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הסכם
ב י ן:
בתי זקוק לנפט בע"מ
אשר כתובתה למסירת מכתבים הינה במשרדיה בשטח בתי זקוק במפרץ חיפה
ו/או ת.ד 4 .חיפה ) 31000להלן – "החברה"(.

מצד אחד;

ל ב י ן:
]_________[ – מכתובת ]______________[ )להלן "הקבלן"(
שני;

מצד

הואיל

והחברה מעוניינת בשירותים מקצועיים לצורך פקוח על ]___________[במתקן ]______[ בתחום
ה]___________[; )להלן – "הפרויקט"(.

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא בעל ניסיון ,ידע ,מומחיות ,יכולת וכישורים מקצועיים בתחום הפיקוח על עבודות
קבלניות בפרויקטים שונים;

והואיל

והחברה פנתה לקבלן והציעה לו לספק לה את השירותים לפרויקט )כהגדרתם להלן(;

והואיל

והקבלן הסכים לקבל על עצמו לבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות כוח אדם מתאים שברשותו
בהתאם לתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל

וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן :
.1

מבוא
המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.1

הצהרות ומצגי הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן :
2.1

הוא בעל ניסיון ,ידע ,מומחיות ,יכולת ,כישורים מקצועיים וכן כל הנדרש על מנת לספק לחברה
את השירותים )כהגדרתם להלן( ברמה גבוהה ועל פי הוראות כל דין.

2.2

יש ברשותו כל הרישיונות ,ההיתרים ,האישורים וההסמכות הנדרשים על פי הוראות כל דין על
מנת לספק את השירותים )כהגדרתם להלן( לחברה.

2.3

אין מניעה מכל סוג שהוא להתקשרותו בחוזה זה ולקיום כל התחייבויותיו על פיו.

2.4

ידוע לו כי החברה מתקשרת עימו בחוזה זה על יסוד ובהסתמך על כל ההצהרות והמצגים
דלעיל.
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.3

ההתקשרות
3.1

.4

.5

.6

על יסוד ובהסתמך על ההצהרות והמצגים של הקבלן כמפורט בסעיף  2דלעיל מתקשרת עימו
החברה בחוזה זה על פיו יספק הקבלן לחברה את השירותים )כהגדרתם להלן(.

תאור העבודה והיקפה
4.1

הקבלן יספק לחברה שירותי פיקוח בתחום כמפורט בכתב הכמויות המצ"ב להסכם זה כנספח
)להלן בהתאמה – "כתב הכמויות" ; "השירותים"(.

4.2

מבלי לגרוע מכלליות המונח ,יכללו השירותים גם :

4.3

פקוח על הפרויקט בשטח החברה בחיפה ,או בכל אתר שיידרש ,כולל אחריות מלאה ,טכנית,
ארגונית ומנהלית על עבודות ההקמה ,הייצור ,וההרכבה המבוצעות ע"י מספר קבלנים
העוסקים בעבודות כאמור וכן עבודות אחרות כפי שיידרש ,לרבות השגחה על תנאי בטיחות
באתר ביצוע הפרויקט.

4.4

פקוח על ביצוע נאות של כל עבודות הפרויקט בהתאם למפרטים ,לתכניות ,התקנים והנהלים
המתייחסים לביצוע העבודות בפרויקט ,תוך הבנה ופרוש נאותים של כל החומר הטכני
וההוראות שינתנו ע"י החברה בקשר לכך.

4.5

פקוח על הוצאת חומרים ומעקב על הזמנות חומרים בקשר לפרויקט.

4.6

קיום קשר שוטף ותאום מלא בין החברה לקבלנים בכל הקשור בביצוע העבודות בפרויקט,
לרבות מסירת דווח לחברה ,כפי שיידרש על ידה.

4.7

לצורך ביצוע השירותים יעסיק הקבלן כפי שיידרש ,צוות עובדים מיומן בעלי ידע וניסיון
מתאימים ,על אחריותו ועל חשבונו.

התחייבויות הקבלן
5.1

הקבלן מתחייב לספק את השירותים לחברה ברמה גבוהה בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי
הוראות כל דין.

5.2

הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק על החוקים ,התקנות,
הצווים ,ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים ולהוראות חוזה זה.

5.3

הקבלן מתחייב שכל ההצהרות והמצגים המפורטים בסעיף  2דלעיל יהיו נכונים במלואם במהלך
כל תקופת החוזה.

תנאי ביצוע העבודה:
6.1

העבודה לפי ובמסגרת חוזה זה תבוצע ע"י הקבלן ו/או עובדיו על בסיס קומפלט.

6.2

הנציג מטעם החברה בקשר עם חוזה זה יהיה מהנדס מטעם שרותי הנדסה של החברה או מי
שהוסמך על ידו )להלן – "המנהל"( והוא יהיה המוסמך לתת לקבלן הנחיות לביצוע השירותים
והקבלן יבצע את השירותים בתאום עמו .מובהר כי אין במתן הנחיות ו/או בתיאום ביצוע
השירותים עם המנהל כאמור ,כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

6.3

לצורך ביצוע השירותים לפי חוזה זה יהא על הקבלן לעבוד בהתאם לצורך ולהנחיות המנהל.
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6.4

השירותים יבוצעו ע"י הקבלן במתחם בתי הזקוק במפרץ חיפה ,בו מבוצע הפרויקט ו/או בסדנת
הקבלן ו/או במשרדי החברה ,בהתאם לצורך ולהנחיות המנהל.

6.5

הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי השירותים יבוצעו בצורה נכונה ויעילה לפי מיטב כללי המקצוע.

6.6

הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה מיוחד לפי הצורה עליה יוסכם עם המנהל ,בו ינוהל רישום
מפורט ומדויק של ימי ושעות העבודה שהושקעו למעשה על ידו ועל ידי עובדיו ,הימים בהם
עבדו ,תמצית מהות העבודה וכד' )להלן – "היומן"(.
6.6.1
יומן זה יוגש ע"י הקבלן לבדיקה ואישור ע"י המנהל בלוויית דו"ח שעון נוכחות או
כל אמצעי בקרה אחר .מובהר כי היומן ישמש כבקרה בלבד מטעם בזן ואין ביומן
כדי לשמש אמסכתא כלשהיא לחישוב תשלום התמורה המגיעה לקבלן ע"י
החברה.

תשלום התמורה
7.1
7.2
7.3

.8

תנאי תשלום
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

.9

החברה תשלם לקבלן תמורה על בסיס קומפלט בהתאם לכתב הכמויות )"התמורה"(.
מובהר כי התמורה היא סופית וכוללת המכסה את מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין שרותיו.
מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להשבת כל סכום שהוא אשר הוצא על ידו ,בקשר עם ביצוע
הסכם זה ו/או כל סכום אחר אשר שולם על ידו בקשר עם הסכם זה ,אלא אם נאמר הדבר
במפורש אחרת בהסכם זה.

התמורה שתגיע לקבלן תשולם ע"י החברה לקבלן בגין כל חודש בנפרד.
על הקבלן להמציא לחברה חשבון עבור כל חודש בנפרד בצרוף היומן בגין החודש הרלבנטי.
החשבון כנ"ל יפרע ע"י החברה לאחר בדיקתו ואישורו ע"י המנהל בתום חודש מיום הגשתו
לחברה ע"י הקבלן.
כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים ו/או אשר יחולו בעתיד בגין ו/או בקשר
לאספקת השירותים על ידי הקבלן לחברה ו/או העסקה נשוא חוזה זה ,למעט מס ערך מוסף
כאמור בסעיף  9להלן ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו בלבד.
החברה תנכה מהתמורה אשר תגיע לקבלן כל סכום שעליה לנכות במקור על פי כל דין ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור מיסים ,היטלים ותשלומי חובה.

מס ערך מוסף
9.1

הקבלן מצהיר שהוא עוסק מורשה בהתאם להוראות חוק מע"מ .טרם תחילת ביצוע העבודות
ימציא הקבלן לחברה אישור על פטור מניכוי מס במקור.

9.2

מוצהר ומוסכם בזה כי התמורה איננה כוללת מע"מ וכי המס כנ"ל החל לפי החוק על התמורה
שתגיע לקבלן בגין בצוע השירותים לפי חוזה זה ישולם ע"י החברה לקבלן בהתאם לחוק.

9.3

על הקבלן להמציא לחברה יחד עם כל חשבון שיוגש על ידו כאמור בסעיף משנה  8.2לעיל,
חשבונית מס בה יצוין הסכום של מס ערך מוסף בנפרד ,כנדרש לפי החוק בציון מספר עוסק
מורשה שנקבע לו ע"י שלטונות המס.

9.4

ניהול פנקסי חשבונות

על הקבלן להמציא לחברה יחד עם החשבון ,אישור בר תוקף על
ורשומות ,מטעם אגף מס הכנסה ומס רכוש.
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.10

.11

הפסקת עבודה ובטול החוזה
10.1

על אף האמור בסעיף  6.1לעיל תהיה החברה רשאית להפסיק את ביצוע השירותים ולבטל
חוזה זה בכל עת לפי שקול דעתה הבלעדי ,באורח זמני ,חלקי או סופי ,לאחר שנמסרה
הודעה על כך לקבלן  30יום מראש.

10.2

החליטה החברה להפסיק את ביצוע השירותים ולבטל את החוזה כנ"ל ,תשלם החברה לקבלן
את התמורה המגיעה לו בהתאם לתנאי חוזה זה עבור אותו חלק של העבודה שבוצע למעשה
עד ליום הפסקתה כאמור והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי ו/או פיצוי כלשהו בגין
ו/או בקשר עם חוזה זה ו/או בקשר עם ביטולו.

בטיחות
11.1

הקבלן מצהיר בזה כי מוכרים וידועים לו תקנות ונוהלי הבטיחות של החברה על כל פרטיהם,
וכן פקודות ותקנות הבטיחות בעבודה ,והוא מתחייב שהוא ,עובדיו וכל הבא בשמו ו/או
מטעמו ינהגו לפיהם בעת המציאם בשטח החברה לצורך ביצוע השירותים ,וינקטו בכל אמצעי
הזהירות המחויבים לפי המסיבות ובהתאם להוראות ,חוקים ותקנות וחוקי עזר ,וכן אמצעי
הזהירות הנהוגים והמקובלים ,וזאת מבלי לפגוע בהוראות בטיחות אחרות בהתאם לתנאי
חוזה זה.

11.2

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים תוך השגחה קפדנית על כל כללי הבטיחות כאמור לעיל,
ומשחרר את החברה מהצורך לפקח עליו או על כל אדם אחר הבא בשמו ו/או מטעמו בעניין
זה.

11.3
.12

.13

מצ"ב לעיון הקבלן ולידיעתו העתק של תקציר תקנות הבטיחות של החברה.
הבטיחות השלמות נמצאות במחלקת פקוח המתקנים  -לעיון הקבלן.

תקנות

אחריות
12.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי הוראות כל דין ,מוסכם כי
הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ,פגיעה ,קלקול ,נזק לגוף ו/או לרכוש ,הפסד מכל מין
וסוג שהם ,שיגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לבאים מטעמה ו/או לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או
לבאים מטעמו ו/או לכל צד שלישי ,עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל
הבאים מטעמו ו/או בשמו הקשורים במישרין ו/או עקיפין בביצוע השירותים.

12.2

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה ,במלואה סכום
האובדן ,פגיעה ,נזק או הפסד להם אחראי הקבלן על פי החוזה ,שנגרמו לחברה ו/או
שהחברה שילמה בגינם ו/או עלולה לשלם בגינם וכן בכל ההוצאות )לרבות שכ"ט והוצאות
משפט( שהחברה עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין אובדן ,פגיעה ,נזק או הפסד כאמור
והכול מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד
אחרים.

ביטוח
13.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים
על חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן
בנספח ) 4 6להלן " -אישור עריכת ביטוח"( על כל תנאיו )להלן – "ביטוחי הקבלן"( ,וזאת
במשך כל תקופת החוזה וביצוע השירותים .הקבלן יוסיף את החברה כמבוטחת נוספת בכל
בטוח שירכוש לעצמו לפי שקול דעתו ,כאמור בנספח מס'  4המצ"ב.
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13.2

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לחברה ,כי איזה מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל,
מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום
לפני מועד הביטול כאמור.

13.3

הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי החברה את אישור עריכת הביטוח ,מדי תקופת ביטוח
לפני פקיעת ביטוחי הקבלן או איזה מהם ,וזאת כל עוד מוטלת עליו חובה לערוך ביטוח
כאמור בסעיף זה לעיל.

13.4

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן ,לשלם את דמי
הביטוח במועדם ,לדאוג לכך שביטוחי הקבלן יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבותו
לקיימם ,ולעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

13.5

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת
הביטוח ,הינן בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ,בכל הקשור לגבולות
האחריות כאמור.

13.6

הקבלן פוטר את החברה ,עובדיה ואת הבאים מטעמה מאחריות לכל אבדן או נזק שיגרם לכל
ציוד ו/או כלים ו/או רכוש אחר המשמש את הקבלן ו/או עובדיו ו/או את מי מהבאים מטעמו
לצורך ביצוע השירותים ו/או המובא ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו לחצרי החברה ,אולם האמור
בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

13.7

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי דין ,הקבלן מתחייב כי במקרה
שהחברה תפעיל פוליסת ביטוח שלה בגין תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,לשירותים
שביצע הקבלן ,ישפה הקבלן את החברה בגין כל תשלום שהיא תידרש לשלם בגין השתתפות
עצמית.

יחסי הצדדים
14.1

מוצהר ומוסכם בזאת במפורש כי לא יתקיימו בין החברה לקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או מי
מטעמו של הקבלן יחסי עובד – מעביד וכי היחסים הנוצרים בין הצדדים על פי חוזה זה הם
יחסי מזמין – קבלן עצמאי.

14.2

העסקת עובדי הקבלן ו/או עובד אחר כלשהו על ידי הקבלן תיעשה על חשבון הקבלן
ובאחריותו הבלעדית ,ובכלל זה תשלום שכר ותשלום כל הפרשה על-פי דין ו/או על-פי חוזה.

14.3

מובהר ,כי היחסים כאמור לעיל מהווים את הבסיס להתקשרות בין הצדדים ,וכי הצדדים
מתחייבים שלא להציג בפני צדדים שלישיים כלשהם מצג על-פיו לכאורה קיימים ביניהם יחסי
עובד ומעביד ו/או כי הקבלן ו/או עובד הקבלן ו/או מי מטעמו של הקבלן הוא עובד החברה ו/או
מורשה לחייבה או לזכותה בעניין כלשהו.

14.4

הקבלן מתחייב במפורש ובאופן בלתי חוזר לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק,
דרישה ,תביעה ו/או תשלום שיושתו ו/או יוגשו כנגד החברה ,בגין אי קיום התחייבות ו/או
חובה ,הנובעים מקביעה של יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין הקבלן ו/או עובד הקבלן ו/או
מי מטעמו של הקבלן .למען הסר ספק מובהר כי אין באמור לעיל לכדי לגרוע ו/או לפגוע
בזכות החברה לטעון כנגד טענה בדבר יחסי עובד ומעביד.

14.5

הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין ביחס לניהול ספרים ,דיווחים לרשויות המס ,ביטוח
לאומי ורשויות אחרות.
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תנאים כלליים אלה ונספחיהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות

.15

.16

שמירה על סודיות
15.1

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה ,בשמו ובשם עובדיו וכל הבאים מטעמו ,לשמור על סודיות מלאה
של כל המידע מכל מין וסוג שהוא )לרבות :תכניות ,מפרטים ,שרטוטים ,תרשימים וכו'( שיגיע
אליו במסגרת ההתקשרות נשוא חוזה זה ובקשר עם ענייניה של החברה ,בין אם נמסר לו על
ידי החברה ובין התגלה לקבלן באופן אחר )להלן – "המידע"(.

15.2

הקבלן מתחייב בזאת שלא לגלות ,ו/או להעביר ,ו/או למסור את המידע במישרין ,או בעקיפין,
ובכל צורה ואופן לגורם אחר כלשהו ,וכן שלא להפיק ממנו תועלת לעצמו ,למעט על פי
הוראות חוזה זה.

15.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב שלא לעשות במידע כל שימוש שהוא
למעט לצרכי מתן השירותים.

15.4

חובת הסודיות המפורטת בסעיף זה תחול על הקבלן ללא הגבלת זמן ,ואף לאחר סיומו של
חוזה זה ,וזאת כל עוד לא הפך המידע לנחלת הכלל ).(public domain

15.5

עם תום ההתקשרות נשוא חוזה זה או עם דרישתה הראשונה של החברה ,יחזיר הקבלן לידי
החברה כל מידע ולא ישאיר בידיו מידע כאמור )בין מקור ובין העתקים(.

15.6

כמו כן הקבלן מתחייב כי כל אחד מעובדיו יעביר את התיעוד של העבודה שביצע במסגרת
מתן השירותים לפי חוזה זה אל מערכת האירכוב של החברה בצורה שיורה המנהל וזאת
בטרם יסיים את תפקידו במסגרת מתן השירותים )גם אם זאת מוקדם יותר מאשר תום
תקופת החוזה כפי שיפורט בכתב הכמויות(.

15.7

הקבלן יודיע על התחייבות המפורטת בסעיף משנה  15.6לעיל לכל אחד מעובדיו המועסקים
על ידו במסגרת מתן השירותים וידאג לקבל מכל אחד מהם התחייבות חתומה על ידם,
בנוסח דומה להוראה המפורטת בסעיף משנה  15.6לעיל.

15.8

כל האמור בסעיף 15זה לעיל הוא בכפוף לחובות הגילוי החלות ו/או אשר יחולו על הקבלן על
פי הוראות כל דין.

קיזוז ועיכוב תשלומים
החברה רשאית לנכות כל סכום המגיע לקבלן מכל סכום המגיע לקבלן מהחברה ובכלל זה לעכב
תשלומים המגיעים לקבלן מהחברה לפי חוזה זה וזאת מבלי לפגוע בזכות החברה לגבות סכומים
כאלה בכל דרך אחרת.

.17

זכות מכללא
אין ללמוד על זכות מכללא בחוזה זה.

.18

הסבת החוזה והמחאת זכויות
18.1
18.2
19.3

הקבלן אינו רשאי להסב את החוזה כולו או חלקו לאחר/ים ואינו רשאי להעביר את זכויותיו
וחובותיו על פי החוזה כולן או מקצתן לאחר/ים בכל דרך שהיא בין במישרין ובין בעקיפין מבלי
לקבל מראש ובכתב את הסכמת החברה לכך.
הקבלן אינו ראשי להמחות זכות מזכויותיו מכוח ההסכם ללא הסכמה מראש ובכתב של
החברה ,ולהוראות המחאה כאמור לא יהיה כל תוקף כלפי החברה.
נתנה החברה את הסכמתה להסבת ההסכם ו/או הסבת ביצוע העבודות ו/או המחאת זכויות
כאמור ,אין בהסכמה זו כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם והקבלן
יישא באחריות מלאה לכל מעשה ומחדל של כל מי שביצוע העבודה הוסב לו על ידי הקבלן.

7
קבוצת בזן – חוזה ותנאים כלליים לעבודות פקוח באמצעות קבלן
תנאים כלליים אלה ונספחיהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות

.19

שיפוט
לבתי המשפט של חיפה יהיה השיפוט הבלעדי והייחודי בכל הקשור לחוזה זה.

.20

.21

הוראות כלליות
20.1

לא ישתמש צד בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה ,לא ימנע הדבר ממנו את השימוש
באותה זכות לאחר מכן ,ולא יהיה באי שימוש בזכות כאמור משום ויתור עליה.

20.2

התנהגות של מי מהצדדים לחוזה זה ,לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיה על פי חוזה זה,
או על פי כל דין ,ו/או כויתור ,או כהסכמה מצידו לאיזו הפרה ,או אי קיום תנאי כלשהו ,אלא
אם כן הויתור או ההסכמה נעשו במפורש ובכתב.

20.3

היה וצד יוותר על זכות כלשהי הנתונה לו על פי הוראות חוזה זה במקרה מסויים ,לא יהווה
הדבר תקדים ,או ויתור ,לפי העניין ,במקרה אחר.

20.4

בכל מקרה שהוראה כלשהי בחוזה זה תהפוך לבלתי חוקית ,בלתי תקפה ,או בלתי אכיפה לא
יהיה בכך כדי למנוע ,ו/או לגרוע מתקפות ,ו/או חוקיות כל ההוראות האחרות של חוזה זה
ומהזכות לאכיפתן ,ובלבד שאין מדובר בחיובים הדדיים שהם מטבעם שלובים זה בזה.

20.5

שום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כבא להקנות זכות כלשהי לטובת צד שלישי שאינו
צד לחוזה זה ,ולא יקנה לכל צד שלישי ,כאמור זכות כלשהי לדרוש את קיום האמור בו.

20.6

החוזה )על כל נספחיו וצרופותיו( ממצה את המוסכם בין הצדדים בכל העניינים נשוא החוזה,
ולא תהיה כל נפקות לכל חוזה ,משא ומתן ,הצהרה ,מצג ,הבנה ,התחייבות ,ו/או הסכמה,
אשר נעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין במפורש ובין מכללא ,בין הצדדים עובר
לחתימת חוזה זה.

20.7

כל שינוי ,ו/או תוספת לחוזה ,לא יהיה להם כל תוקף ,ו/או נפקות ,אלא אם כן ייעשו בכתב
וייחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

20.8

הצדדים מתחייבים לחתום על כל מסמך שחתימתם עליו תידרש לשם מתן נפקות ותוקף
להוראות חוזה זה.

הודעות
כל הודעה בקשר לחוזה זה ,תישלח בדואר רשום ,או בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני לפי
המענים המפורטים במבוא לחוזה ותיחשב שהגיעה לתעודתה  72שעות מעת משלוחה בדואר רשום
כאמור ,או אם נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ביום העסקים הראשון שלאחר משלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום
_______________________
הקבלן )חתימה וחותמת(

________________________
בתי זקוק לנפט בע"מ
_______________
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