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 סילו וציוד נלווההסכם אספקת 

 

 ביום  _____________                      נערך ונחתם בתאריך  
 בין חברת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

 )להלן המזמינה( לאתר ___________________                                            לבין חברת
 

  וציוד נלווה סילואספקת  .1

 ₪. 50,000תעמיד לרשות המזמינה סילו בשווי של כ ד אורבונ 1.1

 ₪. 40,000-כ שלשווי ב ומנוע ויברציה דוד ,תשאיל ציוד נלווה לסילו אשר יכלול משגרורבונד א 1.2

 .תנאי להשאלת הציוד הינו מילוי וחתימה על הטופס המצ"ב 1.3

 ציוד בתשלום .2

 ₪. 2,000מ"א, עלות יח'  50צינור שיגור  2.1

 ₪. 720יח'  מ"א, עלות 50כבל גשש  2.2

 התחייבויות המזמינה .3

המזמינה מתחייבת לבטח את הציוד ומצהירה בזאת כי היא האחראית הבלעדית להחזרת הציוד בשלמותו, ובמצב  3.1
 תקין.

 בכל מקרה בו יינזק הציוד, אשר נגרם כתוצאה משימוש קלוקל, תשלם המזמינה את מלוא עלות התיקון לאורבונד. 3.2

 ית של הציוד, תישא המזמינה בעלות הכוללת שלבמקרה של גניבה או השבתה כלל 3.3

 אורבונד.ע"י המצאת החשבונית  מיום תשלם לאורבונד את מלוא הסכום, לא יאוחר משלושה ימיםוהציוד, 

 בגין הצבת הסילו באתר, תישא המזמינה בעלות זו.אגרה מכל סוג שהוא באם ידרשו תשלומי  3.4

בכל מקרה, אין להזיז את הסילו בתוך  ה בעלות ההעברה.באם יוחלט להעביר את הסילו באתר, תישא המזמינ 3.5
 האתר או מחוצה לו, ללא אישור מראש ובכתב של חברת אורבונד.

לצורך הגדלת קצב העבודה ונוחות העבודה ₪  90,000מערכת בעלות כוללת של לקוח ה ה לרשותעמידאורבונד מ 3.6
 ₪. 1,200י שכירות בסכום של יב בדמירי, תחוך חודש קלנדבאם לא תבצע המזמינה הזמנת מילוי טיח במשבאתר. 

אותו מעמידה אורבונד לרשות המזמינה, הינו לשימוש בחומרי  הנלווה ציודסילו והמובהר בזאת למזמינה כי ה 3.7
 יגרור את הוצאת הציוד לאלתר וללא הודעה מקדימה.  ,אורבונד בלבד. כל שימוש בציוד זה עבור חומרים אחרים

עבודה את הסילו ריק. ככל שלא תעשה כן, המזמינה תישא המזמינה מתחייבת בזאת להשיב לאורבונד בגמר ה 3.8
לחילופין, יכולה המזמינה לרוקן את החומר הנותר לשקי  .ש"ח 2,500בסך  בעלויות פינוי ושאיבת החומר מהסילו

 ענק )בלות( ולהשאיר את החומר אצלה, ללא זיכוי מאורבונד.

אחראית לאפשר לאורבונד גישה לאתר עם פלייסר/מנוף סטנדרטי לשם הכנסת והוצאת הסילו,  המזמינה תהא 3.9
 ובמהלך העבודה השוטפת לצורך מילוי הסילו ע"י מיכלית. 

 במידה ולא יחולו התנאים הנדרשים להכנסת/הוצאת הסילו מהאתר, המזמינה תחוייב בגין כל העלויות הנוספות. 3.10

א המזמינה כי הסילו ריק או יכול לקבל את הכמות אותה הזמינה. במידה ולא תתאפשר לפני הזמנת מילוי סילו, תווד 3.11
 לא תזוכה המזמינה על חומר זה. –פריקה של כל החומר לסילו 

ידי המזמינה במשך חודשיים רצופים, מתחייבת היא לאפשר לאורבונד לפנות -באם לא בוצעה הזמנת מילוי טיח על 3.12
 את הסילו ללא כל התראה.

 בויות אורבונדהתחיי .4

 אורבונד תתקין את הציוד באתר ותדאג להדריך את עובדי המזמינה באשר לאופן הפעלת הציוד.

 לראיה באו על החתום:ו
 
 
 

____________________     ___________________ 
 המזמינה       חברת אורבונד 

 חתימה+ חותמת חברה     חתימת מנהל+חותמת חברה


