חוזה מספר
שנערך ונחתם בתל אביב ,ביום__ לחודש____ 2020 ,
ב י ן

רכבת ישראל בע"מ ,חברה מספר  52-004361-3שכתובתה יוספטל  1לוד ת.ד  757מיקוד
( 7136801להלן" :הרכבת").
מצד אחד;
ל ב י ן
חברה מספר
שכתובתה
טלפון פקס

להלן"( :הספק")

מצד שני;
הואיל

והרכבת מעוניינת לרכוש מעת לעת ,על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי ,כלי
עבודה כדוגמת אלה המפורטים בנספחי א'+ב' (להלן" :הציוד") המצורף
לחוזה זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :החוזה");

והואיל

והספק עוסק באספקה של הציוד ומצהיר ומתחייב ,כי הינו בעל היכולת,
הכישורים המלאים והאמצעים הדרושים לאספקה סדירה ושוטפת של הציוד
לרכבת ,והוא מעוניין להתקשר עם הרכבת

והואיל

וידוע לספק ,כי הרכבת מסתמכת על הצהרותיו והתחייבויותיו ,וכן על הצעת
המחיר מטעמו ,ומעוניינת להתקשר עם הספק כמפורט להלן;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את פרטי ההתקשרות כמפורט להלן;

אשר על כן הוסכם בין הצדדים כדלהלן:
.1

המבוא לחוזה זה ,נספחיו והתנאים הכלליים מהווים חלק מהסכם זה גופו.

.2

א .מוסכם בין הצדדים ,כי החוזה הינו הסכם מסגרת ,שייכנס לתוקפו עם חתימתו אך
אינו מחייב את הרכבת להזמין מהספק ציוד כלשהו ו/או הנקוב בנספחים כולם או
מקצתם  ,וההזמנה ,ככל ותהא בהתאם לתנאי הסכם זה הינה לשיקול דעתה הבלעדי
של הרכבת והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בנוגע לאמור.
ב .יתרה על כן ,מוסכם בין הצדדים ,כי ההסכם אינו בלעדי והרכבת תהא רשאית
להזמין ציוד כדוגמת זה שבנספחים ,אצל ספקים נוספים ו/או אחרים מבלי לפגוע
בזכויותיה ובחובותיה כלפי הספק.

.3

תוקפו של חוזה זה הינו למשך שנה ( )1אחת ,החל מיום _____ ועד ליום ______
(להלן" :תקופת החוזה") .עם זאת ,הרכבת תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להאריך את תקופת החוזה ,בתקופות נוספות (או חלק מהן) ,שלא תעלנה (במצטבר) על
 48חודשים מתום תקופת החוזה (להלן" :האופציה").

.4

במשך תקופת החוזה ,לרבות בתקופת האופציה ,מתחייב הספק לספק לרכבת את
הציוד כפי שיוזמן על ידי הרכבת ,הכל כמפורט להלן.

.5

א.

במשך תקופת החוזה תהא הרכבת רשאית ,אך לא חייבת ,להזמין מהספק ציוד
באמצעות טופסי הזמנה כדוגמת טופס ההזמנה המצורף להסכם זה ,בתנאים
המפורטים בגב טופס ההזמנה ( להלן" :טופס ההזמנה" או "ההזמנה" ).

ב.

תנ אי ההזמנה יהיו כמפורט בתנאים הכלליים לרכישה של רכבת ישראל
הרשומים בגב טופס ההזמנה ,המשלימים את הוראותיו של חוזה זה
והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו .בכל מקרה של סתירה בין ההוראות שבגב
טופס ההזמנה לבין הוראות החוזה – תגברנה הוראות החוזה.

ג.

בהזמנה יפורטו ,בין היתר הנתונים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

סוגי הציוד.
הכמות המוזמנת מכל סוג .
אתרי ההספקה.
מועדי ההספקה.
משך אחריות על כלל הציוד 12 -חודשים ממועד קבלתו.

ד.

ידוע לספק כי עשוי לחלוף פרק זמן ארוך בין הזמנה אחת לשנייה וייתכן ולא
יוזמן ציוד כלל .הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה הנובעות מכך שלא
הוזמן ממנו ציוד כלל ו/או שלא הוזמן ציוד תקופה ארוכה ו/או בשל פרק הזמן
שעבר בין ההזמנות.

ה.

טופסי ההזמנה יועברו למשרדי הספק באמצעות מכשיר פקסימיליה  /מסירה
אישית ו/או במייל .הספק יעמיד איש קשר ייעודי לטובת מענה מהיר ומיטבי ,
אשר יסייע באופן רציף בטיפול בהזמנות\דוגמאות ומענה בשטח לכל הבהרה.
הספק מתחייב להעמיד לרשות הרכבת מערך תמיכה והיענות לקריאות
טלפוניות בכל הנושאים הקשורים לבעיות תפעול ,תקלות ומתן פתרונות בימים
א-ה בין השעות  08:00ועד  .17:00הספק מתחייב כי זמן הטיפול לפנייה
טלפונית יהא תוך  12שעות מקבלת הפנייה.

ו.

הספק מתחייב לספק את כל הפריטים הנקובים בטופס ההזמנה ,בכמויות
המבוקשות ,באתרים המבוקשים ובמועד הקבוע בטופסי ההזמנה ובכל מקרה
לא יאוחר מ 7 -ימים מעת קבלת טופס ההזמנה במשרדי הספק (למעט פריטי
יבוא שאינם בשוטף)
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הספק כי במקרים דחופים ,כפי שיקבעו ע"י
הרכבת ויצוינו בטופס ההזמנה ,תסופק ההזמנה לרכבת בתוך  24שעות מעת
קבלת טופס ההזמנה במשרדי הספק.

אחריות
ז.
אני הח"מ מתחייב כי משך האחריות ,לציוד המוצע על ידי ,הינו  12חודשים מיום כל אספקה
לאתר הרכבת .האחריות תהא בהתאם ובכפוף למדיניות היצרן הרלוונטי בציוד.
הנני מתחייב כי במקרה של ציוד תקול אשר לא ניתן לתקנו ולהעמידו חזרה ללקוח תוך 72
שעות ,יוחלף הציוד התקול בציוד חלופי שווה ערך עד לקבלת הציוד המתוקן.

.6

תמורה ומחירים
מחיר הציוד כולל מחיר הובלתו לכל אתר של הרכבת כפי שיפורט בטפסי
ההזמנה ,וכן כולל המחיר את כל המסים החלים על הציוד למעט מס ערך
מוסף.
נספח א' -המחירים יהיו צמודים למחירונים המופיעים בנספח א' המצ"ב
ועליהם יחולו אחוזי ההנחה כמפורט בנספח א'.
על הספק להודיע לרכבת מיד על עדכון המחירון הרלבנטי בצרוף אסמכתא של
מפיץ המחירון (להלן"-המחירון המעודכן") .הודעה ללא צרוף אסמכתא
כאמור ,לא תיחשב.
הודיע הספק על עדכון המחירון כאמור יחולו עדכוני המחירים על הזמנות
שיופקו החל ממועד קבלת הודעת העדכון.
לא הודיע הספק כאמור ,למרות שהמחירון עודכן ,יקבעו המחירים לפי המחיר
הנמוך מבין המחיר הנגזר מהמחירון שהיה קיים ערב העדכון והמחירון
המעודכן.
נספח ב' -המחירים יהיו קבועים למשך כל שנת ההתקשרות הראשונה,
ויוצמדו ,אחת לשנה ,בתום כל תקופת התקשרות ,וככל ותמומש האופציה
הנתונה לרכבת ,בהתאם לשינוי במדד הכללי לצרכן .כמדד בסיס ישמש המדד
הכללי לצרכן הידוע ביום חתימת ההסכם.
6.1

מנגנון להוספת פריטים:מובהר ,כי לרכבת שמורה הזכות להזמין מהספק ,על-
פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה ,ציוד נוסף שאינו מופיע בנספחים ,ואשר
לספק היכולת לספקו .המחיר בגין פריטי ציוד אלה יהא המחיר הנקוב
במחירון הספק ,בכפוף לזכות הרכבת לניהול מו"מ בנוגע לשיעור ההנחה
שתקבל הרכבת על מחיר המחירון .עם זאת מובהר ,כי אין באמור כדי להוות
התחייבות לרכישת ציוד נוסף כלשהי.

6.2

הספק יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו ,1975-ובו פירוט התשלומים הנדרשים עבור הציוד שסופק
עבור הרכבת בפועל .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו הפריטים שניתנו
ושאושרו על ידי הרכבת ,ותאריך קבלת תעודת הגמר .התמורה המגיעה לספק
מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש שבו הומצא לרכבת
החשבון (להלן" :מועד התשלום") ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר
על ידי המתאם כהגדרתו בהסכם ובמסמכי המכרז .התשלומים יבוצעו
בהעברה בנקאית לחשבון הספק ,הכל כמפורט בחוזה .תשלום חשבון ו/או
חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד
לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת .התמורה תשולם לספק בהעברה
בנקאית לחשבון הספק המתנהל בבנק __ סניף ____ חשבון מספר ______

6.3

התמורה תשולם כנגד חשבונית מס אליה תצורפנה כל תעודות המשלוח בה
יצוינו מספרי ההזמנות ומספרו של הספק כנקוב בראש ההזמנה וכן כל תעודות
המשלוח המתייחסות לחשבונית ,כשהן חתומות בחתימה המקבל חותמתו
ושמו המלא ולאחר אישור הרכבת כי הציוד בגינו נדרשת התמורה סופק
במלואו ובשלמותו.

6.4

למחירי הציוד יתווסף מע"מ כחוק.

6.5

החשבונית תישלח לרכבת ישראל  -אגף הכספים ,ת.ד 1481 .חיפה .31014
הספק יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות
הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת
ישראל.

.7

.8

ערבות בנקאית
להבטחת מלוא התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה ,יפקיד הספק בידי
7.1
הרכבת ,במעמד החתימה על חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות
אוטונומית מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי
חוק הפקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א  1981על סך  ₪ 200,000צמודה למדד
המחירים הכללי לצרכן .כמדד הבסיס ישמש מדד חודש ____ העומד על ___
נקודות .הערבות תהא בתוקף עד ל  60 -יום מתום סיום תקופת החוזה או
תקופת ה האופציה ,לפי העניין.
7.2

הערבות תהא ניתנת לפירעון מיידי על ידי הרכבת ,בכל עת ,תוך מתן התראה
מוקדמת לספק  5ימי עסקים טרם בקשת הפירעון ,במשך כל תוקפה ,ללא
התניות ו/או הגבלות כלשהן.

7.3

הרכבת תהא רשאית להגיש דרישה לפירעון הערבות או כל חלק ממנה על פי
שיקול דעתה הבלעדי .הגישה הרכבת דרישה לפירעון הערבות במלואה או
חלקה – מתחייב הספק ,בתוך  10ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרכבת ,לחדש
או להשלים את הערבות למלוא סכומה כאמור בסעיף זה .במידה והרכבת
תממש אופציה הנתונה לה להארכת ההסכם ,מתחייב הספק להאריך את
תוקף הערבות לתקופת האופציה כתנאי יסודי להמשך ההתקשרות עפ"י
הסכם זה.

החלפת ציוד פגום ופיצויים מוסכמים
היה והציוד שסיפק הספק ,כולו או מקצתו לא היה בכמות שהוזמנה ו/או
8.1
נתגלה כפסול ו/או פגום ו/או אינו עומד בתקן מכון התקנים הישראלי או אחר
ה חל עליו ו/או אינו עומד במפרטים ו/או הדרישות החלות עליו ,תהא הרכבת
רשאית לדרוש והספק מתחייב להשלים ו/או להחליף הציוד וזאת תוך  5ימי
עסקים מעת שדרשה זאת הרכבת.
כל הוצאות ההשלמה ו/או החלפה כאמור יחולו על הספק.
8.2

.9

ככל והספק לא יעמוד במחויבותו ,מוסכם בין הצדדים ,כי הספק ישלם לרכבת
פיצוי מוסכם בסך השווה ערך ל( 4% -ארבעה אחוזים) מערך ההזמנה החסרה
 /פגומה ,על כל יום איחור (או חלק ממנו) ובסך מקסימאלי של  10%מערך
ההזמנה .מוסכם בין הצדדים כי סך זה הינו סביר ביחס לנזקים שעלולים
להיגרם לרכבת באופן מיידי ואין באמור כדי להוות ויתור על תרופות ו/או
סעדים נוספים העומדים לרכבת.

ביטול החוזה
9.1

בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לרכבת על
פי חוזה זה או הדין ,הרכבת תהיה רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה
בכתב ומראש לספק ניתנה הודעה כאמור יסתיים תוקפו של החוזה תוך  30יום
מיום מסירת ההודעה לספק.

9.2

הופסק ההסכם כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין הציוד אשר הגיע
ונתקבל בפועל ע"י הרכבת עד למועד הנקוב בהודעת הרכבת ,כמועד סיום
החוזה .הספק יהא זכאי לתשלום גם בגין הזמנות שהזמין עבור הרכבת ואשר
לא ניתן לבטלן.

9.3

בוטל החוזה כאמור לעיל ,לא תהיה לספק כל תביעה או טענה לפיצויים ,או
טענה למניעת רווח בגין הביטול.

9.4

בנוסף ,ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות סעד שיעמדו לצדדים על פי
החוזה או הדין ,מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו

להלן ,תהיה הרכבת זכאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לבטל את החוזה ו/או
להביאו לסיומו כאמור לעיל וזאת רק אם ההפרה המפורטת בהם לא תוקנה
על יד י הספק תוך זמן סביר מהודעה בכתב שנמסרה לו על ידי הרכבת.
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א.

אם בשתי הזדמנויות רצופות או ארבע פעמים במהלך תקופת החוזה ,יתגלה כי
הציוד שסופק לרכבת אינו עומד במפרטים ו/או בדרישות הביצוע החלות עליו
לפי קביעת הרכבת ו/או הספק לא עמד בלו"ז להספקה.

ב.

אם ינקטו נגד הספק הליכים משפטיים אשר לדעת הרכבת מקשים ו/או
עלולים להקשות עליו ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ג.

אם יוטל עיקול על מרבית נכסי הספק או על חלק משמעותי ממלאי הציוד שלו
והעיקול האמור לא בוטל תוך  30ימים ממועד הטלתו.

ד.

אם תוגש נגד הספק בקשה למינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים ומנהל
ו/או מפרק זמני ו/או נאמן בפשיטת רגל ו/או בעל תפקיד דומה במהותו
לתפקידים הנ"ל ,והבקשה ,כאמור לעיל ,לא בוטלה תוך  60יום ממועד
הגשתה ,או שמונה לספק בעל תפקיד כאמור לעיל והמינוי לא בוטל תוך  30יום
ממועד המינוי.

ה.

הספק חדל לנהל את עסקיו.

ו.

הספק הודיע לרכבת כי אין ביכולתו לפרוע חובותיו.

הספק מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכספק
עצמאי ,וכי בינו לבין הרכבת לא נוצרו ולא ייווצרו יחסי עובד ומעביד.
הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו
מטעמו לבין הרכבת יחסי עובד ומעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק או מי
מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה יחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא
יהיו ו/או ייווצרו בינם ובין הרכבת כל יחסי עובד ומעביד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הואיל והספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו
על פי חוזה זה ,הוא לבדו יהיה אחראי כלפי עובדיו ו/או מישהו מטעמו בקשר לכל
התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל מקרה של פגיעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או
יגרמו להם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה ובקשר
אליה או בשעת הליכה לעבודה וחזרה ממנה ו/או תוך כדי או עקב מעשה ו/או מחדל
הקשורים להתחייבויותיו של הספק עפ"י חוזה זה,למעט בגין מעשה או מחדל של
הרכבת ו/או מי מטעמה המטילים עליה אחריות לפי דין".
מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי הספק משמש כקבלן עצמאי לביצוע התחייבויותיו
לפי חוזה זה והוא בלבד ישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים כתוקפם מעת לעת,
בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה,
ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי
אחר ,ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לרכבת ,לרבות לפקח ,להדריך או
להורות לספק ,או לעובדים מטעם הספק ,אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה
זה במלואן ,ולא תהיינה לספק או לעובדים מטעמו ,כל זכויות של עובד המועסק על ידי
הרכבת והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות ,או זכויות של עובד
כלפי מעבידו מטעם הרכבת.
הספק מתחייב לקיים בכל תקופת חוזה זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות כל דין ,לרבות בחוקי העבודה שיהיו
בתוקף מעת לעת.

היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ,או עובדים של הספק,
הינם עובדים של הרכבת ,בין ביחד עם הספק ובין לבד ,כי אז מתחייב הספק לפצות
ולשפות את הרכבת ,מייד לפי דרישתה הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל,
שהרכבת תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו ,לרבות כל
ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל .שיפוי או פיצוי כאמור ייעשו בכפוף לכך שניתן
פסק דין שלא עוכב ביצוע ובתנאי שהרכבת הודיעה לספק על הדרישה ו/או התביעה מיד
עם קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי,ולא התפשרה בתביעה כאמור ללא
הסכמת הספק מראש ובכתב.מובהר כי אין ההסכמה גורפת למקרה בו קיימת התעלמות
ו\או אי מענה מטעם הספק של למעלה מ 7-ימים מיום שהופנו אליו מסמכים ו\או טענות
ו\או כתבי בית דין.
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הספק לבדו יהא אחראי לכל אבדן או נזק ישיר אשר ייגרם לרכבת ו/או לעובדיה ו/או
לפועלים מטעמה ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו ו/או לצד שלישי
כלשהו ,עקב ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן ו/או עקב מעשה או
מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו.מוסכם בזאת כי אחריותו של הספק לנזקים
ישירים ו/או עקיפים על פי הסכם זה לא תעלה על סכום השווה למכפלת סך התמורה
הקבועה לספק בעד שנת התקשרות  .מובהר למען הסר כל ספק כי הגבלת האחריות
כאמור לא תחול במקרים של נזק לצד שלישי מכל סוג ו/או נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש
מוחשי ו/או נזק הנובע ממעשה או מחדל מכוון ו/או הפרה של זכויות קניין ו/או הפרת
סודיות.
הספק ישפה את הרכבת ,מייד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק אשר ייגרם לה ואשר
הספק אחראי בגינו כאמור ובגין כל חיוב ו/או הוצאה שייגרמו לה עקב דרישה ו/או
תביעה שהוגשה נגדה בגין נזק אשר הספק אחראי בגינו כאמור ,והרכבת תהא רשאית
להיפרע מן הספק בדרך של מימוש הערבות ו/או עיכוב תשלום ו/או קיזוז ,וזאת מבלי
לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית על פי דין.שיפוי או פיצוי כאמור ייעשו בכפוף לכך שניתן
פסק דין שלא עוכב ביצוע ובתנאי שהרכבת הודיעה לספק על הדרישה ו/או התביעה
מיד עם קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי,ולא התפשרה בתביעה כאמור
ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.מובהר כי אין ההסכמה גורפת למקרה בו קיימת
התעלמות ו\או אי מענה מטעם הספק של למעלה מ 7-ימים מיום שהופנו אליו
מסמכים ו\או טענות ו\או כתבי בית דין.
למען הסר ספק מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק ,אשר יישא בכל
התשלומים ,ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או
שייקבעו בהסדר שיאושר על ידי רכבת ישראל .יודגש כי הספק מתחייב שלא לפגוע
במוניטין רכבת ישראל ואין באמור בסעיף זה משום היתר לספק להציג מצגים בשמה
של רכבת ישראל ו/או להגיע להסכמות /פשרות  /הסדרים מבלי לקבל את הסכמת
רכבת ישראל מראש ובכתב.לא פעל הספק כאמור בסעיף זה ולא קיבל עליו את הטיפול
בתביעה ,תפעל רכבת ישראל נגד הדרישה או התביעה בעצמה והספק יישא בכל
ההוצאות הקשורות והנובעות מכך .מובהר כי חובת השיפוי תחול בין שממקור
ההוצאה לרכבת ישראל ינבע מפסק דין ובין אם מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה
אחרת.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק פוטר את הרכבת מאחריות לכל נזק ו/או אבדן אשר
ייגרם לו ו/או לרכושו ,לרבות במפורש לכל רכוש ,ציוד ו/או מלאי אשר הובא על ידי
הספק או מטעמו לחצרי הרכבת ,והספק יהא מנוע מלהעלות כלפי הרכבת כל דרישה
ו/או תביעה בגין נזק כאמור .הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הספק בין אם הוא נובע
מתביעתו של עובד הספק או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח או מכל
מקור אחר ,תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנגרם לה
כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת
עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור ,בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה
סכומים אלה מיד לאחר שהרכבת תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה
כאמור .הרכבת תודיע לספק על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה.
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הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עיסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,בקשר עם
חוזה זה  ,לרבות ,להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או מהתחייבויותיו

על פי חוזה זה ,או בקשר אליו אלא אם אישרה זאת הרכבת מראש ובכתב .לצורך סעיף
זה ,תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר ,או כל גוף משפטי מאוגד ,או
בלתי מאוגד ,או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.
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לרכבת תהיה זכות עיכבון על הכספים שיגיעו לספק מהרכבת ,בין אם על פי חוזה זה
ובין אם על פי כל חוזה אחר ו/או על פי כל חשבון ,אופן או עילה אחרים .הרכבת תהיה
רשאית לעכב כספים אלו תחת ידה עד לסילוק כל סכום שהספק יהיה חייב בתשלומו
לרכבת ,בין שחובת הספק תנבע מהסכם זה או מהתחייבות אחרת מסוג כלשהו .כמו
כן ,תהיה הרכבת רשאי ת לקזז ,לאחר מתן הודעה מוקדמת בת שבעה ימים אשר בה
תצוין סיבת הקיזוז ,כל סכום שהספק יהיה חייב בתשלומו לרכבת ,בין על פי הסכם זה
ובין מכח כל עילה אחרת ,כנגד כל סכום שיגיע לספק מהרכבת ,בין על פי הסכם זה ובין
על פי כל הסכם אחר ,או כל חשבון או כל אופן או עילה כלשהי .מוסכם כי לספק לא
תהא זכות קיזוז כלפי הרכבת מכל סיבה שהיא.
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אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי כל דין ,לרבות על פי
חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם – .1980
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במקרה והרכבת לא השתמשה במקרה מסויים או במקרים מסויימים בזכויותיה לפי
חוזה זה ,לא יחשב הדבר כויתור ,ארכה הנחה ,או הימנעות מזכויות אלה על פי כל דין,
לא לגבי המקרה המסויים ולא לגבי מקרים לאחר מכן ,ולא ישמשו מניעה לכל תביעה,
והרכבת תוכל תמיד להשתמש בזכויותיה בכל עת.
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הצדדים קובעים בהסכמה כי מקום השיפוט הבלעדי בכל מקרה של תביעה או סכסוך
משפטי יהא איזור השיפוט של תל אביב.
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הצדדים להסכם זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה ,בקשר לעניין מענייני
ההסכם ,שתישלח בדואר רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד
למשנהו ,תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום  72שעות משעת משלוחה בדואר רשום
ממשרד הדואר .על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירה
בכתובת הצדדים או במשרדם ומועד המסירה הוא שיקבע.
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כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה הינן כמפורט במבוא להסכם
זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום
________________
ה ר כב ת

________________
ה ר כב ת
_______________
ה ס פ ק

אישור עו"ד
אני הח"מ__________________ ,עו"ד מרחוב _________________________ מאשר בזה כי
ההחלטות של הספק____________ (להלן" :הספק") לחתום על חוזה זה נתקבלו כדין ,כי החותמים
על חוזה זה בשמו של הספק  ,מוסמכים לחתום עליו וכי חתימתם מחייבת את הספק על פי כל דין.
__________________
______________
תאריך

עו"ד

