
 

 28/2018מכרז  הסכם
 

 2018שנת חודש _____ב_____  ביום ירושלים,שנערך ונחתם ב
 

 תאגיד השידור הישראלי :בין
 500501952ח.מ.    

 , תל אביב6מרח' קרמינצקי              
 ותפעול רן היילפרן, סמנכ"ל הכספיםולדד קובלנץ, מנכ"ל, מר  א באמצעות  

 
 ;צד אחדמ        "התאגיד"(: להלן) 

  
 ______________________ :לבין

 צעות ה"ה______________באמ 
 _______________ח.פ./ת.ז. 
  טלפון __________________ 
 מייל ________________ 
 ________________מרחוב  

 
 ;מצד שני         "(הקונה)להלן: " 

 
במות הרמה, : המצוי בשטח מתחם החוטים ברוממה, ירושלים בציודזכויות בעלות  תאגידלו  הואיל

פנסים, מצלמות, נגרר )כולל טסט(, מזגנים עיליים, מיכל סולר, צלחות לוויין, מדפסות,  עגלות
 ;"(הציוד)להלן: ", מדפסי ברזל, צ'ילרים ועודמוניטורים, אביזרי חשמל

 

, התאגיד פרסם מכרז  20.11.2018בתה מיום ובהתאם להחלטת וועדת בלאי של התאגיד בישי והואיל 
 למכירת הציוד; 28/2018מס' 

(, AS-IS)במצבו דהיום  המוכר את הציוד אתמהקונה לרכוש הציע  28/2018במסגרת מכרז  והואיל
ועדת וכשהוא נקי מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא, משכון או זכות צד שלישי כלשהו, 

 ____;ישיבתה מיום של הקונה כהצעה הזוכה בהמכרזים של התאגיד בחרה בהצעתו 
 

 :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם גופו.

 הצהרות הקונה .2

  :, מאשר ומתחייב כדלקמןהקונה מצהיר 2.1

 .בו מצוי הציוד סייר באתרכי הוא  2.1.1 

 .  AS IS -כי הוא בדק את הציוד ומצא אותו מתאים לצרכיו במצבו כמות שהוא 2.1.2

 או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום צורה שהיא על כמות הציוד,  ידוע לו כי התאגיד   2.1.3 

 מצב הציוד, תקינות ו/או שלמותו.   

 ו לעניין טיבו של הציוד ו/או מצבו הפיזי או מי מטעמו לא יצר בפניו מצג כלשה התאגיד 2.1.4 

 ו/או המשפטי ומוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה תביעה או דרישה בגין מצב   

 לרבות לעניין כל פגם ואו אי התאמה ו/או טעות ו/או הטעיה ו/או כל טענה  הציוד.  

 אחרת.  

התמורה שתשולם בעבור רכישת הציוד מוצעת בין היתר לאור העובדה כי לא הוצגו בפני  2.1.5

 AS IS, WHEREהקונה מצגים כלשהם בדבר מצבו של הציוד וכי הציוד נמכר במצבו 

IS . 



 

 

 

וכי  17:00בשעה  27.12.2018ידוע לקונה כי הוא חייב לפנות את הציוד  לא יאוחר מיום   2.1.6
איחור בפינוי הנכס ללא אישור מראש ובכתב על ידי סעיף זה הוא סעיף יסודי בהסכם.  

  לכל יום.₪  2,000 -המוכר יזכה את המוכר בפיצוי בסך השווה ל

ונעת ממנו להתקשר בהסכם זה ולבצע את אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת המ 2.1.7
הקונה מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין,  הוראותיו.

לרבות רישיונות, היתרים, תעודות, ביטוחים, הסמכות והכשרות הנדרשים לשם 
התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. הקונה מתחייב להחזיק מסמכים 

לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים לתאגיד בכל עת  תקפים כאמור
 שיידרש.

 

הקונה מתחייב להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל   2.1.8
 צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לפעול בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  קונההמובהר כי נכונותן של הצהרות  2.1.9
צהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד בהסכם זה. אי נכונות ה

 שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד היועץ.

 המכר .3

את  תאגידהלקונה והקונה רוכש בזאת מאת את בז מוכרתאגיד הבכפוף לאמור בהסכם זה,  3.1

נסתר, בין שקיים במועד חתימת (, כולל כל פגם בו, בין גלוי ובין AS-ISבמצבו כפי שהוא ) הציוד
אינו אחראי בשום  תאגידהסכם זה ובין שייגרם לאחריו עד למועד העברת הבעלות בציוד. ה

 צורה שהיא על כמות הציוד, מצב הציוד, תקינותו ו/או שלמותו.

בשעה  27.12.2018מועד פינוי הציוד ממתחם החוטים יתואם בין הצדדים ולא יאוחר מיום  3.2
17:00 .  

מכל מין וסוג שהוא ומכל עילה  ציודבמוותר בזה על כל טענת פגם ו/או אי התאמה הקונה  3.3
 .שהיא

 

 ביטוח .4

כוללים את המתחייב לערוך את הביטוחים  לפי הסכם זה, הואהקונה מבלי לגרוע מאחריות 
יציג לו את הקונה . לבקשת התאגיד, פינוי הציודלצורך  הכיסויים והתנאים הנדרשיםל כ

 פוליסות הביטוח כתנאי לחתימה על החוזה.

 

 התמורה  .5

ן או זכות משכו, שעבוד, עיקול זכויות הבעלות בציוד כשהציוד נקי מכל חובמלוא בתמורה לרכישת 
 התמורה(. –)להלן  ₪ ___ _______הקונה לשלם למוכר סך של ____ צד שלישי כלשהו מתחייב

דרש הקונה לשלם יעפ"י דיני מס ערך מוסף ומשכך לא ילהסרת ספק מובהר כי המוכר אינו עוסק 
 מע"מ בנוסף לתמורה ולא תוצא חשבונית בגין התשלום האמור אלא אך ורק קבלה.

או  תאגיד השידור הישראלי לפקודת בנקאי ביום לקיחת הציוד בצ'ק בתשלום אחד,  התמורה תשולם
)העברה  תאגיד השידור הישראליע"ש  , 394בנק הפועלים סניף  43448בהעברה בנקאית לחשבון 

  .הבנקאית תאושר לפני לקיחת הציוד על ידי המוכר(

 

 

 

 



 

 

 

 תרופות .6

 יהיה באחריותשייגרם כתוצאה מפירוק הציוד לרבות פגיעה בשלמות האתר בו מצוי הציוד, כל נזק 
 .ן את הנזק האמורקבנוסף לזכותו לדרוש מהקונה לתתאגיד בפיצוי כדין ת הויזכה א הקונה

 

 כללי .7

אם ייערך רק המוסכם בין הצדדים. שינוי בהוראות הסכם זה יהיה בר תוקף את כל הסכם זה ממצה 
 בכתב ויחתם כדין ע"י הצדדים.

אלא אם ייעשו במפורש ובכתב  ,מנעות או השתקימנעות מפעולה לא יחשבו כויתור, היכל ויתור או ה
 חתם על כך מסמך מחייב בין הצדדים.יוי

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

   

 הקונה        התאגיד     

 

 


