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תנאים כלליים להזמנת רכש
 4.2המוצרים יהיו תואמים וייוצרו בהתאם לכל
החוקים ,התקנות והתקנים הרלבנטיים בארץ
המוצא.

 .1כללי והגדרות
 1.1התנאים הכלליים הינם חלק בלתי נפרד
מהזמנת הרכש ו/או מההסכם בין המזמין לספק.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה סדר
העדיפות של המסמכים לצורך פרשנות יהיה:
ההסכם ,מסמך התנאים הכלליים ,הזמנת הרכש.

 .5אחריות
 5.1הספק אחראי לכך שהמוצרים יהיו תואמים,
בכל הבט ,לדרישות המזמין ולמפרט שבהסכם זה.

" 1.2מוצרים" במסמך זה משמעו המוצרים
שאמורים להיות מסופקים ע"י הספק למזמין
כמפורט בהזמנת הרכש ובכלל זאת כל שירות
נלווה לאספקת המוצרים כגון התקנה ,בדיקות
וכיו"ב'.
"הסכם" במסמך זה משמעו ההסכם שמסמך זה
הינו נספח לו .אם הצדדים לא חתמו על הסכם
נפרד ,ההסכם יהיה מסמך זה וכל הזמנת רכש
שנעשתה בין הצדדים.

 5.2הספק יהיה אחראי לכל המוצרים לתקופה של
 24חודשים ממועד אספקת המוצרים )"תקופת
אחריות"( .אם האחריות שנתן המזמין ללקוח שלו
בנוגע למוצר הסופי עדיין בתוקף לאחר חלוף 24
חודשים ממועד אספקת המוצרים ,תוארך תקופת
האחריות בהתאמה כל עוד אחריות המזמין למוצר
הסופי תהיה בתוקף .למרות האמור לעיל ,תקופת
האחריות לא תוארך מעבר ל 36-חודשים ממועד
אספקת המוצרים.

 .2אספקה
 2.1מועדי ותנאי אספקת המוצרים מוגדרים
בהזמנת הרכש .במידה ובהזמנת הרכש לא
מוגדרים מועדי אספקה ,הספק יספק את
המוצרים מהר ככל האפשר.

 5.3הספק יתקן על חשבונו כל אי התאמה או פגם
במוצרים שיתגלו במהלך תקופת האחריות וזאת
באמצעות החלפת המוצר הפגום במוצר חדש תקין
או ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין,
באמצעות תיקון המוצר הפגום .הספק יהיה
אחראי לכל עלויות הבדיקה ,ההובלה ,ההחלפה
ו/או התיקון של המוצרים הפגומים כמו גם
לפירוק המוצר הסופי והרכבתו מחדש הנדרשים
לצורך ביצוע התיקון .עלויות אלו יכללו גם פיצוי
עבור הזמן שהמזמין ו/או קבלניו השקיעו בנקיטת
אמצעים לתיקון המוצרים הפגומים.

 2.2המוצרים יהיו ארוזים באופן המתאים לצורת
הובלתם ולטבעם .הספק יסמן את המוצרים ואת
אריזותיהם בהתאם להוראות המזמין ובהתאם
לנדרש על פי דין.
 2.3במקרה של איחור באספקת המוצרים ,המזמין
יהיה זכאי לפיצוי מוסכם בשיעור של  1%ממחיר
המוצרים לכל יום של איחור .הפיצוי המוסכם
המקסימאלי בגין איחור יהיה בשיעור  15%ממחיר
המוצרים .האמור לעיל לא יפגע בזכות המזמין
לתבוע נזק גדול יותר ו/או בזכותו לכל סעד אחר.

 5.4הספק לא יהיה אחראי לפגמים או עלויות
שמקורם במפרט הטכני של המזמין .אחריות
הספק אינה כוללת פגמים שנגרמו ע"י המזמין או
מי מטעמו כגון פגמים שנגרמו כתוצאה מהתקנה
או שימוש לא נכונים.

 .3מחירים ותנאי תשלום
 3.1תנאי התשלום יהיו כנקוב בהזמנת הרכש.
במידה ובהזמנת הרכש לא ננקבו תנאי תשלום אזי
תנאי התשלום לספק יהיו שוטף  30 +ממועד
אספקת המוצרים.

 .6פיצויים
 6.1הספק יהיה האחראי הבלעדי ויפצה את
המזמין בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם ע"י
המוצרים .אחריות הספק תופחת באופן יחסי
ובהתאמה במקרה בו למזמין או למי מטעמו חלק
באחריות לנזק.

 3.2מחירים המוצרים נקובים בהזמנת הרכש.
המחירים כוללים עלויות הובלה ,עלויות אריזה
וחומרי אריזה ,כמו גם את כל המיסים ,היטלים,
מכס וחיובים אחרים ,אלא אם נאמר אחרת
בהזמנת הרכש או בהסכם.
 .4איכות
 4.1המוצרים ייוצרו במיומנות ובדייקנות הגבוהים
ביותר ויהיו ללא כל פגם בחומרים ,ביצורם,
בהרכבתם ובתכנונם .המוצרים יהיו תואמים
למפרטי הספק וכן לכל מפרט שסופק ע"י המזמין.
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 6.2הספק יהיה האחראי הבלעדי ויפצה את
המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למזמין
כתוצאה מכל הפרה שיגרמו המוצרים לצד שלישי
בכל הנוגע לפטנטים ,סימני מסחר ,זכויות יוצרים
או זכויות אחרות של קניין רוחני ,למעט הפרות
הנובעות באופן ישיר מהתכנון או המפרט של
המזמין.
 .7סודיות
 7.1הספק לא יגלה לצד שלישי ולא ישתמש לכל
מטרה אחרת מלבד ביצוע של הסכם זה בכל מידע
סודי מטבעו כגון מידע טכני ,נתונים ,תכניות,
מחירים ,עלויות ,כמויות וכיו"ב ,שהתקבל
מהמזמין )"מידע"( ללא קבלת אישור מוקדם
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בכתב של המזמין .האמור לעיל לא יחול על מידע
)א( מידע שהיה או הפך להיות נחלת הכלל מבלי
שהופרו התחייבויות הספק לסודיות המפורטות
במסמך זה או )ב( פותח באופן עצמאי ע"י הספק
מבלי שהייתה לספק כל גישה למידע.
 .8תיעוד
 8.1הספק יספק את המוצרים עם כל התיעוד
והמסמכים הנדרשים לצורך שימוש והתקנה
נכונים .למזמין תהא הזכות להפיץ תיעוד זה
לצורך מכירות או שירות של המוצרים.
 8.2הספק ,לפי דרישת המזמין ,יספק מידע בנוגע
לארץ המוצא של המוצרים ,לסיווג ולתעריפי מכס
מדויקים ,האם המוצרים מסווגים כסחורות
בעלות שימוש כפול בהתאם לחוקים ולתקנות
הפיקוח על היצוא.
 .9תקופת ההסכם וסיומו
 9.1הסכם זה יישאר בתוקף עד שכל המוצרים
סופקו וכל ההתחייבויות על פי הסכם זה מולאו
)ובכללן ההתחייבויות הקשורות לאחריות(.
 9.2מבלי לפגוע באמור לעיל ובנוסף לכל זכות
לסיים את ההסכם עפ"י דין ,כל צד יוכל לסיים
הסכם זה באופן מידי בהודעה בכתב לצד השני,
במקרה בו הצד השני הפר את ההסכם הפרה
יסודית ולא תיקן את ההפרה ,במידה ומסוגל
לתקנה ,בתוך  14יום מיום שקיבל על כך הודעה
בכתב או במקרה בו הצד השני הגיש בקשה
לפשיטת רגל או פירוק או הפך לחסר כושר פירעון.
 9.3הסעיפים הנוגעים לאחריות ,פיצויים ,סודיות
וכל סעיף אחר שמטבעו אמור להמשיך ולהיות
בתוקף ,ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר סיום
הסכם זה.
 .10שונות
 10.1הסכם זה כולל את כל המוסכם בין הצדדים
בקשר לנושאים המפורטים בו .למען הסר ספק ,כל
התייחסות לתנאים הכלליים של הספק באישור
הזמנת הרכש או בכל מקום אחר לא תחייב את
הצדדים.
 10.2כל תוספת להסכם זה צריכה להיעשות בכתב
ולהיחתם ע"י מורשי החתימה של הצדדים.
 10.3הספק יקיים ביטוח בהיקף מספיק לכיסוי כל
חבות כללית או אחריות מוצר שהספק עלול לחוב
בהן בקשר עם או כתוצאה מביצוע התחייבויותיו
על פי הסכם זה .הספק ,על פי דרישה ,יציג את
אישורי הביטוח המתאימים למזמין.
 10.4הספק אינו רשאי להסב או להעביר הסכם זה
או כל חלק ממנו ללא הסכמה בכתב ומראש של
המזמין .המזמין רשאי להסב או להעביר הסכם זה
או כל חלק ממנו לכל חברה קשורה.
 10.5על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל
וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם
תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז במדינת ישראל.
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