כללי
חוזים להורדה >> דגשים לחוזה סטנדרטי עם קבלן משנה

דגשים לחוזה סטנדרטי עם קבלן משנה
החוזה נערך ונחתם ב ___________ ביום ___________ בחודש ___________ בשנת ___________
נערך ונחתם
בין ___________ ח.פ \ ע.מ ___________ מרחוב ___________ ת.ד \ מיקוד ___________
טלפון ___________ :פקס ___________ :נייד ___________ :אחר ___________ :להלן "החברה"

לבין ___________ ח.פ \ ע.מ ___________ מרחוב ___________ ת.ד \ מיקוד ___________
טלפון ___________ :פקס ___________ :נייד ___________ :אחר ___________ :להלן "הקבלן"

מאחר וברצון המזמין לשכור את שירותיו או עבודתו של קבלן המשנה _____________ בפרוייקט __________
שנמצא ב ________ להלן "הפרוייקט" ומאחר שברצון קבלן המשנה לקבל ולבצע את השירות והזמנת העבודה
המפורטת למטה ,ומשום כי קבלן המשנה בעל הכישורים ,היכולת ,הידע והניסיון הדרושים לביצוע עבודה זאת,
הוסכם כי בין הצדדים יתקיימו ההסדרים המפורטים בחוזה זה.
 .1העבודה __________________
 .2מיקום __________________
 .3לוח זמנים __________________
 .4תנאי תשלום __________________
 .5ערבויות או אחר __________________
 .6שונות __________________

תנאי שימוש :מובהר בזה כי  CivilEngאיננה אחראית בצורה כלשהי ,במישרין או בעקיפין ,לתכנים המפורסמים באתר ,טיבם,
מהימנותם ובכלל .אחריות השימוש בתכנים הינה על המשתמש בלבד .האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים
שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר.
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נספחים


נספח  :1תנאי החוזה לביצוע העבודה



נספח  :2כתב כמויות ומחירים (מצ"ב דוגמא)



נספח  :3שלבי הביצוע ולוח הזמנים (מצ"ב דוגמא)



נספח  :4מפרטים  :מפרט טכני כללי ,מפרט טכני מיוחד ,המפרט הכללי (וועדה בין משרדית)



נספח  :5תוכניות לביצוע



נספח  :6התקן הישראלי



נספח  :7הצעת הקבלן



נספח  :8סיכום פגישה עם הקבלן ודגשים כלליים



נספח  :9שכר החוזה ושלבי התשלום (מצ"ב דוגמא)

קבלן המשנה מצהיר כי קרא ,הבין וקיבל את הזמנת העבודה על פי התנאים הרשומים בחוזה זה
ולראייה חתמו שני הצדדים (חתימה  +חותמת)

_____________________

_____________________

_____________________

החברה \ המזמין

מנהל הפרוייקט

הקבלן
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נספחים
נספח  :2כתב כמויות ומחירים
סעיף

תיאור העבודות

[יחידות]

כמות

מחיר יחידה []₪

סה"כ []₪

סה"כ

נספח  :3שלבי הביצוע ולוח הזמנים
תיאור השלב

שלב

תאריך התחלה

תאריך סיום

הערות

נספח  :9שכר החוזה ושלבי התשלום
תיאור השלב

 %התקדמות

סכום לתשלום []₪

סה"כ מצטבר []₪

הערות
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