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הסכם לביצוע חפירת הצלה ארכיאולוגית
בין:

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (ח.פ)531416124 .
ממגדל עתידים ,קומה  ,11קריית עתידים
תל אביב ( 6358313ת.ד)58377 .
טלפון ;11-6971431 :פקס11-5633193 :
(להלן" :החברה");

מצד אחד;

לבין:

_____________________ (ח.פ)__________ .
מרח' _____________
טלפון ;____________ :פקס_______________ :
(להלן" :הקבלן");

מצד שני;

הואיל

והחברה פרסמה הליך של מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה
ארכיאולוגיות (מס' ( )INGL/TENDER/2019/21להלן" :המכרז");

והואיל

והקבלן הגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה על ידי החברה כזוכה במכרז;

והואיל

והקבלן מעוניין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה כקבלן עצמאי;

והואיל

והחברה מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך קבלת השירותים המפורטים בהסכם
זה וזאת בכפוף לזכיית הקבלן בהליך/ים שיבוצע/ו מכוח המכרז;

והואיל

והקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על
הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות בהצעתו למכרז ובהסכם זה;

והואיל

ובכפוף להוראות כל דין ,הצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את תנאי
ההתקשרות ביניהם.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .3הגדרות
בהסכם זה תהא למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"האתר"

-

"הבקשות להצעות"

-

"ההסכם"

-

"הממונה"

-

"המפרט הטכני
המיוחד"
"הפרויקט"

-

המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם ו/או מעליהם ,יבוצע
הפרויקט ,כהגדרתו להלן ,לרבות מקרקעין אחרים שיועמדו
לרשות הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט או בקשר אליו.
הזמנת החברה להציע הצעות להיכלל במאגר קבלנים לביצוע
חפירות הצלה ארכיאולוגיות (סימוכין )127931 :והזמנת החברה
להציע הצעות מכוח המכרז ,הכוללות כחלק בלתי נפרד מהן כל
מסמך שצורף אליהן ,לרבות הסכם זה ,וכל מסמך אחר
שהבקשות מפנות אליו במפורש גם בהיעדר צירופו ,והמצ"ב
כנספח י"ג להסכם זה.
הסכם זה לביצוע חפירת הצלה ארכיאולוגית וכן הבקשות
להצעות על כל נספחיהם ,חתומים ע"י החברה והקבלן ,וכל מסמך
אחר שההסכם ו/או הבקשות להצעות מפנים אליהם במפורש אף
אם לא צורפו אליהם.
נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות
המוקנות לו בהסכם  -סמנכ"ל ההקמה של החברה או נציג מוסמך
אחר מטעם החברה ,כפי שתודיע החברה לקבלן.
מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לביצוע הפרויקט
(כהגדרת מונח זה להלן) ,המפורטים בנספח ב' להסכם.
החפירה הארכיאולוגית המצוינת במפרט הטכני המיוחד,
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"הצעות הקבלן"

-

"השירותים"
"וועדת ההיגוי"
"חפירת הצלה"

-

"יום" " /ימים"

-

"צו התחלת עבודה"

-

"רשות מוסמכת"

-

המיועדת לביצוע באתר המצוין במפרט ,בשטח המסומן בתשריט
העקרוני למיקום החפירה המצ"ב כנספח א' להסכם זה ,המצוי
בתוואי הפרויקט של החברה המצוין במפרט הטכני המיוחד.
הצעות הקבלן כפי שהוגשו למכרז ולכל הליך שיבוצע מכוחו וכפי
שאישרה אותן החברה על מנת לבחור בקבלן כזוכה לצורך ביצוע
השירותים (כהגדרת מונח זה להלן) ,המצ"ב כנספח ט"ו להסכם
זה.
שירותי הקבלן המפורטים בסעיף  4להלן.
סמנכ"ל ההקמה של החברה וחבר הנהלה מטעם הקבלן.
חפירת כל השרידים הארכיאולוגיים באתר ,על פי הוראות הסכם
זה והוראות חוק העתיקות ,התשל"ח( 3278-להלן" :חוק
העתיקות") ,ובמקרים מסוימים לגביהם תתקבל החלטה
ספציפית ע"י החברה ,חפירת הצלה עשויה להיות גם חפירת
בדיקה או כל חפירה ארכיאולוגית אחרת שתוגדר ע"י החברה,
והוראות הסכם זה יחולו על חפירות כאמור בשינויים המחויבים.
ימים קלנדאריים (כולל ימי שישי ושבת ,ערבי חג ,ימי חג וימי
שבתון) ,אלא אם נקבע במפורש אחרת במסמכי ההסכם.
הוראה בכתב מהחברה המורה לקבלן להחל בביצוע הפרויקט
במועד שנקבע בה.
כל רשות שלטונית או מעין שלטונית ,לרבות וועדה מקומית וועדה
מחוזית לתכנון ובניה ,רשות מקומית ועירונית ,רשות הכבאות,
הג"א ,משטרה ,חברת חשמל ,בזק וכיו"ב.

 .9מבוא ופרשנות
 .9.3המבוא להסכם זה ונספחי ההסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .9.9כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצרכי פרשנות.
 .9.1במקרה של סתירה או אי התאמה בין איזה ממסמכי המכרז ו/או הליך שבוצע מכח המכרז,
ובהיעדר קביעה מפורשת אחרת של סדר העדיפות במסמכי ההסכם ,יחולו סדרי העדיפות
כמפורט להלן ( כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלהלן עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא
אחריו ברשימה שלהלן) .בהיעדר התייחסות בהסכם על נספחיו יחולו הוראות סעיף 33.6
להלן.
לעניין התמורה ותנאי התשלום:
א .ההסכם למעט הצעות הקבלן
(נספח ט"ו) והצעת המחיר
(נספח י"ד);
ב .הבקשה להצעות של ההליך
שבוצע מכוח המכרז;
ג .הבקשה להצעות שבמכרז;
ד .הצעת המחיר (נספח י"ד);
ה .הצעות הקבלן (נספח ט"ו).

לעניין ביצוע הפרויקט:
א .הנחיות הממונה;
ב .המפרט הטכני המיוחד (נספח ב');
ג .הנחיות רשות העתיקות (נספח ג');
ד .התשריט העקרוני למיקום החפירה
נשוא ההליך מכוח המכרז (נספח א');
ה .דו"ח החפירה האחרונה שבוצעה באתר (נספח ד');
ו .המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה
הבין משרדית ליד משרד הביטחון (לא מצורף);
ז .יתר נספחי ההסכם למעט הצעות הקבלן (נספח ט"ו);
ח .נספחי הבקשה להצעות של ההליך שבוצע מכוח המכרז;
ט .נספחי הבקשה להצעות שבמכרז;
י .גוף ההסכם;
יא .גוף הבקשה להצעות של ההליך שבוצע מכוח המכרז;
יב .גוף הבקשה להצעות שבמכרז;
יג .הצעות הקבלן (נספח ט"ו).

 .9.4אין תוקף להסתייגות או לסטייה של הקבלן מהוראות ההסכם על נספחיו ,אלא אם אושרה
במפורש ובכתב על ידי החברה.
 .9.5הוראות ההסכם שמטבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע הפרויקט או סיום
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ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,לרבות ומבלי למעט ,ההתחייבות לעניין סודיות ,ימשיכו
לחול על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא.
 .9.6מורכב הקבלן ממספר יחידים ו/או חברות ו/או שותפויות וכיו"ב ,חייב כל אחד מהם במלוא
ההתחייבויות לפי הסכם זה ביחד ולחוד.
 .9.7כל 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.
 .9.8מקום שנקבע בהסכם כי הוראה היא מעיקריו  -אין בכך כדי לגרוע מעצם יסודיותן של
הוראות אחרות בהסכם ,לפי נסיבות העניין.
 .1תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם לעניין הפרויקט
 .1.3הקבלן מתחייב ,כי מיד עם קבלת ההודעה על זכייתו בהליך שבוצע מכוח המכרז ,יפנה אל
רשות העתיקות בבקשה לקבלת רישיון לביצוע החפירה הארכיאולוגית נשוא ההליך הנ"ל
(להלן" :הרישיון") ויעשה כל מאמץ על מנת לקבל את הרישיון בהקדם האפשרי.
 .1.9העתק צילומי של הרישיון יומצא לממונה.
 .1.1היה ובתוך  35ימים ממועד קבלת ההודעה על זכיית הקבלן בהליך שבוצע מכוח המכרז לא
יקבל הקבלן את הרישיון ,החברה תהא רשאית להודיע על בטלותו של הסכם זה לעניין
הפרויקט ,ההתחייבויות ההדדיות לפי ההסכם לא יכנסו לתוקף ,החברה תהא רשאית
לפנות לכל קבלן אחר לצורך ביצוע הפרויקט ,ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל
כך .בנוסף ,במידה שיתברר לחברה שהקבלן הטעה אותה במודע לגבי יכולתו להשיג את
הרישיון ,החברה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע של הקבלן בגין נזקים שייגרמו לה
בעקבות אי קבלת הרישיון במועד .למען הסר ספק ,מובהר כי התנאי הקבוע בסעיף זה לעיל
הינו תנאי מתלה לתוקפו של ההסכם לעניין הפרויקט.
 .4שירותי הקבלן
 .4.3החברה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו את ביצוע הפרויקט ,וזאת
בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה על נספחיו ,לרבות התשריט העקרוני למיקום החפירה
נשוא ההליך מכוח המכרז (נספח א') ,המפרט הטכני המיוחד המצ"ב כנספח ב' להסכם זה,
הנחיות רשות העתיקות המצ"ב כנספח ג' להסכם זה ודו"ח החפירה האחרונה שבוצעה
באתר המצ"ב כנספח ד' להסכם זה.
 .4.9מובהר בזאת ,כי ביצוע הפרויקט יכלול את כל העבודות הכרוכות בביצוע החפירה
הארכיאולוגית המצוינת במפרט הטכני המיוחד ,בהתאם לכל דין ועל פי הנחיות רשות
העתיקות (נספח ג') ,ולרבות כל עבודה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן לפי הסכם זה ובכלל זה
עבודות ארעיות הדרושות לכל מטרה הקשורה בביצוע הפרויקט ,והכל עד לקבלת "מכתב
שחרור" מרשות העתיקות.
 .4.1מובהר ,כי השלמת הפרויקט משמעותה אך ורק המצאת "מכתב שחרור" ,דהיינו ,מכתב
חתום על ידי רשות העתיקות בו היא מאשרת כי האתר "משוחרר" והחברה יכולה להתחיל
בביצוען של עבודות הפיתוח המתוכננות בו ,וכן תעודת גמר מהחברה (כמפורט בסעיף 39.1
להלן) .במידה שתתקבל דרישה מרשות העתיקות לביצוע "עבודות שימור" שבגינן לא
יתקבל "מכתב שחרור" לאתר ,השלמת הפרויקט תהא עם קבלת אישור הממונה על גמר
ביצוע השירותים .מובהר ,כי עבודות השימור לא תהיינה כלולות במסגרת שירותי הקבלן.
הקבלן יהא פטור מהצגת "מכתב שחרור" במידה שרשות העתיקות תסרב להמציא את
המכתב מסיבות שאינן בשליטת הקבלן ובכפוף לכך שיסיים את חפירת ההצלה לשביעות
רצון החברה.
 .5ביצוע החפירה
 .5.3החפירה תבוצע על ידי הקבלן על פי הנחיות רשות העתיקות (נספח ג') ,בריבועים בגודל של
 1מ'  1 Xמ' .היקף החפירה הראשוני יהיה כמפורט וכמוגדר במפרט הטכני המיוחד (נספח
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ב ').
על אף האמור לעיל ,לחברה תהא הזכות להורות במקרים מסוימים ובשטחים מסוימים על
חפירה שלא בריבועים של  5מ'  5 Xמ' .התשלום בגין החפירה בשטחים כאלה יחושב כחלק
יחסי על פי המ"ר שיחפרו ,לפי המחיר ליחידה לריבוע ששטחו  95מ"ר הקבוע בהצעת
המחיר (נספח י"ד).
 .5.9החפירה תבוצע בהתאם להוראות ההסכם וכל דין והנחיות הממונה ,במיומנות וברמה
מקצועית מעולה ,תוך הקפדה על לוח הזמנים ומועדי ביצוע הפרויקט שנקבעו בהליך שבוצע
מכוח המכרז או על פיו ,ותוך הקפדה על כללי הבטיחות המחייבים.
 .5.1הפרויקט יבוצע לשביעות רצונם המלאה של הממונה והחברה.
 .5.4החברה תעמיד לרשות הקבלן את האתר לשם ביצוע הפרויקט ,בהתאם ללוח הזמנים
ולמועדי ביצוע הפרויקט שנקבעו בהליך שבוצע מכוח המכרז או על פיו .מובהר ,כי לקבלן
לא תוקנה כל זכות לגבי האתר ו/או לגבי מתקנים ומבנים הנמצאים בו.
 .5.5עם תחילת ביצוע הפרויקט ,הקבלן ימנה את בעל הרישיון כאחראי ליישום דרישות
הבטיחות ותוכנית הבטיחות שהוכנה על ידי ממונה הבטיחות של הקבלן .בעל הרישיון יהא
נוכח במקום ביצוע השירותים במשך כל ביצועם וישגיח ויפקח על אופן ביצועם .בעל
הרישיון ייחשב כבא כוחו של הקבלן לצורך קבלת הוראות והנחיות החברה .בעל הרישיון
יהא אחראי ,בין היתר ,על העובדים בפרויקט ועל הבטיחות באתר ובשירותים .מבלי לגרוע
מיתר זכויותיה של החברה על פי הסכם זה ו/או על פי הדין ,במידה שבעל הרישיון לא יהא
נוכח כאמור בסעיף זה לעיל ,תופסק עבודת הקבלן ויחולו הוראות סעיף  7.31להלן .כל
הוראה או הודעה שתימסר לבעל הרישיון תיחשב כאילו נמסרה לקבלן ,וכל הוראה או
הודעה שתימסר על ידי בעל הרישיון תיחשב כאילו נמסרה על ידי הקבלן.
 .5.6החברה תהא רשאית להכניס לאתר מודד מטעמה (להלן" :המודד מטעם החברה").
המדידות אשר יבוצעו על ידי המודד מטעם החברה וכן ממצאיו יחייבו את הקבלן ,אלא אם
יוחלט אחרת על ידי החברה.
 .5.7הקבלן ינהל במהלך ביצוע חפירת ההצלה פנקס כללי ,כהגדרת מונח זה בתקנות הבטיחות
בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח ,3288-בצורה ובמספר העותקים אשר ייקבע על ידי
הממונה .בין היתר ,יירשמו בפנקס הנ"ל מידי יום ביומו מספר העובדים המועסקים באתר,
ההתקדמות בביצוע החפירה נשוא הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים ,תאונות עבודה וכל
אירוע חריג אשר אירע באותו היום ,כל ההנחיות וההוראות של הממונה ופרטים אחרים
שיש לרשמם לפי דרישת הממונה ,לרבות הבקשות ,התלונות והתביעות של הקבלן או כנגד
הקבלן.
כל דף של הפנקס הכללי ייחתם בתום הרישום בו ,על ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך,
ולאחר מכן על ידי הממונה .הרישומים החתומים בפנקס הכללי ישמשו כראייה בין
הצדדים על העובדות הכלולות בהם.
 .5.8גילוי עתיקות וממצאים ארכיאולוגיים
א .הפרויקט נועד לצורך "שחרור" שטח האתר לפיתוח ,על ידי קבלת "מכתב שחרור"
מרשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות ,או כל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף
מעת לעת.
ב .הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שהחפצים והשרידים אשר יחשפו באתר הם נכסיה של
מדינת ישראל.
ג .הקבלן וכל מי מטעמו מתחייבים בזה ,כי בכל פרסום שייזמו בקשר עם החפירה
באתר יוזכר שמה של החברה כיוזמת ומממנת החפירה.
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ד .בתוך שבוע ממועד סיום החפירה ,הקבלן ימציא לחברה "דו"ח ליזם" ,הכולל דיווח
על ממצאי החפירה ,ויעביר העתק ממנו לידי רשות העתיקות ,הכל בתיאום עם רשות
העתיקות .הדו"ח יימסר ב 5-עותקים קשיחים ובפורמט דיגיטלי .למען הסר ספק,
מובהר כי לא תשולם על ידי החברה כל תוספת תמורה בגין הכנת והעברת הדו"ח
הנ"ל.
ה .מובהר ,כי האמור בסעיף זה לעיל הינו תנאי יסודי בהסכם שהפרתו הינה הפרה
יסודית לכל דבר ועניין.
 010.שינויים בשירותים
א .הקבלן לא ישנה דבר הכלול בהסכם לרבות בקשר להיקף ,אופן הביצוע ,לוח הזמנים
והטובין/חומרים שנקבעו לביצוע השירותים ,אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
ב .לחברה נתונה אופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנסיבות המקרה ,בכל עת
ומכל סיבה ,להורות על שינוי בפרויקט ,בשיטת ביצועו או בהיקפו ,לרבות בזמינות
הקבלן ,לוח הזמנים ,הציוד שבשימוש וסוג החפירה ,והכל מבלי שייפגעו התעריפים
שבהצעת המחיר (נספח י"ד) .ככל שתתבצע הגדלה של הפרויקט ו/או היקפו בהתאם
להוראות ס"ק זה לעיל ,היקף ההגדלה לא יעלה על  911%מהיקף השירותים
המקורי .ככל שתתבצע הקטנה של הפרויקט ו/או היקפו בהתאם להוראות ס"ק זה
לעיל ,היקף ההקטנה לא יעלה על  95%מהיקף השירותים המקורי.
על אף האמור לעיל ,במידה שהחברה תורה לקבלן להמשיך בביצוע חפירת הצלה
לאחר סיום ביצועה של החפירה הכלולה בהיקף החפירה הראשוני ופינוי כל הציוד
והחומרים של הקבלן מהאתר (להלן" :חפירת ההמשך") ,וככל שהיקף חפירת
ההמשך לא יעלה על  51%מהיקף החפירה הראשוני ,התמורה בגין חפירת ההמשך
תהא התמורה הקבועה בהצעת המחיר בתוספת של .5.%
ערכם של שירותים נוספים שלא נקבע עבורם מחיר בהצעת המחיר ייקבע במסגרת
משא ומתן בין הצדדים .ערך השירותים שייקבע כאמור ישקף מחירים ששולמו
לקבלן עבור עבודות שבוצעו על ידו בעבר ומחירי שוק ,וייקבע בשים לב לעלויות
הכרוכות בהם ולתעריפים הקבועים בתקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות),
התשס"א .9113-ככל שלא ייקבע ערך כאמור והקבלן לא ידרוש את קביעתו בטרם
ביצוע השירותים הנוספים דלעיל ,יראו את הקבלן כאילו ויתר על הדרישה לחלוטין
והוא יהיה מושתק ומנוע להעלותה.
ג .השינויים המפורטים בסעיף (5.2ב) לעיל יתבצעו בהתאם להודעה בכתב שתישלח
לקבלן.
ד .כל ההוראות המפורטות בהסכם זה ,לרבות ההוראות לגבי מועדי הביצוע ,התמורה
ותנאי התשלום ,תחולנה במלואן גם על השינויים המפורטים בסעיף (5.2ב) לעיל,
למעט כמפורט אחרת.
ה .הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי כאמור בסעיף (5.2ב) לעיל ,ויובהר כי אין הקבלן רשאי
לעכב ביצועו של השינוי מפאת מחלוקת ביחס לגובה התמורה המגיעה לקבלן בגין
אותו שינוי ,אם בכלל.
ו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי
הנדרש בשירותים מיד עם היוודע לו עליו .שינוי אשר לא הודיע עליו הקבלן מיד עם
היוודע לו על הצורך בו ,ייחשב כשינוי אשר אינו דרוש לדעתו והוא יהיה מושתק
ומנוע מלהעלות את הצורך בו.
 .6ציוד וחומרים
 .6.3הקבלן מתחייב לספק על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו את כל הציוד ,המתקנים,
האביזרים ,החומרים וכל הדברים האחרים ,הדרושים לביצועם היעיל של השירותים בקצב
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הדרוש (להלן" :חומרים וציוד") .הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע השירותים
בחומרים וציוד מעולים ובעלי תו תקן ,במידה וקיים .החברה לא תספק לקבלן חומרים
וציוד ,למעט כמצוין אחרת בהסכם.
 .6.9הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשמירת החומרים והציוד אשר יובאו על ידו למקום ביצוע
השירותים .מובהר בזאת ,כי אף אם תהא מטעמה של החברה שמירה באזור ביצוע
השירותים ,אין הדבר פוטר את הקבלן מאחריותו כאמור לעיל ,ובכל מקרה החברה ומדינת
ישראל לא תהיינה אחראיות באף צורה שהיא לתקינותם של החומרים והציוד ו/או
לשלמותם .כמו כן ,הקבלן יהא אחראי לתיקונם והחלפתם של החומרים והציוד במידת
הצורך ,על חשבונו ,באופן שלא יפגע בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט (אלא אם יינתן אישור
בכתב מהחברה) ובביצועם היעיל של השירותים.
 .6.1הקבלן אחראי שהובלת החומרים והציוד אל מקום ביצוע השירותים וממנו תיעשה ,ככל
האפשר ,בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת ,ובהתאם להיתרים ,תעודות משלוח
ורישיונות תקפים ככל הנדרש לצורך ביצוע אותה הובלה.
 .6.4סופקו חומרים וציוד מסוימים על ידי החברה  -לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של
הקבלן לטיב השירותים .כמו כן ,סיוע מצד החברה ו/או מי מטעמה באספקת חומרים וציוד
לא יהיה בו כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לרבות בשל תקלה,
עיכוב ואי אספקת הנ"ל.
 .6.5עם גמר ביצוע השירותים ,הקבלן יחזיר לחברה את כל החומרים והציוד שהועמדו לרשותו
על ידי החברה ו/או אשר החברה שילמה בגינם לקבלן ,בצירוף רשימה מפורטת של
החומרים והציוד שנוצלו על ידו בביצוע השירותים .חומרים וציוד שלא הוחזרו כאמור,
תקוזז עלותם מהתמורה שבהסכם זה.
 .7לוח זמנים וכוח עליון
 .7.3הקבלן מתחייב לבצע את השירותים תוך עמידה בלוח הזמנים המפורט במפרט הטכני
המיוחד (נספח ב').
השירותים יבוצעו ברציפות ,על בסיס עבודה במקביל ובמספר קבוצות עבודה תוך נקיטת
כל אמצעי הבטיחות הנדרשים.
 .7.9למען הסר ספק ,מובהר כי לא תשולם על ידי החברה כל תוספת תמורה בגין התמשכות
השירותים מכל סיבה שהיא מעבר ללוח הזמנים שבהליך שבוצע מכוח המכרז או שנקבע
מכוחו של ההליך הנ"ל ,לרבות עקב שינויים כאמור בסעיף (5.2ב) לעיל ,והקבלן לא יהא
זכאי לתמורה כלשהי בגין התמשכות כאמור.
 .7.1אם בכל עת שהיא ,החברה תמצא כי אופן הפעולה של הקבלן או היעדר פעולה מצידו
עשויים לגרום לכך שהקבלן לא יעמוד במועד שנקבע לתחילת ביצוע השירותים ,ו/או שקצב
ביצוע השירותים איטי מכדי להבטיח את השלמת השירותים או כל חלק מהם בלוח הזמנים
דלעיל ,תודיע על כך החברה לקבלן והקבלן יודיע לחברה על הפעולות שבכוונתו לנקוט כדי
להבטיח את התחלת  /השלמת ביצוע השירותים בהתאם ללוח הזמנים.
 .7.4במידה שהקבלן לא יעמוד במועדים הקבועים בלוח הזמנים לביצוע ,ולא ינקוט לדעת
החברה באמצעים מספיקים להשלמת ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה ונספחיו ,יהווה
הדבר הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן ,זאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים המוקנים
לחברה לפי הסכם זה והדין ומזכויותיה של החברה לפי ההסכם והדין.
 .7.5כאמור לעיל ,השלמת השירותים על פי הסכם זה תיחשב אך ורק לאחר קבלת "מכתב
שחרור" מרשות העתיקות וקבלת תעודת גמר מהחברה ,כמפורט בסעיף  39.1להלן .על אף
האמור ,הקבלן יהא פטור מהצגת "מכתב שחרור" במידה שרשות העתיקות תסרב להמציא
את המכתב מסיבות שאינן בשליטת הקבלן ובכפוף לכך שיסיים את ביצוע השירותים
לשביעות רצון החברה.
הודעת רשות העתיקות לפיה יש צורך ב"עבודות שימור" לא תיחשב כ"מכתב שחרור".
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במידה שתתקבל דרישה מרשות העתיקות לביצוע "עבודות שימור" שבגינן לא יתקבל
"מכתב שחרור" לאתר ,השלמת הפרויקט תהא עם קבלת אישור הממונה על גמר ביצוע
השירותים.
 .7.6ככל שהקבלן לא ישלים את התחייבויותיו על פי הסכם זה בלוח הזמנים שנקבע בהליך
שבוצע מכוח המכרז או מכוחו ,החברה תהא רשאית להיכנס לשטח שבו בוצעו השירותים
ולהשלים את ביצועם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ,על חשבון הקבלן ,זאת מבלי לגרוע
מהתחייבות הקבלן על פי הסכם זה ,לסיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה בלוח הזמנים
שנקבע בהליך שבוצע מכוח המכרז או מכוחו.
 .7.7הקבלן ידווח לממונה בכתב על כל עניין שיש חשש כי ישפיע על התקדמות ביצוע השירותים
או יגרום לחריגה מלוח הזמנים להשלמתם (לרבות מסירת מועד מוצע מעודכן ליישום).
 .7.8מובהר ,כי לוח הזמנים לביצוע השירותים לא ישונה אלא באישור מראש ובכתב של החברה.
בכל מקרה של הסכמת החברה לדחיית המועדים דלעיל ,לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות
הקבלן לפי ההסכם ומכל זכויותיה של החברה לפי ההסכם.
 .7.2מוסכם ,כי אי המצאת מסמך מכל סוג שהוא ו/או אי ביצוע התחייבות כלשהי ע"י הקבלן
לפי הסכם זה ,לרבות אישור עריכת ביטוחים וכיו"ב ,במועדו ,אינה פוטרת את הקבלן
מהתחייבות כלשהי לפי הסכם זה ,לרבות התחייבויותיו בדבר לוח הזמנים.
 .7.31הקבלן יפסיק את ביצוע השירותים ,כולם או מקצתם ,לזמן מסוים ,לפי הוראה מאת
הממונה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על ידי
הממונה הוראה בכתב על כך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ,כי בין היתר ,ככל שלא יהיה נוכח בעל הרישיון
כאמור בסעיף  5.5לעיל ו/או הקבלן לא ימלא את הוראות ההסכם ו/או הממונה ו/או יפר
את הוראות הבטיחות בהתאם להסכם זה ,יופסקו השירותים ויחולו יתר הוראות סעיף זה.
לא תשולם כל תמורה נוספת בגין הארכת לוח הזמנים כאמור בסעיף זה לעיל אלא אם
קבעה החברה אחרת ובהיקף שקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.33נגרם עיכוב בביצוע השירותים על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת
החברה לא הייתה לקבלן שליטה עליהן ולא הייתה לו אפשרות לצפות או למנוע את העיכוב,
רשאי הקבלן לבקש תוך ( 1שלושה) ימים מיום קרות הנסיבות שגרמו לעיכוב ,ארכה
לביצוע/השלמת השירותים או חלקם ,לפי העניין ,והממונה יקבע את היקף הארכה בפקודת
שינויים ,בכפוף למסירת ראיות על ידי הקבלן שהנסיבות האמורות גרמו לעיכוב בביצוע
השירותים וכי נקט בכל המאמצים והאמצעים הסבירים על מנת למנוע ולצמצם את העיכוב
בביצוע השירותים וכל הוצאה בקשר לכך .לא תשולם כל תמורה נוספת בגין הארכת לוחות
הזמנים אלא אם קבעה החברה אחרת ובהיקף שקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.39הופסקו השירותים ,כולם או מקצתם ,לפי הוראות סעיף  7זה לעיל ,ינקוט הקבלן
באמצעים להבטחת ושמירת האתר ,הציוד החומרים הנמצאים בו והגנתם לפי הצורך,
לשביעות רצונו של הממונה ,והכל מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לציוד ו/או החומרים ו/או
השירותים בהתאם להסכם זה.
 .7.31סעיף  7זה הוא מעיקרי ההסכם.
 .8פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים בהשלמת השירותים
 .8.3הקבלן יפצה את נתג"ז בגין כל יום של איחור בהשלמת השירותים כתוצאה ממעשה או
ממחדל של הקבלן ,בסך של  .₪ 9,111הסכום הנ"ל הינו פיצוי קבוע ומוערך מראש ע"י שני
הצדדים ,והחברה תהיה זכאית לגבות פיצוי זה מהקבלן מבלי הצורך להוכיח את נזקיה
בפועל.
 .8.9על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית להוכיח נזקים שנגרמו לה מעבר לסכום הפיצוי
הנ"ל ולתבוע אותם מהקבלן.
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 .8.1החברה תהא רשאית ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לה על פי כל דין ו/או על פי
הוראות ההסכם עקב איחור בהשלמת השירותים ,לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת ,וכן לממש את הערבות הבנקאית שהעמיד הקבלן על פי
ההסכם ולחלט את הסכום המובטח בה.
 .8.4מובהר ,כי תשלום הפיצויים המוסכמים אינו פוטר את הקבלן מהתחייבותו להשלים את
ביצוע השירותים או מכל התחייבות אחרת של הקבלן לפי ההסכם.
 .2אישורים לפי הדין
חלקי הפרויקט שלגביהם ,או שלגבי ביצועם ,קיימים חוקים או הוראות מטעם רשויות
מוסמכות ,יבוצעו בהתאם להם .הקבלן מתחייב להמציא על חשבונו אישורים רשמיים
מהרשויות המוסמכות לגבי התאמת ביצוע הפרויקט לחוקים ולהוראות הנ"ל ,וכן להחזיק בכל
האישורים הנדרשים על פי דין לצורך ביצוע העבודות בפרויקט ,ובין השאר אישורים לפי חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט 3262-ותקנותיו ,ואישורים לפי חוק העתיקות
וכל חיקוק מכוחו .ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתן לקבלן צו התחלת עבודה חלקי לשירותים
להם התקבלו האישורים הרלוונטיים.
 .31פיקוח רשות העתיקות
הקבלן ידאג על חשבונו ,במידה שרשות העתיקות תדרוש ,לפיקוח צמוד  /מדלג וכו' של רשות
העתיקות על אופן ביצוע השירותים על ידי הקבלן ,באופן ובהיקף הנדרשים לצורך הבטחת
ביצוע השירותים באיכות הנדרשת ,בהתאם למפרט הטכני המיוחד.
 .33סמכויות הממונה  -נציג החברה
 .33.3ביצוע השירותים יפוקח כל העת על ידי הממונה .הקבלן מתחייב לבצע את השירותים על פי
הנחיות הממונה ו/או החברה ו/או כל מי מטעמה ,אם וככל שתינתנה ,וכל דין ותקינה
החלים על ביצוע השירותים .אין במתן ההנחיות דלעיל או בהיעדרן כדי לגרוע בדרך כלשהי
מהתחייבויות ואחריות הקבלן לפי ההסכם והדין ,ואין בהן אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן
יקיים את הוראות ההסכם.
 .33.9הממונה יהא רשאי ליתן לקבלן בכתב ,בכל עת תוך כדי ביצוע השירותים ,כל הוראה
הקשורה לביצוע השירותים ,ובין היתר להורות על סילוק ציוד ו/או חומרים ממקום ביצוע
השירותים ,בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה ,בכל מקרה שהציוד ו/או החומרים אינם
תואמים לדרישות ההסכם ונספחיו ,ועל הבאת ציוד ו/או חומרים אחרים התואמים
לדרישות האמורות .למען הסר ספק ,מובהר כי האמור לעיל יבוצע על חשבונו של הקבלן.
 .33.1הממונה רשאי ,בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק ,בנוכחות הקבלן או בהיעדרו ,כל
דבר בקשר לביצוע השירותים ,לרבות באתר ובחצרי הקבלן ,והקבלן מתחייב לסייע לממונה
לשם כך ולשתף עמו פעולה באופן מלא ובכל דרך סבירה.
 .33.4לממונה סמכות מכרעת ובלעדית בכל דבר ועניין הקשור לטיב ביצוע השירותים על פי
ההסכם ונספחיו והוא רשאי לבדוק את טיב הביצוע בהתאם לתכניות ,למפרטים ,לתקנים
ולהוראות שניתנו על ידו בפנקס הכללי.
 .33.5אם וככל שניתנה לקבלן ו/או למי מטעמו הנחיה  /הוראה כאמור לעיל שהקבלן מסתייג
מביצועה ,הקבלן ימסור את הסתייגותו המנומקת בכתב לפי העניין לממונה ו/או לחברה
וזאת מיד לאחר קבלתה ובכל מקרה לפני ביצועה אך מבלי לעכב את לוח הזמנים לביצוע
השירותים ,אלא אם הורתה לו החברה ו/או הממונה אחרת .לא תתקבל הסתייגות כאמור
אם נמסרה על ידי הקבלן רק לאחר ביצוע ההנחיה  /הוראה כאמור.
 .33.6הוראות והחלטות הממונה תינתנה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי הבלעדי לפי עקרונות
מקצועיים מקובלים בתחום השירותים ובהתאם להוראה המחמירה ביותר המיטיבה עם
החברה .האמור יחול גם במקרה של היעדר התייחסות בהסכם על נספחיו ו/או בבקשות
להצעות .הוראות והחלטות הממונה הן סופיות ומחייבות את הקבלן ממועד מסירתן לקבלן
ו/או למי מטעמו והקבלן ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן.
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 .33.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של מחלוקת רשאי הקבלן לפנות אל החברה בכתב על
מנת שהעניין יידון בוועדת ההיגוי אשר תחליט בעניין.
 .33.8לממונה ולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי החברה ,תהא זכות כניסה בלתי מוגבלת
לאתר.
 .33.2הממונה יהא רשאי להורות לקבלן בכל עת תוך כדי ביצוע השירותים על סילוק מהאתר של
כל אדם אשר לדעת הממונה פעל בניגוד להוראות הבטיחות כאמור בהסכם זה ו/או בניגוד
להנחיות הממונה ו/או מכל נימוק סביר אחר .הורה הממונה כאמור ,יסולק האדם שצוין על
ידי הממונה במועד שנקבע על ידו.
 .33.31לממונה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות הקבלן לפי הצעתו ,ההסכם,
הבקשות להצעות והדין בקשר עם ביצוע השירותים .לממונה נתונות רק הסמכויות
כמפורט בהסכם זה ו/או שהוסמך להן במפורש על ידי החברה.
 .39גמר הפרויקט
 34 .39.3ימים לפני סיום החפירה הארכיאולוגית נשוא ההליך שבוצע מכוח המכרז ,יודיע הקבלן
בכתב לרשות העתיקות ולחברה ,כי החפירה נמצאת לפני סיום ויזמין אותם לסיור בדיקה
לצורך קבלת הנחיות אחרונות.
 .39.9בגמר ביצוע החפירה הנ"ל ,יודיע הקבלן לרשות העתיקות ולחברה בכתב ,כי סיים את
החפירה ,ויזמין אותם לסיור אחרון לצורך מסירת האתר .במקביל יפעל הקבלן מול רשות
העתיקות לצורך קבלת "מכתב שחרור" והמצאתו לידי החברה תוך  34ימים מיום מסירת
האתר.
 .39.1עם קבלת "מכתב השחרור" ובמידה שביצוע הפרויקט הניח את דעתו של הממונה ,יקבל
הקבלן תעודת גמר חתומה על ידי החברה (להלן" :תעודת הגמר") .על אף האמור ,החברה
תעביר לידי הקבלן את תעודת הגמר גם אם לא יומצא לה "מכתב השחרור" ,וזאת במידה
שרשות העתיקות תסרב להמציא את המכתב מסיבות שאינן בשליטת הקבלן ובכפוף לכך
שסיים את החפירה נשוא ההליך שבוצע מכוח המכרז לשביעות רצון החברה.
 .39.4החברה ו/או הממונה ו/או מי מטעמה של החברה רשאים לדרוש מהקבלן ,בכל שלב לפני
מסירת תעודת הגמר ,התחייבות בכתב לבצע ולהשלים כל חלק מהפרויקט או כל פרט הימנו
שלא בוצע לשביעות רצונו/ה הגמורה ובהתאם להסכם ,ו/או לציין בתעודת הגמר את אותו
חלק מהפרויקט שטעון השלמה על ידי הקבלן.
 .39.5מסירת תעודת הגמר לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .39.6היום שנקבע בתעודת הגמר ייחשב לכל דבר ועניין כיום השלמת השירותים ,זולת אם נקבע
בתעודה אחרת או אם תעודת הגמר תהא מותנית במילוי פעולות נוספות (במקרה כאמור
ייחשב יום השלמת השירותים כיום מילוי התנאים).
 .31ניקיון האתר
 .31.3הקבלן מתחייב לשמור על חשבונו על תחזוקת האתר ועל ניקיונו ,כולל סביבתו הקרובה
ודרכי הגישה אליו .הקבלן יסלק ממקום האתר ,על חשבונו ,מעת לעת ובכל עת שיידרש ע"י
הממונה ,את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ,לרבות עודפי חפירה /
חציבה והפסולת שתיווצר כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ,לרבות הרחקת גרוטאות ופסולת
אחרת שקדמה לתחילת ביצוע הפרויקט.
 .31.9בגמר ביצוע הפרויקט הקבלן ינקה את האתר מכל אשפה ,פסולת ,לכלוך ,חלקי ציוד,
מתקנים ומבנים זמניים ,לרבות עודפי חפירה  /חציבה אשר הצטברו במקום ,וימסור את
המבנה כשהוא נקי בהתאם לאישור הממונה.
 .31.1הקבלן יפנה את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות,
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והסילוק לאתר ,כולל דרכי הובלת הפסולת אל האתר ,יעשה באחריותו הבלעדית של
הקבלן ,על חשבונו ובאמצעים כדין .מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפינוי הפסולת לאתר
מאושר ,מובהר כי הקבלן יהא חייב להעביר לפי דרישת הממונה פרטים על מקום הפינוי
והאישורים הנחוצים על פי דין.
 .31.4החברה תהא רשאית להורות לקבלן למלא את כל הבורות ,הריבועים והחפירות ולתקן את
כל אשר ניזוק באתר במהלך ביצוע הפרויקט ,הכל לשביעות רצונם הגמורה של החברה
והממונה .הקבלן יסלק מהאתר ,על פי הוראות הממונה ,את כל החומרים ,הציוד והכלים
שנותרו .לא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל.
 .31.5הקבלן ימסור את האתר לחברה כאשר הוא נקי ומסודר ,לשביעות רצונו המלאה של
הממונה .מילוי האמור לעיל יהא תנאי מוקדם לקבלת תעודת הגמר.
 .34תשתיות באתר
 .34.3מובהר ,כי ייתכן שיהא על הקבלן לתאם את עבודתו עם בעלי תשתיות המצויות באתר
ולקבל רישיונות ,אישורי חפירה והיתרים על פי כל דין.
 .34.9בכל מקרה שיידרש פיקוח על ביצוע הפרויקט מצד בעל תשתית כלשהו ,הדבר יהא על
חשבונו ובאחריותו הבלעדיים של הקבלן.
 .34.1מובהר ,כי ייתכן שעבודות חפירה מסוימות בסמוך לתשתיות קיימות יבוצעו באופן ידני
בלבד ללא כלים מכניים ,הכל בהתאם לדרישות בעלי התשתיות האמורות .לא תשולם
תמורה נוספת בגין עבודה באופן האמור.
 .35הצהרות כלליות של הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב כדלהלן:
 .35.3אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו ,והוא
וכל קבלן משנה מטעמו (אם קיים ואושר על ידי החברה) ,מקיימים את כל התנאים שלהלן
כנדרש לפי כל דין (כדרישת מינימום) ו/או לפי הבקשות להצעות ו/או ההסכם ,וימשיכו
למלאם בכל התקופות במהלכן יבוצעו השירותים ,ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין
ו/או ההסכם ו/או הבקשות להצעות (לרבות לאחר השלמת ביצוע השירותים):
 .35.3.3הם בעלי היכולת ,הידע המקצועי ,הניסיון ,האמצעים ורמת המומחיות הדרושים
לשם ביצוע השירותים ,וכן כל הרישיונות ,האישורים ,ההסמכות ,ההרשאות,
וההיתרים התקפים הנדרשים על ידי רשות העתיקות ולפי כל דין ו/או הבקשות
להצעות ו/או ההסכם לביצוע השירותים ,וכי ככל שהרישיון וכן הרישיונות
והיתרי החפירה מבעלי תשתיות אינם בידיהם ,הם מתחייבים להשיגם על
חשבונם והכל מבלי לגרוע מלוח הזמנים הקבוע לביצוע השירותים; וכי הם בעלי
כושר ויכולת המתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויות הקבלן על פי הסכם
זה ,במלואן ובמועדן; למען הסר ספק ,מובהר כי כל קנס שיוטל בגין היעדר
קיומם של רישיונות/אישורים/הסמכות/הרשאות/היתרים כאמור או בגין הפרת
תנאיהם של איזה מהנ"ל ,יחול על הקבלן או על קבלן משנה מטעמו ,לפי העניין.
 .35.3.9לרשותם כל כח האדם והציוד המתאימים והדרושים לביצוע השירותים; הם בעלי
יכולת לגבות בכוח אדם בעת היעדרות של כוח האדם העוסק בביצוע השירותים
ובעלי יכולת לגבות ציוד בעת תקלה כלשהי .למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,ביכולתם לספק כוח אדם וציוד לצורך גיבוי כאמור ברמת מומחיות ,ניסיון
ואיכות שאינה נופלת מזו של כוח האדם והציוד שסופקו במקור.
 .35.9כי יבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,באיכות וטיב משובחים ,על פי
מיטב הסטנדרטים והידע הארכיאולוגי והמקצועי ולשביעות רצונה המלאה של החברה,
תוך שימוש בחומרים וציוד מתאימים על פי כל דין ובצורה יעילה כמקובל על ידי קבלן
מומחה בתחומו בתחום השירותים ,וכמפורט להלן:
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 .35.9.3ימלא הוראות כל דין ורשות מוסמכת החלות על ביצוע השירותים ,כפי
שתתעדכנה מעת לעת ,ויפעל בהתאם למפורט בהנחיות רשות העתיקות (נספח ג')
ויתר הוראות ונספחי ההסכם ,ובהתאם להוראות המפקח מטעם רשות העתיקות
ולהוראות הממונה;
 .35.9.9ישקיע ממיטב זמנו ,מרצו ,ניסיונו ,אמצעיו ומיומנויותיו לצורך השלמת
השירותים לשביעות רצונה המלאה של החברה ובלוח הזמנים שנקבע להם;
 .35.9.1יעשה כל דבר הנדרש והסביר שקבלן סביר אחר המומחה בתחומו היה עושה
לצורך ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה אף אם לא מצוין במפורש בהסכם.
 .35.1כי בדק לעומקו את דו"ח החפירה האחרונה שבוצעה באתר (נספח ד') ,הנחיות רשות
העתיקות (נספח ג') והתשריט העקרוני למיקום החפירה נשוא ההליך מכוח המכרז (נספח
א') ,וביכולתו לבצע את השירותים על פי הסכם זה ונספחיו ,בלוח הזמנים שנקבע בו.
 .35.4כי ביקר בשטח האתר ובסביבותיו ,בדק את טיבו ,מיקומו הגיאוגרפי ודרכי הגישה אליו,
סוג הקרקע והתאמתה לביצוע השירותים ,בדק לאחר זכייתו את תשריט התשתיות
הקיימות (אשר מיועד לעיון בלבד) ,ככל שקיים ,והוא משוכנע כי ביכולתו לבצע את החפירה
נשוא הפרויקט כמוסכם ובלוח הזמנים הנדרש לפי ההליך שבוצע מכוח המכרז.
 .35.5הוא מצהיר ומתחייב כי יש ביכולתו לבצע את הפרויקט בתנאים הקיימים באתר.
 .35.6הוא ו/או מי מטעמו בעלי הידע ,הכישורים והמומחיות הנדרשים לצורך קבלת רישיון
לביצוע חפירה ארכיאולוגית מרשות העתיקות באופן מידי וביכולתם לקבל רישיון כאמור
לצורך ביצוע החפירה הארכיאולוגית המצוינת במפרט הטכני המיוחד באופן מידי.
 .35.7הוא מכיר את נהלי רשות העתיקות ,הצעתו מתבססת עליהם והוא מתחייב לעמוד בהם.
 .35.8הוא בעל הידע והיכולת לקבל אישורים מכל הגורמים הרלוונטיים לביצוע השירותים
(לרבות בעלי תשתיות).
 .35.2הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מביצוע עבודות בסמוך
למערכת הולכת הגז הטבעי (לרבות צנרת ומתקנים תת קרקעיים ועל קרקעיים) ,והוא
מתחייב לנקוט באמצעי זהירות קפדניים ולעמוד בכל דרישות הבטיחות והביטחון
המקובלות בחברה ,כנדרש בהסכם זה על נספחיו וכנדרש על פי כל דין ,ובכלל זה בהגבלות
בקשר עם ביצוע השירותים ושימוש בציוד וכלי עבודה בקרבת המערכת ,הכל במידה
שהשירותים יתבצעו בסמוך למערכת.
 .35.31באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הקשורה בקבלן ו/או במי מטעמו
בקשר לאמור בסעיף  35.3.3לעיל ,מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הסבירים
להסרתה מוקדם ככל הניתן ,לרבות על ידי פנייה לבית משפט ,וכן יישא בכל תשלום
והוצאה ,לרבות משפטיות ושכ"ט עו"ד ומומחים ,שייגרמו בשל האמור בס"ק זה.
 .35.33כי לפני הגשת הצעתו בדק כל מידע רלוונטי ,לרבות כל מידע ונתון ארכיאולוגי ,הנדסי,
כלכלי ומשפטי ,הקשור לביצוע ההסכם ,או וויתר על בדיקתם מרצונו החופשי ,והבין היטב
את כל דרישות ההסכם על נספחיו.
 .35.39כי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם וההליך שבוצע מכוח המכרז
ולוחות הזמנים שבו ו/או שנקבעו מכוחו ,ברמה מקצועית גבוהה ,וכי ההסכם והתמורה,
כהגדרת מונח זה בסעיף  32.3.3להלן ,הוגנים ומניחים את הדעת וכי הוא מוותר על כל
טענה שיש או שתהיה לו ,כלפי החברה ,בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו.
 .35.31כי על אף כל זכות הקיימת לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לממונה לתת הוראות בקשר
לביצוע השירותים או לפקח על היבטים שונים של ביצוע ההסכם ,האחריות לביצוע
השירותים מוטלת באופן בלעדי על הקבלן.
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 .35.34כי מתקיימים לגביו כל תנאי הסף המצוינים בבקשות להצעות ,והם ימשיכו להתקיים
לגביו במהלך תקופת ביצוע השירותים ,ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או
ההסכם.
 .35.35כל המצגים ,ההצהרות וההתחייבויות במסגרת הצעות הקבלן שרירים ,קיימים ונכונים
והם ייראו כאילו נעשו גם במסגרת הסכם זה לכל דבר ועניין.
 .35.36כי ימציא לחברה את כל האישורים הנדרשים על פי דין מרשויות המס .המצאת האישורים
האמורים היא באחריותו הבלעדית של הקבלן ואי המצאתם עלולה לגרום לעיכובים
בביצוע התשלום שיגיע לקבלן.
 .35.37כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת הבקשות להצעות ו/או ההסכם על נספחיהם
יהיו על שמו של הקבלן בלבד ו/או מי מטעמו.
 .35.38גילה הקבלן או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם,
ימסור על כך מיד הודעה לממונה ,ויחולו הוראות סעיף  9.1לעיל .בהיעדר קביעה מפורשת
בהסכם על נספחיו לגבי סוגיה כלשהי ,יקבע הממונה כאמור בסעיף  33.6לעיל.
 .35.32כי הצעות הקבלן שלמות ויבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין ,והוא
נוטל אחריות כלפי החברה למתן השירותים גם כאשר הם מבוצעים באמצעות עובדים ו/או
קבלני משנה מטעמו (ככל שיאושרו ע"י החברה).
 .35.91הוא קרא את כל תנאי ההסכם ,על כל מסמכיו ,הבינם ומסכים להם ללא סייג.
 .36העסקת כח אדם וקבלני משנה
 .36.3הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ,את כל כח האדם הדרוש לביצוע השירותים ,את הפיקוח
וההשגחה עליו ,ביעילות ,באיכות ובלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע השירותים .הקבלן
יעסיק בביצוע השירותים רק כח אדם מקצועי ,מהימן ,בעל ניסיון ,מומחיות ומיומנות
גבוהה ,הרישיונות ,הרישומים ,ההסמכות וההיתרים הנדרשים לביצוע השירותים ,וכן בעל
ידע ואמצעים טכניים המתאימים לביצוע השירותים וכנדרש עפ"י ההסכם ,הבקשות
להצעות והדין .כמו כן ,הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את אמצעי התחבורה עבור כח
האדם מטעמו אל האתר וממנו וכל אמצעי אחר הכרוך בכך .הקבלן יהיה האחראי המלא
והבלעדי על כל כח האדם מטעמו.
 .36.9הקבלן מתחייב לנהוג במהלך תקופת ביצוע השירותים לגבי המועסקים מטעמו בביצוע
השירותים בהתאם לקבוע בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו ,לרבות
כלל החוקים הקשורים בעבודה והעסקה החלים במדינת ישראל ,תקנות וצווים ,כפי שיהיו
מעת לעת ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לרבות ומבלי למעט :חוק שירות התעסוקה,
תשי"ט ,3252-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,3253-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א-
 ,3253חוק דמי מחלה ,תשל"ו ,3276-חוק חופשה שנתית ,תשי"א ,3251-חוק עבודת נשים,
תשי"ד ,3254-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו ,3265-חוק עבודת הנוער ,תשי"נ-
 ,3251חוק החניכות ,תשי"נ ,3251-חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א,3253-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח ,3258-חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג ,3261-חוק הביטוח הלאומי
(נוסח משולב) ,תשנ"ח ,3225-חוק שכר מינימום ,תשמ"ו ,3287-חוק הודעה לעובד (תנאי
עבודה) ,תשס"ב ,9119-וכן בהתאם לקבוע 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 הרלוונטי למתן השירותים ,או כפי שהסכמים אלה
יוארכו או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
 .36.1הקבלן מצהיר כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק ועל פי
דרישות ההסכם ,לרבות ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח צד ג' וכיו"ב ,ויקיים את הביטוחים
האמורים במהלך ביצוע השירותים.
 .36.4הקבלן מתחייב לשלם למועסקים מטעמו שכר ברוטו (קרי ,שכר שאינו כולל הטבות
סוציאליות ותשלומים נלווים מכל סוג) שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.
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 .36.5הקבלן אחראי לוודא קיומן של הוראות מתאימות להבטחת האמור בסעיפים 36.3-36.4
לעיל (כולל) בהתקשרויותיו עם קבלני משנה (אם אישרה החברה לקבלן שימוש בקבלני
משנה) לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה .למען הסר ספק ,סעיף זה הוא מעיקרי
ההסכם.
 .36.6מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה ,הקבלן מתחייב כי כל העסקה של קבלני משנה
בקשר עם השירותים (להלן" :קבלני המשנה") ,למעט קבלני משנה של כח אדם ,מותנית
בקבלת הסכמה מפורשת מראש של החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .אין באמור משום
מצג ו/או התחייבות כלשהם למתן הסכמת החברה ,אם בכלל ,להעסקת קבלני משנה .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה ,החברה תהא רשאית לדרוש מהקבלן
להפסיק העסקתו של עובד  /מועסק או של קבלן משנה בקשר עם השירותים ,או להחליפו
באחר ,וזאת מבלי שהחברה תהיה חייבת לנמק את החלטתה ולפי שיקול דעתה הבלעדי,
והקבלן יבצע הפסקת העסקה או החלפה כאמור ,לפי העניין ,מיד עם קבלת הדרישה .אדם
או תאגיד שהופסקה העסקתו כאמור לא יועסק על ידי הקבלן בקשר עם השירותים,
במישרין או בעקיפין.
 .36.7מוסכם כי בכל מקרה ובכל עת ,לרבות בנסיבות של מתן גיבוי לכח אדם מטעם הקבלן,
הקבלן אחראי כי השירותים יסופקו לחברה בהיקף ,באיכות ובלוחות הזמנים כנדרש
בהסכם זה ,בהליך שבוצע מכוח המכרז ומכוח ההליך הנ"ל.
 .36.8ביצוע השירותים על ידי קבלני משנה איננו משחרר את הקבלן מכל חובותיו ואחריותו לפי
ההסכם והדין ,ביחד ולחוד עם קבלני המשנה .החברה תהא רשאית לפנות לקבלני המשנה
במישרין ,בין היתר ,לצורך ביצוע שירותים שהקבלן חייב בביצועם ללא כל תמורה נוספת,
ובלבד שמסרה במקביל הודעה על כך לקבלן.
 .37בטיחות וגהות בשירותים
הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות נספח ה' להלן בנושא בטיחות וגהות בשירותים.
 .38טיב השירותים
הקבלן אחראי כי השירותים שיבוצעו יהיו בהתאם לכל האמור בהסכם על נספחיו ,הבקשות
להצעות והדין .הקבלן לא ישנה דבר הכלול בהסכם ,לרבות בקשר לאופן ביצוע השירותים ,אלא
בהסכמת החברה מראש ובכתב.
 .32התמורה ,תנאי התשלום והגשת חשבונית
 .32.3התמורה  -כללי
 .32.3.3תמורת ביצוע השירותים ומילוי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם ,תשלם
החברה את הסכום המתקבל מהכפלת המחיר ליחידה שבהצעת המחיר שבנספח
י"ד להסכם (בהפחתת הנחה נוספת ,אם ניתנה) בכמות היחידות שבוצעו בפועל,
נמדדו על ידי הקבלן ואושרו על ידי הממונה ,בכפוף לכך שהוזמנו על ידי החברה
ובכפוף להסכם ,בצירוף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום (להלן" :התמורה").
.32.3.9

התמורה היא ממצה וסופית ,בלתי צמודה למדד ו/או ריבית אלא אם נקבע אחרת
בהסכם ,אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעות הקבלן וביצוע
השירותים על פי ההסכם ,במישרין ובעקיפין ,לרבות ומבלי למעט ,כל העלויות
הקשורות בביצוע השירותים ,מחיר ציוד ,מיסים ,היטלים ,אגרות ,היתרים,
הוצאות לקבלת רישיונות  /היתרים  /אישורים  /הסמכות מכל סוג ,התארגנות
באתר ,עיבוד חומר מדעי ,עיבוד חומר טכני ,פרסום דו"ח ראשוני ,פרסום דו"ח
סופי ,קבלת "מכתב שחרור" מרשות העתיקות ,מחפרון וכל הציוד והכלים
הנדרשים לביצוע עבודות החפירה ,תשלום שכר למפקח מטעם רשות העתיקות
(ככל שיידרש) ,רווח הקבלן ,שכר עבודה ושכר כל גורם הנותן לקבלן שירותים או
ייעוץ ,רכב ,טיפולים בו ,דלק ,נסיעות ,זמן נסיעה ,לינה ,אש"ל ,הסעדה ,טלפון,
ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,ערבויות ,עבודת קבלני משנה,
הוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות ,הוצאות ניהוליות ומשרדיות ,החזר הוצאות,
עלויות חד פעמיות ושוטפות ,וכל תשלום והוצאה אחרים .הקבלן מוותר בזה
וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה .כל שינוי
כלפי מעלה בהיקף השירותים ו/או התמורה המגיעה לקבלן כפוף לאישור מראש
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ובכתב של החברה .הקבלן מוותר בזה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או
תביעה מעבר לסכום התמורה.
.32.3.1

סעיף ו/או שירות שבהסכם זה על נספחיו זה שלא נקבע לו במפורש מחיר בהצעת
המחיר ,יראו אותו ככלול בתמורה ולא תשולם בגינו תמורה נוספת.

 .32.9תנאי התשלום
 .32.9.3התמורה תשולם ע"י החברה בכפוף לתנאי הסכם זה ,בתנאי תשלום של שוטף
ועוד שלושים ימים (שוטף .)11+
.32.9.9

הקבלן יהא רשאי להגיש חשבונית מס לקבלת מקדמה בגובה של  31%מהתמורה,
בכפוף לקבלת הרישיון כנדרש בסעיף  1.3לעיל ,והמצאת ערבות הביצוע
(כהגדרתה בסעיף  91.3להלן) ואישור הביטוח (כהגדרתו בסעיף  96.3להלן) .על אף
האמור בסעיף  32.9.3לעיל ,המקדמה תשולם בתוך  91ימים ממועד הגשת הבקשה
לקבלת המקדמה.

.32.9.1

מועדי הגשת החשבוניות עבור תשלום התמורה ייקבעו ע"י החברה בכל הליך
שייערך מכוח המכרז עבור כל פרויקט ופרויקט .מבלי להתחייב ,עשויה החברה
לקבוע כי הקבלן ימציא לחברה חשבונית בסמוך לאחר גמר ביצוע השירותים.
במידה שביצוע השירותים יימשך למעלה מ 11-ימים ,עשויה החברה לקבוע כי
הקבלן ימציא לחברה חשבונית בתום כל  11ימים לביצוע השירותים ,וזאת עבור
השירותים שבוצעו בפועל ואושרו ככאלה ע"י הממונה נכון לאותו מועד ,בניכוי
 41%מהתמורה בגינם ,כאשר בסיום ביצוע השירותים כנדרש בהסכם זה ,תוגש
חשבונית עבור  41%מהתמורה הכוללת (כלומר ,זו שהופחתה בכל אחד ממועדי
הגשת החשבוניות  +האחרונה).

.32.9.4

יודגש ,כי ביצוע התשלום האחרון על חשבון התמורה מותנה בהתקיימות התנאים
המצטברים שלהלן )3( :הומצא לחברה "מכתב שחרור" (למעט במקרה של סירוב
רשות העתיקות כמפורט לעיל ,או במקרה בו תתקבל הודעת רשות העתיקות לפיה
יש צורך ב"עבודות שימור" באתר); ( )9נמסרה לקבלן תעודת הגמר; ( )1הקבלן
צירף לחשבונית שנשלחה על ידו אישור חתום בנוסח נספח ו' להסכם זה ,לפיו אין
לו כל תביעות נוספות כלפי החברה בקשר עם השירותים שבוצעו בהתאם להסכם
זה.

.32.9.5

במידה שהחברה תחלוק על פרט כלשהו אשר נכלל בחשבונית שנמסרה לה
מהקבלן ,החברה תהא מחויבת לשלם לקבלן רק עבור חלקי החשבונית שאין
לגביהם מחלוקת ,וזאת עד שהקבלן והחברה יגיעו להסכמה לגבי העניין .מצג או
תשלום בגין אילו מחלקי החשבונית שנמסרה לחברה מהקבלן לא יהוו פשרה בגין
מחלוקת או ויתור על זכותה של החברה כאמור בס"ק זה לעיל .החברה והקבלן
ישתדלו ליישב במהירות ובתום לב כל מחלוקת כאמור לעיל .תשלום שיתבצע
לאחר יישוב מחלוקת כאמור ,ישולם תוך שלושים ימים ממועד הגשת החשבונית
(או החשבונית המתוקנת) לכל הפחות.

.32.9.6

ביצוע התשלום לקבלן מותנה בכך שהקבלן המציא לחברה חשבונית מס כדין
ומסר לה את כל המסמכים הקשורים בשירותים לפי ההסכם כנדרש באותו
המועד ,לרבות כל האישורים הנדרשים עפ"י הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ
ואישור על עריכת ביטוחים הנדרש בהתאם להוראות ההסכם ,וביצע את כל
התחייבויותיו לפי הסכם זה כנדרש עד לאותו המועד .אי המצאת דבר מהדברים
כאמור בסעיף קטן זה עלול לעכב את ביצוע התשלום על אחריותו הבלעדית של
הקבלן .מהחשבון יופחת כל סכום המגיע לחברה מהקבלן עד למועד התשלום ו/או
שהחברה רשאית לקזזו.

.32.9.7

במידה שהחברה תמצא 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 ו/או הדין.
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.32.9.8

הקבלן מתחייב לספק לחברה בכל עת שיתבקש ,מידע אודות השירותים שהתבצעו
בפרק הזמן שיצוין על ידי החברה.

 .91ערבות ביצוע
 .91.3להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ימציא הקבלן לחברה תוך  7ימים
ממועד ההודעה על זכייה בפרויקט מסוים במסגרת הליך שבוצע מכוח המכרז ,ערבות
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בגובה של  31%מסך המחיר שבהצעת המחיר (נספח
י"ד) ,לפי הנוסח הקבוע בנספח ז' להסכם זה ,שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על
ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על
עסקי ביטוח ,התשמ"א( 3283-להלן" :ערבות הביצוע") .המצאת ערבות הביצוע הינה תנאי
מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף לעניין השירותים נשוא ההליך שבוצע מכוח המכרז.
 .91.9סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי הינו המדד
הידוע במועד הוצאת הערבות.
 .91.1ערבות הביצוע תעמוד בתוקף עד תום חודשיים ממועד גמר ביצוע השירותים .על אף כל
האמור לעיל ,ערבות הביצוע לא תשוחרר כל עוד הקבלן לא השלים את כל התחייבויותיו על
פי הסכם זה.
 .91.4מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה לפי ההסכם ולפי כל דין ,במקרה בו
הקבלן ,במעשה או במחדל ,הפר הוראה של ההסכם ,ולא תיקנה בתוך  7ימים מקבלת
הודעה בכתב מהחברה לגבי הפרה כאמור ,החברה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע,
כולה או חלקה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לחברה על פי ההסכם או על פי כל
דין .חילטה החברה את ערבות הביצוע או חלק ממנה ,חייב הקבלן תוך ( 7שבעה) ימים
ממועד קבלת הודעה על החילוט ,להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי שבטרם
החילוט ובתוספת הפרשי הצמדה כאמור.
 .91.5במקרה של אי המצאת ערבות הביצוע ו/או אי הארכתה ,יוכל המזמין לעכב את פירעונה/ן
של חשבונית/יות שתוגש/נה על ידי הקבלן ולהשתמש בכספים המעוכבים למטרות עבורן
נועדה הערבות.
 .91.6הקבלן יישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות ,הארכתה ובכל הנוגע אליה.
 .93תקופת ההסכם
תקופת ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה הינה חמש שנים החל ממועד חתימת ההסכם.
 .99ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצוע על ידי אחר
 .99.3החברה רשאית בכל שלב ,לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לבטל את ההתקשרות עם
הקבלן ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו ,כולו או חלקו ,או להוציא את
השירותים או חלקם מביצוע על ידי הקבלן ,מכל סיבה שהיא (בין שקשורה בקבלן ובין אם
לאו) ,וזאת על ידי מתן הודעה לקבלן של  34ימים מראש.
 .99.9בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בהסכם או להוציא את
השירותים או חלקם מביצוע על ידי הקבלן לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת והקבלן מרשה
לחברה באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ,טובין מכל סוג השייכים לחברה ללא צורך בקבלת רשות מהקבלן:
הקבלן פעל בניגוד להוראות ההסכם או להנחיותיהם של רשות העתיקות (נספח ג') ו/או
החברה ו/או הממונה ו/או מי מטעמה של החברה; בכל מקרה בו נתקבלה החלטה על ידי
הרשויות המוסמכות בדבר ביטול/הקפאת ביצוע הפרויקט; הקבלן לא התחיל בביצוע
החפירה הארכיאולוגית נשוא הפרויקט במועד הקבוע לכך בהסכם ,או שהפסיק את ביצוע
השירותים; הקבלן לא השלים את ביצועה של החפירה הארכיאולוגית נשוא הפרויקט בלוח
הזמנים שנקבע בהליך שבוצע מכוח המכרז או מכוחו; הקבלן סירב לאפשר את כניסתם
לאתר של נציגי רשות העתיקות ,נציגי החברה ו/או סירב לשתף עמם פעולה; הקבלן העסיק
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קבלן משנה (למעט קבלן משנה של כח אדם) ללא אישור החברה; הקבלן עבר עבירה
פלילית הקשורה לחברה ו/או לשירותים; פשיטת רגל של הקבלן; פירוק הקבלן או כניסה
להליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל; הקבלן נקלע להליכי הקפאת הליכים; עם
הגשת בקשה למינוי כונס נכסים לקבלן; אי ביצוע פסק דין כנגד הקבלן לפי הדין; פטירת
הקבלן; שינוי בשליטה על נכסי הקבלן; נסתבר לחברה כי איזה מתנאי הסף הקבועים
בבקשות להצעות חדל מלהתקיים בקבלן ו/או בעובדיו או כי איזה ממצגי/הצהרות הקבלן
בהצעות הקבלן אינו נכון או מלא; אי קיום חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים לפי חוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף השירותים ולפי הסכם
זה; הקבלן העביר לאחר חיובים ו/או זכויות הכלולים בהסכם ,כולם או חלקם ,ללא אישור
מוקדם של החברה; כאשר בידי החברה הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של
החברה ,שהקבלן או מי מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או
טובת הנאה כלשהי בקשר לניהול המכרז או הליך שבוצע מכוח המכרז ,חתימת הסכם זה
או ביצועו; אם יינקטו נגד הקבלן הליכים משפטיים אשר לדעת החברה מקשים ו/או
עלולים להקשות על ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם; אם יוטל עיקול על מרבית נכסי
הקבלן ,והעיקול האמור לא יבוטל תוך  31ימים ממועד הטלתו; הקבלן חדל לנהל את
עסקיו; והקבלן הודיע לחברה כי אין ביכולתו לפרוע את חובותיו.
 .99.1בכל מקרה של אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו ,כולן או חלקן ,לפי ההסכם ו/או הבקשות
להצעות ,או במקרה של גריעה מהיקף השירותים בשל חשש לניגוד עניינים ,וההפרה לא
תתוקן תוך  5ימי עבודה ממועד הודעת החברה בכתב ,החברה תהא רשאית לבטל את
ההסכם או להוציא את השירותים או חלקם מביצוע על ידי הקבלן .בנוסף לאמור ,החברה
תהא רשאית ,מבלי להמתין לתיקון ההפרה כאמור לעיל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות
לקבלנים אחרים ,בין שהגישו את הצעותיהם למכרז ו/או להליך שבוצע מכוח המכרז ובין
אם לאו ,בכל הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי לקיים הליך כלשהו קודם לכן ,או לפצל את
ביצוע השירותים בין קבלנים שונים ,הכל מבלי שתהיה לקבלן עילת תביעה כלשהי נגד
החברה כתוצאה מכל החלטה כאמור.
 03309בהתאם לנספח ח' להסכם ,הקבלן ,בעל רישיון החפירה והגוף האקדמאי נותן החסות
המדעית מסכימים מראש כי בכל מקרה שהחברה תמנה קבלן אחר להשלמת החפירה
הארכיאולוגית נשוא הפרויקט ,הקבלן האחר או מי מטעמו יחליף ו/או יתווסף לרישיון
החפירה שניתן ע"י רשות העתיקות לקבלן ,הכל בהתאם לדרישת רשות העתיקות.
 .99.5שימוש בזכות החברה לפי סעיף  99זה לעיל לא יגרע מחובת הקבלן להשלים ,לדרישת
החברה ,כל התחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה וההליך שבוצע
מכוח המכרז ,לרבות השלמת שירותים שנמסרו לטיפולו ,במועד.
 .99.6מימשה החברה את זכותה לפי מי מסעיפים  99.3-99.1לעיל או לא קוימה התחייבות
כלשהי מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ,שמורה לחברה הזכות להשלים את ביצוע
השירותים בכל דרך שתראה לנכון ובמועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ולחייב את הקבלן במלוא הפרש המחיר וכן בהוצאות שנגרמו לה עקב כך.
 .99.7החברה לא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי סעיף  99זה לעיל והקבלן לא יהיה
זכאי לכל פיצוי על-פי דין ו/או ההסכם בשל כך .בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או
ביצוע השירותים או חלקם מכל סיבה ,לקבלן לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית
או אחרת נגד החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים ,למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק
התמורה אשר על החברה לשלם לקבלן על פי ההסכם בגין השירותים שביצע עד מועד
הפסקת ההתקשרות ו/או ביצוע השירותים או חלקם ו/או בגין השירותים שהשלים לאחר
מכן בהוראת החברה .זכות הקבלן לקבלת תשלום לפי תנאי התשלום שבסעיף  32לעיל,
בשינויים המחויבים ,כפופה לאישור הממונה את חלק השירותים שבוצע בפועל.
 .99.8במקרה של סיום השירותים ו/או ההתקשרות מכל סיבה ,ימציא הקבלן לחברה תוך
שלושה ( )1ימים כל מידע שהוא ו/או מי מטעמו קיבל או הפיק בקשר עם השירותים ,וכן כל
חומר ו/או טובין שנרכשו על ידו לצורך ביצוע השירותים באופן שלא יגרום לעיכוב המשך
ביצוע השירותים ,בכפוף לקבלת התמורה בגינם .הקבלן לא יתנגד בדרך כלשהי להתקשרות
החברה עם קבלן אחר במקומו וישתף עם החברה והקבלן האחר פעולה באופן מלא כדי
להבטיח העברה יעילה ,מלאה ,תקינה ומסודרת של השירותים ,מתן מידע ,ובכל דרך
אחרת .לאחר קבלת אישור החברה כי כל המידע נמסר לה בהתאם להתחייבות הקבלן
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דלעיל ,ישמיד הקבלן כל עותק של המידע אם נשאר בידיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,עותקים השמורים על אמצעי אחסון מכל סוג ,בכפוף לכל דין.
 .99.2הקבלן מתחייב לגרום לכך שלדרישת החברה ,יעביר לחברה את כל זכויותיו והתחייבויותיו
כלפי קבלני משנה שלו בקשר לביצוע השירותים .הקבלן יבטיח בהתקשרויותיו עם קבלני
המשנה שלו את זכותו לביצוע העברה כאמור לחברה.
 .99.31אין באמור בסעיף  99זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם
ו/או הבקשות להצעות ו/או הדין.
 .91התחייבות לאי הקפאת או עצירת ביצוע השירותים
מוסכם כי לאור חשיבות השירותים לחברה ,מתחייב הקבלן כדלהלן למרות כל זכות הנתונה לו
על פי כל דין:
(א) הקבלן מוותר בזאת על זכות ביטול הסכם זה וכי בכל מקרה לא יקפיא או יחדל מביצוע
השירותים גם אם יהיה סבור שהחברה הפרה את ההסכם לרבות בהפרה יסודית ובמקרה
כדוגמת זה יוכל הקבלן לפעול לאכיפת התחייבות החברה או לקבלת פיצויים בגין הפרת
ההסכם אך לא לבטלו.
(ב) כי יימנע מביצוע כל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע השירותים ו/או העברת התפקיד
ו/או השירותים לצד ג' ומביצוע פנייה לקבלת סעד שיש בו כדי לעכב את ביצוע השירותים
ויימנע מכל סעד עצמי ,לרבות עיכבון וכיו"ב ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלת סעד אחר
לפי הדין.
 .94הקטנת נזק
מבלי לגרוע מכלליות ההסכם והדין ,הקבלן מתחייב להימנע ולצמצם במידה האפשרית
בנסיבות המקרה ,כל עיכוב ,הוצאות נוספות ותוצאה שלילית אחרת בשל ביצוע השירותים לפי
ההסכם ,לרבות בקשר לשינויים בשירותים אם בוצעו על פי אישור החברה ,ולגרום כי כל
המועסקים בקשר עם השירותים יפעלו בהתאם לאמור בסעיף זה.
 .95אחריות ,נזיקין ושיפוי
 .95.3הקבלן יישא באחריות המוטלת עליו לפי דין לכל נזק מכל סוג ,לרבות לגוף ו/או לרכוש,
שייגרם על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,עקב מעשה או מחדל במתן השירותים (בין תוך
הפרת הוראות הסכם זה ובין שלא ,ובין אם ייגרם בתחומי האתר או מחוץ לו) ,לחברה ו/או
למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לחליפיהן ו/או לקבלן ו/או לעובדיו
ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים.
 .95.9גבול האחריות האמורה בסעיף  95.3לעיל לנזקים עקיפים לא יעלה על סך התמורה
שנקבעה עבור השירותים.
הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על נזקי גוף ,נזקים לרכוש מוחשי ונזקים שייגרמו
כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של הקבלן או מי מטעמו.
כמו כן ,גבול האחריות דלעיל לא יחול ביחס לסכומים המכוסים בפוליסות הביטוח
שהקבלן נדרש לקיים לפי תנאי ההסכם.
 .95.1הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש ,כי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי
מטעמן לא יהיו אחראים ולא ישאו בשום תשלום ,הוצאה ,הפסד ,אובדן או נזק מכל סוג או
סיבה ,לרבות לרכוש ו/או לגוף ,לרבות לקבלן ,לעובדיו ,לבאים מכוחו ו/או למועסקים על
ידו ו/או לעובדים ו/או הבאים מכוחה של החברה ו/או לצד ג' ,תוך כדי ועקב ביצוע הסכם
זה ו/או הוראות שניתנו על פיו ,והקבלן משחרר בזה את החברה ,מדינת ישראל ומי מטעמן
מכל אחריות שהיא בקשר לכך.
 .95.4הקבלן יהא אחראי מלא ובלעדי למילוי הוראות כל דין בקשר לביצוע הפרויקט ,לרבות כל
הוראה ,צו ונוהל החלים ביחס להחזקת האתר ולביצוע עבודות חפירה ,ולרבות עמידה
בהוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל ,3271-והתקנות והצווים שפורסמו
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על פיה.
 .95.5הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג',
מיד עם דרישתם הראשונה ,בגין כל נזק שהוא אחראי לו בהתאם לסעיף  95.3לעיל.
 .95.6השיפוי הנזכר בסעיף  95.5לעיל 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 בשל תביעה ולרבות שכר טרחה ,לרבות של
מומחים ,ובין כקנס ,ויחזיר 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 .הצדדים ישתפו פעולה
זה עם זה בקשר עם תביעה כאמור כמידת יכולתם הסבירה ובהיעדר ניגוד עניינים.
 .95.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של תביעה נגד החברה ו/או מדינת ישראל בשל מעשה
ו/או מחדל שבאחריות הקבלן לפי הסכם זה רשאית החברה לייפות את כוחו של הקבלן
לנהל את הגנתה מפני התביעה ,ובלבד שיתקיימו כל אלה )3( :הקבלן יודה בחובת השיפוי
בגין התביעה באישור מבטחו (ככל שהחבות מבוטחת); ( )9ההגנה מפני התביעה תנוהל
בשקידה ראויה ותופקד בידי משרד עורכי דין מתאים שיאושר על ידי החברה; ( )1יונהגו
הסדרים לשביעות רצונה של החברה ,שיאפשרו לה לעקוב אחר ניהול ההגנה מפני התביעה,
ובמקרה הצורך ליטול את ניהולה בחזרה לידי החברה (יובהר ,כי בכל מקרה בו החברה
תבחר ליטול לידיה את ההגנה מפני התביעה ,ההוצאות בגין הגנה זו יושתו על הקבלן
בלבד).
 .95.8הבאת הסכם זה או השירותים או חלקם לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות
הקבלן לפי הסכם זה.
 .95.2סעיפי האחריות ,הנזיקין והשיפוי הנ"ל הינם מעיקרי ההסכם.
 .96ביטוח
 .96.3מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי ההסכם והדין ,הקבלן ירכוש ויקיים לצורך תקופת ביצוע
השירותים בהתאם להליך שיבוצע מכוח המכרז ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,בחברת
ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ,את הפוליסות הנקובות בנספח אישור עריכת הביטוחים
(נספח ט') ("אישור הביטוח") בהתאם לתנאים המפורטים בו ,ובמקרה של ביצוע
השירותים בשטחי אש כהגדרתם בסעיף  97להלן – בשינויים המפורטים בנספח י' להלן -
הכל בנוסח המקובל על החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,על חשבונו וללא תוספת תמורה
ובכלל זה הקבלן אחראי בלעדית לקיים את כל תנאי הביטוחים שעליו לערוך לפי ההסכם,
לשלם את פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות במועדן ולוודא כי פוליסות הביטוח
תחודשנה בעת הצורך כך שיהיו בתוקף במשך תקופת ביצוע השירותים.
 .96.9למען הסר ספק ,הביטוחים המפורטים באישור הביטוח הינם חלק בלתי נפרד מההסכם,
וקביעת גבולות האחריות כמפורט באישור הביטוח הינם בגדר דרישה מינימאלית המוטלת
על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין .על הקבלן לבחון את
חשיפתו לחבות ועל הקבלן לערוך ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר
עם ביצוע השירותים מטעמו ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .בכל ביטוח נוסף ו/או
משלים שירכוש 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 ,שם המבוטח
יכלול את החברה ומדינת ישראל בגין אחריותם למעשה ו/או למחדל של הקבלן והבאים
מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .96.1מובהר ,כי לא ייערך שינוי בנוסח אישור הביטוח אלא אם נוסח השינוי הוסכם בכתב ע"י
החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .96.4מובהר ומוסכם בזאת כי חובת עריכת הביטוחים המפורטים באישור הביטוח חלה על
הקבלן וכן על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה משירותי הקבלן על פי
הוראות ההסכם ,והקבלן מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו ,כך שירכשו
את הביטוחים המפורטים באישור הביטוח ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה.
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 .96.5הקבלן 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 שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שייערכו על ידו
(או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה) ,והוא פוטר
בזאת את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מכל אחריות לנזק כאמור.
 .96.6הקבלן פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לכל נזק (ישיר או עקיף) שייגרם לרכוש הקבלן
בין אם נערך על ידו ביטוח כזה ובין אם לאו .היה ורכוש זה מבוטח בפוליסת ביטוח כל
שהיא ,ייכלל בה סעיף לפיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כנגד החברה ו/או מדינת
ישראל ו/או הבאים מטעמם.
 .96.7הקבלן מתחייב למסור לחברה תוך שבעה ( )7ימים ממועד הודעת החברה על זכיית הקבלן
בהליך שבוצע מכוח המכרז ,ובכל מקרה כתנאי מוקדם לתחילת ביצוע השירותים וביצוע
השירותים ולביצוע כל תשלום ע"י החברה ,את אישור הביטוח תקף מאת מבטחיו ,ומתחייב
לבצע כל שינוי שתדרוש החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן באישור הביטוח מכל
סיבה שהיא .במקרה של ביצוע השירותים בשטחי אש כהגדרתם בסעיף  97להלן ,מתחייב
הקבלן להמציא לידי החברה ,כתנאי מוקדם לביצוע השירותים ,את אישור הביטוח עם
השינויים המפורטים בנספח י' להלן.
 .96.8אי המצאת אישור הביטוח במועד אינו פוטר את הקבלן מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם
וההליך שבוצע מכוח המכרז ,לרבות ומבלי למעט ,לוחות הזמנים וכל חובת תשלום החלה
על הקבלן גם אם יימנע ממנו ביצוע השירותים ו/או מתן השירותים .החברה תהא רשאית
למנוע את תחילת השירותים ו/או ביצוע השירותים אם הקבלן לא מסר לה את אישור
הביטוח כנדרש והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל
בגין כך .הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוחים בהתאם
לאישור הביטוח ,וזאת לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוחים וכל עוד הקבלן טרם סיים
לבצע את השירותים.
 .96.2הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון לשם
שמירה ומימוש של זכויות החברה ו/או 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.
 .96.31בכל 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 להבטחת זכויות החברה ומדינת ישראל לגבי
שיפויין 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.
 .96.33נמחק.
 .96.39הקבלן מתחייב לגרום לכך שהוראות סעיף  96זה 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).
 .96.31סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .97אחריות וביטוח בשל פעילות בשטחים ביטחוניים ("שטחי אש")
הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך שייתכן שהשירותים יתבצעו בחלקם בשטחי אש ,שטחים
ביטחוניים ,שטחי אימונים ושטחים שחלות עליהם מגבלות של מערכת הביטחון (לעיל ולהלן:
"שטחי אש") קבועות ו/או זמניות ,כפי שייקבעו מעת לעת .על מנת לאפשר שירותים כאמור,
התחייבה החברה כלפי משרד הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי
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האש ומטילים על החברה ועל הקבלנים מטעמה הגבלות שונות ,אחריות ,ביטוח ,חובת שיפוי
ושמירה על סודיות כלפי משרד הביטחון .בשל האמור ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות
שבנספח י' להסכם בדווקנות .מובהר ,כי כל הוראות נספח י' להסכם יתווספו להוראות ההסכם
בעניין פינוי השטח ,אחריות ,ביטוח ,שיפוי ושמירת מידע ,לפי העניין ,וייקראו יחד עמן .אין
בהוראות נספח י' להסכם כדי לגרוע מהוראות ההסכם בעניינים אלה אלא להוסיף עליהן בלבד.
 .98קיזוז ועיכבון
 .98.3הקבלן מוותר בזאת על כל זכות עיכבון הנתונה לו על פי כל דין על רכוש של החברה ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על מסמכים ,טובין ,תוצרים של השירותים ומידע בכל
צורה שהיא ,בין אם הופקו על ידי הקבלן ובין אם לאו.
 .98.9החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,המגיע לקבלן לפי הסכם זה ,כנגד
כל סכום המגיע לחברה מאת הקבלן .מוסכם כי לקבלן לא תהא זכות קיזוז כלפי החברה
מכל סיבה שהיא.
 .98.1במקרה בו הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,כולן או חלקן ,החברה תהא
זכאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין,
לרבות ומבלי למעט ,עיכבון וקיזוז ,ומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את הקבלן מכל
התחייבויותיו לפי ההסכם ,לרבות להשלמת ביצוע השירותים שלא הוצאו מידיו.
 .92היעדר ניגוד עניינים ואי קבלת טובות הנאה
 .92.3הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו לבין החברה.
 .92.9אם תמצא החברה כי קיים חשש לניגוד עניינים כאמור ,תהא החברה רשאית לבטל את
ההסכם לאלתר.
 .92.1הקבלן מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד עניינים
אפשרי .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מידית
להסרת ניגוד העניינים במסגרת מתן השירותים ,ויפעל לצורך כך בהתאם להנחיות החברה.
 .92.4במועד החתימה על הסכם זה יחתום הקבלן על הצהרה על היעדר ניגוד עניינים בנוסח
נספח י"א להסכם.
בנוסף ,הקבלן ימסור לחברה בגין העסקת כל אדם מטעמו וקבלת שירותים מכל קבלן
בקשר עם השירותים לפי הסכם זה ,הצהרה חתומה על היעדר ניגוד עניינים בנוסח נספח
י"א להסכם.
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לסיים את ההתקשרות עם הקבלן או עם
כל גורם מטעמו או הקשור אליו אשר יתקיים לגביו חשד כי פעל בניגוד למפורט בנספח י"א
להסכם.
 .92.5הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי
מטעמו ,המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה,
לרבות השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו ,ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על
מנת לוודא קיומה של התחייבות זו ואכיפתה.
 .11סודיות
 .11.3הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת צדדים
שלישיים ,למעט רשות העתיקות ,במישרין או בעקיפין ,כל מידע ומסמך שיגיעו לידיו או
לידי עובדיו או לידי מי מטעמו ,בקשר לביצוע הסכם זה ,ללא הגבלת זמן ,אף אם ההסכם
בוטל או ביצוע השירותים הופסק ,אלא אם המידע הנ"ל הינו מידע שבבחינת נחלת הכלל
ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ,או אם נמסר
לקבלן כדי שיימסר על ידו לצד ג' לצורך ביצוע השירותים .הקבלן לא יפרסם את דבר ביצוע
השירותים עבור החברה ,למעט אם קיבל לכך את אישורה של החברה בכתב ומראש .הקבלן
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מתחייב להביא סעיף זה לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על
מנת שהוראות סעיף זה יקוימו על ידם.
 .11.9הקבלן ימסור לחברה התחייבות לסודיות ואי שימוש בנוסח המפורט בנספח י"ב להסכם
ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא
מטעמו ואכיפתה.
הקבלן ימסור לחברה בגין העסקת כל אדם מטעמו וקבלת שירותים מכל קבלן בקשר עם
השירותים לפי הסכם זה ,התחייבות חתומה לסודיות ואי שימוש בנוסח המפורט בנספח
י"ב להסכם.
 .13ביטחון ואבטחת מידע
 .13.3האחריות לאבטחת הקבלן ועובדיו חלה על הקבלן לבדו.
 .13.9הקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים הקשורים בביצוע השירותים ,הוא
יחזיקם בארון או בארגזי מתכת נעולים שיימצאו במבנה סגור ומאובטח .על הקבלן לנקוט
בכל האמצעים שיידרש להם על ידי החברה לשם שמירת המסמכים הנ"ל.
 .19זכויות קניין והיעדר עיכבון
 .19.3כל המסמכים והמידע מכל סוג שנמסרו ושיימסרו לקבלן ו/או למי מטעמו ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,במהלך הליך המכרז ו/או הליך שבוצע מכוח המכרז ו/או ביצוע ההסכם,
והעתקיהם ,הינם רכוש החברה ויימסרו לצורך מטרת ביצוע השירותים בלבד .הקבלן
מתחייב שלא להעביר את הנ"ל לצד שלישי ,במהלך תקופת ההסכם ולאחריה ,למעט לצורך
ביצוע השירותים .כמו כן ,הקבלן יחזיר את הנ"ל ואת עותקיהם (לרבות כאלה המצויים
בידי צד שלישי) לחברה ,מיד בגמר השירותים ו/או עם מסירת דרישתה ומכל סיבה.
 .19.9החברה תהיה בעלת מלוא זכויות הקניין ,לרבות הקניין הרוחני ,בכל מידע ,מסמך ,רעיונות
או העתקים ,שנוצרו בקשר או כתוצאה מביצוע השירותים ,בין שהופקו ו/או יוצרו בכל דרך
על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ובין אם לאו (להלן" :התוצרים") .הקבלן מוותר בזאת על כל
זכות בקשר לאמור בסעיף זה ובכלל זה על זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של
החברה ו/או מדינת ישראל ,לרבות ומבלי למעט ,מסמכים ,מידע וכל התוצרים .הקבלן לא
יהיה רשאי לעשות כל שימוש בתוצרים ,אלא לצורך ביצוע השירותים .לחברה תהיה הזכות
להשתמש בתוצרים ,לקבל את כל התיעוד ,לרבות התיעוד המקורי בקשר עמם ,להכניס בו
שינויים ולעשות בו כל שימוש שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה בין בעצמה ובין באמצעות צד
שלישי ,לרבות לשם התקשרות כלשהי עם צד שלישי ,ולא תהיה לקבלן כל טענה או תביעה
בגין כך.
 .19.1הופרו זכויות כאמור בסעיף  19.9לעיל בהתאם לפס"ד סופי וחלוט ,יהיה הקבלן האחראי
הבלעדי בגין הפרה זו ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים שייגרמו לה
עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור .אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן לנקוט
בפעולות כאמור בסעיף  35.31לעיל.
 .19.4כל חומר  /טובין שירכוש הקבלן לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילמה החברה ,יהיה
רכושה של החברה ,ועל הקבלן להעבירו לחברה מיד בסיום השימוש בו לצורך ביצוע
השירותים.
 .19.5במידה שהקבלן יורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין
הרוחני של מדינת ישראל ,החברה תהא רשאית לבטל למפרע כל הטבה שהקבלן קיבל מכוח
ההסכם ולדרוש את החזרתה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשכ"ל.
 .19.6הוראות סעיף  19זה לעיל יעמדו בתוקפן אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיכו לחול
ללא הגבלת זמן.
 .19.7סעיף  19זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם.
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 .11שינויים ופקודות שינוי
 .11.3החברה רשאית בכל עת במהלך תקופת ההסכם וכל עוד לא הונפקה תעודת
קבלה בגין כלל העבודות להורות לקבלן להוסיף או לגרוע או לשנות כל חלק
מהעבודות (להלן" :פקודת שינוי") .פקודת שינוי כאמור תמסר לקבלן בכתב
ובחתימת החברה ,שאם לא כן לא יהיה לה תוקף .החברה ו/או המפקח יהיו
רשאים גם להוציא לקבלן הודעה על כוונה להוציא פקודת שינוי.
 .11.9הקבלן
הקבלן
החברה
קיבלה

לא ישנה כל חלק מהעבודות אלא בהתאם לפקודת שינוי .אם יסבור
כי יש מקום לבצע שינוי בעבודות ,יפנה לחברה ויציע לה את השינוי.
תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל את הצעתו של הקבלן.
החברה את הצעת הקבלן ,תוציא לו פקודת שינוי.

 .11.1נמסרה לקבלן פקודת שינוי או הודעה על כוונה להוציא פקודת שינוי ,יגיש
הקבלן למפקח ,בתוך  7ימים מיום קבלת הפקודה או ההודעה ,הצעה לביצוע
השינוי אשר תכלול את כל ההתאמות שיידרשו ,אם יידרשו ,לפי שיקול דעתו
המקצועי של הקבלן ,בלוח הזמנים לביצוע העבודות ו/או במחיר החוזי .למען
הסר ספק מובהר בזאת ,כי ההצעה שתמסר על ידי הקבלן לחברה כאמור איננה
מחייבת את החברה וכי עצם הוצאתה ו/או מימושה של פקודת שינוי לאחר
שהתקבלה הצעת הקבלן ,לא יחשבו כהסכמה של החברה לאמור בהצעה.
 .11.4הקבלן יפעל בהתאם לפקודת השינוי מיד עם קבלתה ,ולא יהיה רשאי להתנות
או לעכב את ביצוע העבודות בהתאם לפקודת השינוי בכך שתושג הסכמה בינו
לבין החברה ביחס להתאמות הנדרשות בלוח הזמנים או במחיר החוזי.
 .11.5החל הקבלן לפעול בהתאם לפקודת השינוי טרם הגיעו הצדדים להסכמה על
ההתאמות הנדרשות בלוח הזמני או במחיר החוזי ,יתעד הקבלן באופן מלא,
באמצעות יומני עבודה ,את השימוש בחומרים ,עובדים וציוד ואת כל העלויות
האחרות שנגרמו לו בקשר לכך.
 .11.6הקבלן יפעל באופן סביר על מנת למזער כל דחייה בהשלמת העבודות וכל
גידול במחיר החוזי כתוצאה משינויים שנדרשו ממנו כאמור.
 .11.7אם תמצא החברה כי נדרשת התאמה למחיר החוזי כתוצאה מהוצאתה של
פקודת שינוי ,תחושב ההתאמה ותקבע על ידי החברה בהתאם למחירים הנקובים
בכתב הכמויות .יחד עם זאת ,במקרה של עלייה או הקטנה בת יותר מ – 51%
בכמות המבוצעת של פריט מסוים בכתב הכמויות ינהלו הצדדים משא ומתן
בתום לב בקשר למחיר עבור הפריט האמור.
 .11.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לחברה נתונה האופציה על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להגדיל בכל עת ומכל סיבה שהיא את היקף העבודות לפי הסכם זה ,בשיעור
של עד מאה אחוזים מהיקף העבודות המקורי לפי הסכם זה.
 .14יחסי מזמין  -קבלן עצמאי
 .14.3היחסים שבין החברה לבין הקבלן וכל מי מטעמו הם יחסי מזמין-קבלן עצמאי במובן חוק
חוזה קבלנות ,התשל"ד ,3274-על כל המתחייב והמשתמע מכך ,לרבות לעניין התמורה,
שהיא לפי תעריף מיוחד המותאם למעמד הקבלן כקבלן עצמאי והזכויות והחובות
ההדדיות .אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לבין הקבלן ו/או כל הבאים
מטעמו יחסי עובד-מעביד ו/או יחסי שליחות ו/או שותפות ,והקבלן ומי מטעמו אינם נציגי
ו/או שלוחי החברה לגבי אף עניין או מטרה ,במישרין או בעקיפין.
 .14.9למען הסר ספק ,מובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה לחברה ו/או למי
מטעמה להורות ,לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים של עובד-
מעביד בין החברה לקבלן ו/או כל מי מטעמו ,אלא אך כאמצעים להבטיח את ביצוע הוראות
הסכם זה במלואן ע"י הקבלן.
 .14.1הקבלן מצהיר כי הינו המעביד של המועסקים על ידו בקשר עם הסכם זה ,וכי הוא בלבד
25

נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות עליו מכוח הסכם זה ו/או 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 .הקבלן פוטר בזאת מראש את החברה ואת מדינת ישראל
מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד-מעביד ומתחייב לפצות את החברה ו/או מדינת ישראל
בגין כל הוצאה ,תשלום או נזק שייגרמו לחברה ו/או למדינת ישראל מיד עם דרישתן
הראשונה אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד-
מעביד בין החברה לקבלן ו/או למי מהמועסקים מטעמו .הקבלן אחראי בלעדית לכל זכות,
נזק ופיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידו וכן לשלמם במועד.
 .14.4היה והחברה תחויב על ידי בית דין ,על אף האמור לעיל ומסיבה כלשהי ,בגין יחסי עובד -
מעביד בין החברה לבין אדם כלשהו ,אזי ישפה הקבלן את החברה על כל סכום שהחברה
חויבה על ידי בית דין לשלם ,לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לחברה כתוצאה מכך.
 .14.5אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה בהתאם להסכם זה ו/או
הדין.
 .15איסור העברה והודעה על שינוי בשליטה או בבעלות
 .15.3אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב ע"י החברה ,הקבלן לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך,
לרבות בהמחאה ,הסבה ,שעבוד או בדרך של מיזוג ,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 ו/או צדדים קשורים של החברה
באמצעות מתן הודעה לקבלן.
 .15.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שבו הקבלן הינו חברה  -הקבלן מתחייב להודיע על כל
שינוי בשליטה או בבעלות בו .שליטה לעניין זה הינה החזקה של יותר מחמישים אחוז
( )51%מההון ,זכות ההצבעה או הזכות למנות דירקטורים בקבלן או הזכות למנות את
מנכ"ל הקבלן .במקרה בו הקבלן הינו שותפות ,הקבלן מתחייב להודיע על כל שינוי שבגינו
חמישים אחוז ( )51%או יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר לחתימת
הסכם זה.
 .16היעדר בלעדיות
מובהר בזאת ,כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות ביצוע השירותים ו/או כל חלק מהם
ע"י הקבלן והחברה רשאית להתקשר בכל עת עם קבלן אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע
השירותים ו/או חלק מהם ו/או עבודות חפירה מעבר לקבוע בהסכם ,לרבות תוך שימוש במחפרון
ו/או בכל אמצעי אחר .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,מובהר כי במידה שהקבלן לא
יעמוד בהתחייבויותיו המפורטות בהסכם זה ו/או בהצהרותיו ,החברה תהא רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ,לבצע את השירותים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ,לרבות
קבלן אחר ,וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לגרוע מזכויות החברה
לפי הסכם זה ו/או הדין .הקבלן מתחייב כי יאפשר לבצע את האמור לעיל וכי לא תהיה לו כל
טענה כלפי החברה בקשר עם האמור לעיל .יודגש ,כי הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום או
דמי תקורה כלשהם בגין הכנסת קבלן אחר או ביצוע עבודות חפירה נוספות באתר באמצעות
החברה.
 .17סמכות שיפוט
בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הסכם זה שהצדדים לא הצליחו ליישבה במשא ומתן בתום לב
בתוך עשרה ( )31ימי עבודה מיום שהודיע צד להסכם למשנהו בכתב על קיומה של מחלוקת
כאמור ,פרטיה ודרישתו על מנת לסיימה ,תהיה לבתי המשפט בתל אביב-יפו סמכות השיפוט
הבלעדית.
מוסכם כי הקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו עפ"י 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 .קיומה של מחלוקת כאמור ו/או קיום מגעים לצורך יישוב המחלוקת ו/או פנייה לבית
המשפט כאמור לעיל או נקיטת הליך אחר ע"י מי מהצדדים ,לא יהוו בשום מקרה עילה לעיכוב
ביצוע התחייבויות הקבלן לפי ההסכם ו/או לעיכבון על נכס ו/או כל דבר אחר המגיע לחברה ו/או
למדינת ישראל מהקבלן אף אם נמסר ע"י מי מהן לצורך ביצוע ההסכם.
מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה ,בלוחות זמנים
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קצרים הסבירים לנסיבות המקרה.
 .18שונות
 .18.3הוראות הבטיחות ,הביטחון ונהלי החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או
מי מטעמו אצל הממונה בחברה .מובהר ,כי הוראות ונהלים אלה ניתנים לשינוי ע"י החברה
בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה לקבלן והקבלן
מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם.
 .18.9לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין במקרה מסוים ,אין בכך
תקדים ,השתק או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות עפ"י ההסכם ו/או הדין וכנובע
מהן למקרה המסוים או למקרה אחר.
 .18.1הבקשות להצעות וההסכם על נספחיהם מגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים
והם מבטלים כל מצג ,הבנה או הסכמה שנעשו ,אם בכלל ,קודם למועד חתימת ההסכם .כל
שינוי ו/או תוספת להסכם על נספחיו ,לרבות הבקשות להצעות ,יהיו חסרי תוקף אלא אם
ייערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם (למעט מסמכים הכוללים שינוי ו/או
הבהרה ו/או תיקון לבקשות להצעות ,שלא ייחתמו על ידי הקבלן ,אשר ייחשבו כמאושרים
על ידי הקבלן בכל מקרה).
 .18.4הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו תישלח בכתב לכתובות המפורטות להלן (אלא אם
ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת) ותיחשב כמתקבלת :אם נשלחה בדואר – תוך שלושה
( )1ימים מהמשלוח ,בפקס – עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,בדואר אלקטרוני – תוך
יום מהמשלוח ,ובמסירה אישית – בעת המסירה .מסירת הודעה לנציג מוסמך מטעם
הקבלן תיחשב כמסירת הודעה לקבלן.
החברה
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
ממגדל עתידים ,קומה  ,11קריית עתידים,
תל אביב  ,6358313ת.ד58377 .
טלפון ;11-6971411 :פקס11-5633193 :

הקבלן
_____________________________________
מרח' _________________________________
טלפון ______________ :פקס_____________ :

ולראייה באו הצדדים על החתום:
בשם הקבלן

בשם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
_______________
שם מלא ותפקיד
שם מלא ותפקיד

_______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

_______________

שם מלא ותפקיד

חתימה

חתימה

_______________
חתימה

חותמת התאגיד_______________ :

חותמת התאגיד_______________ :

תאריך______________ :

תאריך______________ :
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נספח אישור זכויות חתימה
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.
_______________
חתימה  +חותמת
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נספח א'  -תשריט עקרוני למיקום החפירה נשוא ההליך מכוח המכרז
(יצורף לאחר גמר ההליך שיבוצע מכוח המכרז)
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נספח ב'  -המפרט הטכני המיוחד
(יצורף לאחר גמר ההליך שיבוצע מכוח המכרז)
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נספח ג'  -הנחיות רשות העתיקות
(יצורפו לאחר גמר ההליך שיבוצע מכוח המכרז)
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נספח ד'  -דו"ח החפירה האחרונה שבוצעה באתר
(יצורף לאחר גמר ההליך שיבוצע מכוח המכרז)

32

נספח ה'  -בטיחות וגהות בשירותים
 .3בטיחות וגהות בשירותים
 .3.3מוסכם כי הקבלן הוא בעל האחריות המלאה והבלעדית לבטיחות ולגהות של עובדיו וכל
הבא מטעמו ,ולביצוע הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות והגהות
וכל דרישות וכללי הבטיחות שייקבעו בהיתרי העבודה השונים .הקבלן מתחייב לשמור
בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע השירותים על פי הסכם זה ולביצוע הוראות כל
החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות והגהות בעבודה ,לרבות חוק ארגון הפיקוח
על העבודה ,התשי"ד( 3254-להלן בסעיף זה" :החוק") וחוק העתיקות ,ומקבל על עצמו
אחריות מלאה כלפי החברה וכל הבאים מכוחה לשחררם או לשפותם בקשר לכל תביעה
שתוגש נגדם בגין הפרת התחייבות זו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן
לקיים את הוראות כל הדינים החלים על בטיחות בעבודה ,לרבות החוק ,פקודת הבטיחות
בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל( 3271-להלן" :הפקודה") ,והתקנות ,ההוראות והצווים
שהותקנו על פיהם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לפי תקנות הבטיחות בעבודה
(חשמל) ,התש"ן .3221-הקבלן ימלא אחר כל נהלי הבטיחות של החברה והנחיותיה ,אם
וככל שיינתנו לקראת ביצוע השירותים ובמהלכם ,על ידי החברה ו/או ממונה הבטיחות
מטעמה .הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ובקיא בדיני הבטיחות והגהות בעבודה ,לרבות פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ,דיני התכנון והבניה ,חוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט3282-
(במידה שהחפירות תבוצענה בסמוך לתוואי צנרת הגז הטבעי) ,וכל התקנות והצווים
שמכוחם .בנוסף ,הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על כל הוראות הדין הרלוונטיות בתחום
הגנת הסביבה.
 .3.9הקבלן מתחייב להבטיח תנאי עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את הבטיחות
ותנאים 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 3254-ו/או ע"י החברה.
 .3.1עם תחילת ביצוע העבודות בפרויקט ,הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ומיומן בהתאם
לתנאי ההסכם ולכל דין ,לרבות כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),
התשמ"ח ,3288-ויודיע על מינויו בכתב ובדואר רשום למפקח העבודה האזורי .הודעת
המינוי תכלול את כל הפרטים המנויים בתקנות האמורות .כמו כן ,הקבלן ימציא למפקח
העבודה האזורי ,לא יאוחר משבעה ימים לאחר תחילת ביצוע העבודות בפרויקט ,הודעה
בכתב על תחילת העבודות כנדרש בתקנות הנ"ל.
 .3.4במקרים בהם תתבצענה באתר עבודות מסוכנות ,כגון עבודות חפירה ,הנפה ועבודה בגובה,
הקבלן יזמן לאתר ממונה בטיחות מוסמך ,כמשמעו בחוק ,מטעמו ,אשר ילווה ויאשר את
הפעילויות הנ"ל על ידי מתן היתר בטיחות מתאים.
 .3.5הקבלן ידריך את עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בדבר כללי הבטיחות והסיכונים בעבודה.
 .3.6על הקבלן לוודא כי עבודות החפירה ,ההריסה ,וכל עבודה אחרת אשר תידרש במסגרת
הפרויקט ,יבוצעו תחת הנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה מטעם הקבלן וכי
ננקטו כל צעדי הבטיחות המתאימים לסוג ואופי העבודה.
 .3.7מנהל העבודה מטעם הקבלן יבדוק תקינות החפירות ,הפיגומים ,הגידור ,הסולמות,
המתקנים וכל הציוד אשר באחריותו ויוודא כי נעשה בהם שימוש נכון.
 .3.8בעבודות חפירה יגדר הקבלן את שטחי החפירה באתר .כמו כן ,הקבלן יצייד את העובדים
מטעמו בציוד המגן הנדרש על פי דין ,בהתאם לסוג העבודה.
 .3.2הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו באמצעי שמירה למבנה ו/או לאתר כנדרש לפי כל דין,
ובכל אמצעי הזהירות המתחייבים מהוראות הדין והרשויות המוסמכות בנדון ,לרבות על
שמירת כל העתיקות שבאתר .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי הקבלן יהא האחראי
הבלעדי על כל ממצא ו/או עתיקות שיתגלו באתר במהלך ביצוע השירותים עד העברתם
לחזקת רשות העתיקות בהתאם לכל דין .הקבלן יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם לעבודות
באתר מטעם כלשהו ,במהלך ביצוע השירותים על ידו.
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 .3.31הקבלן וכל מי מטעמו ,ישתמשו אך ורק במכונות ,ציוד מכני הנדסי וכלי עבודה תקינים,
העומדים בדרישות הבטיחות המפורטות בדין ,בציוד חשמלי עם בידוד כפול ובסולמות
ופיגומים תקניים בלבד.
 .3.33הקבלן וכל מי מטעמו ,לא יתחילו בביצוע חפירות בתחומי האתר ,אלא לאחר שווידאו כי
לא קיימים בו מכשולים תת קרקעיים (כבלי חשמל ,צנרת מים ,צנרת גז ,ביוב ,ניקוז
וכד').
 .3.39הקבלן יספק על חשבונו אמצעי גישור ,פנסי תאורה ,סרטי סימון זוהרים הנדרשים כדי
להבטיח את ביטחונו ,ביטחון עובדיו וביטחון הציבור באתר ו/או הנדרשים על פי כל דין
ו/או על ידי רשות מוסמכת.
 .3.31במידה שייגרם במהלך ביצוע השירותים נזק לדרך ו/או למתקנים ,לרבות למערכות תת
קרקעיות ועל קרקעיות ,יתוקן הנזק על ידי הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות
הרשויות ו/או הגופים המוסמכים בנדון.
 .3.34בעבודות בסמוך לתוואי צנרת גז טבעי ,הקבלן וכל הבא מטעמו יישמעו לכל הוראות
עובדי החברה ומי מטעמה בקשר עם הבטיחות בעבודה ,אם וככל שניתנו ,לקראת
ובמהלך ביצוע השירותים.
 .3.35ככל שהשירותים יתבצעו בסמוך לתוואי צנרת גז טבעי ,פקח הקווים הארצי של החברה
ימסור לקבלן הנחיות הקשורות ספציפית לעבודה בסמוך לתוואי כאמור ,והחברה תהא
רשאית לוודא באמצעות הממונה או נציג מטעמו כי הקבלן מיישם את ההנחיות הנ"ל
בזמן עבודתו.
 .3.36ככל שהשירותים יתבצעו בסמוך למערכת ההולכה לגז טבעי ,הקבלן ידאג כי מנהל
העבודה המוסמך או ממונה הבטיחות שמינה ינחו את העובדים וקבלני המשנה בנוגע
לרגישות הנובעת מכך.
 .3.37הקבלן מתחייב כי לשם ביצועם הבטיחותי והיעיל של השירותים ,ברשותו ו/או ברשות מי
מטעמו כל האמצעים הפיסיים (ציוד ,כלי עבודה ,אמצעים אחרים וכיו"ב) התקינים,
הבטיחותיים והמתאימים לייעודם וכל רישיון ו/או אישור תקף הנדרש על-פי כל דין.
 .3.38הקבלן יבצע את השירותים ואת יתר התחייבויותיו לפי ההסכם בהתאם להוראות הדין
הרלוונטיות ולהוראות החברה וכל מי מטעמה בקשר לשמירה על הבטיחות ולהגנה על
הסביבה ולהגנת הטבע ויבצע ויקיים את כל הוראות נספחים ה'-5ה' 1להלן ביחס
לשמירה על בריאות ,בטיחות והגנת הסביבה.
 .3.32מבלי לגרוע מהוראות הבטיחות הכלליות שבנספח ה' ,5בביצוע עבודות בסמיכות לקו גז
פעיל ,הקבלן יקיים את כל כללי הבטיחות הכרוכים בשירותים בסמוך ו/או בתחומיה של
תחנת כח פעילה ,כמתחייב על פי הדין ולפי הסכם זה ,וכפי שיידרש ע"י חברת החשמל
ו/או בעלי חצרים אחרים שהשירותים מבוצעים בשטחיהם ו/או בסמוך לתשתיותיהם.
 .3.91הקבלן יודיע לחברה על כל תקרית אשר התרחשה במהלך השירותים או כתוצאה
מהשירותים שגרמה לפגיעה פיזית באדם או המשפיעה על בריאות הציבור או על
הבטיחות או על הסביבה ,וזאת בתוך  48שעות מעת שנודע לו אודותיה .הקבלן יגיש
לחברה דו"ח תקרית מפורט בנוסח המצורף כנספח ה' 3באופן מידי (תוך  94שעות משעת
התקרית).
כמו כן ,הקבלן יוודא כי כל אירועי הבטיחות ,תאונות עבודה וכל הנחיות והוראות
הממונה ו/או מי מטעם החברה ,יירשמו בפנקס הכללי של האתר ,באופן שוטף ומלא.
 05035החברה תהיה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק בגין בעיות
בטיחות ,וזאת בהתאם למפורט בנספח ה' .2אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר
שהחברה זכאית לו על פי ההסכם ו/או על פי דין.
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 .3.99הקבלן ישפה את החברה על כל נזק או חבות או הוצאה שייגרמו לה בקשר עם הנושאים
שמצויים באחריותו כאמור בסעיף  3.38לעיל.
 .3.91סברה החברה ,כי ביצוע השירותים על ידי הקבלן מסכן את מתקן החברה או את סביבתו
או אנשים  /ציוד ,תהיה רשאית להורות על הפסקה מידית של השירותים ו/או להורות על
שינוי מידי בשיטות המשמשות את הקבלן בביצוע השירותים ו/או ליתן כל הוראה
רלוונטית אחרת ,והקבלן יקיים את הוראות אלה באופן מידי ולא יהיה זכאי לכל תשלום
נוסף או להארכה של לוח הזמנים לביצוע השירותים.
 .3.94מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן אחראי ומתחייב:
.3.94.3

לקיים ללא כל סייג את כל המפורט בנספחים ה'-5ה' 1להלן לעניין הוראות
בטיחות וגהות.

.3.94.9

כי כל הבא מטעמו לביצוע השירותים יקבל לידיו מהקבלן את הנספחים
שלעיל ויפעל על פיהם בעבודותיו ועל פי כל הדינים הנוגעים לבטיחות ולגהות
בעבודה.

.3.94.1

כי כל הבא מטעמו לביצוע השירותים ימלא אחר כל הוראות החברה ו/או
ממונה הבטיחות מטעמה וכן של כל גורם אחר שבחצרו מתבצעים
השירותים ,אם וככל שיינתנו בעניינים אלה בקשר עם ביצוע השירותים
ובמהלכם.

 .3.95הקבלן יגיש לחברה תכנית לניהול סיכונים בעבודתו בהתאם להנחיות שבנספח ה' 9להלן,
לבחינה ולאישור הממונה ,ללא כל תוספת תמורה וכתנאי לתחילת ביצוע השירותים
וכניסה למתקני החברה.
 .3.96הקבלן מתחייב לדאוג להשגחה על העובדים ונותני השירותים שייקחו חלק בביצוע
השירותים ,ולספק את אמצעי התחבורה עבורם אל האתר וממנו ,את כלי העבודה
ואביזרי הבטיחות הנדרשים.
 .3.97שהיית הקבלן ועובדיו מותרת אך ורק בשטח שבו מתבצעים השירותים ,ואסורה ביתר
חלקי מתקני החברה .כמו כן ,לא תורשה לינת עובדי הקבלן במתקני החברה.
 .3.98הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם הממונה להרחיק ממקום ביצוע השירותים כל אדם
המועסק על ידי הקבלן ,אם לדעתו התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם ,או שאינו מוכשר
למלא את תפקידיו ,או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו ,או שאינו ממלא אחר
הוראות הבטיחות על פי כל דין או הוראות החברה או מי מטעמה .אדם שהורחק לפי
דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בביצוע
השירותים.
 .3.92מוסכם כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה או
כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ,לרבות בשל חובת הקבלן לבצע
את השירותים באופן בטיחותי על פי הסכם זה והדין.
 .3.11אין באמור לעיל ובנספחים כדי למצות את חובות הקבלן בקשר עם בטיחות בשירותים
שהקבלן אחראי לבצען לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר ובהתאם להוראות
כל דין ומבלי שהחברה תהיה צריכה לבצע זאת בעצמה במקום הקבלן.
 .3.13הקבלן מאשר כי ככל שמי מטעם החברה יהא נוכח באתר בעת ביצוע השירותים בשטחו,
בין אם כדי לפקח על העבודות ובין אם לאו ,הדבר לא יגרע מאחריותו של הקבלן.
 .3.19הקבלן יאפשר ביצוען של עבודות של קבלנים אחרים מטעם החברה באתר במקביל
לשירותים שיתבצעו על ידו וישתף פעולה עם הקבלנים הנ"ל ,לרבות ככל הנוגע לתיאומים
ולבטיחות.
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 05022הקבלן וקבלני המשנה מטעמו יאמצו ויקיימו נהלים לאבטחת ובקרת איכות החפירה וכל
נוהל אחר על פי  GOOD INDUSTRY PRACTICEהנהוג בידי קבלנים המבצעים
שירותים כדוגמת השירותים ,וכפי שקבלן זהיר ,מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת
תאונות ונזקים לאדם ,לרכוש ולסביבה ,ולשם ביצוע עבודה מדויקת ואמינה .החברה
תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים לוודא קיום ההוראות כאמור ע"י הקבלן
ועל חשבונו.
 .3.14הקבלן אחראי לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו וכל מי מטעמו מבצע את השירותים
בהתאם למפורט בסעיף  3זה לעיל.
 .9אחריות כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע הבניה"
 .9.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3לעיל ,לצורך ביצוע השירותים ,מקבל הקבלן על
עצמו ללא צורך במתן הודעה מהחברה את האחריות הכוללת לבטיחות וגהות בשירותים
כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע הבניה" ,כהגדרת מונחים אלה בתקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בניה) ,התשמ"ח( 3288-להלן" :התקנות") וכל חוק שיחליפם ,לביצוע הוראות כל
החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות ,לרבות לעניין חובת הדיווח למפקחי
העבודה האזוריים ו/או לכל רשות מוסמכת על מינויו כ"קבלן ראשי" ,ולביצוע כל
הפעילות הנדרשת וחתימה על כל מסמך שיידרש כדי שיראו אותו לצורך ביצוע השירותים
כ"מבצע הבניה" .הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה וכל הבאים מכוחה
לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בגין הפרת התחייבותו שבסעיף זה.
 .9.9הקבלן מתחייב לחתום על כל מסמך (הודעה ,בקשה ,הצהרה ,אישור וכיוצ"ב) ולעשות כל
פעולה שתידרש כלפי הרשויות הרלוונטיות על מנת להבטיח כי הוא לבדו יהיה אחראי
לקיום כל הוראות ודרישות הדין בנוגע לבטיחות בעבודה ובעצם חתימתו על ההסכם יראו
אותו כמי שנתן ייפוי כח בלתי חוזר לחברה לעשות בשמו ובמקומו כל פעולה כאמור ובלבד
שהחברה תיתן לקבלן הודעה על כל פעולה בקשר לכך אם וככל שתיעשה בשמו .מובהר ,כי
קיום פעולה כלשהי בקשר לאמור בסעיף זה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יגרע
מאחריותו וחובותיו של הקבלן במידה ובהיקף שקיימות לפי הוראות הסכם זה.
 .9.1בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לקבלן ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל
אופן שתחליט עליו ובכל עת ,לסוג שירותים מסויימים ו/או למשך כל תקופת השירותים
או חלקה ,למנות קבלן אחר שימונה כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע הבניה" לפי התקנות בעת
ביצוע השירותים במתקני החברה (להלן" :קבלן ראשי חליף") במקום הקבלן לפי הסכם
זה.
 .9.4הודיעה החברה לקבלן על מינוי של קבלן ראשי חליף במקומו ,הקבלן וכל הקבלנים
האחרים ,אם קיימים ,המבצעים עבודות במתקן החברה ,יהיו כפופים לקבלן הראשי
החליף ולממונה הבטיחות מטעמו בכל הנושאים הקשורים לבטיחות ,ביטחון ,ניקיון ובכל
עניין אחר הנדרש לפי הדין ו/או לפי הוראות החברה ו/או הממונה מטעמה ,והקבלן
מתחייב לשתף עמם פעולה ולהישמע להנחיותיהם .הקבלן יוודא כי עובדיו ,קבלני משנה
מטעמו ועובדיהם וכל הבא מטעמו יפעלו לפי האמור לעיל.
 .9.5מובהר ,כי הקבלן אינו זכאי לכל תמורה בנוסף לתמורה שנקבעה בהסכם בקשר לאחריותו
והתחייבויותיו בסעיף  9זה לעיל ו/או לפיצוי כלשהו בגינן ,לרבות ומבלי למעט ,בקשר עם
עבודת קבלנים אחרים במקביל מטעם החברה באתרי העבודות והתיאומים עמם ,אלא
אם נקבע במפורש אחרת בכתב בין הקבלן והחברה .הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה
כלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או כל הבאים מכוחן ,לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל
תביעה שתוגש נגד מי מהם בגין הפרת התחייבויותיו לפי סעיף  9זה לעיל.

36

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

נספח ה' - 5הוראות בטיחות וגהות

הנדון :התחייבות לשמירת הוראות בטיחות וגהות
אני הח"מ ______________ [שם מלא של הקבלן] ח"פ ______________ ("הקבלן") מתחייב
ומצהיר כדלהלן:
 .3בביצוע השירותים ("השירותים") אקיים את הוראות כל הדינים החלים על בטיחות בעבודה ,לרבות
החוק ,פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל ,3271-התקנות ,ההוראות והצווים שהותקנו על
פיהם לרבות בקשר לתקינות ציוד וחומרים מכל סוג בהם אנו עושים שימוש לצורך ביצוע השירותים
ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים והמקובלים בידי קבלנים המבצעים שירותים כדוגמת השירותים
המבוצעים על ידנו ,כפי שקבלן זהיר ,מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם ,לרכוש
או לסביבה.
 .9הנני הקבלן הראשי לביצוע השירותים ובעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות בשירותים
ולבטיחות העובדים וכל הבאים מטעמי ואחראי לנהל את השירותים ולפקח על ביצועם באופן ישיר
וברציפות עד להשלמתם.
 .1בביצוע השירותים הקבלן מתחייב להפעיל בעלי מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם בעלי ידע ואמצעים
טכניים לבצע את השירותים ,וככל שנדרש לביצוע השירותים רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין מתחייב
הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור לפי העניין.
 .4הקבלן מתחייב כי לא יתחיל בביצוע עבודתו מידי בוקר לפני מתן תדריך בטיחות לעובדיו ומי מטעמו0
הוראה זו תחול על כל הבא לביצוע השירותים מטעם הקבלן ואינה גורעת מאחריות וחובות הקבלן לפי
הסכם זה.
 .5הקבלן לא יתחיל בביצוע השירותים אלא בנוכחות הממונה או נציגו המוסמך באתר אלא אם קיבל על כך
אישור מפורש ומראש מהממונה.
 .6הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את אמצעי התחבורה הבטוחים עבור המועסקים על ידו בביצוע
השירותים אל אתרי העבודה ו/או המבנים ומהם ,את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות שנדרשים או
יידרשו וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .7הקבלן יתאם עם הממונה ו/או ממונה הבטיחות מטעם החברה את גבולות שטח ביצוע השירותים ,יתחמו
ויסמנו בשילוט וסימון ברור ובולט לעין ,אלא אם אושר לקבלן במפורש אחרת ע"י הממונה או ממונה
הבטיחות של החברה0
 .8הממונה ו/או מי מטעמו רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ו/או מבנה
באתר השירותים ,כולו או מקצתו .הקבלן מתחייב כי השימוש ברישיון כניסה למקום ו/או מבנה באתר
השירותים יהיה מוגבל רק לכניסה למקום שאושר לצורך ביצוע ההסכם .אין באמור כדי לגרוע מזכות
הממונה ו/או מי מטעמו לבטל ו/או לשנות מתנאים של רישיון כניסה שניתן כאמור ,לפי שיקול דעתם
הבלעדי.
 .2לא תורשה לינת עובדי הקבלן באתר השירותים .עבודות מעבר לשעות האור תבוצענה רק לאחר קבלת
אישור הממונה.
 .31מבלי 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.
 .33הקבלן מאשר ,כי ידוע לו כי בעת ביצוע השירותים באתר השירותים לא יהיו נוכחים עובדי החברה באתר,
למעט הממונה ו/או מי מטעם החברה ו/או רשויות רגולטוריות ו/או ממונה מטעם בעל תשתיות שבאתר
השירותים 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.
 .39הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה ,לפי הוראות הממונה ,לכל קבלן אחר המועסק על ידי החברה ולכל
אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי החברה וכן לעובדיהם הן באתר השירותים 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.
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 .31הקבלן מתחייב בזה כי בביצוע כל השירותים על פיהם:
 31.3יבצע 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.
 31.9הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ככל שניתן ,תוך כדי ביצוע השירותים ,בנוחיות
הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש
והחזקה ברכוש ציבורי או פרטי כלשהו ,ובמקרה של הפרעה המתחייבת מביצוע השירותים
לצמצמה עד כמה שניתן.
 31.1ישמור על ניקיון אתרי ביצוע השירותים ,וידאג לסלק מזמן לזמן ממקום השירותים ,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
השירותים ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות פסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ולרבות פסולת
שקדמה לביצוע השירותים .בגמר השירותים אחראי הקבלן למסור את מקום השירותים כשהוא
נקי ,במצבו הקודם לפני תחילת השירותים ומתאים למטרתו .הקבלן אחראי לסלק את הפסולת
וכל האמור בסעיף זה לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות על חשבונו .במקרים
של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים שפעלו בשטח השירותים ,יקבע הממונה את אחריותו וחלקו
של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת .בסיום השירותים ישיב הקבלן את השטח למצבו קודם לביצוע
השירותים ויפעל לפי הנחיות הממונה בקשר לכך.
 .34הוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או מי מטעמו אצל
הממונה 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.
 .35אין 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 השירותים בזהירות ובבטיחות
קפדניים ,לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר ,בהתאם להוראות כל דין.
 .36החברה תהיה 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.
 .37הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל עובדיו0
 .38הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,והבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל
הוראותיו ללא הגבלת זמן0

ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

חתימה בר"ת

תפקיד

38

חותמת

תאריך

נספח ה' - 3דו"ח תקרית
דו"ח תקרית
הקבלן ימסור לחברה דו"ח תקרית אודות כל תקרית שהתרחשה במהלך ועקב ביצוע השירותים 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 הגנת הסביבה .דו"ח כאמור יימסר לחברה בתוך  7ימים 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:
 .3רקע:
 .3.3היכן ומתי התרחשה התקרית?
 .3.9מי ומה היו מעורבים בה?
 .3.1שמות העדים לתקרית (אנשי צוות ואחרים).
 .9תיאור התקרית:
 .9.3השתלשלות האירועים;
 .9.9היקף הנזק;
 .9.1סוג התקרית;
 .9.4המקור הגורם לתקרית.
 .1ניתוח התקרית:
 .1.3גורמים ישירים (מקורות אנרגיה; חומרים מסוכנים).
 .1.9גורמים בלתי ישירים (פעולות בלתי בטחוניות ותנאים).
 .1.1גורמים בסיסיים (מדיניות; גורם אנושי או סביבתי אחר).
 .4תיאור הפעולות שננקטו:
 .4.3הפעלת נוהל חירום.
 .4.9פעולה מתקנת מידית ,אשר נעשתה על ידי _______.
 .4.1אמצעי זהירות נוספים שננקטו.
 .4.4הודעה לעיתונות אודות התקרית (אם הוחלט לצאת בהודעה לעיתונות).
 .5המלצות:
 .5.3ביחס לגורמים הבסיסיים;
 .5.9ביחס לגורמים הבלתי ישירים;
 .5.1ביחס לגורמים הישירים.
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נספח ה' - 2ניהול הבטיחות באתר
ניהול הבטיחות באתר ,סקר סיכונים ופיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות
 .3ניהול הבטיחות באתר וסקר סיכונים
א) ניהול הבטיחות באתר השירותים ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן יעשה עפ"י מסמך "דרישות בטיחות,
בריאות והגנת הסביבה ( )HSEעבור מערכת הגז הטבעי" בנספח ה' 1להסכם ובהתאם לדין ,לרבות
לצורך תדרוך יומי לעובדים בשטח ,מתן היתרי בטיחות לעבודות וכיו"ב .שחרורו של ממונה הבטיחות
מנוכחות באתר במהלך ביצוע השירותים טעון אישור מראש של המפקח במפורש ובכתב.
ב) באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות לצורך ביצוע השירותים באתר ככל שיהא בכך צורך בהתחשב
בנסיבות.
ג) החברה תהא רשאית לבקש מממונה הבטיחות מטעם הקבלן להכין סקר לניהול סיכונים לבטיחות
השירותים בפרויקט ,וכן לבקש מממונה הבטיחות הנ"ל ללוות את הפעילויות המסוכנות שלהלן:
עבודה בגובה ,עבודת הנפה (מנוף) ,עבודה חמה ,עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים ,עבודות
בניה ,חפירה וקידוח ,עבודת חשמל (ניתוק ,תיוג ונעילה  )-LOTOופעילויות אחרות (הסרת הגנות
בטיחות ,חומ"ס ,צנרת ועוד).
 .9פיצויים מוסמכים 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:
 )3נקודות בגין ליקויי בטיחות:
א) ליקוי ראשון  5 -נקודות.
ב) ליקוי חוזר  5 -נקודות נוספות.
ג) ליקוי חוזר שני  5 -נקודות נוספות.
ד) ליקוי חמור  95 -נקודות.
 )9הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות וסיווגם ,נתונה למפקח ,ליועץ הבטיחות מטעם החברה או לכל
ישות מוסמכת אחרת מטעם החברה.
 )1גובה החיוב:
א)  5נקודות  -תועבר לקבלן אזהרה בכתב ללא חיוב.
ב)  31נקודות  -תועבר לקבלן אזהרה חמורה בכתב ללא חיוב.
ג)  35נקודות  -תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה של .₪ 3,111
ד)  95נקודות  -תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה .₪ 1,111
 )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.
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נספח ה' - 9דף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו
טופס דוגמא לקבלן:
קבלן הנכנס לאתרי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,נדרש להכין תוכנית ניהול סיכונים בעבודתו,
וזאת בטרם יכנס לאתרי החברה.
את התוכנית יש להגיש לאישור ,לממונה על העבודה מטעם החברה ,לפני תחילת העבודה.
בתוכנית ניהול סיכונים ,יפרט הקבלן:
.3

תיאור של כל אחד משלבי העבודה (תוכנית עבודה).

.9

רשימת סיכונים חתומה על-ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.

.1

תיאור ,כיצד הוא מתכוון למנוע סיכונים אלו.

.4

רשימה שמית של כל בעלי המקצוע ,כולל :מספר ת.ז 2( .ספרות) ,שם פרטי ,שם משפחה ,מקצוע,
תפקיד (כל בעלי המקצוע ,ללא יוצא מן הכלל ,יהיו ללא רישום פלילי).

.5

רשימת ציוד ,חומרים ,כלים ,מכונות ,ציוד הרמה וכו' ,הנדרשים לביצוע השירותים.

.6

רשימת רכבי עבודה (לא רכבים פרטיים) שיידרשו לביצוע הפרויקט ,הכוללת :מס' רכב ,סוג הרכב.

.7

אישורי בודק מוסמך תקפים ,לעגורנים ,מנופים ,מלגזות וכו'.

.8

אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט:
•
•
•
•
•
•

אישורי הסמכה תקפים למנהל/י עבודה;
אישורי הסמכה תקפים למפעילים השונים :עגורנאים וכל אישור שיידרש בעבודות
וכנדרש בדין.
אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה (בהתאם לצורך).
אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק.
אישור מחלקת הביטחון.
הצגת אישור עבודה (הזמנה) מטעם המזמין.

* ללא מסמכים אלו לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו במתקני החברה *
בהצלחה,
ממונה בטיחות
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

חתימה בר"ת

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ה' - 1דרישות בטיחות ,בריאות והגנת הסביבה ( )HSEעבור מערכת הגז הטבעי
מס' מסמך נתג"ז ( MAS-MAS-COI-0001-4מהדורה )5
(צרוב על גבי תקליטור רצ"ב)
אישור
בחתימתנו להלן הרינו לאשר כי קיבלנו לרשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכנו ,אנו מאשרים כי
צרוב בו נספח דרישות בטיחות ,בריאות והגנת הסביבה ( )HSEעבור מערכת הגז הטבעי מס' מסמך נתג"ז
( MAS-MAS-COI-0001-4מהדורה  )5על כל דפיו ונספחיו ,תוכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם
והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

שם החברה

שם החותם

תפקיד
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חתימה וחותמת

תאריך

נספח ו'  -כתב ויתור
לכבוד:
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
מגדל עתידים  -ת.ד ,58377 .קריית עתידים ,תל אביב 6358313
הנדון :ויתור תביעות
הרינו להצהיר ולאשר בשם ____________________ ח.פ( _____________ .להלן" :הקבלן") ,כי עם
קבלת סך של __________  ₪בגין חפירת _____ באתר __________ (להלן" :החפירה הארכיאולוגית")
בהתאם להסכם לביצוע חפירת הצלה ארכיאולוגית מיום _______ (להלן" :ההסכם") ,לא יהיה לקבלן ו/או
לכל מי מטעמו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מסוג כלשהו בקשר עם ההסכם והחפירה הארכיאולוגית,
כלפי החברה ו/או כלפי כל מי מטעמה.
בכל מקרה שבו למרות האמור לעיל ,תוגש דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה על ידי
הקבלן ו/או מי מטעמו ,לרבות על ידי קבלני משנה של הקבלן ,הקבלן מתחייב בזאת ומבלי לגרוע מזכויות
החברה לפי ההסכם ו/או הדין ,לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום ו/או הפסד ו/או
הוצאה שנגרמו למי מהם בקשר עם דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור לעיל ,מיד עם דרישתה הראשונה של
החברה ומבלי שהיא תידרש לנמק את דרישתה בקשר לכך.
אין בכתב ויתור תביעות זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ,לרבות בקשר להתחייבויות הקבלן וזכויות החברה
לפי ההסכם והדין.
בשם הקבלן:
שם מלא__________________ :
תפקיד___________________ :
חתימה__________________ :
חותמת__________________ :
תאריך____________ :

שם מלא__________________ :
תפקיד___________________ :
חתימה__________________ :
חותמת__________________ :
תאריך____________ :
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נספח ז'  -ערבות ביצוע
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
ממגדל עתידים ,ק"23
קריית עתידים
תל אביב 15185.5
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות ביצוע
 .3על פי בקשת __________ (להלן" :הקבלן") ,אנו הח"מ _______ ,ערבים בזה כלפי נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע"מ (להלן" :החברה") בערבות אוטונומית ,בלתי מותנית בכל תנאי ובלתי חוזרת לתשלום כל
סכום עד לסכום של ________ ש"ח (להלן" :סכום הערבות") שהחברה עשויה לדרוש מאת הקבלן בקשר
עם ההסכם שבין החברה לבין הקבלן מיום ______ לביצוע חפירת הצלה ארכיאולוגית (סימוכין)127934:
(להלן" :ההסכם") וההליך ________________________ (סימוכין.)_______ :
 .9סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" יהיה מדד המחירים לצרכן הידוע במועד הוצאת הערבות.
"המדד הקובע" יהיה המדד האחרון שפורסם לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו עפ"י הערבות.
"הפרשי הצמדה" 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.
 .1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,תוך 7
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או
להוכיחה בכל אופן שהוא ,ומבלי שנדרוש תחילה סילוק של הסכום הנ"ל מהקבלן .כמו כן ,מוסכם בזאת
במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן
ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.
 .4אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך
סכום הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה .לפיכך ,במידה שלא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת,
תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
 .5אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  9לעיל.
 .6אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהן ,וכן לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי
כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה המוענקת לקבלן על פי
כל דין.
 .7הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
 .8ערבות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת ישראל.
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 .2ערבות זו בתוקף מיום __________ [הכנס תאריך] ובכפוף לאמור להלן ,תיוותר בתוקף במלואה עד
[__________] [תום חודשיים ממועד השלמת השירותים] (כולל).
 .31הערב יאריך את תוקף הערבות בתנאי שהחברה תגיש לו בקשה בכתב ,לפחות שבוע לפני מועד פקיעת
הערבות.
 .33דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני בית המשפט המוסמך
בתל אביב בלבד.

בכבוד רב,
_______________
[שם הבנק  /חברת הביטוח]
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נספח ח'  -הסכמת הגוף האקדמאי נותן החסות המדעית ,הקבלן ובעל הרישיון
הקבלן _____________________ (להלן" :הקבלן") ,בעל רישיון החפירה _______________ (להלן:
"בעל רישיון החפירה") והגוף האקדמאי נותן החסות המדעית ___________________ (להלן" :הגוף
האקדמאי") ,מסכימים בזאת מראש ,כי בכל מקרה שנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
תקבע קבלן אחר כמפורט בהסכם בין הקבלן לחברה לביצוע חפירת הצלה ארכיאולוגית ,במטרה להשלים את
החפירה הארכיאולוגית המבוצעת בהתאם להסכם הנ"ל ,במקום הקבלן ,הקבלן האחר או מי מטעמו ,יחליף
ו/או יתווסף לרישיון החפירה שניתן על ידי רשות העתיקות לקבלן ,הכל בהתאם לדרישת רשות העתיקות.
ולראייה באו הצדדים על החתום:
_____________________
בעל רישיון החפירה

_____________________
הקבלן

_____________________
הגוף האקדמאי

_____________________
תאריך חתימה

_____________________
תאריך חתימה

_____________________
תאריך חתימה
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נספח ט'  -אישור הביטוח
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
שכתובתה קרית עתידים ,מגדל עתידים ,ת.ד 58377
ת"א 6358313

תאריך..........................:

א.ג.נ,.
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם ( ....................להלן" :הקבלן") את הביטוחים המפורטים להלן בקשר
עם ביצוע חפירת ______ באתר _________ ,הכל כמוגדר בהסכם לביצוע השירותים הנ"ל בין הקבלן לבין
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה") מיום ______ ובהליך _______________________,
כמפורט להלן:
05

ביטוח אחריות מעבידים:

א .תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ב .גבולות האחריות :לא יפחתו מסך של  91,111,111ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
ג .הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי
מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם.
ד .תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת ביט".
ה .הפוליסה תכלול את מדינת ישראל ,החברה וחברות בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם ,בעלי
מניותיהם וחברי הדירקטוריון שלהם כמבטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים
של הנפגע או יקבע כי הן נושאות באחריות שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי עובדיו.
.9

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

א.

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

ב.

גבולות האחריות :לא יפחתו מסך של  ₪ 4,111,111למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

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).

ד.

רכוש החברה נחשב במפורש לרכוש צד ג'.

ה.

הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותן של מדינת ישראל והחברה וחברות בנות/אחיות/אם/מסונפות
כולל עובדיהם ,בעלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון שלהם למעשי או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

כל הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות להוראות הבאות:
 .3אנו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד מדינת ישראל ,משרד הביטחון ,החברה ,חברות
בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם ,מנהליהם ,בעלי מניותיהן ,חברי הדירקטוריון וכן כלפי כל אדם
או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.
 .9הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי החברה והן מהוות ביטוח
ראשוני ללא קשר לפוליסות ביטוח של החברה ולעניין זה אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר
שיתוף ביטוחיכם.
 .1כל סעיף בפוליסות (אם קיים כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו ,כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא יופעל כלפיכם.
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 .4הפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה ,לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה ,אלא אם כן תימסר לחברה הודעה
בדואר רשום על כוונתנו לעשות כן לפחות  61יום מראש.
 .5חריג רשלנות רבתי – ככל שקיים – מבוטל.
 .6אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו מזכותה של החברה לקבלת
שיפוי על פי הפוליסות הנ"ל.
 .7מוסכם כי הקבלן בלבד יישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל.
 .8תנאי הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מתנאי פוליסות במהדורת "ביט" התקפה במועד עריכת הביטוח או כל
נוסח אחר המקביל לו.
אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור
באישור זה0
__________________
שם החותם ותפקידו

__________________
חותמת חברת ביטוח
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נספח י'  -הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחי אש

הוראות 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.
05

חובת פינוי שטחי אש
 3.3הקבלן מתחייב ,לפי דרישת משהב"ט ובהתאם להנחיות החברה ,לפנות מהאתר באופן מידי ועל חשבונו,
כל חפץ הנמצא בחזקת הקבלן ו/או כל אדם המועסק מטעמו .פינוי כאמור לעיל כלול במסגרת התמורה
שבהסכם.
 3.9אם 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.
 3.1מובא 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.
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פטור מאחריות לנזק והפסד בשל פעילות בשטחי אש
 9.3מבלי 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 – .3259
 9.9מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי הפטור בסעיף  9.3לעיל 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.
 9.1הקבלן 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:
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9.1.3

כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין שהוא כתוצאה מהאמור בסעיפים  9.3ו 9.9-לעיל;

9.1.9

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;

9.1.1

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;

9.1.4

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 (לרבות הפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או הוצאות
משפטיות) בהם נשא מי מהם בגין כל אחד מאלה:
 1.3כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר נגרם למשרד ו/או לחברה שהקבלן אחראי להם על פי הוראות הדין
וזאת בנוסף לכן בנוסף לכל סכום שיחויב הקבלן לשלם כמפורט בסעיף  9לעיל.
 1.9כל עלות שנגרמה למשהב"ט במקרה שהקבלן לא ביצע פינוי כאמור בסעיף  3.3לעיל .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.
 1.1כל 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 שהחברה הודיעה לקבלן עם קבלת
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תביעה ו/או דרישה שהוגשה כנגדה בקשר עם האמור בסעיף קטן זה אשר הקבלן אחראי בגינם ואפשרו
לקבלן להתגונן מפני תביעה כאמור לעיל.
 1.4שיפוי בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה של הקבלן לרבות ע"י מי מטעמו (ובכלל זה עובדיו וקבלניו)
בגין נזק כאמור בסעיף  9.3לעיל.
 1.5כל 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 מידי.
09

הוראות ביטוח
 4.3בביטוחי 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.
 4.9בביטוח 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.
 4.1בביטוחי הרכוש וכן בביטוחים בסעיפים  4.3ו 4.9-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 -
4.4.3

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.

4.4.9

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 ( )61יום מראש.

4.4.1

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 הביטוח".
 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 משהב"ט לשתף פעולה עם החברה בכל הליך משפטי תביעה ו/או דרישה שינקטו כנגד
משהב"ט ו/או החברה.
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סודיות ואבטחת מידע
 5.3הקבלן 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
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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.
 5.9עם 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.
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שם מלא
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תפקיד
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נספח י"א  -הצהרה על היעדר ניגוד עניינים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה")
אנו הח"מ ,מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.מס' שותפות]
("הקבלן") ,כדלקמן:
 .3הננו נותנים תצהיר זה כקבלן/נותן שירותים לחברה ובתוקף תפקידנו זה.
 .9הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כקבלן/נותן שירותים לחברה ו/או
להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 .1בין היתר ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם או במהלך
ביצועו ,כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או
האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל תחום קרוב אחר ,המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש או עשוי לשמש לקוח
החברה ו/או שלחברה יחסים עסקיים או קשרים מסוג אחר עמו בשל עיסוקה.
 .4תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין
מקצועי ובין עסקי ,עם תפקידנו כקבלן/נותן שירותים לחברה ואין בתפקידינו או עיסוקינו האחרים כדי לפגוע
ביכולתנו לבצע את תפקידנו כקבלן/נותן שירותים לחברה .במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקידנו
כקבלן/נותן שירותים לחברה ,לרבות במהלך השתתפותנו בישיבות ,הננו מתחייבים להודיע על כך למנכ"ל החברה,
מיד כשייוודע לנו על ניגוד עניינים אפשרי .כן אנו מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות
העניין ,לדאוג מידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
 .5בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,3277-לא נציע ולא ניתן ו/או נקבל
ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה ,עבורנו ו/או
עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה לרבות 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 או בעקיפין על ביצוע
השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד
החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך ההתקשרות עם החברה ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים
ממנו.
 .6אנו ,לרבות מי שביצע מטעמנו שירותים לפי ההסכם ,לא נייצג מאן דהוא כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה
שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם ,אלא אם קיבלנו את
אישורה מראש ובכתב של החברה לכך ,אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים.
התחייבות זו תמשיך להיות בתוקף ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה.
 .7לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או
כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרות עם החברה ו/או כל חוזה ו/או הזמנה
הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן במהלך ביצוע ההסכם.
 .8לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה
ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת
ההסכם.
 .2אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו
מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם.
 .31הננו מתחייבים להודיע מידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
 .33אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף תפקידנו כנותן
שירותים לחברה.
 .39הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את כל הוראותיה.
ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:
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נספח י"ב  -התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה")
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
אנו הח"מ ,מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.מס' שותפות]
("הקבלן") ,כדלקמן:
אנו 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
לחברה ,לרבות המידע הסודי.
"המידע הסודי"  -מידע בדבר החברה ,לרבות מידע בדבר פעילותה ,עסקיה ,בעלי מניותיה ,לקוחותיה ,ספקיה,
עובדיה ונושאי המשרה שלה ,כל גוף או אדם הבא עם מי מהחברה במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של החברה,
אשר יגיע ,יימסר ליועץ על ידי החברה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או
יגיע לידי היועץ בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל ,מתוך שמיעה ,ראיה או עיון .המידע
הסודי כולל ,בין השאר ,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 כלכליים וחשבונאיים ,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 שלנו ,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 בנוסח נספח זה) ,אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
אנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהווה 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
את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו ,עלול לגרום לחברה נזקים חמורים
ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית של
ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת.
הננו מודעים לכך שאי עמידתנו (ו/או אי עמידת עובדינו) בהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זה ,כולן או
מקצתן ,עלול לגרום לחברה נזק ,ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה ,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 לה 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/ה או שהיינו צד לו/ה וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר את האמור בכתב זה.
ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה 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 על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך
ו/או הוכן 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.
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התחייבויותינו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או בשליטה בחברה ,שינוי מבנה ארגוני,
שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה .לפיכך ,הננו נותנים בזה את הסכמתנו לקיום כלל
התחייבויותינו 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 ו/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 זה.
מובהר כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשיקול
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 עובדינו ו מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או לתאגיד ו/או
לגוף אחר אשר הם יודעים ,או שיש יסוד סביר להניח ,כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב התחייבות זה.
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,הבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא
הגבלת זמן.
ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח י"ג  -הבקשות להצעות
(יצורפו לאחר גמר המכרז וההליך שבוצע מכוחו)
.3
.9
.1
.4

הבקשות להצעות.
כל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו על ידי החברה במהלך המכרז וההליך שבוצע מכוחו.
סיכום סיור הקבלנים שנערך במסגרת ההליך שבוצע מכוח המכרז.
כל נספח אחר להליכים דלעיל.
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נספח י"ד  -הצעת המחיר
(תצורף לאחר גמר ההליך שבוצע מכוח המכרז)
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נספח ט"ו  -הצעות הקבלן
(יצורפו לאחר גמר המכרז וההליך שבוצע מכוחו)
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