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שנערך בנאות חובב ביום _______ בחודש _____ שנת 2019
בין
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
ת.ד  360באר שבע
באמצעות מורשי חתימה
(להלן" :המועצה")

מצד אחד

לב י ן
שם  :כפיר מעליות
ח.פ____________ :
טל':
דואר אלקטרוני:
באמצעות מורשי חתימה
(להלן" :הספק")
מצד שני
הואיל
והואיל

והספק התקשר עם חברת א.ר יוסף בע"מ (להלן" :הקבלן הראשון") לביצוע עבודות התקנת מעליות במבנה
המועצה .בהתאם למפרטים אשר צורפו למכרז בו זכה הקבלן הראשון (להלן" :העבודות").
וההתקשרות עם הקבלן הראשון הופסקה והספק המשיך בביצוע העבודות אל מול חברת ס.ס קרן בע"מ
(להלן" :הקבלן השני").

והואיל

ובידי הספק לטענתו התחייבות חתומה ע"י ראש המועצה מר אנדריי אוזן כי המועצה "תדאג לשאת בתשלום
עבור המעליות" .והמועצה מתכחשת להתחייבות זו ולתוקפה המשפטי.

והואיל

וההתקשרות עם הקבלן השני הופסקה אף היא ובכוונת המועצה לפרסם מכרז חדש להשלמת העבודות
במבנה המועצה.

והואיל

ובהתאם לחשבונות שהמציא הספק סה"כ התמורה לה הוא זכאי עומדת ע"ס  ₪ 451,730בהתאם לחוזה
המקורי בצירוף התוספות לעבודות כמפורט בחשבונות שהגיש הספק.

והואיל

והצדדים מעונייני ם כי הספק ימשיך לבצע את התחייבויותיו ומנגד מבקש להבטיח את התמורה לה הוא
זכאי בגין כך.

והואיל

והספק ביצע עבודות בהתאם לחשבון חלקי מס'  2הרצ"ב ומסומן ב' ,בסך .₪ 66,000

והואיל

והספק מבקש לקבל מקדמה ע"ח התמורה בסך  ₪ 34,000כתנאי להמשך ביצוע העבודות.

והואיל

והצדדים מעוניינים כי המשך ביצוע העבודות יבוצע ע"י הספק עבור הקבלן הזוכה במכרז שמפרסמת
המועצה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

הצדדים מאשרים את יתרת התמורה לה זכאי הספק בסך ₪ 220,730 :בצירוף מע"מ כדין .וזאת בכפוף לביצוע כלל
העבודות לשביעות רצון המועצה.

.2

המועצה תפרסם מכרז ותבחר זוכה בתוך תקופה שלא תעלה על  6חודשים מיום חתימת הסכם זה.

.3

במסגרת המכרז תפרט המועצה את יתרת התמורה לה זכאי הספק ותדרוש מהמציע הזוכה להמשיך בהתקשרות עם
הספק בהתאם למפורט להלן:
 3.1הספק יהיה זכאי תוך  30ימים ממתן צו התחלת עבודה לקבלן לקבל סך  ₪ 100,000בצירוף מע"מ ,ע"ח התמורה
בגין חשבון חלקי מס'  2והמקדמה שדרש.
 3.1בכפוף לסיום ביצוע כלל העבודות לשביעות רצון המועצה וקבלת אישור חב' הניהול והפיקוח שמנתה המועצה
לפרויקט גמר מבנה המועצה ,יקבל הספק את יתרת התמורה בסך  ₪ 120,730בצירוף מע"מ וזאת בתנאי שוטף +
 45מיום אישור החשבון.
 3.2הספק יישא בכל התחייבויותיו עפ"י המפרטים ששולבו במכרז לרבות תקופת האחריות והבדק.

.4

ככל ולא ייבחר זוכה במכרז במועד הקבוע בסע'  2לעיל ,או המציע הזוכה יחרוג ב  30ימים ממועדי התשלום המפורטים
לעיל ובכפוף להודעה בת  30ימים מראש מהספק למועצה תישא המועצה ישירות בהתחייבויות לתשלום התמורה
לספק ,כמפורט בסעיף  3לעיל .מועדי התשלום במקרה כאמור ייספרו החל מיום בו חלף מועד ההודעה המוקדמת
מהספק.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

המועצה באמצעות מורשי החתימה
ראש המועצה והגזבר

_____________________
הספק באמצעות מורשי החתימה

