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 הסכם לרכישת רכב עבודה 

 שנת ____________לחודש  _________ ביום  _____________ שנערך ב 

  ___________ ת.ז/ ח.פ  ________________  בין המוכר: 
  ____________________ מרח׳ 

  ______________ ; פקסימיליה:  ___________ :טלפון
  ____________________ דוא״ל: 

 (."המוכר")להלן: )
 ;מצד אחד

  ________________________ , ח.פ.רשות הניקוז שורק לכיש לבין הקונה: 
 כתובת _________ מ

  ______________ ; פקסימיליה  ___________ :טלפון
  ____________________ : דוא"ל

 ("הרשות"או  "הקונה")להלן: 
 

 

עבור  לשימוש  חדש    עבודה  רכבי  ( לרכישה  "המכרז")להלן:    3008מכרז פומבי מס'    הרשות פרסמה ו הואיל: 
 .("הרכב"על פי המפרט המפורט במכרז )להלן: הרשות עובדי  

לביצוע    הצעה,  רשותובחינה זהירה של החוזה ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש לוהמוכר, אחרי עיון   והואיל:  
המוכר מהווה חלק    ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז )הצעת

 בלתי נפרד מחוזה זה(; 

 הזוכה.   וועדת המכרזים החליטה על קבלת הצעתו של המוכר והכריזה על הצעת המוכר כהצעה והואיל:  

 של: )א( רכב יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשהוהמוכר מצהיר בזאת ומתחייב כי הינו  והואיל:  
 (."הרכב")להלן: תוצר ____________ דגם _____________   מסוג _______________

 . והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות והואיל:   
 

 :הותנה והוצהר כדלקמןפיכך הוסכם , ל

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1

 תקופת ההתקשרות הינה עד למילוי כל התחייבויות המוכר המפורטות בחוזה זה.   .2

בתנאים .3 הרכב  את  המוכר  מאת  לרכוש  מתחייב  והקונה  הרכב  את  לקונה  למכור  מתחייב  ובמועדים   המוכר 
 . המפורטים להלן בהסכם זה

הצעתו במכרז    חדש ותואם את  ואממנו במסגרת חוזה זה כשה   מןאת הרכב שהוז  רשותלספק ל  המוכר מתחייב .4
 .ובכלל זה עומד במפרט הנדרש לרכב והמופיע במסמכי המכרז

ימי עבודה   3מרגע ביצוע הזמנה מאושרת וחתומה. יובהר, כי איחור בן  יום    30תוך    רשותמוכר יספק את הרכב ל .5
בסך    קנס  אחריו  יגרור  הרכב  באספקת  מהתמורה  לכל₪    500ומעלה  יקוזז  אשר  איחור,  למוכר    יום  המגיעה 

המסמכים הנדרשים ולרבות   ביחד עם תעודת אחריות מלאה ומקיפה וכל  רשותבמסגרת חוזה זה. הרכב יסופק ל
מצויד באופן מלא לפי המפרט    ואאשר ה כ  רשותל  רישוי הרכב ותשלום כל המיסים על חשבון המציע. הרכב יימסר

 לנסיעה.  ןוההסכם ומוכ 

ימים לפני מועד    3ימים מהיום בו הודיע המציע על מועד אספקת הרכב או    7מועד פירעון החשבוניות יהיה תוך   .6
 האספקה, לפי המאוחר מביניהם. . 
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  ת כבעל  מהנרש  הרשות  לידי המוכר הוא הצגת פלט רישום המעיד כיהעברה בנקאית    /תנאי למסירת ההמחאה   .7
 הרכב.

 .  מתחייב הקונה לשלם למוכר סך של ____________ ₪ לרכבתמורת  .8

ו/או טענה מכל    המוכר מצהיר בזאת כי הרכב חדש ונקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או תפישה ו/או תביעה .9
 צד ג' כלשהו. 

של .10 מינימלית  לתקופה  הרכב,  עבור  אחריות  שירותי  לרשות  יספק  עד    36   המוכר  או  ק"מ,    100,000חודשים 
 . הרכב בפועל לשביעות רצונה המלאה של הרשות שתחילתם במועד אספקת

לקויים,  .11 יימצאו  ו/או חלקים אשר  ציוד  כל    במהלך תקופת האחריות, המוכר מתחייב לתקן או להחליף בחדש 
זמן של    על כך ולא יאוחר מפרק הרשות פגומים או בלתי תקינים ברכב. כל חלק פגום יוחלף בחדש מיד עם הודעת

 לעניין אי תקינות הרכב או כל חלק בו תהא סופית ותחייב את המוכר.   הרשותשעות. קביעת  24

המוחלף   תיקן המוכר ו/או החליף במסגרת התחייבותו חלק לקוי או פגום יחול מנין תקופת האחריות על החלק  .12
 או המתוקן, מיום ביצוע התיקון או ההחלפה. 

 המוכר יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה הנ"ל.  .13

 הרשות. למען הסר ספק, תיקונים והחלפת חלקים הכלולים בתקופת האחריות יהיו ללא תשלום מצד   .14

בפועל של    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המוכר אחראי לכל תשלום הנובע מהיותו בעל הרכב עד ליום המסירה   .15
להרכ של הרכברשותב  בפועל  מיום המסירה  הקונה,  רשותל  . החל  על  כל האחריות  נזקים   תחול  תיקון  לרבות 

שלישיים וכיוצ"ב והכל לאחר    שנגרמו עקב השימוש ברכב )שלא במסגרת האחריות הנ"ל(, אחריות כלפי צדדים
   .רשותמועד מסירת הרכב ל

באמצעותו    הקונה מצהיר כי הוא אחראי החל ממועד המסירה על כל פעולה שתעשה ברכב ו/או על ידי הרכב ו/או  .16
 וכי חובת עריכת הביטוח חלה עליו. 

ולמסור   הרשותולהעביר את הבעלות ברכב ע"ש    רשותהמוכר מתחייב להודיע למשרד הרישוי על מכירת הרכב ל  .17
 לות.  אישור על העברת הבעהרשות בידי 

 :ולפיכך באו הצדדים על החתום

 חתימת המוכר: 
 ______________________ 

 חתימת המוכר, באמצעות מורשה חתימה + חותמת החברה
 שם מורשה החתימה: ____________ 

 ת.ז.:_____________________ 
 מען בתעודת הזהות: _____________ 

 

 אישור עו"ד )במקרה בו המוכר הוא תאגיד( 
 ו"ד _____________, מאשר בזאת כי ה"ה ______________, ת.ז. ____________, אני הח"מ, ע 

 המוכרים לי אישית, מוסמכים להתחייב בשם ________________,ח.פ. _______________. 
 תאריך: ____________________ חתימה וחותמת עו"ד: __________________

 

 )הקונה(: הרשותחתימת  
 ___________________   _______________________ 

 דני מורביה, יו"ר   , מנכ"ל שלום יפרח
 


