 24יוני2019 ,
כ"א סיון ,תשע"ט
סימוכין20117:

הבהרה מס' 4
עדכון מסמך יג' -כתב ויתור סילוק ושחרור – מכרז פומבי  – 16/2019רשתות תקשורת בשכונת
"נאות אפק" בקריית ביאליק

 .1במסמך יג' -כתב ויתור סילוק ושחרור -תוקנה טעות סופר בסעיף מס'  ,1מצ"ב נוסח מעודכן.

 .2לתשומת ליבכם ,כפי שצוין בהבהרה מס'  1תאריך אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג'
 25.06.2019בשעה .15:00
 .3יש לצרף למסמכי המכרז הבהרה זו חתומה.

בברכה,
אורן דרור
ראש מנהלת פרויקטים

העתק :יועמ"ש חכ"ל
קראתי והבנתי ____________

מכרז פומבי 16/2019

החברה הכלכלית קריית ביאליק
מסמך יג'
נוסח כתב ויתור וסילוק

תאריך___________ :
לכבוד
החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ
הנדון :כתב ויתור סילוק ושחרור
אנו הח"מ __________________________________ ,ח.פ / .ע.מ( _________________ .להלן "הקבלן"),
באמצעות ה"ה ___________________ ו ____________________-המוסמכים לחתום בשמו ובמקומו של הקבלן,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה ,באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר כלפי החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ (להלן
"המזמינה") ,כלהלן:
 .1כי ביום ___________ ,הגיש הקבלן למזמינה חשבון סופי בגין מלוא העבודות אשר בוצעו על-ידי הקבלן בקשר עם
חוזה לביצוע עבודות אספקה ,התקנה ותחזוקת ציוד ורשתות תקשורת בשכונת "נאות אפק" בקריית ביאליק ,כפי שנחתם בין
הקבלן למזמינה ביום __________ (להלן ,בהתאמה" :החשבון הסופי" ו"-החוזה").
 .2כי ביום ________ ,שילמה המזמינה לקבלן ,את החשבון הסופי לתשלום ,כנגד מסירת כתב סילוק ושחרור זה ,בסך
של ___________________ ש"ח (להלן" :החשבון הסופי לתשלום") ,וזאת בהתבסס על החשבון הסופי כפי
שאושר על-ידי המזמינה בהתאם להוראות ההסכם (להלן" :החשבון הסופי המאושר").
 .3כי כל התביעות ו/או הדרישות ו/או השגות של הקבלן ו/או של מי מטעמו כלפי המזמינה ו/או עיריית קרית ביאליק
ו/או כלפי מי מטעמן ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או חברות בקרה ניהול ופיקוח ,ו/או עובדיהם ו/או מטעמם
בקשר לחוזה ו/או לפרויקט שבוצע במסגרתו ,במישרין ו/או בעקיפין ,וכל הקשור אליהם בקשר ישיר או עקיף ,לרבות
ומבלי לגרוע ,כל שינוי ו/או תוספת להסכם ו/או כל הוצאה ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי לו זכאי הקבלן ו/או כל
מי מטעמו לו על-פי החוזה ו/או במסגרת ביצוע הפרויקט ו/או בקשר עימם ,מכל מין וסוג שהוא ,כלולות ומגולמות
בחשבון הסופי המאושר וכי לא תהיינה לקבלן ו/או לכל מי מטעמו כל תביעות ו/או דרישות ו/או השגות נוספות
כלשהן ,מכל מין וסוג שהן ,מעבר לאלו הכלולות בחשבון הסופי המאושר.
 .4כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ומשאר הוראות כתב סילוק ושחרור זה ,כולל החשבון הסופי לתשלום את כל
התביעות ו/או הדרישות ו/או השגות של הקבלן בקשר עם החוזה ו/או לפרויקט שבוצע במסגרתו ,במישרין ו/או
בעקיפין ,וכל הקשור אליהם בקשר ישיר או עקיף ,לרבות ומבלי לגרוע מהאמור ,כל שינוי ו/או תוספת לחוזה ו/או כל
הוצאה ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי להם זכאי הקבלן ו/או כל מי מטעמו על-פי החוזה ו/או במסגרת ביצוע
הפרויקט ו/או בקשר עימם ,על כל פרטיהם ,בלא יוצא מן הכלל ,וכי קבלת החשבון הסופי לתשלום ,מהווה סילוק
סופי ,מלא ומוחלט של כל תשלום ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או זכות של הקבלן ו/או של מי מטעמו,
במישרין ו/או בעקיפין ,כלפי המזמינה ו/או עיריית קרית ביאליק ו/או כלפי כל מי מטעמן ו/או כלפי רמ"י ו/או משרד
החינוך ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או חברות בקרה ניהול ופיקוח ,ו/או עובדיהם ו/או מטעמם בקשר עם החוזה
ו/או הפרויקט שבוצע במסגרתו ,בקשר ישיר ו/או עקיף.
 .5כי אין ולא תהיה לקבלן ו/או למי מטעמו ,כלפי המזמינה ו/או עיריית קרית ביאליק ו/או כלפי מי מטעמן ו/או רמ"י
ו/או משרד החינוך ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או חברות בקרה ניהול ופיקוח ו/או עובדיהם ו/או מטעמם ,כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת ו/או נוספת כלשהי ,במישרין ו/או בעקיפין ,מכל מין וסוג שהן ,בקשר
עם החוזה ו/או עם ביצוע הפרויקט נשואו ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף עמם ,והקבלן מוותר בזאת באופן סופי מלא
ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ,דרישה ,תביעה והשגה כאמור ,וזאת ,למען הסר ספק ,גם
בנסיבות בהן החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום ששולם על-פיו ,לא כלל את מלוא הטענות ו/או
הדרישות ו/או התביעות ו/או ההשגות כפי שאלה מצאו את ביטוין לכתחילה בדרישת החשבון הסופי כפי שהוגש על-
ידי הקבלן ,לרבות כל קיזוז ו/או ניכוי אותו בצעתם ולרבות כל סכום ו/או תשלום שבהם לא הכירה המזמינה ,וזאת
מכל סיבה שהיא.
 .6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מצהיר ,מתחייב ומוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק
מלהעלות להעלות בפני פורום כלשהו ,לרבות גוף שיפוטי או בורר ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה כלשהי
כלפי המזמינה ו/או עיריית קרית ביאליק או כלפי מי מטעמן ו/או כלפי רמ"י ו/או משרד החינוך ו/או עובדיהם ו/או
מי מטעמם ו/או חברות בקרה ופיקוח ו/או עובדיהם ו/או מטעמם בגין כל עניין ודבר הקשור ,במישרין ו/או בעקיפין,
בחוזה ו/או בפרויקט שבוצע על -פיו ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף אליהם ,לרבות בקשר עם החשבון הסופי המאושר
ו/או החשבון הסופי לתשלום.

מכרז פומבי 16/2019

החברה הכלכלית קריית ביאליק

 .7כי הקבלן ו/או כל מי מטעמו ,מחויבים להצהרות ולהתחייבויות המפורטות בכתב סילוק ושחרור זה; כי לא ידוע
לקבלן על כל גוף או אדם אחר הזכאי להעלות טענות ו/או דרישות ו/או השגות בקשר ,ישיר ו/או עקיף ,עם החוזה
ו/או עם הפרויקט ו/או עם החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום ,וכי הקבלן ישפה ו/או יפצה את
המזמינה ו/או עיריית קריית ביאליק ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמן ו/או חברות בקרה ניהול ופיקוח לרבות ו/או
עובדיהם ו/או מטעמם בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או תשלום ו/או הוצאה תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או השגה
כאמור ,מכל מין וסוג שהם ,שיגרמו למזמינה ו/או לעיריית קרית ביאליק ו/או למי מהמנויים לעיל ו/או שבהן תידרש
המזמינה ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או חברות בקרה ניהול ופיקוח לרבות ו/או עובדיהם ו/או מטעמם לשאת
ו/או שיעלו כנגד המזמינה ו/או עיריית קריית ביאליק ו/או מי מהנ"ל בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם הפרויקט שבוצע
על-פיו ,לרבות בקשר עם החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום ,במישרין ו/או בעקיפין.

בכבוד רב,

שם הקבלן

חותמת
[בצירוף חתימות מורשי החתימה מטעם הקבלן]

תאריך

