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פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג וקשרי ממשל
עבור המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) במסגרת מכרז 02.1.1
כללי
המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ) (להלן – "המועצה") היא תאגיד לו
 .1
מוקנותסמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלבבישראל,התשע"א–  4211(להלן– "החוק")
והיאפועלתלקידוםולמימושמטרותהחוק.
המועצה מבקשתלקבלהצעותלמתןשירותילובינגוקשריממשל אשר יכללו,בין השאר,
 .4
ייעוץ אסטרטגי למועצה ,ייעוץ והובלת פרויקטים נקודתיים לפי צרכי המועצה אל מול
הכנסת ומשרדי הממשלה ,גיבוש תוכנית פעולה לטווח הקצר והארוך להשגת מטרות
המועצה והוצאתן לפועל; ניהול היחסים עם רשויות המדינה לרבות הכנסת ומשרדי
הממשלה ,ייעוץ למערך התקשורת של המועצה ,ייעוץ בניהול משברים .ניטור ועדכון על
דיונים ,הצעות חוק ,בכנסת ובממשלה ועדכון המועצה .כמו כן יכללו השירותים קיום
פגישות שוטפות עם הנהלת המועצה והצוות המקצועי במועצה לפי הצורך (להלן:
"השירותים").
מסמכי המכרז
המסמכיםהמפורטיםלהלןמהוויםאתמסמכיהמכרז(להלן":מסמכי המכרז"):
 .3
א. הזמנהזו(להלן":ההזמנה");
ב. טופסהגשתהצעההמצורףלהזמנהזוכנספח א'(להלן":טופס ההצעה");
ג. הסכםהתקשרותהמצורףלהזמנהזוכנספח ב' (להלן":הסכם ההתקשרות")2
תקופת ההתקשרות
א. הזוכהיתןאתהשירותיםלמועצהבהתאםלהסכםההתקשרותוזאתבמשך 3שנים
 .2
החל מיום חתימת הסכם ההתקשרות בין המועצה לזוכה (להלן":תקופת

התקשרות").
ב. למועצה נתונות אופציות להאריך את תקופת ההתקשרות  3פעמים ,בכל פעם לשנה

אחתנוספתובסה"כל3-שניםנוספות,ובתנאישהמועצהתודיעעלכךבכתבלזוכה32

יוםלפחותלפניתוםתקופתההתקשרותאותוםכלתקופתהארכהנוספתרלוונטית

(להלן":תקופתההתקשרותהמוארכת").

ג. תממש המועצה את האופציות כאמור בס"ק ב' לעיל ,כולן או חלקן ,יחולו בתקופת

 ההתקשרותהמוארכתכלתנאיההסכםבשינוייםהמחוייבים.

עלאףהאמור, המועצהתהיהרשאיתלסייםאתההתקשרותעםהמציע,לפישיקולדעתה
 .5
הבלעדי,מסיבותארגוניות,תקציביותו/אואחרות,וזאתבמתןהודעהלמציעשלאתפחת
מ-32יוםמראש.

תנאי סף
רשאי להגישהצעהכלמציעשמתקיימיםבוהתנאיםהמצטבריםהבאים:
26
א. המציעהואיחיד/תאגידשהוקםכחוקבישראל;
ב. בידי המציע האישורים הדרושים בדבר רישום במע"מ ,רישום במס הכנסה וניהול
ספרים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלוםחובותמס),התשל"ו–;1782
ג. בתקופתחמשהשניםשקדמולהגשתהצעתו,המציעאובעליהמציעהמשמשבפועל
גם כמנהל המציע ,העניק שירותי לובינג וקשרי ממשל ,במשך תקופה רצופה של
שנתיים לפחות , ללקוחות שהם גופים ציבוריים או לקוחות שעיסוקם העיקרי הוא
בתחוםהמזון.
ד. סכוםההצעהשיציעהמציעלאתעלהעל7522₪לחודש.

הגשת ההצעה
ההצעה תוגש לתיבת המכרזים במשרדי המעצה בכתובת :דרך החורש  2יהוד-מונוסון,
 .8
וזאתלאיאוחרמיום  02222.1.1בשעה .0.:11

ההצעהתוגשעלגבימסמכיהמכרז.מציעימלאאתהפרטיםבטופסההצעהויצרףאתכל
 .7
הנספחים האמורים בה ויכניס את כל מסמכי המכרז חתומים על ידו (לרבות ההזמנה)
למעטפהסגורהוימסרםלמועצהעדלמועדהאחרוןלהגשתההצעותכאמור.

הצעהשלאתימצאבתיבתהמכרזיםבתאריךובשעההנקוביםלעיללאתובאבחשבון.
 .7

.12 ההצעהתעמודבתוקפהותחייבאתהמציעלמשך22יוםממועדהגשתה.
בחירת ההצעה הזוכה
.11 א. ההצעההזוכהתיבחרלפימדדיאיכות()82%ומחיר(.)32%
ב. במסגרתבחינתאיכותההצעהתבחןהמועצהאתאיכותניסיונושלהמציע,אמינותו,

כישוריוומומחיותו, האפשרותכיימצאבניגודענייניםביןהשירותיםשיתןלמועצה

לבין ענייניו האחרים ומידת התאמתם לשירותים הנדרשים לה ולתפקידיה וכן,

המלצותלקוחותבדברטיבהשירותיםשקיבלומהמציע.

ג. שלושתהמציעיםשיקבלואתהציוניםהגבוהיםביותריוזמנולראיוןבמועצה.

ד. בתוםבחינתההצעותעלפיהמדדיםהאמוריםתבחרהמועצהאתההצעההזוכה.

סודיות וניגוד עניינים
.14 כלהמידעוהמסמכיםאשריגיעולידיהזוכהתוךכדיו/אולמתןהשירותיםהנםסודיים
והזוכהמתחייבלשמורעלכל מידעומסמךכאמורבסוד.כמוכןמתחייבהזוכהלהחזיר
לידיהמועצהכלמסמךכאמורמידבתוםההתקשרות.

.13

.12

המציעיםמתחייביםלשמורבסודולאלהעביר,להודיע,למסוראולהביאלידיעתכלאדם,
כלידיעהשקיבלובעקבותהשתתפותםבהליךזהו/אומתןהשירותים,ללאהגבלתזמן.
המציע הזוכה יתחייב להימנע מניגוד עניינים בין השירותים שיתן למועצה לבין ענייניו
האחרים,אועניינםשלגורמיםהקשוריםאליו.המציע,לרבותגורמיםהקשוריםאליו,לא
יתקשרולאייצגגורמיםכלשהםאשרקייםחששכייושפעומהשירותיםאשריינתנועלידו
למועצה.כמוכן,יתחייבהמציעשלאלייצג,במישריןאובעקיפין,גופיםאואנשיםאשר
מושפעים מהנושאים בהם עסק בתקופת ההתקשרות עם המועצה במשך שנה לאחר תום
ההתקשרותעםהמועצה.

מסירת פרטים נוספים לפי דרישת המועצה 
.15 המועצהרשאית,לפישיקולדעתההבלעדי,לדרושמןהמציעפרטים,מסמכיםוכלמידע
אחר הנראה לה נחוץ לשם בחינת הצעתו ,לרבות השלמת מידע חסר ,הבהרות וכל מידע
אחר או נוסף הנראים לו דרושים לפי שיקול דעתו הבלעדי ,והמציע מתחייב להמציא
למועצה ,מיד עם דרישתו , את המידע הנדרש וזאת בין היתר לצורך עמידתו של המציע
בתנאיהסףשפורטולעיל.

.12 מבלילגרועממחויבותהמציעבהצעתו,חייבהמציעלעדכןאתהמועצהללאדיחוילגביכל
שינויאשריחול,אםיחול,במידעשמסרלמועצה.

הצעה של המציע לבדו
.18 איןלהגישהצעהמשותפתשלמספרתאגידיםאוגופיםאחדים.הצעהתוגשעלידימציע
אחד ובשמו בלבד .על המציע בעצמו ,כאישיות משפטית נפרדת ,לעמוד באופן מלא בכל
התנאיםהמוקדמיםהמפורטיםבפניהזו,אלאאםכןצויןאחרתבמסמכיהפניה.
מסגרת ההליך
.17 המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחור את ההצעה שתבטיח לה את מירב
היתרונות בביצוע השירותים והיא שומרת לעצמהאת הזכות לפנות לכל גורם נוסף לשם
קבלתהצעותנוספות.

.17 המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את ההליך ו/או לתקן או לשנות את
תנאיומבליל נמקאתהחלטתהוהיאתודיעעלכךלמשתתפיםוהםיערכואתהצעותיהם
בהתבססעלתיקוניםו/אושינוייםכאמור.במקרהכזה,לאתהיהלמשתתפיםבהליךכל
טענהו/אודרישהו/אותביעהכנגדהמועצהבקשרלכך.

.42 המועצה לא תישא בכל אחריות להוצאות ו/או נזקים כלשהם שייגרמו למציע בקשר עם
הצעתובהליך.





.41

.44

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למועצה – אם ייגרם – כתוצאה מהכללת פרט
שאינונכוןו/אואינומדויקו/אומטעהבהצעתו.
המועצהאינהמתחייבתלבחורבהצעההזולהאובכלהצעהשהיא.המועצהתהארשאית
לנהלמו"מעםהמציעיםאומימהם,לאחרהגשתההצעות,הכללפישיקולדעתההבלעדי.

פרסום הודעות מטעם המועצה והבהרות להזמנה
.43 משתתףיהיהרשאילפנותבשאלות/בקשהלקבלתהבהרותביחסלאמורבמסמכיהמכרז
וזאתדואראלקטרוני aviva@milk.org.ilעד ליום  2222.1.1בשעה  .0.:11המציעלבדו
יהיהאחראילוודאכישאלותההבהרהאכןהתקבלובמשרדיהמועצהעדלמועדהאמור.

.42 התשובותלשאלות/הבהרותיפורסמובאתרהמועצהבכתובת:www.milk.org.il(להלן–
"אתר המועצה")בלבד. באחריותםהבלעדיתשלהמציעיםלעקובאחרפרסומיהתשובות
באתר המועצה .יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר המועצה תחייבנה את
המועצה.

.45 המועצה תהא רשאית ,בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים וזאת ,בדרך של
פרסום הודעה באתר המועצה בלבד .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאיהמכרזויחייבואתהמציעים.
כל פרסום באתר המועצה יחשב כאילו נמסר אישית לכל משתתפי המכרז 2כל מציע
יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה באתר כאמור וכל פרסום
יחייב את המשתתפים2

.42


.48

מציעשימצאאיבהירויות,סתירותאואיהתאמותכלשהןביןמסמכיהמכרזהשוניםו/או
בין הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם ,יפרטם בכתב
במסגרת פניה למועצה בבקשה למתן הבהרות  - שאם לא כן ,הוא יהא מנוע מלהעלות
בעתידכלטענהבדברסתירותו/אואיהתאמותו/אוכלפגמיםאחריםכאמור.למעןהסר
ספק ,הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות
כאמורתהאפרשנותהשלהמועצה.
לאחרהגשתההצעותלאיהיהתוקףלכלטענהשלהמציעבדברטעות,איהבנה,סתירות,
שגיאות ,אי התאמות וכיוצ"ב בקשר לכל דבר ועניין המופיע במסמכי ההזמנה להציע
הצעות,והואיהיהמנועמלהסתמךעלטעויות,סתירות,שגיאותכאמור.
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אלא אם נאמר אחרת במפורש ,האמור בפרסומי המועצה בדבר שינויים ,תיקונים או
הבהרות כאמור יגבר על האמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות המקורית .במקרה של
סתירהביןפרסוםאחדלאחר,יגברהאמורבפרסוםהמאוחרמביניהם.
למען הסר ספק מובהר כי לא יהיהתוקף לכל תיקון ,שינוי ,הסבר ,פרשנות ו/או הבהרה
לגבי מסמכי המכרז , אלא אם נעשו במפורש בפרסום של המועצה באתר כאמור לעיל
והמשתתפיםלאיהיורשאיםלהסתמךעליהם,אלאאםפורסמוע"יהמועצהכאמור.

שונות
.32 כלסכסוךנושאפניהזויהיהמסורלסמכותםהמקומיתוהבלעדיתשלבתיהמשפטבתל
אביב,ולביתמשפטאחרלאתהאסמכותשיפוטבענייניםאלה.

.31 בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,אם
המועצה תידרש לעשות כן ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי ,שעליהם
הודיע המציע במפורש ,בכתב ובאופן בולט בעת הגשת הצעתו .ידוע למציע כי לוועדת
המכרזיםסמכותלהחליטלגלותפרטיםשאותםביקשהמציעלהותירחסוייםוזאתלאחר
שמסרהלמציעהודעהעלכוונתהלמסורפרטיםאלה,ולמציעלאתהאכלפיהמועצהכל
טענהאותביעהבקשרלכך.

.34 המועצה ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות להוצאה או נזק שיגרמו למציע בקשר עם
הצעתובמסגרתהפניהו/אובקשרלפניה.

.33 המציע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו
בפניה,ביןאםנבחרזוכהבפניהוביןאםבוטלהפניהמכלסיבהשהיא,אלאאםבמידה
שנאמרבמפורשאחרתבמסמכיהפניה.

.32 הזוכה יספק את השירותים נשוא פניה זו כקבלן עצמאי ולא יהיו בין המועצה או מי
מטעמהלביןהמציעאומימטעמוכליחסיעובדומעבידאויחסישליחותמכלסוגומין
שהם.הזוכהו/אועובדיוו/אומימטעמולאיהיוזכאיםלקבלמהמזמיןפיצוי,הטבהאו
תגמול כלשהם המגיעים לעובד ,בעילה שמקורה ביחסי עובד ומעביד כאמור ,לא במשך
תקופתהסכםזהולאעםסיומומכלסיבהשהיא.
בברכה,

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)

טופס הגשת הצעה
לכבוד
מועצה לענף החלב (ייצור ושיווק) (חל"צ)
דרך החורש 4
יהוד -מונוסון
הנדון :פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג וקשרי ממשל במסגרת מכרז 00.1.1

אניהח"מ
הפניה,כדלקמן:

(להלן–"המציע")מציעבזהאתשירותיבהתאםלתנאי



.1

הנני מאשר כי הצעתי זו מוגשת לאחר שקראתי והבנתי את תנאי המכרז ואת תנאי
ההתקשרות–הכלכאמורבמסמכיהמכרז,ולאחרשניתנהליהאפשרותלקבלהבהרותבכל
דברועניןהנוגעלהליךזהולתנאיההתקשרותואנימוותרעלכלטענתטעותו/אואיידיעה
כלפי המועצה או כל מי מטעמה ואני מתחייב בזה למלא את כל התנאים המפורטים
והנדרשים במסמכי הפניה הנ" ל וכי בהתאם לכך אני מגיש את הצעתי זו ומתחייב בזה
למלאאחרהתנאיםוהדרישותלשביעותרצונכםהמלאה..
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רצ"במסמכיהמכרזכשהםמלאיםוחתומיםכנדרש,בכלהמקומותהמיועדיםלכך,לרבות
חתימהבראשיתיבותעלכתבההזמנה,וחתימה על כל עמוד ממסמכי המכרז.

.3

להלן פירוט העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי ,ולפיכך ,אני
מתנגדלחשיפתםבפנימציעיםאחרים:






בכל מקרה הנני מצהיר שידוע לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה
הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המועצה אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו
כחסוייםכמוכןידועליכיאיניזכאילעייןבעמודיםאלוביחסלהצעותשלמציעיםאחרים.

.2

פרטים על המציע:
א .שםהמציע
ב .המס'המזהה(מס'חברה,מס'עמותה)
ג .סוגההתארגנות(חברה,עמותה)
ד .תאריךההתאגדות 







ה.

ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
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שמותהבעלים(במקרהשלחברה,שותפות):



שמותהמוסמכיםלחתוםולהתחייבבשםהמציעומספרית.ז:.



שםהמנהלהכללי 
מעןהמציע(כוללמיקוד)
טלפונים(משרד+נייד)
פקס

דוא"ל

אנימצהירכיהמציעעומדבכלתנאי הסף להגשתההצעהכמפורשבסעיף 2לעיל.להוכחת
עמידתו של המציע בתנאי הסף מצורפים המסמכים הבאים (על המציע לפרט מה הם
המסמכיםשהואמצרףלהצעתולשםהוכחתעמידתובתנאיהסף):







התאגדות: 
אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:
ניסיון קודם: 
העדר ניגוד עניינים :
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מצורפיםלהצעהזומסמכיםנוספיםשישבהםכדילהעידעלמומחיותוהמיוחדת,כישוריו
ואמינותולרבותמכתביהמלצהמלקוחות.

.8

התמורההמבוקשתע" יהמציעעבורמתןהשירותיםלמועצהבהתאםלתנאיהפניההנ"ל
₪לחודש.
מסתכמתבסך

תאריך

חתימהוחותמת

שםמלאשלהחותםבשם
המציע








אישור עו"ד

 הננימאשרכיבדקתיאתפרטיהמציעדלעילוהםנכוניםוכיהחתימהעלמסמכיההצעהמטעם
ו-
ת.ז.
והיאמחייבתאתהמציעלכלדברועניין.

המציעהיאחתימתו/תםשלה"ה
ת.ז.
 


תאריך

חתימהוחותמת

שםמלאשלעו"ד









הסכם התקשרות

שנערךונחתםביום_________

בין:
המועצהלענףהחלבבישראלייצורושיווק(חל"צ)
מדרךהחורש,2יהוד
(להלן:מועצת החלב0המועצה)

לבין:









(להלן:"הקבלן")


הואיל

והואיל
והואיל

והמועצהקיימההליךשלהזמנהלהציעהצעותלמתןשירותילובינגבמסגרתמכרז
מס'( 1.4242להלן:"המכרז");
והקבלןהגישלמועצההצעהבמסגרתהמכרזהמצורפתכנספחא'להסכםזה;
והמועצההכריזהעלהצעתושלהקבלןכהצעהזוכהוהסכימהלמסורלואתביצוע
השירותיםכמפורטלהלן,הכלבהתאםלתנאיהמכרזוהוראותהסכםזה;


לפיכך ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1
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כללי
המבואלהסכםזהוכןהנספחיםהמצורפיםלו,מהוויםחלקבלתינפרדהימנו.
השירותים
הקבלןיעניקלמועצהשירותילובינגוקשריממשל אשריכללו,ביןהשאר,ייעוץאסטרטגי
למועצה ,ייעוץ והובלת פרויקטים נקודתיים לפי צרכי המועצה אל מול הכנסת ומשרדי
הממשלה , גיבוש תוכנית פעולה לטווח הקצר והארוך להשגת מטרות המועצה והוצאתן
לפועל; ניהולהיחסיםעםרשויותהמדינהלרבותהכנסתומשרדיהממשלה,ייעוץלמערך
התקשורת של המועצה ,ייעוץ בניהול משברים .ניטור ועדכון על דיונים ,הצעות חוק,
בכנסת ובממשלה ועדכון המועצה .כמו כן יכללו השירותים קיום פגישות שוטפות עם
הנהלתהמועצהוהצוותהמקצועיבמועצהלפיהצורך(להלן:"השירותים").
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תקופת ההתקשרות
.3.1 הקבלן ייתן את השירותים למועצה בהתאם לתנאי הסכם זה וזאת במשך  3שנים
החלמיוםחתימתהסכםזה(להלן":תקופתההתקשרות").
3.4 למועצהנתונותאופציותלהאריךאתתקופתההתקשרות 3פעמים,בכלפעםלשנה
אחתנוספתובסה"כל 3-שניםנוספותובתנאישהמועצהתודיעעלכךבכתבלקבלן
 32 יום לפחות לפני תום תקופת ההתקשרות או תום כל תקופת הארכה נוספת
רלוונטית(להלן":תקופתההתקשרותהמוארכת").
3.3 תממשהמועצהאתהאופציותכאמורבסעיף3.4לעיל,כולןאוחלקן,יחולובתקופת
ההתקשרותהמוארכתכלתנאיההסכםבשינוייםהמחויבים.
3.2 המועצהתהיהרשאיתלסייםאתתקופתההתקשרותעםהקבלן,לפישיקולדעתה
הבלעדי ,מסיבות ארגוניות ,תקציביות ו/או אחרות ,וזאת במתן הודעה לקבלן
במועדשלאיפחתמ32-ימיםמראש.

מהות ההתקשרות
2.1 הקבלן יספק למועצה את השירותים ,וכל שירות נוסף ,ככל ובמידה שיוסכם בין
הצדדיםבכתב.
2.4 מעמדו של הקבלן הינו של "קבלן עצמאי" ,ולא ישררו בינו לבין המועצה יחסי
שותפות ,שליחות או עבודה ,כמשמעותם על פי כל דין ,על כל המשתמע מיחסים
אלה.
2.3 לאףאחדמהצדדיםלאתהאכלאחריותמשפטיתלפעילותהצדהאחר.
2.2 מובהר כי הסכם זה הינו בעל אופי השתדלותי בלבד ואין בצדו התחייבות להשגת
תוצאות ובשום מקרה לא תועלה כנגד הקבלן טענה במידה ולא תושגנה המטרות
אותןביקשההמועצהלהשיגבאמצעותהתקשרותזאת.
התמורה
,₪
5.1 תמורתביצועהשירותים,תשלםהמועצהלקבלןתשלוםחודשיבסךשל
בצירוףמע"מכחוק(להלן:"התמורה")בגיןכלחודשבתקופתההתקשרות.
5.4 התמורהתשולםבשוטף22+יום,כנגדחשבוניתמסכחוק.
סודיות
כל אחד מהצדדים מתחייב שלא לעשות כל שימושבסודות ו/אובמידע אחרשיגיע לידיו
 מאתהצדהשני,אלאלצרכיהסכםזה.
בוררות
כלחילוקיהדעותשיתגלעוביןהצדדיםבקשרלפירושו,יישומו,ביצועו,תקפותו,בטלותו,
אכיפתושלהסכםזהוכלהנובעממנויועברולהכרעתושלהבורר.הבורריהיהכפוףלדין
המהותי, לדיניהראיותולסדריהדיןהנהוגיםבבתיהמשפטוהואיהאחייבלנמקאתפסקו
בכתב . דין הוראות סעיף זה כדין הסכם בוררות בין הצדדים .הוראות חוק הבוררות,
תשכ"ח,1727-לרבותהתוספתלו,יחולוהןעלבוררוהןעלהליכיהבוררות.
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הבוררימונהעלפיהסכמהביןהצדדים.לאהגיעוהצדדיםלהסכמהבתוך 32יוםמפניית
צד לרעהו בבקשה למינוי בורר – ימונה הבורר ,על פי פניית מי מהצדדים ,על ידי ראש
לשכתעורכיהדיןבישראל.
שונות
7.1 הסכם זה מבטא את כלל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים ,וכל הסכמה ,בכתב או
בע"פ, אםובמידהשהצדדיםהגיעואליהעוברלחתימהעלהסכםזה,תהאבטלה
ונטולתכלתוקף.
כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיה בטל ונטולכל תוקף ,אלא אם נעשהבכתב

ונחתםע"ישניהצדדים.
7.3 במתןאורכהו/אובויתורשלצדאחדכלפימשנהו,בנוגעלחיובמסויםלפיהסכם
זה ,לא יהיה כדי להוות ויתור על כל טענה ו/או זכות לסעד כלשהם ,אם ובמידה
שעומדיםלצדהאחדכלפימשנהו.
7.2 הודעהששלחצדלמשנהו,לפיהכתובותהמובאותלעילבמבואלהסכםזה,תיראה
כאילוהגיעהלתעוד תהבתוםארבעהימיעסקיםממועדמשלוחהבדואררשום,או
במעמדמסירתה,אםנמסרהאישית.




ולראיה באו הצדדים על החתום:



_______________________
המועצה


_______________________
הקבלן


