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י"ג בכסלו תשפ"א
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להחזרה :ת"ד  625באר-שבע

אסמכתא :מכתב מיום25/01/2017:
 .1בהתאם לפנייתך ,אנו מתכבדים לצרף טופס בקשה לביצוע עבודה ,בו מפורטים ,בין השאר ,פרטי הבקשה ,תנאים
לביצועה ,וסכום המקדמה לתשלום על חשבון ביצוע העבודה .תשלום המקדמה מהווה תנאי לפתיחת תיק עבודה
ולהתחלת התאום הטכני.
 .2מחירי העבודות הנקבעים ומתעדכנים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל .הסכומים בבקשה
המצ"ב מבוססים על התעריף התקף ביום הפקת החשבון .ניתן לשלם את הסכום הנקוב בחשבון עד ליום .29/12/2020
חשבון שלא ישולם עד מועד זה יבוטל .חשבון חדש ייערך ,לבקשתך ,לפי התעריפים שיהיו תקפים ביום עריכתו.
 .3על מנת שנוכל להמשיך את הטיפול בבקשתך ,נבקשך לשלם את המקדמה ,כמפורט בטופס הבקשה המצורף.
לידיעתך – ניתן לשלם במספר אמצעי תשלום ובאופן הבא:
• בכל הבנקים ,באמצעות שובר לתשלום ,שישלח אליך לבקשתך.
• באתר  .https://digitalorders.iec.co.ilבכרטיס אשראי עד לסכום של .₪999,999
• טלפונית בכרטיס אשראי (באמצעות מוקד  )103עד לסכום של .₪999,999
• במשרדי החברה ,במזומן ,בהמחאת מזומן ,או בכרטיס אשראי (בכרטיס אשראי עד לסכום .)₪999,999
• מידע על מרכזי השירות ,השירותים ושעות הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx
 .4הנך מתבקש לעיין בכל האמור בטופס הבקשה ,לרבות בהוראות והתנאים הכלליים ,שכן ביצוע התשלום מהווה הסכמה
לאמור בו .אנו נתחיל לטפל בהזמנה ,רק לאחר ביצוע התשלום.
 .5אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך גם לפרטים הבאים:
א .אומדן עלות העבודה שממנו נגזר גובה המקדמה הנקוב בטופס הבקשה ,מבוסס על הנתונים שמסרת לנו ,והוא נערך
ללא תכנון וללא ביקור במקום .לאחר תשלום המקדמה ייערכו תיאום טכני ,תכנון וחישוב מפורטים ,ובהתאם לכך תקבע
העלות הכוללת של העבודה שיהיה עליך לשלם .לאחר שיהיו בידינו הנתונים המתאימים שיסוכמו בתיאום הטכני תישלח
אליך הודעה ,בדבר העלות הכוללת של העבודה .מועד משוער לתחילת ביצוע העבודה ותנאים טכניים נוספים.
ב .אם תבטל  /י את הבקשה מסיבה כלשהי ,אחרי  5ימים מיום תשלום המקדמה ,ולרבות מסיבות שאינן בשליטתך או שאנו
נבטלה עקב אי הענותך לפניותינו ,לא תהיה/תהיי זכאי /ת להחזר המקדמה ששלמת.
 .6הרינו להודיעך כי במידה ולא נעמוד בלוחות הזמנים הקבועים באמות המידה ,תהא זכאי לפיצוי כקבוע בלוחות התעריפים
שבאמות מידה.
אשמח לעמוד לרשותך,
דריי חבצלת חוה
076-8648333
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י"ג בכסלו תשפ"א
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להחזרה :ת"ד  625באר-שבע
פרטי הפניה:

אתר:

אסמכתא :מכתב מיום25/01/2017:
כתובת החיבור :לבין רביבים כביש  222ביר הדאג'
תיאור ההזמנה:
פירוק עמוד חח"י הנמצא מדרום מערב לכביש 2

גוש:
חלקה:
מגרש:
קשור להזמנת קבלן:

לשירותך 24 ,שעות ביממה:

ריכוז החשבון
סה"כ להזמנה
סכום התשלום בחשבון זה
מע"מ בגין סכומים החייבים ב(5996.85)17%-ש"ח

39,979.00
5,996.85
1,019.46

סה"כ לתשלום)ש"ח(

7,016.31

אתר האינטרנט של החברה
https://digitalorders.iec.co.il/
בו ניתן לשלם את החשבון ,לראות
את מצב ההזמנה ולקבל מידע
בנושאים שונים.

מידע על מרכזי השירות ,השירותים ושעות
הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של
החברה בכתובת:
https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx

..................................................................................................................................................................
ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

88832590234004524003480000701631304244

שם הלקוח:
רשות מקרקעי ישראל
סימול מוטב
5-30504-9

הסכום לתשלום בש"ח

שובר/הודעת זיכוי מקדמה 50684653
מספר חשבון חוזה 360043423
מספר הזמנה 300192549
7,016.31

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

4 4 3042 888 32590234004 52400348 0000701631
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הצעת חשבון מקדמה 50684653
מספר הזמנה 300192549
מספר חשבון חוזה 360043423

סה"כ להזמנה )לא כולל מע"מ(

 ‰הסבר לטבלה :חיוב הזמנה בוצע עפ"י תעריף ל:
 ‰לוח  4.4באמות המידה
קוד
41082
41083
41303
41331
41333
43213

תאור פרטי התשלום
סידור מתיחה מ.ג .כוון -1ח
סידור מתיחה מ.ג .כוון -1ע
פרוק עמ/מנתק/טרנ/שדה מג-ע
פרוק ע"ז או תעלה  -ק
פרוק ע"ז או תעלה  -ע
פרוק חבור עילי או עוגן -ע

כמות
1.000
1.000
6.000
2.000
2.000
1.000

החשבון מבוסס על מחירים שבתוקף מ .14/10/2020-ניתן לשלם הסכום הנקוב בחשבון
עד  .29/12/2020חשבון שלא שולם עד מועד זה יבוטל .חשבון חדש יערך לבקשתך על פי
המחיר התקף ביום עריכתו .מכתבנו מיום  29/11/2020לרבות ההערות והתנאים המפורטים
בו ,מהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה זו .בנוסף להוראות והתנאים הכלליים
המפורטים בדף המצורף.

אשמח לעמוד לשרותך,
דריי חבצלת חוה
טלפון076-8648333 :

מחיר ליחידה
2,249.00
5,847.00
3,779.00
863.00
3,453.00
577.00
סה"כ)ש"ח(

אומדן התשלום
2,249.00
5,847.00
22,674.00
1,726.00
6,906.00
577.00
39,979.00
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מספר הזמנה 300192549

י"ג בכסלו תשפ"א
29/11/2020

אני ,המבקש שפרטיו מופיעים בטופס הבקשה המצ"ב ,מצהיר כי אני מזמין בזאת את ביצוע העבודה ,בהתאם לפרטים ,להוראות
ולתנאים שפורטו בטופס הבקשה ,וכן בכפוף להוראות ולתנאים שלהלן ,לאמות המידה שקובעת הרשות לשירותים ציבוריים –
חשמל (להלן "אמות המידה") ,ולהוראות כל דין.
.1

ידוע לי ואני מסכים ,כי תשלום החשבון הראשון ,בשיעור  15%מהתעריף הקבוע באמות המידה (להלן "המקדמה") ,הוא תנאי
לפתיחת תיק עבודה והתחלת התיאום הטכני לצורך ביצוע הבקשה.

.2

ידוע לי ואני מסכים ,כי המקדמה מבוססת על הערכה בלבד ,על פי הפרטים המצויים בידכם טרם ביצוע התכנון ,ואין בה כדי לקבוע
בוודאות את עלותה הסופית של העבודה .עוד ידוע לי ואני מסכים ,כי העלות הכוללת הסופית של העבודה ,תהיה ידועה ותעודכן
יחד עם ובכפוף להתקדמות התכנון ,ולשינויים שיידרשו ,ככל שיידרשו ,הכל בהתאם לאמות המידה ,וכי חשבונות מתוקנים יופקו
לתשלומי בהתאם.

.3

ידוע לי ,כי לאחר תשלום המקדמה ,תפתחו תיק עבודה ,ויוחל בתיאום טכני לביצוע העבודה עימי ו/או עם יועץ חשמל (להלן "התיאום
הטכני") מטעמי.

.4

ידוע לי ואני מסכים ,כי אם אבטל בקשה זו עד  5ימים כולל ממועד תשלום המקדמה ,מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות שאינן
בשליטתי ,לא יושב לי סכום זה.

.5

ידוע לי ואני מסכים ,כי כל עיכוב בביצוע עבודה עקב מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי ,או עקב עיכוב אחר ,אשר נגרם על ידי
רשות מוסמכת אחרת ואשר אינו בשליטתכם (כגון :אי קבלת ו/או עיכוב אישורים ממשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים,
ו/או מרשויות מקומיות ,אי קבלת ו/או עיכוב אישורי חפירה להנחת כבלים ,וכיוצא באלו) ,ו/או עקב עיכוב בביצוע עבודות שסוכמו
עימי בתיאום הטכני ,לא יבואו ימי העיכוב במניין הימים המוקצבים/קבועים לכם לסיום העבודה על פי המוסכם בתיאום הטכני ו/או
על פי הוראות אמות המידה .עוד ידוע לי ואני מסכים ,כי ביצוע העבודה על ידכם בכלל ,ובכל פרק זמן מוסכם ,כפוף לקבלת אישור כל
הגורמים המוסמכים ולהיעדר מניעה שאינה תלויה בכם לביצועה.

.6

ידוע לי ואני מסכים ,כי עם השלמת התיאום הטכני וחתימתו על-ידינו ,תעבירו אלי דרישה לתשלום בגובה השלמה ל  85%-מהעלות
הכוללת של העבודה ,בהתאם לתעריף שיהיה תקף ביום הפקת החשבון (ובהתאם לפרטים שיהיו בידכם אותה העת) ,וכי לא תתחילו
בביצוע העבודה לפני שאפרע חשבון זה.

.7

ידוע לי ואני מסכים ,כי אם אבטל בקשתי זו בכל עת לאחר ביצוע התשלום המפורט בסעיף  6לעיל ,ובטרם סיימתם את ביצוע
העבודה ,תפנו לראש אגף ההנדסה ברשות לשירותים ציבוריים – חשמל ,והוא אשר יקבע את העלויות שבהן אחויב עד מועד הביטול,
וכי תשיבו לי כל סכום ששילמתי ביתרה.

.8

ידוע לי ואני מסכים ,כי עם השלמת ביצוע העבודה על-ידיכם ,תעבירו אלי דרישה לתשלום יתרת עלות העבודה ,ואני מתחייב לשלמה
על פי המועדים שיהיו נקובים בה.

.9

ידוע לי ואני מסכים ,כי עם סיום ביצוע העבודה ,לא אהיה רשאי לבטל את בקשתי ,ואהיה חייב לשלם לכם את יתרת התשלום
המגיעה בגין ביצוע העבודה.

 .10ידוע לי ואני מסכים ,כי אם סוכם בינינו על עבודה במסלול מהיר כהגדרתה באמות המידה ,שבו תבצעו אתם את כל העבודות ,אשלם
 100%מהעלות הכוללת של העבודה המבוקשת ,בהתאם לתעריף שיהיה תקף במועד הוצאת החשבון ,כתנאי הכרחי לביצוע של
העבודה.
 .11ידוע לי ואני מסכים ,כי אם אבטל ,מכל סיבה שהיא ,אחרי  5ימים ממועד התשלום עבודה במסלול המהיר ,אשר טרם הוחל בביצועה,
תשיבו לי סך השווה ל 85%-מהעלות הכוללת של העבודה בלבד .אם אבטל את העבודה במסלול המהיר לאחר שהוחל בביצועה אך
טרם סיומה ,יחול האמור בסעיף  7לעיל .למען הסר ספק המקדמה לא תושב.
 . 12ידוע לי ואני מסכים ,כי אתם לא תהיו אחראים להוצאות הכרוכות בביצוע שינויים בחצרי ,לרבות הריסה ,אם תידרש ,לצורך ביצוע
עבודות אלו .כל תיקון הכרוך בעבודות אלו  ,שאינו בבחינת השבה סבירה ,ככל הניתן ,של המצב לקדמותו ,אעשה בעצמי ועל חשבוני.
 • .13אני מצהיר בזאת שהודעתם לי ,כי למעט בעבודה במסלול מהיר כמפורט בסעיף  10לעיל ,אני רשאי לבצע את העבודות
האזרחיות כהגדרתן באמות המידה באמצעות קבלן מורשה מטעמי (להלן "קבלן").
• ידוע לי ואני מצהיר ומתחייב ,כי אם אבקש לבצע עבודות אזרחיות באמצעות קבלן ,יבצע הקבלן את כל העבודות האזרחיות ,והוא
יהיה בעל כיסוי ביטוחי כדין לכיסוי נזקי גוף ורכוש ,לו ,לעובדיו ולכל צד ג' שהוא ,בהתאם להיקף העבודות האזרחיות.
• אני מצהיר ומתחייב ,כי עבודות שיבצע קבלן מטעמי ,וכן כל הכנה שתדרשו ממני לצורך ביצוע העבודה ,אבצע כמוסכם בתיאום
הטכני בהתאם לשלבים ,לתוכניות וללוחות הזמנים הקבועים /שייקבעו במסגרתו.
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• אני מצהיר ומתחייב ,כי עם סיום עבודות אזרחיות שיבצע קבלן מטעמי או אם תבוטל בקשתי לאחר שהוחל בביצוען ובטרם
התחלתם אתם בביצוע עבודות חשמליות ,אחזיר את המצב לקדמותו ,לרבות קבלת אישור הרשות המקומית ,ככל שהדבר נדרש.
כמו כן ,אני מתחייב לסלק לאלתר כל מטרד שנוצר בכל שלב משלבי העבודה האזרחית.
 .14האמור לעיל הוא בנוסף ומבלי לפגוע בהוראות כל דין רלבנטי ,לרבות אמות המידה.
 .15האמור בבקשה זו יחייב אותי ואת כל הבא במקומי ו/או מטעמי .אם אעביר זכויות בחצרים לאחר ,אני מתחייב להביא לידי הנעבר את
תנאיי הבקשה.
 .16במקרה של מספר מבקשים ,תחייב הבקשה כל אחד מאיתנו ביחד ולחוד.
 .17ידוע לי ואני מסכים ,כי במקרה של תשלום בהמחאה או כל התחייבות אחרת ,לא תחשב קבלתם לתשלום ,כל עוד לא נפרע הסכום
הנקוב בהם.
 .18הובהר לנו שכל החזר כספי ,בגין ביטול הזמנה ו/או שינוי שיחול בהזמנה ,יבוצע בכפוף להוראות תנאים כלליים אלה ובכפוף להוראות
כל דין .תשלום ההחזר הכספי יבוצע לידיו של המזמין בלבד ,גם אם אחד התשלומים (מקדמה ,תשל"ב ,יתרה) בוצעו בידי אחר.

ביצוע ההזמנה מהוה הסכמה לכל האמור בטפסי ההזמנה

