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הואיל

ונתיבי איילון היא חברה ממשלתית העוסקת בביצוע פרויקטים תחבורתיים ברחבי הארץ ,לרבות
פרויקטים בתחום התחבורה הציבורית;

והואיל והחברה הזמינה קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותים במסגרת מכרז מס' 10/22
למתן שירותי הפעלת מרכז ניהול תנועה מטרופוליני (להלן" :המכרז" או "ההזמנה");
והואיל והספק הוא חברה פרטית ,אשר התאגדה כדין במדינת ישראל ,העוסקת במהלך עסקיה הרגיל במתן
שרותי ניהול מוקדי בקרה כמבוקש במכרז;
והואיל והספק נבחר על ידי נתיבי איילון להעניק את השירותים במסגרת המכרז שנערך על ידי נתיבי
איילון;
והואיל והספק מצהיר ,כי הוא עומד בכל תנאי ההזמנה ,כי יש בידו את כל האמצעים ליתן את השירותים
לפי ההסכם ,וכי הוא וצוות העבודה מטעמו ,כהגדרתם להלן ,בעלי הרקע המקצועי ,הידע ,הניסיון,
כוח האדם ,הכישורים והמומחיות הדרושים על מנת לבצע את השירותים ואת כל התחייבויותיו
לפי הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה;
והואיל ונתיבי איילון מעוניינת להתקשר עם הספק על בסיס הסכם למתן שירותים ושלא במסגרת יחסי
עובד-מעסיק ,וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה להפסיק את השימוש בשירותי הספק על פי ההסכם
בכל עת ו/או להשתמש בשירותים בעזרת נותני שירותים אחרים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי;
והואיל והספק מעוניין להעניק לחברה את שירותיו בתנאים המפורטים בהסכם ,וכנותן שירותים עצמאי,
והחברה מסכימה לתנאים אלה;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.

.2

השירותים
2.1

במסגרת שירותי הפעלת מוקד ניהול ובקרה ,הספק יספק לנתיבי איילון מערך הפעלת מרכז
ניהול תנועה מטרופוליני (להלן גם" :המנת"מ") בהתאם להוראות הסכם זה ,לרבות מיפרט
השירותים שבנספח א' .מובהר כי השירותים יכללו גם שירותים שאינם מוזכרים במפורש
במסגרת נספח א' אם מעצם טיבם הם נכללים במסגרת השירותים המפורטים בנספח א'
כאמור.

.3

2.2

הפעלת המנת"מ תהא על-בסיס משמרות ושעות על פי הזמנות נתיבי איילון או מי מטעמה ועל-
פי דרישותיה שיוצאו מעת לעת בכתב.

2.3

נתיבי איילון אינה מתחייבת להיקפי מינימום או מקסימום של שירותים שיוזמנו מהספק.
לנתיבי איילון תהיה אפשרות להגדיל ו/או להקטין את כמות המשמרות והיקפן ,והכול לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך ,והוא יוסיף
להעניק לנתיבי איילון בכל עת את השירותים ברמה הגבוהה הנדרשת בהסכם זה.

2.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לבצע את השירותים
או כל חלק מהם בעצמה ו/או באמצעות גורמים אחרים נוספים העובדים עמה ו/או שיעבדו
עמה בעתיד ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של נתיבי איילון וצרכיה ,מבלי שלספק תהא כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת נתיבי איילון בענין זה.

2.5

מובהר ,כי התמורה לספק בגין ביצוע כל השירותים נשוא הסכם זה בכל תקופת ההתקשרות
תהיה אך ורק בהתאם למפורט בהסכם זה ,ולא יהא כל שינוי במחירים המצוינים בו אלא
בהתאם לאמור במפורש בהסכם ,יהא אשר יהא היקף הפעילות של המערך ו/או השינויים
הנדרשים על-ידי נתיבי איילון .

2.6

מובהר בזה ,כי הספק והוא לבדו אחראי על תפקודו של המנת"מ ולשם כך יהא עליו לנקוט כל
פעולה סבירה ולשאת בכל הוצאה מתבקשת ,בין שמנויה במסמכי ההסכם ובין שלא ,על מנת
להבטיח את תפקודו הטוב והמלא של המוקד בהתאם לדרישות נתיבי איילון ועל-פי הוראות
ההסכם ו/או כל דין ,ובתוך כך ,להבטיח כי העובדים מטעמו יהיו מוסמכים ומיומנים ומסוגלים
לבצע את המטלות המוטלות עליהם .הספק מתחייב לוודא כי העובדים מטעמו מיומנים
וכשירים בכל עת לבצע את השירותים הנדרשים בהסכם זה ועל פי דין ,ולצורך כך ,באחריותו
לקיים על חשבונו הדרכות ,השתלמויות ,לימודים ,חניכה וכיוצא באלה ,על מנת לקיים את
מקצועיותו של המנת"מ ,ולכל הפחות בהתאם למפורט בנספח א'.

2.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזה ,כי הספק והוא לבדו יהא אחראי לכל עניין
הקשור בהפעלתו של המנת"מ ובעובדיו ,הן כלפי נתיבי איילון והן כלפי צדדים שלישיים,
ומובהר למען הסר ספק ,כי אין בכל סמכות הנתונה לנתיבי איילון בהסכם זה ,כדי לגרוע
מאחריותו של הספק לפי הסכם זה ולפי כל דין.

התחייבויות והצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
3.1

כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין או חוזה או מסמכי ייסודו
להתקשרותו בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו ,וכי הינו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע
מלא התחייבויותיו על פי ההסכם.

3.2

כי השירותים יינתנו לנתיבי איילון על ידו בלבד באמצעות עובדיו .מבלי לגרוע מכלליות האמור
נתיבי איילון רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להיענות לבקשת הספק להתקשר עם קבלן
משנה כלשהו לצורך ביצוע השירותים ,והספק מתחייב שלא לבצע התקשרות כאמור ללא קבלת
הסכמת נתיבי איילון לכך מראש ובכתב .מובהר כי בכל מקרה ,הספק יהיה אחראי כלפי נתיבי
איילון לטיב השירותים ,לרבות אלה המסופקים באמצעות קבלן משנה כאמור.

3.3

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן בלתי חוזר כי ביצוע והשלמת כל התחייבויותיו
בקשר עם השירותים נשוא המכרז יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו .החברה לא תישא בכל
עלות ו/או תשלום ,מכל מין וסוג ,בקשר עם השירותים ,יישומם והשלמתם/

3.4

כי ידוע לו שהפיקוח אותו תבצע נתיבי איילון או כל מי מטעמה (אם בכלל) ,במסגרת ביצוע
השירותים ,או כל הנחיה ,הוראה או אישור שתעניק נתיבי איילון או כל מי מטעמה לספק או
לכל מי מטעמו ,אינם אלא אמצעי ביקורת ,כמו גם שהם אינם מהווים חוות דעת או הצהרה
מטעם נתיבי איילון לעניין טיב השירותים או לכל עניין אחר ,ובכל מקרה לא יהיה בהם על מנת
לגרוע או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו או מאחריותו הישירה ,המלאה והבלעדית כלפי
נתיבי איילון או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם ההסכם ,או להטיל על נתיבי איילון או על מי
מטעמה אחריות כלשהי כלפי הספק או כלפי כל צד שלישי.

3.5

כי קרא והבין את כל מסמכי ההליך ,דרש וקיבל את כל המידע ,ההסברים וההבהרות בקשר
עם השירותים ,וכי בחן ותמחר בקפידה כבעל מקצוע מומחה את כל הגורמים העשויים להשפיע
על ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ,לרבות התנאים הכרוכים בביצוע השירותים ומאפייניהם
וכן ההיבטים הייחודים הכרוכים ביישומם; כי ידוע לו שהחובה לבחינת המידע האמור לצורך
ביצוע השירותים ובפרט בקשר עם יישומן של הוראות כל דין הכרוכות בביצוע ובהשלמת
השירותים ,מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדית של הספק.

3.6

כי הוא יבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של נתיבי איילון ,במומחיות ובמקצועיות
הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים .כי הוא מתחייב לעשות את כל הדרוש לביצוע
השירותים באופן מיטבי ,להקדיש את מרצו ,ניסיונו וכושר עבודתו לשם כך ,לעשות את מיטב
מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו לקידום הנושאים שבטיפולו.

3.7

הספק מתחייב למסור לנתיבי איילון ,מעת לעת ובכל תקופת מתן השירותים לפי חוזה זה,
אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה או רואה חשבון ,או יועץ
מס מוסמך.

3.8

כי יפעל בהתאם ועל פי נהלי נתיבי איילון כפי שיתעדכנו מעת לעת (לרבות נהלים חדשים
שיתווספו מעת לעת) ,ולהוראות כל דין רלוונטי; כי הוא מתחייב ,כי עובדיו וכל אדם או גוף
אחר הפועל מטעמו או עבורו יפעלו על פי האמור לעיל; כי הוא מתחייב לבצע כל פעולה סבירה
שתידרש לשם עמידה באמור לעיל.

3.9

הספק מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם ,לגבי עובדים שיועסקו על ידו לצורך מתן
השירותים את האמור בכל חקיקה או דין לרבות חקיקה העוסקת בזכויות עובדים ,ולרבות כל
האמור בכל הסכם קיבוצי ו/או צווי הרחבה החלים לגביו ,כמו גם לביצוע כל הדיווחים
והתשלומים הנדרשים על פי דין לרשויות השונות.

 3.10הספק מתחייב לשאת באחריות החוקית כלפי כל עובד מטעמו שהועמד לרשות החברה במסגרת
השירותים  ,בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש ,שנגרם לו ואשר קשור עם ביצוע השירותים ו/או עם
הסכם זה ו/או עם ביצוע ,או אי ביצוע של פעולה כלשהי על ידי הספק ו/או מטעמו.
.4

תקופת ההסכם
4.1

ההתקשרות על פי הסכם זה תהא לתקופה של  24חודשים שתחילתה בתום תקופת התארגנות
וגיוס כוח אדם (להלן :תקופת ההתקשרות").

4.2

תקופת ההתארגנות וגיוס כוח אדם תחל מיום חתימת ההסכם ותסתיים לאחר  4שבועות מיום
חתימת ההסכם .במהלך תקופת ההתארגנות יעמיד הספק את כלל הצוות שגויס על ידו לאישור
החברה בהתאם לאמור בחוברת תנאי המכרז ובהסכם זה.

4.3

עם תחילת תקופת ההתקשרות תחל תקופת החפיפה אשר משכה יהא עד חודשיים ימים מיום
תחילת תקופת הההתקשרות ,במהלכה ,יבצע הספק חפיפה אל מול החברה ,יבצע קורסים
והדרכות לאנשי הצוות מטעמו ,ילמד את מערכות החברה ויספק את השירותים באופן חלקי
בלבד ובאופן אשר יאפשר את מתן השירותים באופן שוטף ומלא החל מסיום תקופת החפיפה
כמפורט במפרט הטכני המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז.

4.4

לנתיבי איילון בלבד שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
בשלוש תקופות נוספות ,כל אחת מהן לתקופה של עד  12חודשים נוספים ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,ובלבד שסך תקופות ההתקשרות לאחר מיצוי כל תקופות הארכה ,לא יעלה על תקופה
של  5שנים (להלן" :תקופת ההארכה").

4.5

בתקופת ההארכה ,ככל שתהיה ,ימשיכו לחול תנאי הסכם זה .הודעה על הארכת ההסכם תהיה
בכתב ותישלח לספק על ידי נתיבי איילון ,לפחות  30יום טרם תום תקופת ההתקשרות (או כל
תקופת הארכה ,לפי העניין).

4.6

למרות האמור לעיל בסעיפים  4.1-4.5תהיה נתיבי איילון רשאית מכל סיבה שהיא ,בכל עת
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב שתישלח לספק
לפחות  60יום מראש ,בין היתר מתוך שיקולים תקציביים או אף ללא הסבר כלשהו .היה

ותופסק ההתקשרות כאמור ,לא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד נתיבי
איילון או מי מטעמה.
.5

.6

עובדי הספק
5.1

הספק יעסיק ויהיה אחראי על איתורם ,מיונם ,גיוסם ,קליטתם ,הסמכתם ,העסקתם ,לרבות
סיום העסקתם של כל העובדים במנת"מ .עובדי הספק יהיו מועסקים בהתאם לכל חוקי
העבודה והדינים הקיימים ,וכפי שיהיו בתוקף בכל עת ועת ועל פי הדרישות המפורטות בהסכם
זה לרבות נספח א'.

5.2

הכשרות עובדי המנת"מ ,יבוצעו ע"י הספק ,באחריותו ועל חשבונו ,ונתיבי איילון לא תישא
בהוצאה כלשהי ביחס אליהן.

5.3

נתיבי איילון רשאית לדרוש מהספק את הפסקת הצבתו של מי מעובדיו ,והספק יהיה חייב
להפסיק הצבתו של אדם זה בביצוע השירותים נשוא ההסכם ,ולהחליפו באדם אחר בעל
כישורים ויכולות מתאימים לשביעות רצון נתיבי איילון.

5.4

מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי עלויות השכר לעובדי הספק במשך תקופת ההכשרה ,יחולו
על הספק בלבד ,וזאת ללא כל קשר להתחייבותו לשאת בהוצאות ההכשרה שלהם כמפורט
לעיל.

5.5

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי לצורך שמירת הידע המקצועי ושימור הרציפות
המבצעית ככל הניתן .תשלם נתיבי איילון לספק מענק חד פעמי בגין שימור העובדים הקיימים
במנת"מ דן כמפורט בסעיף  6.2.4להסכם זה .

התמורה
6.1

עבור השירותים נתיבי איילון תשלם לספק לפי שעות העבודה שסופקו לאתרי נתיבי איילון בכל
חודש בפועל ,בהתאם למפורט בנספח ג' להסכם זה.

6.2

מובהר כי תנאי לזכאות נותן השירותים לתמורה נוספת בגין המנגנונים המפורטים להלן ,הינו
קבלת דו"ח זכאות חתום ע"י בודק השכר כאמור בסעיף  14להלן.

6.3

על אף האמור בסעיף  6.1לעיל יובהר כי בתקופת החפיפה תשלם נתיבי איילון לספק כדלקמן:
6.3.1

בגין החודש הראשון תשלום השווה ל  50% -מסך התמורה לה זכאי המציע עבור
מתן השירותים.

6.3.2

בגין החודש השני תשלום השווה ל  70% -מסך התמורה לה זכאי המציע עבור מתן
השירותים.
מובהר כי בגין כל עובד של נתיבי איילון אשר ייקלט לעבודה אצל המציע במסגרת
השירותים (כך שימשיך שהעובד ימשיך לבצע את התפקיד אצל המציע שיזכה ),
יהיה זכאי המציע שיזכה לתמורה מלאה החל מהחודש הראשון רטרואקטיבית
לאחר  6חודשים מיום הוצאת צו התחלת עבודה
מובהר כי לא תשולם תמורה נוספת עבור תקופת החפיפה מעבר לתמורה הנקובה
בסעיף זה.

6.3.3

בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור תהא רשאית נתיבי איילון לשלם מענק חד פעמי בגין
קליטת עובדי נתיבי איילון כעובדי הספק כדלקמן:
(א)

בגין קליטה של  5-7עובדים והעסקתם במשך  6חודשים לפחות כעובדי הספק
במסגרת השירותים– יקבל הספק מענק חד פעמי של  ₪ 4,000עבור כל עובד.

(ב )

(ג)
(ד )

(ה)

6.3.4

בגין קליטה של  8-9עובדים – והעסקתם במשך  6חודשים לפחות כעובדי
הספק במסגרת השירותים – יקבל הספק מענק חד פעמי של  ₪ 4,500עבור
כל עובד.
בגין קליטה של  10עובדים ומעלה והעסקתם במשך  6חודשים לפחות כעובדי
הספק – יקבל הספק מענק חד פעמי של  5,000עבור כל עובד.
מובהר כי תשלום המענק מותנה באישור מראש ובכתב של נתיבי איילון .וכי
נתיבי איילון תהא רשאית לבחון את כשירות הבקרים כתנאי לתשלום
המענק.
מובהר כי לצורך חישוב זכאות נותן השירותים לתמורה בהתאם למנגנון לעיל,
חודש העסקה הינו חודש בו ביצע העובד לפחות  120שעות.

בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהא רשאית נתיבי איילון לשלם לספק מענק
חד פעמי לשימור עובדים שנתי כמפורט להלן:

( א)

נתיבי איילון תשלם לספק מענק שנתי עבור שימור עובדי המנת"מ אשר
מוצבים מטעמו במסגרת השירותים במשך תקופה של  12חודשים רצופים
(לאחר תקופת ההתארגנות) כדלקמן:
()1
()2

()3
()4

(ב )

6.3.5

עבור  11עד  19עובדים אשר יוצבו מטעם הספק במנת"ם במשך תקופה
 12חודשים ברציפות – ישולם לספק מענק של  ₪ 5,000עבור כל עובד;
עבור  20עובדים ומעלה אשר יוצבו מטעם הספק במנת"ם במשך
תקופה  12חודשים ברציפות – ישולם לספק מענק של  ₪ 7,000עבור
כל עובד.
מובהר כי תשלום המענק הראשון ייספר  12חודשים מתחילת תקופת
ההפעלה המלאה של המנת"מ וכי חישוב זה יתבצע כל שנה.
מובהר כי לצורך חישוב זכאות נותן השירותים לתמורה בהתאם
למנגנון לעיל ,חודש העסקה הינו חודש בו ביצע העובד לפחות 120
שעות.

מובהר ומודגש כי ככל ותהא בהמהלך שנת ההפעלה תחלופה הגבוהה מ40% -
ממצבת העובדים של הספק אשר מוצבים מטעמו בכל אחד מהמנת"מים,
ישלם הספק פיצוי מוסכם בגובה של  ₪ 100,000עבור כל עובד שעזב.

ככל שתזמין נתיבי איילון שירותים נוספים ,התמורה בגין ביצוע השירותים
הנוספים ,תחושב בהתאם לתעריף המרבי לשעת עבודה בהתאם לתעריפי נתיבי
איילון להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים ,כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן:
"תעריפי נתיבי איילון") או בהתאם לניתוח מחיר שייערך על ידי הספק ,על בסיס
מחירי שוק ואסמכתאות שיוגשו על ידי הספק ,ויאושר בכתב על ידי נתיבי איילון.
והכל בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של נתיבי איילון.
כן מובהר כי ככל שהחברה תבחר להזמין מהספק שירותים נוספים כלשהם ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,החברה תעביר למציע הזוכה הודעה על כך מראש ובכתב.

6.3.6

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כאמור לעיל ,מהווה תמורה סופית הכוללת את
כל הוצאות הספק ,ובכלל זה :הוצאות תקורה ,התייקרויות ,הוצאות משרדיות ו/או

כלליות ,עלות אספקת ציוד ,עלות תוכנות ו/או רישיונות שימוש בתוכנות ,עלויות
שכר עובדי ו/או מועסקי נותן השירותים (לרבות מלוא ההוצאות הסוציאליות
בגינם) ,וכן כל הוצאה נוספת ו/או אחרת ,ישירה ו/או עקיפה ,מכל סוג שהוא.
6.4

מובהר בזאת כי התמורה שתשולם לספק כאמור לעיל הינה סופית וכוללת את כל הדרוש
לאספקת השירותים ,ותחשב ככוללת את כל הוצאותיו של הספק ,הן הישירות והן העקיפות,
ובכלל זה העמדת כל אנשי הצוות מטעמו ,הכשרתם ,תשלום שכרם והתנאים סוציאליים
המגיעים להם ,אש"ל ,עלות נסיעה ,ציוד ואבזור ,הוצאות משרדיות ,אמצעים טכנולוגיים
נדרשים ,תקורות מכל מין וסוג שהוא ,הוצאות כלליות ,מיסים ותשלומי חובה וכל כיו"ב וכל
הנדרש לצורך מתן השירותים בהסכם לרבות נספח א' ,ולא תשולם לספק כל תמורה נוספת,
מכל מין או סוג שהוא ,מכל סיבה שהיא.

6.5

לכל סכום שישולם לספק ,יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל תשלום.

6.6

התמורה בגין חשבונות אשר הוגשו על-ידי הספק לנתיבי איילון עד ל 5 -בחודש ,בגין שירותים
שניתנו בחודש הקודם על פי הוראות הסכם זה ואשר אושרו על-ידי נתיבי איילון  ,תשולם בתנאי
תשלום של שוטף  30+יום ממועד הגשת החשבון .חשבון שיוגש לאחר ה –  5לחודש ,ייראו בו
כאילו הוגש ב –  5לחודש העוקב.

6.7

לחשבון יצורף פירוט מלא אודות כל השירותים שניתנו ,לרבות דו"ח שעות עבודה (מפורט לכל
בעל תפקיד שנטל בה חלק) ,בפורמט שיאושר על ידי נתיבי איילון.

6.8

יובהר ,כי כל חשבון אשר הוגש שלא בהתאם להוראות הסעיפים לעיל ,יראו אותו כאילו לא
הוגש ,והספק יידרש להגישו מחדש ,הכל בהתאם להוראות נתיבי איילון לעניין זה ,והוראות
סעיף  6.5לעיל יחולו בהתאמה ביחס למועד הגשת החשבון המתוקן.

6.9

במקרים של אי התאמה בין ההזמנה הכתובה שנשלחה לספקע לבין החשבונית שתוגש לנתיבי
איילון על ידי הספק ,ההזמנה תגבר ונתיבי איילון תהא מחויבת בתמורה לפי ההזמנה והספק
יהיה מנוע ומושתק לעלות טענות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם אי ההתאמה.

 6.10על הספק להעביר לנתיבי איילון חשבונית מס קבלה לא יאוחר מ 7-ימים לאחר ביצוע התשלום
על ידי נתיבי איילון.
 6.11נתיבי איילון תשלם לספק את התמורה בהעברה בנקאית ובכפוף להמצאת האישורים הנדרשים
על ידי נתיבי איילון (בכפוף לטופס פתיחת ספק) .הספק מתחייב להמציא לנתיבי איילון את
פרטי חשבונו לצורך התשלום .היה ולא מסר הספק את פרטי חשבונו לצורך העברת התשלום
כאמור ,לא תשלם לו נתיבי איילון את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו
כאמור וכי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת נתיבי איילון כל הפרטים
האמורים ,וזאת על ידי תשלום קרן התמורה בלבד ,ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכוב
בתשלום.
 6.12נתיבי איילון רשאית לדרוש לעיין ברישומי שעות העבודה שהוקדשו למתן השירותים עליהם
מבוסס הדיווח האמור לעיל ,כולל רישומים ידניים ,ובכל מסמך רלבנטי לרבות ומבלי לגרוע
ספר הודעות ,רישומי שיחות טלפון וכיו"ב ,והספק מתחייב למסור לאותו נציג כל הסבר
שיידרש.
 6.13מכל סכום שתשלם נתיבי איילון לספק ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים
המתחייבים על פי החוק אלא אם כן יומצא על ידי הספק אישור בדבר פטור מניכוי במקור
כאמור .למען הסר ספק מוצהר ,כי האמור מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן
עצמאי בלבד.
 6.14בכל מקרה שבו נתיבי איילון תהא זכאית לפיצויים מוסכמים מהספק כמפורט בנספח א'
להסכם ,נתיבי איילון תהא זכאית לממש זכות זו בכל דרך אפשרית ,לרבות באמצעות חילוט
ערבות הביצוע ו/או קיזוז מתשלומים המגיעים לספק מכוח הסכם זה.
.7

ערבות

.8

7.1

להבטחת מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי נתיבי איילון כתנאי לכניסת
הסכם זה לתוקף ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,צמודה למדד ,בסך של ₪ 150,000
(מאה חמישים אלף  )₪בתוספת מע"מ (לעיל ולהלן" :ערבות" או "ערבות ביצוע").

7.2

הערבות תהא ערוכה ומוגשת ע"פ הנוסח המצ"ב כנספח ו' להסכם זה .למען הסר ספק יובהר,
כי כל הוצאות הערבות יחולו על הספק בלבד .בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו ,או
שנתיבי איילון עשתה שימוש בזכויותיה כדין והוציאה סכומים שהספק חב בהם על פי ההסכם,
תהא נתיבי איילון זכאית לחלט את הערבות כולה או מקצתה והספק לא יוכל לטעון שום טענה
בקשר לחילוט הערבות.

7.3

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא.
מבלי לגרוע מחובתו של הספק לקיים בכל עת ערבות בהתאם להוראות הסכם זה ,הרי אם
במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה עומדת תקופת הערבות בפני סיום ,תודיע על כך נתיבי
איילון לבנק שהוציא את הערבות (עם העתק לספק) ,ותודיע כי אם לא יוארך תוקפה של
הערבות היא תחולט .לא ישולם לספק תשלום כלשהו עד שימציא ערבות לפי דרישת נתיבי
איילון בהתאם להוראות סעיף זה .מובהר בזה ,כי נתיבי איילון רשאית לנקוט בכל הצעדים
הדרושים לדעתה ,בכל עת ,לרבות חילוט הערבות ושימוש בכספיה ,אם מצאה כי הספק ,במעשה
או במחדל ,הפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים
לנתיבי איילון בגין הפרה צפויה ו/או ממשית של ההסכם על ידי הספק.

7.4

מובהר ומוסכם ,כי היה ומכל סיבה שהיא עשתה נתיבי איילון שימוש בערבות ,כולה או חלקה,
מבלי לבטל את ההסכם ,כי אז יהיה חייב הספק להשלים ,בתוך  7ימים את סכום הערבות
ולהעמיד תחת הערבות שנפרעה ערבות חדשה ומלאה .לא העמיד הספק ערבות מלאה חדשה
במועד האמור ,יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ונתיבי איילון תהיה רשאית לבטל את
ההסכם על אתר.

הוראות לעניין נזיקין וביטוח:
8.1

מוסכם בזה בין הצדדים ,כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע השירותים כמפורט בחוזה זה
ובנספחיו תחול על הספק ולפיכך אישוריה של נתיבי איילון לשירותים ו/או לתכניות ו/או
למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי הספק ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה,
לא ישחררו את הספק מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על נתיבי איילון
ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים
האמורים.

8.2

הספק אחראי כלפי נתיבי איילון לכל אובדן ו/או נזק ,לגוף ו/או רכוש ו/או הפסד ו/או הוצאה
שייגרמו לנתיבי איילון ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי
מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או בגין השירותים ו/או עקב כך
שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו.

8.3

הספק פוטר את נתיבי איילון ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל
אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה ,ובין השאר בס"ק  1ו 2-לעיל ,ו/או על פי דין.

8.4

הספק מתחייב לשפות ולפצות את נתיבי איילון ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שיגרם
למי מהם ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד מי מהם ,לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר
לכך וזאת על פי דרישתה ו/או על פי פסק דין של בית משפט מוסמך .נתיבי איילון תודיע לספק
על נזק ,דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ובמידת הצורך להגן על נתיבי איילון
מפניה ,על חשבונו של הספק.

8.5

נשאה נתיבי איילון בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה
(כולל עובדי הספק ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע השירותים ,יהיה על הספק
להחזיר לנתיבי איילון כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים
כאמור לעיל.

8.6

נתיבי איילון רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה
כאמור ,מכל סכום שיגיע לספק ממנה ,וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום
כנ"ל ,בכל מקרה בו נתיבי איילון תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו .זכותה של

נתיבי איילון כאמור תהיה מותנית בכך שנתיבי איילון תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה
כאמור עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה.
האמור לעיל כולל גם דרישות ו/או תביעות מצד עובדי הספק אשר תוגשנה כנגד נתיבי איילון
וכן בכל מקרה אחר בו לנתיבי איילון יש יסוד להניח כי הספק לא שילם כדין לעובדים שהוצבו
בפרויקטים של נתיבי איילון  .במקרים אלו ,בין אם שילמה נתיבי איילון לעובד הספק ישירות
ובין אם לאו ,תהיה נתיבי איילון רשאית לעכב ו/או לקזז את מלוא הסכומים שהיא מעריכה
כי הספק לא שילם לעובדיו .זאת ,עד שיוכח בפנייה לשביעות רצונה כי הספק שילם את
התשלומים כדין לעובדיו.
8.7

.9

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר
יחולו על הספק הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ה' ,ומהווה
חלק בלתי נפרד הימנו.

הסבת ההסכם
9.1

הספק אינו רשאי להסב את חיוביו או זכויותיו לפי הסכם זה ,או כל חלק מהם ,לגורם אחר,
לרבות העסקת קבלני משנה ,ללא הסכמה מראש ובכתב של נתיבי איילון.

9.2

נתיבי איילון תהא רשאית להעביר או להסב את זכויותיה או את התחייבויותיה על פי הסכם
זה ,כולן או חלקן ,ללא צורך בהסכמת הספק ,ובמקרה כאמור יהיה הנעבר לבדו זכאי וחייב
כלפי הספק .נתיבי איילון תמסור לספק הודעה בכתב על העברה או הסבה כאמור.

 .10היעדר יחסי עובד מעביד
 10.1הספק מצהיר כי ידוע לו ומקובל עליו שעל ידי הסכם זה לא נוצרים ולא ייווצרו שום יחסים של
מעביד/מעסיק ועובד בין נתיבי איילון לבינו ו/או לבין לבין כל מי שמטעמו ,ולא תעמוד לספק
ו/או מי מעובדיו של הספק ,כלפי נתיבי איילון  ,שום זכות מזכויות הנתונות או המוקנות לעובד
נתיבי איילון לפי כל דין ,נוהג ,הסכם קיבוצי או אחר.
 10.2הספק מצהיר כי הוא המעסיק היחיד של העובדים אשר יעסקו בביצוע מתן השירותים מטעמו
או עבורו ,וכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעסיק על פי הדין
ו/או ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על עובדיו.
 10.3לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה מתחייב הספק להעסיק עובדים קבועים מטעמו,
ככל שיידרש ,על מנת לתת את השירותים הנדרשים בכל עת בהתאם להוראות הסכם זה.
 10.4הספק אחראי לכך שעובדיו יהיו מוסמכים ,מקצועיים ,מאומנים ומתורגלים בביצוע השירותים
ובשימוש בציוד ,באביזרים ובחומרים וכן בכל נושאי הגהות והבטיחות הקשורות במתן
השירותים.
 10.5הספק ישלם לעובדיו שכר ברוטו שלא יפחת מהשכר המוסכם בהתאם לנספח א' .הספק מתחייב
לקיים את כל הוראות הדין החלות על מעסיק לרבות מכוח הסכמים הקיבוצים ו/או צווי
ההרחבה הרלוונטיים ולשמור על זכויות העובדים ולקיים את כל חוקי המגן ,צווי ההרחבה,
פסיקות בתי המשפט וכל הוראות דין הנוגעות לזכויות עובדים.
 10.6הספק מתחייב לנכות משכר עובדי הספק את כל הניכויים שעל מעסיק לבצע על פי חוק ,לרבות
ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי ולהעבירם כדין לגורמים הרלוונטיים.
 10.7הספק מתחייב לבטח את כל עובדי הספק בתוכנית ביטוח פנסיוני על פי הכללים ,התנאים
והשיעורים הקבועים בצו ההרחבה לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז,1957-
וצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק (להלן" :צווי ההרחבה").
 10.8הספק מתחייב כי יבצע את ההפרשות ואת הניכויים מן עובדי הספק על פי כל התנאים
והשיעורים כקבוע בצווי ההרחבה .כן הספק מתחייב כי יבצע השלמת פיצויי פיטורים עד ל-
 8.33%מרכיבי השכר שבגינם מפריש הספק לקופת גמל.

 10.9הספק מתחייב כי הפרשות הספק תבואנה במקום פיצויי פיטורים ,לפי סעיף  14לחוק פיצויי
פיטורים ,התשכ"ג( 1963-להלן" :חוק פיצויי פיטורים") ,וכי במסגרת הסכמי ההעסקה עם
עובדיו ,יחתים אותם הספק על "האישור הכללי בדבר תשלומים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח
במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג–."1963
 10.10הספק מודע לכך שהוא מתוגמל רק על פי התמורה הקבועה בהסכם זה .לספק לא תהא כל טענה
או תביעה בנוגע לכך שהוא נדרש ו/או יידרש לשלם לעובדיו שכר גבוה יותר בשל הוראות הדין
ו/או הסכם קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או הוראה המטיבה עם העובדים ,אשר חלים על
העובדים בעת חתימת ההסכם ו/או לאחריו ,אלא אם כן הוראות הדין מחייבות את המזמין
לשפות את הספק בגין תוספות השכר שנקבעו בדין.
 10.11הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ,והוא
מתחייב למלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין.
 10.12הספק ימציא לידי נתיבי איילון ככל שיידרש על ידה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
אישורים על תשלומים למס הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי ,לקרנות פנסיה ולקופות גמל ,תלושי
שכר דוחות נוכחות של העובדים וכן כל מסמך אחר שתדרוש נתיבי איילון בקשר לכל עובד
מעובדי הספק בכדי לוודא את עמידת הספק בהתחייבויותיו ואת תשלום מלוא זכויות עובדיו.
 10.13אין באמור לעיל ,בין אם נתיבי איילון עשתה שימוש בזכויותיה כאמור לעיל ובין אם לאו ,כדי
לגרוע מחובתו של הספק לשלם ולהעניק את מלוא הזכויות לעובדיו בהתאם לכל נורמה
משפטית מחייבת.
 10.14כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,מתחייב בזאת הספק לשפות את נתיבי איילון בגין כל
חבות אשר תיגרם לה ,ולרבות הוצאותיה כולל המשפטיות בשל כך ,במקרה שבו מי מטעם
הספק יטען כי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בינו לבין נתיבי איילון בהתייחס לתקופת תוקפו
של הסכם זה.
 10.15יובהר כי ככל שהספק יתקשר עם קבלני משנה או כל חברה אחרת לצורך מתן השירותים ,הרי
שדין תביעתם של עובדי קבלני משנה כנגד נתיבי איילון יהיה כדין תביעתם של עובדי הספק
כאמור לעיל ,והספק ישפה את נתיבי איילון באופן מלא בגין כל תביעה מטעם עובד קבלן
המשנה וכל הוצאה שתגרם בקשר עמה.
 10.16הספק יפקח על שעות העבודה של עובדיו ,הספק חייב לנהל רישום שמי מדויק של העובדים
מטעמו ,על פי משמרות העבודה המתבצעות ע"י עובדיו ,ובו יפורטו שם העובד ותעודת הזהות,
כולל זמני מתן השירותים ,בימים בהם עבד .בנוסף ,הספק מתחייב להנפיק לעובדיו בכל חודש
טופס המפרט את שעות העבודה שביצע כל עובד ,ואלו יאושרו על ידי כל עובד בחתימת ידו.
נתיבי איילון רשאית לדרוש בל עת לקבל לידה מסמך כאמור או כל מסמך אחר שיתבקש על
ידה.
 10.17כמו כן ,מדי  6חודשים במהלך כל תקופת ההתקשרות ,יגיש הספק לנתיבי איילון אישור רואה
חשבון ,שהספק משלם לעובדיו המעניקים שירותים עבור נתיבי איילון את מלוא הזכויות
המגיעות להם על פי משפט העבודה המגן וצווי ההרחבה החלים על העובדים .ככל שתתגלה
הפרה בדו"ח רואה החשבון ו/או בבדיקה עצמאית שתערוך נתיבי איילון ,יתקן הספק את
ההפרה באופן מיידי.
 10.18הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בסעיף זה הינו תנאי יסודי
ועיקרי ,אשר נתיבי איילון מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה.
 10.19הספק יהיה אחראי לכל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה על ידי כל עובד ו/או נותן
שירותים שיועסק על ידי הספק ו/או מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,במסגרת הסכם זה ,לרבות
בעילה של קיום יחסי עובד – מעסיק בינו ובין החברה וכן ישפה ויהיה אחראי לפיצוי החברה
בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה כאמור.
 10.20הספק מתחייב לדווח באופן מיידי על כל דרישה (לרבות תביעה אזרחית או פלילית ,ולרבות
כוונה להטלת עיצום) שקיבל בקשר להפרה או פגיעה בזכויות עובד המוצב בנתיבי איילון או
שהיה מוצב בנתיבי איילון ,וזאת מצד גורם כלשהו ,ובכלל זה ,מצד גורמי אכיפה ,העובד או מי
מטעמו ,ארגון עובדים ,ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים ו/או כל גורם אחר.

 10.21הספק מתחייב לתקן באופן מיידי כל הפרה או פגיעה כאמור ,לרבות לפי דרישת המזמין.
 10.22ככל שהספק לא יתקן את ההפרה ,נתיבי איילון תהיה רשאית לסיים את ההסכם עם הספק
לאלתר ו/או לשלם לעובד ישירות את הסכומים המגיעים לו ,או בגינו ,עבור עבודתו בפועל אצלו,
עפ"י הנתונים המצויים בידיה .במקרה בו נתיבי איילון תשלם לעובד ישירות ,או תשלומים
בגינו ,היא תהיה רשאית לקזז כל סכום ששילמה כאמור מסכומים שיגיעו לספק ממנה .אי
ביצוע קיזוז מלא או חלקי לא יפטור את הספק מחובו למזמין בגין התשלומים שביצע לעובדים
או בגינם .יובהר ,כי לא יהיה בתשלום כאמור כדי לגבש יחסי עובד-מעסיק בין נתיבי איילון
לבין איזה מהעובדים.
 10.23מבלי לגרוע מכל תרופה העומדת לו על פי דין או על פי הסכם זה ,המזמין יהיה רשאי לקזז כל
סכום מן התמורה אשר תגיע לקבלן על פי הסכם זה ,ולהעבירו במישרין לגוף או לרשות שלה
אמור היה הסכום להשתלם על ידי הקבלן ,ובמקרה כזה יחשב הדבר כאילו שולם הסכום
האמור לקבלן.
 10.24למען הסר ספק ,אין באמור לעיל ,בין אם ההמזמין עשה שימוש בזכויותיו כאמור לעיל ובין
אם לאו ,כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם ולהעניק את מלוא הזכויות לעובדיו בהתאם לכל
נורמה משפטית מחייבת.
10.25
 .11אחריות ושיפוי
 11.1הספק מתחייב לבצע את העבודות הכרוכות במתן שירותיו בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה
והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב השירותים המסופקים על ידו.
 11.2אישור החברה לשירותים ,בכללותם או בחלקם ,אין בו כדי לשחרר את הספק מאחריותו
המקצועית המלאה ,ואין באישור האמור כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם טיב
השירותים.
 11.3מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מכל דין ,הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל
אבדן ,פגיעה ,נזק או הפסד ככל שיגרמו לגופו או לרכושו של אדם או לחברה (לרבות למי
מעובדיה ו/או למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו/או למדינת ישראל) או לצד ג' כלשהו תוך
כדי ו/או בקשר עם ביצוע השירותים על ידו ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהם של הספק
ו/או מי מטעמו .הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אבדן ,פגיעה ,נזק או
הפסד כאמור.
 11.4מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם ו/או מכל דין ,הספק מתחייב לפצות ולשפות את
החברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתוגש נגד החברה
בשל אובדן ,פגיעה או נזק או הפסד כאמור בסעיף  11.3לעיל ,וכן בגין כל ההוצאות שהחברה
נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לכך כאמור (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) ,והכל
מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד
שהחברה הודיעה להספק בהקדם על קבלת תביעה ואפשרה לו ליטול חלק בהגנה מפניה.
 11.5אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הספק מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על פי כל דין,
ואין לפרש את האמור בהם כוויתור של החברה על כל זכות או סעד המוקנים לה כדין.
 11.6האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכם.
 .12ביטוח
 12.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי ההסכם ו/או על פי דין ,יחולו על הספק הוראות הביטוח
כמפורט בנספח הביטוח המסומן כנספח ה' להסכם זה ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 .13קיזוז
 13.1מוצהר ומוסכם ,כי לנתיבי איילון תהא הזכות לקזז כל סכום המגיע לספק מנתיבי איילון בגין
כל חוב של הספק כלפי נתיבי איילון.
 13.2הספק לא יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת נתיבי איילון על פי הסכם זה מאיזה מחיוביו
של הספק כלפי נתיבי איילון.
 13.3לספק לא תהיה זכות עיכבון ,והוא לא יהיה רשאי לעכב תחת ידו כל פריטי ציוד ,כספים ושאר
זכויות וקניינים של החברה .מובהר בזאת ,כי האמור בסעיף  5לחוק חוזה קבלנות ,תשל"ד-
 ,1974לא יחול על הסכם זה.
 13.4אין בסעדים האמורים לעיל כדי למצות את הסעדים העומדים לרשות נתיבי איילון או משום
גריעה מכל זכות וסעד העומדים לרשותה על פי ההסכם ועל פי כל דין.
 .14דו"ח בודק שכר
 14.1החל ממועד תחילת מתן השירותים ימציא הספק ל"בודק שכר מוסמך" מטעם המזמין ,עם
בקשתו הראשונה ,את כלל המסמכים והנתונים שיידרשו על ידי "בודק שכר מוסמך" מטעם
המזמין ,בהיקף ובתדירות כפי שיקבעו על ידי "בודק השכר המוסמך" ,ולא יאוחר מתום  10ימי
עבודה ממועד קבלת הדרישה למסירת המסמכים והנתונים .לעניין זה " -בודק שכר מוסמך"
הוא מי שקיבל תעודת הכרה כבודק שכר על פי התנאים שבחוק ובתקנות להגברת האכיפה של
דיני העבודה (בודק שכר מוסמך) ,תשע"ז.2017-
" 14.2בודק שכר מוסמך" יערוך בדיקה תקופתית אודות קיום הוראות הדין בתדירות ,במועדים,
ובהיקף שיקבעו על ידי נתיבי איילון ,ואשר לא יפחתו מכל דרישה בדין בהקשר לכך.
 14.3ככל שבדו"ח בודק השכר המוסמך ,תתגלה הפרה של חובות הספק ביחס למי מעובדיו המוצבים
במזמין ,יתקן הספק את ההפרה באופן מיידי ,ויעביר למזמין בתוך  15ימים אישור רואה חשבון
על תיקון ההפרה כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו .במידת הצורך,
התשלום לספק יושהה עד לביצוע תנאי זה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין לפי הסכם
זה לרבות זכותו לקיזוז בהתאם לסעיף  13.1לעיל.
 14.4להסרת ספק ,מובהר כי במקרה בו קבע בודק השכר כי התקיימה הפרה והספק יטען כי קיימת
פרשנות אחרת של הדין לפיה אין מדובר בהפרה ,יכריע שיקול דעתו של בודק השכר ,והספק
יהיה מחויב לתיקון ההפרה.
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שמירת סודיות
 15.1הספק מתחייב ,ללא הגבלה בזמן ,כי הוא ישמור בסוד ,וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא ,לא
יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור ,יפרסם ,יגלה ,יעתיק או ישתמש שלא בהקשר למתן
השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ,וכן שלא יביא לידיעת כל אדם ,למעט החברה,
וכן למעט עובדי הספק או מי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך מתן השירותים בהתאם
להסכם זה ,כל ידיעה ,מידע ,מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו
בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים ,בין בטרם ביצוע ההסכם ,בין במהלכו ובין
לאחר ביצועו.
 15.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הספק לחתום בעצמו ולהחתים כל מי מטעמו שיש לו גישה
למידע הקשור להסכם זה ,על מסמך שמירת סודיות ,נספח ו' להסכם זה ,לפיו יתחייב ,ללא
הגבלה בזמן ,כי הוא ישמור בסוד ,וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא ,לא יעניק בתמורה או שלא
בתמורה ולא ימסור ,יפרסם ,יגלה ,יעתיק או ישתמש שלא בהקשר למתן השירותים ולקיום
התחייבויותיו לפי הסכם זה ,וכן שלא יביא לידיעת כל אדם ,למעט החברה ,עובדיה ומי מטעמה,
וכן למעט הספק ,עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם ,כל ידיעה,
מידע ,מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או
בקשר עם מתן השירותים ,בין בטרם ביצוע ההסכם ,בין במהלכו ובין לאחר ביצועו .הספק
מצהיר כי עובדים המוקצים לטובת השירותים על פי הסכם זה חתומים על מסמך לשמירת
סודיות כמופיע בנספח ו' להסכם זה.

 15.3האמור לעיל בסעיף זה לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה ,או
שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן ,ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה על
הסכם זה קרה הדבר שלא באמצעות הספק או מי מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,במעשה או
המחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה .חובת ההוכחה ,כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא
על הספק.
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הימנעות מניגוד עניינים
 16.1הספק מצהיר ,כי הוא וצוות העבודה מטעמו אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים ,במישרין
או בעקיפין ,לרבות ניגוד עניינים אישי ,מקצועי או עסקי ,בינו לבין החברה ו/או משרד
התחבורה והבטיחות בדרכים ,והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או
פעולותיו ,יעמדו בסתירה להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 16.2בכל מקרה ,מתחייב הספק להודיע לחברה מיד עם היוודע לו ,כי הוא ו/או אנשי הצוות מטעמו
נמצאים במצב של ניגוד עניינים כאמור ולהימנע מביצוע פעולה כלשהי ו/או מתן שירותים
כלשהם עד לקבלת הנחיות בעניין מהחברה.
 16.3מבלי לפגוע בדברים האמורים לעיל ,איש צוות שיימצא במצב של ניגוד עניינים ,אשר לא נחזה
מראש ,יוחלף באישור החברה באיש צוות אחר בעל כישורים דומים ,בתוך  14יום מיום שנודע
על קיומו של ניגוד העניינים.
 16.4האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכם.
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ביטול ההסכם
מבלי לגרוע מכל סעד וזכות העומדים לרשות נתיבי איילון לפי כל דין או ההסכם ,תהא נתיבי איילון
רשאית להביא הסכם זה לידי סיום מיידי ,בהודעה בכתב לספק ,ללא צורך בהתראה מוקדמת
בהתקיים אחד מאלה:
 17.1כנגד הספק הוגשה בקשה לפירוק ובקשה זו לא נדחתה או נמחקה בתוך  30ימים מיום שהוגשה
ו/או כנגד הספק ניתן צו פירוק ,צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים.
 17.2כנגד הספק ו/או מי ממנהליו נפתח הליך פלילי באישום בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה
הנוגעת ליחסי עבודה.
 17.3נדרש לספק רישיון לפי כל דין כדי לספק את השירותים לפי הסכם זה ורישיון זה בוטל ו/או
נשלל ו/או הותלה ו/או צומצם.
 17.4הספק לא קיים את הוראות הסכם זה ומסמכיו ו/או כל הוראה מוסמכת שניתנה לו לפיו ,ולא
תיקן את הליקוי בתוך  7ימים מיום שקיבל דרישה לעשות כן.
מודגש ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של נתיבי איילון לפי סעיף  4.6להסכם זה להביא
ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת מראש כמפורט לעיל.
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יישוב סכסוכים
 18.1בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר להסכם זה ,הצדדים יעשו כל שביכולתם כדי לפתור
ביניהם את המחלוקת בדרכי נועם במשא ומתן.
 18.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם על הצדדים כי לבתי המשפט בתל אביב יפו לפי
העניין) ,ולהם בלבד ,תהייה סמכות שיפוט ייחודית בכל דבר ועניין הקשור להסכם זה.
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שונות
 19.1ההסכם מכיל ,מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים .כל הבטחה ,הצהרה,
חוזה בכתב או בעל פה ,התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת ההסכם,
ואשר לא באו לידי ביטוי בהסכם ,מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות
הקבועים בהסכם או הנובעים הימנו ,לגרוע מהם או לשנותם ,והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
 19.2כל שינוי בהסכם ייעשה באמצעות מסמך נפרד מההסכם ,שיודפס בכתב ,וייחתם על ידי שני
הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ,שאם לא כך – לא יהיה בר
תוקף .שינוי כאמור ,לאחר שהודפס ונחתם כנדרש ,יצורף כנספח להסכם וכחלק בלתי נפרד
הימנו.
 19.3הספק יהא אחראי כלפי השלטונות ,המשרדים הממשלתיים ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן,
לרבות רשות החברות הממשלתיות ,עבור כל החובות המוטלות או שתוטלנה על ידי הרשויות
האמורות על פי הוראות כל דין בקשר לביצוע השירותים על פי ההסכם.
 19.4הסכמת נתיבי איילון לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 19.5לא השתמשה נתיבי איילון במקרה מסוים בזכויותיה לפי ההסכם ,לא ייחשב הדבר כוויתור על
זכויותיה אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.
 19.6שום דבר מהאמור בהסכם זה לא יתפרש כבא להקנות זכות כלשהי לטובת צד שלישי שאיננו
צד להסכם זה ,ולא יקנה לצד שלישי זכות כלשהי לדרוש את קיום האמור בו.
 19.7כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם ,וכל הודעה אשר תשלח בדואר
רשום מצד אחד למשנהו ,לפי הכתובת האמורה ,תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען  72שעות
מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל ,ואם נמסרה ביד ,מעת מסירתה .הודעה אשר
תישלח באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל (לנציג נתיבי איילון בלבד) תיחשב כאילו התקבלה
רק אם נתקבל אישור טלפוני לכך .השולח ישמור אישורים בדבר משלוח ההודעות.
מובהר כי כל הודעה בעלת אופי משפטי אשר תישלח לנתיבי איילון  ,תימסר במסירה ביד כנגד
אישור קבלה ,או במשלוח בדואר רשום ,ולא תותר שליחתה בפקסימיליה .ככל וישנו ספק
באשר להיות המסמך מסמך משפטי ,הספק יפעל בהתאם להוראות סעיף זה ולא תותר הגשת
המסמך בפקסימיליה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________________

_________________________

נתיבי איילון בע"מ

הספק

נחתם על ידי___________ :

נחתם על ידי__________ :

תפקיד_______________ :

תפקיד_______________ :

נחתם על ידי___________ :

נחתם על ידי___________ :

תפקיד_______________ :

תפקיד_______________ :

נספח ב'
הצעת נותן השירותים

נספח ג'
התמורה
תמורת ביצוע השירותים המפורטים במסמכי המכרז במלואם ובמועדם ,יהיה זכאי המציע הזוכה לתמורה
אשר תחושב בהתאם למחירון השכר הקבוע המפורט בטופס ההצעה המסומן כנספח  2.1בתוספת תקורת
ניהולית בשיעור של ____( %במילים ________ אחוזים) ובכפוף לאישור נתיבי איילון על ביצוע השירותים
בפועל בהתאם להנחיותיה ולשביעות רצונה המלאה
בתקופת החפיפה תשלם נתיבי איילון לספק כדלקמן:
בגין החודש הראשון תשלום עד  50% -מסך התמורה לה זכאי המציע עבור מתן השירותים.
בגין החודש השני תשלום עד  70% -מסך התמורה לה זכאי המציע עבור מתן השירותים.
מובהר כי בגין כל עובד של נתיבי איילון אשר ייקלט לעבודה אצל המציע במסגרת השירותים (כך שימשיך
שהעובד ימשיך לבצע את התפקיד אצל המציע שיזכה ) ,יהיה זכאי המציע שיזכה לתמורה מלאה החל
מהחודש הראשון רטרואקטיבית לאחר  6חודשים מיום הוצאת צו התחלת עבודה
מובהר כי לא תשולם תמורה נוספת עבור תקופת החפיפה מעבר לתמורה הנקובה בסעיף זה.

מנגנוני תמורה נוספים
התמורה בגין מנגנוני התמורה הנוספים תשולם בהתם לאמור בסעיף  7למפרט הטכני.

נספח ד'
טופס היעדר תביעות
תאריך________ :
לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ
שד' נים  2עזריאלי ראשונים
ראשל"צ 7546302

א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה על העדר תביעות וכתב ויתור
אני החתום מטה ,__________________ ,נותן שירותים לפי הסכם מס' _________ (להלן:
"ההסכם") ,מצהיר בזה כלפיכם ,כי בכפוף לתשלום סך של ____________ ש"ח בתוספת מע"מ,
כמפורט בחשבון סופי ואחרון עבור התמורה המגיעה לי בגין ו/או בקשר עם מתן השירותים ,אין
לי ולא תהיינה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי
מטעמכם ,בגין או בקשר עם מתן השירותים נשוא ההסכם .הריני לאשר בזה כי הסכום הנ"ל
מהווה תמורה מלאה ,סופית ומוחלטת לה אני זכאי בגין כל האמור.
לראייה באתי על החתום מרצוני הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפיה ולאחר שהובהר לי תוכנו של
מסמך זה והשלכותיו.
מסמך זה נחתם כדין ,על ידי ,בשמי ובשם כל מי שפעל עבורי או מטעמי במתן השירותים ובביצוע
העבודה.

________________
תאריך

____________________
הספק
(שם ,חתימה וחותמת)

נספח ה'
תאריך________ :
לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ
שד' נים  2עזריאלי ראשונים
ראשל"צ 7546302

א.ג.נ,.
הנדון :התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות

אני/ו הח"מ ,____________________ ,ת.ז/.ח.פ/.ע.מ , _____________ .מצהיר/ים בזאת כלפי
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :נתיבי איילון") ,כי ידוע לי שלצורך תפקידי/נו במתן שירותי
______________ עבור חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :השירותים") ,ייחשף בפני/נו ו/או יגיע
לידיעתי/נו מידע של נתיבי איילון ,וכי ידוע לי/נו כי המידע הינו נכס מנכסיהם העיקריים והחיוניים ביותר
של נתיבי איילון ,לפי העניין.
בכתב התחייבות זה ,המונח "מידע" משמעו ,כל מידע וכל נתון על נתיבי איילון ו/או בקשר אליה ו/או
המצוי במשרדיה ו/או הקשור בה ו/או בפרויקטיה ו/או בלקוחותיה ו/או בעובדיה ו/או בצדדים שלישיים
עמם מצויה נתיבי איילון בקשרים עסקיים או אחרים ,לרבות כל מידע הקשור בעסקי נתיבי איילון ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור מסמכים ו/או מאגרי מידע ו/או תוכנות מחשב ו/או נוסחאות ו/או רעיונות
ו/או תוכניות עסקיות ו/או דו"חות ו/או אומדנים ו/או כתבי כמויות ו/או חישובים ו/או מסמכים ,והכל
בכל מדיה שהיא ,בין בכתב בין בעל-פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל דרך אחרת ,ולמעט מידע
שהינו נגיש ופתוח לעיון הציבור.
לפיכך אני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים כלפי נתיבי איילון כדלקמן:
 .1לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר ,במישרין או בעקיפין ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו,
לרבות עובדי נתיבי איילון ,שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם ,כל מידע אשר הגיע ו/או
יגיע לרשותי/נו בעל-פה ,בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה אחרת ,במסגרת ביצוע תפקידי/נו ומתן
השירותים ,בין במישרין או בעקיפין ,לרבות מידע שנוצר על ידי/נו ו/או מידע שהגיע לידי/נו מאחרים
הקשורים במישרין או בעקיפין לנתיבי איילון.
 .2לא למסור ו/או להעביר ,במישרין או בעקיפין ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו ,חומר ,מסמך ,דיסקט ,דיסק,
החסן נייד ו/או מידע ,כהגדרתו לעיל ,ולא לעשות ,במישרין או בעקיפין ,כל שימוש במידע ,כולו או
מקצתו ,לרבות שכפול ,ייצור ,מכירה ,העברה ,הפצה ,שינוי ,העתקה ו/או חיקוי ,למעט שימוש הנדרש
לצורך ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותים ,בהסכמת נתיבי איילון ,ולטובתה בלבד.
 .3למסור לנתיבי איילון ,כל חומר ו/או מידע שיימצא ברשותי/נו ו/או בשליטתי/נו ,הקשור לביצוע
תפקידי/נו ולמתן השירותים ו/או שנוצר במהלך ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותים ,מייד עם דרישתה
הראשונה של נתיבי איילון ,וכן בכל מקרה של סיום תפקידי/נו ,ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי/נו
כאמור ,וזאת מיד עם מתן הודעה בדבר סיום תפקידי/נו .אם וככל שתינתן הסכמת נתיבי איילון,
מראש ובכתב ,לייצור עותקים מן המידע ,אזי ,אני/נו מתחייב/ים להשיב לנתיבי איילון גם כל עותק
כאמור או ,בהתאם להנחיות נתיבי איילון ,להשמיד/לגרוס את כל העותקים שיהיו מצויים ברשותי/נו,
מיד עם דרישתה הראשונה של נתיבי איילון.
 .4אני/נו מודע/ים לכך שהפרת התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה ,או חלק מהן ,עלולה לגרום
לנתיבי איילון ו/או לגופים הקשורים בה ,נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי לא
יהווה תרופה וסעד נאות להם ,ולפיכך אני/נו מסכים כי נתיבי איילון תהיה זכאית ,במקרה של הפרת

איזו מהתחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה ,לבקש מבית משפט מוסמך להוציא נגדי/נו צו מניעה
זמני ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.
 .5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אני/נו מתחייב/ים לפצות ולשפות את נתיבי איילון בגין כל נזק שייגרם לה
או לחברות קשורות בה ,לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיי/נו
על פי כתב התחייבות זה ,וזאת בנוסף לזכותה לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים על פי כל דין .בנוסף,
הנני/ו מתחייב/ים כי במידה ואפר/נפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה אשיב/נשיב לנתיבי איילון
כל סכום שקיבלתי/נו ,אם וככל שאקבל/נקבל ,בגין ביצוע תפקידי/נו.
 .6ידוע לי/נו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א  ,1981 -וכי הפרת
איזו מההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל.
 .7אם אדרש/נידרש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו ,אני/ו מתחייב/ים לטעון לחסיון,
וכן מתחייב/ים להודיע לנתיבי איילון על קבלת דרישה כאמור ,מיד עם קבלתה ,על מנת שיהיה בידיה
לטעון כנגד מסירת המידע.
 .8ידוע לי/נו ,כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה אינן גורעות מתחולת כל דין והן בלתי הדירות
ואינן מוגבלת בזמן ,והן תעמודנה בתוקפן בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואילך ,ובכלל זה
אף לאחר סיום ביצוע תפקידי/נו ,מכל סיבה שהיא.
 .9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידוע לי/נו כי התחייבותי/נו כאמור בכתב התחייבות זה הנן מעיקרי
ההתקשרות שביני/נו לבין נתיבי איילון ,וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה
תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבין נתיבי איילון.
 .10סמכות השיפוט ביחס לכתב התחייבות זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו
בלבד.

ולראייה באתי/באנו על החתום:

.1

תאריך:

______________________

שם:

______________________

ת.ז/.ח.פ.

______________________

חתימה:

______________________

נספח ו'  -ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך
ולקיים ,על חשבון הספק ,למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות
מקצועית ,למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם) ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו' ,1והמהווה חלק

.2

.3

.4
.5

.6

.7
.8

.9

בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין),
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
א .חבות מעבידים -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק ,ניתן יהיה
למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי
המבטחים.
ב .נוסחי הפוליסות -על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי
הספק (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,על הספק להמציא לידי החברה ,לפני תחילת
מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את
אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי המבטח .כמו כן ,מיד בתום תקופת
הביטוח ,על הספק להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש
תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה
בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע לחברה ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל
או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד
הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה
מזערית ,המוטלת על הספק ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי
ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי
הסכם זה ו/או על פי דין ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם
החברה ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
לחברה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על
ידי הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה,
שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט
לעיל ,אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות
שהיא לגבי ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי
לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת
בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור
עריכת הביטוח ובין אם לאו.
הספק פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן או נזק
לרכוש או ציוד כלשהו ,המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי החברה
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה
כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור
המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי הבאים מטעם החברה; הוויתור על
זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג
כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות
עמם.
מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים
במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף
האמור לעיל ,אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית,
אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת החברה מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור
עריכת הביטוח כאמור.

נספח ה' - 1אישור עריכת הביטוח
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפול יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור
שם :נתיבי איילון בע"מ

המבוטח

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה

שם

ו/או חברות קשורות ו/או
חברות בנות ו/או מדינת
ישראל – משרד
התחבורה והבטיחות
בדרכים

ת.ז/.ח.פ.
510536352

ת.ז/.ח.פ.

מען:

מען

☐נדל"ן

☐משכיר

☒שירותים – שירותי כוח אדם

☐שוכר

☐אספקת מוצרים

☐זכיין
☐קבלני משנה

☐אחר______ :

☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים

נתיבי איילון – שד'
נים  ,2עזריאלי
ראשונים ,ראשל"צ

☐אחר______ :

משרד התחבורה –
רח' בנק ישראל ,5
ירושלים
כיסויים
סוג
הביטוח

חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

רכוש

מספר
הפוליס
ה

נוסח
ומהדור
ת
הפוליס
ה

תארי
ך
תחיל
ה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מ
ט
ב
ע

₪

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X

 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 – 328ראשוניות

תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים
צד ג'

4,000,000

₪

חבות
מעבידים

20,000,000

₪

אחריות
מקצועית

2,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח
 – 315כיסוי לתביעות מל"ל
 – 328ראשוניות
 – 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 – 319מבוטח נוסף – היה וייחשב מעבידו של
מי מעובדי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 325מרמה ואי יושר עובדים
 – 303דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע
 – 326פגיעה בפרטיות
 – 327עיכוב /שיהוי
 – 301אובדן מסמכים
 – 332תקופת גילוי ( 6חודשים)

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

 – 039כוח אדם
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

ערבות ביצוע

נספח ו
תאריך______:

לכבוד
נתיבי איילון בע"מ
משד' נים 2
ראשון לציון

הנדון:ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם
.1

על פי בקשת __________________ ת.ז/.ח.פ(______________ .להלן ":הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם
לתשלום כל סכום עד לסך של ( ₪ 150,000במילים :מאה חמישים אלף ( )₪להלן:הסכום הבסיסי") אשר יהיה
צמוד ,בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף להלן ,שתדרשו מאת הספק בקשר להסכם שביניכם לבינו
מיום _____ בקשר למתן השירותים מושא הסכם זה

.2

הסכום הבסיסי ,האמור בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד הכללי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי הידוע במועד החתימה על הסכם ההתקשרות דהיינו ______ ,נק')
(להלן":המדד הבסיסי").
אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש)  ,יהיה
גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי
והמדד החדש (להלן":סכום הערבות").

.3

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,תוך  3ימים לאחר שתגיע אלינו דרישתכם
הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי שתהיו חייבים לדרוש
את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב
כלשהו כלפיכם.

.4

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום __________ ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום
מטה לא יאוחר מ - 3ימים לפני מועד פקיעת הערבות ;כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

.7

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק ___________________

