
 

  1חלק 

  1עמוד 

 53921001PDס'  ה ס כ ם  מ
  שנחתם בהרצליה ביום ________

  

 חברת תשתיות אנרגיה בע"מ       בין:

  ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ

  , א.ת. הרצליה3מרחוב הסדנאות 

  מצד אחד          ")החברה(שתיהן יחד להלן: "

  

  ________________    לבין:

  ____________ח.פ.     

  נימצד ש            ")הקבלן(להלן: "    

  

 במכרז אותו פירסמה החברה, והציע לספק לחברה השתתף וזכה  והקבלן  הואיל:

 ,קרית חיים בטרמינל 137 - ו 129 יםמיכלשאריות בוצה מלניקוי עבודות 

   כמפורט בהסכם זה.

והחברה הסכימה לקבל הצעת הקבלן בכפוף לחתימתו על הסכם עם   והואיל:

  החברה ולתנאי הסכם זה:

ת וכוח האדם הנדרש על מנת היכול ,ו  הידע הנדרשיר כי להצוהקבלן ה  והואיל:

  לספק לחברה את השירותים. 

והצדדים מעונינים להעלות עת המוסכם ביניהם על הכתב, כמפורט בהסכם   והואיל:

  זה להלן:

  

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן :

  

  מבוא ונספחים . 1

 נו והצדדים מתקשרים בהסכם עלמיהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ה .1.1

  סמך האמור במבוא.

  הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.2

    מסמכי הסכם . 2

  מסמכי הסכם כוללים:

  טופס ההסכם (חלק זה). – 1חלק  .2.1



 

  1חלק 

  2עמוד 

  תנאים כלליים. - 2חלק  .2.2

 +  + הצעת המחיר פרטי החוזה ושינויים + אישור הביטוח + נוסח ערבות - 3חלק  .2.3

  .סותקנ

  מפרט טכני. - 4חלק  .2.4

 .תקציר הוראות בטיחותו טופסי בטחון - 5חלק  .2.5

 היקף כספי מקסימאלי  . 3

בתוספת  ,₪ _________ ההיקף הכספי המקסימאלי של ההסכם הינו  .3.1

 (לא כולל אופציות). מע"מ כחוק.

ימאלי בלבד וכי מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו בחזקת סכום מקס .3.2

יא לקבלן עבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום וצה אינה מתחייבת לההחבר

שהוא. הקבלן מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או 

 דרישה בכל מקרה בו סך התמורה יהיה נמוך מהסכום הנ"ל.

מובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם לקבלן לא יעלה, בכל מקרה, על  .3.3

וותר בזאת מראש, בוויתור מ הקבלן מקרה שהוא. היקף המקסימאלי, בכלה

סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל מקרה של חריגה 

מהיקף הכספי המקסימאלי. מובהר בזאת כי לא יהיה כל תקציב לתשלום 

לקבלן בגין חריגה זו וכי על הקבלן לשמור על מסגרת ההיקף המקסימאלי 

 י.אלעולה ההיקף המקסימבצע שירותים בסכום הולא ל

  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

                                       

  החברה                               הקבלן    

  


