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הסכם
בין:
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מרח'  ,2184מגדל עתידים ,קומה ,32
תל אביב  ,6158101ת.ד 58177
(להלן" :החברה" או "נתג"ז")
מצד אחד
ובין
_______________________
_______________________
(להלן" :הקבלן")

מצד שני

הואיל:

והחברה פרסמה מכרז לבחירת קבלן לביצוע עבודות צלילה ועבודות ימיות (להלן" :המכרז"); ועל
בסיס הצעת והצהרות הקבלן בהצעתו למכרז וכמפורט בהסכם זה על נספחיו (להלן" :ההסכם")
קיבלה החברה את הצעת הקבלן לבצע את העבודות (כהגדרתן להלן) ,הכל כמפורט בהסכם זה על
נספחיו בהתאם להצעת הקבלן המצ"ב כנספח ח' להסכם;

והואיל:

והקבלן מצהיר ,כי יש לו הניסיון ,הכישורים ,המומחיות ,המיומנות ,הידע מקצועי ,היכולת
המקצועית והכלכלית ,כל הרישיונות ,ההיתרים ,הסיווגים ,והאישורים הדרושים וכן כל האמצעים
הטכניים והארגוניים ,הכל כמתחייב מהמכרז ,ההסכם ועל פי כל דין ,לשם קיום כל התחייבויותיו
באשר לביצוע העבודות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר והשקעת מיטב המשאבים שבידיו למען
הצלחת ביצוע העבודות; כי הוא מתחייב לדאוג לכך שמצב דברים זה יישאר בתוקפו למשך כל
תקופת ההסכם; כי ידוע לו שהתקשרות החברה עימו בהסכם מבוססת על הצהרותיו אלו ויתר
הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם וכי לא ידוע לו על כל מניעה חוקית או אחרת להתקשרותו בהסכם
זה;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם ולהעלות את כל ההסכמות וההבנות
ביניהם על הכתב באופן שרק האמור בהסכם זה יחייב את הצדדים.

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 .1הגדרות ,פרשנות ותחולה
בהסכם תהא למונחים שלהלן הפרשנות הנקובה לצידם:
"החברה""/נתג"ז"  -חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
"הקבלן"

 -מי שנבחר על ידי החברה לביצוע העבודות ושחתם כצד על הסכם זה.

"אי התאמה"

 כל אי התאמה למטרה ולשימוש להם נועדו העבודות לרבות ומבלי למעט ,חוסרבחומרים ו/או טובין קבועים ו/או מתכלים שיש לספק כחלק מהעבודות לשם
השלמתן; חוסר בשירות ו/או מגרעת ,ליקוי ,חסר אחר ,אי תקינות ,פגם אחר ו/או אי
התאמה לדרישות ו/או לתיאור ו/או למפרט ו/או לדגם המצוינים במכרז ו /בהסכם,
לדרישות כל תקן ו/או דין ו/או הוראות היצרן החלים על העבודות ו/או כנדרש
במכרז.

"אתר"

 צינור הגז של המקטע הימי של מערכת ההולכה הלאומית לגז טבעי ,באורך של כ35 -ק"מ אשדוד-רידינג 60 ,ק"מ רידינג-דור ,המצוף הימי לקליטת גז טבעי ("מצוף")
המהווה תשתית לאספקת גז ממקור נייד .המצוף מותקן בתחום הנמל המוכרז
בחדרה הממוקם כ 10 -ק"מ מערבית לחוף ,כמפורט בנספח הטכני המצורף להסכם
זה ,וכן כל מקטע ומתקן ימי נוסף אם וכלל שיוקם בעתיד.

"גוף מפקח"

 כל רגולטור ו/או מפקח כדין מטעם מדינת ישראל על מערכת ההולכה לגז טבעי ועלהחברה ו/או גורם אחר מטעם החברה.

"ההסכם"

 מסמך זה וכן המכרז על כל נספחיהם חתומים על ידי החברה והקבלן ,וכל מסמךאחר שהמכרז ו/או ההסכם מפנים אליהם במפורש אף אם לא צורפו.

"העבודות"

 עבודות ימיות ,סיור ימי ועבודות נלוות ,הכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו ,ומבלילגרוע מכלליות האמור ,צלילה ושירותים ימיים לאורך תוואי האתר לצרכי תחזוקה
(ובכלל זה צפייה ,מדידה ,בדיקה ,סקירה ותיעוד) ,תפעול (פתיחה/סגירה) של ברזי
סעפת ,בדיקת עומקי הטמנה ,סקירות ובדיקות  ,סיור וביצוע עבודות נוספות ,לפי
צרכי החברה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שתוטל עליה כל
חובה לעשות כן.

"המפקח"

 סמנכ"ל התפעול בחברה או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיע על כךהחברה לקבלן בכתב.

"יום" " /ימים"

 -ימים קלנדאריים (כולל ימי ו' ,שבת ,ערבי חג וחג וימי שבתון).

"המערכת"

 מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל ,על כל מתקניה ,אביזריה ,המחוברים והנלוויםלה.
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.1.1

המבוא לתנאי הסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

 .1.3התייחסות מפורשת במפרטי החברה ו/או בנספח חתום על ידי הצדדים שבו תנאים מיוחדים שצורפו
למכרז ו/או להסכם ,המשנה מההסכם לעניין מסוים גוברת על ההסכם לגבי אותו עניין מסוים בלבד.
.1.4

הוראות ההסכם שמטבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע העבודות או לאחר סיום
ההתקשרות מכל סיבה שהיא (אף טרם סיום העבודות) ,לרבות ומבלי למעט ,התחייבות לעניין סודיות,
ימשיכו לחול על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא.

.1.5

מורכב הקבלן ממספר יחידים ו/או חברות ו/או שותפויות וכיו"ב ,חייב כל אחד מהם במלוא
ההתחייבויות לפי הסכם זה ביחד ולחוד.

.1.6

אין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות הקבלן ו/או היצרן ,לפי הדין ,אלא להוסיף עליהן
בלבד .כל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר לא יגרעו ו/או ישנו מההסכם ,זכויות החברה
והתחייבויות הקבלן לפיו ,אלא אם הסכימה להם החברה במפורש ובכתב.

.1.7

מקום שנקבע בהסכם ,כי הוראה היא מעיקריו אין בכך לגרוע מעצם יסודיותן של הוראות אחרות
בהסכם ,לפי נסיבות העניין.

 .2הצהרות כלליות של הקבלן ובדיקות מוקדמות
הקבלן מצהיר ומתחייב כלהלן:
.2.1

כי הוא מכיר היטב את כל היבטי העבודות ויש לו את כל הידע ,הניסיון ,הכישורים והיכולת (לרבות
היכולת הכספית) לבצע את העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה וכל דין.

.2.2

הקבלן בחן ובדק את תכולת העבודות ,את מיקום האתרים וסביבתם לרבות דרכי הגישה אליו ,את
מסמכי ההסכם ,את הוראות הדין הרלוונטיות ,את העבודות וכל מידע ונתון רלוונטיים אחרים ,ומצא
אותם מתאימים וראויים למילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה (לרבות קיום כל התנאים על פי דין
וההיתרים והאישורים לביצוע העבודות .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן השיג ,בדק והעריך את
כל הגורמים והנתונים שעשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם (לרבות תנאים
גיאולוגיים ,סיכונים טכניים ,סיכונים פיננסיים ,סיכוני וכל סיכון אחר הכרוך בביצוע העבודות בהתאם
לתנאי ההסכם).

.2.3

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא ו/או כל
קבלן משנה מטעמו (אם קיים ואושר על ידי החברה) ,מקיימים את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל
דין (כדרישת מינימום) ו/או לפי ההסכם ,וימשיכו למלאם בכל תקופת ההסכם על כל הארכותיו ,אם
יהיו ,ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם (גם לאחר השלמת ביצוע העבודות):
.2.3.1

הם בעלי הידע המקצועי ,הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום העבודות ,כל הרישיונות,
האישורים ,ההיתרים ,הסיווגים הקבלניים וההסמכות הנדרשים לביצוע העבודות ,לרבות
בקשר עם קניין רוחני (זכויות יוצרים ,פטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר וזכויות דומות אחרות);

.2.3.2

לרשותם כל כח האדם ,הציוד וכלי העבודה המתאימים לביצוע העבודות;
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.2.3.3

הם בעלי כושר פיננסי ,אישור עוסק מורשה ואישור על ניהול ספרים;

.2.3.4

באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר עם ביצוע העבודות הקשורה בקבלן ו/או במי מטעמו בקשר
לאמור בסעיף  2.5לעיל מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם ככל
הניתןלרבות באמצעות פניה לבית משפט ,כן יישא הקבלן בכל תשלום וההוצאה ,לרבות
הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ומומחים ,שיגרמו בשל האמור בסעיף קטן זה.

.2.4

כי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ז 1976-ומצהיר ,כי לא
קיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים שלעיל המונעים מהחברה
להתקשר עמו בהסכם.

.2.5

כי הוא ועובדיו ,וכן שליחיו (למיטב ידיעת הקבלן לאחר בדיקה) לא נהגו בשחיתות (מתן שוחד וכדומה)
בעת קבלת אישורים הנדרשים לביצוע העבודות ועומדים בדרישות חוקים נגד שחיתות אשר חלים על
החברה.

.2.6

כי הוא ,עסקיו ונכסיו עומדים (ברמה המהותית) בדרישות של דיני איכות הסביבה ,בריאות ובטיחות
אשר חלות על החברה .בתוך כך מתחייב הקבלן ,בין היתר ,לפעול בהתאם להמלצות המועצה הארצית
לתכנון ובנייה לעניין ההשפעות הסביבתיות של מערכת הגז הטבעי.

.2.7

כי ידוע לו שהעבודות יבוצעו בסמיכות למערכת הולכת הגז הטבעי המצויה בבעלות המדינה ושלחברה
זכות שימוש בה ,לרבות מתקני גז ו/או צנרת תת-ימיים וכיו"ב ,וכי קיבל לידיו מהחברה את כל המידע
הנדרש לו לצורך ביצוע העבודות וההגבלות שחלות ו/או יחולו לגבי ביצוען .הקבלן מודע לרגישות
הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מכך ולכך שביצוע העבודות על ידו דורש נקיטה באמצעי
זהירות קפדניים במיוחד ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ,כנדרש בהסכם
זה על נספחיו וכנדרש על פי כל דין ,ובכלל זה הגבלות מהגבלות שונות בקשר עם ביצוע עבודות ושימוש
בציוד וכלי עבודה בקרבתה של המערכת.

.2.8

לאחר שלמד ובדק את כל האמור לעיל ביכולתו לעמוד בכל דרישות בטיחות ו/או בטחון אלה ונקיטת
אמצעי הזהירות המתחייבים על פי הוראות הבטיחות בחברה ו/או על פי כל דין.

.2.9

כי ידוע לו שהמדינה תהיה בעלת זכויות היוצרים בכל העבודות שמבצעת החברה באמצעות הקבלן
וקבלני המשנה הפועלים מטעמו במסגרת ההסכם .בביצוע העבודות לא יפר הקבלן זכויות קניין רוחני,
כולל זכויות יוצרים ,של גורם כלשהו.

 .2.10כי ידוע לו שבביצוע עבודות בתוואי הימי של מערכת ההולכה ,החברה כפופה לחובות מסוימות מכוח
הסכם ה –  )"FESA"( )Foreign Enterprise Support Agreement( FESAעליו היא
חתומה כחלק מתנאי מימון הקמת המקטע הימי של מערכת ההולכה ,ועל כן מחויבת לפעול על פי
תנאיו .בשל כך ידוע לקבלן ,כי הוא וקבלני המשנה המועסקים על ידו כפופים אף הם לחובות מכוח
הסכם זה ,אשר עיקרן מפורטות בהסכם זה .בין חובות אלה כלולה חובת הקבלן להפעיל ולתחזק את
המערכת בהתאם לתוכנית ניהול וניטור סביבתי ( Environmental Management and
 )Monitoring Plan - EMMPוליישם את תכנית הבריאות והבטיחות התעסוקתית ( – OHSP
 .)Occupational Health and Safety Planשתי התוכניות הנזכרות לעיל ויתר
הנספחים הרלוונטיים של הסכם ה FESA-עומדים לעיון הקבלן ו/או מי מטעמו במשרדי החברה
בשעות העבודה הרגילות ובתיאום מראש.
 .2.11כי לפני הגשת הצעתו בדק את מקום ביצוע העבודות ודרכי הגישה אליו וכן בדק כל מידע רלוונטי אחר
(לרבות כל מידע ונתון הנדסי ,כלכלי ומשפטי) הקשור לביצוע ההסכם או ויתר על בדיקתם מרצונו
החופשי .כי הבין היטב את כל דרישות ההסכם על נספחיו ,וכי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו
על פי ההסכם ,ולוחות הזמנים המפורטים בו ,ברמה מקצועית גבוהה ביותר וכי ההסכם והתמורה על
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פיו הוגנים ומניחים את הדעת בהתחשב עם כלל תנאי ההסכם .הקבלן מוותר על כל טענה שיש או
שתהיה לו ,כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו.
 .2.12גילה הקבלן או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ,לרבות בין כתבי הכמויות לבין
התכניות ו/או לבין שאר הנספחים הטכניים ו/או חוסר בהם ,ימסור על כך מיד הודעה למפקח .מובהר,
כי סעיף ו/או פריט שבכתב כמויות ו/או בתוכנית ו/או בנספח טכני כלשהו ו/או בהסכם זה שלא נקבע
לו במפורש מחיר בכתב הכמויות ו/או בהצעת הקבלן רואים אותו ככלול בתמורה שנקבעה לפי הסכם
זה בגין שאר העבודות ולא תשולם בגינו תמורה נוספת.
 .2.13כי הצעתו שלמה וכי הוא מתחייב לבצע את כל העבודות על פי הוראות ההסכם ועל פי הוראות כל דין
וכי הוא נוטל אחריות בלעדית כלפי החברה לגבי החומרים בהם יעשה שימוש בביצוע העבודות ותוצרן,
לרבות של קבלני משנה מטעמו (אם וככל שיהיו) אף אם אושרו על ידי החברה.
 .3בטיחות וגהות בעבודות ,בפעולות הכנה ובכניסה לאתר העבודות
.3.1

מוסכם כי הקבלן יהיה הקבלן הראשי לביצוע העבודות ובעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות
ולגהות בעבודות ואחראי לנהל את העבודות ולפקח על ביצוען באופן ישיר וברציפות עד להשלמתן והוא
מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבניה ,לרבות מינוי מנהל עבודה מטעמו
שבהנהלתו הישירה והרצופה תתבצענה העבודות עד להשלמתן על פי הוראות תקנות הבניה.

.3.2

הקבלן יבצע את העבודות ואת יתר התחייבויותיו לפי ההסכם בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות
ולהוראות החברה והמפקח בקשר לשמירה על הבטיחות ולשמירה על הסביבה ולהגנת הטבע ויבצע
ויקיים את כל הוראות נספחים א 1/ו -א 3/להלן ביחס לשמירה על בריאות ,בטיחות ואיכות הסביבה
וכללי תפעולו והתנהגות לצלילה תעסוקתית ( ,)Codes of Practiceוכפי שיתעדכנו מעת לעת.

.3.3

הקבלן אחראי לוודא ,כי כל הבא מטעמו לביצוע העבודות יקבל לידיו את הנספחים שלעיל ויפעל לפיהם
בעבודותיו.

.3.4

ככל שנדרש לפי הדין ,הקבלן ישלח למפקח העבודה האזורי הודעה על מינוי מנהל עבודה על גבי טופס
מתאים ו/או כתופש חצרי ביצוע העבודות (עם העתק לחברה) ויבצע כל פעולה אחרת שתידרש ,לרבות
כלפי כל רשות ו/או מוסד רלבנטי ,הכל כדי להבטיח ,כי הקבלן לבדו יהיה אחראי לקיום כל הוראות
ודרישות הדין בנוגע לבטיחות בעבודות בנוסף להוראות כל דין .בעצם חתימת הקבלן על ההסכם יראו
אותו כמי שנתן יפוי כח בלתי חוזר לחברה לעשות בשמו ובמקומו כל פעולה כאמור בסעיף קטן זה
ובלבד שהחברה תיתן לקבלן הודעה על כל פעולה בקשר לכך .מובהר ,כי קיום פעולה כלשהי בקשר
לאמור בסעיף זה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יגרעו מאחריותו וחובותיו של הקבלן במידה
ובהיקף שאלו קיימות לפי הוראות ההסכם והדין.

.3.5

בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לקבלן ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל אופן שתחליט
עליו ובכל עת ,למנות קבלן אחר שימונה כקבלן ראשי ,לפי הדין בעת ביצוע העבודות באתר העבודות,
לכל העבודות או לחלקן ,במקום הקבלן לפי הסכם זה (להלן" :קבלן ראשי חליף") .הודיעה החברה
לקבלן על מינויו של קבלן ראשי חליף במקומו ,הקבלן וכל הקבלנים האחרים ,אם וככל שקיימים,
המבצעים עבודות באתר ,יהיו כפופים לקבלן הראשי החליף ולממונה הבטיחות מטעמו בכל הנושאים
הקשורים לבטיחות ,ביטחון ,ניקיון האתר ובכל עניין אחר הנדרש לפי הדין ו/או לפי הוראות החברה
ו/או המפקח מטעמה וישתפו עמם פעולה באופן מלא .הקבלן אחראי לוודא ,כי עובדיו ,קבלני משנה
מטעמו ועובדיהם וכל הבא מטעמו יפעלו לפי האמור לעיל.

.3.6

הקבלן לרבות קבלני המשנה מטעמו ,ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לקראת ובביצוע
העבודות ויקיימו את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ,1970-התקנות מכוחה
וכל הוראת דין אחרת הנוגעת לביצוע עבודות ,לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר ,כפי שיהיו
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תקפות מעת לעת ,ולרבות לעניין מינוי ממונה על הבטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
התשי"ד ,1954-ובפרט ינהג על פי כל הוראות הבטיחות והכללים הבין לאומיים הנוגעים לעבודות
ימאות שייט וצלילה.
 .3.7הקבלן אחראי לוודא ,כי כל הבא מטעמו מבצע את העבודות לפי כל הדינים הנוגעים לבטיחות ולגהות
בעבודה ,לפי נהלי הבטיחות של החברה לרבות כל הנחיות מטעם החברה ,אם וככל שיינתנו ,הנוגעות
לבטיחות בעבודה ולשימוש בציוד ,כלים ובחומרים בזמן השהייה באתר.
.3.8

הקבלן לא יכנס לאתר ולא יחל בביצוע עבודות אלא רק לאחר שהקבלן וכל הבא מטעמו לביצוע
העבודות עברו תדריך בטיחות מטעם הקבלן .הקבלן יתעד את פעילות ההדרכה שבוצעה כאמור ויציגה
לחברה עפ"י דרישתה.

.3.9

בזמן השהייה באתר הקבלן וכל הבא מטעמו ישמעו להוראות עובדי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם
הבטיחות בעבודה ,אם וככל שניתנו ,לקראת ובמהלך ביצוע העבודות .התחייבויות הקבלן בסעיף קטן
זה יחולו בשינויים המחויבים גם כלפי מי שבחצרי האתר ו/או שמתקניו סמוכים לאתר החברה.

 .3.10הקבלן יאפשר למנהל רשות הגז הטבעי לפי חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב ,2002-ולממונה על
הבטיחות לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט ,1989-או לכל מי שיוסמך על ידי מי מהם כדין
מראש ובכתב (להלן" :המפקחים") ,לפקח ולבקר על כל פעולות הקבלן בקשר עם הקמת והפעלת
מערכת ההולכה או כל חלק ממנה .הקבלן יאפשר למפקחים גישה לאתרים בהם מבוצעות העבודות,
גישה לעובדים העוסקים בביצוע העבודות וישתף פעולה עם המפקחים לצורך כך .הקבלן יכלול הוראות
מתאימות לאמור בסעיף קטן זה בהסכמים עליהם יחתום עם קבלני המשנה מטעמו.
 .3.11הקבלן מתחייב ,כי לשם ביצוען הבטיחותי והיעיל של העבודות ,ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו ,כל
האמצעים הפיסיים (ציוד ,כלי עבודה ,אמצעים אחרים וכיו"ב) התקינים ,הבטיחותיים והמתאימים
לייעודם ובעלי כל רישיון ו/או אישור תקף הנדרש לפי כל דין.
 .3.12הקבלן מתחייב להבטיח תנאי עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את הבטיחות ,להבטיח
תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות לבטיחות על פי כל דין ובאין
דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה
התשי"ד  1954ו/או על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 .3.13החברה תהיה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק בגין בעיות בטיחות ,וזאת
בהתאם למפורט בנספח א 4/להלן  .אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו על פי
ההסכם ו/או על פי דין.
 .3.14למען הסר ספק ,הקבלן אינו זכאי לכל תמורה נוספת על התמורה שנקבעה בהסכם זה בקשר לאחריות
והתחייבויותיו לפי סעיפים  3.1עד ( 3.12כולל) לעיל ו/או לפיצוי כלשהו בגינם ,לרבות ומבלי למעט
בקשר עם עבודות קבלנים אחרים במקביל מטעם החברה באתרי העבודות והתיאומים עמם ,אלא אם
נקבע במפורש ובכתב אחרת בהסכם בין הקבלן והחברה.
 .3.15אין באמור בהוראות סעיף  3לעיל ונספחיו כדי למצות את חובות הקבלן בקשר עם בטיחות בעבודות
שאחראי הקבלן לבצען לפי הוראות כל דין ומבלי שהחברה תהיה צריכה לבצע זאת בעצמה במקום
הקבלן.
 .3.16הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוחם לשחררם
ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד הקבלן בגין הפרת התחייבויות הקבלן לפי
סעיף ההסכם.
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 .4ביטחון
.4.1

הקבלן וכל הבא מטעמו לביצוע העבודות ידרשו לעמוד בכל נהלי והנחיות הבטיחות של החברה וכל
גורם אחר שבחצריו מבוצעות העבודות לפי ההסכם .הקבלן יהיה אחראי לוודא ,כי כל הבא מטעמו
יפעל לפי נהלים והנחיות אלה לקראת ביצוע העבודות ובמהלכן .לביצוע העבודות יעסיק הקבלן רק
עובדים שקיבלו אישור ביטחוני של החברה ו/או כל "גורם אחר" שבחצריו מבוצעות העבודות ,ואם
נדרש ,לאחר שעברו בדיקה ביטחונית של מטעם מי מהם ,כאמור בנספח ב' להסכם .מובהר ,כי הקבלן
לא יכנס לאתר ולא יתחיל בביצוע העבודות באתר לפני שעבר תדריך ביטחון מטעם החברה ו/או
"גורם אחר" כאמור אם דרשו זאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

.4.2

הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי שבשטחו יבוצעו העבודות
ו/או מי מטעמם בקשר לאי מתן אישור ביטחוני ו/או ביטול אישור שניתן בהתאם לנהלי החברה ונהלי
מחזיק החצרים כאמור .מובהר ,כי עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק
בעבודות במתקנים בהם נדרש סיווג ביטחוני והקבלן יחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים
שיעמוד בבדיקות הביטחון ,ללא תוספת תמורה.

 .5הזמנת עבודה ,היערכות ,תוכנית עבודה וסקר סיכונים
.5.1

.5.2

הזמנת עבודה
.5.1.1

במשך תקופת ההסכם לרבות בתקופת האחריות ,לפי העניין ,יבצע הקבלן את העבודות או כל
חלק מהן ,מעת לעת ,בהתאם להוראות ההסכם ,כפי שתורה לו החברה במסירת הזמנת עבודה
מטעמה .הזמנת העבודה תנקוב בתמצית תוכן העבודות ,לוחות הזמנים לביצוען ,וכן כל פרט
נוסף הנדרש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולפי נסיבות העניין ,כדוגמת תשריטים,
תכניות וכיו"ב .הזמנת העבודה תועבר לקבלן בנוסח כדוגמת נספח י"א להסכם זה או בפורמט
אחר עליו תודיע החברה לקבלן לפי שיקול דעתה המקצועי (להלן" :הזמנת העבודה").

.5.1.2

מוסכם בזאת ,כי במקרים שלדעת החברה הנם דחופים תוכל החברה להורות לקבלן על ביצוע
העבודות טרם מסירת הזמנת העבודה בכתב ,ובלבד שתימסר לקבלן הזמנת עבודה כאמור מיד
לאחר חלוף הנסיבות הדחופות.

תוכנית עבודה ותוכנית לניהול בטיחות ואיכות סביבה
.5.2.1

מיד לאחר חתימת הסכם זה ולפני ביצוע העבודות על פיו ,הקבלן יכין ויגיש לבדיקת ואישור
החברה ו/או המפקח תוכנית עבודה מפורטת לביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה לפי סדרן בכל
שלביהן ,הכוללת בין היתר את מספר אנשי הצוות תעודות הסמכה מתאימות ,כלים ,ציוד
וכיו"ב שיעסיק במסגרת העבודות על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו להן .אחת לשנה וכן
במידת הצורך לפני ביצוע הזמנת עבודה כלשהי ,יגיש הקבלן עדכון לתוכנית האמורה .המפקח
יהיה רשאי להורות לקבלן לתקן את תוכנית העבודה שלעיל ,בכל שלב במהלך ,על מנת שהקבלן
יעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,לרבות בקשר ללוחות הזמנים ואיכות ביצוע העבודות
לאחר אישור תוכנית זו ובהסתמך עליה ,יכין הקבלן באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו,
המוסמך לכך לפי דין ,סקר סיכונים לבטיחות ("תוכנית לניהול בטיחות") בהתאם להוראות
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות) ,התשע"ג –  ,2013ויגישה לבדיקת
ואישור החברה ו/או המפקח .התוכנית לניהול הבטיחות תעודכן לפי צורך ,בד בבד עם עדכון
תוכנית העבודה כאמור לעיל.

.5.2.2

בהתאם לדרישת החברה ו/או ככל שנדרש על פי הדין ,יגיש הקבלן תוכנית לטיפול בפסולת
ותוצרי לוואי של העבודות ושמירה על איכות הסביבה .הקבלן ינקוט בפעולות כמפורט
בתוכנית וכנדרש לפי הדין.
עמוד  10מתוך 59

.5.2.3

הגשת התוכניות וסקרי הסיכונים כאמור לעיל ועדכונם יבוצעו ללא תוספת תמורה ואישורם על
ידי החברה או המפקח לא תשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה לדיוק שבהערכות כאמור
ולתוכן המסמכים שלעיל.

 .6ביצוע העבודות והשלמתן ,ניהול יומן ותיעוד
.6.1

הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע בהזמנת העבודה וימשיך בביצוען ,ברציפות ,באופן שוטף
ובקצב הדרוש לשם השלמה מלאה של העבודות עד למועד שנקבע לכך בהזמנת העבודה.

.6.2

המפקח ינהל באתר יומן עבודה יומי בשני העתקים שבו ירשום הקבלן או נציגו המוסמך מידי יום את
כל הפרטים הנדרשים לדעת המפקח על מנת לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות
והתקדמותן ,כפי שימסור המפקח לקבלן לפני תחילת העבודות ו/או במהלכן (להלן" :היומן") .כל דף
ביומן ייחתם בתום הרישום בו על ידי הקבלן או נציגו המוסמך ולאחר מכן על ידי המפקח.

.6.3

המפקח רשאי לרשום בעצמו ביומן הוראות ,הסתייגויות והערות בכל עניין שלדעתו יש בו כדי לשקף
האמור לעיל בציון תאריך הרישום .הקבלן או נציגו המוסמך יהיה רשאי להודיע על הסתייגותו
מרישומים שבוצעו על ידי המפקח ביומן וזאת על ידי מסירה של הודעה בכתב למפקח עד לא יאוחר
משבעה ( )7ימים מיום שנעשה הרישום ביומן ,או במועד קצר יותר בהתאם לנסיבות העניין על ידי
המפקח .לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור ,יראו אותו כמי שהסכים לרישומים שבוצעו על ידי
המפקח.

.6.4

מובהר ,כי רישומים שיבוצעו על ידי הקבלן ביומן לא יחייבו את המפקח ,אלא אם כן ניתן להם אישור
מפורש ובכתב על ידי המפקח .רישומים ביומן ,אף אם בוצעו או אושרו על ידי המפקח ,לא ישמשו ולא
יפורשו בשום מקרה כהיענות לדרישה לתשלום או לשינוי בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

.6.5

כל דף של היומן ייחתם עם תום הרישום בו על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח.

.6.6

אם חלק מהעבודות נשוא הסכם זה מבוצעות במקומות שונים אזי ינוהל בכל מקום כאמור יומן נפרד.

.6.7

בנוסף לאמור ,בכל עבודה יערוך הקבלן דו"ח המתעד את שעות העבודה באתר של כל הגורמים
הפועלים באתר (לרבות עובדים ,קבלני משנה וקבלנים ממונים) וכל הדרכות הבטיחות שקוימו.

.6.8

בסיום כל עבודה ידווח הקבלן למפקח על העבודות שביצע ולפי דרישת המפקח ימסור הקבלן ,בכל עת,
דיווח בכתב בקשר לביצוע העבודות לרבות בקשר לכל פרט שדרש המפקח .לדרישת המפקח יגיע הקבלן
או נציגו המוסמך הבקיא ומעודכן בכל היבטי העבודות לישיבות תאום במשרדי החברה או בכל מקום
ומועד שיקבע המפקח .מובהר ,כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין האמור בסעיף זה.

.6.9

מצא המפקח ,כי העבודות טעונות תיקונים ו/או השלמות ,ימסור על כך רשימה בכתב לקבלן והקבלן
חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח .תקופת האחריות לגבי תיקונים והשלמות
אלה תחל כאמור בסעיף  17להלן .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה להחזיק באתר ו/או
בתוצרי העבודות ולהשתמש בהם גם אם טרם בוצעו התיקונים ,ההשלמות.

 .6.10לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות תוך התקופה שקבע המפקח ,רשאית החברה לבצעם
בעצמה או על ידי אחר בכל דרך שתמצא לנכון .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות על ידי החברה
או על ידי אחר מטעמה יהיו על חשבון הקבלן .החברה תנכה הוצאות אלה בתוספת של חמישה עשר
אחוז ( ) 15%לכיסוי הוצאות משרדיות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או תגבה אותן מהקבלן או
תפעל בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט הערבויות .אם התיקונים ו/או העבודות יבוצעו על ידי
אחר מטעמה של החברה ,תשמש חשבונית המס של האחר מטעמה כראיה מכרעת לעניין עלותם.
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 .6.11בגמר העבודות ,לפי העניין ,ימסור הקבלן לחברה תכניות מעודכנות של העבודות  AS-MADEצרובות
על תקליטור בפורמט  DWGבצירוף שלושה ( )3עותקים פיסיים מאושרים בחתימתו ,או בכל בדרך
אחרת שתורה לו החברה ויחתום על כל מסמך ו/או הצהרה הנדרשים מכל רשות ו/או גורם מוסמך
כלשהו בקשר לביצוע העבודות לצורך קבלת אישורם לעבודות שבוצעו.
 .7תאום תשתיות ,הימנעות מפגיעה בתשתיות והפרעה לציבור וניקיון האתר
 .7.1הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי למנוע :פגיעה במתקנים ורכוש לרבות במתקנים ורכוש של
צדדי ג' ויצירת מפגעים .כמו כן יהיה הקבלן אחראי לשמירת ניקיון האתר כמפורט בנספח א' 1להסכם.
.7.2

תאום העבודות עם בעלי תשתית וצדדי ג'  -הקבלן אחראי להשיג על חשבונו ולקבל את כל הרישיונות,
ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי הסכם זה או על פי כל דין לביצוע העבודות ,הקבלן אחראי לבצע
על חשבונו את כל פעולות התיאום לצורך ביצוע העבודות עם כל בעלי התשתיות באתרי העבודה
ובסמוך להם ,בעלי קרקע ורשויות מוסמכות לרבות ומבלי למעט :משטרה ,כיבוי אש ,מע"צ ,בזק,
חברת החשמל ,מקורות ,קצא"א ,תשתיות נפט ואנרגיה וקו מוצרי דלק ,רשות הגז הטבעי ,חנ"י ,בתי
זיקוק לנפט ,עיריות ורשויות מקומיות ,משרד הביטחון ,משרד התחבורה ,חברות התקשורת והכבלים,
רשות הטבע והגנים ,תש"ן ,בזק ,MED 1 ,שפד"ן ,פרטנר ,נאוטילוס ,מתקני הטפלה וכיו"ב .תיאום
כאמור יכלול חתימה על הסכמים ,המצאת ביטוחים מתאימים ,רישיונות וכיו"ב ,כלפי הגורמים
שלעיל ,לרבות בקשר לפיקוח על ביצוע העבודות .תאום כאמור לא יהווה עילה לעיכוב ביצוע העבודות
על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו כפי שהתחייב על פי הסכם זה.

.7.3

טרם תחילת ביצוע העבודות יפנה הקבלן לגורמים שלעיל על מנת לקבל את כל המידע הרלוונטי ביחס
למגבלות לביצוע העבודות ולמיקום תשתיות של אותם גורמים באתרי העבודות ובסמוך להם וכן יקבל
מידע ביחס לתנאים והגבלות הקשורים בביצוע העבודות לרבות עמידה בדרישות ביטחון ,ככל שישנן.
ככל ובמידה ולבקשת הקבלן ,ומבלי שתהיה בכך התחייבות על ידי החברה ,יתאפשר בידה לסייע לקבלן
בתאומים כאמור ,לא יהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות ו/או חבות כלפי הקבלן ולפי הסכם
זה.

.7.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת ,כי החברה תישא על חשבונה בעלויות בפועל בגין פיקוח
בשטח ו/או עלות הוצאת היתר של בעל התשתית המשולמות במישרין לגורמים שלעיל אשר יתווספו
לתמורה המשולמת בהתאם להסכם זה בכפוף לאישור מראש של החברה לפני ביצוע התחייבות
לתשלום לבעל התשתיות ומסירת חשבונית מטעם בעל התשתית לחברה.

.7.5

הקבלן יידע את החברה מראש ובכתב על כל פעילות כאמור בס"ק זה לעיל ובכלל זה כאשר בעלויות
שהיא אשר תצטרך לשאת בהן ,אם אינן באחריותו.

.7.6

מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן לעיל ,אם וככל שהחברה תחתום על הסכם מול מי מהגורמים לעיל,
לרבות חברת החשמל ,שיסדיר ביצוע העבודות במתחמיהם ,הקבלן יקיים את הוראות ההסכם
הרלוונטיות אליו וגם ישפה את החברה בגין כל הוצאה או תשלום אחר שהיא תדרש לבצע או שיגרמו
לה כפועל יוצא של הסכם כאמור .כל האמור יבוצע על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.

 .8עבודה בשטח ביטחוני
.8.1

אחריות וביטוח בשל פעילות בשטחים ביטחוניים :הקבלן מצהיר ,כי הוא מודע לכך שיתכן והעבודות
או חלקן יתבצעו בשטחי אש ,שטחים ביטחוניים ,שטחי אימונים ושטחים בהם חלות מגבלות ,קבועות
ו/או זמניות ,של מערכת הביטחון ,כפי שיקבעו מעת לעת (להלן" :שטחי אש").
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.8.2

הקבלן יודיע לחברה מראש ובכתב אם יצטרך להיכנס לשטח אש צבאי .חובת הקבלן להשגת האישורים
הנדרשים במצב זה .אם וככל שהחברה תסייע להשגת האישורים הנדרשים לשם כך .הקבלן מתחייב
לשתף פעולה באופן מלא עם כל הוראות והנחיות החברה בקשר עם השגת אישור כאמור ולא להיכנס
לשטח אש כאמור לפני קבלת האישור מהחברה .הקבלן וכל אדם הפועל מטעמו יקיימו את כל הוראות
המפקח ביחס לפעילות בשטחי אש ,לרבות פינויו.

.8.3

בהקשר זה מצוין ,כי החברה קשורה ו/או תתקשר בהסכם ,לפי הצורך ,עם משרד הביטחון בנוגע
לביצוע עבודות בשטח אש וכי כל העבודות בתוך שטחי אש ,ככל שידרשו ,יבוצעו בהתאם להוראות
אותו הסכם (אשר יומצא לקבלן בעת הצורך).

 .8.4למען הסר ספק מובהר ,כי סעיף  23להלן (שיפוי) יחול בקשר לכל נזק או חבות או הוצאה אשר יגרמו
לחברה כתוצאה מאי מילוי הוראות המפקח והחברה בקשר לפעילות בשטחי אש ו/או כתוצאה מהפרה
של תנאי ההסכם שבין החברה לבין משרד הביטחון.
.8.5

מובהר ,כי הוראות נספח א' 4להסכם יתווספו להוראות ההסכם בעניין פינוי השטח ,אחריות ,ביטוח,
שיפוי ושמירת מידע ,לפי העניין ,ויקראו יחד עמן .אין בהוראות נספח א' 4להסכם לגרוע מהוראות
ההסכם בעניינים אלה אלא להוסיף עליהן בלבד.

 .9שטח ביצוע העבודות ושמירה על ציוד וחומרים
.9.1

הקבלן לא ישאיר מתקנים ,ציוד ,חומרים וכיו"ב בשטח ביצוע העבודות ובמתקני החברה בסיום כל יום
עבודה אלא אם קיבל על כך אישור מהמפקח .בכל מקרה הקבלן יפרקם ויסלקם מאתר העבודות מיד
עם גמר ביצוע העבודות.

.9.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן אחראי לשמור ברציפות על חשבונו ,על כל הציוד והחומרים שהביא
לאתר או שקיבל מאת החברה .הימצאות הקבלן ו/או מי מטעמו בשטח מתקני החברה והשמירה
הכללית בהם אינה מהווה ערובה כלשהי לשמירה על כל דבר המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו לשטח
מתקני החברה .החברה ו/או מי מטעמה ו/או מדינת ישראל לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם לקבלן
ו/או למי מטעמו ,לכלים ,לציוד ו/או לחומרים שיובאו על ידם לאתר ,לרבות לשטח מתקני החברה.

.9.3

אם נדרש לפי הדין ,יהיה הקבלן אחראי להציב על חשבונו במקום בולט לעין באתר העבודות ,שלט
המציין את כל הפרטים הנדרשים ,לרבות שם מבצע העבודות – הקבלן ומענו ,שם מנהל העבודה ומענו
ומהות העבודות המבוצעות.

 .11פיקוח על העבודות
 .10.1הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או כל אדם אחר מטעם החברה שהוסמך
לכך בכתב .סמכויותיו של המפקח כלפי הקבלן יהיו כמפורט בהסכם זה להלן ולא יהיו לו סמכויות
מעבר לכך ,אלא אם כן החברה תקבע אחרת במפורש ובכתב .החברה תהא רשאית להחליף את המפקח
ו/או לשנות את סמכויותיו כלפי הקבלן בכל עת בהודעה בכתב שתשלח לקבלן.
 .10.2המפקח ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק ,בין בנוכחות הקבלן ובין
בהעדרו ,כל דבר בקשר לביצוע העבודות ,מסמכים ודו"חות שנערכו בקשר עם ביצוע העבודות ,בדיקת
טיב החומרים והציוד בהם נעשה שימוש ,התאמתם וכמותם ,בחצרי הקבלן או המקום שממנו מובאים
החומרים והציוד לביצוע העבודות .הקבלן מתחייב לסייע למפקח ו/או מי מטעמו לשם כך ולשתף עמו
פעולה באופן מלא ובכל דרך סבירה.

עמוד  13מתוך 59

 .10.3סבר המפקח ,כי קרה מקרה או התקיימו נסיבות המסכנים את בטיחותם או ביטחונם של העבודות או
של אנשים או רכוש כלשהם ,רשאי המפקח להורות לקבלן לבצע כל פעולה או להימנע מביצוע כל פעולה
באופן שלדעת המפקח דרוש לשם הקטנת הסיכון והקבלן ישתף פעולה ויבצע את הוראות המפקח
באופן מיידי.
 .10.4הוראות והחלטות המפקח יינתנו לפי שיקול דעתו המקצועי ,הבלעדי ,לפי עקרונות מקצועיים מקובלים
בתחום העבודות ובהתאם להוראה המחמירה ביותר המטיבה עם החברה .האמור יחול גם במקרה של
העדר התייחסות בהסכם ו/או נספחיו ו/או המכרז .הוראות והחלטות המפקח הן סופיות ומחייבות את
הקבלן ממועד מסירתן לקבלן ו/או מי מטעמו והקבלן ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק
עליהן.
 .10.5זכות הפיקוח שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח ,כי הקבלן יקיים את הוראות ההסכם במלואן ,ואין
בפיקוח או בהעדרו ,לרבות על ידי הגוף המפקח ,לגרוע בדרך כלשהי מהתחייבויות ואחריות הקבלן לפי
ההסכם והדין .למפקח ו/או לגוף המפקח אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות הקבלן
לפי ההסכם והדין בקשר עם ביצוע העבודות.
 .10.6למען הסר ספק מובהר בזה כי המפקח לא יהא מוסמך( :א) לשחרר את הקבלן מקיום איזה
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי הדין או לשנות מהתחייבויות אלה; (ב) להסכים בשם החברה
לתביעות או דרישות של הקבלן מאת החברה; (ג) לאשר מחירים לעבודות שאינן מופיעות בכתב
הכמויות; (ד) לאשר שינויים בלוח הזמנים.
 .10.7הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בשיתוף פעולה עם המפקח והגוף המפקח ובהתאם לכל הוראותיהם.
לאפשר למפקח לבצע את הבדיקות כאמור לעיל ולסייע למפקח בכל דרך סבירה בביצוען.
 .10.8הוראות המפקח יחייבו את הקבלן ו/או מי מטעמו מיד עם מסירתן ,בין שנמסרו לקבלן בכתב (לרבות
על דרך של רישומן ביומן) ובין שנמסרו לקבלן על דרך של הוראה בעל פה.
 .10.9הקבלן ימלא אחר הוראות המפקח ללא דיחוי ,אף אם הוא חולק עליהן .מבלי לגרוע מהאמור ,אם
הקבלן יהיה בדעה שהוראות שניתנו לו על ידי המפקח עומדות בסתירה להוראות הסכם זה או
להוראות הדין או שהן חורגות מהסמכויות שהוגדרו למפקח ,יודיע על כך בכתב לחברה ולמפקח באופן
מיידי.
 .10.10למען הסר ספק מובהר ,כי אין בזכויות הפיקוח שנתונות לחברה ולמפקח על פי הסכם זה כדי לחייב
את החברה או את המפקח לקיים פיקוח ברמה כלשהי אחר הקבלן וגם אין בהן ,או בעצם קיומו של
פיקוח בפועל מטעם החברה ,כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום
התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 .10.11בהעדר הוראה אחרת מהחברה והמפקח ,יפעל הקבלן בכל הקשור בקיום התחייבויותיו בהתאם
להוראות הדין ,הוראות הסכם זה ועקרונות ואמות המידה המקצועיים המקובלים בענף ,כפי שקבלן
מעולה היה נוהג.
 .11בדיקת עבודות שנועדו להיות מכוסות או מוסתרות
הקבלן מתחייב שלא לכסות או להסתיר חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,אלא לאחר
שהודיע מראש למפקח על השלמת חלק זה מהעבודות והמפקח אישר לקבלן את כיסויו או הסתרתו של אותו
חלק.
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 .12מדידת כמויות
 .12.1הכמויות הקבועות בכתב הכמויות הינן הערכה בלבד ואין לראות בהן את הכמויות שיבוצעו בפועל על
ידי הקבלן על פי ההסכם.
 .12.2כתב הכמויות כולל פריטים המתומחרים לפי סכום כולל (גלובאלי) ופריטים המתומחרים לפי מחיר
ליחידה .בפריטים שמשולם עבורם סכום כולל ,הכמויות לא יימדדו .בפריטים שמשולם עבורם לפי
יחידה ,ימדדו הכמויות על ידי המפקח ,בהתאם לאמות המידה הקבועות בהסכם.
 .12.3פריטים בכתב הכמויות ו/או במפרטים ו/או בכל מסמך אחר שצורף להסכם ,שבגינם לא צוינו כמות או
מחיר ייחשבו ככלולים בפריטים אחרים ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .12.4המפקח יודיע מראש לקבלן על מועד ומקום ביצוע המדידות והקבלן מתחייב ,כי הוא ו/או נציג מוסמך
מטעמו יהיו נוכחים בעת עריכתן.
 .12.5הקבלן יסייע למפקח בביצוע המדידות על ידי אספקת כח אדם וציוד ככל שיידרשו לפי קביעת המפקח
וימציא למפקח כל מסמך ו/או פרטים הנדרשים למדידות .לא נכח הקבלן ו/או נציג מוסמך מטעמו
במועד שנמסר על ביצוע המדידות ,רשאי המפקח לבצען בהעדרם ויראו את המדידות שבוצעו כנכונות
והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן .נכח הקבלן ו/או נציג מוסמך מטעמו בעת ביצוע המדידות ,רשאי
הקבלן לערער בפני המפקח בתוך שבעה ( )7ימים על קביעותיו של המפקח ובמקרה כזה קביעתו של
המפקח תהא סופית לאחר שביצע בדיקה חוזרת על בסיס הנתונים שבידיו.
 .13העסקת כח אדם וקבלני משנה
 .13.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודות בהתאם להוראות הסכם
זה ,את ההשגחה על כח אדם זה ,את אמצעי התחבורה הבטוחים עבורו אל אתר העבודות ,את כלי
העבודה וכל אביזרי הבטיחות שנדרשים או יידרשו לכח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך .מובהר בזאת,
כי החברה לא רואה עצמה מחויבת בכל דרך שהיא לדאוג לאספקת האמור לעיל.
 .13.2הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות רק כח אדם מהימן ,בעל ניסיון ,מומחיות ומיומנות גבוהה
בעל ידע ואמצעים טכניים המתאימים לביצוע העבודות ,ובכלל זה בעל כל הרישיונות ,ההסמכות
והסיווגים לביצוע העבודות ,ככל שנדרשים לביצוע העבודות ,ורק לאחר שעבר הדרכות בטיחות,
כנדרש לפי כל דין וכאמור בסעיף  3.8לעיל .כן מתחייב הקבלן ,לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה
נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה.
 .13.3הקבלן מתחייב לספק תנאי עבודה סבירים ונאותים ולקיים את הוראות כל דין הנוגעות להעסקה,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בקשר עם תשלום שכר עבודה ושכר מינימום ,הגנת השכר,
פיצויי פיטורין ,ביטוח לאומי ,דמי מחלה ,שעות עבודה ומנוחה ,עבודת נשים ונוער ,ולוודא קיומן של
הוראות מתאימות להבטחת האמור בהתקשרויותיו עם קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות וכן את
האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או המיוחדים ,שבין לשכת התיאום של הארגונים
הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר תוקף בענף הרלבנטי לביצוע
העבודות או כפי שהסכמים אלה יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי
הסכמים אלה.
 .13.4הקבלן מצהיר ,כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש ,מעת לעת ,על פי חוק ,לרבות ביטוח חבות
מעבידים ,ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת ,וכי ימשיך לקיימם במשך כל תקופת ההסכם.
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 .13.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל והאמור בכל דין הקבלן מתחייב ,כי :לא ימנע מעובדיו לממש את
זכותם החוקית להתאגד או להתארגן; אינו מפר כל הוראה בדין הנוגעת להעסקת ילדים ותנאי עבודה;
לא ינקוט בפעולה בעקבות מימוש זכותו של עובד להתארגן או להתאגד ,אשר עשויה להביא לפיטורים,
השעייה או העברה של אחד מעובדיו על ידו או על ידי מנהל ,סוכן או נציג שלו וכן יאפשר לעובדיו
במסגרת הסכם זה להוציא עצמם ממצבים מסוכנים ,מבלי לסכן את המשך העסקתם.
 .13.6הקבלן אחראי לוודא קיומן של הוראות מתאימות להבטחת האמור בסעיפים  0–13.1לעיל (כולל)
בהתקשרויותיו עם קבלני משנה (אם אישרה החברה לקבלן שימוש בקבלני משנה) לצורך ביצוע
העבודות לפי הסכם זה .למען הסר ספק סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם.
 .13.7הקבלן לא יעסיק כוח אדם אשר לא הושגו עבורו כל האישורים ,ההיתרים והרשיונות הנדרשים לביצוע
העבודות בישראל .כל האחריות והעלויות בקשר עם קבלת אישורים וההיתרים כאמור יחולו על
הקבלן.
 .13.8על הקבלן לקבל את אישורה המוקדם של החברה לקבלני המשנה מטעמו ולכל צוות העובדים
המופעלים על ידו ו/או על ידי קבלני משנה שלו בביצוע העבודות בכל הקשור עם כישורים ואישורים
ביטחוניים.
 .13.9החברה תהיה רשאית לדרוש ,באופן כללי או ביחס לתפקידים מסוימים ,שעובדים שיועסקו על ידי
הקבלן בביצוע העבודות יקבלו את אישורה מראש ,ובכלל זה תהיה זכאית לקבל פרטים רלוונטיים
אודותם וגם לקיים עימם ראיון.
 .13.10החברה תהא רשאית להורות לקבלן להפסיק את העסקתו של קבלן משנה ,עובד ,לרבות מנהל העבודה
ו/או מנהל עבודה מטעמו ו/או להחליפו באחר ,אף אם העסקתו אושרה על ידי החברה בעבר ,אם
הדבר נדרש לפי שיקול דעתה הבלעדי לטובת החברה והעבודות .גורם שהופסקה העסקתו כאמור ,לא
יחזור הקבלן להעסיקו בביצוע העבודות ,במישרין או בעקיפין ,ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
 .13.11הקבלן יספק ,על אחריותו וחשבונו ,את כל הציוד הנדרש על מנת להשלים את העבודות .כל ציוד
הקבלן באתר ייחשב כמיועד לצורך ביצוע העבודות בלבד ,והקבלן לא יסלק ציוד מהאתר ללא אישור
מראש של המפקח .הקבלן אחראי להחיל סעיף זה גם על קבלני המשנה שלו.
 .13.12הקבלן יגיש למפקח ולחברה דוחות המציגים את כוח האדם והציוד בו נעשה שימוש על מנת לבצע את
העבודות .לדרישת החברה ,יגיש הקבלן למפקח דוחות כאמור בתדירות יומית ו/או שבועית ,ללא
תוספת תמורה.
 .13.13ביצוע העבודות על ידי קבלני משנה ,לא תשחרר את הקבלן מחובותיו ואחריותו לפי ההסכם והדין,
והוא יחוב בהן ביחד ולחוד עם קבלני המשנה .החברה תהא זכאית לפנות לקבלני המשנה במישרין,
בין היתר ,לצורך תיקונים שהקבלן חייב בהם ללא כל תמורה נוספת ובלבד שמסרה במקביל הודעה
על כך לקבלן.
 .14לוחות זמנים לביצוע העבודות וכח עליון
 .14.1הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו לביצוען בהסכם על נספחיו ,וכפי שיעודכנו,
אם וככל שיעודכנו בהסכמה בין החברה לקבלן .הקבלן מתחייב ,כי לרשותו כח האדם ,הציוד ,כלי
העבודה ,החומרים וכיו"ב המתאימים לשם עמידה בלוחות הזמנים.
 .14.2לאור דחיפות העבודות למערכת ההולכה הימית לגז טבעי ,מתחייב הקבלן להשקיע את מירב
המאמצים ומומחיותו לצורך תחילת ביצוע העבודות והשלמתן מוקדם ככל הניתן .מובהר ,כי ביצוע
העבודות כפוף לתנאי מזג אויר המאפשרים את ביצוע העבודות בבטחה .הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו
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שהמועדים הקבועים בהסכם הינם משוערים וכי במידה וישתנו המועדים הנ"ל אין הקבלן זכאי לכל
טענה ו/או תוספת תמורה על הקבוע בהסכם זה והוא מוותר מראש על כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי
החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך .הקבלן ידווח למפקח בכתב על כל עניין הקשור בעבודות שיש
חשש ,כי ישפיע על התקדמות ביצוען או יביא לחריגה מלוחות הזמנים להשלמתן (לרבות מסירת מועד
מעודכן ליישום) .אם נדרש בהסכם ,ימסור הקבלן לחברה לוחות זמנים מעודכנים בכתב ואם לא עשה
כן תקבע החברה את לוחות זמנים אלה והקבלן יהיה מחויב להם.
 .14.3פרט אם הותנה על כך בהסכם זה במפורש ,לא תבוצענה העבודות בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי
ישראל ,אלא בכפוף לכל דין .אין הוראה זו חלה על עבודה שצריכה להיעשות ,מטבע הדברים ,ללא
הפסק או במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או
לביטחון העבודות ,ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח ולקבל את
אישורו לביצועה.
 .14.4כאירוע "כוח עליון" לענין הסכם יחשב אירוע שאינו בשליטתם הסבירה של מי מהצדדים להסכם,
המהווה נסיבה יוצאת דופן ו/או בלתי צפויה ,אשר על אף מאמצים קפדניים על ידי הצד המושפע למנוע
זאת ,גורם לעיכוב מהותי בלוח הזמנים לביצוע העבודות ו/או לנזק מהותי לעבודות (להלן" :אירוע כוח
עליון").
 .14.5למען הסר ספק ,האירועים הבאים לא יחשבו כאירוע כוח עליון לצורך הסכם זה:
 .14.5.1מחסור בחומרים או כוח אדם ,למעט מחסור לאומי כללי אשר הוכרז ככזה באופן רשמי על ידי
ממשלת מדינת ישראל;
 .14.5.2שביתות ,סכסוכי עבודה ,השבתות ,חרם או אירוע דומה המוכרז במישרין כנגד הקבלן או כנגד
קבלן משנה שלו ,או שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או של קבלן משנה שלו;
 .14.5.3ביטול ,התלייה ,עיכוב ,אי קבלה או אי חידוש של היתר ,רישיון ,הסכמה או אישור הנדרשים
לשם ביצוע התחייבויות הקבלן לפי ההסכם ,למעט אם נגרמו כתוצאה מאירוע כוח עליון
כקבוע בסעיף  14.4לעיל.
 .14.6כל צד ימסור הודעה מיידית לצד האחר אודות התרחשות של אירוע כוח עליון ועל סיומו.
 .14.7מנע אירוע כוח עליון את ביצוע איזה מהתחייבויות מי מהצדדים על פי ההסכם ,יהיה הצד המנוע פטור
מביצוע התחייבויות כאמור במהלך התרחשות אירוע הכוח עליון ,ובלבד שהצד הטוען לאירוע כוח
עליון הודיע על התרחשות האירוע בהתאם לסעיף  14.4לעיל .מובהר ,כי בכל מקרה יהיה הצד הטוען
לאירוע כוח עליון חייב לקיים את כל התחייבויותיו לפי ההסכם שאינן מושפעות מאירוע כוח העליון
ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכם לאחר שהשפעות האירוע יחדלו .בכלל זה יפעיל הקבלן את כל
האמצעים הסבירים על מנת להמשיך בעבודות גם במהלך התרחשות אירוע כוח עליון.
 .14.8לא תשולמנה הוצאות בגין עבודות שהשהייתן נדרשה בשל הפרת הקבלן ו/או מי מטעמו הוראה
מהוראות ההסכם ו/או לצורך שמירה על הבטיחות בעבודות כולן או חלקן ו/או ביצוען בדרך נאותה
לפי הסכם זה (למעט אם דרישה כאמור נובעת ממעשה או מחדל של המפקח או החברה שהם באחריות
החברה לפי הסכם זה).
 .15אספקת ציוד ,חומרים לעבודות ושינויים בעבודות
 .15.1הקבלן יספק על אחריותו הבלעדית וללא תמורה נוספת את כל הציוד הנדרש לביצוען היעיל של
העבודות בקצב הדרוש ,ויהיה אחראי לשמירת הציוד ואחסונו אם וככל שיידרש ,אספקתו (כולל
העמסה) ממקום רכישתו ו/או יצורו והעברתו למקום ביצוע העבודות ופריקתו בנמל לצורך ביצוע
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העבודות במשך כל תקופת העבודות .סיוע מצד החברה בקשר לכך אין בו להטיל על החברה אחריות
כלשהי לרבות בשל תקלה ,עיכוב ואי אספקת האמור לעיל .חומרים שסיפק הקבלן ו/או מי מטעמו
לאתר יישארו בבעלות הקבלן עד לשימוש בהם בעבודות ,אך הקבלן לא יהיה רשאי להוציאם מהאתר
או לעשות כל שימוש אחר בהם שלא לצורך העבודות.
 .15.2אם נקבע בהסכם במפורש ,כי החברה תספק חומרים לביצוע העבודות (להלן" :חומרי החברה"),
יושאלו חומרי החברה לקבלן אשר אחראי לתאם עם המפקח את מועד קבלתם לאחריותו ושליטתו,
ממחסני החברה ו/או מהספק.
 .15.3נטילה ושינוע של חומרי החברה וכן אספקת החומרים על ידי הקבלן ,כאמור לעיל ,כוללת את הבאת
החומרים לאתר העבודות וכן החזרת החומרים העודפים בסיום העבודות למחסני החברה (לרבות
העמסה ,שינוע ופריקה ,אמצעי ההנפה ופריקה במחסן החברה ובאתר העבודות ואחסנה ושמירה באתר
העבודות) אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בין הקבלן והחברה.
 .15.4בעת קבלת חומרי החברה לחזקתו אחראי הקבלן לבצע בדיקה ויזואלית על מנת להבטיח ,כי חומרי
החברה במצב תקין ,ללא פגמים ותואמים מבחינת סוגם ,כמותם ואיכותם לנדרש בהסכם .עם השלמת
הבדיקה הויזואלית ,יחתום הקבלן על תעודת המשלוח או מסמך שיקבע המפקח ביחס לחומרי החברה.
מרגע זה ואילך ייחשב הקבלן כמי שנטל את חומרי החברה ,יהיה אחראי באופן בלעדי לכל פגם שימצא
בחומרי החברה והוראות ההסכם באשר לסיכון ,אחריות וחובות הקבלן יחולו על פגמים כאמור ,למעט
אם יוכל להוכיח באופן מוחלט כי הפגם היה קיים טרם נטילת חומרי החברה על ידו.
 .15.5סופקו חומרים מסוימים על ידי החברה יהוו חומרים אלה חלק בלתי נפרד מהעבודות – אין בעובדה זו
כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודות.
 .15.6בסיום העבודות על הקבלן לחברה דוח "מאזן חומרים" המפרט את חומרי החברה שסופקו לו במהלך
העבודות וכן את חומרים אחרים שהחברה שילמה בגינם לקבלן והקבלן יחזיר חומרים אלה למחסן
החברה על חשבונו .לא עשה כן ,תהיה רשאית החברה לקזז את עלות החומרים כאמור מהתמורה או
להתנות את תשלום התמורה בקבלת דוח מאזן חומרים והחזרת החומרים כאמור לעיל.
 .15.7הקבלן לא ישנה דבר הכלול בהסכם לרבות בקשר להיקף ,אופן ,החומרים והכלים שנקבעו לביצוע
העבודות ,אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
 .15.8החברה רשאית בכל עת במהלך תקופת ההסכם להורות לקבלן להוסיף או לגרוע או לשנות כל חלק
מהעבודות לרבות בהיקפן ומבלי למעט ,התאמה במפרטים ו/או בתכניות ו/או בחומרים שבהסכם,
לרבות בסוגם ו/או כמותם ועל הקבלן לבצעם ללא דיחוי אף אם טרם נקבע ערכו של השינוי .אם טרם
נקבע ערכו של השינוי מתחייב הקבלן לתעד במסמכים את שעות עבודת כח האדם ,הציוד ,כמות ,סוג
החומרים וכל הוצאה אחרת הקשורה בביצוע השינוי על ידו וימסרם לחברה מיד לפי דרישתה.
 .15.9הקבלן יהא זכאי לקבל תוספת מחיר בגין השינוי הנדרש כפי שתחליט החברה ,לפי שיקול דעתה
המקצועי ובלבד שאם לבקשת החברה ביצע הקבלן את העבודות באמצעות טובין ו/או חומרים נוספים
ו/או כלים ו/או ציוד שלא נכללו בהצעתו ו/או לפי נכללו בהנחיות בכתב של החברה טרם הגשת הצעת
הקבלן ,לרבות לפי המכרז ו/או ההסכם ו/או נספחיו (להלן" :טובין נוספים") .תנאי לזכאות כאמור
הוא התקיימות כל האמור להלן:
 .15.9.1הקבלן מסר למפקח הודעה על צורך בתוספת מחיר ו/או זמן בגין השינוי האמור מוקדם ככל
הניתן ובכל מקרה לפני ביצועו ,בצירוף פירוט וציין כמותם;
 .15.9.2הקבלן הוכיח לחברה במסמכים ,כי ביצוע השינוי כרוך בהוצאות נוספות שלא היה נושא בהן
אילו ביצע את העבודות לפי הצעתו טרם חתימת ההסכם או הנחיות החברה טרם הגשתה;
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 .15.9.3ובלבד שהטובין הנוספים אינם פחותים בהיקפם ובטיבם מהטובין המקוריים שבהצעת הקבלן
טרם חתימת ההסכם או הנחיות החברה קודם להגשתה .האמור בסעיף זה כפוף ל"חובת
הקטנת הנזק" של הקבלן כאמור בסעיף  27להלן.
 .15.10במקרה בו אישרה החברה את השינוי בכפוף לאמור לעיל ,תשלם החברה לקבלן את תמורת השינוי על
סמך תעודת משלוח או חשבונית מס בגין רכישת החומרים והציוד בתוספת שנים עשר אחוז ()12%
מהתמורה לפי תעודת המשלוח או חשבונית המס לרכישה כ"רווח קבלני" .עבודות נוספות להן סעיפי
רג'י בכתב הכמויות תשולמנה לפי מחירן בכתב הכמויות ובלבד שאושרו מראש על ידי החברה.
התמורה בגין שינוי ו/או עבודות נוספות מכל סוג כאמור לעיל מהווה התמורה הסופית ,הממצה
והבלעדית בגין שינוי ו/או עבודות נוספות כאמור והקבלן לא זכאי לכל תוספת תמורה אחרת.
 .15.11לא מסר הקבלן הודעה לחברה כאמור לעיל טרם ביצוע השינוי ו/או העבודות הנוספות יראו אותו
כמסכים לשינוי המבוקש ללא תוספת כאמור.
 .15.12למרות האמור לעיל ,אישרה החברה הגדלה בהיקף העבודות של פריט אחד ו/או יותר מתוך כתב
הכמויות בסכום של עד חמישים אחוז ( ,)50%תתומחר הגדלה כאמור לפי כתב הכמויות המצורף
להצעת הקבלן .אישרה החברה הגדלה בהיקף העבודות של פריט אחד או יותר מתוך כתב הכמויות
בלמעלה מחמישים אחוז ( )50%ו/או במקרה בו הקבלן צופה ,כי קיימת אפשרות סבירה לכך ,מתחייב
הקבלן למסור מיד הודעה בכתב על כך לחברה ,והצדדים יישאו וייתנו בתום לב לגבי הוזלת מחירי
ההסכם בשל הגידול בהיקף העבודות כאמור.
 .16טיב העבודות ,הטובין והחומרים
 .16.1הקבלן אחראי ,כי העבודות שיבוצעו יהיו בהתאם לאמור בהסכם על נספחיו וכי יעשה שימוש בחומרים
המתאימים למטרה ולשימוש להם נועדו.
 .16.2כל הטובין והחומרים ,קבועים או מתכלים ,שיסופקו לצורך העבודות ,לרבות בתקופת האחריות (להלן:
"החומרים") ,יהיו כמפורט בהסכם ובכל מקרה חדשים (ולא מחודשים) ,לא משומשים ,ללא פגמים ואי
התאמות ובתוקף לשימוש ; ממיטב האיכות ,החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל; יעמדו
בתקן ישראלי מחייב וכל תקן אחר הנדרש במסמכי המכרז; אושרו לשימוש כחוק על ידי הרשויות
המוסמכות במדינת ישראל .הקבלן לא יבצע ללא הסכמת החברה מראש ובכתב כל שינוי בחומרים ו/או
במפרט ו/או בזהות היצרן ו/או יצרן ו/או ספק משנה שאושר ו/או במקום הייצור שנדרש בהסכם.
 .16.3הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח בכתב בקשר למקור החומרים ולטיב החומרים,
הציוד וסוג כלי העבודה בהם בדעתו להשתמש ,לדרישת המפקח יספק הקבלן דוגמאות של חומרים
וציוד בטרם יזמינם ו/או יחל ביצורם ו/או בביצוע העבודות באתרים .אישור המקור אינו אישור לטיב
החומרים המובאים מאותו מקור.
 .16.4הקבלן ימסור לחברה תעודות אחריות מונפקות על ידי היצרנים או היבואנים עבור חומרים ו/או ציוד
לגביהם קיימת חובה בדין למסירת תעודת אחריות לצרכן או אם כלולה דרישה למסירת תעודת
אחריות במסגרת ההסכם.
 .16.5חובת ההוכחה על התאמת החומרים והעבודות כאמור לעיל חלה על הקבלן.
 .16.6הקבלן מתחייב לספק לפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים ,כח
האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקות החומרים והעבודות באתר או במקום אחר ,או
להעביר לפי דרישת החברה ,את החומרים לבדיקת מעבדה מוסמכת שזהותה תקבע על ידי החברה,
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב החומרים והעבודות .החברה תישא בהוצאות ישירות בפועל של
בדיקות המעבדה ,למעט אם בדיקה זו נדרשת לפי כל דין או תקן או הסכם זה .מובהר ,כי הקבלן יישא
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בהוצאות של בדיקה כלשהי של החומרים כאמור שבסיומה יימצא ,כי קיימת אי התאמה כלשהי
בחומרים וכן בהוצאות הבדיקות החוזרות אם נכשלו בבדיקות קודמות .כישלון בבדיקות אינו גורע
מהוראות ההסכם וממועדי השלמת העבודות כפי שנקבעו בסעיף  14לעיל ומכל התחייבות הקבלן לפי
ההסכם.
 .16.7נפסלו חומרים מהטעם שאינם ממלאים אחר דרישות ההסכם יסלקם הקבלן מהאתר ויביא לאתר
חומרים התואמים את דרישות אלה ,על אחריותו ועל חשבונו .לא עשה כן ,תהא רשאית החברה לעשות
כן בקיזוז התמורה בגינם ,מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לחברה בהסכם ו/או בדין.
 .16.8הקבלן והקבלנים מטעמו יאמצו ויקיימו נהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות וכל נוהל אחר על פי
 GOOD INDUSTRY PRACTICEהנהוג בידי קבלנים המבצעים עבודות כדוגמת העבודות
המבוצעות על ידו ,וכפי שקבלן זהיר ,מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם,
לרכוש או לסביבה ,לשם ביצוע עבודה מדויקת ואמינה .החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים
הסבירים לוודא קיום ההוראות כאמור על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 .17תעודת השלמה לעבודות ותקופת האחריות לעבודות
 .17.1הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודות ואיכותן לרבות על הטובין והחומרים שנעשה בהם שימוש לצורך
ביצוע העבודות (להלן" :תוצרי העבודות") עד לאישור בכתב של החברה (בנוסח המצ"ב כנספח ז'
להסכם או בכל פורמט אחר שתבחר החברה לפי שיקול דעתה) ,שקיבלה את העבודות לשביעות רצונה
המלאה ולתקופה של שנים עשר ( )12חודשים נוספים מיום אישורה כאמור (להלן" :תקופת
האחריות") .בהעדר אישור בכתב כאמור שיישלח לקבלן לאחר גמר בדיקת המפקח את ביצוע העבודות,
ייחשב מועד אישור המפקח ביומן ,כי העבודות הושלמו לשביעות רצונו המלאה כמועד תחילת תקופת
האחריות ובלבד שאישור המפקח ניתן רק לאחר גמר תיקון כל הליקויים אם נתגלו במועד מסירת
העבודות לחברה.
 .17.2תקופת האחריות שלעיל תחול במלואה על העבודות ו/או חלק מהם שתוקן ו/או הוחלף למשך יתרת
תקופת האחריות המקורית.
 .17.3מוסכם ,כי בתקופת האחריות חב הקבלן בנטל הראיה וההוכחה לשימוש רשלני של החברה .אין במתן
אישור על השלמת העבודות כאמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן וחובותיו לפי ההסכם לרבות
בתקופת האחריות ומהוראות ההסכם שמטבען ממשיכות לחול על הקבלן גם לאחר גמר העבודות ו/או
סיום ההסכם מכל סיבה.
 .17.4בתקופת האחריות יתקן הקבלן לרבות על ידי החלפה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה ,וללא כל
תמורה נוספת ,כל אי התאמה בתוצרי העבודות ,לרבות ליקוי נסתר שלא ניתן היה לגלותו בעין בעת
מסירת העבודות לחברה ואישורה על כך ,שנגרמו כתוצאה מעבודה לקויה ו/או משימוש בחומר פגום
ו/או חוסר בעבודות ו/או כל סיבה אחרת.
 .18התמורה ,תנאי התשלום והגשת חשבונית
 .18.1תמורת ביצוע כלל העבודות ומילוי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם תשלם החברה את התמורה
שבהצעת מחיר הקבלן ,כפי שאושרה על ידי החברה (לרבות הנחה אם ניתנה) ,כפי שצורפה כנספח ט'
להסכם ונחתמה בידי החברה והקבלן ,בצירוף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום ,בהתאם לביצוע
העבודות בפועל על ידי הקבלן (לעיל ולהלן" :התמורה").
 .18.2התמורה הינה ממצה וסופית ,בלתי צמודה למדד ו/או ריבית אלא אם נקבע אחרת בהסכם ,אינה ניתנת
לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת הקבלן וביצוע העבודות על פי ההסכם ,במישרין ובעקיפין,
לרבות ומבלי למעט ,כל העלויות הקשורות בייצור ,רכש ,אספקה ,הובלה ,ביצוע העבודות ,חומרים,
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בדיקות ,אחריות ,אריזה ,מסים ,היטלים  ,היתרים ,רישיונות ,אגרות ,שכר עבודה ,רכב ונסיעות ,לינה,
אש"ל ,טלפון ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,הוצאות משפטיות ,הוצאות ניהוליות
ומשרדיות ,עלויות חד פעמיות ושוטפות וכל תשלום והוצאה אחרים ,למעט מס ערך מוסף .הקבלן
מוותר בזה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה .כל שינוי כלפי
מעלה בהיקף העבודות ו/או התמורה המגיעה לקבלן ,כפופה לאישור מראש ובכתב של החברה.
 .18.3הכמויות המפורטות בכתב הכמויות המצורף להסכם מהוות אומדן משוער בלבד הניתן להפחתה או
הגדלה לפי דרישת החברה ובכפוף לאמור בסעיף  15.12לעיל ,אלא אם נקבע אחרת בהסכם ,ואין
לראות בכמויות אלה ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצע בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו .התמורה
תשולם בגין סעיפי כתב הכמויות שבוצעו בפועל בלבד ,כפי שאושרו על ידי המפקח ובכפוף להסכם.
במקרה כזה יכלול חשבון הקבלן הפניה לסעיפי כתב הכמויות שבוצעו לרבות עבודות נוספות אם וככל
שבוצעו  .סעיף ו/או פריט בכתב הכמויות ו/או בתוכניות ו/או בנספח טכני כלשהו ו/או בהסכם שלא
נקבע לו במפורש מחיר בכתב הכמויות רואים אותו ככלול במסגרת שאר העבודות שבכתב הכמויות
ומחיריו מבלי שתשולם בגינו כל תמורה נוספת על ידי החברה.
 .18.4עם אישור על השלמת הזמנת עבודה כאמור בסעיף  17.1לעיל ,יגיש הקבלן חשבון בשקלים חדשים
בגין כלל העבודות שביצע בהתאם לסכום המגיע לו מסך התמורה שלעיל .התשלום יבוצע לקבלן בתנאי
תשלום של שוטף ועוד שישים יום (שוטף  ,)60 +בכפוף לכך שהקבלן המציא לחברה חשבונית ומסר לה
את כל המסמכים הקשורים בעבודות לפי ההסכם ,לרבות כל האישורים הנדרשים על פי הקבוע בחוק
מרשויות המס והמע"מ ,שאם לא יומצאו עלול ביצוע התשלום להתעכב .לא תשולם כל הצמדה ו/או
ריבית מסוג כלשהו אלא אם נקבע אחרת בהסכם .מכל חשבון יופחתו סכומים ששולמו לקבלן לפי
ההסכם ו/או המגיעים לחברה מהקבלן עד למועד התשלום.
 .18.5מובהר ,כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון ,אין בו משום הסכמת החברה והמפקח לטיב
העבודה שנעשתה או לאיכותם של החומרים או לנכונות המחירים עליהם מתבססים תשלומי ביניים.
 .18.6במידה ותמצא החברה ,כי שולם לקבלן סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית לקזזו לפי ההסכם
ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריות
הקבלן לפי ההסכם ,תהא החברה רשאית לעכבו ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע לקבלן ,מבלי לגרוע
מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין.
 .19תקופת ההתקשרות והארכתה
 .19.1ההסכם בתוקף כהתקשרות מסגרת כללית לביצוע כל העבודות החל מיום חתימתו ועד שנה ממועד זה,
בתקופה זו יבצע המציע את העבודות על פי כתב הכמויות והמחירים (נספח ח' להסכם) על פי דרישתה
של החברה.
 .19.2לחברה שמורה האופציה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להאריך את ההסכם פעמיים נוספות,
בתקופות נוספות בנות עד שנתיים בכל פעם ,לתקופה כוללת שלא תעלה על חמש שנים ,בתנאים זהים
לתנאים הקבועים בהסכם ובהיקף כספי (שנתי) שלא יעלה על התמורה הכספית שבהסכם (אלא אם
יוסכם אחרת בכתב בין הצדדים) (להלן" :תקופת ההתקשרות הנוספת") .הודעה על מימוש האופציה
האמורה תימסר בהודעה בכתב לקבלן .על הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות ההסכם בכפוף
לעדכון התמורה לפי סעיף 0להסכם .עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת
ההתקשרות יפעל הקבלן מיד לביצוע העבודות בהתאם להוראות ההסכם.
 .19.3שישים ( )60יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או תקופת ההתקשרות הנוספת ,אם מומשה ,ימסור על כך
הקבלן התראה בכתב לחברה.
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 .19.4עדכון התמורה בשל הארכת התקשרות
 .19.4.1מוסכם ,כי במידה ויוארך הסכם זה לתקופה ארוכה משנה (ללא תלות במספר ימי העבודה),
כאמור בסעיף  19.1לעיל ,מחירי העבודות שבכתב הכמויות (בצירוף הנחה אם ניתנה על ידי
הקבלן) כפי שאושרו על ידי החברה יעודכנו לפי העניין כלהלן:
עדכון התמורה כאמור בסעיף קטן זה יבוצע אחת לשנה (ולא על בסיס חודשי) ,החל מתום
שנים עשר ( )12חודשים ממועד חתימת הסכם זה ,כך שהתמורה שבכתב הכמויות תהיה צמודה
למאה אחוז ( )100%מהשינוי שחל במדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה .עדכון התמורה לא יחול על שנת
ההתקשרות הראשונה.
מדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע במועד הודעת החברה על מימוש
האופציה לתקופת התקשרות נוספת אשר מסתיימת לאחר תום שנים עשר ( )12חודשים
שתחילתם במועד חתימת הסכם זה ואילו המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום
הראשון של השנה השנייה להתקשרות .עדכון דומה יתבצע בראשית השנה השלישית ורק
בכפוף לכך שהחברה מימשה את זכותה להרחבת ההתקשרות ביחס לתקופת שנים עשר ()12
החודשים שקדמו לה .מלבד עדכון התמורה בסעיף קטן זה ,לא יחול כל שינוי בתמורה שנקבעה
בהסכם זה במשך כל אחת מתקופות ההתקשרות הנוספות.
 .21ביטול ההתקשרות או ביצוע העבודות על ידי החברה או ביצוע על ידי אחר
 .20.1החברה רשאית לבטל את ביצוען של כל חלק מהעבודות או של כל העבודות שטרם בוצעו ,בכל זמן ומכל
סיבה ,לשיקול דעתה הבלעדי ,או להוציא חלק מהעבודות מביצוע על ידי הקבלן ו/או להעביר אותן ,על
ידי מתן הודעה בכתב לקבלן שבעה ( )7ימים מראש או ללא מתן הודעה מראש במקרה שמשך העבודות
שנקבע בהסכם הוא פחות משבוע.
 .20.2בכל אחד מהמקרים שלהלן ,תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות ללא כל הודעה מוקדמת
והקבלן מאשר לחברה באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה טובין מכל סוג השייכים לחברה ללא צורך במתן רשות נפרדת מהקבלן :פשיטת רגל של
הקבלן; פירוק הקבלן או כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל; עם הגשת בקשה למינוי
כונס נכסים לקבלן; אי ביצוע פסק דין כנגד הקבלן לפי הדין; פטירת הקבלן; שינוי בשליטה על נכסי
הקבלן .אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה לביטול מיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית.
 .20.3מימשה החברה את זכותה לפי סעיף  20.1או  20.2לעיל ,שמורה לה הזכות להשלים את ביצוע
העבודות בכל דרך שתראה לנכון ומועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולחייב את
הקבלן במלוא הפרש המחיר וכן ההוצאות הסבירות שנגרמו לה עקב כך.
 .20.4החברה לא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי סעיפים  20.1עד  20.3לעיל ,והקבלן לא יהיה
זכאי לכל פיצוי בשל כך .בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או עבודה כלשהי מכל סיבה שהיא ,לא
תהיה לקבלן כל זכות לטענה ו/או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת ביצוע העבודות על
ידו ,למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם לקבלן על פי ההסכם בגין
העבודות שביצע עד מועד הפסקת ההתקשרות ו/או העבודה .זכות הקבלן לקבל תשלום לפי תנאי
התשלום בסעיף  18לעיל בשינויים המחויבים כפופה לאישור המפקח את חלק העבודות שביצע בפועל.
 .20.5הוראות ההסכם שעל פי טבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע העבודות או סיום
ההתקשרות מכל סיבה לרבות ומבלי למעט ,ההתח ייבות לעניין סודיות ,ימשיכו לחול על אף סיום
העבודות ו/או ההתקשרות.
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 .20.6במקרה של סיום העבודות ו/או ההתקשרות מכל סיבה ,ימציא הקבלן לחברה תוך שלושה ( )3ימים כל
מידע שהוא ו/או מי מטעמו קיבל ו/או הפיק בקשר עם העבודות ,וכן כל חומר ו/או טובין שנרכש על ידו
לפי ההסכם לביצוע העבודות באופן שלא יגרום לעיכוב המשך ביצוע העבודות בכפוף לקבלת התמורה
בגינן לפי ההסכם .הקבלן לא יתנגד בדרך כלשהי להעסקת קבלן אחר במקומו וישתף פעולה עם החברה
והקבלן האחר באופן מלא כדי להבטיח העברה יעילה ,מלאה ,תקינה ומסודרת של העבודות ,מתן
מידע ,ובכל דרך אחרת .לאחר קבלת אישור החברה ,כי כל המידע נמסר לה בהתאם להתחייבות הקבלן
שלעיל ,ישמיד הקבלן כל עותק של המידע אם נשאר בידיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
עותקים על אמצעי אחסון מכל סוג ,בכפוף לכל דין.
 .20.7הקבלן מתחייב להעביר לחברה בכפוף לדרישתה את כל זכויותיו והתחייבויותיו כלפי קבלני משנה שלו
בקשר לביצוע העבודות .הקבלן יבטיח בהתקשרויותיו עם קבלני המשנה את זכותו לביצוע העברה
כאמור לחברה.
 .20.8אין באמור בסעיף  20לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.
 .21התחייבות לאי נטישת העבודות ועצירתן
 .21.1מוסכם ,כי לאור חיוניות השמירה על בטיחות מערכת ההולכה לגז טבעי ,הצורך לעמוד בהתחייבויות
החברה כלפי ספקי וצרכני הגז הטבעי והנזקים העצומים ,בין היתר ,הכספיים ,העלולים להיגרם,
לחברה ,לספקי הגז הטבעי ,לצרכניה ולכלל המשק בישראל בשל אי אספקת גז טבעי ,בין היתר ,בשל אי
ביצוע עבודות הנדרשות למערכת ההולכה לגז טבעי לפי הסכם זה ,מתחייב הקבלן ,כי למרות כל זכות
הנתונה לו על פי כל דין:
 .21.1.1הקבלן מוותר בזאת על זכות ביטול הסכם זה ומתחייב בכל מקרה שלא לנטוש את ביצוע
העבודות גם אם יהיה סבור שהחברה הפרה את ההתקשרות לרבות בהפרה יסודית ,ובמקרה
כדוגמת זה יוכל הקבלן לפעול לאכיפת התחייבות החברה או לקבלת פיצויים בגין הפרת ההסכם
אך לא לבטלו.
 .21.1.2כי יימנע מלבצע כל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע העבודות ו/או העברת התפקיד ו/או
העבודה לצד ג' ו/או מפניה לקבלת סעד שיש בו לעכב את ביצוע עבודות בקשר עם מערכת
ההולכה ו/או יימנע מכל סעד עצמי לרבות עכבון וכיו"ב ,זאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלת סעד
אחר לפי הדין.
 .22הודעה על תקלות ,מפגעים ונזקים
 .22.1בכל מקרה של תקלה לציוד ,למתקנים ,לחומרים ו/או נזק הקשורים בעבודות ,לרבות לצד ג' ,מתחייב
הקבלן להודיע מיד ללא כל עיכוב או שיהוי למפקח ולפעול לפי הנחיותיו .כמו כן ,מתחייב הקבלן
להשהות את ביצוע העבודות ולהודיע לחברה באופן מיידי וללא כל שיהוי ברגע היוודעו לסיכון כאמור,
על כל מעשה או מחדל במהלך ביצוע העבודות שיש בהם או עשוי להיות בהם סיכון לגרימת נזק
סביבתי כלשהו .הקבלן יישא בכל ההוצאות שיגרמו לחברה בשל כך בהתאם לאחריותו לפי הסכם זה
ולא תהיה כל טענה או תביעה כספית או אחרת מהחברה בקשר למקרה כאמור.
 .22.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריות הקבלן לפי כל דין ,הקבלן מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי
וללא כל שיהוי ,על כל אירוע שהגיע לידיעתו או שהוא צופה שיתרחש במהלך ביצוע העבודות ,אשר יש
בו כדי לסכן את בריאות הציבור ,בטיחות ,רכוש או את הסביבה.
 .22.3בנוסף לדיווח המיידי שלעיל ,הקבלן יעביר עד  48שעות לאחר קבלת הידיעה בדבר התרחשות האירוע,
דו"ח מפורט על כל אירוע כאמור ,בנוסח המצ"ב כנספח א' .5
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 .23נזיקין ושיפוי
 .23.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי כל דין ,הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל האמור להלן אם וככל שנגרם
בקשר עם ביצוע העבודות ו/או במהלכן ו/או כתוצאה מהן ו/או כנובע מהן:
 .23.1.1לכל נזק ו/או חבלה ו/או תאונה לגוף שיגרם לחברה ,לעובדיה ו/או למי מטעמה ,לקבלן,
לעובדיו ו/או למי מטעמו לרבות קבלני המשנה מטעמו ו/או לכל צד ג' אחר; וכן,
 .23.1.2לכל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תאונה שיגרם לרכוש קבוע או נייד ,לרבות
ומבלי למעט לאתר ,למתקנים לרבות תשתיות ומערכות עיליות ותת-קרקעיות ,בין של החברה
ו/או של צד ג' אחר.
 .23.2הקבלן יהא אחראי לתיקון כל נזק כאמור לעיל ,בין שהנזק נגרם באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי
וצפוי מראש לביצוע העבודות ,באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונה המלא של החברה ושל כל מי שנגרם
לו נזק כאמור ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על התיקון .במקרה של נזק לרכוש ו/או
לתשתיות של החברה ו/או של צד ג' אשר מפאת טיבם וסוגם לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או
צד ג' ומכל סיבה עליהם לתקנם בעצמם ו/או על ידי מי מטעמם ,לא יתוקנו על ידי הקבלן אך על חשבון
הקבלן.
 .23.3הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש ,כי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן לא יהיו
אחראים ולא יישאו בשום תשלום ,הוצאה ,הפסד ,אובדן או נזק מכל סוג או סיבה ,שייגרמו לרכוש
ו/או לגוף  ,לרבות לקבלן ,לעובדיו ,לבאים מכוחו ו/או מועסקים על ידו ו/או לעובדים ו/או באים מכוחה
של החברה ו/או לצד ג' תוך כדי ועקב ביצוע ההתקשרות ו/או הוראות שניתנו על פיה ,והקבלן משחרר
בזה את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מכל אחריות שהיא בקשר לכך.
 .23.4הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג' ,מיד עם
דרישתם הראשונה ,בגין כל נזק ו/או הפסד ,לרבות נזקי גוף ו/או רכוש ,אבדן ,חבלה ,הפסד ,הוצאה,
תביעה שייגרמו ,במישרין או בעקיפין ,לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או
למערכת ו/או לצד ג' כלשהו ,לרבות עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ,בשל מעשה או מחדל של הקבלן ,של
עובדיו ו/או של מי שפועל בשמו ו /או מטעמו שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם ו/או כל דין ובכלל זה
עקב מילוי ו/או אי מילוי התחייבויות הקבלן על פי הסכם ו/או הדין.
 .23.5השיפוי הנזכר לעיל ,משמעו שהקבלן ישלם במקום החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד
ג' כל סכום מכל סוג שמי מהם יחויב לשלמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בין כפיצויים ,בין
כהוצאות לרבות שכ"ט לרבות של מומחים ובין כקנס ו/או יחזיר למי מהם כל סכום שנדרשו לשלם
כתוצאה מתביעה כאמור לעיל ,ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן עם קבלת תביעה כאמור אצלה ומסירת
מסמכי התביעה לקבלן ובכך אפשרה לקבלן אפשרות סבירה להתגונן מפניה.
 .24ביטוח
 .24.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי ההסכם והדין ,הקבלן יבטח עצמו ואת הפועלים מטעמו ,בחברת
ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ,החל ממועד ההתקשרות וכל משך תקופתה וכל עוד קיימת לו חבות על
פי הדין בפוליסות הנקובות בנספח אישור עריכת הביטוחים בנספח ג' להסכם (להלן" :אישור
הביטוח ") ובהתאם לתנאים המפורטים בו בנוסח המקובל על החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,על
חשבונו וללא תוספת תמורה ובכלל זה יהא הקבלן האחראי הבלעדי לקיום כל תנאי הביטוחים שעליו
לערוך לפי ההסכם ,לשלם את פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות במועדן ולוודא ,כי פוליסות
הביטוח תחודשנה מעת לעת כך שיהיו בתוקף כאמור לעיל.
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 .24.2למען הסר ספק ,הביטוחים שלעיל הם חלק בלתי נפרד מההסכם והינם בגדר דרישה מינימאלית
המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין .על הקבלן לבחון את
חשיפתו לחבות ועליו לערוך ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או משלים שנדרש לבצע לפי הדין ו/או לפי שיקול
דעתו בקשר עם ביצוע העבודות מטעמו ,לרבות לגבי סוגי הביטוח ,סכומי הביטוח ,וביטוחים אחרים
לרבות בקשר עם עבודות בים ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים
שיערוך הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או
הבאים מטעמן .לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או נוסף יורחב שם המבוטח לכלול את החברה ומדינת
ישראל ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .24.3מובהר  ,כי לא יערך שינוי בנוסח אישור הביטוח אלא אם השינוי הוסכם בכתב על ידי החברה ולפי
שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שיהיה בכך להוות מצג ו/או התחייבות להסכמה לשינוי בנוסח כאמור.
 .24.4בנוסף לביטוחים המפורטים באישור הביטוח מתחייב הקבלן לקיים ,בין בעצמו ובין באמצעות איזה
מקבלני המשנה המועסקים מטעמו כל משך תוקפו של ההסכם וכל עוד הוא פועל עבור החברה ביטוח
חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכן ביטוח רכב בגין נזק לרכוש צד
שלישי עקב בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא יפחת מ $200,000 -לאירוע.
 .24.5הקבלן מתחייב לערוך ביטוח  HULL & MACHINARYוכן ביטוח  P&Iלכל כלי השיט אשר יהיו
בשימושו במהלך תקופת ההסכם ובקשר עימו.
 .24.6הביטוחים האמורים לעיל יכללו את החברה ,את מדינת ישראל ואת משרד הביטחון כמבוטחים נוסח
( )Additional Assuredויכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ( Waiver of
 )Subrogationכלפי האמורים לעיל וכל מי מטעמם.
 .24.7מובהר ומוסכם בזאת ,כי חובת עריכת ביטוחי הרכב וכלי השיט המפורטים לעיל ,חלה על הקבלן וכן על
כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה מעבודות הקבלן על פי הוראות ההסכם ,והקבלן
מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו ,כך שיקיימו הביטוחים המפורטים לעיל ויפעלו
בהתאם להוראות סעיף זה.
 .24.8הקבלן ימציא לחברה אישורים המעידים על עריכת הביטוחים כאמור בסעיף  24.6לעיל בנוסח המקובל
אצל מבטחיו.
 .24.9החברה ו/או מדינת ישראל לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לרכוש הקבלן לרבות
לרכוש שיובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לאתר ו/או לחצרי החברה ,והקבלן פוטר בזאת את
החברה ו/או מדינת ישראל מכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו כאמור.
 .24.10הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מדינת ישראל ו/או
מי מטעמן בגין נזק לכלי השייט שבשימושו ולכל ציוד אחר המובא על ידו לצורך ביצוע העבודות ,והוא
פוטר בזאת את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לנזק כאמור.
 .24.11הקבלן מתחייב למסור לחברה בתוך שבעה ( )7ימים מחתימת ההסכם ובכל מקרה כתנאי מוקדם
לתחילת העבודות ולביצוע כל תשלום על ידי החברה ,את אישור הביטוח שבנספח ג' להסכם ,תקף
מאת מבטחיו ומתחייב לבצע כל שינוי שתדרוש החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן באישור
הביטוח של הקבלן על מנת להתאימו להוראות ההסכם .אי המצאת אישור הביטוח במועד שלעיל אינו
פוטר את הקבלן מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם ,לרבות ומבלי למעט ,לוחות הזמנים וכל חובת
תשלום החלה על הקבלן גם אם ימנע ממנו ביצוע העבודות או חלק מהן .החברה תהא רשאית למנוע
את תחילת העבודות אם הקבלן לא מסר לה את אישור הביטוח כנדרש והקבלן מוותר על כל טענה
ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך .הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש
הביטוחים בהתאם לנספח זה ,וזאת לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
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 .24.12הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן לשם שמירה ומימוש של
זכויות החברה ו/ו מדינת ישראל על פי הביטוחים ,ובכלל זה להודיע בכתב לחברה ,למדינת ישראל
ולמבטח ,מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי הקבלן.
 .24.13בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח על ידי מבטחי הקבלן בגין נזק לרכוש החברה
ו/או מדינת ישראל ,יפוצו קודם כל החברה ומדינת ישראל על כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי מהן
ו/או שהן עלולות להיות חייבות בו על פי פסק דין ,בוררות או החלטה אחרת .במידה שהדבר יידרש
להב טחת זכויות החברה ומדינת ישראל לגבי שיפוין לעניין כל נזק שלגביו הוצא ביטוח כאמור,
מתחייב הקבלן מיד עם דרישה ראשונה של החברה ו/או מדינת ישראל ,למסור לחברת הביטוח הודעה
להנחת דעתה של החברה ו/או מדינת ישראל לשם הבטחת זכויותיהן לפי סעיף זה.
 .24.14הקבלן משחרר את החבר ה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים וגבולות
האחריות האמורים לעיל ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי נתג"ז ו/או
מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא סוג ו/או גובה ו/או
היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו ,וכן מצהיר כי בהמצאת אישור הביטוח ו/או בדיקת הביטוחים
ע"י החברה ו/או מדינת ישראל ,במידה ויעשו כן ,אין כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או
מדינת ישראל ולגרוע מכל חובה המוטלת על הקבלן ,על פי ההסכם ו/או על פי דין.
 .24.15הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו ,עובדיו וקבלני המשנה הפועלים
מטעמו ,ואחראי לוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה יבוצעו במסגרת ביטוחיו
וביטוחי קבלני המשנה שיועסקו מטעמו (אם יועסקו).
 .25קיזוז ,עיכבון ופיצוי מוסכם בשל הפרה
 .25.1החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,המגיע לקבלן לפי הסכם זה ,כנגד כל סכום
המגיע לחברה מאת הקבלן.
 .25.2במקרה בו הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,כולן או חלקן ,זכאית החברה לפי שיקול
דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי למעט ,עיכבון,
קיזוז  ,חילוט ערבות או חלקה ,גביית הפיצוי המוסכם ,ומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את הקבלן
מכל התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות השלמת ביצוע העבודות שלא הוצאו מידיו ושביצע קודם לכן.
 .25.3בכל מקרה של הפרת התחייבויות הקבלן ,החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לגבות בכל
דרך ובכל עת ,פיצוי מוסכם מראש מאת הקבלן ובלבד שערכו או ערך כלל הפיצויים המוסכמים לפי
ההסכם לא יעלו על שיעור של עד עשרה אחוזים ( )10%מערך כלל התמורה שנקבעה בהסכם
(המעודכנת אם שונתה במהלך ההתקשרות) .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם ,כי בגין איחור של כל
יום או חלקו בהשלמת העבודות מהמועד שנקבע לכך על ידי החברה בהזמנת העבודה ,רשאית החברה
לגבות פיצוי מוסכם בסך השווה לשני אחוזים ( )2%מסך התמורה בגין ביצוע העבודות שבהזמנת
העבודה כאמור .כל פיצוי מוסכם יהיה צמוד לעלייה של מדד המחירים לצרכן שיחושב בהתאם למדד
הידוע במועד הגשת הצעת הקבלן ועד למדד הידוע בעת עריכת החשבון על ידי החברה .הצדדים
מצהירים ,כי הפיצוי המוסכם שלעיל מהווה תשלום ראוי ומוסכם מראש שנקבע ביחס סביר לנזק
שנצפה על ידם לחברה כתוצאה מסתברת של ההפרה .אין באמור לגרוע מכל זכות וסעד השמורים
לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.
 .26ערבויות
 .26.1להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי ההסכם וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי החברה ,ימסור
הקבלן לחברה לא יאוחר משבעה ( )7ימים מיום חתימת ההסכם ערבות אוטונומית ובלתי מותנית ,לפי
הנוסח הקבוע בנספח ד' להסכם ,שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח
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ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א –
 ,1981בעלי דירוג מקומי ( )AA-לפחות ,צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן ,בסך המהווה  10%מסך
הצעת הקבלן כולל מע"מ (להלן" :ערבות הביצוע").
 .26.2במקרה של גידול בהיקף העבודות תהיה החברה רשאית להורות על הגדלה של סכום ערבות הביצוע,
באופן שהיא תעמוד על  10%מהיקפן הכספי העדכני של העבודות כולל מע"מ
 .26.3במקרה של חילוט ערבות הביצוע או חלקה ,תורה החברה על העברת ערבות נוספת או חלופית בתנאים
זהים לעיל ,כך שבכל מועד בתקופת ההסכם והאחריות תהיה ברשות החברה ערבות ביצוע בשיעור
המלא לפי ההסכם .כל העלויות וההוצאות בקשר לערבות הביצוע ,החלפתה ועדכונה יחולו על הקבלן
בלבד.
 .26.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ערבות הביצוע תהיה תקפה למשך שלושה עשר ( )13חודשים מלאים
ממועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים ולמשך שנה נוספת מסיומה הצפוי של כל תקופת התקשרות
נוספת ,אם מומשה ,כאמור בסעיף  19.2לעיל .הקבלן אחראי להאריך את ערבות הביצוע לא יאוחר
משלושה ( )3ימי עסקים עם התארכות מועד השלמת העבודות.
 .26.5הערבות ניתנת למימוש מידי ,בכל עת ,ללא תנאי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,לרבות במקרה
של אי המצאת ערבות ו/או הארכתה ו/או עדכונה כאמור לעיל ,מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או
טענה המוקנה לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.
 .27הקטנת נזק
מבלי לגרוע מכלליות ההסכם והדין ,הקבלן מתחייב להימנע ולצמצם במידה הרבה האפשרית בנסיבות כל
מקרה ,כל עיכוב ,הוצאות נוספות ותוצאה אחרת בשל ביצוע העבודות לפי ההסכם ,לרבות בקשר לשינויים
בעבודות אם בוצעו על פי אישור החברה ולגרום ,כי כל המועסק מטעמו בעבודות ,יפעלו בהתאם לאמור
בסעיף זה.
 .28סודיות ואבטחת מידע
 .28.1הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שכל המידע והמסמכים שהגיעו לידיו בכל צורה שהיא ,לרבות במדיה
דיגיטאלית ,בקשר עם העבודות (להלן" :המידע") וכן כל העתק של מידע כאמור הינו סודי ואין
להעבירו ,למסרו ,לשחררו או לפרסמו בין גורמים שאינם מוסמכים ,אלא למטרת ביצוע העבודות.
 .28.2הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא ביטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע העבודות
כפי שימסרו לקבלן מעת לעת.
 .28.3על אף האמור לעיל ,חובת הסודיות לא תחול על מידע העומד לרשות הציבור ,מידע אשר הגיע לידיעת
הציבור שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ,מידע אשר היה ברשות הקבלן כדין טרם תחילת
הליך המכרז ,מידע אשר הקבלן מחויב לגלותו על פי דין ובלבד שהקבלן ינקוט במאמץ סביר על מנת
לקבל פטור מגילויו ולמצער לקבל התחייבות לסודיות מהאדם או הישות הדורשים את גילוי המידע.
 .28.1הקבלן ימסור לחברה נוסח התחייבות לסודיות ואי שימוש בנספח ה' להסכם ויהיה אחראי לנקוט בכל
האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא מטעמו ואכיפתה.
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 .29יחסי קבלן עצמאי  -מזמין
 .29.1הקבלן לא יהיה סוכן ,שליח או נציג החברה ושום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הקבלן
ו/או מי מטעמו להופיע בשם החברה ו/או מי מטעמה או כמקנה לו מעמד של נציג החברה בעניין כלשהו
או למטרה כלשהי ,אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת לעניין מסוים.
 .29.2הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שהוא מבצע את ההסכם כקבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי היחסים שבין
החברה לקבלן וכל מי מטעמו הם יחסי מזמין  -קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות ,תשל"ד,1974-
על כל המתחייב והמשתמע מכך ,לרבות התמורה שהיא לפי תעריף מיוחד המותאם למעמד הקבלן
כקבלן עצמאי והזכויות והחובות ההדדיות .אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לקבלן
ו/או כל הבאים מטעמו יחסי עובד  -מעביד ו/או יחסי שליחות ו/או שותפות והקבלן ו/או מי מטעמו
אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל מטרה ,במישרין או בעקיפין והקבלן יהא מנוע מלטעון
לכך.
 .29.3למען הסר ספק מובהר ,כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לחברה ו/או מי מטעמה
להורות ,לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים של עובד  -מעביד בין החברה
לקבלן ו/או כל הבא מטעמו של הקבלן ,אלא אך אמצעים להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן על
ידי הקבלן.
 .29.4הקבלן מצהיר ,כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו וכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם
ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי
הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת.
 .29.5הקבלן פוטר בזאת מראש את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד  -מעביד
ומתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מדינת ישראל בגין כל הוצאה ,תשלום או נזק שייגרמו לחברה
ו/או למדינת ישראל אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד -
מעביד בין החברה לקבלן ו/או מי מהמועסקים מטעמו.
 .29.6הקבלן אחראי בלעדית לכל זכות ,נזק ופיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידו.
 .31יישוב מחלוקות
 .30.1לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל -אביב  -יפו הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל עניין ודבר בקשר
עם ההסכם על פי הדין הישראלי.
 .30.2הקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו על פי ההסכם באופן רצוף ומלא ללא כל הפסקה ו/או
עיכוב ו/או האטה ו/או השהייה ו/או דחייה וכיו"ב גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים ולרבות במקרה
של פניה לבית המשפט או הליך אחר שננקט על ידי מי מהצדדים ,ואלו לא יהוו בשום מקרה עילה
לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן לפי המכרז וההסכם ו/או לעכבון על נכס שמגיע לחברה ו/או למדינת
ישראל מהקבלן אף אם נמסר על ידי מי מהם לצורך ביצוע ההסכם.
 .31זכויות קניין והעדר עיכבון
 .31.1כל המסמכים מכל סוג שימסרו לקבלן ו/או למי מטעמו במהלך תקופת ההסכם לרבות העתקיהם ,הנם
רכוש החברה וימסרו לקבלן לצורך ביצוע העבודות בלבד .הקבלן יחזירם לחברה מיד בגמר העבודות
ו/או עם דרישתה הראשונה לקבלם ומכל סיבה.
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 .31.2זכויות הקניין ,לרבות קניין רוחני ,בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או העבודות
ו/או הנובע מהן בין שנוצרו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ובין אם לאו ,תהיינה נתונות לחברה ו/או
למדינת ישראל בלבד .הקבלן מוותר בזאת על כל זכות בקשר לאמור בסעיף זה ובכלל זה זכות עיכבון
לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת ישראל ,לרבות ומבלי למעט מסמכים ,מידע וכל
תוצרי העבודות בין שיוצרו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ובין אם לאו.
 .31.3הופרו זכויות קניין כאמור בהתאם לפס"ד סופי וחלוט ,יהיה הקבלן האחראי הבלעדי בגין הפרה זו
וישפה את החברה מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים שייגרמו לה עקב
תביעה או דרישה בגין הפרה ,ובלבד שאם התקבלה אצל החברה הודעה על תביעה או דרישה כאמור
מסרה אותה לקבלן עם קבלתה על מנת לאפשר לו להתגונן מפניה.
 .31.4סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.
 .32העדר טובות הנאה וניגוד עניינים
 .32.1בנוסף לחובות והאיסורים החלים על הקבלן מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-הקבלן
מתחייב ומצהיר ,כי הוא ו/או כל הבא מטעמו( :א) לא העניקו ו/או יעניקו ולא קיבלו ו/או יקבלו,
במישרין או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כל דבר בעל ערך לרבות מתן המלצה ו/או החלטה ו/או זכות,
בהסכם או כמעשה של רשות או בדרך אחרת ,לכל ומכל אדם בחברה ,בקשר עם ההתקשרות או הליך
בחירת הקבלן לביצוע העבודות ו/או ביצוען; וכן (ב) לא נמצאו ו/או ימצאו ,במישרין או בעקיפין,
בחשש לניגוד עניינים עם החברה בקשר לנשוא ההתקשרות והליך בחירתם.
 .32.2אם תמצא החברה ,כי נוצר או התגלה ,בכל עת ,מצב של חשש לניגוד עניינים או מתן או קבלה של
טובות הנאה כאמור ,תהא החברה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר .במקרה כזה הקבלן מוותר על כל
טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי החברה למעט בגין קבלת כספים המגיעים לו בגין עבודות שביצע עד
למועד ההודעה על סיום ההתקשרות ובהתאם להסכם.
 .32.3הקבלן מתחייב ליידע את החברה מייד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד עניינים אפשרי.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית להסרת ניגוד
העניינים במסגרת ביצוע העבודות על פי הסכם זה ,ויפעל בהתאם להנחיות החברה.
 .32.4הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,נציגיו ,סוכניו וכל מי מטעמו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה לרבות העבודות על
פיו ו/או הזמנה הנובעת ממנו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא קיומה של התחייבות זו
ואכיפתה.
 .32.5הקבלן מצהיר ומתחייב בחתימתו על הסכם זה ,כי אינו מקבל וכי לא יקבל כל תמורה ,תשלום ,עמלה
או תגמול כלשהו אחר מכל גורם שהוא ,לרבות חברות ביטוח ,ברוקרים וכד' ,בגין מתן שירותיו לחברה.
 .33איסור העברה והודעה על שינוי בשליטה או בעלות
 .33.1אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה ,הקבלן לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך ,לרבות
בהמחאה ,הסבה או שעבוד ,חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם ,כולם או חלקם ,במישרין או
בעקיפין .החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת ישראל ו/או חליפה על פי
דין.
 .33.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו הקבלן הינו חברה  -הקבלן מתחייב להודיע על כל שינוי בשליטה
או בבעלות בו .שליטה לעניין זה ,החזקה של יותר מחמישים אחוז ( )50%מההון ,זכויות ההצבעה או
הזכות למנות דירקטורים בקבלן או הזכות למנות את מנכ"ל הקבלן .במקרה בו הקבלן הינו שותפות,
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הקבלן מתחייב להודיע על כל שינוי שבגינו חמישים אחוז ( )50%או יותר מהשותפות מוחזקים באופן
שונה מזה אשר עובר לחתימת תנאי הסכם זה.
 .34העדר בלעדיות
מובהר בזאת ,כי החברה אינה מתחייבת למתן בלעדיות לקבלן ביחס לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן.
החברה רשאית להתקשר עם קבלן נוסף או יותר לצורך ביצוע העבודות ו/או חלק מהן .מבלי לגרוע באמור
בסעיף זה מובהר ,כי במידה והקבלן לא יעמוד בזמינות לביצוע העבודות לפי לוחות הזמנים שבהסכם זה
ונספחיו ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ,החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה לבצע את
העבודות בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה ,לרבות קבלן אחר וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה
הבלעדי ולפי הדין.
 .35שונות
 .35.1הוראות הבטיחות ,הביטחון ונהלי החברה עומדים לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או מי מטעמו אצל
המפקח מטעם החברה .מובהר ,כי הוראות ונהלים אלה ניתנים לשינוי על ידי החברה בכל עת לפי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .במקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה על כך לקבלן והקבלן מתחייב
להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם.
 .35.2לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים ,אין בכך תקדים,
השתק ו/או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות על פי ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם למקרה
המסוים או למקרה אחר.
 .35.3ההזמנה להצעת הצעות וההסכם על נספחיהם מגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים להם והם
מבטלים כל מצג ,הבנה או הסכמה שנעשו אם בכלל ,קודם למועד הסכם .כל שינוי ו/או תוספת להסכם
ולתנאים המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.
 .35.4הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב על פי הכתובות המפורטות להלן (אלא אם ניתנה
הודעה בכתב על שינוי כתובת) ותחשב כמתקבלת :אם נשלחה בדואר – תוך שלושה ( )3ימים
מהמשלוח ,בפקס – עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,במסירה אישית – בעת המסירה .מסירת
הודעה למנהל העבודה מטעם הקבלן באתר ו/או לנציג מוסמך אחר מטעמו תחשב כמסירת הודעה
לקבלן.
 .35.5הקבלן מצהיר ומאשר ,כי קרא את כל מסמכי המכרז וההסכם ,המהווים חלק בלתי נפרד
מהתחייבויותיו כלפי החברה ,הבין את תכנם ומסכים להם.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
בשם הקבלן

בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ:

_______________________ _______________
חתימה
שם מלא ותפקיד

_______________________ _______________
חתימה
שם מלא ותפקיד

_______________________ _______________
חתימה
שם מלא ותפקיד

_______________________ _______________
חתימה
שם מלא ותפקיד

חותמת התאגיד_______________ :

חותמת התאגיד_______________ :
תאריך______________ :

תאריך______________ :
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נספח אישור זכויות חתימה בשם הקבלן
אני ,עו"ד  /רו"ח __________________ ,מ.ר _____________ .מאשר בזאת כי ה"ה:
_________________ ת.ז .מס' __________________
ו _________________-ת.ז .מס' _________________
אשר חתמו לעיל בשם חברת _____________________ ,ח.פ( ___________ .להלן" :הקבלן") מוסמכים לחייב
את הקבלן בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.
_______________
עו"ד  /רו"ח

עמוד  31מתוך 59

נספח א' - 1הוראות בטיחות וגהות
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה")
הנדון :התחייבות לשמירת הוראות בטיחות וגהות
אני הח"מ ___________________ [שם מלא של הקבלן] ח"פ __________________ ("הקבלן") מתחייב ומצהיר
כלהלן:
 .1בביצוע העבודות  /מתן השירותים ("העבודות") אקיים את הוראות כל הדינים החלים על בטיחות בעבודה,
לרבות החוק ,פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל ,1970-התקנות ,ההוראות והצווים שהותקנו על
פיהם לרבות בקשר לתקינות ציוד וחומרים מכל סוג בהם אנו עושים שימוש לצורך ביצוע העבודות ולנקוט בכל
אמצעי הזהירות הנהוגים והמקובלים בידי קבלנים המבצעים עבודות כדוגמת העבודות המבוצעות על ידנו ,כפי
שקבלן זהיר ,מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם ,לרכוש או לסביבה.
 .2הנני הקבלן הראשי לביצוע העבודות ובעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות בעבודות ואחראי לנהל
את העבודות ולפקח על ביצוען באופן ישיר וברציפות עד להשלמתן.
 .3לעניין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,תשמ"ח ,1988-הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו לפי הסכם זה
תחת הנהלתו ופיקוחו של מנהל עבודה מוסמך כדין מטעמו אשר יהיה נוכח ברציפות בכל מהלך עבודות הקבלן
ויפקח כי עבודות הקבלן מתבצעות בהתאם לדינים הנוגעים לבטיחות והגהות בעבודה ,לרבות תקנות ונהלי
הבטיחות של החברה.
 .4בביצוע העבודות הקבלן מתחייב להפעיל בעלי מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם בעלי ידע ואמצעים טכניים
לבצע את העבודות ,וככל שנדרש לבצוע העבודות רישום ,רשיון או היתר לפי כל דין מתחייב הקבלן להעסיק רק
מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור לפי העניין .כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה
נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה.
 .5הקבלן מתחייב כי לא יכנס לאתר ולא יתחיל בביצוע עבודתו בו לפני שעבר תדריך בטיחות ,ובמקרה של עבודה
מתמשכת יעבור רענון לא פחות מפעם בשנה ובהתאם למועדים שבדין .הוראה זו תחול על כל הבא לביצוע
העבודות מטעם הקבלן ואינה גורעת מאחריות וחובות הקבלן לפי הסכם זה.
 .6הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות אלא בנוכחות המפקח או נציגו המוסמך באתר ,בתיאום מראש עם החברה.
 .7הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את אמצעי התחבורה הבטוחים עבור המועסקים על ידו בביצוע העבודות אל
אתרי העבודה ו/או המבנים ומהם  ,את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות שנדרשים או יידרשו וכל דבר אחר
הכרוך בכך.
 .8הקבלן יתאם עם המפקח את גבולות שטח ביצוע העבודות ,יתחמו ויסמנו בשילוט וסימון ברור ובולט לעין ,אלא
אם אושר לקבלן במפורש אחרת ע"י המפקח.
 .9המפקח ו/או מי מטעמו רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום באתר העבודות,
כולו או מקצתו .הקבלן מתחייב כי השימוש ברשיון כניסה למקום העבודות יהיה מוגבל רק לכניסה למקום
שאושר לצורך ביצוע ההסכם .אין באמור כדי לגרוע מזכות המפקח ו/או מי מטעמו לבטל ו/או לשנות מתנאים
של רשיון כניסה שניתן כאמור ,לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 .10עבודות מעבר לשעות האור תבוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח.
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 .11מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,הקבלן ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא שיהוי אחר כל
הוראות ודרישותיה הסבירות של החברה ו/או של ממונה הבטיחות מטעמה ו/או של מי אחר שהוסמך מטעמה
להורות לקבלן בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות ,ללא כל תמורה נוספת או פיצוי עקב פעולות שנקט הקבלן על
פי הוראות ודרישות אלה .למען הסר ספק ,הפרת האמור בסעיף זה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב כהפרת
הסכם זה והחברה תהא זכאית לכל הסעדים המוקנים לה על פי הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.
 .12הקבלן מאשר ,כי ידוע לו כי בעת ביצוע העבודות באתר העבודות לא יהיו נוכחים עובדי החברה באתר ,למעט
המפקח ו/או מי מטעם החברה ו/או רשויות רגולטוריות ו/או מפקח מטעם בעל תשתיות שבאתר העבודות או
בסמוך לו ו/או קבלנים אחרים מטעם החברה ,אשר רשאים להיכנס לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה
מבלי שהדבר יגרע מאחריותו וחובותיו של הקבלן לפי ההסכם.
 .13הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה ,לפי הוראות המפקח ,לכל קבלן אחר המועסק על ידי החברה ולכל אדם או
גוף שיאושר לצורך זה על ידי החברה וכן לעובדיהם הן באתר העבודות והן בסמוך אליו ,וכן ישתף ויתאם
פעולה איתם באופן מלא .הקבלן מאשר ומסכים כי החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע את זהות
הקבלן האחר והתנאים לביצוע עבודותיו .החברה תודיע לקבלן זמן סביר מראש ,ככל הניתן ,לפני תחילת ביצוע
עבודותיו של כל אחד מהקבלנים האחרים.
 .14הקבלן מתחייב בזה ,כי בביצוע כל העבודות על פיהם:
 14.1יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה במתקנים ורכוש ,לרבות של צד ג' וינהג
באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור ומטרדים.
 14.2הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ככל שניתן ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בנוחיות הציבור
ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם ובמקרה של הפרעה המתחייבת מביצוע העבודות לצמצמה עד
כמה שניתן.
 14.3הקבלן מתחייב להמנע ככל שניתן ובאופן סביר ,מפגיעה באתרים בעלי ערך היסטורי או לאומי ואתרי
תיירות ונוף והכל תוך תאום עם הגורמים המוסמכים בהתאם להוראות חוק העתיקות ,תשל"ח;1978-
כל העתיקות (כהגדרתן בחוק הנ"ל) שיתגלו במהלך או עקב ביצוע העבודות יהיו בבעלות המדינה ויועברו
לגורמים המוסמכים לכך בהתאם להוראות הדין.
 14.4ישמור על ניקיון אתרי ביצוע העבודות ,וידאג לסלק מזמן לזמן ממקום העבודות ,על אחריותו ועל
חשבונו ,כל מבנה ארעי וכל פסולת ובכלל זה חומרים שאינם תואמים לדרישות מסמכי ההסכם ,שיירים,
חומר ,ציוד ,רפש וכיוצ"ב שהצטברו שמקורם ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע העבודות ע"י הקבלן ו/או מי
מטעמו לרבות פסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ולרבות פסולת שקדמה לביצוע העבודות .בגמר
העבודה אחראי הקבלן למסור את מקום העבודות כשהוא נקי ,במצבו הקודם לפני תחילת העבודות
ומתאים למטרתו .הקבלן אחראי לסלק את הפסולת וכל האמור בסעיף זה לאתר שאושר למטרה זו על
ידי הרשויות המוסמכות על חשבונו ובהתאם לאמור בכל דין .במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים
אחרים שפעלו בשטח העבודות ,יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.
בסיום העבודות ישיב הקבלן את השטח למצבו קודם לביצוע העבודות ויפעל לפי הנחיות המפקח בקשר
לכך.
 14.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריות הקבלן עפ"י כל דין ,הקבלן מתחייב למנוע או להפחית ככל הניתן
נזקים סביבתיים שעלולים להיגרם כתוצאה מביצוע העבודות ,לרבות זיהום מי הים ,נזקים סביבתיים
לקו החוף ולשטחי היבשה .מבלי לגרוע מהאמור ,הקבלן ינהג בהתאם להוראות חוק שמירת הסביבה
החופית ,התשס"ד ,2004-פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש] התש"ם ,1980-חוק מניעת זיהום
הים (הטלת פסולת) התשמ"ג 1983-והתקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה.
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 .15הוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או מי מטעמו אצל המפקח
ו/או אצל הממונה על הבטיחות בחברה .מובהר בזאת כי הוראות הבטיחות והנהלים של החברה ניתנים לשינוי
ע"י החברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן על כך הודעה לקבלן והקבלן
מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם.
 .16אין בנספח זה ובהוראות בטיחות שבהסכם כדי למצות את חובותיו של הקבלן בקשר עם הבטיחות בעבודה,
ומובהר בזה כי הוא יתחייב ויהיה אחראי כלפי החברה לביצוע העבודות בזהירות ובבטיחות קפדניים ,לפי
הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר ,בהתאם להוראות כל דין.
 .17החברה תהי ה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא קיום ההוראות כאמור ע"י הקבלן ועל חשבונו.
מובהר ,כי קיום פעולה כלשהי בקשר לאמור בנספח זה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יגרע מאחריותו
וחובותיו של הקבלן במידה ובהיקף שקיימת לפי הוראות ההסכם ו/או הדין.
 .18הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל עובדיו.
 .19הננו מצהירים ,כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,והבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו
ללא הגבלת זמן.
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח א' - 2דרישות בטיחות ,בריאות ואיכות הסביבה ( )HSEו Codes of Practice -לצלילה תעסוקתית
מצורפים על גבי התקליטור:
.1

צלילה תעסוקתית  ,Codes of Practiceנהלי תפעות והתנהגות (מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,משרד
התמ"ת מהדורת מרץ )2012

.2

מס' מסמך נתג"ז ( MAS-MAS-SPC-0001מהדורה )5

אישור
בחתימתנו להלן הרינו לאשר כי קיבלנו לרשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכנו ,אנו מאשרים כי צרובים
בו הנספחים הרשומים לעיל במלואם  ,תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי
נפרד מההסכם.
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח א - 3/ניהול הבטיחות באתר ,סקר סיכונים ופיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות
ניהול הבטיחות באתר וסקר סיכונים
 .1ניהול הבטיחות באתר העבודות ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן יעשה עפ"י מסמך "דרישות בטיחות ,בריאות
ואיכות הסביבה ( )HSEעבור מערכת הגז הטבעי" בנספח ה 2/להסכם ובהתאם לדין ,לרבות לצורך תדרוך
יומי לעובדים בשטח ,מתן היתרי בטיחות לעבודות וכיו"ב.
 .2ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין סקר לניהול סיכונים לבטיחות העבודות בפרויקט כמפורט בסעיף 5
להסכם.
פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות
על מנת להמריץ את הקבלן לפעול בדרך אפקטיבית להבטחת הבטיחות ,תיישם החברה את שיטת הניקוד,
אזהרות וחיובים על פי העקרונות האלה:
 )1נקודות בגין ליקויי בטיחות:
א) ליקוי ראשון  5 -נקודות.
ב) ליקוי חוזר  5 -נקודות נוספות.
ג) ליקוי חוזר שני  5 -נקודות נוספות.
ד) ליקוי חמור  25 -נקודות.
 )2הסמכות ל הצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות וסיווגם ,נתונה למפקח ,ליועץ הבטיחות מטעם החברה
או לכל ישות מוסמכת אחרת מטעם החברה.
 )3גובה החיוב:
א)  5נקודות  -תועבר לקבלן אזהרה בכתב ללא חיוב.
ב)  10נקודות  -תועבר לקבלן אזהרה חמורה בכתב ללא חיוב.
ג)  15נקודות  -תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה של .₪ 2000
ד)  25נקודות  -תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה .₪ 5000
 ) 4פעולת הטלת החיוב תאפס את צבירת הנקודות ובכך תיתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור מתמיד ולהבטיח
רמה גבוהה של ביצועי בטיחות.
 )5החיובים ייגבו בדרך של ניכוי גובה החיוב מהתשלום לקבלן.
 )6לחברה תהא אפשרות להשבת הקנסות או חלקם ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,במידה והחריגות לא
ישנו והקבלן יראה שיפור בהיבטי הבטיחות.
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח א'  - 4הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחים ביטחוניים ושטחי אש
לצורך נספח זה:
"החברה" משמע :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
"משהב"ט" משמע :משרד הביטחון
"שטחי אש" משמעם :שטחי אש ,שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון.
"הסדרים" משמעם :כתבי התחייבות של החברה כלפי משהב"ט ו/או הסכמים עמו.
חובת פינוי שטחי אש

.1
1.1

הקבלן מתחייב ,לפי דרישת משהב"ט ובהתאם להנחיות החברה ,לפנות מהאתר באופן מיידי ועל חשבונו ,כל חפץ
הנמצא בחזקת הקבלן ו/או כל אדם המועסק מטעמו .פינוי כאמור לעיל כלול במסגרת התמורה שבהסכם.

1.2

אם וככל שיידרש הקבלן לפנות את אתרי העבודה על ידי צד שלישי לרבות על ידי משהב"ט הרי שתקופת העבודות
תוארך עפ"י הוראות שינתנו ע"י החברה בהתאם לצורך והחברה לא תבוא בטענות כלפי הקבלן בשל הארכת
תקופת העבודות כאמור.

1.3

מובא לידיעת הקבלן כי לחברה נוהל לתאום עבודות בשטחי האש המאושר ע"י משהב"ט ועל הקבלן לפעול על פיו
ובהתאם להנחיות מנהל הביטחון של החברה .מובהר כי נוהל זה ניתן לשינוי ע"י החברה ו/או משהב"ט ,לפי שיקול
דעתם הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן על כך הודעה לקבלן אשר מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק
בלתי נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

.2

פטור מאחריות לנזק והפסד בשל פעילות בשטחי אש
 2.1מבלי לגרוע באמור לעיל ועל פי כל דין ,הקבלן פוטר בזה את החברה ואת משהב"ט ו/או מי מטעמם מכל אחריות
לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או להפסד מכל סוג שהוא ,ישיר או עקיף ,לרבות נזק כלכלי תוצאתי ,אשר יגרם לכל צד
שלישי לרבות לקבלן ,לעובדיו ,לקבלני ולקבלנים אחרים של החברה ולמי מטעמם ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל בקשר עם ו/או במהלך עבודות הקבלן ,עקב מעשה או מחדל של משהב"ט ו/או מי מטעמו בקשר עם ו/או
כתוצאה מפעילותו בשטחי האש כהגדרתם לעיל.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לעניין סעיף קטן זה ,משהב"ט ,עובדיו וחייליו לא יחשבו כצד שלישי .התחייבויות
הקבלן בסעיף קטן זה לא יחולו על נזקי פעולה מלחמתית כהגדרתה בחוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה),
תשי"ג – .1952
 2.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי הפטור בסעיף  2.1לעיל יחול אף לגבי כל נזק שייגרם לכל צד
שלישי לרבות לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלניו ו/או לקבלנים אחרים של החברה ו/או למי מטעמם עקב טיפול או
פיצוץ נפלי תחמושת מכל סוג שהוא ו/או עקב פינויים.
 2.3הקבלן מתחייב בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מדינת ישראל ו/או משהב"ט ו/או צה"ל
ו/או החברה ו/או מי הפועל מטעמם בקשר עם פעילות משהב"ט ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם בשטחי האש ,בגין כל
אחד מאלה:

.3

2.3.1

כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין שהוא כתוצאה מהאמור בסעיפים  2.1ו 2.2-לעיל;

2.3.2

כל נזק ,ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לקבלן ו/או למי מטעמו ,ו/או לצד ג' בקשר עם עבודות
הקבלן בשטחי האש;

2.3.3

דרישה ו/או תביעה אשר תוגש כנגד משהב"ט ו/או החברה על ידי צד ג' כלשהו ,מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,על ידי מי מטעם הקבלן;

2.3.4

פינוי הקבלן ו/או מי מטעמו מאתרי ביצוע העבודות.

שיפוי ופיצוי בגין פעילות בשטחי אש
הקבלן יפצה את משהב"ט ו/או החברה במלוא ההוצאות בהם נשא מי מהם בגין כל אחד מאלה:
3.1.1

כל נזק אשר נגרם למשרד ו/או לחברה להם אחראי הקבלן על פי הוראות הדין;

3.1.2

כל עלות שנגרמה למשהב"ט במקרה שהקבלן לא ביצע פינוי כאמור בסעיף  1.1לעיל .במקרה כזה ישא הקבלן
בעלות פינויים שיבוצע ע"י משהב"ט ו/או החברה במקומו ומבלי להטיל על מי מהם כל אחריות לפינוי כאמור
במקום הקבלן.
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.4

3.1.3

כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשהב"ט ו/או לחברה על פי פסק דין ו/או בהסכמת הקבלן ,בשל הגשת תביעה,
לרבות ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו ,כלפי משהב"ט ו/או החברה בקשר עם עצירת עבודות הקבלן ו/או פינויו של
הקבלן ו/או מי מטעמו בשל צרכים ביטחוניים ,ובלבד שמשהב"ט או החברה הודיעו לקבלן עם קבלת תביעה
ו/או דרישה שיוגשו נגדם בקשר עם האמור בסעיף קטן זה אשר הקבלן אחראי בגינם ואפשרו לקבלן להתגונן
מפני תביעה כאמור לעיל.

3.1.4

שיפוי בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה של הקבלן לרבות ע"י מי מטעמו (ובכלל זה עובדיו וקבלניו) בגין
נזק כאמור בסעיף  2.1לעיל.

3.1.5

כל נזק ,הוצאה ,תשלום או הפסד בו ישא משהב"ט כתוצאה מעצירת פעילותו ו/או העתקתה לאזור אחר עקב
ביצוע עבודות הקבלן שלא בהתאם להוראות ו/או להנחיות החברה ו/או משהב"ט .מוסכם כי האמור בסעיף
קטן זה לגבי עצירה ו/או העתקת פעילות משהב"ט לא תחול לגבי תקופה שבה ניתנה הרשאה מטעם משהב"ט
לביצוע העבודות אך למעט אם נידרש במהלכה פינוי מיידי.

הוראות ביטוח
 4.1בביטוחי אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד ג'  -יכללו משהב"ט והחברה כולל עובדיהם ,בעלי מניותיה וחברי
הדירקטוריון כמבוטחים נוספים וכן יורחבו הביטוחים לכלול את אחריותם של הנ"ל למעשה ו/או למחדל של
הקבלן וכל הבאים מטעמו בכפיפות לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח כאילו הוצאה על שמו בלבד.
ביטוח אחריות כלפי צד ג' המורחב לכלול את משהב"ט לא יכסה את חבות משהב"ט בגין חבות שתוטל עליו שלא
בקשר ו/או עקב ההסדרים.
 4.2בביטוח חבות מעבידים  -הפוליסה תכלול את משהב"ט והחברה ,כולל עובדיהם ,בעלי מניותיה וחברי הדירקטוריון
כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.
 4.3בביטוחי הרכוש וכן בביטוחים בסעיפים  4.1ו 4.2 -לעיל  -יוותר המבטח על זכות התחלוף (כולל זכות התביעה) כנגד
משהב"ט ,החברה ,כולל עובדיהם ,בעלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון ו/או מי מטעמם ,וכן כלפי כל אדם או גוף
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי וכן כנגד כל אדם ו/או גוף שלמבוטחים זיקה אליו או שהמבוטחים
התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.
 4.4כל הביטוחים שלעיל –
4.4.1

יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י משהב"ט ו/או החברה וכי המבטח מוותר על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף בביטוחי משהב"ט ו/או החברה וכל סעיף בפוליסות (אם קיים כזה)
המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטחים ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
משהב"ט ו/או החברה.

4.4.2

יכללו תנאי לפי מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא אם תימסר הודעה כתובה על
כך בדואר רשום לידי משהב"ט ו/או החברה ,לפחות שישים ( )60יום מראש.

4.4.3

יכללו תנאי כי בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח על ידי מבטחי הקבלן בגין נזק לרכוש
החברה ,תפוצה קודם כל החברה ו/או משהב"ט על כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי מהם ,ו/או שמי מהם עלול
להיות חייב בו על פי פסק דין ,בוררות ,או החלטה אחרת .במידה שהדבר יידרש להבטחת זכויות של החברה
ו/או משהב"ט או לגבי שיפוי מי מהם לעניין כל נזק אשר לגביו הוצא ביטוח כאמור ,מתחייב הקבלן מיד עם
דרישתם הראשונה של החברה ו/או משהב"ט ,למסור לחברת הביטוח הודעה להנחת דעתה של החברה לשם
הבטחת זכויות החברה לפי סעיף זה.

 4.5אם תבקש זאת החברה ו/או במקרה של תביעה לבקשת משהב"ט ,יהיה הקבלן חייב להמציא ,לפי דרישתם
הראשונה ,את פוליסת הביטוח המפורטות ב"אישור על עריכת ביטוח".
 4.6ידוע לקבלן כי אין בעריכת ביטוחיו ו/או ביטוחי החברה או מי מטעמה ,בהמצאת אישורי הביטוח ו/או בהמצאת
העתקי הפוליסות על ידו ו/או על ידי החברה כדי להטיל אחריות כלשהי על משהב"ט ו/או להוות אישור בדבר
התאמתם לאמור בהסדרים כדי לפטור את החברה ו/או הקבלן מאחריותם על פי הסדרים אלה ו/או על פי כל דין.
 4.7הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם משהב"ט והחברה בכל הליך משפטי ,תביעה ו/או דרישה שיינקטו כנגד משרד ו/או
החברה בקשר עם התחייבויות החברה על פי ההסדרים ,ובלבד שמשהב"ט או החברה יודיעו לקבלן עם קבלת כל
תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד משהב"ט ו/או החברה ואשר הקבלן אחראי בגינה ויאפשר לקבלן להתגונן בפני
תביעה כאמור.
 4.8משהב"ט התחייב להמציא ,במקרה של נזק ולפי דרישת החברה נתונים ,מסמכים דו"חות וכיו"ב אודות אירוע נזק
והכל בכפוף לאישור רמ"ח בטחון מידע בצה"ל ולאישור קב"ט משהב"ט ובהתאם לכל דין .כמו כן ,התחייב
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משהב"ט לשתף פעולה עם החברה בכל הליך משפטי תביעה ו/או דרישה שינקטו כנגד משהב"ט ו/או החברה.
.5

סודיות ואבטחת מידע
 5.1הקבלן מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו בעלי סיווג ביטחוני מתאים לעבודה בשטחי האש ולפי ההסכם וכי הם ישמרו
על סודיות כל מידע ,פרט ,נתון ,מסמך וכיוצא בזה ,אשר נוגעים לחברה ו/או למשהב"ט ,שיגיעו אליהם ו/או לידיעת
מי מטעמו ,במישרין ו/או בעקיפין ,במהלך מילוי תפקידם בקשר עם ביצוע התחייבויותיה לפי הסכם זה ,לרבות
בשטחי אש ,וכן בקשר עם התחייבויות החברה למשהב"ט בקשר לפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת הקבלן ע"י
החברה מעת לעת .הוראות סעיף קטן זה יישארו בתוקפם גם לאחר גמר ביצוע העבודות וההסכם.
 5.2עם חתימת ההסכם בין החברה והקבלן ,הקבלן – וכל מי מטעם הקבלן המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע
העבודות ו/או התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם– יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש המצורפת
להסכם זה ויעבירו לחברה לכל היותר בתוך  5ימי עבודה לאחר חתימת הסכם זה או לאחר תחילת העסקתו בכל
עניין הנוגע לחברה ,לפי המאוחר .כמו כן ,הקבלן מתחייב כי במידת הצורך יחתום ,לרבות המועסקים מטעמו
כאמור לעיל בעבודות לפי ההסכם ,על נספח לשמירת סודיות בנוסח שידרוש משהב"ט מן החברה יעבירו לחברה
כאמור לעיל.
הקבלן אחראי להביא את תוכן ההתחייבויות שבסעיף  5לעיל לידיעת כל עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות הנזק העלול
להיגרם לחברה ו/או למשהב"ט ו/או למדינת ישראל בשל אי קיום ההתחייבויות כאמור בסעיף  5זה.
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

 טופס הודעה על אירוע מסוכן- 5 'נספח א
Report of an Incident
A report of an incident known to the CONTRACTOR and any incident that the COMPANY is expected to
know through its regular due diligence that has occurred during, and as a result of the WORKS of the
CONTRACTOR and/or the SUBCONTRACTORS that results in disability or fatality or impacting public
health, safety, or the environment, shall be submitted by the CONTRACTOR to the COMPANY within 7
days after such incident has first became known to the CONTRACTOR or the CONTRACTOR is expected
to know about.
The report should cover sufficient details and facts of the incident, and what corrective actions have been
taken to prevent such incident's recurrence.
The following format will be used for the preparation of the report:
1. Background Information:
a. Where and When the incident occurred.
b. Who and what were involved.
c. Operating personnel and other witnesses.
2. Account of the Incident:
a. Sequence of events.
b. Extent of damage.
c. Incident type.
d. Agency or source (of energy or hazardous material)
3.

Analysis of the Incident
a. Direct causes (energy sources; hazardous materials)
b. Indirect causes (unsafe acts and conditions)
c. Basic causes (management policies; personal or environmental factors)

4. Description of Action Taken
a. Emergency procedure invoked.
b. Immediate remedial action, taken by whom and reasons.
c. Further precautions taken.
d. Press statement if prepared.
5. Recommendations
The recommendations need to focus on how to prevent an incident recurrence for immediate and long
range action to remedy. Indicate follw-up investigation is required and provide the reasons.
a. Basic causes.
b. Indirect causes.
c. Direct causes (such as reduced quantities or protective equipment or structures).
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דוח תקרית
הקבלן ימסור לחברה דוח תקרית אודות כל תקרית שהתרחשה במהלך ועקב ביצוע העבודות אצל הקבלן ו/או קבלן
משנה ,אשר הייתה בידיעתו של הקבלן ושמצופה כי החברה תדע עליה באמצעות בדיקה ושקידה סבירה ואשר
תוצאתה הינה נכות או מוות או השפעה על בריאות הציבור ,בטיחות הציבור או איכות הסביבה .דו"ח כאמור יימסר
לחברה בתוך  48שעות מהמועד בו נודע לקבלן אודות התקרית או מהיום בו צריך היה לדעת אודותיה.
הדו"ח יפרט את עובדות ופרטי התקרית ,וכן את הפעולות המתקנות שננקטו על ידו על מנת למנוע תקרית דומה
בעתיד .לצורך הכנת הדו"ח יפרט הקבלן כדלקמן:
 .1רקע:
 .1.1היכן ומתי התרחשה התקרית?
 .1.2מי ומה היו מעורבים בה?
 .1.3שמות העדים לתקרית (אנשי צוות ואחרים).
 .2תיאור התקרית:
 .2.1השתלשלות האירועים;
 .2.2היקף הנזק;
 .2.3סוג התקרית;
 .2.4המקור הגורם לתקרית.
 .3ניתוח התקרית:
 .3.1גורמים ישירים (מקורות אנרגיה; חומרים מסוכנים).
 .3.2גורמים בלתי ישירים (פעולות בלתי בטחוניות ותנאים).
 .3.3גורמים בסיסיים (מדיניות; גורם אנושי או סביבתי אחר).
 .4תיאור הפעולות שננקטו:
 .4.1הפעלת נוהל חירום.
 .4.2פעולה מתקנת מיידית ,אשר נעשתה על ידי _______.
 .4.3אמצעי זהירות נוספים שננקטו.
 .4.4הודעה לעיתונות אודות התקרית (אם הוחלט לצאת בהודעה לעיתונות).
 .5המלצות:
 .5.1ביחס לגורמים הבסיסיים;
 .5.2ביחס לגורמים הבלתי ישירים;
 .5.3ביחס לגורמים הישירים.
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נספח ב' -התחייבות לעמידה בתנאי ביטחון
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
הנדון :התחייבות לעמידה בתנאי ביטחון

אני הח"מ ___________________ [שם מלא של הקבלן/ספק] ח"פ __________________ (להלן" :הקבלן")
מתחייב ומצהיר כלהלן:
.1

כי הקבלן וכל עובד או כל גוף שיפעל מטעמו ,ישמרו בסוד כל ידיעה ו/או כל מסמך שיגיעו לידיהם בקשר לפנייה
ו/או להסכם שיחתם לרבות העתקים ,בין שהוכנו ע"י חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
או מטעמה או על חשבונה ובין שהוכנו ע"י הקבלן או מטעמו או על חשבונו.

.2

בנוסף חל על הקבלן איסור פרסום אודות ביצוע פרטי העבודות עבור החברה .הקבלן מתחייב להביא סעיף זה
לידיעת כל עובדיו וכל גוף שיפעל מטעמו ולדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל עובדיו וכל גוף שיפעל מטעמו.

.3

הקבלן יכלול בהסכם עם עובדיו ועם כל מי שיפעל מטעמו בקשר עם ביצוע ההסכם ,הוראה המחייבת אותם
לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם.

.4

הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו יבצעו את כל הבדיקות הביטחוניות שידרשו על ידי החברה ,באופן ובמועד
שתדרוש החברה ולשביעות רצונה המלא ,הכל על פי הנחיות שתינתה להם על ידי מחלקת הבטחון של החברה,
בעל פה או בכתב.

.5

לא יאוחר מארבעה עשר ( )14ימים מיום ההודעה על בחירתו לביצוע העבודה יגיש הקבלן לחברה רשימה של כל
העובדים שבדעתו לבצע באמצעותם את העבודה .במידת הצורך ,לשיקול דעתה של החברה ,הקבלן יתאם עם
מנהל הביטחון של החברה מועד להתייצבות כלל העובדים המיועדים לצורך מילוי טפסים בנוכחותו או בנוכחות
מי מטעמו.

.6

לחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר את הקבלן ועובדיו או לא לאשרם ,מבלי שתהיה חייבת לנמק
החלטותיה.

.7

למען הסר ספר מובהר כי החברה תהיה רשאית לא לאשר העסקת עובד הקבלן או להפסיק העסקת העובד
לאחר שאושרה העסקתו .לא תהיה לקבלן כל טענה באשר לאמור לעיל והקבלן מוותר מראש על כל דרישה
לפיצוי או שיפוי בגין הוצאות שיהיו לו בגין האמור.

.8

הטיפול באישור הביטחוני להעסקה של עובדי הקבלן יבוצע באמצעות מנהל הביטחון של החברה או מי מטעמו.
לצורך זה יגיש הקבלן את רשימת העובדים כאמור בסעיף  5לעיל .במידה ובמהלך ביצוע העבודה יבקש להעסיק
עובדים נוספים יגיש הקבלן למנהל הביטחון את רשימת העובדים לא יאוחר מארבע עשר ( )14יום לפני המועד
שבדעתו להתחיל להעסיקם.

.9

במקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד ,יבוצע הדבר על חשבון הקבלן.

 .10הקבלן מתחייב כי לא יכנס לאתר ולא יתחיל בביצוע העבודות לפני שעבר הדרכת ביטחון מטעם החברה.
במקרה של עבודה מתמשכת יעבור הקבלן ועובדיו רענון בהתאם לדרישות החברה .למען הסר ספק ,הוראה זו
תחול על הקבלן ,עובדיו וכל הבאים מטעמו לביצוע העבודות והיא אינה גורעת מאחריות וחובות הקבלן לפי
הסכם זה.
 .11הקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים ,מפרטים ,תוכניות ורשומות אחרות הקשורות בעבודות
יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור.
 .12הקבלן מתחייב כי בתום העבודה יוחזרו אל החברה כל המסמכים והרשומות שהגיעו לידי הקבלן בקשר ובמהלך
ביצוע העבודות ובכלל זה מסמכים ,דיסקים ,מדיה אופטית וכל פריט ואמצעי אחר ששימש את הקבלן לצורך
ביצוע העבודה.
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 .13הקבלן מתחייב להחזיר למנהל הביטחון של החברה את אישורי הכניסה למתקנים שבהם היה צורך באישור
כאמור ,של כל אחד מהעובדים שבשמו ניתן האישור מיד בסיום עבודתו של כל עובד ובכל עת שידרוש זאת.
 .14הנחיות נוספות:
 .14.1הקבלן לא יאפשר גישת אנשים שאינם מורשים לעסוק בעבודות הנדונות אל מסמכי העבודות.
 .14.2פרסום  -אין לפרסם פרטים הקשורים לעבודה ללא אישור בכתב ממנהל הביטחון של החברה.
 .14.3חתימה על הצהרות סודיות  -עובדי הקבלן יחתמו על הצהרות סודיות לפי דרישת החברה.
 .14.4כל חריגה מהנהלים שבנספח זה תעשה רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל הביטחון של
החברה .כמו כן מתחייב הקבלן לדווח מיידית למנהל הביטחון על תקלות בשמירה על נוהלי נספח זה.
 .15מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן ,כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין תחולת החוק
להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח –  ( 1998בסעיף זה להלן" :החוק") ומתוקף כך כפופה להוראות
השב"כ ,והמשטרה ואגף הבטחון של משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (להלן בסעיף זה" :גופי
הביטחון ") בכל הנוגע לביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות ,כהגדרתן בחוק ,ולאבטחה פיזית
של המתקנים .לפיכך ,מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק ,שביצוע העבודות כפוף לאישור גופי הביטחון או מי
מהם וכי יתכן שיחולו שינויים עקב הוראות גופי הביטחון .במקרה כאמור תורה החברה לקבלן לבצע את
השינויים המתחייבים מהוראות גופי הביטחון והקבלן מתחייב לעשות כן.
 .16מובהר ,כי במידה ובמהלך העבודות ידרש הקבלן ו/או מי מעובדיו להיכנס לתחומי מתקנים מאובטחים של
חברות אחרות (למשל ,חברת החשמל ,בתי זיקוק וכיוצא באלה) יחולו כל הוראות הביטחון של המתקנים
האמורים בדבר אישורי הכניסה והתנהגות העובדים על הקבלן ועובדיו והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות
אלה.
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח ג' – אישור עריכת ביטוחים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
א.ג.נ,.
הנדון:

הסכם מיום _________________ (להלן" :ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן" :הקבלן")
לביצוע עבודות צלילה לאורך תוואי ההולכה לגז הטבעי עבור החברה

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן ,החברה וכן על שם מדינת ישראל (להלן " :יחידי המבוטח" ) את
הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם עבודות צלילה ועבודת נוספות לאורך תוואי ההולכה הימי לגז טבעי עבור
החברה כמוגדר בחוזה הנ"ל ,שנחתם בין החברה לבין הקבלן ,כדלקמן:
.1

ביטוח אחריות מקצועית:
תקופת ביטוח :מיום  .....................עד יום........................
הפוליסה מבטחת את אחריותו החוקית של הקבלן על פי כל דין בגין מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן
והבאים מטעמו תוך כדי או עקב או בקשר למתן שרותיהם ו/או ביצוע העבודות לפי החוזה שבנדון בגבול
אחריות שאינו נמוך מ $1,000,000 -לתובע ,לאירוע ולתקופת ביטוח.
הפוליסה לא כוללת כל הגבלה בקשר עם אובדן תוצאתי ו/או אובדן שימוש ו/או עיכוב במסירת עבודות
ו/או במסירה ,חוסר תום לב ו/או כוונת זדון ,אי יושר ,וכן כל הגבלה בקשר עם נזק למבנים ,לגשרים
וליסודות ,אבדן מסמכים או מעילה מצד עובדי המבוטח.
הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של החברה ,מדינת ישראל ומשרד הביטחון בקשר למעשי או מחדלי
הקבלן והפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.
לפוליסה תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הקבלן לפי החוזה שבנדון ,אף אם הפעילות החלה
בטרם נחתם החוזה.
הפוליסה כוללת סעיף תקופת דיווח מורחבת של  6חודשים לפחות ,לפיו במידה שהפוליסה לא חודשה,
תכסה הפוליסה נזקים שמקורם בתקופת הביטוח ,אשר הודעה עליהם נמסרה לנו במשך תקופת הדיווח.

.2

פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):
תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
גבולות האחריות :לא יפחתו מסך של $ 10,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הפוליסה מכסה את חבותו על פי כל דין של הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה ,אבדן ו/או נזק שייגרם
לצד שלישי (גוף ו/או רכוש)  -מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לחברה ,למדינת ישראל ,עובדיהן ולבאים
מטעמן ,לרבות בקשר עם מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לפי החוזה שבנדון.
מובהר כי הפוליסה אינה כוללת כל מגבלה בקשר עם עבודות המבוצעות אגב צלילה נשוא החוזה שבנדון.
הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותן של החברה ,מדינת ישראל ומשרד הביטחון עובדיהם ו/או מנהליהם
בקשר למעשי או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
רכוש החברה ייחשב רכוש צד שלישי לעניין ביטוח זה.
תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט ."2013
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.3

ביטוח אחריות מעבידים :
תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
גבולות האחריות :לא יפחתו מסך של  $5,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו
תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לפי החוזה שבנדון.
מובהר כי הפוליסה אינה כוללת כל מגבלה בקשר עם עבודות ימיות או עבודות צלילה.
הפוליסה תכלול את החברה ,מדינת ישראל ,משרד הביטחון ,עובדיהם ומנהליהם כמבוטחים נוספים היה
ותוטל עליהם חבות
כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.
תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט ."2013

ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות:
.1
.2
.3
.4

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד החברה ,מדינת ישראל ,משרד הביטחון וכל אדם או גוף הפועל
מטעמם וכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו
לפני קרות מקרה הביטוח .ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידי החברה ,מדינת ישראל או משרד
הביטחון ,ואנו מוותרים על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם הביטוחים כאמור.
הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול ,אלא אם תישלח לכם ולמשרד הביטחון הודעה על
כך בדואר רשום ,לפחות  60יום מראש.
ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
_________________
חותמת חברת ביטוח

__________________
שם החותם ותפקידו

חתימת המציע (לצורך המכרז):
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח ד'  -ערבות
לכבוד
חברת נתיבי הגז לישראל בע"מ (להלן "החברה")
מגדל עתידים קומה  ,32קרית עתידים ,ת"א ,ישראל
 .1באמצעות ערבות זו ("הערבות") אנחנו[ ]_____________________[ ,הכנס את שם הבנק/חב' ביטוח] ,בעלי
הכתובת הבאה [_____________________________________________] ("הערב") ,מתחייב לשלם כל
סכום עד לסכום כולל של [_________] "( ₪סכום הערבות") אשר החברה עשויה לדרוש ,בכתב ,בשם ה[-הכנס
את שם הקבלן]"( ,הקבלן") בקשר להסכם לביצוע עבודות שנחתם בין החברה לקבלן בתאריך [_________].
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה כלהלן:
"המדד היסודי" יהיה מדד המחירים לצרכן חודש חתימת ההסכם ע"י הצדדים.
"המדד הקובע" לעניין הערבות יהיה המדד האחרון שפורסם לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום
כלשהו עפ"י הערבות.
"הפרשי הצמדה" לעניין הערבות יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי הצמדה  -הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד.
הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד
היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישותיכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
 .2הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הספק כלפיכם והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
 .3אנו מתחייבים כי תוך שבעה ( )7ימים מקבלת דרישת החברה הראשונה בכתב ,ישולם לחברה הסכום המלא
כנדרש על ידה בכתב ,מעת לעת ,עד לגובה סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שהחברה תצטרך לנמק
ו/או לבסס את דרישתה ו/או להוכיחה בכל אופן שהוא ו/או לפנות ראשית אל הקבלן בדרישה לקבלו ו/או ראשית
לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על
ידינו לחברה.
 .4במידה והחברה לא תממש ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום
הערבות הבלתי ממומש.
 .5ערבות זו בתוקף מיום [__________] [הכנס תאריך] ובכפוף לאמור להלן ,תיוותר בתוקף במלואה עד
[__________] [תום  13חודשים מתאריך חתימת ההסכם] (כולל) .ערבות זו תוארך לתקופות זמן נוספת,
בהתאם להוראות ההסכם ,ובכל מקרה עד ליום [__________] [תום  12חודשים ממועד סיום ההסכם].
 .6הערב יא ריך את תוקף הערבות בתנאי שהחברה תגיש לו בקשה בכתב ,לפחות שבוע לפני מועד פקיעת הערבות
במלואה או מחציתה ,לפי העניין ,כאמור בסעיף  5לעיל.
 .7אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב
ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן
עפ"י הדין.
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 .8כל דרישה תחת ערבות זו תוגש בכתב לערב שכתובתו מצוינת לעיל ,במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום
תוקף הערבות לפי סעיף  6לעיל .הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או
במסירה אישית אך לא בפקסימיליה ,טלקס ,מברק או דואר אלקטרוני.
 .9החברה תהא רשאית להסב את ערבות זו למדינת ישראל בלבד.
 .10דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני ביהמ"ש המוסמך בתל אביב
בלבד.
ערבות זו הוצאה לפועל באמצעות אחד או יותר נושאי משרה ,המוסמך כדין ,בתאריך ________
[____________________] [הכנס את שם מלא של הבנק  /חב' הביטוח]
על ידי שם ______________:תפקיד ______________ :חתימה וחותמת______________ :
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נספח ה'  -התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מגדל עתידים קומה  ,32קרית עתידים ,ת"א ,ישראל
תל אביב

תאריך______________ :

הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש

אנו הח"מ ___________________ [שם מלא של הקבלן/ספק] ח"פ ____________________
מתחייבים בזה ,ללא הגבלת זמן ,לשמור בסודיות גמורה ,לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל שימוש,
לצורך עצמי או לצורך אחרים ,בעצמנו ו/או באמצעות אחר ,במעשה ו/או במחדל ,בכל מידע הנוגע ו/או הקשור
לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה") ולמשרד הביטחון ולפעילות בשטחי אש ושטחים בעלי
הגבלות ביטחוניות ,לרבות ,מבלי למעט ,פעילותם ,עסקיהם ,בעלי מניותיהם ,לקוחותיהם ,ספקיהם ,עובדיהם ונושאי
המשרה בהם ,כל רשות ,גוף או אדם הבא עם מי מהחברה ומשרד הביטחון במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של
החברה ומשרד הביטחון ,אשר יגיע ,יימסר לנו על ידי החברה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה,
במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל ,מתוך שמיעה,
ראיה או עיון (להלן" :המידע הסודי").
"מידע סודי"  -לצורך כתב התחייבות זה כולל ,לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין השאר ,גם
ידיעות ונתונים (בכתב ,בקבצי מחשב או בכל אופן אחר ,לרבות בע"פ) נוסחאות ,רישומים ,תרשימים ,מסמכים,
תיאורים ,תוכניות ,תהליכים ,שיטות ,שיטות עבודה ,אסטרטגיה ,מפרטים ,מודלים ,דגמים ,שכלולים ,מחקרים,
דיווחי מכירות ,מחקרי ישימות ,מחקרים ארגוניים ,מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה ,מכשירים,
מתקנים ,מוצרים ושירותים ,תכונות מוצרים ושירותים ,שיטות שיווק ,רשימת לקוחות החברה ,מחירונים ,הנחות,
רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם החברה ,קשרי מסחר ,חישובים
כלכליים ,ניתוחים פיננסים ,ניתוחיים כלכלים וחשבונאים ,לרבות ,מבלי למעט ,ניתוחים של תוצאות עסקיות ,עלויות
הפעילות והמוצרים ,נכסי החברה ,רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החברה ,מערכת ההפעלה של
המחשבים ,המסופים ,והתקני התקשורת של החברה וארכיבי החברה ,ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא ,כל מידע
מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה ,וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים
לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא ,למעט,
כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת ,מידע
בנחלת הכלל.
התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר (למעט עובדים הצריכים
לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על התחייבות לשמירת
סודיות ואי שימוש) ,אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
ידוע לנו כי לשמירה על הסודיות כאמור ישנה גם חשיבות ביטחונית ובטיחותית וכי הפרת חובת הסודיות עלולה
לעלות עד כדי עבירה פלילית ,בין היתר על-פי סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977
אנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהוה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ,ומתחייבים לא לעשות
העתקים מן המידע באופן כלשהוא ,אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.
אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי לסכן
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את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא ,עלול לגרום לחברה ולמשרד
הביטחון ל נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל
והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת.
אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי לסכן
את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו ,עלול לגרום לציבור ולבטחונו נזקים
חמורים.
הננו מודעים לכך שאי עמידתנו (ו/או אי עמידת עובדינו) בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה ,כולן או מקצתן,
עלול לגרום לחברה נזק ,ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה ו/או את משרד הביטחון ,מיד עם קבלת דרישה
הראשונה ,בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או
תרופה אחרת העומדת להן על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא לחברה
כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.
אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד
לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר האמור בהסכם זה.
ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח הסכם או מכוח הדין.
אנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו ,מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישה ראשונה מהחברה ,בכל עת,
להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל ,המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו של כל
אדם אחר מטעמנו ,בין אם נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם
נעשה ו/או נערך ו/או הוכן החומר ו/או המסמך על ידינו .כן אנו מתחייבים שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל
מסמך ו/או מידע כאמור ,אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.
התחייבותנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או שליטה בחברה ,שינוי מבנה ארגוני,
שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה .לפיכך ,הננו נותנים בזה את הסכמתנו לקיום כלל
התחייבויותי נו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה ,אשר במסגרת שינוי כאמור ,יועברו אליו כלל התחייבויותינו
על פי הסכם זה.
אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה ,ואנו
מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם אשר ביחס
אליו נחתמה התחייבות זאת ,בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים ,על מסמך "התחייבות לשמירת סודיות" בנוסח
אשר תמציאו לנו.
מובהר כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשקול
דעתה המוחלט של החברה.
עוד מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע ,בין שהינו סודי ובין אם לאו ,משום מצג ו/או
הודאה לגבי נכונותו ,מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו
שימוש.
אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או לגוף ו/או
לחברה אשר הם יודעים ,או שיש יסוד סביר להניח ,כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב התחייבות זה.
אנו מתחייבים כי עובד נו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לכל אדם אחר אלא אם
הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידו ,ובכפוף לאמור לעיל בלבד.
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,והבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא
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הגבלת זמן.
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:

שם מלא

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח ו' – הוראות לצרכי תשלום ומדידה
 .1הוראות נספח זה ושיטת המדידה המופיעה בכתב הכמויות להסכם יגברו על כל שיטת מדידה אחרת המופיעה
בכל נספח  /מפרט אחר לעבודות לפי ההסכם והמכרז.
 .2החברה תשלם על-פי היקף ביצוע עבודות בפועל (גם במידה וניתנה כמות משוערת על פי אומדנה) כפי שיאושרו על
ידי המפקח מטעם החברה בהתאם להוראות ההסכם.
הכמויות שבכתב הכמויות הן אינו משחרר את הקבלן מהחובה לבצע עבודה מלאה בהתאם לתוכניות ,ההסכם
והזמנת העבודה.
 .3מובהר כי כתב הכמויות יקרא ביחד עם המפרטים והתוכניות לביצוע העבודות וההסכם על נספחיו.
 .4סעיף ו/או פריט המופיע בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות ו/או בתשריטים ו/או בנספח טכני כלשהו ו/או בהסכם זה
אשר לא נקבע לו משוערות על בסיס אומדן בלבד והן ניתנות להגדלה ו/או להקטנה ,לפי תנאי ההסכם ,כאשר
יתכן כי סעיפים מתוך כתב הכמויות לא יבוצעו כלל.
 .5תיאורים והגדרות של העבודות בכתב הכמויות או כותרת סעיף בכתב הכמוית מוצגות לצרכי נוחיות הקבלן בלבד
ובתמצית ואינם ממצים את כל פעולות הקבלן במסגרת העבודות .היקף העבודה המחייב והקובע הוא כמתואר
במפרט ,בשרטוטים ,בתוכניות ובהזמנות העבודה מבלי לגרוע מהוראות ההסכם והמכרז אשר יראו בהם
ככוללים את כל האמור בסעיפים  9ו 10 -להלן.
 .6כל מקרה של השמטה או העדר הפניה ,מלא או חלקי ,בנקיבת ו/או תאור פריט עבודה בכתב הכמויות רואים
אותו ככלול במסגרת שאר העבודות שבכתב הכמויות ומחיריו מבלי שתשולם בגינו כל תמורה נוספת על ידי
החברה.
 .7התמורה הנקובה בהצעת המציע  /הקבלן תהיה נקובה בשקלים חדשים אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם
ותשמש כגבול עליון לתשלום התמורה ,אלא אם החליטה החברה ומסרה על-כך הודעה בכתב ,כי תגדיל את היקף
ביצוע העבודה ואת המסגרת התקציבית שלו.
 .8ניתנה הנחה או הפחתה במחיר המתייחסת במפורש לפריט או סעיף בכתב הכמויות יחול השינוי במחיר כאמור
כלפי פריט או סעיף זה שבכתב הכמויות .ניתנה הנחה או הפחתה במחיר מבלי לנקוב בפריט או בסעיף בכתב
הכמויות לגביו חל השינוי במחיר כאמור ,תתחלק ההנחה או ההפחתה במחיר ביחס ישר כלפי כל מחירי הפריטים
והסעיפים שבכתב הכמויות ומחיריהם יעודכנו בהתאם.
 .9למען הסר ספק ,כל פעולות תיאום התשתיות הנדרשות עם בעלי תשתית ו/או גורמים אחרים נכללים במסגרת
התמורה שבהצעה ,לרבות בהתאם לסעיף  .7.2לא תשולם כל תמורה נוספת בגין הוצאה כלשהי של המציע בקשר
עם הכנה ,ביצוע והשלמה של תאום התשתיות בקשר עם העבודות ,למעט תשלום לפי סעיף  7.4להסכם ,אלא אם
נקבע במפורש אחרת בהסכם.
 .10מובהר בזאת ,כי התשלומים בגין העבודות בהתאם לתמורה הנקובה בהצעתו של המציע שיוכרז כזוכה  /הקבלן
עמו יחתם ההסכם ,כפי שתאושר על-ידי החברה ,תהיה התמורה הבלעדית מלאה ,ממצה וסופית בעבור כל
העבודות לפי ההסכם והיא גלובאלית וכוללת בתוכה מראש את כלל מרכיבי העבודות ,עלויות והוצאות ישירות
ועקיפות ,לרבות ומבלי למעט :רכישת החומרים וחומרי העזר ,אחסנתם ,הובלתם ,ופריקתם באתר ,הוצאות
העבודה והשימוש בציוד והכלים ,כל הוצאות ניהול ,מינהל ומשרדיות ,משפטיות וכלליות ,תאום ביצוע וקבלת
רישיונות והרשאות צדדי ג' אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם ,הקמת מבנים ארעיים ,פיקוח ,כוח עבודה
מקצועי ובלתי מקצועי ,עבודות מוקדמות הכוללות מדידה וסימון ,תשלומי תגמולים ,ביטוחים ,שכר עבודה,
משכורות ואש"ל ,תשלומים סוציאליים ,נסיעות ,רכבים ולינה ,עלויות תקורה ורווח קבלני ,אגרות פיצויים וכל
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מס ,היטל ו/או אגרה אחרים החלים על ביצוע העבודות ו/או נדרשים לקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן לפי
ההסכם .לא תהיינה כל דרישות מהחברה לתשלום נוסף בגין עבודות אלה.
 .11לא יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה אלא מע"מ בלבד ולתשלומים שישולמו לפי ההסכם לא תשולם הצמדה
ו/או ריבית מסוג כלשהו אלא אם נקבעו במפורש בהסכם .למעט התמורה שלעיל אין המציע זכאי לכל תשלום,
החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו ,עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות
בקשר להגבלות אם וככל שתחולנה על סוג הציוד ,המכשור והחומרים בהם יעשה המציע שימוש לצורך ביצוע
העבודה בהתחשב בהגבלות הנובעות בעבודה ובסמיכות למערכת הולכת גז טבעי והצורך באישורים ביטחוניים
כאמור במסמכי המכרז וההסכם או שינוי במתודולוגית הביצוע בשל כך.
 .12במידה ולפריטים זהים בכתבי הכמויות קיימים מחירים שונים ,יחול לגביהם המחיר הנמוך מבין השניים.
 .13כשל ו/או טעות מצד המציע בהבנת תנאי ו/או דרישה כלשהי והתחשבות בהם במסגרת הצעתו לא תוכר ע"י
החברה כסיבה מספקת לשינוי ו/או לתוספת מחיר מכל סוג.
 .14למען הסר ספק ,יובהר כי אין בבחינת ואישור כ"א המוצע לביצוע העבודות כדי להוות אישור להיקף כ"א הנדרש
לצורך ביצוע העבודות במסגרת לוחות הזמנים שיאושרו ע"י החברה בתחילת ביצוע העבודות.
 .15בידי החברה הזכות להרחיב את מסגרת עבודותיו של הזוכה  /הקבלן בתנאים ובתמורה כאמור בהסכם.
 .16טעויות בחישוב
טעויות חשבונאיות יתוקנו ע"י החברה לפי חישוב או סיכום כלהלן:
(א) כאשר אי התאמה בין הסכום בספרות לבין במלל ,הסכום במלל יגבר.
(ב) כאשר אי ההתאמה בין מחיר היחידה לבין הסכום הכולל הנובע ממכפלת מחיר היחידה בכמות ,מחיר הנקוב
ליחידה יגבר ,אלא אם לדעת החברה קיימת טעות ברורה וגסה במיקום הנקודה העשרונית במחיר היחידה
ובמקרה זה הסך הכולל של המחיר שננקב בגין הכמות יגבר על מחיר היחידה אשר יתוקן בהתאם.
 .17יחידות המדידה לתשלום לפי ההסכם ונספחיו הן כלהלן:
(א) קומפלט  /קומפ / .כולל הכל ( – )Lump Sum/All inclusiveמחיר קבוע הנקוב לעבודה המתאימה ,הכוללת
הכל מכל בחינה וללא מדידת כמויות ביצוע בפועל ,לרבות לפי סעיף  4לנספח זה ובכלל זה בגין עבודה,
חומרים ,עבודות זמניות ומשניות (נלוות) וכיו"ב בהתאם למפרטים ,שרטוטים ותוכניות לביצוע ,עבודות
חשמל ומכאניות ,הכל על מנת להבטיח את שלמות הסעיף בכתב הכמויות.
(ב) יחידה – לפי ספירת כמות ביצוע בפועל בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו וכוללת את כל האמור בסעיף 4
לנספח זה.
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:

שם מלא

תפקיד

עמוד  54מתוך 59

חתימה

חותמת

תאריך

נספח ז' – דוגמת תעודה השלמה על גמר ביצוע עבודות
תאריך_________ :

לכבוד________________ :
("הקבלן")
הנדון :תעודת השלמה על גמר ביצוע עבודות לפי הזמנת עבודה מס'________
הסכם לביצוע עבודות בין הקבלן ונתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מיום ____ (להלן:
"ההסכם")
כל המונחים במסמך זה תהא להם המשמעות הקבועה להם בהסכם שנחתם בין הצדדים ,אלא אם נקבע במפורש
אחרת.
בהסתמך על מכתב הקבלן המאשר את השלמת העבודות מיום _________ ,המצ"ב ,הריני לאשר בזאת כי החל
מיום ________ (להלן" :יום סיום העבודות") זכאי הקבלן לקבל תעודה זו כאישור על גמר ביצוע העבודות לפי
הזמנה עבודה מס' __________ מיום _________ ,המצ"ב ,בכפוף להוראות ההסכם [ובכפוף להשלמת העבודות
המפורטות בנספח המצ"ב לתעודה זו ,ע"י הקבלן אשר חייב בהשלמתן ומסירת הודעה לחברה על כך לא יאוחר מיום
___________**].
[למען הסר ספק ,תעודה זו תהיה בתוקף רק החל מיום אישור החברה להשלמת כל העבודות ומעבר הבדיקות
בהצלחה**].
תקופת האחריות של הקבלן המנויה בהסכם תחול ,החל מיום סיום העבודות לגבי כל העבודות שבהזמנה שצוינה
לעיל ,למעט אותן עבודות מתוך ההזמנה שעל הקבלן להשלים לפי העניין כמפורט לעיל ולגביהן תחל תקופת האחריות
מיום אישור החברה בכתב על השלמתן.
אין במתן תעודה השלמה לעבודות זו כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן וחובותיו לפי ההסכם בתקופת האחריות
ו/או לגרוע מהוראות ההסכם שמטבען ממשיכות לחול על הקבלן גם לאחר גמר העבודות ו/או סיום ההסכם מכל
סיבה.

___________________________
סמנכ"ל תפעול
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
** מחק לפי צורך.
חתימת המציע (לצורך המכרז):
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח ח' – נספחים טכניים לביצוע העבודות
מצורפים להלן הנספחים הבאים:
 .1מפרט טכני ותכולת עבודה ( (Scope of Workלביצוע עבודות צלילה ומתן שירותים ימיים לאורך מערכת
הולכת הגז טבעי הימי )אשדוד תל אביב דור( (מס' מסמך נתג"ז .)320819
 .2מפרט טכני לביצוע שירותי סיור ימי ושירותים נלווים למצוף הגז הימי (מס' מסמך נתג"ז .)240523
 Inspection Report .3בעניין "כלובים ימיים" ,מסמך  Micoperiו.MCS Kenny -
ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:

שם מלא

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח ט'  -הצעת המחיר של הקבלן
(כתב הכמויות .יצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך)
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נספח י'  -מסמכי המכרז ואחרים
 .1מכרז פומבי לביצוע עבודות ימיות ,סיור ימי ועבודות נלוות והקמת מאגר קבלנים (מס' מסמך  )320833על
נספחיו.
 .2כל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו ע"י החברה במהלך הליך ההזמנה להציע הצעות.
 .3כל נספח אחר.
(יצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך)
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נספח יא' – דוגמא לצו תחילת עבודה
דוגמא בלבד
לכבוד
_____
_____

_____________
שלומי זעירא
טל'03-6270403 :
פקס03-5611322 :
קרית עתידים  ,קומה 32
תל אביב ,ישראל
דוא"לzeira@ingl.co.il :
מס' סימוכין

שלום רב,
הנדון :צו תחילת עבודה  -שרותי צלילה ועבודות ימיות
הסכם לביצוע עבודות ימיות ,סיור ימי ועבודות נלוות מיום _______ ("ההסכם")
 .1בהתאם להסכם ,מוצא לכם בזאת צו תחילת עבודה לביצוע עבודות [השלם סוג עבודה] ב ________________
לאורך צינור הגז הימי בקו אשדוד – רידינג – דור לרבות כל השירותים הנלווים כאמור בהסכם והמפורטים
בנספחים.
 .2על פי ההסכם ,בטרם תחילת העבודות בפועל עליכם להגיש לאישור הח"מ תוכניות מפורטות לביצוע העבודה,
לרבות נהלים ופרוצדורות לביצוע ,פירוט הציוד וכ"א בהתאם להסכם ("התוכניות").
 .3תחילת ביצוע העבודות בפועל מותנה באישור בכתב של הח"מ לתוכניות כאמור בסעיף  2לעיל.
 .4העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות המאושרות ע"י הח"מ ,בפיקוח מנהל עבודה מטעמכם.
 .5כניסה לשטח וכל פעולה במערכת ההולכה דורשת את אישורם מראש של הח"מ ושל סמנכ"ל התפעול בחב' נתיבי
הגז הטבעי.
 .6עליכם להישמע להוראות והנחיות הח"מ וסמנכ"ל התפעול בחב' נתיבי הגז הטבעי ככל ובמידה שינתנו במהלך
ביצוע העבודות.
 .7העבודות יסתיימו כמפורט בתוספת להסכם ,ולא יאוחר מתאריך ה._______________ -
 .8עפ"י ההסכם ,אין בפיקוח ומתן הוראות והנחיות מטעם חב' נתיבי הגז הטבעי למטרת וידוא קיום הוראות
ההסכם כדי לגרוע מאחריותכם לפי ההסכם ומהוראותיו לרבות קבלת כל היתר ו/או הרשאה הנדרשים לפי הדין
לצורך ביצוע העבודות.
 .9אנו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות.
בכבוד רב,
שלומי זעירא
סמנכ"ל תפעול
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