולא תהיה לנותן השירותים כל טענה, דרישה או תביעה כלפי 

  ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

סעיף בדבר ויתור ידי נותן השירותים, ייכלל -בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על . 13.8

; הוויתור על זכות התחלוף כאמור ההמבטחים על זכות התחלוף כלפי החברה, והבאים מטעמ

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא  . 13.9

טעם נותן השירותים, על נותן השירותים ידי קבלני משנה מ-הסכם זה או חלק מהם יינתנו על

  לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות.

כי על נותן השירותים מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם  ,מובהר בזאת  

  ידי קבלני משנה.-לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על

 

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור זה ו סעיף .13.10

יום ממועד  10לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 בקשת החברה, בכתב, להמצאת אישור כאמור.

 

  זכויות קנייניות .14

 

העתקים, חומרים וחומרי עזר, מצגות, תוכניות, כל מסמך, לרבות עיבודים שונים, צילומים,  . 14.1

 חישובים, תרשימים, חידושים, פיתוחים, המצאות, תוכנות וכן כל יתר תוצרי השירותים, לרבות

נותן השירותים ו/או יתקבל אצל נותן השירותים בקשר  ידי-עלתוצרי הביניים וכיו"ב או מידע שיוכן 

ויהוו רכושה הקנייני  חברה") יהיו בבעלות הסמכיםהמ" או "תוצרי השירותיםלשירותים (להלן: "

ויועברו לחזקתה מיד עם דרישתה, ולא תהיה לנותן השירותים ו/או מי  חברההבלעדי של ה

ו/או מי מטעמה בנוגע לכך ו/או כל זכות  חברהמטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ה

 עיכבון במסמכים;

לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת.  -'תוצר'/  'מסמך'לעניין זה 

 בלבד. חברהכי גם מסמכים הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו, שייכים ל ,מובהר בזאת
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תהיה זכאית לעשות כל  חברהכי ה ,מבלי לגרוע מהאמור, נותן השירותים מאשר ומתחייב בזה . 14.2

להעבירם לכל גורם שהוא ולכל מטרה  ,היתר ובין ,שימוש לפי שיקול דעתה בתוצרי השירותים

אחרת, ובכלל זה: שינוי המסמכים ו/או עשיית כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, זאת 

ללא כל צורך בבקשת רשות מנותן השירותים ומבלי שנותן השירותים יהיה זכאי לקבלת כל 

 תמורה או תוספת תמורה בגין השימוש האמור.

 

להעביר ביצועה של העבודה (כולה או כל חלק ממנה)  חברהה בו תבחר הכי בכל מקר ,מובהר . 14.3

או לבצע כל עבודה נוספת הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין, נותן השירותים מתחייב לסייע 

כמיטב יכולתו לשם העברת הפעילות ו/או הידע ו/או תוצרי העבודה, כהגדרתם בהסכם זה, לכל 

 פי-עלו חברהת בהתאם להוראותיה של היום, וזא 14גורם אחר בתוך תקופה שלא תעלה על 

  שיקול דעתה הבלעדי.

 

זכות בלעדית והיא תהיה בעלת  חברהכי ל ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת . 14.4

זכות היוצרים הבלעדית וזכויות אחרות מכל סוג שהוא, בין זכויות קניין רוחני ובין רשיונות שימוש, 

כל דין בכל מסמך (לרבות פיסי או מדיה מגנטית) או חוות  יפ-עלהמוקנים  ,סימני מסחר וכיו"ב

נותן  ידי-עלנותן השירותים או בהסתמך על ייעוץ שיינתן  ידי-עלדעת או נכס רוחני שייערך 

ידי צדדים שלישיים בקשר עם הסכם זה. נותן השירותים מתחייב לנקוט  ידי-עלהשירותים ו/או 

 פי-עלו חברהעל מנת לרשום זכויות כאמור על שם ה חברהה ידי-עלבכל הפעולות כפי שיידרש 

  כל דין. 

 

יום, את כל  14בתוך  חברהעם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ימסור נותן השירותים ל . 14.5

האורגינלים ואת ההעתקים של כל המסמכים שברשותו והקשורים לשירותים, בתוספת הצהרה 

ים במקור או בהעתק. נותן השירותים לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכ לפיהבכתב, 

לא יהא זכאי לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם זה בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד 

  עדכון המסמכים. 

 

האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה  . 14.6

 יסודית של ההסכם.

  

  שמירת סודיות .15

 

מתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך נותן השירותים  . 15.1

שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא 
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בהקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, 

ותן השירותים או מי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך מתן , וכן למעט עובדי נחברהלמעט ה

השירותים בהתאם להסכם זה, כל ידיעה, מידע, מסמך (כהגדרתו לעיל) וכל חומר אחר שהגיע 

או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים, בין בטרם 

  ביצוע ההסכם, בין במהלכו ובין לאחר ביצועו. 

 

ולהחתים כל מי  ,לעיל, מתחייב נותן השירותים לחתום בעצמו 15.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  . 15.2

 הםכל אנשי הצוות ומי מטעמם שיש ל לרבותמטעמו שיש לו גישה למידע הקשור להסכם זה, 

 'ונספח וסח המצורף כגישה למידע הקשור להסכם זה, על כתב התחייבות לשמירת סודיות, בנ

  .להסכם זה

על נותן השירותים ועל  ההתחייבות לשמירה על הסודיות תחוללמען הסר ספק, מוצהר בזה כי 

 מי מטעמו גם לאחר תום תוקפו של ההסכם.

 

נותן השירותים מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו עבור  . 15.3

החברה ו/או איזה מבין תוצרי השירותים לכל גורם, לרבות הגורמים הקשורים לחברה, ואף לא 

 הנחיותיה בכתב. פי-עללהפיצם לנותני שירותים אחרים של החברה, אלא באמצעות החברה או 

 

עיל בסעיף זה לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה, או האמור ל . 15.4

שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן, ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה על 

הסכם זה קרה הדבר שלא באמצעות נותן השירותים או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, במעשה 

סכמה שבשתיקה. חובת ההוכחה, כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא או המחדל או על דרך הה

  על נותן השירותים.

 

האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה  . 15.5

 יסודית של ההסכם.

 

  הימנעות מניגוד עניינים .16

 

נמצאים במצב של ניגוד נותן השירותים ואנשי הצוות מטעמו מצהירים מפורשות, כי הם אינם  . 16.1

, חברהלרבות ניגוד עניינים אישי, מקצועי או עסקי, בינם לבין ה -במישרין או בעקיפין  -עניינים 

והם מתחייבים להימנע מלגרום לכך ו/או להימצא במצב בו הם או פעולותיהם, יעמדו בסתירה 

 הסכם זה. פי-עללהתחייבויות אלה 
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ת התכנון של הפרויקט ולו כל קשר, מקצועי או עסקי, עם חבר נותן השירותים מצהיר בזאת, כי אין . 16.2

 וידוע לו, כי קשר כאמור הוא בבחינת ניגוד עניינים, על כל הכרוך ומשתמע מכך. 

 

מיד עם היוודע לו ו/או הועלה חשש, ביחס  חברהבכל מקרה, מתחייב נותן השירותים להודיע ל . 16.3

 מטעמו במצב של ניגוד עניינים כאמור. להימצאותו או הימצאותם של מי מבין אנשי הצוות 

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כל אחד מבין אנשי הצוות שיימצא במצב של ניגוד עניינים, אשר לא  . 16.4

באיש צוות אחר בעל כישורים דומים, העומד בכל תנאי הסף  חברהנחזה מראש, יוחלף באישור ה

 ודע על קיומו של ניגוד העניינים. יום מיום שנ 14שנקבעו במכרז ביחס לאותו איש צוות , בתוך 

 

יחתמו על כתב  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן השירותים וכל אחד מאנשי הצוות מטעמו . 16.5

 .למסמך א' של המכרז 10נספח צורף כאשר היעדר על ניגוד עניינים בנוסח 

 

כהפרה האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב  . 16.6

 יסודית של ההסכם.

 

  הסבת ההסכם .17

 

נותן השירותים אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר  . 17.1

או להמחות או לשעבד או למשכן לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה, לרבות זכות לכספים 

  לכך בכתב ומראש.  חברההעשויים להגיע לו לפי ההסכם, אלא בהסכמת ה

 

נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת  . 17.2

  לכך בכתב ומראש. חברהה

 

הסכם זה, או  פי-עלמבלי לגרוע מן האמור לעיל, העביר נותן השירותים את זכויותיו או חובותיו  . 17.3

נותן השירותים לשאת באחריות המלאה מסר ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, ימשיך 

 הסכם זה.  פי-על חברהלהתחייבויות המוטלות עליו כלפי ה

 

ו/או לכל גוף ממשלתי אחר האנרגיה תהא רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה למשרד  חברהה . 17.4

ו/או גוף בשליטת מדינת ישראל ו/או לכל גוף אחר, ובכפוף לכך שזכויותיו של נותן השירותים לפי 
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 כם זה לא תפגענה.הס

  

  ההסכםהפרת  .18

 

הפר נותן השירותים את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית  . 18.1

, תהיה רשאית חברהימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של ה 5ולא תיקן את ההפרה בתוך 

וזאת מבלי , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן, חברהה

 לגרום לפקיעתו של ההסכם:

 להפסיק מיידית, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן השירותים, כולם או חלקם; .18.1.1

להחליף את נותן השירותים בנותן שירותים אחר על מנת להשלים את השירותים, דרך  .18.1.2

 קבע או באופן ארעי;

ים האמורים לעיל בתוספת תהא זכאית לגבות מאת נותן השירותים את הוצאותיה במקר חברהה

  כולל מע"מ. 15%הוצאות מנהליות בשיעור 

 

סעיף זה אינה מביאה את ההסכם לידי  פי-על חברהלמען הסר ספק, מוצהר בזאת, כי פעולת ה . 18.2

 הסכם זה. פי-עלגמר ואינה משחררת את נותן השירותים מהתחייבויותיו 

  

רשאית, לפי שיקול דעתה  חברהלעיל, תהא ה 18.1מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף לאמור בסעיף  . 18.3

מתן הודעה בכתב לנותן השירותים,  ידי-עלד, במלואו או בחלקו, יהבלעדי, לבטל הסכם זה מי

ללא צורך במתן התראה כלשהי ומבלי שתחוייב בתשלום פיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל 

 סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכותה, בקרות אחד מהמקרים הבאים:

, לרבות אם יתברר בעת כלשהי כי נותן השירותים ידי-עלהפרה יסודית של ההסכם  .18.3.1

ו מבצע את השירותים או שהפסיק לבצע את השירותים במידה נותן השירותים אינ

 ;שאינה מתקבלת על הדעת

ימים  7פי הסכם זה, ולא תיקן אותה בתוך -נותן השירותים הפר התחייבות אחרת על .18.3.2

 ממועד שדרשה זאת החברה; 

 נותן השירותים נחשד בביצוע עבירה שיש עמה קלון; .18.3.3

לפירוק או בקשה להסדר עם נושיו או  הוגשה כנגד נותן השירותים או על ידו בקשה .18.3.4

 בקשה לפשיטת רגל;

הוטל עיקול על רכוש של נותן השירותים ו/או על כספים המגיעים לנותן השירותים  .18.3.5

 ;יום 14והעיקול לא הוסר תוך  חברהה ידי-עלוהמוחזקים  חברהמה

 הוגש כנגד נותן השירותים כתב אישום ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או נותן .18.3.6
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  .השירותים הורשע בפלילים

 

, יחול על הוראות הסכם זה והתחייבויות 1970 -חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א . 18.4

 הצדדים. 

 

בכל מקרה בו בוטל ההסכם, תהא החברה רשאית למסור את ביצוע השירותים לצד שלישי, לפי  . 18.5

ישא בכל ההוצאות הכרוכות שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבון נותן השירותים. נותן השירותים 

בכך. החברה תהיה רשאית לגבות, לנכות או לקזז את ההוצאות האמורות, בתוספת הוצאות 

, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים בכל זמן שהוא מאת החברה, בין לפי הסכם 12%תקורה של 

 זה ובין מכוח התקשרות אחרת עם נותן השירותים.

 

  פיצויים מוסכמים .19

 

, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8.6, 7.1, 6, 5, 3מבלי לגרוע מכל סעיף אחר בהסכם זה, סעיפים  . 19.1

וכן קרות אחד מן האירועים הבאים יחשבו הפרה יסודית של ההסכם, ויזכו את  20, 17.1-17.2

מהסכום הכספי המקסימלי של ההסכם, מבלי לגרוע מיתר  10%החברה בפיצוי מוסכם בגובה 

סעדיה של החברה לפי כל דין ולפי ההסכם בקשר עם הפרה יסודית כאמור. סכום הפיצוי 

ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק המינימאלי המיידי -המוסכם, כאמור לעיל, מוערך מראש על

  שיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של הסכם זה, ואינו תלוי בהוכחת נזק:

אי הימצאות נותן השירותים באתר בהתאם להוראות ההסכם וחשיפת החברה לליקוי  .19.1.1

  וכדומה).העדר פיקוח על עובדים, עזיבת אתר לפני סיום עבודה -בטיחותי (כגון

 אי עמידת נותן השירותים בכל נוהל המצורף להסכם זה, לרבות נהלי בטיחות. .19.1.2

 

  ואישורים בטיחות .20

  

אישור  נותן השירותיםאלא אם כן קיבל  שירותיםלא יעסיק עובד לצורך ביצוע ה נותן השירותים . 20.1

נציג יהיה אחראי להעביר לקב"ט, באמצעות  נותן השירותיםבטחוני להעסקתו מאת קב"ט החברה. 

, לצורך קבלת שירותיםרשימה מסודרת של כל העובדים אשר יועסקו במהלך ביצוע ההחברה 

 אישור כאמור.

 

נספח נותן השירותים מתחייב לעמוד בכל נהלי הבטיחות המפורטים בנספח הבטיחות המצורף כ . 20.2

 .בנהלי הבטיחותבפרויקט ים בביצוע העבודות , וכן לוודא עמידת כל הגורמים המעורבלהסכם זה ז'
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  חברהנציג ה .21

 

ו/או מי שימונה במקומו ו/או מטעמו ו/או  ן גרינבאוםח אלצורך ביצוע הסכם זה הו חברהנציג ה . 21.1

  . חברהה ידי-עלכממלא מקומו 

 

לנותן  תוך מתן הודעה מראש ובכתב ,רשאית להחליף את נציגה בכל עת אתה חברהה . 21.2

  השירותים.

 

אינו מוסמך לשנות מתנאי הסכם זה, ולרבות שינוי שיהיה בו כדי  חברהלמען הסר ספק, נציג ה . 21.3

לעיל; כל שינוי בהסכם  10בחיובים כספיים נוספים מעבר למפורט בסעיף  חברהלחייב את ה

  להלן. 24ייעשה אך ורק בהתאם לאמור בסעיף 

 

יהיה רשאי להיכנס לכל מקום בו מתנהלת פעילות כלשהי הקשורה או הכרוכה במתן  חברהנציג ה . 21.4

לעיין  חברההשירותים, להשתתף בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו וכן יהיה זכאי נציג ה

 בכל מסמך ולקבל לידיו כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן שירותי נותן השירותים.

 

 נציג נותן השירותים  .22

  

 נציג נותן השירותים לצורך ביצוע הסכם זה הוא ___________________. . 22.1

 

 נותן השירותים יהא רשאי להחליף את נציגו תוך מתן הודעה מראש ובכתב לחברה. . 22.2

 

 העדר בלעדיות .23

  

והחברה  ,בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים לנותן השירותיםהסכם זה, כדי ליתן  פי-עלאין בהתקשרות 

שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם כל גורם אחר למתן שירותים זהים ו/או  פי-עלרשאית בכל עת ו

דומים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות הארכה (ככל ותחולנה) ו/או לבצע בעצמה את 

  השירותים.

 

  שונות .24
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אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור -אי אכיפה אינה פוגעת בזכויות.-אי . 24.1

על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע (לרבות אכיפה) בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של 

  הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת של ההסכם. 

 

ידי מורשי החתימה -ינויו ייעשו בכתב, חתום עלכל תיקון להסכם זה או ש תיקון ההסכם ושינויו. . 24.2

  של הצדדים להסכם זה.

  

הסכם זה, הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים שתאריכם  הסכם מבטל וממצה. . 24.3

כתאריך הסכם זה, מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה 

  בעניינים נשוא הסכם זה. פה, בין הצדדים-קודמת, בין בכתב ובין בעל

 

-כל עניין הנוגע להסכם זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל סמכות מקומית. . 24.4

 יפו בלבד.-אביב

 

 .חברהאחרון מורשי החתימה של ה ידי-עלהסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו  תנאי מתלה. . 24.5

 

זה או העדר יכולת לאכיפתה, לא תפגע  הסכםאי תקפותה של הוראה מהוראות  בטלות יחסית. . 24.6

יקוים קרוב ככל שניתן להוראותיו המקוריות ולפי  הסכםזה, וה הסכםבתקפותן של שאר הוראות 

 רוחו.

  

על אף האמור בכל הוראה מהוראות ההסכם חייב נותן השירותים, למלא אחרי כל קיום הוראות.  . 24.7

פורסמה או ניתנה ואשר תפורסם או הוראה של החברה, עובדיה, נציגיה והבאים מכוחה אשר 

תינתן, מזמן לזמן, בתוקף סמכויותיה החוקיות לפי כל דין שיהיה בתוקף באותו זמן, לרבות אחר 

  כל הוראות הבטיחות.

 
  כתובות הצדדים ומשלוח הודעות .25

 

כתובות הצדדים לצרכי ההסכם הן כאמור במבוא להסכם. הצדדים מתחייבים להודיע מיידית על  . 25.1

  בכתובתם.כל שינוי 

 

ידי צד למשנהו בהתאם או בקשר להסכם זה, תישלח בדואר רשום, -כל הודעה שתישלח על . 25.2

בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או תימסר ביד. הודעה שנשלחה בדואר רשום מבית דואר בישראל 

(שלושה) ימים מיום המסירה בבית הדואר. הודעה  3מבוילת כנדרש תחשב כי הגיעה לנמען תוך 
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באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני תחשב כי הגיעה לנמען עם קבלת אישור שנמסרה 

טלפוני או אישור קריאה על קבלתה אצל הנמען. האישור הטלפוני יכלול פרטים על שעת קבלת 

  ההודעה ופרטי מקבלה. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כי הגיעה לנמען ביום המסירה בפועל.

  

  : החתוםולראיה באו הצדדים על 

  

  

__________________  

  החברה

____________________  

  נותן השירותים 

  

  

  

  אישור 

אני הח"מ, עו"ד _____________________ מאשר בזאת כי ה"ה _____________________, ת.ז. 

_____________________, ת.ז. _________________ מוסמכים לחתום  -_________________ ו

  , בצירוף חותמת החברה, וכי הנ"ל חתמו בפני על הסכם זה.תשתיות אנרגיה בע"מולהתחייב בשם 

  

      __________________  

      חתימת עו"ד                  
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 נספח א'

  צו התחלת עבודה

  תאריך: ______________

  לכבוד

______________  

  

  צו התחלת עבודה -מס' ______________  הסכםמכרז/ הנדון:

  

  הנדון. להסכםאנו מודיעים לכם בזאת על מתן צו התחלת עבודה  . 1

צו זה מתייחס לכל התנאים וההתחייבויות כפי שסוכמו ביניכם לבין חברת תשתיות אנרגיה בע"מ  . 2

  שני הצדדים. ידי-לאשר נחתם ע סכםבה

 עבודות בתוך ____ ימים מתאריך הצו (___________) ולסיימן בתוך ____ יוםהיש להתחיל את  . 3

  מתאריך זה.

 _______ ביום___י _________יד-לתדריך בטיחות ע ועבר נותן השירותים ועובדיו . 4

______________.  

  אנו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות. . 5

  

  נבקשכם להחזיר אלינו העתק חתום על ידכם כאות ואישור לקבלת הצו הנ"ל.

  

  

  בברכה,

     

___________________  

  תשתיות אנרגיה בע"מ

  

  :כל האמור לעילאת הרינו מסכימים ומאשרים 

  

  

______________________  
  נותן השירותיםחתימת 

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך
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 נספח ב'

 

 

 

 

 מסמכי המכרז והצעת נותן השירותים
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 נספח ג'

  נספח התמורה

 התמורה . 1

בהתאם  נותן השירותיםמלוא השירותים ומילוי כל התחייבויות בפועל של בתמורה לביצוע  .1.1

בתשלומים חודשיים תמורה את ה, תשלם החברה לנותן השירותים והחוזה למסמכי המכרז

בהתאם למספר הגורמים המועסקים בפרויקט בכל חודש וכפי שמוגדר בכתב הכמויות והמחירים 

(להלן:  המופיעים להלן בנספח זה, ובניכוי ההנחה שהוצעה על ידי נותן השירותים בהצעתו למכרז

ה כוללים את התמורה הכוללת והסופית המגיעה לנותן . תשלומים חודשיים אל")ההנחה"

רותים בגינה ניתנת ירותים בגין מילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה בתקופת מתן השיהש

  התמורה.

להלן,  8אנשי הצוות המופיעים בסעיף התמורה החודשית תשולם רק בגין שירותיהם של  .1.2

, ואילו עבור שאר הגורמים (לרבות לעניין שירותים אופציונליים) ובתנאים המפורטים בסעיף

(אנשי הצוות) לא ישולם בנפרד ועלות שירותיהם תגולם במחירי התמורה  11הנדרשים בנספח 

  בגין מנהל הפרויקט ו/או המפקחים.

שעות נטו (לפי ההפרש בין שעת  9עבודתו היומית של המפקח/מנהל הפרויקט תימשך לפחות  .1.3

  ושעת היציאה מהאתר) או יותר לפי תנאי העבודה באתר. כניסה 

, 1951חברת הניהול מתחייבת להקפיד על מילוי הוראות חוק שעות העבודה והמנוחה התשי"א  .1.4

בקשר עם העסקת עובדיה במתן השירותים הנזכרים בחוזה זה. העובדים לא ישובצו לעבודה 

  ים האחרים הקבועים בחוק.שעות במהלך היממה, וכן ישמרו על הכלל 12בהיקף מעל 

רותים שיספק ירותים בגין כלל השיסכום התמורה הכולל המגיע לנותן הש - "סכום החוזה" .1.5

במסמך א' של תנאי  6פי לוח הזמנים של הפרויקט המובא בסעיף -בתקופת הזמן המוערכת על

  . וזה""סכום החהמכרז, המוצא את ביטויו בכתב הכמויות שלהלן, ובניכוי ההנחה, יהווה את 

 

 תקרת שכר הטרחה . 2
נותן מהווה אומדן בלתי מחייב בלבד, והתמורה לה זכאי  סכום החוזהלמען הסר ספק, מובהר, כי   

, אולם בכל ידו ובהתאם למשך הפרויקט-תקופת מתן השירותים עלבפועל תחושב על פי  השירותים

או  (ללא מע"מ)₪ מיליון  4,825,000לא תעלה על סך כולל של  נותן השירותיםמקרה התמורה ל

  .בהתאם להצעתו במכרז זה, לפי הנמוך מבין השניים

 

 תנאי תשלום התמורה . 3
  כדלקמן: נותן השירותיםהתמורה תשולם ל  

 ,)"היקף יום עבודה מלא"(להלן:  נטו שעות 9של עבודה של חודש מלא בעל ימי עבודה  בגין .3.1
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 9נמשכה עבודת המפקח פחות מאשר בגין יום עבודה בו . תשולם התמורה המלאה המפורטת

יחסי להיקף יום עבודה מלא. שעות העבודה  ןתשולם תמורה מופחתת באופ ,שעות נטו

כתב מחירים שבהמופחתות המצטברות לכל חודש יופחתו מהתמורה החודשית המפורטת ב

  שעות. 9 -לא תשולם תוספת תשלום עבור עבודה מעבר ל הכמויות.

כי החברה לא תשלם כל תמורה עבור ימים או שעות בהם לא סופקו  ,מובהר ,למען הסר ספק .3.2

 שירותי פיקוח וניהול.

עבור עבודה בתקופה חלקית במהלך כל חודש, תשולם תמורה יחסית לפי היחס בין מספר ימי  .3.3

העבודה המלאים או החלקיים שבוצעו בפועל למספר הימים בחודש בהפחתת שבתות. מהסכום 

ת בגין חופשות, חגים, מחלה, מילואים וכל העדרות אחרת שנגרמה שלא החודשי יופחתו העדרויו

  באחריות החברה.

 

 משך הזמן המוערך לביצוע הפרויקט . 4
מבלי שהדבר יהווה כל מצג ו/או התחייבות מטעם החברה, משך הזמן המוערך לביצוע הפרויקט  .4.1

 חודשים קלנדריים.  40הוא 

רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות מעת למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי החברה תהא  .4.2

לא תהא כל טענה ו/או  נותן השירותיםלעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לצרכיה, ול

מעבר לתמורה החודשית שסוכמה בעת חתימת החוזה  דרישה בקשר עם תשלום תמורה נוספת

 ה.עבור כל גורם וכפי שהיא רשומה במחירי כתב הכמויות שלהלן, ובניכוי ההנח

 

 עבודה בשעות חריגות . 5

להעניק את שירותי הניהול והפיקוח על הפרויקט  נותן השירותיםהחברה תהא רשאית לדרוש מ .5.1

בכפוף לקבלת בשעות הלילה (עבודות לילה), בימי שישי, בערבי חג, בשבתות ובחגים, וזאת 

 . אישורים מתאימים לכך

לעיל כל תוספת תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר  5.1מובהר, כי לא תשולם בגין האמור בסעיף  .5.2

 .לתמחר זאת במסגרת הצעתו למכרז נותן השירותיםהוצאות, ועל 

 

 פיצויים מוסכמים . 6

  להסכם. 19מופנית למנגנון הפיצויים המוסכמים כמפורט בסעיף  השירותים נותןתשומת לב 

  

 הוראות כלליות . 7

 הוראות המכרז.לבצע במסגרת  השירותיםנותן תמורה תשולם עבור כלל השירותים שיידרש ה .7.1

 ידי אנשי הצוות לשביעות רצון החברה.-התמורה תשולם בכפוף למתן השירותים בפועל על .7.2
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להיערך למתן השירותים באמצעות אנשי צוות מתאימים, גם אם תידרש  נותן השירותיםעל  .7.3

תוספת אנשי צוות מכל סיבה שהיא (לרבות בשל שעות העבודה חריגות, החשת קצב ביצוע 

 נותן השירותיםאנשי הצוות מטעם ידי החברה). -העבודה או מכל סיבה אחרת וכפי שיידרש על

 פרויקט בכל משך עבודתם בפרויקט.יהיו מחוייבים לרמת זמינות מלאה לטובת ה

  

 והמחירים הכמויות כתב . 8

  

 שירותי ניהול ופיקוח .8.1

, ומשך ביצועם המוערך מצוין בעמודת "כמות". מן ההסכםשירותים אלה הם חובה ומעיקרי 

שהוצעה על ידי המציע בהצעתו המחיר שהגיש למכרז  ופחת ההנחהת המחירים הנקובים מטה

  .)2.1(נספח 

  

 מחיר   כמות  יחידות  תיאור  'מס
  יחידה

  "חבש"כ סה

  2,000,000  50,000  40  חודש  פרויקט מנוסה (רמה א')  מנהל  .1

  990,000  30,000  33  חודש  ')א(רמה  מנוסה אזרחית הנדסה מפקח  .2

  990,000  30,000  33  חודש  ')א(רמה  מנוסה מכני מפקח  .3

  845,000  32,500  26  חודש  מנוסה (רמה א') ומיכשורחשמל  מפקח  .4

 למחיר"מ מע כולל לא"ח בש"כ סה  
  חוזה/המכרז

      4,825,000  

  

 אופציונליים פיקוח שירותי .8.2

 המחירים מן. ביצועם משך לרבות, החברה דעת לשיקול נתונים, אופציונליים הם אלה שירותים

לעיל (לדוגמא:  8.1, בהתאמה לאנשי הצוות המופיעים בסעיף ההנחה ופחתת מטה הנקובים

. בהתאם לכך, 10%ההנחה שנתן המציע למפקח הנדסה אזרחית מנוסה (רמה א') הוא אחוז 

  . נוספים) 10%ממפקח רמה א', בניכוי  87.5%תעריף מפקח הנדסה אזרחית (רמה ב') יהיה 

 

 יחידה מחיר   כמות  יחידות תיאור  'מס

  "חבש

  "חבש"כ סה

 בתעריף') ב(רמה  אזרחית הנדסה מפקח  .5
  )יונלי(אופצ 'א רמה ממפקח 87.5%

  לסיכום לא  26,250    חודש

 87.5% בתעריף') ב(רמה  מכני מפקח  .6
  ' (אופציונלי)א רמה ממפקח

  לסיכום לא  26,250    חודש

(רמה ב') בתעריף  ומיכשורחשמל  מפקח  .7
  ממפקח רמה א' (אופציונלי) 87.5%

  לסיכום לא  28,437.5    חודש
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שנים בתפקיד  5בעל ניסיון של  –בטיחות  ממונה  .8
  בעל הסמכת השתלמות ענפית בבניה, 

  לסיכום לא  26,000    חודש

  

תשולם לפי הכמויות שתבוצענה בפועל ולפי מחירי היחידה  יםרותיהתמורה המגיעה לנותן הש

 . מחירי היחידה מגלמים את התמורה המלאה המגיעה לנותן, בניכוי ההנחההמפורטים בטבלאות

  זה. הסכםרותים שעליו לספק על פי יעבור כלל הש יםהשירות
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 נספח ד'

  טופס היעדר תביעות

  

  לכבוד

  תשתיות אנרגיה בע"מ

  

  ג/א.נ.,

  

  הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכתב ויתורהנדון: 

  

פי ההסכם שנחתם בינינו ביום ______ לביצוע שירותי תכנון, -אנו הח"מ, אשר סיפקנו לכם שירותים על

להלן: "ההסכם"), מצהירים ( הקמת מיכול נוסף במסוף האשל ניהול, תיאום, מעקב, בקרה ופיקוח בפרויקט 

כלפיכם, באופן בלתי מסויג ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של ומתחייבים בזאת 

___________________ ש"ח (לא כולל מע"מ), כמפורט בחשבון הסופי בגין ההסכם, אשר הוגש לכם 

ביום _______, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, 

ו כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא ההסכם, בין שהיא ידועה לנו ובין כלפיכם ו/א

  שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

  

  הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות ההסכם.

  

החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה לראייה באנו על 

  והשלכותיו.

  

ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן -מסמך זה נחתם כדין, על

 השירותים.

  

______________________  
  נותן השירותיםחתימת 

______________________  
  חותמת

______________________  
  תאריך
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 נספח ה' 

 אישור קיום ביטוחים

  תאריך הנפקת האישור: _____  אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל 

  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  מבקש האישור

  אנרגיה בע"משם: תשתיות 
ו/או  ו/או קו מוצרי דלק בע"מ

  מדינת ישראל

  נדל"ן☐  שם: 
  שירותים ☒
  אספקת מוצרים☐
תכנון, ניהול, אחר: ☒

תיאום, מעקב, בקרה 
ופיקוח בפרויקט הקמת 

  מיכלים במסוף האשל

 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒☐
 מזמין מוצרים☐
 אחר: ______☐

  520027293ח.פ.: 
510234487  

  ת.ז./ח.פ.

  מען: 
  , הרצליה 3הסדנאות 

  מען:

  כיסויים

  סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
  או סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ סכום 
  ביטוח

  בתוקףכיסויים נוספים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום
  לנספח ד'

  328, 309              רכוש 

|(אחריות  302  ₪   2,000,000          צד ג'
  צולבת)

  

  321  (הרחב שיפוי) 304
    
  328  

307  329  
    

315  309  
      

אחריות 
  מעבידים

        20,000,000   ₪  309  
319  
328  

אחריות 
  מקצועית

        8,000,000  ₪  301  
  

303  327    
328  

321    
325    
      חודשים) 6( 332

                אחר

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 
  ):ג'

  יועצים / מתכננים 038
  ובקרה (בניה)שירותי פיקוח, תכנון   085
  שירותי ניהול 082

  ביטול/שינוי הפוליסה 

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
  בדבר השינוי או הביטול.

  חתימת האישור
  המבטח:

    



  

33 

 

 נספח ו'

 התחייבות לשמירת סודיות

") מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות נותן השירותים" –אני הח"מ, ___________ (להלן 

, כל מידע במסוף האשלהקמת מיכול נוסף בפרויקט  לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע השירותים

אשר יגיע לידיעת נותן השירותים אישית או מי מטעמו על  -ניהולי, כספי, מקצועי ביטוחי  או כל מידע אחר   -

החברה או בקשר אליה, במשך הפיקוח, בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע 

 ").המידעלהלן: "הפיקוח ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע הפיקוח (

נותן השירותים מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע הפיקוח, על תוכנם או על היקפם לאדם או 

 ידי החברה.-גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על

נותן השירותים מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת 

 וע השירותים.ביצ

נותן השירותים מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת 

הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב נותן השירותים להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע 

 השירותים  מטעמו.

בות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע נותן השירותים מתחייב בזאת להביא תוכן התחיי

השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של נותן השירותים, כפי 

שפורטו לעיל ולהמציא מייד עותק ההתחייבות החתומה לחברה. נותן השירותים לא יעסיק אדם בביצוע 

  יבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל.חיהשירותים אלא אם כן חתם על הת

  

  בכבוד רב,                            

                            ______________ 
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 נספח ז' 

PEI0-5-1377 
  

  נספח בטיחות
  

  תקציר נהלי בטיחות
  מיועד לקבלנים ולספקי שירותים

  
חברת קו מוצרי דלק בע"מ (כל אחת  –תקציר זה של נהלי הבטיחות של חברת תשתיות אנרגיה בע"מ  . 1

מהן תיקרא להלן: "החברה") מהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות החוזית בין החברה לבין הקבלן או 

 "הקבלן"). ספק השירותים (להלן בצורה כוללנית : 

  התקציר נועד למטרות הבאות : . 2

 .ליידע את הקבלן בדבר עצם קיומם של נהלי בטיחות של החברה  

  למנות את הסיכונים העיקריים להם עלולים להיחשף הקבלן ועובדיו, במהלך עבודתם או הימצאותם

  במתקני החברה.

  הסיכונים למיניהם ואמצעי להפנות את הקבלן לנהלים ייחודיים של החברה, בהם נידונים בהרחבה

  הזהירות והבטיחות המתחייבים.

  למסור לקבלן מידע בדבר שיטת הרשאה לביצוע העבודה הטומנת בה סיכון, שיטה שנועדה למנוע

  פגיעה באדם או נזק לרכוש.

נהלי הבטיחות של החברה אינם באים במקום התחיקה בתחום הבטיחות בעבודה והגהות התעסוקתית  . 3

, תקנות, צווים), אלא באים להוסיף עליה. אם נתגלתה סתירה או אי התאמה בין נוהל של (חוקים, פקודות

החברה לבין סעיף בחיקוק, יש לפעול לפי ההוראות המחמירות ביותר. לא תהיה לקבלן עילה לנהוג על 

  פי ההוראות הפחות מחמירות, אפילו אם הן מעוגנות בחיקוק.

קבלן ועובדיו חייבים לעבור הדרכה על ידי גורם מוסמך לקראת התחלת העבודה במתקני החברה, ה . 4

: מסירת מידע והדרכת עובדים). לעובד שאינו שולט די הצורך  PEI0-5-536מטעם החברה (ראה נוהל 

  ו.בשפה העברית יינתן הסבר בשפה המובנת ל

הסיכונים העיקריים הקיימים במתקני החברה השונים דרך קבע או נוצרים מדי פעם, בנסיבות מסוימות,  . 5

  הם כדלהלן:

  נדון בנהלים  הסיכון

  PEI0-5-536מסירת מידע והדרכת עובדים   כללי

  PEI0-5-558שיטת הרשאה לביצוע עבודה   כללי

  PEI0-5-526הגנה על בריאות העובד   כללי

  PEI0-5-533ביצוע צילומים רדיוגרפיה לצורך בדיקות אל הרס במתקני החברה   קרינה
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  נדון בנהלים  הסיכון

 PEI0-5-525בדיקת האווירה במקומות העבודה   אווירה מסוכנת

דליקה, 

  התפוצצות

  PEI0-5-528סיכוני אש 

  PEI0-5-549סיכוני חשמל סטטי   חשמל סטטי

  PEI0-5-548סיכוני זרם חשמל   זרם חשמל

  PEI0-5-544כניסה לתוך מקום מוקף ו/או מיכלי אחסון   מקום מוקף

 PEI0-5-529סיכוני חוסר חמצן   מקום מוקף

  PEI0-5-550סיכוני מימן גופרי   מקום מוקף

  PEI0-5-554עבודות בגובה   נפילה

  PEI0-5-553עבודה על גג שביר, תלול או חלקלק  עבודה על פני הגג

  PEI0-5-551עבודה בעומק   חפירות

  PEI0-5-541חסימה של קווי צנרת   כללי

 PEI0-5-532בטיחות בעבודות חפירה   חפירות

  PEI0-5-531בטיחות בהתזת חומר ממרט וצבע   אבק מזיק

  PEI0-5-542דיווח תאונות עבודה וכמעט תאונה במסופים   כללי

 PEI0-5-560תכנון זיהוי סכנות, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים זה"ב   כללי

  PEI0-5-544כניסה למקום מוקף   מקום מוקף

 PEI0-5-543כללי התנהגות במקרה של אירוע חירום במתקן   חירום

  
לשם ביצוע עבודה הכרוכה בסיכון בטיחותי או גהותי, הקבלן או נציגו (מנהל עבודה, ראש קבוצה, עובד  . 6

: PEI0-5-558עצמאי) חייב להצטייד מראש במסמך הרשאה (היתר עבודה, היתר ביצוע) (ראה נוהל 

שיטת ההרשאה לביצוע העבודה). אין כל תוקף לאישור בעל פה אם הוא לביצוע של עבודה המותנה 

בקבלת היתר כתוב. בכל מקרה של ספק, הקבלן חייב להימנע מלבצע עבודה על סמך אישור בעל פה 

  ולדרוש היתר כתוב.

עובדי הקבלן יפעלו תחת פיקוחו של מפקח על הקבלנים. הוא יטפל בהיבטים המקצועיים והבטיחותיים  . 7

  של המשימה בכתב. 

בעבודות בנייה או בנייה הנדסית, אם הקבלן הינו במעמד של " מבצע בנייה ", מחובתו למנות מנהל  . 8

  עבודה.

  העבודה וכפי שנקבע בכל דין.  הקבלן חייב לספק לעובדיו ביגוד מגן וציוד מגן כמפורט בהיתר . 9
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בעבודות שמבצעיהם חייבים להיות בעלי רישיון בתוקף, תעודת עיסוק וכד', כגון חשמלאי, מנופאי,  .10

עגרונאי, מלגזן, נהג, רתך, מפעיל מכונת צילום רדיוגרפי ועוד, מותר לקבלן להעסיק אך ורק בעלי רישיון 

 עיסוק מתאים ובתוקף. 

יוד והאבזרים שבשימושו, החייבים בדיקה על פי כל דין, יהיו בעלי רישיון הקבלן אחראי לכך שכל הצ .11

הפעלה בתוקף. הכוונה לכלי רכב, מכונות הרמה, מיכלי לחץ, שרשרות, אביזרי  הרמה, חבלים, אונקלים, 

 מעליות וכד'.

רת, אבק הקבלן אחראי לכך שעובדיו החשופים לגורמים כימיים או פיסיקליים מזיקים (רעש, בנזין, עופ .12

מזיק וכד') יעברו בדיקה רפואית כנדרש בדין. חל איסור לחשוף עובד לגורם מזיק, אשר לא אושר לכך על 

 : הגנה על בריאות העובד). PEI0-5-526ידי רופא מוסמך (ראה נוהל 

רכות השונות של המתקן (חשמל, מים, אוויר דחוס, ניקוז, כיבוי אש וכד') מותנית בקבלת התחברות למע .13

אישור מטעם בעל תפקיד של החברה המוסמך לכך (מנהל המתקן או מנהל הפרויקט) תוך כדי ציון מדויק 

 של נקודת ההתחברות. 

ו לדומם ציוד או מערכת. לקבלן ולעובדיו אסור לבצע פעולות שלא אושרו בכתב ואשר עלולות להפעיל א .14

פעולות כאלה הן פתיחה או סגירה של ברז או מגוף, התקנת חסם או הסרתו, ניתוק מערכת הארקה או 

 גישור, פתיחה או סגירה של מתג, של לחיץ וכד'.

הקבלן ועובדיו רשאים לנוע אך ורק באזורי המתקן הקשורים לעבודתם. אסור להם להימצא במקומות  .15

לה בהם נשקפת סכנה, כגון מדרגות או גג של מיכל אחסון, גג שביר תלול או חלקלק, אחרים, בייחוד כא

שולי חפירה, השטח מתחת למשא מורם, האתר בו מבצעים צילומים רדיוגרפים, או מתיזים חומר ממרט 

 או צבע וכד'.

מנהל המצאות הקבלן ועובדיו באתר העבודה מחוץ לשעות הרגילות מותנית בקבלת אישור מראש מטעם  .16

 המתקן  וממונה על הבטיחות. 

ציוד ממונע או נגרר של הקבלן ינוע בתחומי המתקן לאורך המסלולים המקובלים ובמהירות מרבית של  .17

  קמ"ש, או בהתאם למגבלות שיקבע היתר העבודה.  35

הממונה על הבטיחות וכל עובד טכני בכיר של החברה (כולל מפקח מטעמה) רשאי לדרוש הפסקה, אפילו  .18

  ידית, של עבודה כלשהי, כאשר לפי ראות עיניו קיימת סיבה לכך, כגון : מי

 .אופן הביצוע מסכן את שלומם או אף את חייהם של המבצעים ו/או של אנשים אחרים 

 .('צנרת, חשמל, ניקוז, אוורור, הארקה וכד) אופן הביצוע עלול להסב נזק למתקן או למערכת  

 ודה או היתר הביצוע.המבצעים אינם עומדים בתנאי היתר העב  

 .העבודה אינה מבוצעת על פי התוכנית ההנדסית  

  התרחש אירוע המחייב פינוי העובדים מהמקום, כגון דליקה, הצפה, התמוטטות קרקע, פליטה

  חריגה של קרינה מייננת. 
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 לקט פעולות ומעשים האסורים במתקני החברה .19

 .שימוש בפלאפונים באזורים התפעולים  

  למקומות המיועדים לכך.פרט  –עישון  

 .טלטול של מטפה כיבוי או הפעלתו, ללא סיבה מוצדקת  

 .הסרת מכסה של מערכת הניקוז, ללא קבלת אישור מראש  

 .חסימה ללא אישור של קטע כביש  

 .חסימת הגישה לנקודות הפעלת מערכת כיבוי אש  

 .ריצה, מעשי קונדס, התקוטטות  

 .שימוש במשקאות חריפים ובסמים  

  נשק מכל סוג, קר או חם.הכנסת כלי  

אין בתקציר זה כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לעיין ולמלא את נהלי הבטיחות של החברה במלואם  .20

והקבלן מחויב לפעול כאמור. לא תישמע כל טענה מצד הקבלן כי לא ידע ו/או לא קיבל ו/או לא קרה ו/או 

דה לפני שדאג לקבל עותק מהנהלים לא הבין נוהל כלשהו או הוראה מהוראותיו. הקבלן לא יחל בעבו

 המלאים ולאחר שלמד אותם והדריך כנדרש את עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות.

כל עובד שיועסק ע"י הקבלן בביצוע העבודות יקבל מהקבלן הדרכה מלאה לגבי נהלי הבטיחות לפני 

י הבטיחות ע"י עובדיו או מי מטעמו, בכל תחילת עבודתו והקבלן יקפיד, יוודא ויהיה אחראי למילוי נהל

 מהלך ביצוע העבודות.

 חובה לעיין בנוהלי הבטיחות של החברה במלואן הנמצאים ברשת.  .21

אגף הבטיחות אחראי לשמירה על חייהם ובריאותם של עובדי החברה עובדי הקבלן והמבקרים בחברה,  .22

  התנהגות מסכנת ומסתכנת בחברה.לצורך ביצוע משימתו אימץ האגף מדיניות של "אפס סובלנות" ל

במסגרת מדיניות "אפס סובלנות" פועל האגף בנחישות ובתקיפות בכל הקשור לעבירות בטיחות (ולו  .23

הקלות ביותר) ולחציית קווים אדומים הקשורים להתנהגות מסכנת ומסתכנת בעבודה לרבות בנקיטת 

  צעדים משמעתיים והטלת עיצומים כספיים על עובדים וקבלנים.

דיניות "אפס סובלנות" מטרתה העיקרית הינה להגן על חייהם ובריאותם של העובדים בחברה, עובד מ .24

קבלן אשר ימצא כי פעל בניגוד לחוקים, לתקנות, להנחיות והוראות הבטיחות הקבלן המעסיק יזומן לברור 

  וינקטו כנגדו אמצעים משמעתיים לרבות הטלת עיצום כספי והפסקת עבודה.

ים ובריאותם חשובה לנו והיא קודמת לכל, הקפידו לעבוד בבטיחות בהתאם לנהלים חיי כל העובד .25

  ולהנחיות הבטיחות והימנעו מסיכונים מיותרים. 
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  תצהיר הקבלן
  

ואני מודע למדיניות החברה  ,הנני לאשר שקראתי את "תקציר נהלי הבטיחות", תוכנו מובן לי ומקובל עלי

מסכנת או מסתכנת. בשמי ובשם עובדי, אני מתחייב לנהוג על פי בנושא "אפס סובלנות" להתנהגות 

  .נהלי הבטיחות של החברה ולפי דרישות החוק, במהלך העבודה במתקני החברה

  

  

  תאריך  חתימה  מס' ת.ז.  שם פרטי ומשפחה

        

  

  
מדובר בהנחיות בטיחות לקבלנים, עבור הפיקוח/ניהול. העובדים באתרים ידרשו לעמידה במבחן 

  בטיחות יעודי.
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  טופס בקשה לקבלת "היתר עבודה" / לביצוע עבודה באש גלויה / לביצוע חפירה
  

  תאריך: _______________
  

  מבקשים בזה רשות לבצע את העבודות המפורטות מטה:

  ה לביצועןסוג העבודות והסיב . 1

  .לחץ כאן להזנת טקסט

  מקום . 2

  .לחץ כאן להזנת טקסט

  סוג הציוד שישתמשו בו: . 3

  .לחץ כאן להזנת טקסט

  שם האחראי לעבודה: . 4

  .לחץ כאן להזנת טקסט

 התאריך שבו דרוש ההיתר: . 5

  .לחץ כאן להזנת טקסט

  הערות: . 6

  .לחץ כאן להזנת טקסט

  
  

  תאריך  מחלקה  חתימה
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  היתר עבודה לעבודות חשמל
  טופס מתן רשות לביצוע עבודה במתקן / ציוד חשמל

  
 PEIO_5_507 טופס  


