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  חברת בת ידי-ימת הסכם ביצוע עבודות קבליות עלחת  הדון:

  

סיון ) של החברה ("50%(חברת בת צוע בע"מ, -ביסיון , 2015ביוי  23החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 
שאים קשורים  עבור צדדים שלישיים ")הסכם הביצוע(" , התקשרה בהסכם ביצוע עבודות קבליות")ביצוע

  , שעיקריו כדלקמן:")מזמיןה(" לחברה ו/או לבעלי השליטה בה

שלב יחידות דיור (" 297ל הכולאת ביית השלב הראשון  ,מזמיןהעבור  כקבלן ראשי, סיוון ביצוע תבצע .1
סיון "). על פי הוראות הסכם הביצוע הקתה הפרויקט") בפרויקט למגורים בעיר הרצליה (להלן: "א'

היא תבצע עבורו את השלב השי של הפרויקט המזמין,  ידי-, ככל שתמומש עללפיה ביצוע למזמין אופציה
עשרים  לתום עד ההי האופציה של תוקפה. דיור יחידות 600"כ ובסה ")שלב ב'יחידות דיור (" 303הכולל 
 לשלב א'.  צו התחלת עבודות) חודשים ממועד קבלת 24(וארבע 

 ש"חליון ימ 240כולל של  בסךקבוע וסופי  פאושליביצוע שכר  לסיון המזמין ישלם' א שלב ביצוע עבור .2
שלב ב' ישלם המזמין לסיון ביצוע  ביצוע עבוריבחר המזמין לממש את האופציה  ואם, ")'א שלב שכר("

אם האופציה תמומש כך שתחילת  אך ש"ח, ליוןימ 244וסופי בסך כולל של  וסףקבוע  פאושלישכר 
 2 שלחודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה של שלב א', תיתן החה  14 -ל 7העבודות בשלב ב' תהיה בין 

למדד  ותצמוד"). התמורות האמורות 'ב שלב שכר(" "חש מיליון 242 תהיה והתמורה ש"חמיליון 
ביצוע  סיון"). 'א שלב שכרשלב א' ("להעבודה  התחלת צו מתן במועד הידועהתשומות בבייה למגורים 

תספק למזמין ערבות אוטוומית בלתי מותית, צמודה למדד התשומות בבייה למגורים הידוע במועד 
 שתמומש ככל. ) אחוזים משכר שלב א'6( לשישה השווה בסכום', א לשלבמתן צו התחלת העבודה 

ערבויות שהועקו על ידה במסגרת , תמציא סיון ביצוע למזמין, ערבויות זהות לבגין ביצוע שלב ב האופציה
  הקמתו של שלב א'.

לכל למזמין עבור סיון ביצוע על ערבות, לפיה החברה תהיה ערבה במסגרת ההתקשרות, חתמה החברה  .3
בקרות מקרה בו יהיה המזמין זכאי לבטל את  פי הסכם הביצוע.-על ון ביצועיהתחייבויות ו/או חיובי ס

, יוכל המזמין לדרוש שהחברה תיכס בעלי סיון ביצוע מאתר הפרויקטהסכם הביצוע ו/או לסלק את סיון 
חלקו ) התחייב לשפות את החברה בגין 50%הבעלים של יתרת המיות בסיון ביצוע ( ביצוע לכל דבר ועיין.

 . כל הוצאה שהחברה תישא בה, אם תישא, בגין הערבות האמורהמ
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