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   העבודות, כולן או חלקן, על פי שיקול דעתה המוחלט, למסור את ביצוע הרשות בידי המועצה 11.1

 וללא כל שינוי בתנאי המכרז. בכל מועד לאחר קביעת הקבלן הזוכה במכרז 

 

שיינתנו לו הזמנת  מיום עבודה ימי(שבעה)  7-לא יאוחר מהזוכה יתחיל בביצוע העבודות שיימסרו לו  11.2

מועד לקבלת  ולאחר שתיאם עם המועצה ו/או מי מטעמה -חתומה ו/או צו התחלת עבודה עבודה 

 ביצוע העבודות.  /יאתר

 

 נשוא מכרז זה ואשר יימסרו לו לביצוע על פי הזמנת עבודהעל הקבלן להשלים את ביצוע העבודות  11.3

  תוך מספר  עצהולמוסרן למוחתומה כדין מאת המועצה ו/או על פי צו התחלת עבודה, לפי העניין, 

 -  ימי לוח כפי שייקבע לגבי כל הזמנת עבודה ו/או צו התחלת עבודה על פי קביעת מהנדס המועצה

. הזמנת העבודה החתומה ו/או צו התחלת העבודהאת  לו המועצההמציאה שבו וזאת החל מהמועד 

 .  ראשון חודשים ממועד צו התחלת עבודה )שישה ( 6 עבודהמשך הביצוע של כל ה

 

  הקבלן לא יתחיל כי מפורשות מובהר בזאת  ,ובנוסף לוולהלן במכרז זה לעיל דהאמור כל על אף  11.4

מודגש כי העבודות . הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה במועצהעבודה טרם קיבל כל ב

מובהר כי במועד פרסום המכרז עומד לרשות . תבוצענה בגובה הזמנות העבודה החתומות בלבד

מלש"ח וכי המשך ביצוע העבודות יותנה בקבלת הרשאות ממשרד התחבורה  1.4 -של כ המועצה סך

 ולפיכך התחייבות המועצה לביצוע בחוזה תוגבל לסכום שיעמוד לרשותה.

 לא תהיה חייבת המועצהמעבר לגובה סכום שנקבע בהזמנת העבודה, ביצע הקבלן עבודות  11.5

  . בתשלום כל תמורה בגין ביצוע עבודות כאמור

  

העבודה לפני שימציא  /יולקבל את אתר כלשהי רשאי להתחיל בעבודהלא יהיה הקבלן כל מקרה, ב 11.6

  והשלמת בדיקת התאמתם  - וכן הערבות הבנקאית לגבי החוזהאישור קיום הביטוחים את  למועצה

  עבודה ביצוע תחילת - אי. לעיל 10על ידי מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו, כאמור בסעיף 

   .לא תאריך את תקופת הביצוע כאמורמתאימים או ערבות ור קיום ביטוחים אישעדר יעקב ה

 

 ₪ 000,5 קבוע מראש בסךמוסכם ובמקרה של פיגור במסירת העבודות למועצה, ישלם הקבלן פיצוי  11.7

לתבוע כל סעד  מבלי לפגוע בזכויות המועצהזאת  - יום פיגור ) לכלשקלים חדשים אלפים ת חמש(

 .להלן 11.10ף הנ"ל יהיה צמוד למדד הבסיס כאמור בסעיאחר או נוסף. הפיצוי 

  

 .מסירת העבודותמזג האוויר וימי גשם לא ישפיעו ולא ישנו את מועד  מובהר בזאת כי 11.8

  

באופן  - לכל העבודות במכרזמסכום הצעתו  %10 בגובה ימציא למועצה ערבות של בנק הזוכה  11.9

לפי  - ותוארךתום תקופת החוזה, לאחר  (תשעים) יום 90 לפחות שתקופת תוקפה של הערבות תהא

. הערבות הנ"ל עילל 5ף בהתאם לדרישת המועצה. הערבות תהיה צמודה למדד כאמור בסעי - הצורך

  תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הקבלן על פי החוזה. ")הערבות הבסיסית(להלן: "

  


