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 בינלאומיים והובלה קניה שירותי הסכם

 

 ____________ב__________________  ביום שנערך

 

 

 

 

 342694759 מורשה עוסק דימשיץ דוד   :בין

 תקווה פתח 41 הסיבים' מרח   

   Email :office@dd-cargo.com 

 

 ("הקבלן: "להלן)        

 ____________ פ.ח\.ז.ת______________________    :לבין

 ' _____________________________________מרח   

   Email : 

 

 

 "(המזמין: "להלן)        
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 בינלאומיים והובלה מהיצרן קניה ויכולת קשרים, ידע בעל והקבלן  :הואיל

 

 הקבלן של שירותיו את לרכוש מעוניין והמזמין  :והואיל

 

 

 

 :כדלקמן והותנה הוסכם לפיכך

 :המבוא

 .ממנו נפרד בלתי חלק יהווה זה להסכם המבוא .1

 

 .בלבד ההסכם לפירוש להוסיף בא הסעיפים כותרת .2

 

 .המינים לשני מדבר אך, בלבד נוחות לצורך זכר בלשון נכתב זה הסכם .3

 

 

 :ההזמנה אופן

 או\ו מיצרן "(סחורהה: "להלן) סחורה של רכישה עסקת לבצע הקבלן של כוחו את מייפה המזמין .4

 ."(הספק:"להלן) בסין חנות או/ו ספק

 

 של המוניטין טיב, נאמנותו, סחורתו איכות את בודק, ספקה את שבוחר זה הוא המזמין כי מוסכם .5

 . הסחורה עבור יוצרים זכויות לרבות, הספק
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 .מהספק מזמין הוא אותה הסחורה לטיב הבלעדי האחראי יהיה הוא כי מצהיר המזמין .6

 
, הסחורה לטיב בקשר וסוג מין מכל טענה או/ו תביעה או/ו דרישה כל על מוותר הוא כי מצהיר המזמין .7

 . הספק של המוניטין טיב, ספקה נאמנות, הסחורה איכות

 
 '.וכד כמות, סחורהה רכיבי סחורהה אודות המידע כל את הקבלן בפני לפרוס מתחייב המזמין .8

 
 להבאת כלשהם אישורים נדרשים האם בדיקה לצורך ישראל המדינה רשויות מול בדיקה יבצע הקבלן .9

 . ארצה סחורהה

 
 הוצאת לצורך נפרד הסכם יערכו והמזמין הקבלן, אישורים דורשת הסחורה הבאתו במידה כי מוסכם .10

 ויהיה ארצה סחורהה מהבאת פטור יהיה הקבלן, הצדדים בין ייכרת לא כאמור והסכם במידה. אישור

   .זה הסכם פי על זכויותיו על כמוותר יחשב והמזמין .זה הסכם פי על התחייבותו מכל פטור

 
 . ארצה להביא המזמין מבקשת אותה הסחורה את להביא לסרב רשאי יהיה הקבלן .11

 
 על יחולו אשר והגבלות מיסים תשלומי ,ביטוח תשלומי ,האחסנה, ההובלה אופן את יעריך הקבלן .12

 .מחיר הצעת למזמין ויעביר ארצה הסחורה הבאת

 
 לגובה פרט ארצה הסחורה הבאת עלויות את המזמין בפני לפרוס חייב יהיה לא הקבלן כי מוסכם .13

 .סיםיהמ תשלומי

 
 . עבודה הזמנת למזמין ישלח הקבלן, המחיר הצעת את יאשר שהמזמין לאחר .14

 
 אחרת הצדדים בין סוכם אלא, עבודה הזמנת לתבק לאחר מיד יעשה הקבלן שירותי עבור התשלום .15

 .העבודה בהזמנת תובא זאת והסכמה וכתב מראש

 
 . הספק מן הסחורה בקבלת בבירור לראות ניתן יהיה אותו חזותי פגם כל על למזמין ידווח הקבלן .16
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 הוראות לקבלת עד ההזמנה בביצוע ימשיך לא הקבלן ,בסחורה החזותיים הפגמים על הדיווח לאחר .17

 .המזמין ידי על בכתב מפורשות

 
 מלוא תשלום לאחר רק ומאחסן ארצה מוביל, הספק אצל הסחורה את קונה, ההזמנה את מבצע הקבלן .18

  .המחיר להצעת בהתאם התמורה

 
 .התמורה מלוא את ישלם לא והמזמין במידה זה הסכם פי על מהתחייבותו פטור יהיה הקבלן .19

 
 .הקבלן ממחסני הסחורה את לאסוף אחראי המזמין .20

 
 .נוספת עלות ללא קלנדארי חודש הקבלן במחסני תשמר היא, הסחורה את אוסף אינו והמזמין במידה .21

 
. מ"מע בתוספת לחודש מרובה למטר₪  50 תמורת הקבלן במחסני הסחורה תשמר שני מחודש החל .22

 לצדדים, ארצה הגעתה מיום שני מחודש החל ,למכירה הסחורה את להציע רשאי יהיה הקבלן

 לצדדים מהמכירה תקבלת אשר התמורה. שלישיים הצדדים ידי על שיוצע המרבי במחיר שלישיים

 הסחורה אחסון עלות את תכסה לא והתמורה במידה .האחסון דמי קיזוז לאחר למזמין תועבר שלישיים

 . האחסון דמי את להשלים חייב המזמין יהיה הקבלן במחסני

 

 הסחורה את ףואסי לא והמזמין ארצה הבאתה מיום שלישי חודש תוך רתימכ לא והסחורה במידה .23

 המזמין .הסחורה את להשמיד רשאי יהיה הקבלן, לעיל 22 בסעיף במפורט האחסון דמי תשלום לאחר

 אל ישלח הקבלן. הקבלן של במחסניו אחסון חודשי שני עבור התמורה מלואה את לשלם חייב יהיה

 רשאי יהיה הקבלן, האחסון עלות את ישלם לא והמזמין ובמידה האחסון דמי עבור חשבונית המזמין

 . התשלום דמי גביית לצורך קצוב סכום על בתביעה לפועל להוצאה לפנות

 
 
 

 :הקבלן התחייבויות
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 בין הסחורה קבלת בעת התגלה אשר, בסחורה נסתר נזק או/ו פגם כל על אחראי יהיה לא הקבלן  .24

 . הקבלן ידי על הטובין של אחסנה או/ו הובלה טרם עוד היה הנסתר הנזק אם

 

 בהתאם המזמין אישר אותו החזותי לפגם פרט, פגם כל ללא ארצה הסחורה את להביא מתחייב הקבלן .25

 . מוסתר פגם או/ו לעיל 17 לסעיף

 
 אחסנה או/ו הובלה עקב גרםנ  כי להבין ניתן בירור אשר פגם עבור המזמין את לפצות מתחייב הקבלן .26

 האחריות גבול אך .הסחורה של באריזה םפג באמצעות לראות ניתן יהיה הדבר. רשלניים הסחורה של

 . זה הסכם פי על המזמין ישלם אותה התמורה סכום על יעלה לא זה סעיף לצורך

 
 יעלה לא זה סעיף לצורך האחריות גבול אך, הסחורה אובדן עבור המזמין את לפצות מחייב הקבלן .27

 .זה הסכם פי על המזמין ישלם אותה התמורה סכום על

 
 הסחורה ואספקת במידה אומנם, הסחורה של ההספקה מועדי על למזמין דיעלהו מתחייב הקבלן .28

 .זה עיכוב בשל למזמין סוג או מין מכל פיצוים למזמין ישלם לא הקבלן מתעכבת

 
 . ההזמנה ביצע תחילת לאחר נוספים סכומים לדרוש לא מתחייב הקבלן .29

 

 

 

 :עליון כוח

, מהפכה, הסגר, מגפה כגון, הקבלן בשליטת אינו אשר עליון מכח הנובע ההזמנה בביצוע עיכוב כל .30

 . ההסכם כהפרת ייחשב לא' וכדמ מלחמה, שביתה

 

 :שיפוט

 . 1981- א"תשמ, הצרכן הגנת חוק לרבות ישראל מדינת דיני הם זה הסכם על החלים הדינים .31
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 . בלבד מרכז במחוז המוסמכים המשפט לבתי מוקנית תהיה המקומית הסמכות .32

 

 

 :הודעות

 
 . האלקטרוני הדואר כתובות לרבות, זה הסכם ברישא מפורטכ יהיה הצדדים כתובות .33

 

 .משלוח מיום ימים שלושה לאחר שהתקבל כמכתב ייחשב אלקטרוני בדואר יישלח אשר מכתב .34

 

 

 .שליחתו מיום ימים 7 לאחר שהתקבל כמכתב ייחשב רשום דואר מכתב .35

 :כללי

 בין בכתב והן פה בעל הן אחר מצג כל, קודם הסכם כל את ומבטל סופי הסכם מהווה זה הסכם .36

 .הצדדים

 

 . בלבד בכתב יעשו להסכם שינויים .37

 

 

 

_________________________    _______________________ 

 המזמין        הקבלן
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