הנדון :הזמנה להיכלל במאגר יועצי התנועה הקיים של התאגיד
.1

כללי
חברת מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע”מ (להלן" :החברה") הינה תאגיד הפועל מכוח חוק תאגידי
מים וביוב ,התשס"א  .2001לחברה ניתן רישיון הפעלה החל מיום  ,1/3/2010לפיו נתונה לה הסמכות
לטפל באופן בלעדי במערכות המים והביוב בתחום העיר גבעתיים.
חלק מהמטלות המוטלות על החברה מכוח החוק ,מבקשת החברה לבצע באמצעות התקשרויות עם
צדדים שלישיים .בגדרה של בקשה זו ,מזמינה בזאת יועצי תנועה אשר יימצאו כמתאימים להיכלל
במאגר יועצי התנועה הקיים של החברה ,והכל כמפורט בממסכי הפנייה ובנספח הטכני
(להלן":השירותים").
יועץ תנועה אשר יוחלט כי ייכלל במאגר יועצי התנועה של החברה ,יידרש להגיש הצעת מחיר לכל
פנייה פרטנית שתועבר אליו מאת החברה (להלן" :הפנייה הפרטנית")  ,כאשר המחיר אשר יוצע על
ידו לביצוע השירותים נשוא הפנייה הפרטנית יהא בהתאם לטבלה המפורטת להלן ,והתחרות תהא על
מספר השעות הנדרש לביצוע המטלה בחלוקה לסוגי יועצים.
כל יועץ תנועה אשר ייכלל במאגר החברה יחויב להגיש הצעה במסגרת הפנייה הפרטנית ,והחברה
תהא רשאית לבחור את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה אחרת ,וזאת בשים לב לעומס המוטל על
יועץ התנועה ,שביעות רצונה מיועץ התנועה וכל שיקול רלוונטי אחר.
מובהר כי אין בהיכללות במאגר כדי להבטיח כי יוזמנו מיועץ התנועה הזמנות כלשהן ו/או הזמנות
בהיקף כלשהו.

.2

תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה ,החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות .החברה
תהא רשאית להאריך את ההתקשרות עם יועצי התנועה בארבע תקופות נוספות ,בנות שנה כל אחת,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
תנאי סף
רשאי להגיש הצעות מציע העומד במועד הגשת הצעות בכל התנאים המצטברים ,המפורטים להלן:
בעל ניסיון מקצועי במתן שירותי ייעוץ תנועה ב 3-השנים האחרונות לכל הפחות.
2.1
בעל אישור מרו"ח או פקיד שומה על ניהול ספרים כחוק.
2.2

.3

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

.4

כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
מסמכים ,אישורים ,המלצות אסמכתאות והוכחות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.
נספח אישור ביטוחי המציע (נספח ד') חתום על ידי חברת ביטוח (בנוסחו המקורי).
כל מסמכי הפנייה על נספחיה כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.

היכללות במאגר החברה ,התמורה ,ובקשה לקבלת הצעה ספציפית
מציע שיעמוד בכל תנאי הסף ,יזכה להיכלל במאגר יועצי התנועה הקיים של החברה.
4.1
החברה תעביר מעת לעת ,על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי ,בקשה לקבלת הצעה ספציפית
4.2
ליועצי התנועה אשר יכללו במאגר .במסגרת בקשות אלה יידרשו היועצים לפרט בהצעתם
את מספר שעות הייעוץ שתידרשנה על ידם לשם ביצוע העבודה הספציפית ,בחלוקה למס'
שעות עבודה של מהנדס בכיר ,מס' שעות עבודה של מהנדס ,ומס' שעות עבודה של שרטט.
מובהר בזאת כי התמורה לשעת עבודה תהא אחידה ,והיא תעמוד על תעריף חשכ"ל/משרד
4.3
הביטחון ,בהתאם לסוג היועץ ,ובתוספת הנחה של .20%
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למען הנוחות להלן פירוט בדבר שעת העבודה :
סוג היועץ

תעריף ] ₪ [ 1.2016

לאחר הנחה של 20%
לתאגיד מי גבעתיים
[]₪

מתכנן - 3ראש צוות

204

163

מתכנן  - 4הנדסאי \ טכנאי בכיר\יועץ

153

122

מתכנן  - 5טכנאי\שרטט

115

92

4.4

יועץ אשר נפח והיקף שעות העבודה שתידרשנה על ידו יהיו הנמוכים ביותר ,יזכה בביצוע
העבודה הספציפית ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה שלא לבחור ביועץ זה משיקולים
סבירים ,ובין היתר בשל חשש לאי סבירות ההצעה.

.5

ביטוח
המציע הזוכה מתחייב לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים כמפורט בנספח ה' "חוזה
5.1
ההתקשרות" ,סעיף " 8סעיף הביטוח" ולדרישות נספח ביטוח היועץ (נספח ד') המצורף
לבקשה זו (להלן" :נספח הביטוח") המהווה חלק בלתי נפרד ממסכי ההצעה וההתקשרות.
מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות בנספח ו'
5.2
"חוזה ההתקשרות" ,סעיף " 8סעיף הביטוח" ולדרישות נספח ביטוח היועץ (נספח ד')
ואת מהות העבודות לפי מסמכי ההצעה במלואן ומאשר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות
לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים והמפורטים בנספח הביטוח (נספח ד').
מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המזמין
5.2
לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם ,את נספח ג' אישור ביטוחי
הספק (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת נספח הביטוח (נספח ד') ,חתום כדין על ידי
5.3
מבטחי המציע ,החברה תהיה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות ו/או
המשך ביצוע העבודות בשל אי הצגת האישור החתום (נוסח מקורי).
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא
5.4
בחתימה וחותמת של המציע ,המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין
להם הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

.6

שאלות ובירורים
6.1

6.2
6.3

ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי הפנייה סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות,
בכתב למהנדס החברה עד  7ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,תוך פרוט השאלות,
הסתירות ,השגיאות ,אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף
או כל פרט שהוא בפנייה .על הפניה להתבצע באמצעות דוא"ל שכתובתו:
 benyf@mei-givatayim.co.ilו.ronit@mei-givatayim.co.il -
תשובות ו/או הבהרות תימסרנה במידת הצורך לכל המשתתפים בהליך זה.
מי שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות,
אי התאמות ,טעות וכיו"ב.
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.7

אופן הגשת ההצעה והמועד האחרון להגשתה
ההצעה תוגש על גבי מסמכים אלו ,בצירוף כל יתר המסמכים המוזכרים לעיל ,למזכירות החברה
שברחוב כורזין  1גבעתיים ,וזאת עד ליום  29.9.2016בשעה .12:00

.8

.9

.10

החתימה על ההסכם
המציע שהצעתו תימצא כמתאימה וייבחר להיכלל במאגר יועצי התנועה הקיים יידרש לחתום על
הסכם התקשרות נספח ז' עם החברה.
הוראות נוספות
החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע בדרישה
9.1
להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן,
לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור ,היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה ,ובלבד
שכל רישיון אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות .החברה
תהא רשאית למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי נפייה זו אשר אינם מהותיים ואשר אין
בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת הועדה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה
9.2
שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי .אם תחליט החברה כאמור לבטל הליך זה
ו/או לא לחתום על החוזה ,לא תהיה למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
שהוא.
נספחים
פרטי המציע והצהרתו  -נספח א'
תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים  -נספח ב'
הסבר כללי  -נספח ג'
נספח ביטוחים  -נספח ד'
הסכם התקשרות  -נספח ה'

בברכה,
בני פרידמן
מהנדס ראשי
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נספח א'
פרטי המציע ,הצעתו והצהרתו
א.

פרטי המציע :
שם:
כתובת
שם איש קשר
טלפון
פקסימיליה
כתובת דואר אלקטרוני
מספר עוסק מורשה
מספר החברה
פרטי חשבון הבנק

ב.

הצהרת המציע :
אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הפנייה ,מצהירים
ומתחייבים בזה כדלקמן:
אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי הפנייה והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי הפנייה ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי
הבנה ,ואנו מוותרים מראש על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או חריגה ,של הפנייה ו/או תנאי מתנאיה
מדרישות כל דין כאמור.
אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בפנייה ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי הפנייה וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות ,בהתאם לתנאים
המפורטים בפנייה ובחוזה.
אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי עד לפקיעתה בהתאם לתנאי פנייה.
ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד ,אנו מסכימים וערבים לכך ,כי הצעתנו היא בגדר המטרות
והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על
הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי הפנייה.

.1

.2
3.
.4
.5
.6

שם מלא של מורשה החתימה:
שם מלא של מורשה החתימה:

_________________;
_________________;
_________________;
_________________;
_________________;
_________________;
_________________;
_________________;
_________________;

_________
_________

חתימת מורשה החתימה____________ :
חתימת מורשה החתימה____________ :

חתימה וחותמת של המציע :
_____________________

4

אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום
_________ ,הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________ ,שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס'
___________ /המוכר/ת/ים לי אישית ,וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל.
כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה זו
ולמסמכי הפנייה.
_______________
שם עורך הדין

__________________________
כתובת

___________ _____________
חתימה
מס' רישיון
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נספח ב'
הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם ________________
שמספרו ____________ (להלן" :נותן השירותים") מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן :
הנני מצהיר ,כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה :
.1
נותן השירותים ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים
(א)
בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה .
אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי
(ב)
חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  3השנים שקדמו לחתימת ההצהרה .
לעניין סעיף זה –
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם -גם בעל
השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו .
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א.1991 -
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968 -
הנני מצהיר ,כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:
.2
נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;
(א)
נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימת
(ב)
ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה ;
נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
(ג)
חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .
לעניין סעיף זה-
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א. 1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.
)(1
אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
)(2
בעל השליטה בו;
(א)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב
(ב)
כאמור של נותן השירותים ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם
לתחומי פעילותו של נותן השירותים;
מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;
(ג)
אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
.3
מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג .
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז. 1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של  75%או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.
זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי זו אמת .
_________________-
שם המצהיר  +חותמת
6

אימות חתימה
אני הח"מ .עו"ד /רו"ח מאשר בזאת ,כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה
___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.
__________________
שם רו"ח/עו"ד  +חותמת
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הסבר על מהות העבודה נשוא הפנייה

נספח ג'

יועץ הסדרי התנועה בבואו לקבוע את הסדרי התנועה המתאימים לפרוייקט הספציפי שעבורו נתבקש
לתכנן ידרש להסתמך על ספר התרשימים שהוציא משרד התחבורה ("הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי
עבודה בדרכים עירוניות" ) ולבחור את התרשים הרלוונטי לנתוני הפרוייקט.
רק במידה שיחליט יועץ הסדרי התנועה כי נתוני הפרוייקט מכתיבים הסדרי תנועה מורכבים יותר מאלה
המוגדרים בספר של משרד התחבורה יתכנן יועץ התנועה הסדרי תנועה חדשים על גבי תכנית הסדרי
תנועה .
בכל מקרה גם אם הסדרי התנועה יכולים להסתמך על אחד התרשימים של הספר של משרד התחבורה או
שהם דורשים תכנון מחדש באחריות המתכנן לוודא :
 .1קבלת אישור ועדת התנועה של עירית גבעתיים.
 .2אישור המשטרה (נכון להיום מר ניסים טל ממשטרת רמת גן) .
רק לאחר קבלת האישורים של  2הגורמים הנ"ל יסתיים תכנון הסדרי התנועה .

8

נספח ד'
נספח ביטוחי היועץ
תאריך __________ :
לכבוד
מי גבעתיים בע"מ (להלן" :החברה")
רחוב כורזין
גבעתיים .53583
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
______________________________ (להלן " :היועץ").
:
שם המבוטח
______________________________.
:
כתובת
לשירותי ייעוץ תנועה (להלן" :העבודות").
:
מכרז
אנו ___________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה ,מאשרים כי ערכנו עבור היועץ את הביטוחים
המפורטים להלן ,למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שני התאריכים נכללים
ולהלן" :תקופת הביטוח").
.1

צד שלישי

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של היועץ על-פי הדין
הישראלי בשל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם ביצוע העבודות אשר גרמו
לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל
הקשור לעבודות בקשר עם ההסכם ,לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או
למנהליה ו/או לעובדיה.
 1,000,000ש"ח (מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ :אש ,התפוצצות,
בהלה ,חבות היועץ בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם,
מתקנים סניטאריים פגומים ,זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי ,שביתה
והשבתה ,הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהיועץ חייב לשלם בגינם דמי
ביטוח לאומי).
פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
.1.1
עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") ,בגין אחריות שתוטל על מי
מהם למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה שאינו רכוש
.1.2
בבעלותו ו/או שימושו של היועץ ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש
צד שלישי (למעט אותו חלק של רכוש עליו פועל היועץ ישירות).

חבות מעבידים

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של היועץ על פי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם
 1980כלפי העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם
בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית (להלן" :מקרה ביטוח") שייגרמו

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :

תנאים מיוחדים :

.2
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גבול האחריות :
ביטול הגבלות :
תנאים מיוחדים :

.3

אחריות מקצועית

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות היועץ ו/או מנהליו ו/או
עובדיו על פי הדין הישראלי בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות
מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או מחדל רשלני
של היועץ ו/או מנהליו ו/או עובדיו במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם
ההסכם.
 1,000,000ש"ח (מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש ,איחור,
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן הפוליסה כוללת
הרחבות בגין חבות היועץ עקב אובדן מסמכים (מוגבל לסך של ₪ 75,000
למקרה ולתקופת הביטוח) ,חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב וחבות
הנובעת מטעות ,רשלנות או אי יושר של מי מעובדי היועץ.
פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
.3.1
עובדיה לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב
על ידי היועץ ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח
חבות היועץ כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום
.3.2
__________ .
כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  6חודשים לאחר
.3.3
תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י היועץ ביטוח חלופי
המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה
זו .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק
על אירועים שאירעו לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו
לראשונה בתקופת הגילוי.
הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות צד שלישי
.4.1
ואחריות מקצועית שלעיל ,הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד
ואינם גבולות אחריות משותפים.
הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו
.4.2
הנן ראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי אנו
מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף
ביטוחי החברה .לרבות כל טענה או זכות כאמור בסעיף  59לחוק
חוזה הביטוח התשמ"א –  1981לרבות כל טענת "ביטוח כפל"
כלפי החברה וכלפי מבטחיה.
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח
.4.3
וההשתתפות העצמית חלה על היועץ בלבד ,ובכל מקרה לא על

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :

תנאים מיוחדים :

.4

למי מהם בתקופת הביטוח תוך כדי ועקב עבודתם בכל הקשור בביצוען של
העבודות בקשר עם ההסכם.
 6,000,000ש"ח לתובע.
 20,000,000ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה ,חבות היועץ כלפי
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם (היה והיועץ ייחשב כמעבידם),
פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.
פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה,
היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח ,כי מי מהם נושא בחובות מעביד
כלשהן כלפי מי מעובדי היועץ.
פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות
תחלוף (שיבוב) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור
בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

כללי :
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החברה.
הננו מאשרים כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי
.4.4
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי היועץ ,לא תפגע בזכויות
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי
ביטוחים אלו.
כמו כן  ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה
.4.5
וגם או לא יבוטלו ,במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח
לחברה הודעה כתובה בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש וכי
לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו שכאלו לגבי
החברה אם לא נשלחה לידי החברה הודעה בכתב כאמור לעיל
ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)
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נספח ה'
חוזה למתן שירותים
שנערך ונחתם בגבעתיים ביום _______ לחודש ______ בשנת 2016
בין:

מי גבעתיים בע"מ
(להלן " -המזמין" או "החברה")
מצד אחד

לבין__________________ :
__________________
(להלן " -היועץ")
מצד שני
הואיל :

והחברה מעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ תנועה (להלן" :השירותים") והכול כאמור בחוזה זה על
נספחיו;

והואיל :

והיועץ מצהיר שהוא עוסק בביצוע שירותים דומים וביכולתו לבצע את השירותים ,וכן מצהיר
היועץ כי הוא בעל היכולת ,הניסיון ,החוסן הכלכלי ,המיומנות ,כוח האדם וכל האמצעים
הדרושים לביצוע השירותים;

והואיל :

והחברה ,לאחר שבחנה את הצהרות היועץ ,החליטה על הכללתו במאגר יועצי התנועה הקיים
של החברה והיא מעוניינת להזמין מהיועץ מעת לעת בהתאם להזמנות עבודה שיועברו אליו את
ביצוע השירותים הספציפיים שיפורטו בכל הזמנת עבודה;

והואיל :

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את התחייבויותיהם ההדדיות בכל הקשור לביצוע הסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:

.1

מבוא ,נספחים וכותרות
המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.

.2

השירותים
השירותים  -הוראות כלליות
היועץ יישא באחריות הבלעדית והמלאה לספק למזמין את השירותים וכן לבצע את
2.1
יתר חובותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם במסירות ,ביושר ובנאמנות ,בשקידה,
ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,וזאת באתר המזמין ,בהיקפים ,בתכולה ועל פי
לוחות זמנים המפורטים בהסכם זה .במסגרת מתן השירותים וכחלק בלתי נפרד
מהתחייבויותיו על פי ההסכם ,יבצע היועץ את השירותים בהתאם להוראות ו/או
להנחיות ,כפי שינתנו לו מזמן לזמן על ידי המזמין ,ובכלל האמור ,יפעל במסגרת מתן
השירותים בהתאם לנהלים הנהוגים אצל המזמין בקשר עם מתן השירותים ,כפי
שאלה יעודכנו מזמן לזמן.
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היועץ מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי ידוע לו שהפיקוח אותו תבצע
.2.2
החברה במסגרת ביצוע השירותים ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שתעניק
החברה ליועץ אינם אלא אמצעי ביקורת ,כמו גם שהם אינם מהווים חוות דעת ו/או
הצהרה מטעם החברה ואין בהם על מנת לגרוע ו/או לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו
ו/או מאחריותו הישירה והבלעדית כלפי החברה בקשר עם ההסכם ו/או להטיל על
החברה אחריות כלשהי כלפי היועץ ו/או כלפי כל צד שלישי.
למען הסר ספק יובהר בזאת ,כי במסגרת התחייבויותיו לביצוע השירותים וכחלק
2.3
בלתי נפרד מהן ,יישא היועץ באחריות לבצע את כל הפעולות וכן לספק אמצעי ו/או
ציוד הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ,במלואן ובמועדן וכן
לבצע פעולות ו/או לבצע שירותים ו/או אמצעים ו/או ציוד כאמור ,שביצוען ו/או
אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצוען ברמה הנדרשת
בהסכם ,גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורים אינם נדרשים במפורש בהסכם,
והכול על מנת להבטיח את השלמת השירותים ,במלואה ובמועדה .למען הסר ספק
מובהר בזאת ,כי פעולות כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים ,לכל דבר
ועניין ,והן יתבצעו על ידי היועץ ו/או מי מטעמו ,ללא כל תמורה נוספת.
במסגרת השירותים וכחלק בלתי נפרד מהם ,ישתף היועץ פעולה באופן מלא עם כל
2.4
הגורמים הרלוונטיים בחברה ,ובכלל האמור יעביר מסמכים ונתונים לחברה על פי
דרישתה ,ישתתף בפגישות עבודה בתדירות אותן תקבע החברה בתיאום מראש עמו,
וכן יבצע כל פעולה אחרת כפי שתדרוש החברה מזמן לזמן.
היועץ מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו שמתן השירותים לחברה ,אין משמעו שחובתה של
2.5
החברה למסור לטיפול החברה ביצוע שירותים נוספים ו/או אחרים כלשהם ,אף אם
הם כרוכים בשירותים שנמסרו לטיפולו.
ידוע ליועץ ,כי החברה לא מעניקה לו בלעדיות לעניין מתן השירותים וכי היא אינה
2.6
מתחייבת להיקף כלשהו של שירותים שינתן על ידו ,וכי תהא רשאית למסור את ביצוע
השירותים כולם או חלקם לצדדים שלישיים כלשהם ,ואף לחדול כליל מהמשך
ההתקשרות על פי הסכם זה ,בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי דין.
מהות השירותים
מהות השירותים נשוא הסכם זה מפורטת בהסבר הכללי (נספח ג') של מסמכי
2.7
הפנייה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
לוחות זמנים ותקופת התקשרות
היועץ מצהיר ומתחייב בזאת ,כי ידוע לו שזמני הביצוע ומועדי אספקת השירותים
2.8
הינם מעיקרי ההסכם ,וכי יפעל ככל הנדרש על מנת לעמוד במועדים שנקבעו למתן
ולהשלמת השירותים בהתאם להזמנות העבודה שיועברו אליו ,וזאת לרבות
אמצעים נוספים ככל הנדרש ,וללא כל
באמצעות העמדת כוח אדם ו/או ציוד ו/או
תמורה נוספת.
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תקופת ההתקשרות והכללת היועץ במאגר יועצי התנועה של החברה הנה לשנה
2.9
ממועד חתימת ההסכם .החברה תהא רשאית להאריך תקופה זו בארבע שנים נוספות ,שנה
בכל פעם ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .החברה תודיע מראש ובכתב ליועץ על הארכת
תקופת ההתקשרות כאמור.
 2.10על אף האמור מובהר כי החברה תהא רשאית להודיע ליועץ על סיום ההתקשרות
איתו בהודעה מוקדמת בראש ובכתב בת  30יום.

ציוד ,אמצעים ומסמכים
במסגרת ביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהם ,יישא היועץ באחריות לבצע על
2.10
חשבונו את כל הפעולות וכן לספק את כל האמצעים ,הציוד ,התוכנות ,המתקנים
החומרים וכיו"ב הדרושים לשם ביצוע השירותים ,גם אם ביצועם ו/או אספקתם אינם
נדרשים במפורש בהסכם ,הכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים
במלואם ומועדם.
כוח אדם
כחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים ,יספק היועץ על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו
2.11
את כל בעלי התפקידים הנדרשים לשם מתן השירותים ויוודא כי מדובר בכוח אדם
מקצועי ,מיומן ,אחראי ,בעל ניסיון ,מיומנות מקצועית ,כישורים וכן בעל כל
הרישיונות ,ההיתרים ,ההרשאות ,ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי כל הדין ו/או
הסכם ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע השירותים ,במסגרת לוח הזמנים ולשביעות
רצון החברה.
היועץ לא יהיה רשאי בשום מקרה להתקשר בהסכמים עם קבלני ו/או סוכני משנה
2.12
מטעמו בקשר עם ביצוע איזה מהשירותים ,וזאת למעט אם קיבל את אישורה של
החברה מראש בכתב ,וכן לאחר שקבלני ו/או סוכני המשנה כאמור קיבלו על עצמם,
בכתב ,את מלוא ההתחייבויות המוטלות על היועץ על פי ההסכם .למען הסר ספק
מובהר בזאת ,כי היועץ יישא באחריות המלאה ,המוחלטת והבלעדית ,כלפי החברה
בקשר עם ביצוע השירותים ,כי לא יהיה בביצוע השירותים באמצעות קבלני ו/או
סוכני משנה כאמור על מנת להטיל על החברה אחריות מכל מין וסוג שהיא ו/או לגרוע
מאחריות היועץ על פי ההסכם ,והיועץ מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות
כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
.3

איסור הסבת החוזה
 3.1אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור
לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש בכתב.
 3.2אין היועץ רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה ,אלא בהסכמת המזמין מראש
ובכתב .הודיע היועץ לחברה בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה ליועץ
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3.3

משנה ,שיצוין בהודעה ,תודיע החברה ליועץ בכתב תוך זמן סביר על הסכמתה או התנגדותה
לכך.
נתנה החברה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה
פוטרת את היועץ מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ,והיועץ ישא באחריות מלאה לכל
מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה ,באי כוחם ועובדיהם.

.4

הצהרות והתחייבויות היועץ
 4.1היועץ מצהיר ומתחייב כי יספק לחברה את השירותים בהתאם למפורט בהסכם זה על נספחיו,
במיומנות במסירות ובנאמנות ,ברמה מקצועית גבוהה ,באיכות גבוהה ,והכול באמצעות נותני
שירות ו/או עובדים איכותיים ,מיומנים ,מנוסים ובעלי הכשרה מתאימה ,ולפי הנחיות והוראות
החברה כפי שיינתנו לו מעת לעת.
 4.2כי אין כל מגבלה חוקית ,עסקית ,חוזית או אחרת המונעת או העשויה למנוע ממנו להתקשר
בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן.
 4.3כי הינו בעל כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירותים,
ככל שנדרשים ,וכי יהיו בידו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות כאמור בכל תקופת תוקפו של
הסכם זה .עוד מצהיר היועץ  ,כי הוא ו/או מי מטעמו ממלאים אחר הוראות כל דין ולא מפרים
זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו ,לרבות זכויות קניין רוחני ,וכי ככל שנדרשת הסכמתו או
אישורו של צד שלישי כלשהו למתן השירותים או איזה חלק מהם ליועץ ,אזי באחריותו ועל
חשבונו לדאוג לכך שתהיה בידו הסכמה או אישור כאמור בכל תקופת מתן השירותים.
 4.4כי אם תיווצר בכל עת במשך תקופת תוקפו של הסכם זה מניעה למתן השירותים על-ידו ,יודיע
על כך מיידית לחברה ,אשר תהיה רשאית להביא הסכם זה לסיום בהודעה מיידית ,מבלי שתהא
ליועץ כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה בקשר לכך.
 4.5היועץ מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם החברה ונציגיה ,ולסייע להם במסגרת מתן
השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.
 4.6התעוררה מחלוקת כלשהי בין הצדדים באשר לעניין כלשהו ,לרבות עניינים טכניים ,כספיים או
ניהוליים – לא יהא בה ,או בכל הנובע ממנה ,לרבות ניהול הליכים ליישוב המחלוקת ,כדי
להקנות ליועץ זכות ,על אף האמור בכל דין ,להפסיק בביצוע עבודות היועץ או כל חלק מהותי
שלהן ,על פי הסכם זה.

.5

התמורה
5.1

בתמורה לביצוע עבודות היועץ ובכפוף לקיום יתר התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה,
תשלם החברה ליועץ ,כנגד חשבונית מס כדין ,את התמורה שהיא מכפלת שעת ייעוץ בהתאם
לתעריפי חשכ"ל/משרד הביטחון (על פי סוג היועץ) עם הנחה של  20%במספר שעות העבודה
שיפורטו על ידי היועץ בבקשה לקבלת הצעה ספציפית שתועבר מעת לעת.
היועץ לא יהא רשאי ליתן שירותים בהיקף העולה על ההיקף המפורט במענה לבקשה להזמנת
עבודה ספציפית .באם יתברר כי מספר שעות הייעוץ קטן מן המספר שהוצע על ידי היועץ ,ישלם
המזמין את התמורה בהתאם למספר שעות הייעוץ שניתנו בפועל.
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.6

5.2

היועץ ימציא לחברה חשבונית מס כדין עבור התמורה המגיעה לו בגין ביצוע עבודות היועץ.
לחשבונית המס יצרף היועץ את פירוט עבודות היועץ שבוצעו ואשר בגינן יחשב היועץ את
התמורה המגיעה לו .מבלי לגרוע מיתר הוראות סעיף זה ,מובהר בזאת כי המצאת חשבונית
המס ופירוט עבודות היועץ כאמור הינה תנאי מוקדם לביצוע התשלום הרלבנטי.

5.3

כל חשבונית שתוגש על-ידי היועץ תיבדק על-ידי החברה אשר תהיה רשאית לאשרה בשלמותה
או בחלקה או שלא לאשרה בשלמותה או בחלקה ,הכול כפי שתימצא לנכון בהתאם לנסיבות
העניין.

5.4

לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין.

5.5

היועץ יעביר לחברה אישור ניהול ספרים ואישור על פטור מניכוי מס במקור ,תקפים וערוכים על
פי דין .במידה שהאישורים הללו לא יועברו לחברה כאמור לעיל ו/או במידה ויועבר אישור על
פטור חלקי מניכוי ,תנכה החברה את המס בהתאם להוראות כל דין מכל תשלום אותו עליה
לשלם ליועץ.

5.6

מובהר כי היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למפורט בהסכם זה ,אלא אם סוכם
אחרת מראש ובכתב בין היועץ לבין החברה .מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה שעליה הסכימו
החברה והיועץ בהסכם זה ,היא תמורה סופית וכוללת והיא נקבעה בהתחשב בעובדה שהיועץ
הינו יועץ עצמאי ומתוך כוונה כי על החברה לא תחולנה כל הוצאות נוספות בגין ו/או כתוצאה
מהסכם זה לרבות ביצוע התחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

5.7

היועץ מצהיר ומאשר כי התמורה ותנאי התשלום ,כמפורט בהסכם זה על נספחיו ,מניחים את
דעתו ומהווים תמורה הוגנת בגין מילוי כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,וכי לא תשמע ממנו
כל דרישה או תביעה כספית או אחרת עקב אי ידיעה של תנאי מתנאי ההסכם או של אי ידיעת
או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע עבודות היועץ ו/או כל דין ,וגם לא תשמע
ממנו כל טענה כי אי ידיעה של תנאי מתנאי ההסכם או אי ידיעת או הכרת תנאי או נסיבה או כל
דין כלשהם הקשורים בביצוע עבודות היועץ מהווה צידוק לאי מילוי התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ,או לאיחור במילויה.

 5.8התשלום יעשה בהתאם לתנאי תשלום של החברה (שוטף  60+יום) .נא בדיקתם אם  60או 30
כוח אדם  -העסקת עובדים
 6.1היועץ מתחייב ליועץ את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 6.2היועץ מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישראלית ,או עובדים זרים
בעלי היתר עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים .בעבודה
שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,היתר או רישיון על פי דין ,חייב היועץ להעסיק אך ורק
עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון ,ההיתר או הרישום.
 6.3היועץ ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,וכן יקיים תנאי עבודה
נאותים.
 6.4היועץ מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים להעסקתם,
וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשכ"ט1968.-
 6.5היועץ מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה ,וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש
על פי כל דין.
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6.6

.7

.8

מובהר בזאת למען הסר ספק כי היועץ משמש כיועץ עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין החברה
לבינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,יחסי עובד מעביד .על אף האמור לעיל ,אם בניגוד לכוונתם
המפורשת של הצדדים ,יקבע כי שררו יחסי עובד ומעבדי בין החברה לבין היועץ ו/או עובדיו
ו/או מי מטעמו ,אזי מתחייב היועץ לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל
כך.

אחריות
7.1

היועץ יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה ו/או ללקוח ו/או לצד ג' ,כתוצאה מביצוע לקוי ו/או
רשלני של עבודות היועץ על ידי היועץ ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיו
על-פי הסכם זה ו/או נספחיו.

7.2

היועץ יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב ו/או שיהוי בביצוע השירותים ו/או חלק מהם ,למעט
אם הוא נובע מפעולה ו/או מחדל של החברה .מבלי לגרוע מן האמור ,היועץ מתחייב להודיע
לחברה על כל עיכוב ו/או איחור ו/או שיהוי צפוי מייד כשנודע לו ,את הסיבה ,וכן להציע דרכים
ו/או פתרונות חלופיים לביצוע השירותים ו/או חלק מהם במועד המוקדם ביותר האפשרי.

7.3

היועץ יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למי מעובדיו ו/או הפועלים בשמו ו/או
מטעמו אשר ייפגעו במהלך ביצוע עבודות היועץ או כתוצאה מביצוען.

7.4

היועץ מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק שבאחריותו כאמור בסעיף זה לעיל ,בתוך
 7ימים ממועד דרישתה של החברה.

7.5

היועץ מתחייב לשפות את החברה ולשלם לה ,בתוך שבעה ימים מיום דרישתה הראשונה לכך
בכל עת ,תשלום או הוצאה שייגרמו לחברה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין) ,הקשורים
בדרישה ו/או תביעה ,לרבות תביעת צד שלישי ,שתוגש ו/או תינקט על ידי גורם כלשהו ,לרבות
היועץ ו/או נותני השירותים ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי רשויות מס הכנסה ו/או המוסד
לביטוח לאומי או כל רשות מוסמכת אחרת ,נגד החברה ו/או אחר מטעמה ,בכל עניין הקשור
למתן השירותים ,לרבות בקשר לשאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או נותני
השירותים ו/או אחר מטעמו לבין החברה ו/או בקשר עם כל חיוב ,מס ,קנס ,תשלום חובה ו/או
אחריות הנובעים מיחסים כאמור ,מכל מקור שהוא.

7.6

היועץ פוטר בזאת במפורש את החברה והבאים מטעמה מכל אחריות לנזק העלול להיגרם
לרכוש ולציוד כלשהו של היועץ ו/או הבאים מטעמו ,למעט מקרה של גרימת נזק בזדון.

ביטוח ובטיחות
8.1

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי הדין הישראלי,
מתחייב היועץ לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא
הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מביניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל
תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח
אחריות מקצועית ,את הביטוחים המפורטים להלן ,באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול
בישראל (להלן" :אישור ביטוחי היועץ" או "הביטוחים"):
(א) ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;
(ב) ביטוח חבות מעבידים ;
(ג) אחריות מקצועית ;

8.2

היועץ מתחייב ,לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ,להמציא
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לידי המזמין אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ד'
(להלן" :אישור ביטוחי היועץ") ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו זה ,כשהוא חתום כדין על ידי
המבטח (בנוסחו המקורי).
(א) מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור ,לא תפגע ו/או לא תגרע
מהתחייבויות היועץ על פי הסכם זה ,על נספחיו.
(ב) מוסכם בזה על היועץ כי המצאת אישורי ביטוחי היועץ (נספח ד') הינה תנאי יסודי בהסכם
זה וללא המצאת אישור ביטוחי היועץ (נספח ד') לא יוכל היועץ להתחיל בביצוע העבודות
ו/או מתן השירותים .
8.3

ביטוחי היועץ יורחבו לכסות ,בין היתר גם את אחריותו של היועץ כלפי קבלנים וקבלני משנה
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור יורחבו ביטוחי היועץ לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו,
בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של היועץ (להלן" :יחידי המבוטח").

8.4

על היועץ להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה,
במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוח
אחריות מקצועית ,על היועץ להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות
אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

8.5

ביטוחי הרכוש של היועץ (אם וככל שייערכו) יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף
(שיבוב) של מבטחי היועץ כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור
על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

8.6

פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,הנערכת על ידי היועץ על פי סעיף  1לנספח אישור ביטוחי
היועץ (נספח ד') תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו (להלן" :יחידי המבוטח")
היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או למחדל רשלני של היועץ ו/או מנהליו ו/או עובדיו,
בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" ,על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.

8.7

פוליסת ביטוח חבות מעבידים ,הנערכת על ידי היועץ על פי סעיף  2לנספח אישור עריכת ביטוחי
היועץ (נספח ד') תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ,היה וייקבע לעניין קרות
תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי (להלן" :מקרה ביטוח") שתיגרם בתקופת הביטוח
למי מהעובדים המועסקים על ידי היועץ בקשר עם הסכם זה ,תוך כדי ועקב עבודתם ,כי הינם
נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי היועץ.

8.8

פוליסת אחריות מקצועית ,הנערכת על ידי היועץ על פי סעיף  3לנספח אישור עריכת ביטוחי
היועץ (נספח ד') תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה ותוטל על מי מהם
אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן ,במעשה ו/או מחדל
רשלני של היועץ ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היועץ כלפי המזמין
ו/או מנהליו ו/או עובדיו .בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר,
תקופת גילוי של ( 6ששה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

8.9

היה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל ,רשאי היועץ
לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי בכל ביטוח רכוש נוסף או
משלים אשר יערוך היועץ מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב)
כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב)
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 8.10למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח
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המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי היועץ (נספח ד') ,הינם דרישה
מינימאלית המוטלת על היועץ ,ועל היועץ לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את
סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .היועץ מצהיר ומאשר כי הוא
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור
לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.
 8.11ביטוחי היועץ יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת
הביטוח ,אלא אם שלח ליועץ ולמזמין הודעה בכתב בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש על
כוונתו לעשות זאת .מבטחי היועץ יתחייבו ,כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו
לגבי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 30
(שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
 8.12בכל פעם שמבטחו של היועץ יודיע ליועץ ולמזמין ,כי איזה מבין ביטוחי היועץ על פי הביטוחים
שנערכו לפי נספח אישור ביטוח היועץ (נספח ד') עומד להיות מבוטל או משונה לרעה ,כאמור
בסעיף  8.11לעיל ,מתחייב היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת
ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם ,כאמור לעיל.
 8.13ביטוחי היועץ ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על
ידי המזמין וכי מבטחי היועץ מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
המזמין .לרבות כל טענה ו/או זכות ,כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981 -
ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.
 8.14מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,היועץ מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על
פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישור ביטוחי היועץ (נספח ד') ,והוא פוטר בזאת את המזמין
ו/או מנהליו ו/או עובדיו והבאים מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור (לרבות בגין ההשתתפות
העצמית המוטלת על היועץ) .אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
למקרה הביטוח בזדון.
 8.15היועץ מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף  8זה (ביטוח) לרבות
באישור ביטוחי היועץ (נספח ד') ,וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן
במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על
הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ולדאוג ולוודא ,כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא
הסכם זה .בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,מתחייב היועץ כי את ביטוח אחריות מקצועית,
יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם
הסכם זה ,על נספחיו.
 8.16היועץ מתחייב להודיע למזמין על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח אחריות
מקצועית ,אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים .כן מתחייב היועץ לשתף פעולה עם המזמין
ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס היועץ ,ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המזמין
יחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות המזמין על פי ביטוחי היועץ.
 8.17כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,היועץ יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או מנהליו
ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה
ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי היועץ ו/או מנהליו ו/או מי
מהעובדים המועסקים על ידו ,בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על היועץ על פי
הסכם זה ו/או על פי דין.
19

 8.18בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות ,כי הפרה בתום לב ו/או אי
קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי היועץ ,שנעשו בתום לב על ידי
היועץ ו/או מי מטעמו ,לא יפגעו בזכויות המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו לקבלת שיפוי ו/או
פיצוי על פי ביטוחים אלו.
 8.19לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי היועץ ,מתחייב היועץ לחזור ולהפקיד
את אישור עריכת הביטוח (נספח ד') כאמור בסעיף  8.2לסעיף ביטוח זה ( ,)8בגין הארכת תוקפם
לתקופה נוספת ,היועץ מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי היועץ (נספח ד') ,במועדים
הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה
על נספחיו.
 8.20היועץ מצהיר ,כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי היועץ" (נספח ד') ,הינו תנאי מתלה ומקדים
לתחילת מתן השירותים והמזמין יהיה רשאי למנוע מן היועץ את תחילת ו/או המשך מתן
השירותים כאמור במקרה שהאישור ,כאמור ,לא הומצא במועד המוסכם כנדרש.
 8.21מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי היועץ ,המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם,
על ידי המזמין ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מטעמו ו/או
להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו
ו/או מהתחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי
על המזמין ו/או על מי מהבאים מטעמו.
 8.22למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי היועץ כאמור בסעיפים  8.2ו-
 ,8.19לסעיף הביטוח (סעיף  )8זה ,לעיל במועד ,לא תפגע בהתחייבויות היועץ על פי הסכם זה על
נספחיו.
 8.23המזמין רשאי (אך לא חייב) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי היועץ כאמור לעיל
והיועץ מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף
 8זה (ביטוח).
 8.24היועץ מצהיר ומתחייב ,כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישור הביטוח וזכותו לבדוק את
אישור הביטוח ולהורות על תיקונו כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המזמין ו/או על מי מטעמו כל
חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם,
ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 8.25בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי לעכב כל סכום לו הינו
זכאי על פי תנאי סעיף  8זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות היועץ בקשר עם
ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך ליועץ ,בכתב( 7 ,שבעה) ימים מראש.
 8.26מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם
על ידי המזמין ,יושב ליועץ הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין (באם נגרמו) בקשר
עם התביעה לתגמולי הביטוח ,כאמור.
 8.27מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על היועץ
בלבד ,ובכל מקרה לא על המזמין ו/או על מי מטעמו.
 8.28בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל ,מתחייב היועץ למלא אחר כל דרישות
והוראות החוק לביטוח לאומי ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,התקנות וכדומה,
שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים
שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני,
יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה ,זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
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 8.29מובהר בזאת ,כי כל הוראה בסעיף זה [ ]8בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות
ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של היועץ לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם
זה ו/או על פי הדין.
 8.30מובהר ,כי הוראות סעיף  8זה (ביטוח) הנן מעיקרי ההסכם ,והפרתן מהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
.9

החברה  -יועץ עצמאי
 9.1היועץ משמש כיועץ עצמאי לצורך אספקת השירותים ,ולא ייווצרו ,בשום מקרה ,בין היועץ לבין
החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד.
 9.2מובהר במפורש ,כי היועץ הינו האחראי הבלעדי לכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובדיו,
ובכלל זה לתשלום שכרם של עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות כל הניכויים ,ההוצאות וההפרשות
הנלוות ,וכן לתשלום פיצויי פיטורין ,דמי הבראה ,תשלומים למס הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי
וכיו"ב ,הכל לפי כל דין במלואם ובמועדם.
 9.3היועץ מתחייב לפצות ולשפות את החברה על כל סכום שהחברה תחויב לשלמו לרבות החזר
הוצאותיה  -כולל שכר טרחת עורכי הדין ,כתוצאה מכל תביעה שעילתה קשורה ליחסי עובד -
מעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו לבין החברה בתקופת הסכם זה.

.10

הפרות וסעדים
 10.1הפר היועץ איזו מהוראות הסכם זה ,תהיה החברה זכאית לכל התרופות והסעדים הקבועים
בהסכם זה ו/או בכל דין ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.
 10.2החברה תהיה זכאית לסיים הסכם זה ,על-ידי מתן הודעה מוקדמת ובכתב ליועץ ,בקרות אחד
האירועים הבאים (או יותר) ובהתאם למועדים המפורטים להלן:
א.

במקרה שהיועץ הפר הוראה מהוראות הסכם זה ,והפרה זו לא תוקנה בתוך  30ימים
ממועד קבלת בקשה בכתב מהחברה לתקן את ההפרה.

ב.

במקרה שהיועץ הפר הפרה יסודית את הוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה
היסודית בתוך  7ימים ממועד קבלת בקשה בכתב מהחברה לתקן את ההפרה.

ג.

הוגשה בקשה לפירוק זמני ו/או קבוע של היועץ ו/או לכינוס נכסי היועץ או חלק מהם
ו/או למינוי מפרק זמני או קבוע ליועץ ו/או למינוי כונס נכסים זמני ו/או קבוע ליועץ
ו/או למינוי מנהל מיוחד.

ד.

הוטל צו עיקול כנגד מרבית נכסי היועץ ו/או נפתחו הליכי הוצאה לפועל ביחס למרבית
נכסיו ואלו לא הוסרו בתוך  30ימים ממועד הטלתם או פתיחתם ,לפי העניין.

 10.3מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של סיום ההסכם או פקיעתו מכל סיבה שהיא ,יעמדו בתוקף
וימשיכו לחול בין הצדדים כל ההוראות של ההסכם אשר מעצם טיבן ולשם הגשמת מטרתן,
אמורות להמשיך לחול גם לאחר סיום ההסכם כאמור.
.11

ביצוע על ידי החברה
 11.1כל העבודה ו/או התחייבות ו/או הוראה מאת החברה ,לרבות נשיאת ההוצאות הנובעות מכך,
אשר היה על היועץ לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה ,רשאית החברה לבצע בעצמה או
באמצעות אחרים.
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11.2
11.3

11.4

11.5

.12

החברה לא תחל במתן השירותים כאמור לעיל ,אלא לאחר שנתנה התראה של  15יום ליועץ על
כוונתה לעשות כן ,והיועץ נמנע מלתקן את ההפרה.
במקרים כאמור ,תהיה החברה רשאית לחייב את היועץ בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע אותן
שירותים ו/או ההתחייבויות שהיה עליו לבצע ,בתוספת  17%שייחשבו כהוצאות כלליות ,מימון
ותקורה.
סכום ההוצאות שהחברה נשאה בהם ובקשר לביצוע העבודות כאמור לעיל ,יחשב כחוב שהיועץ
חייב לחברה על פי הוראות הסכם זה ,והחברה תהיה רשאית לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע
ליועץ.
אין בביצוע השירותים ע"י החברה במקום היועץ (מקום הוא נמנע מלבצען) בכדי להטיל על
החברה מחויבות ו/או אחריות כלשהי ו/או לגרוע ממחויבותו ו/או אחריותו של היועץ לביצוע
מושלם של כל העבודות על פי חוזה זה.

קיזוז
החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ על פי החוזה ,כל חוב ,בין שקצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע לו מהיועץ על פי החוזה ו/או על פי כל דין .מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה אינן גורעות
מזכותו של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

.13

סמכות השיפוט
 13.1מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי ,וכי לבתי המשפט בתל אביב בלבד,
תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר
לחוזה זה.
 13.2למען הסר יועץ ,מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא
תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות היועץ על פי החוזה.
שימוש או אי שימוש בזכויות
 14.1הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים או
בכלל  -אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל.
 14.2הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה
גזרה שווה למקרה אחר.
 14.3כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמו ,לא יפגעו
בזכויות החברה ,ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד היועץ של
התחייבויותיו על פי החוזה.

.15

שינוי החוזה

.14

אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה ,אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.
.16

הודעות
כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת להסכם זה,
תחשב שהגיעה לתעודתה תוך  72שעות ממועד משלוחה.
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ולראייה באו הצדדים על החתום

23

נספח בטיחות

הוראות בטיחות
א .הוראות אלו אינן גורעות או מבטלות הצורך בקבלת היתר לבצוע עבודות כנדרש בחוק על פי כל דין ,ומהוות
תוספת לתנאי היתר העבודה.
ב .הוראות אלו יחולו על כל המבצע עבודה ברשות הרבים ,בין אם המבצע הינו רשות מוסמכת ציבורית ,פרטית ,או
יועץ פרטי ו/או הפועל בשמם.
ג" .רשות הרבים" לעניין הוראות אלו  -תחום כביש או מדרכה וכל שטח ציבורי אחר ,או שטח פרטי בו יש לציבור
זכות מעבר.
ד" .עבודה" לעניין הוראות אלו  -הינה ביצוע אחת מהעבודות כדלהלן - :
חפירה לצורך הנחת ו/או תיקון קווי-מים ,ביוב ,חשמל ,תקשורת וכד'.
חפירה לצורך ביצוע עבודות פיתוח ו/או גינון.
בניית קיר ,קיר תומך הגובל ברשות הרבים.
פעולות הריסה בשטח הגובל ברשות הרבים.
כל עבודה קבלנית שהיא לרבות עבודות שיפוץ ו/או ניקיון ו/או פינוי פסולת.
ה .היועץ יעסיק ממונה בטיחות מורשה מטעמו לפרויקט .ממונה הבטיחות יפעל בהתאם לנדרש בחוק.
ו .המזמין רשאי לדרוש מהיועץ ביצוע "הערכת סיכונים הנדסיים לפרויקט" במידה ונידרש היועץ לבצע זאת עליו
להגיש את הערכת הסיכונים למזמין לפני תחילת העבודה באתר .אין להתחיל בעבודה ללא אישור בכתב של
המזמין.
ז .היועץ אחראי לבטיחות העבודה והעובדים וכן לציבור האנשים שבקרבת אתר העבודה .על היועץ לנקוט בכל
אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת תאונות עבודה,לרבות אונות הקשורות העבודות חפירה,הנחת צנרת ,הובלת
חומרים והפעלת ציוד וכו' .כנדרש בחוק ובהתאם להוראות הבטיחות והגיהות הרלוונטיות לנושא העבודה באתר.
ח .היועץ ינקוט בכל אמצעי בזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר וסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד
על קיום כל החוקים ,התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות הכרוכות בכך.
ט .בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכים ושבים ו/או תנועת כלי-רכב לרבות
כמפורט להלן:
 .1כל נושא התנועה ,שילוט והכוונה יעשה בכפוף למפרט הסדרי תנועה המצורף למכרז זה .על היועץ לאשר את
הסדרי התנועה מול הרשויות המתאימות וכן ליועץ את כל האביזרים ואמצעים הנדרשים להבטחת שלום
הציבור והעובדים .יבקש היועץ לבצע שינוי מהתוכנית המוצעת יגיש אותה ע"י מהנדס תנועה למזמין
העבודה לאישורו  .מובהר כי כל עלויות הסדרי התנועה וביצוען הנם באחריות היועץ ועל חשבונו בלבד,
וזאת למשך כל תקופת ההסכם ,לרבות תקופות הארכה ,אם וככל שתהיינה.
 .2היועץ יתקין פיגומים ,מעקות וגדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות
העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר ,פיגומים ומכשולים אחרים באתר.
 .3באחריות היועץ לגדר את אתר העבודה במטרה למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים לשטח האתר.
 .4באחריות היועץ לשלט את האתר בשלטים המודיעים על ביצוע העבודה ואיסור כניסה כל זה בהתאם לנדרש
בשטח האתר.
 .5כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה שתמנע נפילתם ו/או הסרתם במשך בצוע העבודות.
 .6התמרורים יוצבו מסביב לאתר העבודה במשך  24שעות ביממה.
 .7במקרה של עבודות ניקיון יוצב במקום בו מתבצעות העבודות שלט המזהיר מפני החלקה ו/או פגיעה.
י .אי קיום הוראות אלו ייחשב כהפרת תנאי-היתר לביצוע עבודות והעבודה באתר תופסק כאמור ובכפוף לתנאי
ההסכם על נספחיו.
התחייבות מבצע העבודה:
הריני מתחייב בזה לבצע את העבודות עבורן יש בידי "היתר להגבלת שימוש בדרך" בכפוף להוראות אלו.
________________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת היועץ
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הוראות בטיחות לעבודות קבלנים
היועץ מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה ,לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם
שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את היועץ ,את עובדיו ,את קבלני המשנה שלו וכן את היועץים וכל אדם אחר
מטעמו.
היועץ מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין ,לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד –  ,1954פקודת
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל –  ,1970תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח –  ,1988תקנות
הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז –  ,1997תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה),
התשמ"ח –  ,1988תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה במקום מוקף) התשנ"ח –  ,1998וכן כל והצווים והתקנות
שפורסמו לפיהם; הוא מתחייב לנהוג על פיהם ועל פי הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בקפדנות והוא לוקח
על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ וכל מי מטעמה עקב הפרת כל
הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,יקיימו היועץ ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות
שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת ,לרבות משרד העבודה והרווחה ,משרד התחבורה ומי גבעתיים מפעלי מים וביוב
בע"מ.
היועץ יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין ,התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ,תוך
עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.
היועץ מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות א ך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית והם
בקיאים במלאכתם ,ואחראים לעבודתם.
כמו כן יעסיק היועץ רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות ,שמכירים את נוהלי הבטיחות (שחתמו על הצהרה לפיה
עברו את ההדרכה והבינו אותה) .בשום אופן לא יהיה היועץ רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם
מקצועיים.
מבלי לגרוע מכל חובה מחובות היועץ ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית תהיה מי גבעתיים  -מפעלי מים
וביוב בע"מ לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של יועץ המשנה בתנאים ,לפי שיקול דעתה המוחלט.
היועץ מצהיר ומתחייב בז ה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל רישיונות
היועץ שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה ,כלי שינוע ,מכשירי יד מכאניים או
חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב
שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.
היועץ ייועץ לעובדיו ,לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק,
התקנות ,הצווים והנוהג ,אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם (לרבות נעלי עבודה,
בגדי עבודה ,אוזניות ,כובעי מגן ,משקפי מגן וכד') ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.
היועץ מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות ,פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע
העבודה ,וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים ,הציוד ,המכשירים ,המכונות וכלי העבודה
שלו.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהוראות הבטיחות לעיל ולהלן ,בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב היועץ
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה,
שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו
בביצוע העבודות ,באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי
החוקים הנ"ל.
היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד)
וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל
העובדים שיועסקו בביצוע העבודות ,לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה
זה ,מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות.
כמו כן ידאג היועץ להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.
היועץ יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בו מתקיימת העבודה ,כולל הצבת ציוד מגן – אזהרה עפ"י
החוק כגון :מחסומים ,מחזירי אור ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,תמרורי ושלטי אזהרה ,פנסים
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מהבהבים ,ידאג לתאורה במשך הלילה ,יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות
הציבור והעובדים ידרשו זאת הכל בהתאם לתוכנית הסדרי תנועה המאושרת ע,י משטרת ישראל והרשויות
המוסמכות.
בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכי רגל ותנועת כלי רכב על פי חוקים ותקנות
משרד התחבורה ומשטרת ישראל.
היועץ מתחייב כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות
בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות ולהשי ג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי
מהם לבין מי גבעתיים  -מפעלי מים וביוב בע"מ.

___________________
חתימה וחותמת היועץ
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הצהרה והתחייבות
תאריך____________
לכבוד ,
מי גבעתיים
א.נ,.
הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחו ת לעבודות קבלנים ,הבנתי היטב את משמעות האמור בהן
ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.
הנני מאשר ,כי אני מעסיק "ממונה בטיחות מורשה" אשר אחראי על ישום הוראות הבטיחות ומתן הדרכת
בטיחות לי ולעובדים והבנתי את תוכנה.
הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ,ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור
לביצוע העבודה נשוא ההסכם.
הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות
כלשונן.
הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין ,הכללים ,ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות
הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית ,בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת
למנוע פגיעה בהם ,באחרים ובציוד.
הנני מתחייב במשך כל תקופת ביצוע העבודות לקים את דרישות מבטחי בכל הקשור לעבודות בחום בהתאם
ובכפוף לנספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף להלן.
בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או הצבת ציוד כלשהו בכל
אחד מאתרי העבודות (המוקדם מהמועדים הנ"ל) על ידי ו/או עבורי ,ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד
לסיומן ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלואן ו/או בחלקן מאת מי גבעתיים  -מפעלי מים וביוב בע"מ ומי
מטעמה ,לרכוש ולקיים על חשבוני ועל שמו ,על שם קבלני המשנה ועל שם מי גבעתיים  -מפעלי מים וביוב
בע"מ ,את הביטוחים ,בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ההתקשרות וכן בהתאם למפורט בנספח "אישור
ביטוחי היועץ" (נספח ה') אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
נספחי אישור ביטוחי היועץ ,לרבות העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י
יועץ הביטוח של מי גבעתיים  -מפעלי מים וביוב בע"מ עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.
שם היועץ__________________________:
מהות העבודה_________________________ :
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