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נספח א' חוזה השאלת ציוד

שנחתם ביום _________

לחודש _______

שנה _____

ב י ן
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל  /מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ
(להלן "הטכניון")
לבין
_______________________
ת"ז/מס' תאגיד ____________________
(להלן "השואל")

בהקשר להשאלת ________________________________ בערך כספי של _________ ש"ח
(להלן "הציוד").
הואיל והשואל פנה לטכניון בהקשר להשאלת הציוד האמור.
והואיל והטכניון הסכים להשאיל את הציוד האמור בתנאי חוזה זה.
אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

הטכניון משאיל לשואל את הציוד ,המפורט בנספח המצורף בזה והמהווה חלק בלתי נפרד
מהחוזה לתקופה של________________________________________________
היינו מיום ______ עד ליום ________ (להלן "תקופה ההשאלה").

.2

השואל מאשר שראה ובדק את הציוד ומצאו תקין ושלם ללא כל פגם.

.3

השואל מתחייב בזה להחזיר את הציוד בתום תקופת ההשאלה ,כשהוא שלם ותקין וללא כל פגם,
פרט לבלאי טבעי הנובע מהפעלתו של ידי השואל.

.4

השואל מתחייב בזה להבטיח את תקינותו ושלמותו של הציוד בעת העברתו ובעת היותו ברשות
השואל ,וכן מתחייב להפעילו אך ורק על ידי עובדים הבקיאים בהפעלת הציוד.

.5

השואל מתחייב לבטח את הציוד בחברת ביטוח בפני כל הסיכונים ,ולציין את הטכניון כמוטב.
השואל יהיה אחראי אם נגרם לציוד נזק שלא כתוצאה מבלאי.

.6

בתמורה להשאלת הציוד ,ישלם השואל לטכניון סך של _______ ש"ח עבור תקופת ההשאלה.
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.7

השואל ימציא לידי הטכניון ,על חשבונו ,ערבות בנקאית אוטונומית על סך של _________ ש"ח
צמוד מדד להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה .תוקף הערבות עד תום  60יום
ממועד סיום תקופת ההשאלה.

.8

כתובת הצדדים לצרכי חוזה זה הן כדלקמן:

"הטכניון"  -קרית הטכניון ,חיפה
"השואל" _________________________________________________________________-
וכל מכתב שנשלח בדואר רשום לפי אחת הכתובות הנ"ל ייחשב שנתקבל על ידי הצד השני  72שעות אחרי
מועד השלחו.

ולראיה באו הצדדים על החתום
חיפה _____________

________________________
הטכניון /מוסד הטכניון למו"פ

_____________________
השואל

אישור עו"ד /רו"ח
אני הח"מ __________________________ עו"ד /רו"ח מאשר כי
ה"ה ___________ (ת.ז )__________ .ו ____________ (ת.ז)__________ .
מוסמכים לחתום בשם השואל הנ"ל וכי חתימתם בצירוף חותמת השואל מחייבת את השואל לפי חוזה
זה.
_______________
תאריך

_______________________________
חותמת/חתימת עו"ד/רו"ח

