חוזה למתן שירותי יעוץ
שנחתם ב___________ בתאריך__________
בין :

לבין :
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 – win systemאריק כספי  ,ע.מ 53844385 .
מרח' ארבל  83כרכור .
להלן  " :היועץ "

מצד אחד

______________  ,ע.מ __________ .
מרח' _______________
להלן  " :המזמין "

מצד שני

והיועץ הינו עוסק המתמחה בניתוח ובדיקת עלויות והוצאות כספיות בתחום מוצרי דלק אנרגיה ורכב
והמזמין רוכש וצורך באופן שוטף את המוצרים במסגרת עיסוקו ופעילותו ;
והיועץ הציע למזמין את שירותיו לביצוע בדיקה בעניין הוצאות המזמין בתחומים הנ"ל כדי להביא
לחיסכון ברכישתם והמזמין הסכים לשכור את שירותי היועץ לצורך זה ,בתנאי החוזה ;

לפיכך הוסכם  ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן :
המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא כתנאי מתנאיו .
המזמין שוכר בזה את שירותי היועץ לצורך בדיקת הוצאתיו בתחום מוצרי דלק ,אנרגיה ורכב ,במטרה
להקטין את ההוצאות הכרוכות ברכישתם.
תחומי הבדיקה והייעוץ יתייחסו למרכיבים דלהלן ( להלן" :המוצרים" ) :
בנזין וסולר בתחנות ובצוברים  ,ובכל אמצעי התדלוק הקיימים .
א.
בדיקת מימוש החזרי בלו .
ב.

.8
.2
.8

4.

מזוט  ,גז  ,שמנים ותוספים .
ג.
המזמין יעמיד לרשות היועץ ולעיונו את כל המסמכים הנדרשים על ידו בסבירות לצורך ביצוע הבדיקה,

.5

לרבות הסכמי התקשרות עם הספקים  ,דוחות  ,חשבוניות רכישה  ,וכיוצ"ב.
היועץ יהא רשאי לבצע כל בדיקה ולקיים כל בירור עם ספקים קיימים ו/או ספקים פוטנציאלים אחרים ,

.6

לרבות קיום מו"מ עימם בעניין התנאים המסחריים בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם המזמין .
עם סיום התחקיר  /התהליך יערוך היועץ דו"ח בו יפרט את הליקויים בהתנהלות הנוכחית של המזמין
,ויוגשו המלצות לשיפור המצב הקיים  ,לרבות תנאי התקשרות חדשים עם הספקים וכן תחשיב של
החיסכון הצפוי מההסדרים ו/או מיישום ההמלצות .
.7

א .בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה ,ובכפוף לכך שהמזמין " יזכה " לשיפור
בהנחה ו -או בתנאים המסחריים בתקופת הסכם זה ,בין אל מול ספקי הדלק הנוכחיים ובין ספקים
שיחליפו אותם ("ספקי השירות") יהא זכאי היועץ לתשלום ,בסכום השווה ל –  25%בתוספת מע"מ מכל
סכום החיסכון בחישוב ממוצע לתקופה של  83חודשים  -אשר ממועד יישום ההנחה ,כהגדרתו להלן –
בהתאם לנוסחה הבאה :

שיעור התוספת במידה וימצא פתרון מעשי  -לטובת מימוש מלא  /נוסף להחזרי מס בלו לעומת
המצב הקיים = . D1
שיעור התוספת המגלמת הנחה ו-או שיפור בתנאים המסחריים הנמדדים בחסכון כספי– D1
למזמין  ,במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה בגין ליטר סולר  /דלק  ,בהשוואה למצב הקיים
[ הנחה בסולר ______  ,בבנזין ______לליטר ] .
:
במועד חתימת הסכם זה
התצרוכת החודשית הממוצעת ב  8-החודשים האחרונים ממועד תחילת שרותי הייעוץ – FC1
)Agent Fees 25% * 18 * (D1*FC1
התשלום ליועץ כאמור יבוצע ב – 4תשלומים חודשיים עוקבים אשר תחילתם במועד יישום הנחה
כלשהי שתינתן בפועל ע"י ספק השירות .
ב .במקרה של קבלת החזרים ו-או זיכויים עבור תקופות קודמות [ רטרואקטיבי ] מספק הדלקים
ו-או מרשות המיסים עבור החזרי בלו נוספים למזמין – תשלום עמלה יתבצע לאחר קבלת
ההחזרים בפועל ועד  88יום .
.3

המזמין מתחייב ליידע את היועץ באופן מיידי בדבר כל התקשרות עם ספק ו/או רכישת מוצר או שירות
ו/או הפחתת עלויות וכל כיוצ"ב  ,הקשורים ו/או הכרוכים בעבודתו של היועץ ו/או בתוצאותיה  ,וכן
להמציא ליועץ עותק מכל מסמך הקשור באלה בתוך  7ימים מקבלתו .

.9

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מלאה כל מידע הקשור בצדדים ו/או במי מהם אשר הגיע אליהם ו/או
התקבל אצלם בק"ע פעולותיהם עפ"י החוזה וכל הכרוך בו ולא למסור כל מידע כאמור  ,גם לאחר מכן .
מובהר בזאת כי היועץ הינו קבלן עצמאי .ובין היועץ או מי מטעמו (לרבות כל עובד שלו) לבין המזמין לא
התקיימו יחסים אחרים כלשהם מעבר לאלה המוגדרים בהסכם ,לרבות יחסי
עובד-מעביד.
לאחר השלמת יישומו של החוזה והתחייבויות הצדדים לפיו  ,יתחדש החוזה מאליו לתקופה
נוספת  ,אלא אם הודיע מי מהצדדים למשנהו בכתב  ,חודש מראש ,על רצונו בסיום
ההתקשרות  ,אך מבלי לגרוע מחובת המזמין לשאת בשכרו של היועץ גם באשר לתקופה
שלאחר הפסקת ההתקשרות  ,בהתאם ובכפוף להוראות סעיף  7לעיל.
לבתי המשפט השלום בכפר-סבא או בתל אביב ( כפי הסמכות העניינית הרלוונטית ) תהיה
מוקנית הסמכות המקומית היחידה והבלעדית לדון בכל עניין הקשור והכרוך בחוזה זה .
הצדדים יפעלו לקיום הוראות החוזה בתום לב  ,כרוחו וכלשונו .

.88

.88

.82
.88

ולראיה באנו על החתום :

___________ ___________
המזמין  /מורשה חתימה +חותמת

___________________
היועץ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ייפוי כוח

בשם חברת __________________ח.פ__________________.בכתובת _________________
מייפה בזה את כוחו של אריק כספי ת.ז , 853844385 .לפנות בשמי ובמקומי לכל חברה או ספק בתחומי הדלקים ,
האנרגיה  ,הרכב והביטוח  -בין אם עבדתי עימם בעבר ובין אם לא  -ולהתיר לו לעיין בכל מסמך ו/או להעתיקו
ולמסור לו כל מידע הכרוכים בקשרי עימם .
ו-או לפעול מול רשות המיסים ולהתיר לו להגיש לעיין ולקבל לידיו מסמכים – בדבר החזרי מס בלו .
כן יהיה מר כספי רשאי ומוסמך לקיים בשמי ובמקומי מו"מ בעניין תנאים מסחריים להתקשרות
ביני ובין הגורמים הנ"ל .

תאריך _______________ :
__________________
מורשה חתימה  +חותמת
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