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תנאים כלליים להזמנה מס'( ...................להלן" :ההזמנה")
.4

הגדרות:
 .4.4המזמין או תעש מערכות  -תעש מערכות בע"מ.
 .4.4הספק  -כל אדם או תאגיד המתקשר עם המזמין במסגרת ההזמנה.
 .4.0נשוא ההזמנה  -כל דבר שהוזמן על-פי ההזמנה לרבות טובין ,שירותים ,מחקר ופיתוח.
 .4.6תנאים מיוחדים  -התנאים המפורטים בגוף ההזמנה וכן בכל נספח המצורף להזמנה ומסומן
כאחד מנספחיה (להלן" :נספחי ההזמנה") ,למעט תנאים כלליים אלו.
 .4.5תנאים כלליים  -התנאים המפורטים במסמך זה.

.4

פרשנות
 .4.4כל נספחי ההזמנה ו/או מסמכים אחרים המאוזכרים בה (להלן" :מסמכים מאוזכרים")
מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ובאים להשלים זה את זה.
 .4.4במקרים של סתירה בין האמור בתנאים הכלליים או במסמכים מאוזכרים לבין האמור
בתנאים המיוחדים ,תהיה עדיפות לאמור בתנאים המיוחדים ,ולאחריהם  -במסמכים
המאוזכרים ובתנאים הכלליים ,בסדר זה .במקרה של סתירה בין התנאים המיוחדים ,יקבע
המזמין את ההוראה המחייבת.
 .4.0ההזמנה ,על כל נספחי ההזמנה ועל כל המסמכים מאוזכרים ,מהווה את ההסכם המלא
והבלעדי שבין הצדדים ,וכל תנאי ו/או הוראה אחרת המופיעים במסמך אחר כלשהו לא יחייבו
את המזמין ,אלא אם הסכים להם במפורש בכתב ובתוספת ציון בכתב ע"י המזמין כי
הסכמתו באה לשנות את תנאי ההזמנה.
.4.6

.3

כותרות הסעיפים הן לנוחיות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על תוכן מסמך זה ועל פירושו.

תרופות
התרופות הקבועות בהזמנה למקרה של הפרת תנאיה באות להוסיף על כל תרופה הנתונה למזמין על
פי כל דין.

.6

איכות
נשוא ההזמנה יהיה בהתאם למפורט בהזמנה ו/או בשרטוט ו/או במפרט ו/או בכל מסמך אחר
המהווה חלק ממנה ו/או יהיה זהה לדוגמאות שנקבעו בהזמנה .לא נקבעו בהזמנה הוראות לגבי
חומר ,סוג ,איכות ,תאור העבודה או נתונים אחרים הנוגעים לנשוא ההזמנה ,יהיה נשוא ההזמנה
ממיטב האיכות והמיומנות המקצועית ,ואם קיים לגבי נשוא ההזמנה במלואו או בחלקו תקן
ישראלי  -יעמוד נשוא ההזמנה או אותו מרכיב של נשוא ההזמנה שלגביו קיים התקן ,בדרישות
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שנקבעו בתקן (במידה ולא קיים תקן ישראלי אך קיים תקן בינלאומי ,יחול התקן הבינלאומי ,אלא
אם כן קבע המזמין אחרת).
.5

שינויים
 .5.4המזמין רשאי מעת לעת להוציא הוראת שינויים לספק בכל נושא הקשור להזמנה ,לרבות ,אך
לא רק ,בכל הנוגע לשינויים בלוח הזמנים למסירת נשוא ההזמנה (להלן" :לוח הזמנים"),
במפרטים ,בצורת ההובלה ,באריזה ,במקום המסירה ובכמויות של נשוא ההזמנה (להלן:
"הוראת השינויים") .הספק מתחייב ,בכפוף ובהתאם לאמור בסעיף זה להלן ,לבצע את
הוראת השינויים.
 .5.4המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לדרוש מהספק ,לפני ביצוע הוראת השינויים ,להמציא לו תוך
זמן קצוב הערכה של שינוי מחיר ההזמנה או לוח הזמנים כתוצאה מהשינויים ,והספק ימציא
למזמין תוך הזמן הקצוב האמור את הנתונים הנדרשים .תוך  45יום ממועד קבלת הנתונים
על-ידי המזמין יסכימו הצדדים ,אם ובמידת הצורך ,על שינוי מחיר ההזמנה ו/או לוח הזמנים.
 .5.0למען הסר ספק ,המזמין רשאי לדרוש מהספק להתחיל מיד בביצוע הוראת השינויים (בין אם
דרש המזמין הערכה כאמור בסעיף  5.4ובין אם לא דרש) ,והספק יבצעה לפי דרישת המזמין.
 .5.6לא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר השינוי במחיר ההזמנה ו/או בלוח הזמנים ו/או בכל עניין
אחר הנוגע להוראת השינויים ,יהיה הספק חייב לבצע את הוראת השינויים ,וההכרעה בדבר
המחיר ו/או לוח הזמנים ת ימסר לידי מומחה מקצועי בתחום אליו שייך נשוא ההזמנה ,אשר
יתמנה בהסכמה הדדית ואשר הכרעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים.

.4

הבטחת איכות
הספק יקיים במשך תקופת ביצועה של ההזמנה ,מערך של הבטחת איכות ויבצע הליכי ביקורת
איכות לשביעות רצונו של המזמין ,בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים של ההזמנה ובמקרה שלא
נאמר בהם דבר לעניין זה ,בהתאם לתקנים הנוגעים לעניין ולרמה הגבוהה ביותר של ביקורת איכות
המקובלת בישראל לגבי מוצרים ושירותים מהסוג של נשוא ההזמנה.

.4

פיקוח ע"י המזמין
 .4.4הספק מתחייב לאפשר למזמין ו/או מי מטעמו ו/או נציג הלקוח הסופי לבקר בכל עת בכל
מקום בו מתבצעת עבודה בקשר להזמנה וכמו כן לאפשר למזמין לערוך בדיקות על מנת לוודא
שההזמנה מתבצעת בהתאם להוראות הקבועות בה.
.4.4

הספק יושיט את מלוא הסיוע למזמין לשם עריכת הבדיקות על-ידו ,לרבות המצאת דגמים
לביצוע בדיקת "הרס" או "ללא הרס" כפי שיידרש ע"י המזמין ,המצאת מפרטים וכן כל מידע
בנוגע לנשוא ההזמנה ,לרבות ,אך לא רק ,בדבר תהליכי ייצור ,ביקורת איכות ,שימור ואריזה
הקשורים להזמנה.
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 .4.0ה תברר למזמין שהספק אינו עומד או עלול שלא לעמוד בתנאי ההזמנה ,יהיה המזמין רשאי
לדרוש מהספק לנקוט מיד בכל האמצעים לשם עמידה בתנאי ההזמנה והספק מתחייב לנקוט
באמצעים כאמור.
 .4.6אין באמור בסעיף  4זה כדי לגרוע מהתחייבות ו/או אחריות כלשהי של הספק או להטיל
התחייבות ו/או אחריות כלשהי על המזמין.
.8

מסירה
 .6.4הספק ימסור את נשוא ההזמנה ,על חשבונו ,במפעלו של המזמין הנזכר בתנאים המיוחדים ,או
בכל מקום אחר בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים ,וזאת בשעות העבודה המקובלות במקום
המסירה .ההובלה תהיה כאמור בתנאים המיוחדים (במידה ופורטה) ואם לא ,תהיה בהתאם
לסטנדרד המקצועי המקובל בהתחשב ברגישותן של האספקות למזמין .טובין יחשבו
כנמסרים כאשר נציג מוסמך של המזמין יחתום בשם המזמין על תעודת המשלוח .המסירה
לא תחשב כקבלה או כאישור המזמין לעמידת הספק בהתחייבויותיו על פי ההזמנה ,לרבות
לענין מועדי האספקה ,כמות הטובין ו/או איכותם.
 .6.4כל עוד לא נקבע אחרת בתנאים המיוחדים ,טובין נשוא ההזמנה ייארזו באופן אשר יבטיח את
שלומם בזמן ההובלה למזמין ,וממנה ללקוחות המזמין (לפי העניין) ולאחסנה ארוכת טווח,
ובאופן שהטובין לא יפגמו .האריזה תבטיח מניעת נזקי מזג אויר (כולל תנאי לחות ,גשם חום
וקור קיצונים) .העמסת הטובין ,כל עוד לא נקבע אחרת ,תבוצע על-ידי הספק ותהיה כלולה
במחיר.
 .6.0האחריות לכל אובדן ונזק לנשוא ההזמנה עד מסירתה למזמין תחול על הספק.
 .6.6המצאת נשוא ההזמנה לידי מוביל לא תחשב כמסירה ,אלא אם הוסכם בפירוש אחרת.
.6.5

במקרה של פיגור במסירת נשוא ההזמנה יחוייב הספק בפיצוי מוסכם מראש בשיעור של חצי
( )4.5אחוז מהמחיר של נשוא ההזמנה ,או חלקו שאליו מתייחס הפיגור ,לפי העניין ,לכל שבוע
פיגור או חלק ממנו ,עד  44%מהמחיר של נשוא ההזמנה ,או חלקו שאליו מתייחס הפיגור ,לפי
העניין .מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהיה בידי המזמין ,במקרה של פיגור במסירה ,זכות לסרב
לקבל את נשוא ההזמנה או את חלקו שבפיגור לאחר המועד הקבוע למסירה ,וכן למסור את
ביצוע ההזמנה ו/או כל חלק ממנה לספק אחר ,וזאת על חשבון הספק.

 .6.4הספק לא יהיה רשאי למסור את נשוא ההזמנה לפני או אחרי מועד/י המסירה שצויין/נו
בהזמנה ו/או במקום שונה מהמצויין בהזמנה ,אלא אם הסכים לכך המזמין מראש ובכתב.
 .6.4הספק לא יהיה רשאי למסור את נשוא ההזמנה בכמויות שונות מן האמור בהזמנה ,אלא אם
הסכים לכך המזמין מראש ובכתב.
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.5

ביקורת קבלה
 .5.4המזמין רשאי ,תוך זמן סביר ממועד קבלת נשוא הזמנה (אשר לא יפחת מ 44-יום מהמועד בו
נמסר לו נשוא ההזמנה) ,לערוך בקורת קבלה של נשוא ההזמנה ובעקבותיה לקבל או לדחות
את נשוא ההזמנה .קיבל המזמין את נשוא ההזמנה ,אין בכך כדי לפגוע בזכותו לדחות את
נשוא ההזמנה במועד מאוחר יותר אם יתגלה כי נשוא ההזמנה לא עמד בדרישות המפרטים,
ואי העמידה במפרטים לא התגלתה בעת עריכת בקורת הקבלה.
 .5.4אין בקבלה או בדחייה של נשוא ההזמנה כדי לפגוע בכל זכות אחרת של המזמין עפ"י ההזמנה
ו/או עפ"י כל דין.

.44

נכסי המזמין
 .44.4כל חומר ,לרבות שאריות ממנו ,ו/או חלק ו/או ציוד ו/או מכשיר ו/או שרטוט ו/או ידע ו/או
אמצאה ו/או כל נכס מוחשי או לא מוחשי אחר ,שנמסרו לספק ע"י המזמין או מטעמו בקשר
לביצוע ההזמנה ,ישארו בכל עת רכוש המזמין ולא תהיה לספק זכות עכבון בהם ו/או בנשוא
ההזמנה.
 .44.4כל חומר ,לרבות שאריות ממנו ,ו/או חלק ו/או ציוד ו/או מכשיר ו/או שרטוט ו/או ידע ו/או
אמצאה ו/או כל נכס מוחשי או לא מוחשי אחר שהספק יפתח ו/או ייצר ו/או ירכוש עקב ו/או
תוך כדי ביצוע ההזמנה ו/או לצורך ביצועה ,יהיו רכוש המזמין החל מתחילת פיתוחם ,ייצורם
או רכישתם.
 .44.0הספק יהיה אחראי לכל אובדן ונזק שייגרם לפריטים המנויים בסעיפים  44.4ו( 44.4-להלן
יחדיו" :נכסי המזמין") הנמצאים בחזקתו ו/או בשליטתו של הספק .הספק מתחייב כי כל
נכסי המזמין יוחזקו בנפרד ,יסומנו כנכסי המזמין ויבוצעו בהם ,במידת הצורך ,טיפול מונע
ואחזקה ע"י הספק.
 .44.6הקניין הרוחני בכל תוצר או מסמך או יצירה שיופקו או יחוברו ע"י הספק או עובדיו או
שליחיו או קבלני המשנה שלו במסגרת ההזמנה (לרבות ,אך לא רק זכות יוצרים) יהיה
בבעלותו הבלעדית של המזמין ,וייחשב כחלק מנכסי המזמין.
 44.6.4הספק יסייע ככל שיידרש על ידי המזמין ,ויחייב את עובדיו לסייע ככל שיידרש כאמור,
לשם רישום במרשם רשמי ,על שמו של המזמין בלבד ,פטנטים ,מדגמים וכל מסמך או
יצירה או אמצאה וכל כיוצ"ב ,אשר נוצרו כתוצאה או במהלך ביצוע ההזמנה.
 .44.5הספק ימסור למזמין כל פריט של נכסי המזמין עם דרישתו של המזמין .במקרה של הפרת
התחייבות כלשהי מהתחייבויות הספק עפ"י ההזמנה ו/או בקרות אחד או יותר מהמקרים
המפורטים בסעיף  44להלן ,הספק חייב להיענות בכל עת ,וללא הסתייגות כלשהי ,לדרישת
המזמין למסור לידיו לאלתר את נכסי המזמין .לא נמסרו למזמין נכסי המזמין במועד שפורט
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בדרישה ,מרשה בזאת הספק למזמין להיכנס לכל מקום שבו מצויים נכסי המזמין ,לרבות
לחצרי הספק ,והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לאפשר למזמין להיכנס לכל
מקום כאמור כדי להוציא את נכסי המזמין משם.
 .44.4הספק מתחייב לבטח על חשבונו את נכסי המזמין בביטוח מקיף ,תוך ביטול זכות השיבוב נגד
המזמין ,ולהמציא למזמין ,מיד עם קבלת דרישה לכך ,העתק של פוליסת הביטוח.
 .44.4הספק מתחייב שלא להשתמש ולא לאפשר לאדם אחר כלשהו להשתמש בכל פריט מנכסי
המזמין אלא עבור המזמין ובמסגרת ההזמנה .כן מתחייב הספק לא למכור את נכסי המזמין,
לא למשכנם ,לא לשעבדם ולא לפגוע באופן אחר בזכויותיו של המזמין לגביהם.
 .44.6הספק לא יספק לאדם כלשהו ,למעט למזמין ,פריט זהה או דומה לפריט נשוא ההזמנה ,אם
פריט זה פותח ע"י הספק עבור המזמין או יוצר ע"י הספק לפי ידע ו/או נתונים שסופקו לו ע"י
המזמין.
 .44.5הספק לא ימסור לשום אדם פרט למזמין כל מידע בקשר לנכסי המזמין ויהיה אחראי שמידע
כאמור לא יגיע בדרך כלשהי לידיעת אדם אחר.
.11

תמורה ותנאי התשלום
 .44.4המחיר הנקוב בהזמנה (להלן" :התמורה") הינו סופי ,למעט מע"מ אשר יתווסף כחוק ,אלא
אם צוין אחרת בהזמנה התמורה הינה כוללת וקבועה עבור ביצוען של כל התחייבויות הספק
על פי ההזמנה ,ולא תשולם כל תוספת עליה ,לרבות תוספת בגין התייקרויות ,שינויים בשער
החליפין ,שינויים במדדי יוקר ושינויים במסים והיטלי חובה ,אלא אם הוסכם אחרת מראש
ובכתב בהזמנה .התמורה כוללת גם תמורה עבור קבלת הקניין בנכסים מוחשיים או בלתי
מוחשיים (לרבות ידע ,המצאות וזכויות יוצרים) הכלולים בנשוא ההזמנה ו/או נובעים
מביצועה.
 .44.4התשלומים לספק יבוצעו תוך המועד ובתנאים הקבועים בתנאים המיוחדים של ההזמנה.
מניין הימים לתשלום יחל מיום בו קיבל המזמין חשבונית מס כדין ,ועליה מס' עוסק מורשה
של המזמין ( ,)545446604אשר אושרה על ידי המזמין בכתב כתקינה על כל נספחיה ,ובלבד:
.44.4.4

שנשוא ההזמנה בגינו ניתנה החשבונית נמסר למזמין לפני הגשת החשבונית.

.44.4.4

שנתקבלו המסמכים המפורטים בסעיף .44.0

.44.4.0

שנשוא ההזמנה לא נדחה עקב עריכת ביקורת הקבלה כאמור בסעיף .5

 .44.0חשבוניות עבור נשוא ההזמנה יומצאו ע"י הספק למזמין במקור  +שני העתקים ,בצרוף תעודה
חתומה על-ידי המזמין המאשרת כי נשוא ההזמנה נמסר כדין למזמין ,וכן בצרוף דו"ח על
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שימוש בחומרים ,במקרה שהספק השתמש בחומרים המהווים נכסי המזמין .בחשבונית יצוין
מס' ההזמנה ומס' הספק בתעש מערכות.
.44

ביטול ההזמנה
 .44.4מבלי לגרוע מכל זכות על-פי דין רשאי המזמין לבטל את ההזמנה ,במלואה או בחלקה ,בכל
אחד מהמקרים הבאים:
.44.4.4

הפרת תנאי ההזמנה ,לרבות ,אך לא רק ,עקב אי-עמידת הספק בלוח הזמנים
שנקבע בהזמנה.

.44.4.4

אי-עמידת הספק בתנאי המפרטים ,וזאת בין אם אי-עמידה זו התגלתה למזמין
בבדיקה בשלב כלשהו של ביצוע ההזמנה ,ובין אם התגלתה תוך כדי בקורת קבלה
של מסירות חלקיות של נשוא ההזמנה.

.44.4.0

הוחל בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הסדר נושים נגד
הספק ו/או מונה לו מנהל מיוחד ,והליכים אלה לא בוטלו תוך שלושים ימים
מהחלתם ,ו/או הספק הגיש בקשת פירוק מרצון ו/או הופסקה פעילותו העסקית
באופן מלא ו/או מהותי למשך תקופה העולה על שלושים ימים.

.44.4.6

בכל מקרה שבו ,לדעת המזמין ,לא יתאפשר בידי הספק לעמוד בתנאי ההזמנה
ו/או בכל מקרה אחר שהספק הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו.

.44.4.5

בכל מקרה שבו הופרו הוראות הבטחון הנזכרות בסעיף .44

.44.4.4

בכל מקרה שבו בוטלה התקשרות של המזמין עם לקוחו (להלן" :הלקוח") ,אשר
נשוא ההזמנה יועד למילוי התחייבויותיו של המזמין כלפי הלקוח על פי התקשרות
זו.

.44.4.4

בכל מקרה אחר לפי החלטת המזמין.

 .44.4למרות האמור בכל דין ,ביטול ההזמנה בידי המזמין עפ"י סעיפים  44.4.4עד  44.4.5לא יעניק
לספק זכות לתביעת פיצוי ,אכיפה ו/או סעד אחר כלשהו מהמזמין.
 .44.0למרות האמור בכל דין ביטול ההזמנה בידי המזמין עפ"י סעיפים  44.4.4או  44.4.4לא יעניק
לספק כל תרופה מלבד הזכות לקבל החזר עלויות שהיו לו בפועל בגין ביצוע ההזמנה ,ובכל
מקרה לא יעלה הסכום שיקבל הספק על התמורה שהיה זכאי לה עפ"י ההזמנה ,אילו בוצעה
עד תומה לפי תנאיה.
 .44.6במקרה של ביטול ההזמנה כאמור בסעיפים  44.4.4עד  44.4.4יחולו ההוראות הבאות:
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.44.6.4

בוטלה ההזמנה על ידי המזמין בנסיבות האמורות בסעיף  ,44.4.4מתחייב הספק
לשתף פעולה עם המזמין בהליכי דרישת הפיצוי בגין ביטול כאמור מהלקוח,
והפיצוי לו יהיה הספק זכאי יהיה השיעור המאושר על ידי הלקוח ,ובלבד
שהתקבל בידי תעש מערכות בפועל.

.44.6.4

ביטל המזמין את ההזמנה או את חלקה ,בנסיבות המפורטות בסעיפים  44.4.4עד
 ,44.4.5יהיה המזמין יהיה רשאי להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את
ביצוע ההזמנה או חלק ממנה ,לפי העניין ,והספק יהיה חייב לשפות את המזמין
במלוא סכום ההזמנה שעל המזמין לשלם לספק האחר .היה והספק יקבל
מהמזמין תשלומים עבור ההזמנה או חלק ממנה שבוטל ,יחזיר הספק תשלומים
אלה למזמין.

.44.6.0

בכל מקרה ,הספק יהיה חייב להמחות למזמין או לכל מי שיורה המזמין ,עפ"י
דרישתו של המזמין ,את כל ההתקשרויות שיש לו עם קבלני המשנה שלו ו/או עם
ספקים שלו בקשר להזמנה ,ויעביר למזמין כל מסמך ו/או תרשים ו/או מפרט
שהוכן לצורך ביצוע ההזמנה .בהתקשרויותיו עם ספקים ועם קבלני משנה יבטיח
הספק את זכותו להמחות את ההתקשרויות בהתאם לאמור לעיל ולבטל את
ההזמנות עימם בנסיבות המפורטות בסעיף  44.4.4או .44.4.4

 .44.5ביטול ההזמנה במלואה או בחלקה על-ידי המזמין לא יפטור את הספק מאחריותו לאותו חלק
של נשוא ההזמנה שנמסר על-ידו לפני הביטול.
 .44.4המזמין יהיה רשאי להורות על עיכוב ביצוע ההזמנה ,כולה או חלקה ,לתקופות המצטברות עד
 54יום במהלך ביצוע ההזמנה ,וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לספק .בגין עיכוב/עיכובים
כנ"ל לא תקום לספק זכות לפיצוי מעבר לזכות לדחייה לתקופה מקבילה של לוחות הזמנים
לביצוע ההזמנה.
.40

רשיונות והיתרים
 .40.4במקרה שלצורך ביצוע ההזמנה יש לקבל רשיון ו/או היתר מרשות מוסמכת כלשהי ,השגת
הרשיון ו/או ההיתר תהיה באחריותו של הספק ועל חשבונו .הספק מצהיר כי ברשותו כל
רשיון והיתר הנדרשים לביצוע ההזמנה והוא מתחייב להציגם בפני המזמין בכל עת ,לפי
דרישת המזמין .הוראות אלה יחולו גם לגבי רישיון ו/או היתר הדרוש לצורך מכירת נשוא
ההזמנה ללקוח ,בין בפני עצמו ובין כשהוא משולב במוצרים/פריטים/חומרים אחרים,
המסופקים ללקוח.
 .40.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אם צויין בהזמנה כי נשוא ההזמנה מיועד להמכר ,כולו או חלקו,
למדינות האיחוד האירופי (בין בפני עצמו ובין כשהוא משולב במוצרים/פריטים/חומרים
אחרים) ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל ההיתרים הנדרשים לרבות התיעוד הנדרש,
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בכל הנוגע לחומרים מהם מורכב נשוא ההזמנה על פי תקנות האיחוד האירופי (תקנות
 .)REACHאם ההיתרים והתיעוד הנ"ל אינם קיימים ו/או אינם מצויים בידי הספק ,הספק
מתחייב לפעול ככל הנדרש ,על חשבונו ,על מנת להסדיר באופן מיידי את השגתם ,כך שהמזמין
יוכל למכור ו/או להכניס את נשוא ההזמנה למדינות האיחוד האירופי בהתאם להוראות כל
דין .הספק יעמיד לרשות המזמין ,לפי דרישתו ,את כל המידע הנחוץ כדי להוכיח עמידה
בדרישות תקנות  ,REACHאם לצורך הוכחת רישום ,ואם לצורכי ביצוע דיווח במורד שרשרת
האספקה.
 .40.0הספק מצהיר ומתחייב כי בביצוע הזמנה זו על ידו לא יפר קניין רוחני או זכויות צד ג' מסוג
כלשהו ,בארץ או מחוצה לה ,בין אם זכויות אלו רשומות או לאו .הספק מתחייב בזאת לשפות
את תעש מערכות ,מיד עם דרישתה ,בגין כל נזק או הוצאות (ובכלל זה הוצאות משפטיות)
אשר ייגרמו לתעש מערכות בגין או בקשר לתביעות או דרישות צד ג' כאמור.
.46

עבודה מסוכנת
 .46.4במקרה שהמזמין ימסור לספק חומרים מסוכנים ו/או פריטים מסוכנים ו/או שנשוא ההזמנה
ידרוש ביצוע של עבודה מסוכנת ו/או תהליך מסוכן ,תחול כל האחריות הקשורה בכך על
הספק.
 .46.4במקרה ונשוא הזמנה זו הינו חומר מסוכן כהגדרתו בחוק ,יצרף הספק לחומר המסוכן
שימסור למזמין בקשר לביצוע ההזמנה גיליון בטיחות  .(SDS) Safety Data Sheetגיליון
הבטיחות יכיל מידע בדבר הרכב החומר המסוכן ,הסיכונים הכרוכים בו ,הפעולות שיש לעשות
כדי למנוע את נזקיו והפעולות שיש לנקוט במקרה שאירע נזק כתוצאה ממנו ,לפי הענין ,הכל
בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון הבטיחות) ,התשנ"ח .4556 -
 .46.0גיליון הבטיחות יוכן על סמך המידע המעודכן ביותר ויהיה כתוב בעברית או באנגלית.
 .46.6בסוף גיליון הבטיחות יצהיר הספק כי "המידע המוצג בגיליון נכתב בהסתמך על מיטב הידע
והניסיון העכשווי".

.45

חתימת הספק
הספק מצהיר כי חתימת עובדו ,שליחו ,נהגו או כל אדם אחר מטעמו בקשר להזמנה זו מחייבת אותו
לכל דבר.

.44

בטחון וסודיות
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 .44.4הספק מצהיר כי ידוע לו שנשוא ההזמנה מיועד עבור תעש מערכות ומתחייב כי הוא ועובדיו
וכל מי שיהיה קשור מטעמו בביצוע ההזמנה ישמרו בסודיות ולא יגלו לאחרים כל ידיעה
הנוגעת להזמנה (לרבות עצם קיומה והתנאים הטכניים ,הכספיים והמסחריים הכלולים בה)
וכל מידע הנוגע לביצוע ההזמנה.
 .44.4הספק מתחייב שהוא וכל אדם מטעמו שיהיה קשור בביצוע ההזמנה יקיימו את כל הוראות
הבטחון של המזמין ויחתמו על התחייבות לשמירת סודיות ,לפי דרישת המזמין .הספק מצהיר
כי ידוע לו שכניסת אדם כל שהוא למתקני המזמין ולחצריו מותנית בקבלת אישור בטחוני
מוקדם מאת המזמין וכי החלטתו של המזמין בעניין זה הינה סופית.
 .44.0היה ולא קיים הספק את האמור בסעיף זה ,יהיה המזמין רשאי לבטל מיד את ההזמנה.
 .44.6האמור לעיל בא להוסיף אך לא לגרוע ממחויבויות הספק על פי הוראות כל הסכם שמירת
סודיות בין הספק למזמין.
.44

ביטוח
 .44.4במקרה וביצוע ההזמנה יחייב את הספק לעבוד במתקני המזמין ו/או בחצריו ,מתחייב הספק
לבטח בסכום סביר את עצמו ,את עובדיו ,את קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,אם יהיו כאלה,
וכן כל צד שלישי ,כנגד כל נזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק אחר העלול להיגרם להם בשטח
שבחזקת המזמין בקשר או עקב ביצוע ההזמנה שם.
 .44.4כדי להסיר ספק מודגש בזה שלא תחול על המזמין כל חובה לפצות את הספק ו/או כל אדם
מטעמו ו/או צד שלישי ,בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע ההזמנה ואחריות כאמור תחול
אך ורק על הספק.
 .44.0הספק ישפה את המזמין עבור כל נזק שיישא בו המזמין ועבור כל תביעה שתוגש נגד המזמין
ואשר האחריות לגביהם חלה על הספק בהתאם לאמור לעיל.
 .44.6מבלי לגרוע מאחריות הספק כאמור לעיל ,יבטח הספק את אחריותו האמורה ויצרף את
המזמין ועובדיו לפוליסת הביטוח כמבוטח נוסף עם סעיף אחריות צולבת.

.46

העסקת עובדים זרים בישראל
במקרה שהספק מעסיק עובדים זרים בישראל הוא מתחייב בזאת שהם יועסקו על-ידו על-פי כל דין,
לרבות חוק עובדים זרים ,התשנ"א  ,4554 -חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט  ,4555 -והתקנות שהותקנו
על פיהם.
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.11

קיבול ההזמנה
התחלת ביצוע ההזמנה ע"י הספק או מסירת נשוא ההזמנה למזמין ,כולו או בחלקו ,ייחשבו
כהסכמת הספק לקיבול ההזמנה על כל תנאיה ,אף אם ההזמנה לא נחתמה עפ"י הספק.

.02

איסור הסבה
הספק אינו רשאי להסב את ההזמנה ,במלואה או בחלקה ,או להמחות כל זכות שיש לו על-פיה כלפי
המזמין ,וכן אינו רשאי להתקשר לשם ביצוע ההזמנה או חלק ממנה עם צד שלישי ,מבלי לקבל
תחילה הסכמה בכתב מאת המזמין .הסכמה כאמור ,אם תינתן ,לא תיצור יחסים חוזיים כלשהם בין
המזמין לבין הצד השלישי והספק יהיה תמיד אחראי כלפי המזמין לביצוע ההזמנה על כל תנאיה.
המזמין רשאי להסב ו/או להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי ההזמנה ,ללא צורך באישור ו/או
הסכמה לכך מאת הספק וזאת במתן הודעה לספק.

.01

ויתור
שום ויתור ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצד המזמין ,לא יחשבו כויתור על זכויותיו לפי ההזמנה
ולא יהוו מניעה לתביעה ,אלא אם כן ויתר המזמין במפורש ובכתב.

.44

עיסקאות גופים ציבוריים
הספק מצהיר כי הוא פועל בהתאם לחוק עיסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,4544 -והתקנות
והכללים שהוצאו מכוחו  .הספק מתחייב להמציא למזמין אישורים מאת הרשויות המוסמכות ,ככל
שהדבר יידרש לצורך ביצוע התשלומים עפ"י ההזמנה ,וכן לכל צורך אחר הקשור לביצוע ההזמנה.

.03

אחריות
 .40.4הספק אחראי כי נשוא ההזמנה וכל המסופק על ידו ,לרבות פריטים המסופקים על ידי קבלני
משנה שלו במסגרת ההזמנה ,יפעלו בהתאם לדרישות ההזמנה.
 .40.4הספק אחראי לכל אי-התאמה ,קלקול או פגם ו/או אי עמידה באיכות הנדרשת לפי סעיף 6
לעיל (להלן" :אי התאמה") שיתגלו בנשוא ההזמנה והנובעים מליקוי בחומרים ו/או בעבודה
ו/או מתכנון של נשוא ההזמנה ו/או מאי-התאמתם למפרטים ו/או לדגמים.
 .40.0המזמין יודיע לספק על אי התאמה תוך ( 0שלושה) חודשים מיום שדבר אי-ההתאמה נתגלה
לו.
 .40.6הוראות סעיפים  46 ,40ו 45-לחוק המכר ,תשכ"ח  ,4546 -והוראות סעיף  0לחוק חוזה
קבלנות ,תשל"ד  ,4546 -וכן כל הוראה אחרת המחייבת את המזמין לבדוק טובין או להודיע
על כל אי-התאמה בהם ,לא יחולו על ההזמנה .כן לא תחול על ההזמנה כל הוראה המגבילה
את זכויותיו של המזמין במקרה של אי-בדיקה או אי-הודעה על אי-התאמה.
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 .40.5בלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על-פי הזמנה זו או על-פי כל דין ,מתחייב הספק לתקן
ו/או להחליף ,מיד לפי דרישת המזמין ,כל אי-התאמה על חשבונו הוא ,ולפצות את המזמין
בגין מלוא הנזק או ההפסד שנגרמו או יגרמו לו מחמת אי-ההתאמה ,לרבות פיצוי בגין שעות
העבודה והחומר שהושקעו ע"י המזמין בנשוא ההזמנה לאחר קבלתו ,כאשר אי-ההתאמה לא
התגלתה בבקורת הקבלה .הקביעה לגבי סיבות התקלה ,אופן התיקון (כולל ההחלטה בדבר
הצורך בהחלפה או הסתפקות בתיקון) ומידת האחריות של הספק תהיה של המזמין .הספק
ישתף פעולה עם כל חקר תקלה אשר יתבצע על ידי המזמין ,ויבצע בעצמו ועל חשבונו ,על פי
דרישת המזמין ,חקר תקלה כאמור.
 .40.4החלפה ו/או תיקון בשל אי-התאמה יתבצעו תוך  04יום ממועד הודעת המזמין על אי-התאמה,
ואם לא יבצע הספק את הנדרש ממנו במלואו תוך פרק זמן זה ,יהיה המזמין רשאי ,אך לא
חייב ,להחליף או לתקן את אי-ההתאמה בעצמו ולחייב את הספק בהוצאות התיקון או
ההחלפה כאמור.
 .40.4משך הזמן מן המועד בו הודיע המזמין לספק על אי-ההתאמה ועד מועד אישור המזמין
לתיקון הנאות של אי-ההתאמה יתווסף למשך האחריות.
 .40.6תקופת האחריות לפי סעיף זה הינה ( 46שמונה עשר) חודשים ממועד מסירת נשוא ההזמנה או
החלק הרלבנטי שלו למזמין ,אולם אחריות הספק לתכן לקוי תהיה לתקופה של  4שנים
ממועד מסירת נשוא ההזמנה; בתקופה האחריות לתכן לקוי ,במידה ותתגלה אי-התאמה
הנובעת מתכן לקוי ,או ליקוי שיטתי (דהיינו ,ליקוי מאותו סוג ,שיתגלה בתקופה זו לפחות
ארבע פעמים באותו פריט ו/או בארבעה פריטים שונים מאותו סוג) יפעל הספק על פי הוראות
המזמין ויתקן את כל נשוא ההזמנה.
 .40.5אין בהוראות סעיף  40.6כדי לגרוע מזכות המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבצע התיקון
בעצמו או באמצעות ספק אחר ,אם לא בצע הספק את התיקון האמור בסעיף  40.6תוך זמן
סביר ,אשר נקבע על-ידי המזמין בהודעה לספק .מימש המזמין את זכותו כאמור בסעיף זה,
יהיה הספק חייב לשפות את המזמין בגין כל הוצאות התיקון וההפסדים שנגרמו לו עקב כך,
מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.
 .40.44האמור בפרק זה אינו גורע מזכויות המזמין כלפי הספק לפי ההזמנה או על-פי כל דין.

.02

טיפול באי-התאמות
על אף האמור בסעיף  40לעיל ,אם נתגלו אי-התאמות בנשוא ההזמנה ,הנובעות ממעשה או מחדל של
הספק ,למזמין תהיה זכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק את נשוא ההזמנה ולקבלו על אף אי-
ההתאמות .עלות הבדיקה הנ"ל תהיה על חשבון הספק והמזמין רשאי לקזזה מן התמורה .אין
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באמור לעיל משום התחייבות של המזמין לבצע בדיקה זו ו/או לקבל את נשוא ההזמנה ,והמזמין
שומר על זכותו לבטל את ההזמנה ,גם לאחר ביצוע הבדיקה הנ"ל.
.02

אתיקה ושמירה על חוקים
 .45.4הספק מתחייב כי בכל התקופה בה המזמין והספק באו ו/או יבואו במגע ו/או יהיו בקשר בכל
הנוגע להזמנה ,לרבות בתקופת המשא ומתן בקשר אליה ובתקופת ביצוע ההזמנה ,נהג וינהג
על פי כל דין המחייב אותו ,וכי לא היה ולא יהיה מעורב בכל פעולה שיש בה משום מתן שוחד
ו/או טובת הנאה ,או הבטחה למתן שוחד ו/או טובת הנאה לעובדי ציבור כלשהם ,לרבות
עובדי ציבור זרים כהגדרתם על פי דין ,או לבני משפחתם הקרובים ,וזאת במישרין או
בעקיפין .הקבל ן יפצה את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר יחולו עליו בגין הפרת האמור
לעיל .הקבלן מצהיר כי הוא ,נושאי המשרה בו ,עובדיו ובעליו הישירים והעקיפים אינם עובדי
ציבור ו/או עובדי ציבור זרים כהגדרתם על פי דין ,או בני משפחה קרובים לעובדי ציבור
כאמור.
 .45.4הספק מתחייב לחתום על ההצהרה המצ"ב כנספח א' ולפעול על פיה.

.02

קיזוז
המזמין יהיה רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת הספק ע"פ הזמנה זו ,או על פי הזמנה או עסקה
אחרת ,מן התמורה ומן התשלומים המגיעים לספק עבור הזמנה זו ,וכן לקזז כל סכום המגיע לו על
פי ההזמנה מסכומים המגיעים לספק על פי הזמנה/עסקה אחרת שבין הספק למזמין.

מספר ת.ז/ח.פ.

שם הספק

חתימת הספק

תאריך
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הצהרת ספק/קבלן/מתקשר על אי-תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"
בנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,4544-אנו,
בשמנו ובשמו של כל גוף ואדם מטעמנו ,מתחייבים ומצהירים בזאת כדלהלן:
 .4לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר
ב על ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של עובד
ציבור ,ו/או עובד ציבור זר (כהגדרתם בחוק העונשין ,תשל"ז –  )4544ו/או תעש מערכות ו/או
של נושא משרה בתעש מערכות ו/או עובד תעש מערכות ו/או מי מטעמה ,בקשר להתקשרות
שבינינו לבין תעש מערכות (להלן" :הליך ההתקשרות") ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .4לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם עובד ציבור ,ו/או עובד ציבור זר ו/או
עם נושא משרה בתעש מערכות ו/או עובד תעש מערכות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על
מנת לקבל מידע חסוי /סודי הקשור להליך ההתקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .0לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם עובד ציבור ,ו/או עובד ציבור זר ו/או
עם נושא משרה בתעש מערכות ו/או עובד תעש מערכות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר
במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 .6לא לפעול בניגוד לאמור בסעיפים דלעיל במסגרת הליך ההתקשרות ו/או הליך התקשרות אחר
של תעש מערכות ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.
אנו מודעים לכך כי הפרת מחוייבויותנו האמורות על ידינו עלולה לגרום לתעש מערכות נזקים
כלכליים ו/או משפטיים ו/או תדמיתיים חמורים.
אנו מסכימים כי אם יתעורר חשד כי אנו ו/או מי מטעמנו פעל בניגוד לאמור לעיל ,תהיה תעש
מערכות זכאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי
נעשתה פעולה כאמור ,ו/או בכל הליך התקשרות אחר ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך
ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא
את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות ,ו/או לתבוע מאיתנו את נזקיה בשל הפרתנו את
מחוייבויותינו האמורות.
אנו מתחייבים להביא תוכן הצהרה זו לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי
מטעמנו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות הנוכחית ו/או כל התקשרות עתידית בינינו
לתעש מערכות ו/או חוזה/הזמנה הנובעים מהן.

_______________
שם הספק

______________
חתימה
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