
 

 

 הציודהסכם למכירת 

 שנערך ונחתם ביום _______ לחודש _______ שנת _______ 

 

  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  בין:

  520036450ח.פ.   

 , תל אביב40יצחק שדה  מרחוב

 ;מצד אחד        "(המוכר)"  

 

  ]שם הרוכש[  לבין:

 ]מספר רישום[

 ]מען[

 ;מצד שני        "(רוכשה")  

נספח המפורט ב של מעבדת ריח הציודהרשום והמחזיק כדין של ם בעליהוהמוכר מצהיר כי הינו  :הואיל
 .("הציודלהסכם זה )" א'

 מהמוכר;  ציודמעונין לרכוש את הרוכש והרוכש לציוד והמוכר מעונין למכור את ה :והואיל

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה כדלקמן:

 כללי .1

 נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי 1.1

 .כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן 1.2

 הצהרות הצדדים  .2

נקי מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או תביעה ו/או ציוד המוכר מצהיר ומתחייב כי ה 2.1
 .תפישה ו/או זכויות צד ג' כלשהן

החיצוני, הפנימי והמכני, את טיבו ואת התאמתו  ומצב , אתציודמצהיר כי בדק את ה רוכשה 2.2
במצב תקין וטוב לשביעות רצונו המלאה, מתאים לצרכיו ציוד למטרותיו, ומצא כי ה

כפי שהוא " As Is" ובמצברוכש ימסר לידוע לרוכש והוא מסכים לכך כי הציוד י ומטרותיו.
הרוכש פוטר את המוכר מכל אחריות ומוותר מכל טענה  .)כהגדרתו להלן( מסירההבמועד 

  הקשר זה. ו/או דרישה ב

ובין אם  יםהתאמה של הציוד, בין נסתר-איפגם, ליקוי או תהיה כל טענה בדבר לרוכש לא  2.3
 . התאמה-איפגם, ליקוי או בנוגע להעלמת , ולא תהיה לא כל טענה כלפי המוכר לא

ובכלל זאת הכספיות  ולמילוי כל התחייבויותיסית הרוכש מצהיר כי הוא בעל יכולת פיננ 2.4
 . ים הקבועים בהסכם זהמועדאופן ובבנקבעה בהסכם זה, שהתמורה תשלום 

 ברת הציוד הע .3

רוכש את הציוד למוכר בזאת הסכם זה, המוכר תשלום התמורה בהתאם לתנאי בכפוף ל 3.1
 .את הציוד מאת המוכרזאת ברוכש  רוכשוה

יותר מאוחר כפי שיוסכם על הצדדים מראש ביום חתימת הסכם זה או  רוכשימסר ליהציוד  3.2
, "(מועד המסירה)" על הסכם זה חתימההמיום ום י 7-לא יאוחר מובכתב, אך בכל מקרה 

 מועד המסירה. מא יאוחר וזאת בתנאי שהמוכר קיבל את מלוא התמורה בגין הציוד ל

כאשר נאות חובב ות הסביבה ביהיה אתר החברה לשירותי איכו של הציוד מסירתמיקום  3.3
ייעשו  רוכשההובלה, הנפה, העמסה והעברתה לפריקה, אריזה )ככל שיידרש( וכן כלל הוצאות 
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יהיה  של הציוד ובפרט שהמוביל/המניף רוכשאו מי מטעמו ועל חשבונו של ה/ו רוכשה ידי לע
 ציודשל היעבור תדריך בטיחות טרם ביצוע האיסוף וההובלה ובעל הרישוי כנדרש בחוק 

ויהיה מצויד בציוד בטיחות נדרש )נעליים סגורות, כובע מגן, משקפי בטיחות וביגוד עם 
 .(שרוולים ארוכים

נמסר על מסירת הציוד לרשותו. בכפוף לחתימת המוביל  ,הציוד יימסר למוביל מטעם הרוכש 3.4
ול או בקשר לאובדן, קלקהציוד לרשות המוביל, לא תהיה כל טענה של הרוכש כלפי המוכר 

 נזק לציוד.

 תמורה .4

של __________ ש"ח סך הרוכש ישלם למוכר בגין הציוד במועד חתימה על ההסכם  4.1
 "(. התמורה") בתוספת מע"מ כדין )במילים: ____________שקלים חדשים(

ימים  7-אוחר ממקרה לא י ובכל בכתב ככל שמועד המסירה אשר יוסכם על ידי הצדדים 4.2
  לעיל( תשלום התמורה ישולם באופן הבא: 3.2ממועד חתימה על ההסכם )כאמור בסעיף 

מסכום התמורה ישולם על ידי הרוכש במעמד חתימה  20%המהווה  ₪סך של ______  .א
 על הסכם זה באמצעות העברה בנקאית. 

-מ יאוחרמסכום התמורה ישולם על ידי הרוכש לא  80%המהווה   ₪סך של ______  .ב
 ., וזאת באמצעות העברה בנקאיתזה ימים ממועד חתימה על הסכם 7

על ידי בפועל יובהר בזאת כי מסירת הציוד תתבצע אך ורק לאחר קבלת התמורה במלואה  4.3
  .לחברה המוכר

 תרופות .5

מוסכם בזאת כי במקרה של הפרה יסודית של ההסכם, הצד הנפגע יהיה זכאי לפיצוי מוסכם  5.1
 .רת ההסכםמתמו 10%בשיעור 

 מועדים הנקבעים בהסכם הינןלצורך סעיף זה התחייבויות הרוכש לשלם ולאסוף את הציוד ב 5.2
 . עם הרוכשהתנאים היסודיים להתקשרות 

 7לעיל במקרה של הפרה של ההסכם אשר לא תוקנה תוך  5.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.3
 7ימים מיום ההודעה ביחס להפרה כאמור, הצד הנפגע יהיה רשאי לבטל את ההסכם בתום 

 ימים כאמור.  

 שונות .1

חודית לדון בכל סכסוך הקשור ילבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הי .1.1
 להסכם זה.

 זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם.ל שינוי או תוספת להסכם כ .1.2

ויתור על וויתור של אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב כ .1.3
כל הפרה לאחר מכן של אותה הוראה או של הוראה אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם 

 ידי אותו צד.-תם עלמי מהצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונח

הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב כל  .1.4
ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל  3כאילו הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך 

שעות ממועד  24, תוך דואר אלקטרוני או בפקסואם נמסרה ביד, בעת מסירתה, ואם שוגרה ב
  יגורה.ש

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

____________________________ 
 ]שם הרוכש[

____________________________ 
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
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 נספח א'

 הציוד

 הערות  כמות  תאור מוצר מק"ט

T0900005  Olfactometer TO evolution 4FC 1   

 EPD10000  EPD Sample Predilution System 1   

 BOOOO272   Compressor CalrPrime 360-10 DA/bOX 1   

F0010002  Notebook for controlling the Olfactometer  1   

 Grade ISO-17025 60 ppm Butanol in Nitrogen 2 צילנדרים

אחד 

פתוח, 

שניהם 

 פגי תוקף

6MNT758   שקיותNalophan    90 מוכנות לדיגום    

 1  נלופאן גליל  נלופאן גליל

 נשארה

כמות לא 

 ידועה 

  1 שולחן שולחן

 


