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  תנאים כלליים לאספקת טובין להזמנות חברת תומר

 

  הגדרות בהזמנה זו:1.

 המזמין - תומר חברה ממשלתית בע"מ.1.1.

  הספק - כל אדם או תאגיד המתקשר עם המזמין במסגרת ההזמנה.1.2.

  נשוא ההזמנה - כל דבר שהוזמן על-פי ההזמנה לרבות טובין, שירותים, ידע, מחקר ופיתוח.1.3.

מנספחיה1.4. כאחד ומסומן להזמנה המצורף נספח בכל וכן ההזמנה בגוף המפורטים התנאים - מיוחדים                תנאים
 (להלן: "נספחי ההזמנה"), למעט תנאים כלליים אלו.

 תנאים כלליים - התנאים המפורטים במסמך זה.1.5.
 

  פרשנות2.

נפרד2.1. בלתי חלק מהווים מאוזכרים") "מסמכים (להלן: בה המאוזכרים אחרים מסמכים ו/או ההזמנה נספחי                כל
  ממנה ובאים להשלים זה את זה.

תהיה2.2. המיוחדים, בתנאים האמור לבין מאוזכרים במסמכים או הכלליים בתנאים האמור בין סתירה של                במקרים
של במקרה זה. בסדר הכלליים, ובתנאים המאוזכרים במסמכים - ולאחריהם המיוחדים, בתנאים לאמור               עדיפות

  סתירה בין התנאים המיוחדים, יקבע המזמין את ההוראה המחייבת.
הצדדים,2.3. שבין והבלעדי המלא ההסכם את מהווה מאוזכרים, המסמכים כל ועל ההזמנה נספחי כל על                 ההזמנה,

במפורש להם הסכים אם אלא המזמין, את יחייבו לא כלשהו אחר במסמך המופיעים אחרת הוראה ו/או תנאי                   וכל
  בכתב ובתוספת ציון בכתב ע"י המזמין כי הסכמתו באה לשנות את תנאי ההזמנה.

 כותרות הסעיפים הן לנוחיות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על תוכן מסמך זה ועל פירושו.2.4.
 

 תקופת ההזמנה, הפסקתו, השעייתו:3.

  תקופת ההזמנה הינה כמפורט בהזמנה3.1.

ביצועה3.2. להשהות או להפסיק לסיים, עת, בכל רשאית, תהא תומר ההתקשרות, תקופת לעניין האמור אף                 על
תשלח כך על הודעה סביר. ומטעם ענייני מנימוק לצמיתות, או לתקופה ממנה, חלק כל או ההתקשרות,                  של

 מראש ובכתב 30 יום לפני מועד הביטול.

ביטול3.3. זכות לספק המקימות בנסיבות או בספק, תלויות שאינן בנסיבות ההתקשרות, הושהתה או               הופסקה
תומר בהודעת הנקוב למועד עד בפועל שביצע העבודה בגין רק לתמורה זכאי הספק יהא אלה, לתנאים                  בהתאם
בספק, התלויות בנסיבות ההתקשרות הופסקה השהייתה. או הפסקתה ממנה, חלק או ההתקשרות סיום               כמועד
תביעה או דרישה או טענה כל סופי בוויתור בזאת, מוותר הספק לעיל, לאמור בכפוף להלן. 13 סעיף הוראות                    יחולו

 בקשר עם ביטול ההתקשרות, הפסקתה או השהייתה.

 הצהרות התחייבות הספק:4.
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הטכני4.1. הידע הניסיון, זו הזמנה ביצוע תקופת לכל לרשותו יעמוד וכן לרשותו עמד כי בזאת מצהיר                  הספק

לביצוע הדרושים המתאימה ההכשרה בעל האדם וכח האמצעים דין, כל פי על ההיתרים ו/או הרישיונות                 והמקצועי,
  נשוא הזמנה זו.

יהיו4.2. ההזמנה, נשוא ביצוע לצורך שימוש הספק יעשה בהם והחומרים הכלים הציוד, כל כי לכך, מתחייב                  הספק
 מסוג המתאים ללא סייג לאספקת נשוא ההזמנה ויתאימו לדרישות התקנים.

מי4.3. רק יעסיק דין, כל פי על היתר / ברישוי צורך יש שלביצועה ההזמנה לפי פעולה לכל כי לכך, אחראי                      הספק
  שהוא בעל רישיון או היתר כאמור.

להוראות4.4. ובהתאם ונספחיה זו הזמנה להוראות בהתאם ההזמנה נשוא את לבצע מתחייב עובדיו באמצעות                הספק,
 שיינתנו לו מידי פעם ע"י המזמין.

את4.5. לכך קיבל אם אלא בהם מהפורמט לסטות או לשנות ולא זו הזמנה תנאי אחר למלא כאמור מתחייב                    הספק
 הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב.

 כל עבודה או שירות נשוא ההזמנה יבוצעו עבור המזמין בנאמנות, באיכות גבוהה וברמה מקצועית גבוהה.4.6.

פקודת4.7. התשי"ד-1954, העבודה, על הפיקוח ארגון חוק לרבות הדין, הוראות את מכיר שהוא בזה מצהיר                 הספק
תקנות התשנ"ז-1997, אישי), מגן (ציוד בעבודה הבטיחות תקנות תש"ל-1970, חדש), (נוסח בעבודה              הבטיחות
וכי לפיהם, שפורסמו והצווים התקנות כל וכן התשמ"ח-1988, עבודה, במקומות ראשונה ועזרה בעבודה               הבטיחות

 הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות.

על4.8. שיחולו והגהות הבטיחות כללי פי על ההזמנה נשוא את ולספק בטוחות, עבודה שיטות להנהיג מתחייב                  הספק
ההזמנה נשוא את לספק מתחייב והוא וכיו"ב, לעובדים ותקני מתאים ציוד רק לא אך לרבות דין, כל הוראות                    פי
לספק וכן לחזקתו, או לשימושו שנמסרו המזמין בנכסי שימושו במהלך לרבות בטוחה, עבודה בשיטת שימוש                 תוך

  את נשוא ההזמנה תוך שימוש בציוד תקין ומתאים.

מסמך5. בכל ו/או במפרט ו/או בשרטוט ו/או בהזמנה למפורט בהתאם יהיה למזמין שיסופק ההזמנה נשוא הטובין:                  איכות
איכות, סוג, חומר, לגבי הוראות בהזמנה נקבעו לא בהזמנה. שנקבעו לדוגמאות זהה יהיה ו/או ממנה חלק המהווה                   אחר
והמיומנות האיכות מיטב לפי ההזמנה, נשוא הטובין, יסופק ההזמנה, לנשוא הנוגעים אחרים נתונים או העבודה                 תאור
אותו או ההזמנה נשוא יעמוד - ישראלי תקן בחלקו או במלואו ההזמנה נשוא לגבי קיים אם גבוהה. ברמה                    המקצועית
תקן קיים אך ישראלי תקן קיים ולא (במידה בתקן שנקבעו בדרישות התקן, קיים שלגביו ההזמנה נשוא של                   מרכיב

  בינלאומי, יחול התקן הבינלאומי, אלא אם כן קבע המזמין אחרת).

  שינויים בהזמנה:6.

במפרטים,6.1. שינויים לרבות זו, להזמנה הקשור נושא בכל לספק שינויים הוראת להוציא לעת מעת רשאי                 המזמין
ההזמנה. נשוא למסירת הזמנים ובלוח ההזמנה נשוא של בכמויות המסירה, במקום באריזה, ההובלה,               בצורת
"הוראת (להלן; הנ"ל השינויים הוראת את לבצע להלן, זה בסעיף לאמור ובהתאם בכפוף מתחייב,                הספק

  השינויים").

הערכה6.2. קצוב זמן תוך לו להמציא השינויים, הוראת ביצוע לפני מהספק, לדרוש דעתו, שיקול לפי רשאי,                  המזמין
הקצוב הזמן תוך למזמין ימציא והספק מהשינויים, כתוצאה למסירה, הזמנים לוח או ההזמנה מחיר שינוי                 של
מחיר שינוי לגבי הצדדים יסכימו המזמין על-ידי הנתונים קבלת ממועד יום 15 תוך הנדרשים. הנתונים את                  האמור

 ההזמנה ו/או לוח הזמנים למסירה.

הצדדים יסכימו זה ובמקרה השינויים, הוראת בביצוע מיד להתחיל מהספק לדרוש רשאי המזמין ספק, הסר                 למען
 תוך 30 יום ממועד מסירת הוראת השינויים לידי הספק, בדבר השינויים במחיר ההזמנה ו/או במועדי המסירה.

להוראת6.3. הנוגע אחר עניין בכל ו/או הזמנים בלוח ו/או ההזמנה במחיר השינוי בדבר להסכמה הצדדים הגיעו                  לא
לידי תימסר הזמנים לוח ו/או המחיר בדבר וההכרעה השינויים הוראת את לבצע חייב הספק יהיה                 השינויים,
את ותחייב סופית תהיה והכרעתו הדדית בהסכמה יתמנה אשר ההזמנה, נשוא שייך אליו בתחום מקצועי                 מומחה

  הצדדים.

בהתאם7. המזמין, של רצונו לשביעות איכות ביקורת של מערך זו הזמנה ביצוע תקופת במשך יקיים הספק איכות:                   ביקורת
ולרמה לעניין הנוגעים לתקנים בהתאם זה, לעניין דבר בהם נאמר שלא ובמקרה ההזמנה של המיוחדים בתנאים                  לאמור

 הגבוהה ביותר של ביקורת איכות המקובלת בישראל לגבי מוצרים ושירותים מהסוג של נשוא ההזמנה.

 פיקוח ע"י המזמין:8.
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מתבצעת8.1. בו מקום בכל עת בכל לבקר המזמין של בהוראתו למי ו/או מטעמו מי ו/או למזמין לאפשר מתחייב                    הספק

בהתאם מתבצעת שההזמנה לוודא מנת על בדיקות לערוך למזמין לאפשר כן וכמו להזמנה, בקשר                עבודה
דגמים המצאת לרבות על-ידו, הבדיקות עריכת לשם למזמין הסיוע מלוא את יושיט הספק בה. הקבועות                 להוראות
תהליכים, בדבר מידע כל וכן מפרטים המצאת המזמין, ע"י שיידרש כפי הרס" "ללא או "הרס" בדיקת                  לביצוע

  ביקורת איכות, טיב החומרים, קצב ביצוע ההזמנה, שימור ואריזה הקשורים להזמנה.

לנקוט8.2. מהספק לדרוש רשאי המזמין יהיה ההזמנה, בתנאי לעמוד שלא עלול או עומד אינו שהספק למזמין                  נתברר
  מיד את כל האמצעים לשם עמידה בתנאי ההזמנה והספק מתחייב  לנקוט באמצעים כאמור.

אחריות8.3. ו/או התחייבות להטיל או הספק של כלשהי אחריות ו/או מהתחייבות לגרוע כדי זה בסעיף באמור                  אין
  כלשהי על המזמין.

 מסירה:9.

אחר9.1. מקום בכל או המיוחדים, בתנאים הנזכר המזמין של במפעלו חשבונו, על ההזמנה, נשוא את ימסור                  הספק
כאמור תהיה ההובלה המסירה. במקום המקובלות העבודה בשעות וזאת המיוחדים, בתנאים לאמור              בהתאם
של ברגישותן בהתחשב המקובל המקצועי לסטנדרט בהתאם תהיה לא, ואם ופורטו) (במידה המיוחדים               בתנאים

  האספקות למזמין.

ללא המסירה, המשלוח. תעודת על המזמין בשם יחתום המזמין של מוסמך נציג כאשר כנמסרים יחשבו                 טובין
לרבות ההזמנה, פי על בהתחייבויותיו הספק לעמידת המזמין כאישור או כקבלה תחשב לא כאמור, חתום                 אישור

  לעניין מועדי האספקה, כמות הטובין ו/או איכותם.

  המצאת נשוא ההזמנה לידי מוביל לא תחשב כמסירה, אלא אם הוסכם בפירוש אחרת.

שונה במקום ו/או בהזמנה שצויין/נו המסירה מועד/י אחרי או לפני ההזמנה נשוא את למסור רשאי יהיה לא                   הספק
 מהמצוין בהזמנה, אלא אם הסכים לכך המזמין מראש ובכתב.

בזמן9.2. שלומם את יבטיח אשר באופן ייארזו ההזמנה נשוא טובין המיוחדים, בתנאים אחרת נקבע לא עוד                  כל
האריזה יפגמו. לא שהטובין ובאופן טווח, ארוכת ולאחסנה העניין) (לפי המזמין ללקוחות וממנה למזמין,                ההובלה
אחרת, נקבע לא עוד כל הטובין, העמסת קיצונים). וקור חום גשם לחות, תנאי (כולל אויר מזג נזקי מניעת                    תבטיח

  תבוצע על-ידי הספק ותהיה כלולה במחיר.

  הספק מתחייב לספק ולהתקין את הטובין (במידה שצוין בהזמנה) בחצרי המזמין במקום בו יורה לו המזמין.9.3.

המזמין9.4. לכך הסכים אם אלא בהזמנה, האמור מן שונות בכמויות ההזמנה נשוא את למסור רשאי יהיה לא                   הספק
  מראש ובכתב.

דין,9.5. כל הוראות על שמירה שיבטיח באופן הבלעדית, אחריותו ועל חשבונו על לעיל האמור כל את יבצע                   הספק
הבטיחות, לשמירת האמצעים מירב הספק ידי על יינקטו וכן שבמשלוח, הטובין של ותקינותם איכותם על                 שמירה
על-ידי וקבלתם להתקנתם עד לטובין, שייגרמו אובדן או נזק לכל אחראי יהיה הספק הסביבה. ואיכות                 הבריאות

  המזמין.

 ביקורת קבלה:10.

ההזמנה10.1. נשוא של קבלה בקורת לערוך הזמנה, נשוא הטובין, קבלת ממועד סביר זמן תוך רשאי,                 המזמין
בזכותו לפגוע כדי בכך אין ההזמנה, נשוא את המזמין קיבל ההזמנה. נשוא את לדחות או לקבל                  ובעקבותיה
המפרטים, בדרישות עמד לא ההזמנה נשוא כי יתגלה אם יותר מאוחר במועד ההזמנה, נשוא הטובין, את                  לדחות

 כאשר אי ההתאמה כאמור לא התגלתה בעת עריכת בקורת הקבלה הנ"ל.

עפ"י10.2. ו/או ההזמנה עפ"י המזמין של אחרת זכות בכל לפגוע כדי ההזמנה, נשוא הטובין, של בדחייה או בקבלה                    אין
  כל דין.

  נכסי המזמין וזכויותיו:11.

מוחשי11.1. נכס כל ו/או אמצאה ו/או ידע ו/או שרטוט ו/או מכשיר ו/או ציוד ו/או חלק ו/או ממנו, שאריות לרבות חומר,                      כל
המזמין רכוש עת בכל יישארו ההזמנה, לביצוע בקשר מטעמו או המזמין ע"י לספק שנמסרו אחר, מוחשי לא                   או

 ולא תהיה לספק זכות עכבון בהם ו/או בנשוא ההזמנה.

מוחשי11.2. נכס כל ו/או אמצאה ו/או ידע ו/או שרטוט ו/או מכשיר ו/או ציוד ו/או חלק ו/או ממנו, שאריות לרבות חומר,                      כל
ואשר ביצועה, לצורך ו/או ההזמנה ביצוע כדי תוך ו/או עקב ירכוש ו/או ייצר ו/או יפתח שהספק אחר מוחשי לא                     או

 תמורתם משולמת על ידי המזמין,  יהיו רכוש המזמין החל מתחילת פיתוחם, ייצורם או רכישתם.
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המזמין")11.3. "נכסי (להלן: זה בסעיף המפורטים המזמין רכוש לפריטי שייגרם ונזק אובדן לכל אחראי יהיה                 הספק

המזמין כנכסי יסומנו בנפרד, יוחזקו המזמין נכסי כל כי מתחייב הספק הספק. של בשליטתו ו/או בחזקתו                  הנמצאים
 ויבוצעו בהם, במידת הצורך, טיפול מונע ואחזקה ע"י הספק.

שלו11.4. המשנה קבלני או שליחיו או עובדיו או הספק ע"י יחוברו או שיופקו יצירה או מסמך או תוצר בכל הרוחני                      הקניין
  במסגרת ביצוע ההזמנה יהיה בבעלותו הבלעדית של המזמין, וייחשב כחלק מנכסי המזמין.

 
הזמנים11.5. בלוח אחרת נקבע לא עוד כל המזמין של דרישתו עם המזמין נכסי של פריט כל למזמין ימסור                    הספק

  למסירה של נשוא ההזמנה .

עבור11.6. אלא המזמין מנכסי פריט בכל להשתמש כלשהו אחר לאדם לאפשר ולא להשתמש שלא מתחייב                 הספק
לפגוע ולא לשעבדם לא למשכנם, לא המזמין, נכסי את למכור לא הספק מתחייב כן זו. הזמנה ובמסגרת                   המזמין

  באופן אחר בזכויותיו של המזמין לגביהם.

ע"י11.7. פותח זה פריט אם ההזמנה, נשוא לפריט דומה או זהה פריט למזמין, למעט כלשהו, לאדם יספק לא                    הספק
  הספק עבור המזמין או נעשה ע"י הספק לפי ידע ו/או נתונים שסופקו לו ע"י המזמין לצורך הזמנה זו.

יגיע11.8. לא כאמור שמידע אחראי ויהיה המזמין לנכסי בקשר מידע כל למזמין, פרט אדם, לשום ימסור לא                   הספק
 בדרך כלשהי לידיעת אדם אחר.

  מחיר ותנאי התשלום:12.

אחרת12.1. צוין אם אלא כחוק, יתווסף אשר מע"מ בתוספת סופי, הינו "התמורה") (להלן: בהזמנה הנקוב                 המחיר
כל תשולם ולא ההזמנה, פי על הספק התחייבויות כל של ביצוען עבור וקבועה כוללת הינה התמורה                  בהזמנה.
והיטלי במסים ושינויים יוקר במדדי שינויים החליפין, בשער שינויים התייקרויות, בגין תוספת לרבות עליה,                תוספת
בנכסים הקניין קבלת עבור תמורה גם כוללת התמורה בהזמנה. ובכתב מראש אחרת הוסכם אם אלא                 חובה,
 מוחשיים או בלתי מוחשיים (לרבות ידע, המצאות וזכויות יוצרים) הכלולים בנשוא ההזמנה ו/או הנובעים מביצועה.

לתשלום12.2. הימים מניין ההזמנה. של המיוחדים בתנאים הקבועים ובתנאים המועד תוך יבוצעו לספק               התשלומים
המזמין ידי על אושרה אשר המזמין של מורשה עוסק מס' ועליה כדין, מס חשבונית המזמין קיבל בו מיום                    יחל

 בכתב כתקינה על כל נספחיה, ובלבד:

 שנשוא ההזמנה בגינו ניתנה החשבונית נמסר למזמין לפני הגשת החשבונית.12.2.1.

 שנתקבלו המסמכים המפורטים בסעיף 12.2.2.12.3.

 שהטובין, נשוא ההזמנה, לא נדחה עקב עריכת ביקורת הקבלה כאמור בסעיף 12.2.3.10.

על-ידי12.3. חתומה תעודה בצרוף העתקים, שני + במקור למזמין הספק ע"י יומצאו ההזמנה נשוא עבור                 חשבוניות
שהספק במקרה בחומרים, שימוש על דו"ח בצרוף וכן למזמין, כדין נמסר ההזמנה נשוא כי המאשר                 המזמין

 השתמש בחומרים המהווים נכסי המזמין. בחשבונית יצוין מס' ההזמנה ומס' הספק בתומר.

  ביטול ההזמנה:13.

מהמקרים13.1. אחד בכל בחלקה, או במלואה ההזמנה, את לבטל המזמין רשאי דין, על-פי זכות מכל לגרוע                  מבלי
 הבאים:

 הפרת תנאי ההזמנה, לרבות, אך לא רק, עקב אי-עמידת הספק בלוח הזמנים  שנקבע בהזמנה.13.1.1.

בשלב13.1.2. בבדיקה למזמין התגלתה זו אי-עמידה אם בין וזאת המפרטים, בתנאי הספק              אי-עמידת
נשוא של חלקיות מסירות של קבלה בקורת כדי תוך התגלתה אם ובין ההזמנה, ביצוע של                 כלשהו

 ההזמנה.

מנהל13.1.3. לו מונה ו/או הספק נגד נושים הסדר ו/או נכסים כינוס ו/או רגל פשיטת ו/או פירוק בהליכי                   הוחל
מרצון פירוק בקשת הגיש הספק ו/או מתחילתם, ימים שלושים תוך בוטלו לא אלה והליכים                מיוחד,
 ו/או הופסקה פעילותו העסקית באופן מלא ו/או מהותי למשך תקופה העולה על שלושים/חודש ימים.

 בכל מקרה שבו הופרו הוראות הביטחון הנזכרות בסעיף 13.1.4.16.

יועד13.1.5. ההזמנה נשוא אשר "הלקוח"), (להלן: לקוחו עם המזמין של התקשרות בוטלה שבו מקרה                בכל
  למילוי התחייבויותיו של המזמין כלפי הלקוח על פי התקשרות זו, וכן מכל טעם ענייני וסביר אחר.

  במקרה של ביטול ההזמנה כאמור בסעיף זה, תחולנה ההוראות הבאות:13.2.
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יהיה13.2.1. ,13.1.4 עד 13.1.1 בסעיפים המפורטות בנסיבות חלקה, את או ההזמנה את המזמין               ביטל

העניין, לפי ממנה, חלק או ההזמנה ביצוע את אחר ספק אצל הספק חשבון על להזמין רשאי                  המזמין
האחר לספק לשלם המזמין שיידרש סכומים לרבות נזקיו, בגין המזמין את לשפות חייב יהיה                והספק
ממנה החלק או ההזמנה עבור תשלומים מהמזמין יקבל והספק היה ההזמנה. סכום על               העולים

 שבוטל, יחזיר הספק תשלומים אלה למזמין.

מתחייב13.2.2. ,13.1.4 עד 13.1.1 בסעיפים המפורטות בנסיבות חלקה, את או ההזמנה את המזמין               ביטל
ו/או ההפרה עקב למזמין שיגרם ו/או למזמין שנגרם הנזק מלוא בעד פיצויים למזמין לשלם                הספק
זאת זו, הזמנה עפ"י המפורטים התנאים עפ"י מראש מוסכם פיצוי למזמין לשלם הספק את                לחייב

 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13.2.1 לעיל.

הטובין13.2.3. עבור תמורה לספק המזמין ישלם הספק, ידי על תנאיה הפרת מחמת שלא ההזמנה                בוטלה
ובלבד הביטול, קבלת למועד עד בפועל לספק שנגרמו וסבירות ישירות עלויות עבור וכן               שסופקו
כדי הספק חובת את לצמצם כדי זה בסעיף באמור אין הספק. ע"י למזמין יוכחו כאמור,                 שהעלויות,

  להקטין את נזקיו.

עם13.2.4. פעולה לשתף הספק מתחייב ,13.1.5 בסעיף האמורות בנסיבות המזמין ידי על ההזמנה               בוטלה
סכום יהיה זכאי הספק יהיה לו והפיצוי מהלקוח, כאמור ביטול בגין הפיצוי דרישת בהליכי                המזמין

  הפיצוי היחסי שהמזמין קיבל בפועל מן מהלקוח.

ההזמנה13.3. נשוא של חלק לאותו מאחריותו הספק את יפטור לא המזמין על-ידי בחלקה או במלואה ההזמנה                  ביטול
סופקו שלא עבודה או פריטים חשבון על לו ששולם תשלום כל למזמין יחזיר הספק הביטול. לפני על-ידו                   שנמסר
התשלום מים כחוק, וריבית הצמדה הפרשי בתוספת יוחזרו הסכומים זה. בסעיף כאמור ההזמנה ביטול                עקב

  בפועל ועד ליום החזרתם.

במהלך13.4. יום 90 עד המצטברות לתקופות חלקה, או כולה ההזמנה, ביצוע עיכוב על להורות רשאי יהיה                  המזמין
מעבר לפיצוי זכות לספק תקום לא כנ"ל עיכוב בגין לספק. בכתב הודעה מתן באמצעות וזאת ההזמנה,                  ביצוע

 לזכות לדחייה לתקופה מקבילה של לוחות הזמנים לביצוע ההזמנה.

התשלומים13.5. מלבד ההזמנה, ביטול עקב נוסף תשלום או פיצוי לכל זכאי יהיה לא הספק כי בזאת                  מודגש
  המפורטים בסעיף זה.

  רישיונות והיתרים:14.

ההיתר14.1. ו/או הרשיון השגת כלשהי, מוסמכת מרשות היתר ו/או רשיון לקבל יש ההזמנה ביצוע שלצורך                 במקרה
והוא ההזמנה לביצוע הנדרשים והיתר רשיון כל ברשותו כי מצהיר הספק חשבונו. ועל הספק של באחריותו                  תהיה
הדרוש היתר ו/או רישיון לגבי גם יחולו אלה הוראות המזמין. דרישת לפי עת, בכל המזמין בפני להציגם                   מתחייב
אחרים, במוצרים/פריטים/חומרים משולב כשהוא ובין עצמו בפני בין ללקוח, ההזמנה נשוא מכירת              לצורך

 המסופקים ללקוח.

או14.2. בארץ כלשהו, מסוג ג' צד זכויות או רוחני קניין יפר לא ידו על זו הזמנה בביצוע כי ומתחייב מצהיר                      הספק
כל בגין דרישתה, עם מיד המזמין, את לשפות בזאת מתחייב הספק לאו. או רשומות אלו זכויות אם בין לה,                     מחוצה
 נזק או הוצאות (ובכלל זה הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו למזמין בגין או בקשר לתביעות או דרישות צד ג' כאמור.

  ביטחון וסודיות:15.

והספק15.1. המזמין) (דהיינו בע"מ ממשלתית חברה תומר עבור מיועד ההזמנה שנשוא לו ידוע כי מצהיר                 הספק
ידיעה כל לאחרים יגלו ולא בסודיות ישמרו ההזמנה בביצוע מטעמו קשור שיהיה מי וכל ועובדיו הוא כי                   מתחייב

  הנוגעת להזמנה וכל מידע הנוגע לביצועה.

יישמעו15.2. הביטחון, הוראות כל את יקיימו ההזמנה בביצוע קשור שיהיה מטעמו אדם וכל שהוא מתחייב                 הספק
הספק המזמין. דרישת לפי סודיות, לשמירת התחייבות על ויחתמו המזמין של הביטחון על הממונה                להוראות
מאת מוקדם בטחוני אישור בקבלת מותנית ולחצריו המזמין למתקני שהוא כל אדם שכניסת לו ידוע כי                  מצהיר

  המזמין וכי החלטתו של המזמין בעניין זה הינה סופית.

 היה ולא קיים הספק את האמור בסעיף זה, יהיה המזמין רשאי לבטל מיד את ההזמנה.15.3.

הספק15.4. בין סודיות שמירת הסכם כל הוראות פי על הספק ממחויבויות לגרוע לא אך להוסיף בא לעיל                   האמור
 למזמין.
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העבירו,15.5. ולא בסוד לשמורו מתחייב והספק סודי הינו זו הזמנה ביצוע עם בקשר ועובדיו הספק אל שיגיע מידע                    כל

שסודיות מנת על האמצעים בכל לנקוט מתחייב הספק כן כמו זה. מידע אדם כל לידיעת להביא או למסור                    להודיע,
  זו תישמר.

.15.6119,118,117 סעיפים לפי עבירה מהווה זה סעיף עפ"י התחייבויותיו מילוי אי כי לו, ידוע כי בזאת מצהיר                   הספק
בביצוע הכרוך ו/או הקשור דבר כל לפרסם לעובדיו ירשה ולא יפרסם לא הספק .1977 – תשל"ז העונשין                   לחוק

 העבודה ו/או הנובע מביצועה.

 נכסי המזמין וזכויות המזמין בהם, והחזרתם:16.

.16.1,(Information) מידע מכשיר, ציוד, חלק, ממנו, שאריות לרבות חומר, כל - המזמין" "נכסי ו/או "מידע" זה                  בסעיף
דבר וכל מסקנה אמצאה, דעת, חוות מודל, נתון, שרטוט, תכנית, תכתובת, מסמך, ידיעה, ,(Know How)                 ידע
דרך או אחרת צורה בכל ו/או בע"פ ובין בכתב בין ההזמנה נשוא של מהסוג ושירותים למוצרים הקשור כיו"ב                    אחר
לא או מוחשי נכס כל ו/או אחרת, ו/או מגנטית ו/או אופטית ו/או אלקטרונית ו/או חשמלית בצורה ידיעות שימור                    של

  מוחשי אחר הקשורים ו/או הנוגעים להזמנה.
 נכסי המזמין שנמסרו לספק ע"י המזמין או מי מטעמו בקשר לביצוע ההזמנה, יישארו בכל עת בבעלות המזמין.16.2.
הספק.16.3. של בשליטתו ו/או בחזקתו והנמצאים לו שנמסרו המזמין לנכסי שייגרם ונזק אובדן לכל אחראי יהיה                  הספק

מונע טיפול הצורך, במידת בהם, ויבוצע המזמין כנכסי יסומנו בנפרד, יוחזקו המזמין נכסי כי מתחייב                 הספק
  ואחזקה ע"י הספק.

המזמין16.4. עבור אלא המזמין בנכסי להשתמש כלשהו אחר לאדם לאפשר ולא להשתמש שלא מתחייב                הספק
 ובמסגרת ההזמנה.

הסכמתו16.5. קיבל אם אלא בהם, להשתמש אחר למישהו להתיר או המזמין בנכסי להשתמש רשאי יהיה לא                  הספק
 המוקדמת של המזמין בכתב.

בדרך16.6. יגיע לא כאמור מידע אחראי ויהיה המזמין לנכסי בקשר מידע כל למזמין פרט אדם לשום ימסור לא                    הספק
 כלשהי לידיעת אדם אחר.

ו/או16.7. הסיכונים כל בפני בביטוח לשליטתו ו/או לחזקתו שנמסרו המזמין נכסי את חשבונו על לבטח מתחייב                  הספק
פוליסת של העתק לכך, דרישה קבלת עם מיד למזמין, ולהמציא המזמין, נגד השיבוב זכות ביטול תוך מורחב,                   אש

 הביטוח.
כל16.8. על הרוחני הקניין רכישתו. או ייצורו פיתוחו, מתחילת החל תומר רכוש הינו זו, להזמנה בקשר המידע                   כל

פי על שנקבעה לתמורה מעבר נוספת תמורה כל ללא יצירתם, עם תומר לבעלות יקום ההזמנה, ותוצרי                  המידע
יקבל שהספק מבלי כלשהן, הגבלות וללא עיניה ראות לפי בהם להשתמש רשאית תהא ותומר ונספחיו, זה                  מסמך
לרבות - משמע זה בסעיף "בעלות" ונספחיו. זה מסמך פי על שנקבעה לתמורה מעבר נוספת תמורה כך                   עבור
או רשומים אחרת, קניין זכות כל ו/או מוניטין ו/או מדגם ו/או המסחריים הסודות ו/או היוצרים זכויות בכל                   הבעלות

 לאו, המתייחסים למסמכים האמורים.
כפי16.9. במצב לשימושו נמסר אשר המידע את לתומר הספק יחזיר ביטולו, או הפסקתו ההזמנה, נשוא ביצוע סיום                   עם

גמר לידי ההזמנה הובאה ההזמנה. ביצוע לצורך אלא בו, שימוש איזשהו שעשה ומבלי להעתיקו מבלי                 שקיבלו,
שלא בכתב הצהרה בתוספת ברשותו, אשר (האורגינלים) המקור את לתומר למסור הספק חייב לעיל,                כאמור
חובה לספק שקיימת ככל כי בזאת מודגש במקור. אחר מסמך או מידע כל אחר אדם ברשות או ברשותו                    השאיר
בהתאם ממנו הנדרשת הסודיות לחובת בכפוף כן, לעשות יוכל שהספק הרי כלשהו, מידע ברשותו לשמור                 שבדין

  למסמך זה, אולם אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הספק כאמור לעיל, למסור לתומר העתק מתוצר זה.
זכות16.10. כל ו/או שעבוד ו/או עכבון זכות כל תהיה ולא אין לספק כי מוסכם האחרות, זה מסמך מהוראות לגרוע                     מבלי

הינה זה להסכם בהתאם ההזמנה נשוא ובתוצרי במידע תומר של בעלותה ההזמנה. נשוא ובתוצרי במידע                 אחרת
להביא מתחייב הספק רלבנטי. אחר שלישי צד כל לבין הספק בין אחרת הוראה או תנייה לכל וקודמת                   ראשונה

  הוראה זו לידיעת כל צד שלישי אחר.

  אחריות בנזיקין ושיפוי בגין נזק:17.

.1 

.2 
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.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

מכל17.1 שייגרמו לרכוש או לגוף שהוא וסוג מין מכל אובדן או נזק לכל המזמין כלפי דין כל פי על באחריות יישא                       הספק
כלשהו ג' לצד או בחצריו הנמצא אדם לכל או מטעמו למי או לעובדיו למזמין, שהן נסיבות ובכל שהיא                    סיבה

 כתוצאה ממעשה או ממחדל של הספק או עובדיו או מי מטעמו בקשר לביצוע הזמנה זו.

בוצע17.2 המחדל או הרשלנות מעשה אם המזמין, של רשלניים מחדל או מעשה על יחול לא 17.1 קטן בסעיף                    האמור
  במקום שאינו בחזקת הספק או אינו בשליטתו. חלוקת האחריות תיקבע בהתאם לכל דין.

או17.3 זה בסעיף כאמור שנגרם נזק בגין לשלם שיחויבו סכום כל על מטעמו מי ו/או המזמין את לשפות מתחייב                     הספק
  בגין כל תביעה שתוגש נגד המזמין בגין נזק זה.

לאמור17.4 (בכפוף שלישי צד ו/או מטעמו אדם כל ו/או הספק את לפצות חובה כל המזמין על תחול שלא בזה                     מודגש
על ורק אך תחול כאמור ואחריות הספק ע"י ההזמנה מביצוע כתוצאה שיגרם נזק כל בגין לעיל), 17.2                   בסעיף

  הספק.

  אחריות לאי התאמה:18.

לרבות18.1. ידו, על המסופק וכל ההזמנה, נשוא הטובין, כי אחראי הספק ,17 בסעיף לעיל מהאמור לגרוע                  מבלי
 פריטים המסופקים על ידי קבלני משנה שלו במסגרת ההזמנה, יפעלו בהתאם לדרישות ההזמנה.

"אי18.2. (להלן: לעיל 5 סעיף לפי הנדרשת באיכות עמידה אי ו/או פגם או קלקול אי-התאמה, לכל אחראי                   הספק
ההזמנה נשוא של מתכנון ו/או בעבודה ו/או בחומרים מליקוי והנובעים ההזמנה נשוא בטובין, שיתגלו                התאמה")

 ו/או מאי-התאמתם למפרטים ו/או לדגמים.

 המזמין יודיע לספק על אי התאמה תוך 3 (שלושה) חודשים מיום שדבר אי-ההתאמה נתגלה לו.18.3.

.18.4,1974 - תשל"ד קבלנות, חוזה לחוק 3 סעיף והוראות ,1968 - תשכ"ח המכר, לחוק ו-15 14 ,13 סעיפים                    הוראות
ההזמנה. על יחולו לא בהם, אי-התאמה כל על להודיע או טובין לבדוק המזמין את המחייבת אחרת הוראה כל                    וכן
על אי-הודעה או אי-בדיקה של במקרה המזמין של זכויותיו את המגבילה הוראה כל ההזמנה על תחול לא                   כן

 אי-התאמה, כאמור.

מיד18.5. להחליף, ו/או לתקן הספק מתחייב דין, כל על-פי או זו הזמנה על-פי המזמין של אחרת זכות מכל לגרוע                     בלי
או שנגרמו ההפסד או הנזק מלוא בגין המזמין את ולפצות הוא, חשבונו על אי-התאמה כל המזמין, דרישת                   לפי
נשוא בטובין, המזמין ע"י שהושקעו והחומר העבודה שעות בגין פיצוי לרבות אי-ההתאמה, מחמת לו                יגרמו
אופן התקלה, סיבות לגבי הקביעה הקבלה. בבקורת התגלתה לא אי-ההתאמה כאשר קבלתו, לאחר               ההזמנה
של תהיה הספק של האחריות ומידת בתיקון) הסתפקות או בהחלפה הצורך בדבר ההחלטה (כולל                התיקון
פי על חשבונו, ועל בעצמו ויבצע המזמין, ידי על יתבצע אשר תקלה חקר כל עם פעולה ישתף הספק                    המזמין.

 דרישת המזמין, חקר תקלה כאמור.
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מועד18.6. כל תוך או אי-התאמה, על המזמין הודעת ממועד יום 30 תוך יתבצעו אי-התאמה בשל תיקון ו/או                   החלפה

אך רשאי, המזמין יהיה זה, זמן פרק תוך במלואו ממנו הנדרש את הספק יבצע לא ואם הצדדים, בין שיוסכם                     אחר
כאמור, ההחלפה או התיקון בהוצאות הספק את ולחייב בעצמו אי-ההתאמה את לתקן או להחליף חייב,                 לא

  וההפסדים שנגרמו לו עקב כך.

של18.7. מחדל או ממעשה הנובעות ההזמנה, נשוא בטובין, אי-התאמות נתגלו אם זה, בסעיף לעיל האמור אף                  על
אף על ולקבלו ההזמנה, נשוא הטובין, את לבדוק הבלעדי, דעתו שיקול לפי זכות, תהיה למזמין                 הספק,
לעיל באמור אין התמורה. מן לקזזה רשאי והמזמין הספק חשבון על תהיה הנ"ל הבדיקה עלות                 אי-ההתאמות.
את לבטל זכותו על שומר והמזמין ההזמנה, נשוא את לקבל ו/או זו בדיקה לבצע המזמין של התחייבות                   משום

 ההזמנה, גם לאחר ביצוע הבדיקה הנ"ל, בגין אי ההתאמה שתתגלה.

של18.8. הנאות לתיקון המזמין אישור מועד ועד אי-ההתאמה על לספק המזמין הודיע בו המועד מן הזמן                  משך
  אי-ההתאמה יתווסף למשך האחריות.

  ביטוח:19.

עת19.1. כל במשך ולקיים , הוא חשבונו על זו, הזמנה נשוא תחילת לפני ימים 7 חשבונו, על לבטח מתחייב                     הספק
ואת אחריותו את , דין כל פי על ו/או ונספחיו זה מסמך פי על אחריות לו קיימת עוד וכל זו, להתקשרות                       רלוונטית
ובלבד דעתו, שיקול לפי בביטוחים , ההזמנה נשוא הטובין אספקת עם בקשר ו/או בגין ועובדיהם תומר,                  אחריות
חתום כשהוא ביטוחים, קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים האחריות גבולות מהביטוחים, יפחתו               שלא
על "אישור - (להלן זה לנספח המצ"ב הביטוחים, קיום בדבר הצהרה או בישראל מורשית ביטוח חברת ידי                   על
על אישור את הספק ימציא ההזמנה על חתימה במועד זה. מנספח נפרד בלתי חלק המהווה ביטוחים"),                  קיום
כלפיו לחול עלולה עוד וכל ההזמנה, תקופת כל במשך ביטוח, תקופת תום מידי ויציג, ישוב הספק ביטוחים.                   קיום
כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת ביטוחים, קיום על אישור את הטובין, לאספקת בקשר שבדין                 חבות

  מתומר, בכל פעם 7 ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור.
בנספח19.2. המפורטות הפוליסות פי על העצמיות וההשתתפויות הביטוח דמי בעלות חשבונו על יישא בלבד                הספק

 אישור קיום ביטוחים.
ויגיעו,19.3. במידה הביטוח, תגמולי ישולמו זו, הזמנה נשוא הטובין אספקת עקב המזמין לרכוש נזק של                 במקרה

 למזמין.
תנאי19.4. כל את לקיים זו, בהזמנה כמפורט הביטוח פוליסות את דרישתו עם מיד למזמין, להמציא מתחייב                  הספק

  הפוליסות ולשתף פעולה עם; המזמין לשם מימושן בעת הצורך.
.19.5( חייב לא אך ) המזמין רשאי יהיה , זו הזמנה הוראות עפ"י לבצע עליו אשר הביטוחים את הספק יבצע לא                       אם

שהוא, זמן בכל מהמזמין לספק שיגיע סכום מכל הביטוח הוצאות את ולנכות חלקן) או כולן ) הספק במקום                    לבצען
בתוספת לנכון שימצא אחרת חוקית דרך בכל מהספק אלה הוצאות לגבות המזמין מזכות לגרוע מבלי                 וזאת

  הוצאות תקורה בשיעור של 15%.
 בוצעו הביטוחים באמצעות המזמין, הספק יהיה רשאי לעיין בפוליסת הביטוח במשרדי המזמין.19.6.
אספקת19.7. במהלך שאירעו כלשהו ביטוח מקרה או תאונה נזק, על הביטוח ולחברת למזמין להודיע מתחייב                 הספק

  הטובין נשוא הזמנה זו מיד עם קרות האירוע.
את19.8. לפטור כדי הביטוחים בביצוע ואין זו הזמנה עפ"י הספק של התחייבות או חיוב מכל גורעות אינן אלו                    הוראות

 הספק מכל אחריות עפ"י הדין וכן בגין כל אחריות שלא תהא מכוסה ע"י הביטוחים מכל סיבה שהיא.

  פיצוי בגין פיגור באספקה:20.

יפצה20.1. המיוחדים, בתנאים הצדדים בין שנקבע האספקה ממועד מאוחר היה בפועל האספקה שמועד מקרה                בכל
 הספק את המזמין בגין הפיגור.

מועד20.2. חל שבו הגרגוריאני הלוח לפי הקלנדרי, החודש סיום לאחר שבוצעה האספקה כל תחשב בפיגור                 כאספקה
 האספקה שנקבע בין הצדדים בתנאים המיוחדים.

חישוב20.3. בהזמנה. ההצמדה לפי מעודכן בפיגור) שסופק חלק אותו (על בהזמנה המחיר על יחול הפיצוי                 שיעור
 הפיצוי יחול עם על מרכיבי המחיר ששולמו כמקדמות.
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.20.436 מעל אספקתן שמועד בהזמנות הראשונים. החודשים 10 למשך פיגור חודש כל עבור 1% יהיה הפיצוי                  שיעור

לא המצטבר הפיצוי מקרה בכל הראשונים. החודשים 20 למשך פיגור לחודש 1/2 % הפיצוי שיעור יהיה                  חודשים
 יעלה על 10% מערכה הריאלי של האספקה שבפיגור.

 "חודש" או "חודש פיגור" לפי הלוח הגרגוריאני, משמעו, גם חלקי חודש כאמור, ובכלל זה יום אחד.20.5.

כל20.6. את הכוללת בהזמנה, הנקובה התמורה כל משמעו מראש הקבועים הפיצויים חישוב לעניין בהזמנה"                "המחיר
 המיסים וההיטלים החלים על הפריטים, העבודה ו/או השירות נשוא ההזמנה.

 חישוב הפיצוי באספקה חלקית ייעשה לגבי כל אספקה בנפרד.20.7.

 סכום הפיצוי שיחושב יופחת מן הסכומים המגיעים לספק עם ביצוע ההזמנה.20.8.

 קיזוז ועיכוב כספים:21.

למזמין21.1. שנגרמו ונזקים עלויות הוצאות, זו. הזמנה ע"פ הספק מאת לו המגיע סכום כל לקזז רשאי יהיה                   המזמין
או הזמנה פי על או המוסכם, הפיצוי סכום את לרבות אלה, מתנאים או ההזמנה מתנאי תנאי הספק הפרת                    בשל
פי על לו המגיע סכום כל לקזז וכן זו, הזמנה עבור לספק המגיעים התשלומים ומן התמורה מן אחרת,                    עסקה

 ההזמנה מסכומים המגיעים לספק על פי הזמנה/עסקה אחרת שבין הספק למזמין.

הסכם21.2. בכל או זו הזמנה עפ"י בהתחייבויותיו יעמוד לא הספק אם לו המגיעים כספים לספק לעכב רשאי                   המזמין
 אחר. בגין עיכוב הכספים כאמור לא תשולם ריבית או הצמדה כלשהי.

 איסור הסבה:22.

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

 צורך באישור ו/או הסכמה לכך מאת הספק וזאת במתן הודעה לספק.

על-ידו23. יועסקו שהם בזאת מתחייב הוא בישראל זרים עובדים מעסיק שהספק במקרה בישראל: זרים עובדים                 העסקת
על שהותקנו והתקנות ,1959 - תשי"ט התעסוקה, שירות חוק ,1991 - התשנ"א זרים, עובדים חוק לרבות דין, כל                    על-פי

  פיהם.

ניהול24. (אכיפת ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם פועל הוא כי מצהיר הספק ציבוריים: גופים עסקאות                 חוק
הרשויות מאת אישורים למזמין להמציא מתחייב הספק מכוחו. שהוצאו והכללים והתקנות ,1976 - התשל"ו                חשבונות),

 המוסמכות, ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע התשלומים עפ"י ההזמנה, וכן לכל צורך אחר הקשור לביצוע ההזמנה.

כהסכמת25. ייחשבו בחלקו, או כולו למזמין, ההזמנה נשוא מסירת או הספק ע"י ההזמנה ביצוע התחלת ההזמנה:                  קיבול
 הספק לקיבול ההזמנה על כל תנאיה, אף אם ההזמנה לא נחתמה עפ"י הספק.

מניעה26. יהוו ולא ההזמנה לפי זכויותיו על כויתור יחשבו לא המזמין, מצד ארכה מתן או מפעולה הימנעות ויתור, שום                     ויתור:
מורשיי ע"י יינתן אם ורק אך תקף יהיה כאמור ויתור כי מודגש ובכתב. במפורש המזמין ויתר כן אם אלא                     לתביעה,

  החתימה שחתמו על ההזמנה או חליפיהם.

העשויה27. תביעה בכל לדון ייחודית סמכות תהיה העניין), (לפי המחוזי או בת"א השלום משפט לבית שיפוט:                  סמכות
  להיות מוגשת בקשר להזמנה זו.

הודעות28. בהזמנה. הנזכרת הכתובת לפי רשום בדואר או ביד ותימסר בכתב תינתן ההזמנה עם בקשר הודעה כל                   הודעות:
   מטעם המזמין הינן בנות תוקף אך ורק אם נחתמו בידי מורשיי החתימה שחתמו על ההזמנה או על ידי חליפיהם.

 
 
 

 מס' ת.ז./ע.מ./ח.פ. שם הספק

 
 

 חתימת הספק תאריך
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 תומר - חברה ממשלתית בע"מ
 

 -בלמ"ס-
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 תומר - חברה ממשלתית בע"מ
 

 -בלמ"ס-

 
 אישור על קיום ביטוחים

  (יידרש לפי הוראה מנציג הרכש של תומר)

 לכבוד

  תומר חברה ממשלתית בע"מ

  מרח' קפלן 23

  תל-אביב

 להלן – "תומר"

 

  אישור על קיום ביטוחים של ___________________  (להלן: "הספק")הנדון:
  בגין ו/או בקשר עם אספקת הטובין ______________ (להלן: "הטובין");

 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:

 

 אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין הטובין ו/או כללנו את הטובין בפוליסות קיימות של הספק, כמפורט להלן:1.

 
אחד,1. למקרה ₪ מ-2,000,000 יפחת (לא ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות מוצר חבות               פוליסת

 2,000,000 ₪  בסך הכול לתקופת ביטוח.

 

ובסך2. מ-6,000,000₪), יפחת (לא לתובע ש"ח 6,000,000 בסך אחריות בגבולות מעבידים חבות              בפוליסת

  20,000,000 ש"ח סה"כ למקרה ולתקופת הביטוח, (שלא יפחת מ-20,000,000 ₪ בסך הכול לתקופת ביטוח).

 

מ-32,000,000. יפחת (לא אחד למקרה ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות שלישי צד כלפי אחריות                בפוליסת

לתקופת הכול בסך ₪ מ-2,000,000 יפחת (לא ש"ח 2,000,000 הביטוח תקופת לכל ובסך אחד) למקרה ₪                

 ביטוח ).

 

ושליטתו4. לפקודתו ו/או לאחריותו שנמסרים המזמין נכסי עם או בקשר או באמצעות יבוצעו הספק שירותי                 אם
 של הספק  -

 
מורחב אש מסוג בביטוח ו/או הסיכונים כל בפני , כינונן בערך ההזמנה, לביצוע הקשורים המזמין לנכסי רכוש ביטוח                    פוליסת

.  
 

 תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

 
 

לטובת2. למעט ועובדיה, תומר כלפי התחלוף זכות מבוטלת לפיו סעיף נכלל האמורות הפוליסות בכל כי בזאת מאשרים                   אנו
  אדם שגרם לנזק בזדון. וכן כי בפוליסת צד ג' וחבות המוצר - קיים סעיף אחריות צולבת.

 

בגין3. ועובדיה תומר את לשפות מורחבות הפוליסות המוצר חבות וביטוח שלישי צד כלפי אחריות בביטוח כי מאשרים                   אנו
  או בקשר לנשוא ההזמנה, נהיה מנועים מלטעון כלפי תומר ועובדיה כי הספק  הפר את תנאי הפוליסות.
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 תומר - חברה ממשלתית בע"מ
 

 -בלמ"ס-

 
 אנו  מאשרים כי לגבי ביטוח חבות מעבידים הביטוח הפוליסה מורחבת לשפות את  תומר ועובדיה, אך ורק אם תומר4.

 תחשב כמעבידה של מי מעובדי הספק.
 

 אנו מאשרים כי בביטוח צד שלישי מבוטלים הסייגים הנוגעים לתביעת שיבוב  מצד המל"ל. וכן כי מבוטל סייג לגבי חבות5.
  בגין או כלפי ספק משנה של הספק או אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה .

 
  אנו מאשרים כי נוסחי הפוליסות  לא פוחתות בטיבן לטובת המבוטחים מנוסחים הידועים כנוסחי ביט.6.

 

לתומר7. גם שנשלח לאחר אלא ביזמתנו, ו/או הספק ביוזמת לרעה, תנאיהם לשנוי ו/או לביטול ניתנים יהיו לא                   הביטוחים
 הודעה בכתב, במכתב רשום, 30 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 

 הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.8.

 

יופעל9. לא אחר ביטוח קיים כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע כזה) יש (אם בפוליסות סעיף                      כל
השיפוי במלוא אותה המזכה ראשוני", "ביטוח הוא הנ"ל הפוליסות פי על הביטוח תומר, ולגבי מבטחיה, וכלפי תומר,                   כלפי
החיוב בנטל להשתתף תומר, ממבטחי תביעה זכות לנו שתהיה מבלי בביטוחיה השתתפות זכות ללא תנאיו, לפי                  המגיע
 כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

 

והתנאים10. ההרחבות לשינויים ובכפוף המקוריות הפוליסות לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים הביטוחים               
  המיוחדים המפורטים באישור זה  ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם את היקף הפוליסות המקוריות.

 

 

_____________       ___________________ ________________          

                        חתימת חברת הביטוח       שמות החותמים תאריך

 

 

 פרטי סוכן הביטוח:

 

 שם_______________ כתובת ________________טלפון __________ דוא"ל______________
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 תומר - חברה ממשלתית בע"מ
 

 -בלמ"ס-

 
 לכבוד

  תומר חברה ממשלתית בע"מ

  מרח' קפלן 23

  תל-אביב

 להלן – "תומר"

 

  אישור על קיום ביטוחים של ___________________________  (להלן: "הספק")הנדון:
  בגין ו/או בקשר עם אספקת הטובין ______________________ (להלן: "הטובין");

 

כמפורט הטובין, בגין הביטוח פוליסות את בידי יש כי בזאת מצהיר בספק, חתימה מורשה , הח"מ_________________                  אני
 להלן:

 
.12,000,000 אחד, למקרה ₪ מ-2,000,000 יפחת (לא ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות מוצר חבות                פוליסת

 ₪  בסך הכול לתקופת ביטוח.

 

ובסך2. מ-6,000,000₪), יפחת (לא לתובע ש"ח 6,000,000 בסך אחריות בגבולות מעבידים חבות              פוליסת

  20,000,000 ש"ח סה"כ למקרה ולתקופת הביטוח, (שלא יפחת מ-20,000,000 ₪ בסך הכול לתקופת ביטוח).

 

.3₪ מ-2,000,000 יפחת (לא אחד למקרה ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות שלישי צד כלפי אחריות                 פוליסת

 למקרה אחד) ובסך  לכל תקופת הביטוח 2,000,000 ש"ח (לא יפחת מ-2,000,000 ₪  בסך הכול לתקופת ביטוח ).

 

של4. ושליטתו לפקודתו ו/או לאחריותו שנמסרים המזמין נכסי עם או בקשר או באמצעות יבוצעו הספק שירותי                  אם
 הספק  -

 
  פוליסת ביטוח רכוש לנכסי המזמין הקשורים לביצוע ההזמנה,  בערך כינונן , בפני כל הסיכונים ו/או בביטוח מסוג אש מורחב .

 

 תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

 
 

 
לנזק1. שגרם אדם לטובת למעט ועובדיה, תומר כלפי התחלוף זכות מבוטלת לפיו סעיף נכלל האמורות הפוליסות                  בכל

  בזדון. וכן כי בפוליסת צד ג' וחבות המוצר - קיים סעיף אחריות צולבת.
 

בקשר2. או בגין ועובדיה תומר את לשפות מורחבות הפוליסות המוצר חבות וביטוח שלישי צד כלפי אחריות                  בביטוח
  לנשוא ההזמנה, נהיה מנועים מלטעון כלפי תומר ועובדיה כי הספק  הפר את תנאי הפוליסות.

כמעבידה3. תחשב תומר אם ורק אך ועובדיה, תומר את לשפות מורחבת הפוליסה הביטוח מעבידים חבות ביטוח                  לגבי
 של מי מעובדי הספק.

כלפי4. או בגין חבות לגבי סייג מבוטל כי וכן המל"ל. מצד שיבוב לתביעת הנוגעים הסייגים מבוטלים שלישי צד                    בביטוח
  ספק משנה של הספק או אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה.
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 תומר - חברה ממשלתית בע"מ
 

 -בלמ"ס-

 
  לפי הידוע לי נוסחי הפוליסות  לא פוחתות בטיבן לטובת המבוטחים מנוסחים הידועים כנוסחי ביט.5.

 

לאחר6. אלא הביטוח, חברת ביזמת ו/או הספק ביוזמת לרעה, תנאיהם לשנוי ניתנים ו/או לביטול ניתנים יהיו לא                   הביטוחים
 שנשלח  גם לתומר הודעה בכתב, במכתב רשום, 30 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 

 הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.7.

כאשר8. הספק של הביטוח חברת אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע כזה) יש (אם בפוליסות סעיף                     כל
ראשוני", "ביטוח הוא הנ"ל הפוליסות פי על הביטוח תומר, ולגבי מבטחיה, וכלפי תומר, כלפי יופעל לא אחר ביטוח                    קיים
של הביטוח לחברת שתהיה מבלי בביטוחיה השתתפות זכות ללא תנאיו, לפי המגיע השיפוי במלוא אותה                 המזכה
וכי .1981 – תשמ"א הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף תומר, ממבטחי תביעה זכות                   הספק

 ידוע לי כי חברת הביטוח של הספק ויתרה על טענה של ביטוח כפל כלפי תומר או מבטחיה.

 

 על החתום:

 

 
  שם מורשה החתימה

 אצל הספק
 מס' ת.ז.

 
 

 כתובת דוא"ל  טלפון כתובת

 

 

 חתימה + חותמת
 

 
 

  

 

14 
 


