אוטומטים לממכר אביזרי סלולר

רכבת ישראל בע"מ
חוזה מספר ___________
שנערך בתל-אביב ביום ________ בחודש _________ בשנת 2019
(להלן " -חוזה זה" או "החוזה" )
בין

רכבת ישראל בע"מ,
רח' יוספטל ,1
לוד  7136801ת.ד 757
(להלן " - :הרכבת" )
 מצד אחדלבין
שם______________________ :
ח.פ______________________ :
כתובת_______________________ :
(שיקרא להלן" :המורשה")
 מצד שניהואיל:

והמורשה מצהיר כי :הינו הבעלים והמפעיל של מכונות אוטומטיות
למכירת אביזרי סלולר (להלן" :המכונות");
הינו בעל ידע ואמצעים להפעלת המכונות ,ברמת שירות גבוהה (להלן:
"השרות");
יש באפשרותו לעמוד בכלל ההתחייבויות בהתאם לחוזה זה ובכלל זה
להציב את כל המכונות הנקובות בנספח א' לחוזה במקומות הנקובים
בנספח זה עד לא יאוחר מ  21ימים ממועד תחילת תקופת ההרשאה.

והואיל:

והרכבת קיבלה את הצעת המורשה להצבת המכונות במספר ובתחנות
הרכבת כמפורט בנספח א' לחוזה זה (להלן" :המתחם" ו/או "המתחמים"
ו/או "תחנות");
לפיכך מוצהר ,מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן :
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.2

המבוא על הצהרותיו ,מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
א.

הרכבת נותנת הסכמתה כי המורשה יציב על חשבונו ואחריותו
את המכונות בתחנות הרכבת המפורטות בנספח א' .לרכבת תהא
האופציה ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,להרחיב השרות לתחנות רכבת
אחרות ו/או נוספות של הרכבת ו/או לדרוש פינוין של מכונות מסוימות
מתחנות מסוימות והמורשה מתחייב להיענות בכל עת במהלך תקופת
חוזה זה לדרישות הרכבת .

ב.

במכונות רשאי המורשה למכור מוצרים למכשירי סלולר כדוגמת:
כיסויים ,מטענים ,אוזניות וכדו'.

ג.

המורשה מתחייב כי המכונות יחזירו עודף מדויק  -ככל שתכלולנה
אפשרות לתשלום במזומן  -וכן כי תתאפשר בהן רכישת מוצרים באמצעות
כרטיסי אשראי.

ד.

המורשה רשאי להציב מכונות נוספות באישורה של הרכבת בתחנות
נוספות בכפוף להעברת תמורה נוספת לרכבת בגין מכונות אלה כמפורט
בסעיף 5ב' להלן.

.3

תקופת חוזה זה תמשך למשך  12חודשים ,דהיינו ,מיום ______________ועד
ליום _________(להלן" :תקופת ההרשאה") .לרכבת שמורה האופציה להארכת
תקופת ההרשאה בשתי תקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על  12חודשים.

.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נדרש המורשה לסיים את פריסת המכונות
בתחנות בתוך לא יאוחר מ –  21ימים מיום תחילת תקופת ההרשאה.
למען הסר כל ספק ,באם תוצבנה מכונות נוספות במהלך תוקפו של חוזה זה,
תקופת הצבתן לא תחרוג בכל מקרה מעבר לתקופת החוזה.

.5

דמי ההרשאה
תמורת הסכמת הרכבת להצבת המכונות בכמויות המפורטות בנספח א'
א.
לחוזה זה ,בתחנות הרכבת ישלם המורשה לרכבת תמורה שנתית
בסך {מחיר שנתי לכל המכונות בהתאם להצעת המציע הזוכה במכרז} ₪
במילים {מחיר שנתי לכל המכונות בהתאם להצעת המציע הזוכה במכרז}
 ₪ובתוספת מע"מ כדין (להלן" :התמורה").
ב.

הוצבו מכונות במסגרת החוזה בתחנות הרכבת המפורטות בנספח א' או
בתחנות רכבת נוספות ,יעביר המורשה אחת לרבעון דו"ח הכנסות
מפעילות מכונות אלה המאומת ע"י רו"ח מבקר חיצוני ויוסיף לתמורה,
במועד העברת הדו"ח האמור ,תוספת תשלום של  20%מהכנסות המכונות
הנוספות לא כולל מע"מ.

ג.

ככל שמועד חיוב נוסף בגין הצבת מכונה נוספת יחול במועד שאינו מועד
תשלום רבעוני ,ישלם המורשה את התשלום הנדרש במועד העברת
התשלום הרבעוני הבא הסמוך למועד הצבת המכונה באופן יחסי למספר
הימים ממועד ההצבה ועד למועד העברת התשלום הרבעוני הבא.

ד.

התמורה לשנה הראשונה תשולם ע"י המורשה לרכבת במעמד חתימת
חוזה זה בארבעה תשלומים רבעוניים שווים .המורשה ישלם את התמורה
עבור כל אחת מהשנים הבאות ,ככל שהרכבת תממש את האופציה
השמורה לה כאמור לעיל ,חודש ימים לפני תחילתן בהתאמה כשהיא
צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .התמורה בגין כל אחת מהשנים האמורות
תשולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים.

\I:מכרזים\מכרזים  - 190401\2019מכונות אוטומטיות לממכר אביזרי סלולר\דוגמת חוזה  -מכרז מכונות

אוטומטיות לאביזרי סלולר.docx

3

.6

ה.

כל הסכומים האמורים לעיל יהי צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן,
כשמדד הבסיס הוא מדד חודש _____________ המתפרסם בחודש
_____________.

ו.

תשלום הכספים הנ"ל ,או דמי ההרשאה הנ"ל ,או המע"מ ,וכל חלק וחלק
מהם ,במועד ובכל מועד ומועד ,הינו תנאי יסודי אשר הפרתו תהווה הפרה
יסודית של החוזה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר יסודיות ההפרה,
ומבלי להתיר כל פיגור בתשלום ,הרי כל תשלום או חלק ממנו שישולמו
בפיגור ,ישאו ריבית פיגורים בשיעור ובאופן הנהוג אצל החשב הכללי.
לכל סכום מהסכומים הנ"ל ,יצורף מע"מ כשיעורו על פי דין ,במועד כל
תשלום.

ז.

המורשה מתחייב בזאת בהתחייבות יסודית לנהל ולהחזיק מערכת
ממוחשבת לרישום כל תקבוליו ולניהול מעקב מכירות של כל המכונות
המוצבות במסגרת החוזה וכן לנהל את עסקיו וספריו בהתאם להוראות כל
דין ,ורשויות המס.
על אף האמור בסעיף  2לעיל ,מתחייב המורשה לפרק/להסיר את אי אלו
מהמכונות ,לפני תום תקופת החוזה ,אם וכאשר יידרש לעשות זאת ע"י
הרכבת ,ע"פ צרכיה התפעוליים של הרכבת ולפי שיקול דעתה הבלעדי
ו/או במידה והמורשה לא עמד בתנאי החוזה ,וזאת תוך  14יום מקבלת
הדרישה ,ולמורשה לא תהיה כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד הרכבת עקב כך .ככל שמכונה כזו או אחרת תפונה ע"פ דרישת הרכבת
כאמור לעיל ,יהיה המורשה זכאי לבחון עם הרכבת אפשרות להתקנת
מכונה אחרת תחתיה בכל תחנה שימצא לנכון ושתאושר על ידי הרכבת.

א.

ב.

פרק ופינה המורשה מכונה אחת או יותר שהתמורה בגין הצבתן שולמה
מראש לרבעון ,יזוכה המורשה בחלק היחסי של התמורה ששולמה על ידו
בגין אותם ימים ברבעון בהם פונו המכונות ויחליף את ההמחאות
הרבעוניות הדחויות עד לתום אותה שנה בהמחאות דחויות חדשות
המתוארכות לאותם תאריכים ושסכומן מעודכן לתמורה עבור יתרת
מכונות שנותרה בתחנות .לצורך סעיף זה תחשב התמורה של כל המכונות
כשווה ללא קשר לתחנה בה היא מוצבת.

ג.

עם תום תקופת החוזה או עם קבלת הדרישה כאמור בסעיף קטן (א) לעיל,
יפרק ו/או יסיר המורשה את המכונות שנדרש לסלקן ויחזיר את השטח
בו הן ניצבו  -למצבו הקודם.

ד.

לא פרק המורשה את המכונות ו/או לא החזיר המצב לקדמותו  -תהא
הרכבת רשאית לעשות זאת במקומו  -ועל חשבונו של המורשה.

.7

אין בהסכם זה כדי להקנות בלעדיות למורשה ,והרכבת רשאית להתקשר עם בעלי
מכונות דומים לפי שיקול דעתה ,בכל דרך שהיא .על אף האמור ,הרכבת ,תתקשר
עם בעלי מכונות דומות ו/או אחרות לאחר שתציע למורשה להציב מכונות אלה
בתחנות נוספות והוא הודיע לה תוך לא יאוחר מ –  14ימים כי אינו מעוניין
בהצבת ותפעול מכונות אלה.

.8

המורשה מתחייב לכך כי כל המכונות שיוצבו יהיו חדשות ויענו על כל
דרישות הבטיחות ,לרבות הגנה מפני התחשמלות ו/או חבלות .דרשה הרכבת
החלפת מכונה עקב מצבה הפיזי הלא תקין ,גילה ,מראה או כל סיבה סבירה
אחרת ,מת חייב המורשה להחליף המכונה במכונה חדשה ותקינה תוך לא יאוחר מ
 48שעות.

.9

היה וידרשו רי שיונות לפי דין מכל סוג שהוא להצבת המכונות תחול חובת השגתם
וההוצאות הכרוכות בכך על המורשה.
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.10

א.

המורשה י בצע את כל המיתקון החשמלי מלוח החלוקה הקיים ,ועד
למכונות אלא אם היא ממוקמת בסמוך לשקע פעיל וזמין .הוצאות
התחברות המכונות והתקנת ממסרי פחת יחולו על המורשה .ביצוע עבודות
התקנת חיבורי החשמל לכל המכונות יהיו בתיאום חשמלאי מטעם הרכבת
ובכפוף לאישורו.

ב.

המורשה יקבל אישור מהרכבת לביצוע התחברויות החשמל
וההתחברויות הנ"ל יהיו לפי קביעת הרכבת בלבד .בגמר ההתקנה ייבדק
המיתקן ע"י בודק מוסמך ועל חשבון המורשה.

ג.

המורשה מתחייב כי ע"פ דרישת יעביר מעת לעת ובתדירות שתקבע על
ידי הרכבת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,דוחות בודק מוסמך עדכניים לכל
המכונות ו/או חיבורי החשמל שלהן בתחנות.

.11

המורשה מצהיר כי ידוע לו כי בדרך כלל קיימת שמירה בשטחים בהם מוצבות
המכונות ,אך על הרכבת לא תחול חובת שמירת המכונות וכי לא תחול על הרכבת
כל אחריות בשל כך לרבות באם המתקנים יינזקו מכל סיבה שהיא.
למען הסר ספק ,מובהר כי לא יחולו על הרכבת כל חובות ע"פ חוק השומרים,
התשכ"ח .1968 -

.12

א.

המורשה יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם תוך כדי ועקב הצבת
המכונות ו/או הפעלתן ו/או עצם הימצאותן במקום לגופו ו/או לרכושו של
כל אדם ו/או גורם כלשהו ,והמורשה יישא בכל נזק ו/או אובדן ו/או
הפסד ,לרבות נזקים ו/או אובדן שייגרם כאמור למיתקן החשמלי אשר
התקין המורשה.

ב

המורשה מתחייב לפצות את הרכבת בגין כל הוצאה שתחויב בה הרכבת
בקשר עם האמור בסעיף זה ובכלל זה גם בגין הוצאה שנוצרה לרכבת עקב
ניסיונות חבלה למכונות ו/או לתחנות ושהסיבה להם היא ניסיון לפריצת
המכונות.

א.

המורשה בלבד הוא שיהא אחראי והוא שישא בכל ההוצאות הכרוכות
בהצבתן ובהפעלתן התקינה של המכונות והמיתקון החשמלי ,על כל
הכרוך בכך ,לרבות אחזקה שוטפת ,תיקון תקלות וכד'( .האחריות תהיה
מלוח החשמל עד למכונות כולל המכונות).

ב.

המורשה י דאג לכך כי המכונות יפעלו באופן שוטף ורצוף ולשביעות רצון
הציבור.

ג.

המורשה מתחייב כי יתקן מכונה מקולקלת תוך לא יאוחר מ –  24שעות
מיום קבלת דיווח על המכונה המקולקלת .לצורך כך מתחייב המורשה
להציג על כל מכונה  ,בצורה ברורה ,את מספר הטלפון לדיווח על תקלות
ולתלונות ולהחזיק מוקד שירות לקוחות שייתן מענה טלפוני לדיווחי
תקלות של לקוחות.

ד.

המורשה מתחייב לשמור על ניקיון המכונות וסביבתן.

ה.

המורשה מתחייב כי במקרה של קבלת תשלום במכונה ללא אספקת
המוצר ,יפצה את הלקוח ,ככל שזה יבחר להתלונן ,בתשלום כספי בגין
התשלום שלא ניתן בגינו מוצר.

א.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת מהוראות החוזה ,מתחייב המורשה לבטח
על חשבונו את המכונות ,ולקיים במשך כל תקופת ההרשאה ,על חשבונו
המלא ,להנחת דעתה של הרכבת ובהתאם להוראותיה ,גם ביטוח נגד

.13

.14
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סיכוני צד שלישי .הביטוח יכלול גם את הרכבת כמבוטח וכן סעיף
אחריות צולבת וסעיף שימנע תביעת שיבוב נגד הרכבת ו/או מי מטעמה.

.15

.16

.17

ב.

נוסח פוליסות הביטוח ותנאיהן טעונים אישור הרכבת .המורשה ימציא
לרכבת לפי דרישתה עותקים מפוליסות הביטוח ,כשהן תקפות .כמו כן
הפוליסות תכלולנה סעיף ,לפיו מתחייבת חברת הביטוח שלא לבטל את
הפוליסות ,קודם שמסרה על כך לרכבת הודעה בכתב שלושים ( )30ימים
מראש ,בדבר כוונתה לבטל הפוליסות .בכל מקרה מתחייבת המורשה
להציג בפני הרכבת תוך חמישה עשר ( )15ימים ממועד חתימת החוזה זה
ובכל מקרה לפני הצבת מכונות כלשהן תעודה מתאימה מחברת הביטוח.
המורשה מתחייב כי תהיינה ברשותה בכל עת פוליסות ביטוח תקפות.

ג.

מוסכם בזאת שאין בעשיית פוליסות הביטוח כדי לפטור את המורשה מכל
התחייבות שהיא כלפי הרכבת ו/או כלפי צד ג' כלשהו.

א.

המורשה מתחייב לסלק את המכונות אל מחוץ לשטח הרכבת בתום
תקופת החוזה או במועד שננקב על ידי הרכבת לפינוי המכונות.
לא עשה כן ,ישלם המורשה סך של  100ש"ח לכל מכונה בגין כל יום פיגור.
הרכבת תהיה זכאית בתום תקופת החוזה ,או עם דרישתה לפינוי המכונות,
לפנות המכונות בעצמה ע"ח המורשה ,ולמורשה לא יהיו טענות בקשר לכך.

ב.

סך התשלום המצוין בסעיף  15א' יהיה צמוד למדד מדד המחירים הכללי
לצרכן כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
כשמדד הבסיס הוא מדד חודש _____________.

א.

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו לפי החוזה  -לרבות סילוק המכונות
מתחנות הרכבת בתום תקופת ההרשאה או לפני כן ,ולרבות תשלום
מדויק של כל התשלומים לפי החוזה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת של
הרכבת לפי החוזה או לפי כל דין ,מפקיד המורשה בידי הרכבת במעמד
חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית ,לפירעון ע"פ דרישה  ,על סך
דמי ההרשאה השנתיים לכל המכונות על פי הצעת המציע במכרז ועל פי
פרוט המכונות המצורף בנספח א' (להלן" :הערבות").
הערבות תהיה בתוקף עד למועד של שלושה חודשים לאחר תום תקופת
ההרשאה.

ב.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא מדד
חודש ________  2019המתפרסם בחודש ______2019

ג.

הרכבת תהיה רשאית לגבות מהערבות כל סכום כפיצוי ו/או לשם החזרת
הוצאה ,שהרכבת נשאה בה בגין או בקשר לאי קיום הוראה או תנאי
כלשהו מהוראות או תנאי החוזה ,מבלי להיזקק לפסק דין ,אסמכתא
משפטית או הוכחת תביעתה כלפי הבנק הערב ,ומבלי לגרוע מזכותה של
הרכבת להפעיל סעד או תרופה אחרים ,המוקנים לה על פי החוזה או על פי
הדין .גבתה הרכבת סכום כלשהו מהערבות ,חייב המורשה תוך שבעה ()7
ימים מיום קבלת הודעה על הגביה ,להשלים את סכום הערבות לסכום
המקורי (בטרם הגביה) בתוספת הפרשי הצמדה כאמור.

ד.

המורשה יישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאות הערבות,
הארכתה ,וכל הנוגע אליה.

א.

המורשה מתחייב להגיש לאישור מראש ובכתב של הרכבת את התמונות
ו/או הכרזות ו/או השילוט שיוצב בחזית המכונות (להלן" :חזית
המכונות") ולרכבת יהא שיקול דעת בלעדי האם לאשר את חזית המכונות
מבלי שלמורשה תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או זכות בשל
כך .לעניין חזית המכונות ,המורשה מצהיר כי ידוע לו שבשטח מסילות
הברזל של רכבת ישראל קיים או שיהיה קיים בעל הרשאה לפרסום
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ב.
.18

א.

ב.

ג.

ה.
.19

ולפיכך מתחייב המורשה כי הצגת כרזה המפרסמת חברה מסוימת תוצב
לכל היותר על חזית המכונות ותהיה של מוצרי המכונות בלבד.
ככל ותחול אגרת שילוט על התמונות ו/או הכרזות ו/או השילוט שיוצב על
גבי המכונות ,יישא המורשה בתשלומה.
המורשה מתחייב התחייבות יסודית ,לא למסור ,או להעביר את זכויותיו
על פי חוזה זה ,או בקשר אליהן ,או לשעבד ,או למשכן ,כל זכות מזכויותיו
על פי החוזה ,או בקשר אליהן וכן לא לשתף אחר או אחרים בהצבת ו/או
תפעול המכונות  ,או בהנאה מהם ,בין שהשימוש או ההנאה מוגדרים ובין
שאינם מוגדרים ,בין שהם תואמים את מטרת ההרשאה ובין אם לאו וכל
זאת אלא אם קיבל לכך אישור מהרכבת מראש ובכתב.
אם המורשה הינו גוף מאוגד הרי בנוסף לאמור לעיל ,המורשה
מתחייב בזה בהתחייבות יסודית שלא להעביר ,או לגרום ,או להסכים
להעברת מניות בתאגיד ,לאחר או לאחרים ,לרבות בין חברי התאגיד,
באופן שיהווה העברת שליטה כמשמעותה בחוק החברות במורשה מבלי
לקבל לכך מראש את הסכמת הרכבת בכתב .הרכבת תוכל לסרב לתת את
הסכמתה ללא צורך במתן הנמקה כלשהי .כן מתחייב המורשה
בהתחייבות יסודית שלא להקצות או להנפיק מניות בין לחבריו ובין
לצדדים שלישיים ,לא לשעבד ,לא להמחות ולא לעשות שום עסקה שהיא
במניותיו ללא קבלת הסכמת הרכבת מראש ובכתב שתפעל לפי שיקול
דעתה המוחלט.
אין האמור בהסכם זה בא להגביל את זכותה של הרכבת להעביר זכויותיה
וחו בותיה לפי החוזה ,כולן או מקצתן ,למי שתמצא לנכון מבלי להיזקק
להסכמת המורשה.
על אף האמור בסעיף זה ,מובהר כי המורשה יהיה רשאי לתפעל את
המכונות המוכרות גלידות ושלגונים בתחנות באמצעות מי מטעמו.

ויתור על זכויות
שום ויתור ,הנחה ,קבלת תשלום כלשהו ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה
מצד הרכבת או מי מטעמה לא ייחשבו כויתור על זכויותיה ולא ישמשו
כמניעה לתביעה ,אלא אם ויתרה הרכבת על זכויותיה במפורש ובכתב.

.20

עובדי המורשה
20.1

20.2
20.3

20.4

המורשה מתחייב בהתחייבות יסודית לתת את השירות נשוא החוזה
באמצעות מספר מספיק של עובדים ,כך שהשירות יהיה שוטף ורציף
ולעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל חוק ,תקנה ,צו ,או הוראה החלים על
המורשה ו/או עיסוקו.
המורשה חייב לקבל את אישורו המוקדם של קצין בטחון הרכבת כתנאי
מוקדם להעסקתו של כל עובד במתחם כשלצורך כך ימסור המורשה את
כל הפרטים הנדרשים ע"י קצין הביטחון האמור.
הרכבת תהיה רשאית לדרוש מהמורשה כי עובד/ים מסוים/ים של
המורשה לא יתנו שירות מטעמו על פי חוזה זה וזאת מסיבות בריאותיות,
היגייניות ,ביטחוניות ,הבטחת שלום הציבור או מטעמי התנהגות פסולה
של העובד או מסיבות אחרות ,והמורשה מתחייב בהתחייבות יסודית
לבצע את הוראות הרכבת מיד לאחר שנדרש לעשות כן  ,וללא כל ערעור .
הרכבת לא תהיה חייבת לפצות את המורשה בדרך כלשהי בגין הפסדים או
נזקים שנגרמו לו בשל הדרישה להרחקתו של עובד כנ"ל והאחריות כולה
לתוצאות הרחקתו של העובד תחול על המורשה.
המורשה מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי הוא ישא וישלם על חשבונו
העסקת
את כל התשלומים  ,והמיסים החלים על מעביד ,בקשר עם
עובדים ו/או עובדיו ,וכל מי מטעמו ,וכי אין ולא יהיו בינו ובין מי מעובדיו,
שליחיו ,או המורשים מטעמו ,ובין הרכבת ,יחסי עובד ומעביד כמשמעותם
על פי כל דין .אף על פי האמור לעיל ומבלי לגרוע מכך ,הרי אם נקבע ע"י
ביהמ"ש ו/או ביה"ד המוסמך ,כי עובד כלשהו הינו עובד של הרכבת ,כי אז
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יפצה וישפה המורשה את הרכבת מיד ,על כל כספים שהם שתשלם
הרכבת בקשר עם כל החלטה כזו.
.21

פיצוי מוסכם
בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן ,ישלם המורשה לרכבת פיצוי
מוסכם כמפורט:
 21.1קיבל המורשה התראה על מכונה לא תקינה ולא תיקן את הטעון תיקון
במכונה תוך  72שעות ממועד קבלת התלונה ,ישלם המורשה פיצוי מוסכם
של  ₪ 1,000לכל יום עד למועד תיקון התקלה במכונה.
 21.2קיבל המורשה הנחיה מהרכבת להעתיק מיקום של מכונה כלשהי למקום
אחר ולא ביצע את ההעתקה תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההנחיה ,ישלם
המורשה פיצוי מוסכם של  ₪ 500לכל יום עד למועד העתקת המכונה.
במקרה כאמור ,תהיה הרכבת רשאית להעתיק המכונה בעצמה ולחייב את
המורשה בעלות ההעתקה בנוסף לחיובו בפיצוי המוסכם כאמור לעיל.
 21.3סיכמו הצדדים להציב מכונה בתחנת רכבת חדשה (שאינה נכללת
בנספח א' הרצ"ב לחוזה זה) והמורשה לא הציבה בתחנה עד חודש ימים
מהיום בו סוכם כי תוצב ,ישלם המורשה לרכבת פיצוי מוסכם בסך 1,000
 ₪למכונה לכל יום איחור בהצבת המכונה לאחר תום החודש האמור.

.22

קיום הוראות
על אף האמור בכל הוראה מהוראות החוזה חייב המורשה ,בהיות המכונות
בגבולות תחנת הרכבת ומסילות הברזל ,למלא אחרי כל הוראה של הרכבת,
עובדיה ,נציגיה והבאים מכוחה אשר פורסמה או ניתנה ואשר תפורסם או תינתן,
מזמן לזמן ,בתוקף סמכויותיה החוקיות לפי כל דין שיהיה בתוקף באותו זמן.

.23

היעדר פיצוי.
המורשה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או הנחה ו/או הקלה כלשהי ,הקשורה או
הנובעת מהפחתה של תנועת הנוסעים ,או אי תנועת רכבות ,או חלקן ,מכל סיבה
שהיא ,ובין היתר עקב שביתה  ,השבתה ,הפסקת עבודה חלקית ,עיצומים ,הפגנות,
חבלה ,פעולות ו/או חשש לפעולות פח"ע ,שיבושים ,תקלות ,שימוטים ,קלקולים
או ליקויים טכניים אחרים ,כוח עליון ,וגם מכל סיבה אחרת ,בין שהסיבות הנ"ל
תלויות ברכבת ובין שאינן תלויות ברכבת.

.24

כתובות הצדדים
א.

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה תהיינה - :
הרכבת  -רכבת ישראל בע"מ ,ת.ד 757 .לוד 7136801
המורשה  -כמפורט במבוא בחוזה זה.

ב.

כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ"ל בדואר רשום ,תיחשב
כאילו הגיעה לתעודתה לאחר  72שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח
בדואר .על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או
במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם ,ומועד המסירה הוא שיקבע.
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ולראיה באו הצדדים על החתום :

_________________________
רכבת ישראל בע"מ

_______________________
המורשה

אני________________________________הח''מ ,עו''ד_____________________ מרחוב
___________________כבא כוחו של המורשה מצהיר בזאת כי ההחלטה של המורשה
לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין ,וכי החותמים על חוזה זה מוסמכים לחתום עליו וכי
חתימת המורשה כאמור מחייבת אותה על פי כל דין.

____________________
תאריך

______________________________
עו"ד
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נספח א'  -רשימת תחנות רכבת להצבת מכונות לאביזרי סלולר
 תל אביב ההגנה – בסמוך למדרגות הדרומיות היורדות לרציפים 1-2
 תל אביב האוניברסיטה – בסמוך לעליה לרציף 1-2
 רחובות – ממערב ובסמוך למזנון
 תל אביב השלום – ברציף 1

לרכבת שמורה הזכות לבקש הצבת מכונות בתחנות נוספות ו/או לדרוש העתקת
המכונות האמורות לעיל למיקומים אחרים בתחנה.

\I:מכרזים\מכרזים  - 190401\2019מכונות אוטומטיות לממכר אביזרי סלולר\דוגמת חוזה  -מכרז מכונות

אוטומטיות לאביזרי סלולר.docx

10

נספח  -תצהיר בהתאם להוראת חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

הנני משמ ש כ__________________ במורשה ונותן תצהירי זה בשמו ,מכוח היכרותי את
העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע.

.2

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הינם כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – ( 1976להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,וכן כמשמעותם בחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :חוק שוויון זכויות").

.3

אני מצהיר בזאת כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי
( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א ( 1991 -להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק
שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר מינימום");
או
הנני מצהיר כי המורשה ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ,אולם נכון למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
או

הנני מצהיר כי המורשה ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ,על פי הפירוט בטבלה דלהלן ,וכי במועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז טרם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
מס"ד

פירוט העבירה
[מספר סעיף ושם החוק הרלבנטי]

תאריך ההרשעה
[חודש ושנה]

1
2
3
4

.4

אני מצהיר בזאת כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן:
"חוק שוויון זכויות") לא חלות על המורשה.
או
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הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המורשה והוא מקיים אותן ,ובמידה
והוא מעסיק יותר מ 100-עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המורשה
מצהיר ומתחייב גם כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך ,לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

או לחילופין
כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,קיבל ממנו הנחיות בעניין
ופעל ליישומן.
לצורך סעיף  6הנ"ל" ,מעסיק" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.
המורשה מתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנכ"ל
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז.
.5

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

חותמת חברה __________

תאריך ________

חתימת מורשה/י חתימה ________________
אישור

הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח'
___________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות
מספר ___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_______________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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