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 ה ס כ ם
 

   2017  __ בחודש ___ שנתביום  אביב-תלשנערך ונחתם ב

 
 (057200966 פ.)ח. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  ב י ן:

 6158101, תל אביב 58177ת.ד.  -מקרית עתידים, מגדל עתידים 

    03-5611322, פקס: 03-6270400טלפון: 

                החברה"(")להלן: 

 ;מצד אחד

   

 _____________()ח.פ.  ______________________   ל ב י ן: 

 מרחוב _________________  

   קס: ____________טלפון: _____________, פ

 ("הקבלן")להלן:   

                                      

 ;מצד שני

 

מלאי, כמפורט  וניהול תפעוללמתן שירותי אחסון,  מכרז פומבי לקבלת הצעותוהחברה ניהלה  הואיל

 (;"המפרט הטכני" -ו "השירותים" :להלן) כנספח א'במפרט הטכני המצורף להסכם זה 

 

ן כהצעה קבלהכריזה על הצעתו של ה החברהו המכרז הפומביהציע הצעה במסגרת  קבלןהו והואיל 

 הזוכה;

 

את השירותים באופן,  חברהמצהיר כי הוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע עבור ה קבלןוה והואיל

 ;במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה

 

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא .1

 

 מנו.היונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  המבוא להסכם .1.1

 

זה או  הסכםזה הינן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו של  הסכםכותרות הסעיפים ב .1.2

 תניה מתניותיו.

 

המפרט הטכני, יגברו הוראות המפרט הטכני. בכל בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין  .1.3

 , יגברו הוראות ההסכם גופו. האחרים נספחיומקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין איזה מ
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 השירותים .2

 

מלאי במחסן החברה שבאזור צומת  וניהול תפעוללן יספק לחברה שירותים של אחסון, הקב .2.1

בכל אתר לוגיסטי אחר של החברה, כן ו ,וחים וכן מחסן מקורהראם, אשר כולל שטחי אחסנה פת

המפורטים במפרט  ,של החברההקיימים כל אחד מאתרי הלוגיסטיקה  .בעתיד קיים או שיוקם

 ".לוגיסטיהמתחם היקרא להלן: " ,להסכם( נספח א'הטכני )

 

במתחם שיהיה נוכח מקצועי  כח אדםיעמיד הקבלן לטובת החברה  השירותיםמתן במסגרת  .2.2

 להסכם( נספח א') כמפורט במפרט הטכני ,שירותיםה את ויספק באופן רציף וקבוע הלוגיסטי

. בנוסף, הקבלן יעמיד לטובת החברה את כל הציוד הנדרש בהתאם להנחיות החברה מעת לעתו

 קבוערציף ובאופן  במתחם הלוגיסטי יםמצוי ושיהי)כמפורט במפרט הטכני( למתן השירותים 

. בתמורה לכך תשולם לקבלן תמורה חודשית קבועה כנקוב "(השירותים הבסיסיים")להלן: 

 ."(התמורה החודשית הקבועה)להלן: " סכםהל נספח ב'בהכמויות בכתב 

 

יוד יעמיד הקבלן לטובת החברה, לפי דרישותיה וצרכיה כפי שיהיו מעת לעת, כח אדם וצ ,בנוסף .2.3

)להלן:  נוספים, בין במסגרת שעות הפעילות הרגילות ובין במסגרת שעות עבודה חריגות

. התמורה עבור שירותים נוספים אלה תשולם על פי היקף כח האדם "(השירותים הנוספים"

והציוד הנוספים שיסופקו על ידי הקבלן לחברה בפועל, ובהתאם לתעריפים הנקובים בכתב 

 ."(התמורה הנוספת)להלן: " (להסכם נספח ב')הכמויות 

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל שלב במהלך תקופת  .2.4

ההתקשרות, לרכוש בעצמה או לשכור איזה מהציוד הנדרש למתן השירותים בנוסף ו/או במקום 

 30ן, תינתן על כך הודעה לקבלן הציוד שהוצע על ידי הקבלן. אם וככל שהחברה תחליט לעשות כ

 ימים מראש.   

  

 ההתקשרותתקופת  .3

 

 תקופת)להלן: " חתימת הצדדים על ההסכםהחל מיום  ,שנתיים למשךתוקפו של הסכם זה  .3.1

 "(.ההתקשרות

 

 ההתקשרות תקופתלהאריך את  , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,לחברה נתונה האופציה .3.2

תקופת ההתקשרות בכל פעם )להלן: " עד שנתיים ת,שנים נוספו 4למשך תקופה של עד 

ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת  30בהודעה מוקדמת למציע של לפחות  "(,הנוספת

 שנים.  6ההתקשרות הנוספת. סך כל ההתקשרות תהא לתקופה של עד 

 

 הממונה .4

 

מנהל עשה על ידי החברה בקשר עם ההסכם יכול שתי מטעםכל דרישה, בקשה, הודעה או הזמנה  .4.1

וכל סעיף  "(הממונה" :להלןשל החברה ו/או מי מטעם החברה שהוסמך לכך בכתב ) הרכש

בהסכם בו נעשה שימוש במונח "החברה" יחול גם על הממונה, בשינויים המחויבים על פי 

 .קבלןלהודעה בכתב ממונה בכל עת על ידי מתן להחליף את ה תרשאי יההההקשר. החברה ת

 

נעשה בהתאם להוראות הסכם ביצוע השירותים על ידי הקבלן כי  ,וודאה מוסמך להממונה יהי .4.2

 וגם ליתן לו הוראות, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה.זה 
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ללא  ,חייבו את הקבלן עם מסירתן ועל הקבלן למלא אחריהןיהוראות הממונה, אם וככל שינתנו, 

מבלי לגרוע מהאמור, היה הקבלן בדעה, כי ההוראות אינן  לק עליהן.וח גם אם הוא ,דיחוי

  .יוהסתייגות אתמסור לממונה ללא דיחוי ובכתב נכונות, י

 

הוראה שיש בה משום שינוי של הוראות הסכם זה או איזה מנספחיו, יכול שתנתן רק במסמך  .4.3

ה ו/או למי מטעמו אין לממונמבלי לגרוע מהאמור,  בכתב בחתימת מורשי החתימה של החברה.

/או הוראות כל פי ההסכם ו לע ואחריותמ יו ו/או לגרועמהתחייבויות את הקבלןסמכות לשחרר 

 .דין

 

 התמורה .5

 

על פי ההסכם, תשלם החברה הקבלן בתמורה למתן השירותים ומילוי כל שאר התחייבויותיו של  .5.1

ם להיקף השירותים בהתאהכל החודשית הקבועה ואת התמורה הנוספת, תמורה את הלקבלן 

. לתשלום להסכם( 'נספח ב) כמויותהולמחירים הנקובים בכתב  על ידי הקבלן שיבוצעו בפועל

 .כנגד חשבונית יתווסף מע"מ כדין

 

לקבלן החברה לא תשלם  .יםומוחלט יםסופי םהינ ומחירים הכמויותהנקובים בכתב ם מיהסכו .5.2

, לא במהלך מתן השירותים עילל 5.1 פרט לאמור בסעיף  ,נוסף אוו/אחר סכום  כלאו למי מטעמו 

, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע ההתקשרותתקופת ולא לאחר פקיעת 

בקשר עם מו או מי מטעשיוצאו על ידי הקבלן ישירות או עקיפות ו/או כהחזר של הוצאות  מהם

  .מתן השירותים

 

המוקנית לה לפי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם וככל שהחברה תחליט לממש את האופציה 

יעודכנו לגבי כל אחת משנות הכמויות בכתב מחירי השירותים ש ,הקבלןעם הסכם זה 

ה במועד עדכון התמורה כאמור בסעיף זה יבוצע אחת לשנ ההתקשרות הנוספות, כדלקמן:

החודשית להתקשרות(, כך שהתמורה  השנייהתחילת תקופת ההתקשרות הנוספת )החל מהשנה 

( מהשינוי שחל במדד המחירים הרשמי לצרכן 100%) יםאחוז מאהתהיה צמודה ל הקבועה

שקדמה לה. מדד  ההתקשרותהמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לעומת תקופת 

עדכון הראשון יהא המדד הידוע במועד חתימת ההסכם ואילו המדד הקובע הבסיס לביצוע ה

                  לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של שנת ההתקשרות הנוספת.

 

ת החודשיים שהוא , בד בבד עם הדוחוימים מתום כל חודש קלנדרי 5הקבלן יגיש לחברה בתוך  .5.3

במפרט הטכני, חשבון ובו פירוט הסכומים המגיעים לו להלן ו 9 בסעיף נדרש להגיש על פי הקבוע 

" 60, על בסיס "שוטף + על ידה בגין החודש שחלף. החברה תפרע את החשבון, בכפוף לאישורו

החשבון יוגש בעותק פיזי וכן בקובץ פתוח  יום מתום החודש שבו הוגש החשבון(. 60 בתוך)דהיינו 

 לצרכי בדיקה.

 

שורים הקבלן מסר לה במועד את כל המסמכים הקשי החברה בכפוף לכך ל ידכל תשלום יבוצע ע .5.4

האישורים כל ת ויועריכת ביטוחים, ערבועל שירותים לפי ההסכם, לרבות אישור המתן ב

 .רשאית לעכב כל תשלום כאמורתהיה החברה , שאם לא כן על פי כל דיןהנדרשים 
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 ערבות ביצוע .6

 

פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי  על קבלןהתחייבויותיו של הכל להבטחת מילוי  .6.1

ערבות בנקאית אוטונומית  ,ימים מיום חתימת הסכם זה 14בתוך לחברה  קבלן, ימציא ההחברה

שתומצא לפי בקשתו על ידי בנק בישראל  ' להסכם,גנספח בהקבוע נוסח ובלתי מותנית, לפי ה

או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל מקומי לפחות  -AAבעל דירוג 

, צמודה למדד המחירים הכללי 1981 –הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א  בביטוח על פי חוק

 "(.ערבות הביצוע: ")להלן כולל מע"מ ,מסך הצעת הקבלן 10%בסך המהווה , לצרכן

 

. במקרה שהחברה תאריך ההתקשרותימים לאחר גמר תקופת  60ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד  .6.2

פה של הערבות באופן שהיא תהיה בתוקף עד , יגרום הקבלן להארכת תוקההתקשרותאת תקופת 

 לאחר גמר התקופה המוארכת.ימים  60

 

בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו על פי ההסכם, או אם ביקשה החברה לממש את  .6.3

זכויותיה לקבל סכומים שהקבלן חייב בהם על פי ההסכם, או אם הקבלן לא יאריך את תוקף 

זה, תהא החברה זכאית לחלט את  הסכםבהתאם להוראות  הערבות על אף שנדרש לעשות כן

לחברה  יםהמוקנאחרים מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד  , וזאתערבות הביצוע, כולה או מקצתה

אין בגובה ערבות הביצוע לשמש כל הגבלה או למען הסר ספק מובהר, כי  לפי ההסכם ו/או הדין.

 .תקרה להתחייבויותיו של הקבלן

 

ימי עסקים  7 -מ בתוך לא יותר ,לוט הערבות או חלקה, ימסור הקבלן לחברהבמקרה של חי .6.4

תהיה ברשות ההתקשרות לאחר מכן, ערבות חלופית בתנאי הסכם זה, כך שבכל מועד בתקופת 

החברה ערבות בשיעור המלא לפי האמור לעיל. כל העלויות וההוצאות בקשר לערבות, החלפתה 

 ועדכונה חלות על הקבלן בלבד.

 

 כקבלן עצמאי קבלןמד המע .7

 

שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את לא יהיה סוכן, שליח או נציג החברה ו קבלןה .7.1

או כמקנה לו מעמד של נציג החברה  האו מי מטעמו להופיע בשם החברה או מי מטעמ קבלןה

 במפורש ובכתב לעניין מסוים.אחרת , אלא אם נקבע בעניין כלשהו או למטרה כלשהי

 

מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים לחברה כקבלן עצמאי, על כל המשתמע  לןקבה .7.2

 או עובדיו לבין החברה.  קבלןמעביד בין ה -מכך, ומבלי שיווצרו יחסי עובד 

 

מעביד בינו לבין החברה, ויהיה מנוע מלדרוש  -יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד  קבלןה .7.3

מעביד בינו ו/או מי  -הן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד מן החברה זכויות כלש

 מטעמו לבין החברה.

 

כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו וכי הוא בלבד נושא באחריות  ,מצהיר קבלןה .7.4

כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה 

בזאת מראש את החברה מכל אחריות  משחרר קבלןהעובדים בענף בו הם מועסקים. ה החלים על

את החברה בגין כל הוצאה, תשלום ולשפות מעביד ומתחייב לפצות  - שהיא הנובעת מיחסי עובד

או נזק שייגרמו לחברה אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי 



   

 33מתוך  7עמוד  
343751 

יהיה אחראי  קבלן. השיועסקו על ידו או מי מעובדיו קבלןבין הרה למעביד בין החב –עובד 

 .מועסקים על ידוה יםכל זכות, נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדתשלום בגין בלעדית ל

 

 והצהרותיו קבלןהתחייבויות ה .8

 

יבצע את כל ההכנות והסידורים שיהיו נחוצים על מנת לבצע את השירותים באופן  קבלןה .8.1

יבצע את  קבלןויעיל ולפי כל דין, בהתאם להוראות החברה ולשביעות רצונה. ה ימקצוע

מעולה לצורך מתן  קבלןמעולה, ויעשה כל דבר סביר הנדרש מ קבלןהשירותים ברמה הצפויה מ

וכל המועסק מטעמו במתן השירותים הינם ויהיו בעלי  קבלןה השירותים בהתאם להסכם זה.

 ע השירותים באופן מקצועי ויעיל.הידע והניסיון הדרושים לביצו

 

ישתתף בישיבות השוטפות והתקופתיות עם החברה ו/או הממונה במועדים שיקבע  קבלןה .8.2

. ישיבות כאמור יתקיימו, ככל שהדבר אפשרי, והממונה על מנת לדווח על מתן השירותים על יד

הקבוע, אם  ת אד הוק שלא במועדובמועדים קבועים, אולם הממונה יהיה רשאי לקבוע ישיב

 .לעשות כן לנכון ימצא

 

הקבלן יעסיק צוות עובדים בכמות ובאיכות הנדרשים בכל עת על מנת לקיים את כל  .8.3

 יהיהבביצוע השירותים  קבלןהאשר יועסק על ידי  עובדיםצוות ההתחייבויותיו על פי ההסכם. 

 צוות העובדים אשר הוצע על ידי הקבלן במסגרת הצעתו. 

 

את עובדים נוספים למתן השירותים, העסקתם על ידי הקבלן תהיה טעונה אם וככל שיתווספו  .8.4

 . מראשהחברה אישור 

 

עובדי מי מ לדרוש את החלפתו של , לפי שיקול דעתה הבלעדי הומוחלט,תרשאי תהא החברה .8.5

כי הוא אינו מבצע  ,סיבה סבירה להאמין הלאם הייתה לכל אורך תקופת ההתקשרות, , הקבלן

ועל הקבלן להחליף עובד זה  ועל באופן שאינו הולם ו/או מזיק למתן השירותיםאת עבודתו ו/או פ

 .מיום הודעת החברה על כך ימים 30בתוך 

 

ימים מיום הכרזתו כזוכה במכרז, יציג הקבלן בפני החברה את צוות העובדים  7בתוך בכל מקרה,  .8.6

ם המפורטים בסעיף תנאישיועסק על ידו במתן השירותים, לרבות תיעוד המוכיח את עמידתם ב

. הקבלן מחויב לגבש צוות עובדים שיקבל את אישור החברה להסכם( א'נספח ) למפרט הטכני 17

  .במכרז הכרזתו כזוכה מיום ימים 14בתוך 

 

, למתן השירותים לפי הסכם זה יםוהציוד הנדרש ח האדםכל כעומדים  כי לרשותו ,הקבלן מצהיר .8.7

ה של היעדרות או תקלה, לפי העניין, מכל סיבה, מבלי היכולת לגבותם במקר וכי יש לו גם את

 שיהיה בכך לפגוע ברציפות השירותים.

 

, נוהגים צווים ,כי הוא מודע להוראות כל דין, פרוצדורות, סטנדרטים, תקנות ,מאשר קבלןה .8.8

 עשויים להשפיע על מתן השירותים בכל דרך שהיא.ו/או  םהחלים בקשר עם השירותי ונהלים

 

כי הוא מודע לחשיבות העליונה שמייחסת החברה לשמירה על הבטיחות בכל הנוגע  הקבלן מאשר .8.9

באחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות  הקבלן ישא . על כן,במתחם הלוגיסטים למתן השירותי

ובכל היבט אחר של פעילותו עבור החברה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי  במתחם הלוגיסטיולגהות 

זה,  הסכםהתחייבויותיו לפי קיום יתר ו שירותיםהבקשר עם מתן הבטיחות והזהירות הדרושים 
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. הקבלן יפעל בהתאם להוראות כל דין הוראות החברהלובהתאם להוראות הדין הרלוונטיות 

ויר(, וולהוראות החברה בענין שמירה על איכות הסביבה, לרבות תקנות למניעת מפגעים )איכות א

בירות הנדרשות למניעת מפגעים לציבור ולסביבה. , ויבצע את כל הפעולות הס1992 -התשנ"ב

הקבלן מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי וללא כל עיכוב על כל מקרה שיש בו חשש סביר לסכן 

או לגרום נזק לבטיחות הציבור, לבריאותו או לסביבתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן 

 ביחס לשמירה עללהסכם  נספח ד'ות יבצע ויקיים, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הורא

 .להסכם נספח ה'יחתום על הצהרת בטיחות וגיהות בנוסח , ובריאות, בטיחות ואיכות הסביבה

 

הקבלן יקיים אחר הוראות הביטחון של החברה, כפי שימסרו לו מעת לעת. הקבלן יחתום על  .8.10

 .להסכם ו'נספח התחייבויות לעמידה בתנאי ביטחון בנוסח 

 

את השירותים בעצמו ובאמצעות עובדיו ולא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה  הקבלן יבצע .8.11

בביצוע השירותים או כל חלק מהם, אלא אם כן יקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת החברה. 

אישרה החברה העסקה של קבלן משנה, ישא הקבלן באחריות מלאה כלפי החברה לפעולותיו של 

  משנה.קבלן המשנה, ביחד ולחוד עם קבלן ה

 

בית בד,  ים עסקים שונים, לרבותפועללמתחם הלוגיסטי כי ידוע לו כי בסמוך  ,הקבלן מצהיר .8.12

וכי מחוץ למתחם  ובזיהום ומטרדים אחרים,העשויים להיות כרוכים ברעש  ,מנפטה ומכון קילוף

לא יבוא בכל טענה או דרישה כלפי החברה  . הקבלןמתחם אנטנותגם הלוגיסטי ובקרבתו קיים 

  של המתחם הלוגיסטי בקשר עם הפרעות ומטרדים מעין אלה.משכיר כלפי האו ו/

 

כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין  ובביצוע הסכם זה על ידאין הקבלן מאשר, כי  .8.13

אם החברה, והוא ימנע ממצב של ניגוד עניינים כאמור. בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ובין 

רשאית לבטל  א החברה, תההחברהבין ל קבלןבין ה ענייניםכי נוצר מצב של ניגוד  ההחברתמצא 

ן מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של ניגוד קבל. הההסכם לאלתראת 

ן ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג קבלעניינים אפשרי. ה

עניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ויפעל בהתאם להנחיות מיידית להסרת ניגוד ה

 להסכם. 'זנספח מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, על הקבלן לחתום על התצהיר המצ"ב כהחברה. 

 

ן מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל ההצהרות והמצגים שהציג קבלבנוסף לכל האמור לעיל, ה .8.14

  .ההתקשרותו כך במשך כל תקופת נכונים ומדויקים וישאר המכרזבמסגרת 

 

 חותמסירת דו .9

 

ובכלל  ,חות, באמצעות הממונה ולפי הוראותיו"דולחברה גיש י קבלןהכמתואר ומפורט במפרט הטכני, 

 זה:

 

יבצע הקבלן ספירת מלאי. הקבלן יודיע לחברה על ספירת המלאי ויאפשר לנציג  רבעוןלאחת  .9.1

 כח בה. ונהיות החברה ל

 

רשאית לדרוש ולקבל ניתן להפקה על ידי הקבלן בכל רגע נתון, והחברה תהיה ח מלאי יהיה דו .9.2

 .ח מלאי כאמור בכל עת ובכל תדירות שהיאדו
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שהינו בעל ניסיון והשכלה אקדמית מתאימה,  יפיק הקבלן, באמצעות גורם מוסמך אחת לשנה, .9.3

אתר  כלשל וכן  המתחם הלוגיסטישטח תכנית לייעול תהליכי עבודה, לרבות ניצול מיטבי של 

ה והנהלה, הכוללת לוח וניהול מערכת אספק ,בעתידלוגיסטי אחר של החברה, קיים או שיוקם 

 זמנים ליישומה. החברה רשאית לדרוש בכל עת הפקתה של תכנית כאמור.

 

אתר לוגיסטי אחר  כלבו הלוגיסטיבמתחם ת חודשיים לעניין נוכחות העובדים דוחו פיקיהקבלן  .9.4

ח דו בכל עת רשאית לדרוש ולקבל. החברה , פעילותם וכיוצ"בבעתידם או שיוקם של החברה, קיי

 שעות. 24בהתראה מראש של גם כאמור נוכחות 

 

 בלעדיותעדר יה .10

 

ו/או מתחייבת לבלעדיות לביצוע השירותים ו/או כל חלק מהם  מובהר בזאת, כי החברה אינה מעניקה

לצורך ביצוע השירותים ו/או חלק  נוסף או יותר חדן אקבלן. החברה רשאית להתקשר עם קבלעל ידי ה

 ן לא יעמוד בזמינות לביצוע העבודות לפיקבלמהן. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מובהר כי במידה וה

סכם זה ונספחיו ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה ה

ן אחר, וזאת בכל דרך שתמצא קבלעל ידי מי מטעמה, לרבות הבלעדי, לבצע את השירותים בעצמה ו/או 

זכאי  קבלןלנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין. במקרה שפעלה החברה כאמור בסעיף זה, יהיה ה

 לתשלום לפי השירותים שביצע בפועל בלבד.

 

 שינויים בשירותים וצמצום השירותים .11

 

מתן כל סיבה שהיא להורות על שינויים בומ ההתקשרותהחברה רשאית בכל עת במהלך תקופת  .11.1

"(. לא יהיה הוראת שינוין בכתב על ידי הממונה )להלן: "קבלימסרו לאלה שינויים  .שירותיםה

 שלא אושרה בכתב ובחתימת הממונה.  כל תוקף להוראת שינוי

 

 שירותים,מתן הן הוראת שינוי או שמסר לו הודעה על כוונה לבצע שינויים בקבלמסר הממונה ל .11.2

ניתוח של ההתאמות שיידרשו, אם  ,ימים מיום קבלת ההודעה 10ן בפני הממונה בתוך קבליציג ה

ן, בלוח הזמנים לביצוע השירותים ו/או בתמורה קבליידרשו, לפי שיקול דעתו המקצועי של ה

 יהיה זכאי לקבל עבור השירותים. שהקבלן 

 

ה רשאי להתנות או לעכב את ביצוע ן יפעל בהתאם להוראת השינוי מיד עם קבלתה, ולא יהיקבלה .11.3

  .השירותים

 

כאי לה, יחושב קבלן זלתמורה שה נדרשת התאמהכתוצאה מהוראת שינוי כי  ,אם תמצא החברה .11.4

להסכם(  נספח ב') הכמויותבכתב ויקבע הסכום על ידי החברה בהתאם למחירים הנקובים 

כאשר לחברה  ,לפי התמורה המקובלת בשוק – הכמויותובמידה והמחירים אינם נקובים בכתב 

 .זה בעניןעם הקבלן לנהל מו"מ נתונה הזכות 

 

 נוכחות הממונה .12

 

ן ולפקח על התקדמות קבללהיות נוכח במשרדי ה)אך לא חייב( הממונה או מי הפועל מטעמו רשאי 

ן מחויב ליתן לממונה כל הסבר, הבהרה או מצג לפי דרישתו, ולסייע לו והקבל ואופי ביצוע השירותים,

 בכל דרך לבצע את עבודתו כאמור.
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   אחריות וביטוח .13

 

ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות תאונות  ו/או אבדן ן ישא באחריות באופן בלעדי לכל נזקקבלה .13.1

ו/או עובדיו ו/או  הקבלןבין אם הפעולה כאמור נעשתה על ידי  עבודה, שיגרמו לכל גורם שהוא,

מי מטעמם ו/או כל מי שנתון למרותם, לרבות על ידי קבלני המשנה ועובדיהם או על ידי כל מי 

ן ו/או קבלהכלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או  זה ובכלל רותם או הפועל מטעמםשנתון למ

, במהלך ביצוע השירותים או כתוצאה מביצוע השירותים כלשהו ן ו/או כל צד שלישיקבלעובדי ה

  ן ו/או בקשר עימם.קבלעל ידי ה

 

 והיילא מן ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעכי החברה  ,בזאת במפורש הקבלן מצהיר ומסכים .13.2

, שהן נזק מכל סוג או סיבהדמי בשום תשלום, הוצאה, הפסד, אובדן או  ושאיולא  םאחראי

של  האו באים מכוחו/ החברה ו/או לעובדילקבלן , גוףשייגרמו לרכוש ו/או לנזקים  לרבות

 כתוצאה מביצוע השירותים. 'או לצד גו/החברה 

 

בגין כל תשלום  ןכל הפועל מטעמ אל ו/אואת מדינת ישר ישפה ויפצה את החברה ו/או הקבלן .13.3

דרישה ו/או תביעה ו/או לרבות דמי נזק ו/או פיצוי אשר החברה שילמה או חויבה לשלם וכנגד כל 

 לשלם כל סכום כזה לחברה עצמה הקבלןבכל מקרה כאמור, מתחייב  ."(תביעהטענה )להלן: "

, תוך זמן סביר מעת של פשרהללא דיחוי במלוא סכום חבותה )כולל הוצאות(, לרבות במקרה 

 .ראשונההה תדריש

 

ישלם במקום החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן כל  שהקבלןהשיפוי הנזכר לעיל, משמעו  .13.4

בין ולשלמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בין כפיצויים,  תחויב סכום מכל סוג שמי מהן

כל סכום  יחזיר למי מהןמומחים ו/או  כהוצאות לרבות שכ"ט סביר בנסיבות העניין לרבות של

 לקבלןשנדרשו לשלם כתוצאה מהחלטה ו/או מפס"ד שביצועם לא עוכב, ובלבד שהחברה הודיעה 

 .אפשרות סבירה להתגונן מפניה לקבלן, על מנת לאפשר ת תביעה כאמורקבל על

 

קבל את לא יסכים לכל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הסכם זה, לרבות בפשרה, מבלי ל הקבלן .13.5

 מראש ובכתב.  החברההסכמת 

 

ן על חשבונו הוא קבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלמבלי לגרוע מאחריות ה .13.6

 'חנספח כן, המצורף קבללבצע ולקיים את הביטוחים, המפורטים באישור עריכת ביטוחי ה

ה ככתבו וכלשונו, "(, בהתאם לאמור באישור זןקבלביטוחי הלהסכם זה )שכולם יחד יקראו "

ולמשך כל תקופה  ההתקשרותן בפועל ולמשך כל תקופת קבלוזאת מיום תחילת מתן שירותי ה

ובכלל . ן חבותקבלעם הסכם זה וכל עוד קיימת לן בקשר קבלנוספת בה יינתנו שירותים על ידי ה

את אחראי בלעדית לקיים את כל תנאי הביטוחים שעליו לערוך לפי ההסכם, לשלם  הקבלןזה 

פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות במועדן ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת 

 כך שיהיו בתוקף כל משך תקופת השירותים. 

 

וביטוח אחריות בעלי  להמשיך ולהחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית הקבלןבנוסף מתחייב  .13.7

למשך תקופה על פי דין, ובכל מקרה  כל עוד קיימת לו חבותנ"ל, ה 'חנספח בכמפורט  מחסנים

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כמו כן . הקבלןשנים מיום סיום מתן שירותי  7 -שלא תפחת מ

, על ידי המבטח וכל עוד לא הושג ןאו אי חידוש ותכי במקרה של ביטול הפוליס הקבלןמתחייב 

מורחבת הנכללת בכיסוי הנ"ל  את האופציה לרכישת תקופת גילוי הקבלןכיסוי חליפי, יפעיל 

 . 'חנספח בוכמפורט 
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המוטלת  תלמען הסר ספק גבולות האחריות כמפורט באישור הביטוח הנם בגדר דרישה מינימאלי .13.8

לבחון את חשיפתו  הקבלןשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין, על  הקבלןעל 

טוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר עם לערוך ולקיים על חשבונו כל בי הקבלןלחבות ועל 

ביצוע השירותים מטעמו ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או מדינת  הקבלןמשלים שיערוך 

נוסף יורחב שם המבוטח לכלול ישראל ו/או הבאים מטעמן. לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או 

  את החברה ומדינת ישראל, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 

ן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח איננו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם, קבלביטוחי ה .13.9

  .יום מראש 30הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  לחברהאלא אם כן מסר המבטח 

 

כלפי החברה ( SUBROGATIONעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף )ן יכללו סקבלביטוחי ה .13.10

, ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף ןהבאים מטעמ ו/או מדינת ישראל ו/או ו/או

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.אדם לא יחול לטובת 

 

רך על ידי ן ייכלל תנאי מפורש לפיו ביטוחים אלה הנם קודמים לכל ביטוח הנעקבלבביטוחי ה .13.11

  .החברהן מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי קבלוכי מבטחו של ה החברה

  

ו/או מדינת  החברהכנגד  ן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעהקבלה .13.12

כל נזק שייגרם לרכוש, באחריותו ו/או בבעלותו, המובא למקום בגין  ןו/או מי מטעמ ישראל

עבורו )או נזק שהוא זכאי לשיפוי העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה וכן לכל ביצוע 

במסגרת הביטוחים  שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה(

מכל אחריות  ןמי מטעמו/או  מדינת ישראל החברה ו/אופוטר בזאת את והוא  הנערכים על ידו,

יגרם לרכוש הקבלן בין אם נערך על ידו ביטוח לרכוש כזה ובין אם )ישיר או עקיף( שי נזקכל ל

 . לאו

 

, ויוודא כי השינויים ועובדיון מתחייב לגרום לכך כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהליו קבלה .13.13

הנדרשים למימוש הוראות הסכם זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני 

 סקו, על ידו בביצוע העבודה.המשנה שיועסקו, אם יוע

 

  ןקבלהמתחייב  - " המצ"בןקבלעריכת ביטוחי ה"אישור  - 'ח נספחנוסף לביטוחים המפורטים בב .13.14

ביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 

 -אחריות אשר לא יפחת מ או שימוש בכלי רכב בגבול  גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותב

ביטוח רכוש במתכונת כל הסיכונים לציוד צ.מ.ה ו/או ציוד כבד ו/או הנדסי וכן  .רועי$ לא250,000

אחר לרבות טרקטורים, מלגזות, מנופים וכו' כנגד כל אובדן או נזק, לרבות ביטוח צד שלישי 

 ד כבד אחר.$ לכל כלי צמ"ה ו/או לכל ציו250,00בגבול אחריות של יפחת מסך של 

 

ן בכל עת למלא אחר כל דרישות והוראות החוק קבלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב ה .13.15

לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים 

יהיו , ו/או במתן השירותים הנ"ל, על מנת שכל העובדים, השליחים והמשמשים בביצוע העבודות

 בכל עת זכאים לכל הזכויות על פי החוקים המצוינים לעיל. 
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ו/או מתן  , כתנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודותהחברהן מתחייב להמציא לידי קבלה .13.16

 'חכנספח ימים מחתימת הסכם אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב  14, תוך השירותים

ן לבין האמור קבלמה בין האמור בביטוחי ה.  בכל מקרה של אי התאכשהוא חתום על ידי מבטחיו

ן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים באופן מידי ולא קבל, מתחייב ההחברהבחוזה זה, לדרישת 

אי המצאת אישור  , על מנת להתאימם להוראות חוזה זה.החברהימים מדרישת  3 -יאוחר מ

הסכם, לרבות ומבלי מהתחייבות כלשהי לפי ה הקבלןהביטוח במועד שלעיל אינו פוטר את 

גם אם ימנע ממנו ביצוע השירותים.  קבלןמנים וכל חובת תשלום החלה על הלמעט, לוחות הז

לא מסר לה את  הקבלןו/או המשכם אם  א רשאית למנוע את תחילת השירותיםהחברה תה

מוסכם בזה  מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך הקבלןאישור הביטוח כנדרש 

ורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינוים כדי להוות אישור בדבר במפ

 . ןקבלולא תצמצם את אחריותו של ה החברההתאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על 

 

את להפקיד בידי החברה יב ן מתחיקבלה, הקבלןיום לפני תום תוקף ביטוחי  14 -לא יאוחר מ .13.17

תקופת ביטוח, וכל עוד וכל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים י מד האמורהאישור הנ"ל באופן 

 .כאמור בסעיף זה

 

ן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה, או שלא קבללא התקשר ה .13.18

  קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

 

ימים, להתקשר בחוזי  7ן התראה של קבללנה חר שנתלאאך לא חייבת, , תרשאי החברה .13.18.1

ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי 

 הביטוח.

 

ן. מבלי לגרוע מן האמור קבלעל ה הכאמור בסעיף זה יחולו כל הוצאותי תה החברהעש .13.18.2

 תום, אולם רשאיכמקדמה וינהגו בו כבהקדמת תשלמה לעיל, יראו כל סכום ששיל

מכל סכום מה , לנכות כל סכום ששילהלעשות כן, לפי שיקול דעת ה, אם בחרהחברה

 תן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי חוזה אחר או לפי דין, ורשאיקבלל השיגיע ממנ

 בכל דרך אחרת. קבלןמהא לגבות סכום זה יה

 

ת בסעיף זה, או כדי ן המפורטוקבלאין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות ה .13.18.3

 חבות כלשהי. החברהלהטיל על 

 

 סודיות .14

 

טחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע יהקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא ב .14.1

 השירותים, כפי שימסרו לקבלן מעת לעת.

  

אלא אם קיבל את  ,חל איסור על הקבלן לעשות כל פרסום בדבר ביצוע השירותים עבור החברה .14.2

 מראש ובכתב ובתנאים שקבעה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.הסכמתה 

 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל המידע והמסמכים שהגיעו לידיו בכל צורה שהיא, לרבות במדיה  .14.3

"( וכן כל העתק של מידע כאמור הינו סודי המידעדיגיטאלית, בקשר עם מתן השירותים )להלן: "

מו בין גורמים שאינם מוסמכים ובכלל, במשך תקופת ואין להעבירו, למסרו, לשחררו או לפרס

 ולאחריה. ההתקשרות
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 118לעיל מהווה עבירה לפי סעיף  14.1 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבויות שבסעיף  .14.4

 .1977 –לחוק העונשין, תשל"ז 

 

המצ"ב  הקבלן וכל מי שיועסק מטעמו במתן השירותים יחתום על ההתחייבויות לסודיות בנוסח .14.5

 .'טכנספח 

 

הקבלן מתחייב להביא את התחייבותו בסעיף זה לידיעת כל המועסק מטעמו בביצוע השירותים,  .14.6

לוודאי כי התחייבות זו מקוימת במלואה על על מנת והוא אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים 

 ידו וכל הבא מטעמו.

 

 ,ת זמן גם לאחר סיום הסכם זההתחייבות הקבלן לפי סעיף זה תמשיך לעמוד בתוקפה ללא הגבל .14.7

 .שהיא מכל סיבה

 

 ביטול ההסכם .15

 

על ידי מתן הודעה  ההתקשרותהחברה רשאית לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת  .15.1

  .חודש ימים לפחותמוקדמת בכתב של 

 

ן את התמורה לפי ערך קבללעיל, תשלם ל 15.1 ביטלה החברה את ההסכם כאמור בסעיף  .15.2

זכאי לכל ן לא יהיה קבלתים שביצע בפועל עד למועד הביטול. תשלום זה יהיה סופי וההשירו

  תשלום נוסף בגין ביטול ההסכם.

 

אין בביטול ההסכם כאמור לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או טענה המוקנים לחברה לפי ההסכם  .15.3

 ו/או הדין.

 

 להעביר מתחייבהקבלן  ,בכל מקרה של ביטול ההסכם או כאשר יגיע מועד סיום ההתקשרות .15.4

סיום ימים שלפני מועד  7במהלך  ,עבור החברה החדש המיועד לבצע את השירותים קבלןלחפיפה 

 . ההתקשרות

 

 פיצויים מוסכמים .16

 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ת התחייבויות הקבלן החברה תהא רשאיתבכל מקרה של הפר .16.1

כמפורט באחת מן  ,, לגבות בכל דרך ובכל עת, פיצוי מוסכם מראש מאת הקבלןוהמוחלט

 להלן:דהחלופות 

 

עבור תקופת  מערך כלל התמורה שנקבעה בהסכם 1% -בסך השווה בשקלים חדשים ל .16.1.1

לעיל ולפי העניין, ובלבד שערך כלל  5.2 3.2 או  5.1 4.1 3.1 ההתקשרות לפי סעיפים 

לא יעלו על שיעור של  ,להלן 16.1.2 לפי סעיף לרבות  ,הפיצויים המוסכמים לפי ההסכם

 .בנפרד התקשרותת שנ מערך כלל התמורה כאמור בסעיף קטן זה לכל 10%עד 

 

הקבלן לגבי כל אחד מהעניינים  לכל מקרה של הפרת התחייבות₪  1,000בסך השווה עד  .16.1.2

 המפורטים להלן:
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אי עמידה בלוחות זמנים שנקבעו בהסכם רותים ו/או יעיכוב במתן הש .16.1.2.1

 מסיבות שהן באחריות בלעדית של הקבלן.

 

על אדם חלופי במועד ובמקום שיידרש  חאדם או אי אספקת כ חיעדרות כה .16.1.2.2

 הממונה וכפי שנקבע בהסכם. ידי

 

פרת הוראות בטיחות שניתנו על פי הסכם בגין הלהסכם  'ינספח למפורט בבסך השווה  .16.1.3

 זה. 

 

למדד הידוע  כל פיצוי מוסכם יהיה צמוד לעלייה בלבד של מדד המחירים לצרכן שיחושב בהתאם .16.2

במועד הגשת הצעת הקבלן ועד למדד הידוע בעת עריכת החשבון על ידי החברה. הצדדים 

תשלום ראוי ומוסכם מראש שנקבע ביחס  הלעיל מהווהמפורט  םכי הפיצוי המוסכ ,מצהירים

סביר לנזק שנצפה על ידם לחברה כתוצאה מסתברת של ההפרה, בין לחלופין ובין במצטבר. אין 

 לגרוע מכל זכות וסעד השמורים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין. כדיבאמור 

 

 וקיזוז העדר עיכבון ,זכויות קניין .17

 

קשר כל המסמכים והמידע מכל סוג שימסרו לקבלן ו/או למי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, ב .17.1

לצורך ביצוע השירותים. הקבלן יחזיר לחברה רק מסרו הם ננם רכוש החברה וי, העם הסכם זה

מסמך וכן כל דבר וחומר שרכש לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילמה החברה מיד בגמר  כל

  חברה.ה דרישת לפיהשירותים ו/או עם 

 

לרבות  ,קניין בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או השירותיםהזכות  .17.2

מטעמו, תהיינה נתונות הקבלן ו/או מי  דייל ע ושהופקלרבות כאלה  ,תוצריהם ו/או הנובע מהם

 לחברה ו/או למדינת ישראל בלבד. 

 

דין על רכוש של החברה ו/או מדינת ישראל, לרבות כל הקבלן מוותר בזאת על כל זכות עיכבון לפי  .17.3

 הקבלן ו/או מטעמו ובין אם לאו.  דייל בין שיוצרו ע ,מסמכים, מידע וכל תוצרי השירותים על

 

כל סכום אשר הקבלן חייב לה, בכל עילה  ,המגיע לקבלן החברה תהיה רשאית לקזז מכל סכום .17.4

תהיה החברה  ,שהיא, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות סכום ששולם לקבלן בטעות. כמו כן

ת דרישה ו/או כל סכום שידרש לפי שיקול דעתה מחמרשאית לקזז ו/או לעכב את תשלומו של 

 ן שמצוי באחריות הקבלן לפי הסכם זה.תביעה שתופנה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין עני

 

 שונות .18

 

לדון בכל ענין ודבר הקשורים על ההסכם יחול אך ורק הדין הישראלי ובית המשפט המוסמך  .18.1

  .יפו - אך ורק בית המשפט בתל אביב יהיהבהסכם 

  

מערכת ההולכה לגז  פיתוחשל חיוניות ה ,רותים הנדרשים לחברה לפי הסכם זהלאור מהות השי .18.2

בלוחות הזמנים שנקבעו לכך, הצורך של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי תחזוקתה וטבעי 

ולכלל המשק בישראל, שצפויים לחברה, לספקיה וצרכניה,  והנזקים העצומים םוצרכני םספקי

כי בכל מקרה של מחלוקת בין  ,אספקת גז טבעי, מתחייב הקבלןב עיכובים או תקלותבשל 

 :מרות כל זכות  הנתונה לו לפי כל דיןול הצדדים בקשר עם הסכם זה
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סעדיו של ו ,לא ינטוש את ביצוע השירותיםהוא ביטול ההסכם ולזכות  לא תעמוד לקבלן .18.2.1

או לקבלת פיצויים בגין הפרת ההסכם ו/לאכיפת התחייבות החברה יוגבלו רק הקבלן 

 .(אך לא ביטולו)

 

או לפגוע בביצוע שירותים כדי לעכב את ביצוע ה ושיש ב מלהתנהג באופןיימנע הקבלן  .18.2.2

ו/או ימנע מלפנות לקבלת סעד יו ,ללא הפסקה או השהייהבאופן מלא ו, השירותים

 לעשות כן. הםשיש במהפעלה של סעד עצמי 

   

מחאה, הסבה או שעבוד, חיוב ו/או זכות ההעביר בכל דרך, לרבות ברשאי להקבלן לא יהיה  .18.3

להמחות את או בעקיפין. החברה רשאית  כלשהם הכלולים בהסכם, כולם או חלקם, במישרין

מי שימונה על מדינת ישראל ו/או זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ל

 .ידה לטובת הענין

 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כוויתור על  .18.4

הוראה אחרת. כל ויתור, אורכה או הנחה מטעם אחד כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או 

 הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו ונחתמו על ידי אותו צד.

 

כל הודעה של צד אחד בקשר עם הסכם זה תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי  .18.5

הכתובת המפורטת בהסכם או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה 

שעות  72כעבור  שנתקבלהשל הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב להודעה  משרדול

ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה 

גבי אישור השיגור  ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על

 .בפקסימיליה

 

ן לחברה פרטי התקשרות עם שני אנשי קשר מטעמו עמם קבלימסור הלצורך ביצוע הסכם זה  .18.6

 תוכל החברה ליצור קשר לצורך ביצוע הסכם זה, בכל שעות היממה במשך כל ימות השנה.

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 :בשם החברה      :בשם הקבלן

 

 ____________________ ___________ ____________________ ___________ 

 חתימה ידשם מלא ותפק חתימה שם מלא ותפקיד 

  

____________________ ___________ ____________________ ___________ 

 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה שם מלא ותפקיד 

 

 חותמת התאגיד:  _______________       חותמת התאגיד:  _______________    

 תאריך: ______________    תאריך: ______________
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 המפרט הטכני - נספח א'
 

(343752 :מס' מסמך)
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 כמויותכתב  - נספח ב'

 

 (מסמכי המכרז' לטנספח  - )יצורף בהתאם להצעת המחיר הזוכה
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 ערבות בנקאית - נספח ג'

 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מהחברה ל

 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב 

 א.ג.נ.,

 ערבות ביצועהנדון: 

 

הח"מ ______________, שכתובתנו אנו  ,("ןקבל"ה :)להלן ________על פי בקשת _______ .1

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן:  ם בזה כלפיערביהרשמית היא __________________, 

ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של  אוטונומיתבערבות  "(החברה"

בקשר עם קבלן המאת החברה עשויה לדרוש ( ש"הערבות סכום" :)להלן ₪ _________________

)להלן: למתן שירותי אחסון, תפעול וניהול מלאי ן מיום ______ בלקההסכם שבין החברה ל

 ."(ההסכם"

ימים מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2

 ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ,הראשונה בכתב

כי לא תהיו חייבים  ,מוסכם בזאת במפורש ,. כמו כןקבלןמהילה סילוק הסכום הנ"ל ומבלי שנדרוש תח

ו/או לממש בטחונות אחרים ן קבללו/או לפנות בדרישה מוקדמת  ןקבלהלנקוט בהליכים משפטיים נגד 

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

קבע על ידכם יעל כל סכום שי ,תאתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לע .3

ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא  ,מתוך סכום הערבות

יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת 

 במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  את מעת לעתלכם נשלם אנו  .4

מנע י, וכמו כן, לא נהיה רשאים להןהערבות מכל סיבה ועילה שהאת אנו לא נהיה רשאים לבטל  .5

כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות  על פימתשלום 

 י הדין.על פ קבלןת לכל ברירה המוענק

כלפיכם והינה בלתי חוזרת,  ןקבלבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .6

 בלתי מותנית ועצמאית.

ימים קודם  7, ועל פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד ועד בכלל______ הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7

 .ימים נוספים 120 -ל הערבות ביוארך תוקפה שכאמור, הערבות פקיעתה של למועד 

כל דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי  .8

לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה  7סעיף 

 י.אישית אך לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרונ

 ערבות זו ניתנת להסבה לטובת מדינת ישראל. .9

 בכבוד רב,  
________________ 

 הבנק 
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 עבור מערכת הגז הטבעי (HSEדרישות בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה ) -ד'נספח 

 

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

 מצורף על גבי התקליטור 

 

 אישור

בחתימתנו להלן הרינו לאשר כי קיבלנו לרשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכנו, אנו מאשרים 

מס' מסמך עבור מערכת הגז הטבעי  (HSEדרישות בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה )כי צרוב בו נספח 

( על כל דפיו ונספחיו, תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות 5)מהדורה  MAS-MAS-SPC-0001ז נתג"

 לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 

 תאריך חותמת  חתימה תפקיד מלא שם
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 הצהרת בטיחות וגיהות -נספח ה'

 

"( מתחייב הקבלןאני הח"מ, ______________]שם מלא של הקבלן[ ח"פ _____________)להלן: "

 ומצהיר כדלקמן:

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות בעבודותיו במתחם  .1

  . הלוגיסטי ולבטיחות עובדיו וכל הבא מטעמו

 

הקבלן וכל הבא מטעמו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לקראת ובביצוע העבודות  .2

במתחם הלוגיסטי ויקיימו את כל נהלי הבטיחות של החברה לרבות כל הנחיות מטעם החברה, אם 

יינתנו, הנוגעות לבטיחות בעבודה ולשימוש בציוד, כלים ובחומרים בזמן השהייה במתחם הלוגיסטי 

, התקנות מכוחה וכל 1970-וימלאו אחר הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

הוראת דין אחרת הנוגעת לביצוע עבודות, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר, כפי שיהיו 

תקפות מעת לעת ולרבות לעניין מינוי ממונה על הבטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

 .  לפי.1954-התשי"ד

 

הקבלן מתחייב כי לא יכנס למתחם הלוגיסטי ולא יתחיל בביצוע עבודתו בו לפני שעבר תדריך  .3

בטיחות מטעם החברה, ובמקרה של עבודה מתמשכת יעבור רענון לא פחות מפעם בשנה ובהתאם 

ת למועדים שבדין. הוראה זו תחול על כל הבא לביצוע העבודות מטעם הקבלן ואינה גורעת מאחריו

 הקבלן וחובותיו לפי הסכם זה.

 

בטיחות ותנאים עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את המתחייב להבטיח תנאי הקבלן  .4

לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות לבטיחות על פי כל דין ובאין 

ן הפיקוח על העבודה דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגו

 ו/או ע"י החברה.  1954התשי"ד 

 

המועסקים על ידו בביצוע  עבורהבטוחים הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את אמצעי התחבורה  .5

, את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות שנדרשים או הםומ אתרי העבודה ו/או המבניםאל העבודות 

 יידרשו וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

ר כי הוא מודע לכך כי לא תורשה לינת עובדים במתחם הלוגיסטי. עבודות מעבר הקבלן מצהי .6

 לשעות האור תבוצע רק לאחר קבלת אישור החברה על כך.

 

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, הקבלן ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא שיהוי  .7

נה הבטיחות מטעמה ו/או של מי אחר כל הוראות ודרישותיה הסבירות של החברה ו/או של ממו

ללא כל תמורה  אחר שהוסמך מטעמה להורות לקבלן בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות, וזאת

נוספת או פיצוי עקב פעולות שנקט הקבלן על פי הוראות ודרישות אלה. למען הסר ספק, הפרת 

ה תהא זכאית לכל האמור בסעיף זה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב כהפרת הסכם זה והחבר

 הסעדים המוקנים לה על פי הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.

 

הוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או מי מטעמו  .8

אצל הממונה ו/או אצל הממונה על הבטיחות בחברה. מובהר בזאת כי הוראות הבטיחות והנהלים 

שינוי ע"י החברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור של החברה ניתנים ל

תינתן על כך הודעה לקבלן והקבלן מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד 

  מהתחייבויותיו לפי ההסכם.
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למצות את חובות  בנספח זה, ובנספח הבריאות בטיחות ושמירה על איכות הסביבה כדיאין באמור  .9

בקשר עם בטיחות בשירותים שאחראי הקבלן לבצען בזהירות ובבטיחות קפדניים, לפי  הקבלן

הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר, בהתאם להוראות כל דין ומבלי שהחברה תהיה צריכה 

 לבצע זאת בעצמה במקום הקבלן.

 

לשחררם  הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוחם .10

ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד הקבלן בגין הפרת התחייבויות הקבלן 

 .ונספח הבריאות בטיחות ושמירה על איכות הסביבה זה נספחלפי 
 
 

 על החתום: באנוה יולראי
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 לביצוע ביטחון תנאי - ו'נספח 
 

 לכבוד 
 "("זנתג" / "החברה)" בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 
 ביטחון בתנאי עמידההתחייבות להנדון: 

 

הח"מ ___________________ ]שם מלא של הקבלן/ספק/יועץ[ ח"פ __________________ )להלן:  יאנ

 :כלהלן ומצהיר מתחייב( "הקבלן"

 

 בקשר לידיהם שיגיעו מסמך כל/או ו ידיעה כל בסוד ישמרו, מטעמו שיפעל גוף כל או עובד וכל הוא הקבלן יכ .1

 מטעמה או" לישראל הטבעי הגז"נתיבי  חברת"י ע שהוכנו בין, העתקים לרבות שיחתם להסכם/או ו לפנייה

 .חשבונו על או מטעמו או הקבלן"י ע שהוכנו ובין חשבונה על או

 

. לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת עבור השירותים פרטי ביצוע אודות פרסום איסור הקבלן לע חל בנוסף .2

 .עובדיו כל"י ע ההנחיה לביצוע ולדאוג זה סעיף עובדיו כל לידיעת להביא מתחייב הקבלן

 

יכלול בהסכם עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע ההסכם, הוראה המחייבת אותם  הקבלן .3

 ר בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם. לשמו

 

מתחייב לבצע שירותים נשוא ההסכם רק ע"י עובדים שיקבלו אישור ביטחוני של המזמין לאחר  הקבלן .4

 העברת טפסים ממולאים וחתומים על ידם כנדרש לחברה.  

 

 על לחתוםמעובדי הקבלן  לדרוש הממונה באמצעות חברהה תכן, לצורך מתן אישור בטחוני רשאי כמו .5

 כל לרבות, החברה להנחיות ובכפוף דין כל פי על/או ו החברה"י ע שידרשו ככל, תצהירים, שאלונים, טפסים

 עבירות מביצוע הימנעות בעניין והתחייבות הצהרה, אישיים פרטים שאלון, ביטחון רמת לבדיקת נוסף שאלון

 בעניין והתחייבות הצהרה, הפלילי מהמרשם מידע ירתלמס הסכמהויתור על סודיות רפואית,  כתב, מחשב

 הקבלןשל החברה.  היעברו בדיקה ביטחונית, לרבות בדיקת פוליגרף, לפי שיקול דעת כןו בסמים שימוש

 .עובדיו באמצעות זה קטן סעיף הוראות לקיום אחראי

 

 העובדים כל של רשימה, ההעבוד לביצוע בחירתו על הודעה לאחר מיד" הטבעי הגז"נתיבי  לחברת יגיש הקבלן .6

"י עפ נוספים פרטים ומילוי עובד כל של זהות תעודת מספרי לרבות, העבודה את באמצעותם לבצע שבדעתו

 .הממונה דרישת

 

 למילוי, המיועדים העובדים כלל להתייצבות מועד הטבעי הגז נתיבי של הביטחון מנהל עם יתאם הקבלן .7

 או מי מטעמו.  בנוכחותו טפסים

 

 מבלי לאשר לא או והעובדים הקבלן את לאשר הבלעדי הדעת שיקול יהיה לישראל הטבעי הגז בינתי לחברת .8

 .החלטותיו לנמק חייב שיהיה

 

 או הקבלן עובד העסקת לאשר שלא רשאית תהיה" לישראל הטבעי הגז"נתיבי  כי מובהר ספר הסר למען .9

 מוותר והקבלן לעיל לאמור באשר טענה כל לקבלן תהיה לא. העסקתו שאושרה לאחר העובד העסקת להפסיק

 .האמור בגין לו שיהיו הוצאות בגין שיפוי או לפיצוי דרישה כל על מראש
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 או הטבעי הגז נתיבי של הביטחון מנהל באמצעות יבוצע הקבלן עובדי של להעסקה הביטחוני באישור הטיפול .10

 יום( 14) עשר מארבעה וחריא לא להעסיק שבדעתו העובדים רשימת את הקבלן יגיש זה לצורך. מטעמו מי

 הקבלן יגיש נוספים עובדים להעסיק יבקש העבודה ביצוע ובמהלך במידה. העבודה ביצוע התחלת מועד טרם

 .להעסיקם להתחיל שבדעתו המועד לפני יום( 14) עשר מארבע יאוחר לא העובדים רשימת את הביטחון למנהל

 

 .הקבלן חשבון על דברה יבוצע, לעובד ביטחוני תחקיר בביצוע הצורך במקרה .11

 

 מערכת על או, החברה באתר עבודתו בביצוע יתחיל ולא החברה של לאתר יכנס לא כי מתחייב הקבלן .12

 ריענון יעבור מתמשכת עבודה של במקרה. החברה מטעם ביטחון הדרכת שעבר לפני, הפתוח בשטח ההולכה

 וכל עובדיו, הקבלן על תחול זו ראההו, קבלן הסר למען. החברה לדרישות בהתאם/או ו בשנה מפעם פחות לא

 .זה הסכם לפי הקבלן וחובות מאחריות גורעת אינה והיא השירותים לביצוע מטעמו הבאים

 

ורשומות אחרות  תוכניותמתחייב כי בהתאם לצורך בתום השימוש היומי במסמכים, מפרטים,  הקבלן .13

 הקשורות בעבודה יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור. 

 

 בקשר הקבלן לידי שהגיעו והרשומות המסמכים כל המזמין אל יוחזרו העבודה בתום כי תחייבמ הקבלן .14

  את ששימש אחר ואמצעי פריט וכל אופטית מדיה, דיסקים, מסמכים זה ובכלל השירותים ביצוע ובמהלך

 .העבודה ביצוע לצורך הקבלן

 

 היה שבהם למתקנים הכניסה אישורי את הטבעי הגז נתיבי חברת של הביטחון למנהל להחזיר מתחייב הקבלן .15

 עת ובכל עובד כל של עבודתו בסיום מיד האישור ניתן שבשמו מהעובדים אחד כל של, כאמור באישור צורך

 .זאת שידרוש

 

 :נוספות הנחיות .16

 .השירותים מסמכי אל הנדונות בשירותים לעסוק מורשים שאינם אנשים גישת יאפשר לא הקבלן .16.1

 

 של הביטחון ממנהל בכתב אישור ללא לעבודה הקשורים פרטים יץלהפ או לפרסם אין - פרסום .16.2

 .החברה

 

 .הממונה באישור אלא חברתיות ברשתות העבודה מקום של תמונות להפיץ הקבלן עובדי על איסור חל .16.3

 

 .החברה דרישת לפי סודיות הצהרות על יחתמו הקבלן עובדי - סודיות הצהרות על חתימה .16.4

 

ה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל הביטחון, כמו כן מתחייב חריגה מהנהלים שבנספח זה תעש כל .16.5

 למנהל ביטחון החברה על תקלות בשמירה על נוהלי נספח זה. מיידיתהקבלן לדווח 

 

לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין תחולת החוק  מבלי .17

 להוראות כפופה כך ומתוקף"( החוק) בסעיף זה להלן: " 1998 –ח "התשנלהסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, 

"( בכל הנוגע לביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות הביטחון גופי: "זה בסעיף)להלן  והמשטרה"כ, השב

חיוניות, כהגדרתן בחוק, ולאבטחה פיזית של המתקנים. לפיכך, מובהר בזאת, למען הסר כל קבלן, שביצוע 

 וף לאישור גופי הביטחון או מי מהם וכי יתכן שיחולו שינויים עקב הוראות גופי הביטחון. השירותים כפ
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במקרה כאמור תורה החברה לקבלן לבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי הביטחון והקבלן 

 מתחייב לעשות כן. 

 

 

 על החתום: באנוה יולראי
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 תצהיר היעדר ניגוד עניינים - 'זנספח 

 
 וד לכב

 )להלן: "החברה" / "נתג"ז"( בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם ____________________ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ.
 "( מצהירים בזה בכתב, כדלקמן:נותן השירותים[ )להלן: "_____________

 זה.  נוובתוקף תפקיד נתג"זל וניהול מלאילאיחסון, תפעול שירותים  ניהננו נותנים תצהיר זה כנות

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כנותן שירותים לחברה  .1
 ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.

ימת ההסכם בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת לקראת חת .2
ו בעל מניות / ני"ע / נאו במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה, כל מידע הקשור בהיות

דירקטורים בתאגיד / בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל גוף 
 אחר רלוונטי, המתחרה בעסקי החברה. 

כלשהו, בין במישרין ובין צרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים האחרים אינם יו ינוו/או עיסוק ינותפקיד .3
 ינואו עיסוק ינוחברה ואין בתפקידכנותן שירותים ל נועם תפקידבעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, 

חברה. במקרה של היווצרות ניגוד כנותן שירותים ל בצע את תפקידנול נוהאחרים כדי לפגוע ביכולת
 יםמתחייב ובישיבות, הננ נו, לרבות במהלך השתתפותכנותן שירותים לחברה נועניינים תוך כדי תפקיד

נו על ניגוד עניינים אפשרי. כמו כן, אנו מתחייבים לנקוט דע ליוו, מיד כשימנכ"ל החברהלהודיע על כך ל
בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין, לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול 

 כמתחייב בחוק.להוראות החברה ו בהתאם

, לא נציע ו/או 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .4
לא ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר 

סקינו ו/או עסקו של אחר, כל טובת הנאה, לרבות סיומו מכל סיבה, עבורנו ו/או עבור אדם ו/או ע
המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין 
בדרך אחרת, במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה 

נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או  ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של
 כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

אנו, לרבות מי שביצע מטעמנו שירותים לפי ההסכם, לא נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או  .5
טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת  בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו

ביצוע ההסכם, אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי 
תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר 

 סיום ההסכם מכל סיבה. 

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או לא שידלנו ו/או שיתפנו  .6
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי / סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל הסכם 

  ו/או הזמנה הנובעים ממנו, וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

ן ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרי .7
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית, וכן לא 

 נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

מטעמנו אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי  .8
שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים 

 על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו. 

 להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו. יםמתחייב והננ  .9
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בתוקף  נוהחלות עליאו הסכם פי הוראות כל דין על  ינוכדי לגרוע מחובות וז תנוצהרהאין באמור ב .10
   חברה.כנותן שירותים ל נותפקיד

הננו מצהירים, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את כל  .11
 הוראותיה.

 

 ולראיה באנו על החתום בשם נותן השירותים:
 

 
 
 

 אישור
 

_ הופיע/ה _________ ביום_____ מאשר/ת בזאת כי __________ מס' רישיון ____אני הח"מ עו"ד___
____________ אשר זיהה/זיהתה ______' מר/גב _______________________ ברחוב במשרדיבפני 

ולאחר ישי( _________ / )המוכר/ת לי באופן אאמצעות ת.ז. מס'___________עצמו/עצמה ב
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 .ו בפניוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעיליעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 
 

               ___________________ 
 ד"חותמת עוחתימה ו        
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  נספח ביטוח - 'חנספח 

 אישור עריכת ביטוחי הקבלן

 

 ___________ תאריך

 לכבוד

 "(החברה)להלן: " הגז הטבעי לישראל בע"מ חברת נתיבי

 אביב-תלמגדל עתידים, קרית עתידים, מ

 

מלאי )להלן:  וניהול תפעולעם הסכם למתן שירותים של אחסון,  אישור עריכת ביטוחים בקשר הנדון:

"השירותים"( מיום ___________ )להלן: "ההסכם"( שנחתם בין החברה לבין 

 _______________ )להלן: "הקבלן"(

 

רותים יאת הביטוחים  המפורטים  להלן בקשר עם מתן הש הקבלןננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם ה

 שבנדון:כמוגדר בהסכם 

 

 כלפי צד שלישיאחריות ביטוח  .1

 

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 3,000,000גבולות האחריות: בסך של 

 

ה את חבותו על פי כל דין של הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם הפוליסה מכס

 ןלעובדיה למדינת ישראל מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לחברה,  -לצד שלישי )גוף ו/או רכוש( 

 , בקשר עם ובגין מתן השירותים.ןולבאים מטעמ

הפוליסה אינה כוללת כל חריג בדבר תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי, מכשירי הרמה, טעינה 

 וכלפי בגין חבותת, ופריקה, בהלה, אש התפוצצות, דבר מזיק במאכל או במשקה, הרעלה, שביתות והשבתו

 . משנה וקבלני קבלנים

 

הקבלן קשר למעשי או מחדלי החברה, עובדיה ו/או מנהליה  בשל ה לכלול את אחריות הפוליסה מורחבת

 .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו

 

  מעבידים אחריותביטוח  .2

 

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 5,000,000ות: בסך של גבולות האחרי

 

על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן וכל הבאים מטעמו 

כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב  מקצועית בגין פגיעה גופנית ו/או מחלהבגין  הקבלןפגומים בגין חבות 

הפוליסה תכלול את החברה, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל ותים.עבודתם במתן השיר

 עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.
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 מחסנים בעלי יותאחרביטוח . 3

 

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 1,000,000גבולות האחריות: בסך של,

 

ת לרבות חבו ובין היתר על פי חוק השומרים בגין טעות ו/או השמטה, על פי דין, הקבלןאת אחריות  מבטחה

 .ירותי האחסון הניתנים על ידו ם שבקשר ע ובגין קבלני משנה שיועסקו על יד

הפוליסה תכלול את החברה, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או 

 מעבידים של הנפגע.

 

 קצועיתמ אחריותביטוח  .4

 

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 קופת הביטוח.$ למקרה ובסה"כ לת 1,500,000גבולות האחריות: בסך של 

 

בגין הפר חובה הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הקבלן ו/או הבאים מטעמו 

תוך כדי ו/או  ו/או מי מטעמו  הקבלןהשמטה של  אוטעות , רשלנות, או מחדל במעשה שמקורהמקצועית, 

פר חובה כאמור על ידי מי בגין ה הקבלןעקב ו/או בקשר למתן השירותים. לרבות אחריותו השילוחית של 

 תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.מטעמו.  

 :בקשר עם הכוללת כל  הגבל אינההפוליסה 

 הקבלן.מצד עובדי אי יושר 

 בעקבות מקרה ביטוח.עיכוב השהייה או 

 עט זיהום סביבתי מצטבר.זיהום למ

 אבדן מסמכים.

 נזק כספי או פיננסי.

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה

ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של 

 שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה וזאת כנגד תוספת פרמיה. ביטול פוליסה זו או

הקבלן קשר למעשי או מחדלי החברה, עובדיה ומנהליה בשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת

 .והפועלים מטעמו

  

 כללי. 4

 

 הפוליסות המפורטות  לעיל תהיינה כפופות  להוראות הבאות:

ה, חברות בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם, בעלי החברזכות לתחלוף כנגד העל אנו מוותרים 

מם. ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ו/או מי מטע ו/או מדינת ישראל מניותיהן וחברי הדירקטוריון

 לנזק בזדון.

והן  ו/או מדינת ישראל החברההפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י 

על כל טענה ו/או  יםמוותראנו ין זה יולענשל החברה ללא קשר לפוליסות בטוח  יטוח ראשוניבמהוות 

כל סעיף בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או  בדבר שיתוף ביטוחיכם.כלפי מבטחיכם דרישה 

 מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפיכם.

הודעה  כםל אלא אם כן תימסראו לא יחול בהן שינוי לרעה, א תצומצמנה, לא תבוטלנה הפוליסות הנ"ל  ל

 יום מראש. 30ו לעשות כן לפחות נבדואר רשום על כוונת
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אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו מזכותה של החברה לקבלת 

 שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל.

 ן ישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל.מוסכם כי הקבל

 

אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור 

 באישור זה, 

 

 

 בכבוד רב,

 

________________       __________________  _______________ 

 תפקיד החותם                      שם החותם              חתימת המבטח וחותמת
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 שימוש איו התחייבות לסודיותכתב  – 'טנספח 

 
 לכבוד 
 "("זנתג" / "החברה)" בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 

 שימוש איהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

 

 בזה מצהירים"( הקבלן[ )"שותפות[ ______________ ]ח.פ./ מלא"מ _________________ ]שם הח אנו

 :כדלקמן בכתב

 

מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל  .1

שימוש, לצורך עצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע 

 לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת/או בשם ועבור ובע"מ  לישראל הטבעי הגז נתיבי חברתקשור להו/או 

, ה"(, לרבות, מבלי למעט, פעילותהחברהזה בקשר למערכת ההולכה לגז טבעי )להלן: " ובכללבע"מ 

, עובדיה ונושאי המשרה בה, כל גוף או אדם הבא עם מי העסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקי

ה ו/או חברעל ידי ה, אשר יגיע, יימסר לנו חברהבמגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של ה חברהמה

באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל 

 "(. המידע הסודימקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, מתוך שמיעה, ראיה או עיון )להלן: "

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בין  לצורך כתב התחייבות זה כולל, לשם הדגמה בלבד -" סודי מידע" 

השאר, גם ידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בע"פ( לרבות בקשר למיקום 

ומאפייני מערכת ההולכה לגז טבעי, נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, 

לים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מוד

מכירות, מחקרי ישימות, מחקרים ארגוניים, מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה, מכשירים, 

, חברהמתקנים, מוצרים ושירותים, תכונות מוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימת לקוחות ה

ר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקש

ה, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכלים וחשבונאים, לרבות, מבלי חברה

ה, רכישות ומכירות חברלמעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי ה

של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של ה, מערכת ההפעלה חברהמבוצעות או מתוכננות על ידי ה

, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור חברהה וארכיבי החברה

ה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע חברבמישרין ו/או בעקיפין ל

, כל מידע למעטאו הקשור בכך בכל צורה שהיא,  חברהשל ה סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה

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  .2

דעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על הצריכים ל

 .החברהובכתב מאת  מראש( , אלא באישור מפורש שימוש איהתחייבות לשמירת סודיות ו

 

אנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהוה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייבים לא  .3

המידע באופן כלשהוא, אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר לעשות העתקים מן 

 האמור.
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אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו  .4

ול לגרום כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא, על

נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות  חברהל

 כאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת.

 

או הננו מודעים לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה, כולן  .5

נזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מיד עם קבלת דרישה  חברהמקצתן, עלול לגרום ל

הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 

לפיצוי או שיפוי  ו/או תרופה אחרת העומדת להן על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת

 כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור. חברהשתהא ל

 

אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות  .6

אחרים שאנו צד לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר 

 ה. האמור בהסכם ז

 

זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח  התחייבות ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב .7

 או מכוח הדין.   הסכם

 

אנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישה ראשונה מהחברה, בכל  .8

פורט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או עת, להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמ

, בין אם נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה נובשליטתו של כל אדם אחר מטעמ

 מתחייבים אנו כןו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן החומר ו/או המסמך על ידינו. 

 של ובכתב מראש אישור לנו ניתן אם אלא, כאמור מידע/או ו מסמך כל החברה לחצרי מחוץ להוציא שלא

 .האמור האישור לתנאי ובכפוף החברה

 

, שינוי מבנה חברהחייב אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או שליטה בתהתחייבותנו על פי מסמך זה  .9

תנים בזה את הסכמתנו לקיום ארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר. לפיכך, הננו נו

כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו  זה התחייבות כתבנו על פי יכלל התחייבויות

 הסכם. הנו על פי יאליו כלל התחייבויות

 

אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה,  .10

יבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ואנו מתחי

ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים, על מסמך 

 "התחייבות לשמירת סודיות" בנוסח אשר תמציאו לנו.

 

לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו  רההחבמובהר כי אין באמור בהתחייבות זו  כדי לחייב את  .11

 . החברהבשקול דעתה המוחלט של 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, משום  החברהעוד  מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי  

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  .12

 התחייבות לכתב ניגודשימוש ב בו ולגוף ו/או לחברה אשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעש

 .זה
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זה על כל חלקיו, והבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל  התחייבותהננו מצהירים כי קראנו היטב כתב  

 הוראותיו  ללא הגבלת זמן.
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 ניהול הבטיחות באתר, סקר סיכונים ופיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות -' ינספח 

 

הבטיחות, תיישם החברה את שיטת הניקוד, על מנת להמריץ את הקבלן לפעול בדרך אפקטיבית להבטחת 

 אזהרות וחיובים על פי העקרונות האלה:

 

 ( נקודות בגין ליקויי בטיחות:1

 

 נקודות. 5 -ראשון  ליקוי (א

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר  (ב

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר שני  (ג

 נקודות.  25 -ליקוי חמור  (ד

 

בטיחות וסיווגם, נתונה למפקח, ליועץ הבטיחות מטעם החברה ( הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים ל2

 או לכל ישות מוסמכת אחרת מטעם החברה.

 

 ( גובה החיוב:3

 

 תועבר לקבלן אזהרה בכתב ללא חיוב.  -נקודות  5 (א

 תועבר לקבלן אזהרה חמורה בכתב ללא חיוב. -נקודות  10 (ב

 ₪. 1000בה של תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגו -נקודות  15 (ג

 ₪. 3000תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה  -נקודות  25 (ד

 

( פעולת הטלת החיוב תאפס את צבירת הנקודות ובכך תיתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור מתמיד 4

 ולהבטיח רמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

 

 .( החיובים ייגבו בדרך של ניכוי גובה החיוב מהתשלום לקבלן5
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