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תנאים כלליים להזמנות חברת תומר
.1

הגדרות בהזמנה זו:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

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

.2

פרשנות:
 .2.1כל נספחי ההזמנה ו/או מסמכים אחרים המאוזכרים בה (להלן" :מסמכים מאוזכרים") מהווים חלק בלתי נפרד
ממנה ובאים להשלים זה את זה.
 .2.2במקרים 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.
 .2.3ההזמנה ,ע ל 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.
 .2.4כותרות הסעיפים הן לנוחיות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על תוכן מסמך זה ועל פירושו.

.3

תקופת ההזמנה ,הפסקתו ,השעייתו:

.4

.3.1

תקופת ההזמנה הינה כמפורט בהזמנה.

.3.2

על אף האמור לעניין תקופת ההתקשרות ,תומר תהא רשאית ,בכל עת ,לסיים ,להפסיק או להשהות ביצועה של
ההתקשרות ,או כל חלק ממנה ,לתקופה או לצמיתות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה על כך תשלח מראש
ובכתב  30יום לפני מועד הביטול.

.3.3

הופסקה או הושהתה ההתקשרות ,בנסיבות שאינן תלויות בספק ,ושלא מחמת הפרת תנאי ההזמנה ע"י הספק,
יהא הספק זכאי לתמורה רק בגין העבודה שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת תומר כמועד סיום ההתקשרות
או חלק ממנה ,הפסקתה או השהייתה  ,ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף  16.2.3להלן .הופסקה ההתקשרות
בנסיבות התלויות בספק ,יחולו הוראות סעיף  16להלן .בכפוף לאמור לעיל ,הספק מוותר בזאת ,בוויתור סופי כל
טענה או דרישה או תביעה בקשר עם ביטול ההתקשרות ,הפסקתה או השהייתה.

הצהרות התחייבות הספק:
.4.1

הספק מצהיר בזאת כי עמד לרשותו וכן יעמוד לרשותו לכל תקופת ביצוע הזמנה זו הניסיון ,הידע הטכני
והמקצועי ,הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין ,האמצעים וכוח האדם בעל ההכשרה המתאימה
הדרושים לביצוע נשוא הזמנה זו.

.4.2

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

.4.3

הספק אחראי לכך ,כי לכל פעולה לפי ההזמנה שלביצועה יש צורך ברישוי  /היתר  /תעודת הסמכה על פי כל דין,
יעסיק רק עובד מנוסה שהוא בעל רישיון  /היתר  /תעודת הסמכה בתוקף.

.4.4

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

.4.5

הספק מתחייב להעסיק בביצוע נשוא ההזמנה אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית
והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם .מבלי לגרוע מהאמור ,הספק יהיה אחראי להדרכת המועסקים על
ידו וימסור להם מהם הסיכונים בעבודה כולל סיכוני בטיחות בציוד ,בכלים ,במכונות ,בבטיחות בעבודות חשמל
וכיו"ב.

.4.6

בכ ל עת ובכל מקרה ,אם המזמין יהיה סבור שאחד או יותר מעובדיו של הספק אינו מתאים לתפקיד שהוטל עליו
או שאינו ממלא תפקידו כראוי בקשר ולצורך ביצוע נשוא ההזמנה או במקרה בו לא התקבל אישור מטעם הממונה
על הביטחון בתומר להעסקת עובד הספק ,יהיה המזמין רשאי ,לדרוש כי העובד הנ"ל יועבר מתפקידו ויוחלף
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לעובד אחר והספק יהיה חייב למלא אחר דרישות המזמין ללא כל דיחוי ומבלי שהמזמין יישא באחריות כלשהי
והאחריות כולה כתוצאה מההרחקה תחול על הספק בלבד.

.5

.4.7

לא העמיד הספק עובד/ים חלופי/ים תוך  30ימים ממועד דרי שת המזמין כאמור יהיה המזמין זכאי להביא
ההזמנה לסיומה ,ולספק לא תהיינה תביעות ו/או טענות כלפי המזמין.

.4.8

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

.4.9

כל עבודה או שירות נשוא ההז מנה יבוצעו עבור המזמין בנאמנות ,באיכות גבוהה וברמה מקצועית גבוהה.

.4.10

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

.4.11

הספק מתחייב להנהיג שיטות עבודה בטוחות ,ולספק את נשוא ההזמנה על פי כללי הבטיחות והגהות שיחולו על
פי הוראות כל דין ,לרבות אך לא רק ציוד מתאים ותקני לעובדים וכיו"ב ,והוא מתחייב לספק את נשוא ההזמנה
תוך שימוש בשיטת עבודה בטוחה ,לרבות במהלך שימושו בנכסי המזמין שנמסרו לשימושו או לחזקתו ,וכן לספק
את נשוא ההזמנה תוך שימוש בציוד תקין ומתאים ובלי לגרום להפרעות או לסיכונים לעובדיו ,למזמין ולעובדיו
ו/או למי מטעמם או לצד ג'.

.4.12

הספק מצהיר כי הוא פועל בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1976 -
והתקנות והכללים שהוצאו מכוחו.

איכות נשוא ההזמנה
נשוא ההזמנה שיסופק למזמין 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 ,יסופק נשוא ההזמנה לפי מיטב האיכות והמיומנות המקצועית ברמה גבוהה.
אם קיים לגבי נשוא ההזמנה במלואו או בחלקו תקן ישראלי  -יעמוד נשוא ההזמנה או אותו מרכיב של נשוא ההזמנה
שלגביו קיים התקן ,בדרישות שנקבעו בתקן (במידה ולא קיים תקן ישראלי אך קיים תקן בינלאומי ,יחול התקן
הבינלאומי ,אלא אם כן קבע המזמין אחרת).

.6

שינויים:
.6.1

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

.6.2

כל שינוי מהותי בתהליכי הייצור או תהליך אחר אצל הספק בהקשר לנשוא ההזמנה ,כגון :שינוי מיקום הייצור,
שינויי תכן ,החלפת קבלן משנה ,שינוי באחד או יותר מתהליכי הייצור או שינוי שיכול להשפיע על נשוא ההזמנה
בהיבט  ,)Fit, Form and Function( FFFמחייב הודעה מראש ובכתב לתומר.

.6.3

במידה ועלות או זמן האספקה יושפעו כתוצאה מהוראת השינויים ,הספק ימציא לתומר ,תוך זמן קצוב שייקבע
על ידי תומר ,הערכה של שינוי מחיר ההזמנה או לוח הזמנים למסירה ,כתוצאה מהשינויים ,והספק ימציא למזמין
תוך הזמן הקצוב האמור את הנתונים הנדרשים .תוך  15יום ממועד קבלת הנתונים על-ידי המזמין יסכימו
הצדדים לגבי שינוי מחיר ההזמנה ו/או לוח הזמנים למסירה.
למען הסר ספק ,המזמין רשאי לדרוש מהספק להתחיל מיד בביצוע הוראת השינויים ,ובמקרה זה יסכימו הצדדים
תוך  30יום ממועד מסירת הוראת השינויים לידי הספק ,בדבר השינויים במחיר ההזמנה ו/או במועדי המסירה.

.6.4

.7

.8

לא 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 תימסר לידי
מומחה מקצועי בתחום אליו שייך נשוא ההז מנה ,אשר יתמנה בהסכמה הדדית והכרעתו תהיה סופית ותחייב את
הצדדים.

הבטחת איכות
.7.1

הספק מתחייב לקיים ולהפעיל במשך תקופת ביצוע הזמנה זו מערך של ביקורת איכות בהתאם לתקנים הנוגעים
לנשוא ההזמנה ו/או כל תקן אחר שייקבע בהזמנה או יעודכן מעת לעת ,ברמה הגבוהה ביותר של ביקורת איכות
המקובלת בישראל לגבי מוצרים ושירותים מהסוג של נשוא ההזמנה.

.7.2

במידה ונדרשי ם תהליכים אשר מוגדרים כמיוחדים (כגון :ציפויים ,צביעה וטיפולים תרמיים) ,הספק מתחייב
להפעיל אך ורק ספקים אשר אושרו מראש על ידי המזמין ו/או יבצעם במתקניו באישור המזמין בלבד.

בדיקה ובחינה
.8.1

המזמין ו/או מי מטעמו ו/או למי בהוראתו של המזמין רשאים לבקר בכל עת בכל מקום בו מתבצעת עבודה בקשר
להזמנה ,וכמו כן לערוך בדיקות על מנת לוודא שההזמנה מתבצעת בהתאם להוראות הקבועות בה ,הן במהלך והן
לאחר הייצור ,בין אם במתקני הספק ו/או במתקני כל אחד מקבלני המשנה שלו .הספק יושיט את מלוא הסיוע
למזמין לשם עריכת הבדיקות על-ידו ,לרבות המצאת דגמים לביצוע בדיקת "הרס" או "ללא הרס" כפי שיידרש
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ע"י המזמין ,המצאת מפרטים וכן כל מידע בדבר תהליכים ,ביקורת איכות ,טיב החומרים ,קצב ביצוע ההזמנה,
שימור ואריזה הקשורים להזמנה.

.9

.10

.8.2

התברר למזמין שהספק אינו עומד או עלול שלא לעמוד בתנאי ההזמנה ,יהיה המזמין רשאי לדרוש מהספק לנקוט
מיד את כל האמצעים לשם עמידה בתנאי ההזמנה והספק מתחייב לנקוט באמצעים כאמור ,וכל העלויות בגין כך
יוטלו על הספק באופן בלעדי.

.8.3

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

מניעת חלקים מזויפים
.9.1

הספק מצהיר ומתחייב כי כל משלוח של המוצרים נעשה שימוש רק בחומרים חדשים ומקוריים שאינם מכילים
רכיבים ו/או חלקים מזויפים או כל דבר אחר שהוא תחליפי למוצר מקורי.

.9.2

"חלקים מזויפים" ,לרבות ,אך לא רק ,חלקים שסומנו מחדש לצורך הטעיית זהות היצרן או חלקים פגומים או
עודפים שהושלכו ע"י היצרן המקורי או חלקים משומשים שתוקנו או שוקמו ומסופקים כחדשים.

.9.3

הספק ירכוש חלקים או רכיבים מקוריים ישירות מה Original Equipment Manufacturer ("OEM") -או מה-
)" Original Component Manufacturer ("OCMאו דרך שרשרת הפצה מורשית או בעלת זיכיון מה
. OCM/OEMהספק מצהיר ומתחייב כי יעמיד לרשות המזמין ,לבקשת המזמין ,כל תיעוד באשר לתהליך הרכש
מה –  OCM/OEMאו משרשרת ההפצה המורשית או בעל הזיכיון המאמת כי הרכש של המוצר או רכיביו הינו
מקורי או לחילופין יעברו בדיקות אוטנטיות במעבדה מסומכת עפ"י תקן .A LEVEL AS6081

.9.4

הספק ינהג בהתאם לתקנים  AS6174ו AS5553 -למניעת אספקת רכיבים מזויפים למזמין ובקרה לזיהוי רכיבים
מזויפים.

.9.5

המזמין רשאי להחרים מוצרים מזויפים שסופקו ולהשמידם בהתאם להנחיות תקנים  AS6174ו ,AS5553 -ולחייב
את הספק בכל ההוצאות הקשורות להשמדה ולהחלפת הרכיבים המזויפים במקוריים .למזמין שמורה הזכות
לעצור תשלומים לרכיבים אלו.

.9.6

הספק יכלול תנאי סעיף זה בהתקשרויות שלו עם קבלני המשנה שלו מהם רוכש רכיבים המהווים חלק מהמוצרים
המסופקים למזמין במסגרת הזמנה זו.

אריזה ,משלוח ומסירה
.10.1

נשוא ההזמנה יסופק בשלמותו בהתאם לתקנים הישימים ,האיכות הנדרשת ,הכמות הנדרשת ובזמן הנדרש ,והכל
בהתאם להזמנה.

.10.2

הספק 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 ופורטו) ואם לא ,תהיה בהתאם לסטנדרט המקצועי המקובל בהתחשב ברגישותן של
האספקות למזמין.
נשוא ההזמנה יחשבו כנמסרים כאשר נציג מוסמך של המזמין יחתום בשם המזמין על תעודת המשלוח .המסירה,
ללא אישור חתום כאמ ור ,לא תחשב כקבלה או כאישור המזמין לעמידת הספק בהתחייבויותיו על פי ההזמנה,
לרבות לעניין מועדי האספקה ,כמות נשוא ההזמנה ו/או איכותם.
המצאת נשוא ההזמנה לידי מוביל לא תחשב כמסירה ,אלא אם הוסכם בפירוש אחרת.
הספק לא יהיה רשאי למסור את נשוא ההזמנה לפני או אחרי מועד/י המסירה שצוין/נו בהזמנה ו/או במקום שונה
מהמצוין בהזמנה ,אלא אם הסכים לכך המזמין מראש ובכתב .במידה והספק שלח את האספקות טרם המועד
הקובע ,וללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב ,לא תשולם לספק תמורה אלא עד למועד הפירעון הרגיל לפי
המועד המצוין לאספקה.

.10.3

עם האס פקה ,בהתאם לתנאי ההזמנה ,תועבר הבעלות על נשוא ההזמנה למזמין ,ללא כל שעבודים ,תביעות,
חובות או הגבלות כלשהן.

.10.4

תנאי האספקה הינם כפי שמצוין על גבי הזמנה זו ויפורשו בהתאם לInternational Commercial Terms 2010 -
הרלוונטיים (להלן.)"Incoterms" :

.10.5

הספק מתחייב לשאת בהוצאות ההובלה בהתאם ל Incoterms -הרלוונטיים .האספקות תישלחנה במשלוח אחד,
אלא אם ניתנה הוראה אחרת על ידי המזמין .האספקות תישלחנה ע"י מוביל מורשה על פי הוראות המזמין
המופיעות על גבי ההזמנה.

.10.6

כל עוד לא נקבע אחרת בתנאים המיוחדים ,נשוא ההזמנה ייארז באופן אשר יבטיח את שלומם בזמן ההובלה
למזמין ,וממנה ללקוחות המזמין (לפי העניין) ולאחסנה ארוכת טווח ,ובאופן שנשוא ההזמנה לא יפגם .האריזה
תבטיח מניעת נזקי מזג אויר (כולל תנאי לחות ,גשם חום וקור קיצונים) .העמסת נשוא ההזמנה ,כל עוד לא נקבע
אחרת ,תבוצע על-ידי הספק ותהיה כלולה במחיר.

.10.7

סימון ומסמכי משלוח
 .10.7.1רשימות האריזה יכללו ,בין היתר  :מספר הזמנת הספק ומספר שורת פריט; מספר פריט של המזמין כמופיע
בהזמנת הרכש; מספר פריט של היצרן ותיאור האספקה:
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 .10.7.2תכולת מיכל או אריזה :כל מיכל או אריזה יכילו רשימת אריזה המציינת את תכולתו .עותק אחד יוצמד אל
מחוץ למיכל או האריזה בתוך מעטפת פלסטיק בעלת אטימה חוזרת .עותק נוסף יימצא בתוך המיכל או
האריזה.
 .10.7.3שטר המטען :שטר המטען יכיל שני עותקים ,אשר אחד מהם לפחות נאמן למקור .שטר המטען יכיל
חשבוניות ועותקים של רשימת האריזה.
 .10.7.4אי ביצוע ההוראות ה רשומות לעיל עלול לגרום לעיכוב התשלום לספק ,ולמזמין תעמוד הזכות לקזז כל
הוצאה בהתאם לאמור בהסכם זה.
.10.8

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

.10.9

הספק לא יהיה רשאי למסור את נשוא ההזמנה בכמויות שונות או עודפות מן האמור בהזמנה ,אלא אם הסכים
לכך המזמין מראש ובכתב .במידה והספק יספק כמויות עודפות מאלו המצוינות על גבי ההזמנה ,ללא אישור
המזמין ,יישא הספק בכל העלויות הנלוות ,לרבות עלויות השילוח ,עלויות האחסון ו/או כל עלות נוספת אשר תחול
בגין כך.

 .10.10הספק יבצע את כל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית ,באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין,
שמירה על איכותם ותקינותם של נשוא ההזמנה שבמשלוח ,וכן יינקטו על ידי הספק מירב האמצעים לשמירת
הבטיחות ,הבריאות ואיכות הסביבה .הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו לנשוא ההזמנה ,עד
להתקנתם וקבלתם על-ידי המזמין.
.11

.12

ביקורת קבלה
.11.1

המזמין רשאי ,תוך זמן סביר ממועד קבלת נשוא הזמנה ,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
במוע ד מאוחר יותר אם יתגלה כי נשוא ההזמנה לא עמד בדרישות המפרטים ,כאשר אי ההתאמה כאמור לא
התגלתה בעת עריכת בקורת הקבלה הנ"ל.

.11.2

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

.11.3

משלוחים אשר ייכשלו על פי בדיק ת ביקורת קבלה ,יוחזרו לספק  /לא יסופקו למזמין .אספקות או משלוחים
פסולים המוחזרים ,יוחזרו על חשבונו של הספק לצורך תיקון ו/או החלפה ללא דיחוי .ביצוע התשלום יהיה בנוסף
לכל תרופות אחרות על פי דין העומדות לרשות המזמין .במקרה של תשלום מראש ,מוסכם במפורש שהתשלום
אינו מהווה קבלה סופית.

.11.4

הספק לא יספק שוב אספקות שנפסלו או תוקנו טרם השלים את הדרישה לתיקון ואת השינויים וההתאמות
הנדרשות ,אלא באישור המזמין מראש ובכתב.

נכסי המזמין וזכויותיו וזכויות קנין רוחני של צד ג'
.12.1
.12.2

.12.3

בסעיף זה "מידע" ו/או "נכסי המזמין"  -כל חומר ,לרבות שאריות ממנו ,חלק ,ציוד ,מכשיר ,מידע
( ,)Informationידע ( ,)Know Howלרבות מידע הכלול בשרטוטים ,מפרטים או מסמכים אחרים כלשהם ,תוכנה
או פריטים אחרים הנמסרים על ידי הספק למזמין במסגרת ביצוע הזמנה זו.
הספק מסכים שכל המידע שנחשף על ידי הספק למזמין ,כהגדרתו בסעיף  12.1לעיל ,הוא קניינו של המזמין (להלן:
"קניין רוחני") ,ללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה שנקבעה על פי מסמך זה ונספחיו ,והמזמין יהיה רשאי
להשתמש בהם לפי ראות עיניו וללא הגבלות כלשהן  ,והספק מתחייב כי הקניין רוחני במלואו או בחלקו לא ישמש
את הספק ,למעט לצורך מימוש הזמנה זו ,אלא אם המזמין אישר אחרת בכתב .מוסכם כי הקניין רוחני לא יכלול
מידע שהספק יכול להוכיח ,בראיה בכתב ,כי הוא נחלת הכלל ,או שהוא ידוע לספק בזמן חשיפתו ללא התחייבות
לסודיות או נוכח הפרה מצד הספק ,או שהושג כחוק על ידי הספק מצד ג' וללא הגבלה.
כל רעיון ,תכנית ,תוכנה ,מפרט ,הרשאה ,אישור ,היתר ,עבודה ,מסמך מכל סוג שהוא או יצירה בקשר עם ביצוע
הזמנה זו ו/או בתוצריהם ו/או בכל מהדורה ו/או גרסה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או
גרסה ו/או תיקון ו/או שינוי שנעשו על ידי ו/או בהמלצת הספק ו/או מי מטעמו) ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו
ו/או שהוגשו במסגרתם ,בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי תומר ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי
הספק ו/או מי מטעמו  ,וזאת בקשר עם ביצוע הזמנה זו (להלן" :החומרים") ,לרבות הזכויות הקשורות ו/או
הנובעות ,במישרין ו/או בעקיפין מהם ,יהיו קניינה המלא והבלעדי של תומר מבלי שתשולם עבורם כל תמורה
נוספת" .בעלות" בסעיף זה ,משמע – לרבות כל הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או מדגם
ו/או מוני טין ו/או כל זכות קניין אחרת ,רשומים או לאו ,המתייחסים לחומרים .הספק מוותר בזאת וכן יהיה
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
תומר תהא רשאית לעשות בחומרים כל שימוש שתמצא לנכון ,תוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה ,לרבות
ביצוע שינויים והכנסת תוספות ,השלמות או עריכה מחדש ,פרסומם ,או העברתם לאחר ,בתמורה או ללא תמורה.
תומר אינה מחויבת לציין את שמו של הספק בפרסומים כאמור .קבלת הספק את ההזמנה מהווה אישור לכל
שימוש שתעשה תומר בחומרים שיוכנו על ידי הספק בקשר עם ביצוע הזמנה זו.
הספק מתחייב להביא הוראו ת סעיף זה לידיעת עובדיו ולהחתים אותם על התחייבות מתאימה בדבר הסכמתם
לתנאים אלו.
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.12.4

הספק מתחייב ש לא יחשוף מידע קנייני בפני כל צד ג' ,וינקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע את
חשיפת המידע הקנייני בפני צדדי ג' .כן מתחייב הספק שלא ישתמש ולא יאפשר לאדם אחר כלשהו להשתמש
במידע או בחומרים שהגיע אליו בקשר עם ביצוע הזמנה זו ,אלא עבור תומר ,אלא אם הוסכם מראש ובכתב ע"י
תומר ובהתאם לתנאיה.
התנאים בסעיפים  12.4 – 12.1ימשיכו להיות שרירים וקיימים ובעלי תוקף מלא למשך כל תקופת ההזמנה ועד
לתקופה של עשר ( )10שנים לאחר תום השלמתה ו/או הפסקתה ו/או ביטולה של הזמנה זו.

.12.6

קבלה על ידי הספק של מידע קנייני של המזמין או של החומרים של המזמין לא תיחשב כמתן זכות או רישיון
כלשהם לספק בנוגע למידע כזה.
במקרה בו ביצוע הזמנת רכש זו כולל ניסויים ,פיתוח ,מחקר או ביצוע עבודה ואלה משולמים המזמין ,הספק
מתחייב לחשוף בפני המזמין את כל התהליכים ו/או הידע הסודי ו/או הסודות המסחריים ו/או כל המצאה ,גילוי
או ידע הנובעים מכך ,אלא אם הסכים המזמין אחרת בכתב .כל זכויות הקניין הרוחני ,לרבות פטנטים ,זכויות
יוצרים ,סודות מסחריים ו סימנים מסחריים ,הנובעים מהם ,יהיו רכושו הבלעדי של המזמין ,ועל פי בקשתו של
המזמין ,הספק יעביר זכויות למזמין עבור כל המצאה וזכויות קניין הנובעים מהם ,לרבות כל פטנט או בקשה
לרישום פטנט ,ללא מגבלה וללא חיוב נוסף .הספק יספק תמיכה עבור תביעה של המזמין לבקשת רישום פטנט
כזו .למזמין תהיה הזכות המלאה להשתמש בקניין כזה בכל דרך שהיא ללא טענה כלשהי מצידו של הספק וללא
חבות כספית כלשהי לספק בגין שימוש כזה.

.12.8

במקרה של אספקות המצריכות רישיון מהספק ו/או מהיצרן ו/או מכל צד ג' עבור השימוש באספקות ו/או עבור
העברת האספקות לכל צד ג' ,כיחידה עצמאית או כמשולבת עם פריטים אחרים ,חומרה או תוכנה ,הספק מתחייב
באופן בלתי חוזר להעניק למזמין רישיון נקי ללא הגבלה ,ללא תמלוגים נוספים ,על אף כל רישיון סטנדרטי שעשוי
ללוות את האספקות ,אלא אם המזמין מסכים במפורש לתנאים נוספים.

.12.5

.12.7

 .12.9עם סיום ביצוע נשוא ההזמנה ,הפסקתו או ביטולו  ,יחזיר הספק לתומר את המידע אשר נמסר לשימושו במצב
כפי שקיבלו ,וכן את הציוד המושאל כהגדרתו בסעיף  12.11.1להלן  ,מבלי להעתיקו ומבלי שעשה איזשהו שימוש
בו ,אלא לצורך ביצוע ההזמנה .הובאה ההזמנה לידי גמר או בוטלה ,חייב הספק למסור לתומר את המקור
(האורגינלים) אשר ברשותו ,בתוספת הצהרה בכתב שלא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר כל מידע או מסמך
אחר במקור .מודגש בזאת כי ככל שקיימת לספק חובה שבדין לשמור ברשותו מידע כלשהו ,הרי שהספק רשאי
לעשות כן ,בכפוף לחובת הסודיות הנדרשת ממנו בהתאם לתנאים אלה ,אולם אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת
הספק כאמור לעיל ,למסור לתומר העתק מתוצר זה.
 .12.10מבלי לגרוע מהוראות תנאים אלה  ,מוסכם כי לספק אין ולא תהיה כל זכות עכבון ו/או שעבוד ו/או כל זכות אחרת
ברכושו של המזמין ,במידע ובתוצרי נשוא ההזמנה ו/או בציוד המושאל כהגדרתו בסעיף  12.11.1להלן .בעלותה
של תומר ברכושה ,במידע ובתוצרי נשוא ההזמנה ובציוד המושאל בהתאם לתנאים אלה הינה ראשונה וקודמת
לכל תניה או הוראה אחרת בין הספק לבין כל צד ג' אחר .הספק מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון הנתונה לו על
פי כל דין על רכושו של המזמין ,במידע ובתוצרי נשוא ההזמנה ובציוד המושאל .הספק מתחייב להביא הוראה זו
לידיעת כל צד ג' אחר.
 .12.11רכוש ו/או חומרים המושאלים לספק
 .12.11.1הספק יהיה אחראי בכל זמן וישמור מפני כל אובדן או נזק על פריטי רכוש המזמין  ,הנמצאים
בחזקתו ו/או בשליטתו של הספק או באם ישאיל הספק ציוד או חומרים מהמזמין (להלן" :הציוד
המושאל").
 .12.11.2למען הסר ספק ,כל חומר ו/או רכוש המסופקים ע"י המזמין ,בנוגע להזמנה זו ,ייחשבו
כמושאלים לספק למטרות ההזמנה בלבד ,והבעלות תישאר בכל זמן בידי המזמין ,ולספק אין
ולא תהיה בנכסים אלה כל זכות.
 .12.11.3הספק מתחייב כי כל הציוד המושאל יוחזק בנפרד ,יסומן כנכסי המזמין ויבוצעו בו ,במידת
הצורך ,טיפול מונע ואחזקה ע"י הספק.
 .12.11.4הספק לא יספק לאדם כלשהו ,למעט למזמין ,פריט זהה או דומה לפריט נשוא ההזמנה ,אם פריט
זה פותח ע"י הספק עבור המזמין או נעשה ע"י הספק לפי ידע ו/או נתונים שסופקו לו ע"י המזמין
לצורך הזמנה זו.
 .12.11.5הספק לא ימסור לשום אדם פרט למזמין ,כל מידע בקשר לנכסי המזמין ו/או לציוד המושאל
כהגדרתו בסעיף  ,12.11.1ויהיה אחראי שמידע כאמור לא יגיע בדרך כלשהי לידיעת אדם אחר.
 .12.11.6הספק מתחייב שלא להשתמש ולא לאפשר לאדם אחר כלשהו להשתמש בכל פריט מנכסי המזמין
ו/או בציוד המושאל כהגדרתו בסעיף  ,12.11.1אלא עבור המזמין ובמסגרת הזמנה זו .כן מתחייב
הספק לא למכור את נכסי המזמין ו/או הציוד המושאל כהגדרתו בסעיף  ,12.11.1לא למשכנם,
לא לשעבדם ולא לפגוע באופן אחר בזכויותיו של המזמין בהם.
 .12.11.7הספק מתחייב במיוחד לשמור את המידע והידע המוכללים בציוד המושאל.
 .12.11.8במקרה של אובדן ו/או נזק יודיע הספק באופן מיידי למזמין בדבר האירוע.
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 .12.11.9הספק מתחייב לפצות ולשפות עם דרישה ראשונה באופן מלא את המזמין עבור הציוד המושאל
שלא יוחזר למזמין כפי שהושאל במקור (למעט בלאי סביר עקב השימוש בהם על פי דרישות
הזמנה זו ולצורך הזמנה זו בלבד) או כחלק משולב של האספקות שהוזמנו.
 .12.11.10הספק מתחייב לרכוש פוליסות ביטוח לשביעות רצונו של המזמין ,המבטחים כנגד הפסד ו/או
נזק את כל הרכוש ו/או החומרים המושאלים לו ואשר סופקו לו ,כל עוד הם מצויים בחזקתו של
הספק .יחד עם זאת מובהר כי רכישת פוליסות אלה אינה פוטרת את הספק מאחריותו בכל הנוגע
לרכושו של המזמין.
.13

.14

תוכנת קוד פתוח
.13.1.1

הספק מתחייב כי באספקות הכוללות רכיב תוכנה יעשה שימוש בתוכנת קוד פתוח OPEN SOURCE
) או  GENERAL PUBLIC LICENSEאו  )"free" softwareרק אם הספק קיבל מהמזמין אישור
לכך מראש ובכתב ,כאשר המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לאשר שימוש בתוכנת קוד
פתוח.

.13.1.2

הספק מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק ,הוצאה או הפסד שייגרמו למזמין בגין שימוש בתוכנת
קוד פתוח בניגוד לאישורו של המזמין מראש ובכתב ,לרבות הוצאות משפטיות סבירות בגין הליכים
משפטיים שיוגשו נגד המזמין.

מניעת אירוע סייבר ,נוזקות  ,או וירוסים
.14.1.1

.14.1.2

.15

הספק מתחייב כי באספקות הכוללות תוכנות המבוססות על מערכות הפעלה סטנדרטיות (Windows,
)Linux, Ios, Anddroid, etcהספק ינקוט בכל האמצעים למיגון המוצרים והמערכות בפני נוזקות,
ווירוסים ,כמפורט להלן ,אלא אם המזמין פטר אותו מאחת או יותר מהצעדים המפורטים להלן:
.14.1.1.1

עדכון מערכות ההפעלה בגרסאות האבטחה המעודכנות  ,לפני אספקה למזמין.

.14.1.1.2

חסימה של  BIOSבפני ביצוע שינויים.

.14.1.1.3

ביצוע תהליך של בדיקה והסרה של וירוסים ,פוגענים ונוזקות לפני משלוח למזמין ,כולל
תיעוד תהליך הבדיקה והניקוי ,ודיווח הממצאים.

.14.1.1.4

מסמך הצהרה על ביצוע הניקוי וממצאי התהליך ,כחלק ממסמכי המסירה.

במקרה בו חו"ח יתקיים אירוע סייבר בחצרי הספק או קבלני המשנה שלו או בכל מקום אחר הרלוונטי
לביצוע ההזמנה ,מתחייב הספק לנהוג כלהלן:
.14.1.2.1

ידווח למזמין תוך  72שעות לכל היותר אם נחשף מידע השייך לספק לרבות כניסה לא
מורשית או שימוש לא נכון או איבוד מידע או שינוי מידע של המזמין.

.14.1.2.2

על הספק לפעול מידית לחקירת האירוע והסיכונים הטמונים בו.

.14.1.2.3

הספק ישתף פעולה עם המזמין בביצוע כל חקירה של האירוע .מהותו והיקפו.

.14.1.2.4

הספק יישא בעלויות הסבירות הכרוכות בביצוע חקירה כאמור ותיקון תוצאות האירוע .

מחיר ותנאי התשלום
.15.1

המחיר הנקוב בהזמנה (להלן" :התמורה" ) הינו סופי ,בתוספת מע"מ אשר יתווסף כחוק ,אלא אם צוין אחרת
בהזמנה .התמורה הינה סופית ,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 הנובעים
מביצועה.

.15.2

על אף האמור בחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז , 2017-הצדדים ניהלו משא ומתן והסכימו על תנאי
התשלום כמצוין בהזמנה בין הספק למזמין .עוד מסכימים הצד דים כי אין בתנאי התשלום משום הרעה בלתי
סבירה וכי תנאים אלו הוגנים לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות.

.15.3

התשלומים 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 אשר אושרה על ידי המזמין
בכתב כתקינה על כל נספחיה ,ובלבד:

.15.4

.15.3.1

שנשוא ההזמנה בגינו ניתנה החשבונית נמסר למזמין לפני הגשת החשבונית.

.15.3.2

שנתקבלו המסמכים המפורטים בסעיף  15.4להלן.

.15.3.3

שנשוא ההזמנה לא נדחה עקב עריכת ביקורת הקבלה כאמור בסעיף  11לעיל.

חשבוניות עבור נשו א ההזמנה יומצאו ע"י הספק למזמין במקור  +שני העתקים ,בצרוף תעודה חתומה על-ידי
המזמין המאשר כי נשוא ההזמנה נמסר כדין למזמין ,וכן בצרוף דו"ח על שימוש בחומרים ,במקרה שהספק
השתמש בחומרים המהווים נכסי המזמין .בחשבונית יצוין מס' ההזמנה ומס' הספק בתומר.
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.15.5

לדרישת המז מין ,מתחייב הספק להמציא את כל המסמכים הקשורים להזמנה ולביצוע נשוא ההזמנה ,לרבות
רישומן של שעות העבודה (ככל שהתמורה משולמת לספק בגין שעות עבודה בפועל) וכן להמציא כל הסבר בכתב
שיידרש ע"י המזמין בקשר למסמכים האמורים.

קבע המזמין ,כתוצאה מבדיקת המסמכים כאמור ,כי מספר שעות העבודה שתמורתן שולמה ע"י המזמין עולה על
שעות העבודה אשר מגיעות לספק עפ"י הנובע מהרישומים במסמכי הספק (ככל שהתמורה משולמת לספק בגין
ביצוע שעות עבודה בפועל)  ,מתחייב הספק להחזיר למזמין לדרישתו הראשונה ,כל סכום שקיבל מעבר למגיע לו,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום ועד החזרת הסכום בפועל .כמו כן ,יהיה המזמין רשאי לנכות
כל סכום כאמור מכל סכום שיגיע לספק מהמזמין.
 .15.6מתשלומי המזמין לספק ינוכו מיסים והיטלים (לרבות מס הכנסה במקור) כחוק ,כמקובל וכמתחייב ,אלא אם כן
ימציא הספק אישור מתאים על פטור מניכוי מס במקור ו/או ניכוי מס מוגבל.
.16

ביטול ההזמנה
.16.1

.16.2

מבלי לגרוע מכל זכות על-פי דין ,רשאי המזמין לבטל את ההזמנה ,באופן מיידי ,במלואה או בחלקה ,בכל אחד
מהמקרים הבאים ,וזאת במתן הודעה בכתב לספק:
.16.1.1

הפרת אחת או יותר מהתחייבויותיו  ,לרבות ,אך לא רק ,עקב אי-עמידת הספק בלוח הזמנים
שנקבע בהזמנה ,ולא תיקן את ההפרה אחרי שניתנה לו התראה על ידי תומר.

.16.1.2

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.

.16.1.3

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 מתחילתם ,ו/או הספק הגיש בקשת פירוק
מרצון ו/או הופסקה פעילותו העסקית באופן מלא ו/או מהותי למשך תקופה העולה על
שלושים/חודש ימים.

.16.1.4

בכל מקרה שבו הופרו הוראות הביטחון הנזכרות בסעיף .19

.16.1.5

פקעה אחת או יותר מפוליסות הביטוח בהן הספק מחויב בהתאם לתנאים אלה ו/או למסמכי
ההזמנה ,או שאחת או יותר מפוליסות הביטוח אינו עונה לדרישות תנאים אלה ו/או מסמכי
ההזמנה.

.16.1.6

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 ,וכן מכל טעם ענייני וסביר
אחר.

במקרה של ביטול ההזמנה כאמור בסעיף זה ,יפסיק הספק מידית את העבודה על ההזמנה ,או על חלק ממנה
שבוטל ,ויודיע לקבלני המשנה לעשות כן ותחולנה ההוראות הבאות:
.16.2.1

ביטל המזמין את ההזמנה או את חלקה ,בנסיבות המפורטות בסעיפים  16.1.1עד  16.1.5יהיה
המזמין רשאי להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את ביצוע ההזמנה או חלק ממנה ,לפי העניין,
והספק יהיה חייב לשפות את המזמין בגין נזקיו ,לרבות סכומים שיידרש המזמין לשלם לספק
האחר העולים על סכום ההזמנה .היה והספק יקבל מהמזמין תשלומים עבור ההזמנה או החלק
ממנה שבוטל ,יחזיר הספק תשלומים אלה למזמין.

.16.2.2

ביטל המזמין את ההזמנה או את חלקה ,בנסיבות המפורטות בסעיפים  16.1.1עד  ,16.1.5מתחייב
הספק לשלם למזמין פיצויים בעד מלוא הנזק שנגרם למזמין ו/או שיגרם למזמין עקב ההפרה ו/או
לחייב את הספק לשלם למזמין פיצוי מוסכם מראש עפ"י התנאים המפורטים עפ"י הזמנה זו ,זאת
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  16.2.1לעיל.

.16.2.3

בוטלה ההזמנה שלא מחמת הפרת תנאיה על ידי הספק או בנסיבות המפורטות בסעיף  ,16.1.6ישלם
המזמין לספק תמורה עבור נשוא ההזמנה שסופק וכן עבור עלויות ישירות וסבירות שנגרמו לספק
בפועל עד למועד קבלת הביטול ,ובלבד שהעלויות ,כאמור ,יוכחו למזמין ע"י הספק ,ובכפוף לכך
שסך כל התמורה ששולמה והעלויות האמורות לא יעלו על מחיר ההזמנה  .אין באמור בסעיף זה
כדי לצמצם את חובת הספק כדי להקטין את נזקיו.

.16.2.4

בוטלה ההזמנה על ידי המזמין בנסיבות האמורות בסעיף  ,16.1.6מתחייב הספק לשתף פעולה עם
המזמין בהליכי דרישת הפיצוי בגין ביטול כאמור מהלקוח ,והפיצוי לו יהיה הספק זכאי יהיה סכום
הפיצוי היחסי שהמזמין קיבל בפועל מן מהלקוח.

.16.3

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

.16.4

המזמין יהיה רשאי להורות על עיכוב ביצוע ההזמנה ,כולה או חלקה ,לתקופות המצטברות עד  90יום במהלך
ביצוע ההזמנה ,וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לספק .בגין עיכוב כנ"ל לא תקום לספק זכות לפיצוי מעבר
לזכות לדחייה לתקופה מקבילה של לוחות הזמנים לביצוע ההזמנה.
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.17

.16.5

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

.16.6

אין בביטול ההתקשרות ,כולה או חלקה ,כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על פי כל דין או על פי כל הסכם.

רישיונות והיתרים
.17.1

הספק יהיה האחראי הבלעדי להשגת אישורים ,היתרים או רישיונות אחרים על מנת לעמוד בהתחייבויותיו בכפוף
להזמנה זו.

.17.2

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

.17.3

הפיקוח על היצוא הביטחוני

 .17.3.1מקום בו מוצרי הספק נתונים לפיקוח על יצוא בטחוני ,יוציא הספק רישיון ייצוא ישראלי או ידאג לקבלת
רישי ון ייצוא זר הדרוש לשם אספקת מוצרי הספק למזמין ,לשימושו של המזמין במוצרי הספק .הספק ייחשב
ליצואן עד לאספקת המוצר למזמין בשערי המזמין.
 .17.3.2הספק ידווח למזמין תוך  30יום מקבלת ההזמנה על דיני הפיקוח החלים על מוצרי הספק (ציוד טילים ,ציוד
דו שימושי EAR ,IRAT ,וכו') ויציין את הסיווג למוצרים (סעיף ברשימת הציודECCN,USML Category ,
וכו')  .אם מוצרי הספק פטורים מרישיון כאמור יצוין הדבר על ידי הספק בכתב.
 .17.3.3עם קבלת הרישיון ,ימציא הספק למזמין העתק מלא מן הרישיון ומכל מסמך אחר הנוגע לרישיון  .הספק יהיה
האחראי הבלעדי לנכונות הצהרותיו ולתוקפם של המסמכים שנחתמו על ידי הספק.
 .17.3.4הספק לא יורשה למסור שום הצהרה בשם המזמין לרבות אישור שימוש /משתמש סופיים ,ללא אישור מראש
ובכתב של המזמין ,המאשר את ההצהרה ותוכנה.
 .17.3.5הספק ינהל רישום מסודר של הפריטים המפוקחים ועם אספקתם למזמין יצרף את הרישיונות וההיתרים
הרלוונטיים.
 .17.3.6הוראות 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.
 .17.3.7המזמין יהיה אחראי להשיג רישיון ייצוא לשם אספקה ללקוח של המזמין ,הכולל את מוצרי הספק ,אם נדרש
ובהתאם לחוק הרלוונטי .במידה ויידרש ,על הספק לספק למזמין את כל האינפורמציה הנדרשת לקבלת
רישיון זה.
 .17.3.8הועבר לספק מהמזמין מידע טכני העשוי להיות כפוף לדיני הפיקוח על הייצוא הישראליים או הזרים ,מתחייב
הספק לעשות שימוש במידע אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הזמנה זו ותוך שמירת חובת הסודיות
החלה על הספק; וכן מתחייב לא להעביר ולא לחשוף לאף צד ג' את המידע ,לרבות עובדיו שלא נולדו בישראל,
אלא באישור בכתב ומראש מהמזמין .עם סיום ביצוע ההזמנה ,הספק וכל צד ג' מטעמו שהועבר אליו מידע
טכני כאמור ,יחזירו למזמין באופן מידי ויצהיר כי לא נותר ברשותו עותק של המידע האמור.
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ניגוד עניינים
.18.1

הספק ומי מטעמו מתחייבים בזאת שבמשך כל תקופת ביצוע נשוא ההזמנה על ידם ידאגו שלא ייווצר מצב של
ניגוד עניינים בינם לבין המזמין בגין פעולות ו/או עבודות המתבצעות על ידם במסגרת עבודתם עם המזמין.

.18.2

הספק מתחייב לכלול בינו לבין עובדיו ו/או המבצעים מטעמו סעיפים שימנעו ניגוד עניינים בין העבודה המבוצעת
עבור המזמין לבין העבודה ללקוחות אחרים.

.18.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של חשש לקיום ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע נשוא ההזמנה עבור המזמין,
הספק מתחייב להודיע על כך למזמין בכתב ומיד עם היוודע דבר החשש לניגוד העניינים.

ביטחון וסודיות
.19.1

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

.19.2

הספק מתחייב שהוא וכל אדם מטעמו שיהיה קשור בביצוע ההזמנה יקיימו את כל הוראות הביטחון ,לרבות
הוראות בדבר הסדרים מיוחדים שיידרשו במשרדי הספק וכן ולרבות כל הקשור להובלה ותנועה עם חומר מסווג
מחוץ למתקני המזמין או למשרדי הספק לאחר שיוכשרו ביטחונית ,יישמעו להוראות הממונה על הביטחון 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.
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.19.3

הספק מתחייב להעסיק אך ורק עובדים שקיבלו אישור ביטחוני מתאים מטעם ממונה הביטחון של המזמין ,ולא
יחליפם אלא אם כן קיבל לכך אישור מוקדם מאת המזמין .לצורך קבלת האישור ,הספק ימציא לנציג המזמין
לפחות  14יום לפני תחילת ההזמנה את רשימת העובדים אשר יועסקו על ידיו בקביעות בביצוע ההזמנה וכל פרט
נוסף אודותיהם ,כפי שיידרש .למען הסר ספק מובהר כי אי מתן אישור ביטחוני לעובדים אינו משחרר את הספק
מאחריות לביצוע העבודות נשוא ההזמנה .כן ידוע לספק כי לממונה על הביטחון שמורה הזכות שלא לאשר אדם
לבצע את הנדרש מהספק עפ"י ההזמנה ,מטעמי התאמה ביטחונית וזאת מבלי לנמק את החלטתו.

.19.4

המזמין רשאי לדרוש את הרחקתו מהמתקן של כל עובד המועסק ע"י הספק ,והספק מתחייב לבצע זאת מיד עם
קבלת דרישת המזמין.

.19.5

עלות יישומן של הוראות הביטחון ,בכל הנוגע למתן ההכשר הביטחוני לעובדי הספק ולמשרדים ,יושתו בלעדית
על הספק.

.19.6

האמור לעיל בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע ממחויבויות הספק על פי הוראות כל הסכם שמירת סודיות בין
הספק למזמין.

.19.7

כל מידע שיגיע אל הספק ועובדיו בקשר עם ביצוע הזמנה זו הינו סודי והספק מתחייב לשמרו בסוד ולא העבירו,
להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם מידע זה .כמו כן הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת שסודיות
זו תישמר.
הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו ,כי אי מילוי התחייבויותיו עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיפים 119,118,117
לחוק העונשין תשל"ז –  .1977הספק לא יפרסם ולא ירשה לעובדיו לפרסם כל דבר הקשור ו/או הכרוך בביצוע
העבודה ו/או הנובע מביצועה.

.19.9

היה ולא קיים הספק את האמור בסעיף זה ,על תתי סעיפיו ,כולם או חלקם ,יהיה המזמין רשאי לבטל מיד את
ההזמנה.

.19.8

אחריות בנזיקין ושיפוי בגין נזק
 17.1הספק יישא באחריות על פי כל דין כלפי המזמין לכל נזק או אובדן מכל מין וסוג שהוא לגוף או לרכוש שייגרמו
מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן למזמין ,לעובדיו או למי מטעמו או לכל אדם הנמצא בחצריו או לצד ג' כלשהו
כתוצאה ממעשה או ממחדל של הספק או עובדיו או מי מטעמו בקשר לביצוע הזמנה זו.
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17.2

הספק יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק שיגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל שלא כדין
של הספק או מי מטעמו או עקב שגיאה מקצועית של הספק או מי מטעמו ו/או טעות ו/או השמטה ו/או הזנחה
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או הפרת הוראות הדין החלות על
בטיחות בעבודה ,לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד ,1954-פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש),
תש"ל ,1970-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז ,1997-תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה
במקומות עבודה ,התשמ"ח ,1988-וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהם .אחריותו של הספק תחול גם לגבי
כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות.

17.3

הספק מתחייב לפצות את המזמין על כל אובדן ,נזק ,הפסד או הוצאה שהספק אחראי להם עפ"י הוראות פרק זה
או עפ"י כל דין ,וכן מתחייב הספק לשפות את המז מין על כל הוצאה שתגרם לו עקב תביעה שתוגש נגדו על ידי
מאן דהוא בגין נזק ,פגיעה או תאונה שהספק אחראי להם עפ"י הוראות פרק זה ועפ"י כל דין ,וזאת עפ"י פסק דין
של בית משפט מוסמך או הסכם פשרה בכפוף לכך שתימסר הודעה לספק על התביעה ויתאפשר לו להתגונן מפניה.

17.4

כל סכו ם שהספק חייב לשלם למזמין עפ"י פרק זה יקוזז מהתשלומים שהמזמין חייב לספק ,וזאת מבלי לגרוע
מזכות המזמין לתבוע עפ"י כל דין.

17.5

מודגש בזה שלא תחול על המזמין כל חובה לפצות את הספק ו/או כל אדם מטעמו ו/או צד ג'  ,בגין כל נזק שיגרם
כתוצאה מביצוע ההזמנה ע"י הספק שלא כדין ו/או באופן רשלני ו/או בניגוד לתנאים אלה והמסמכים הנלווים
ואחריות כאמור תחול אך ורק על הספק.

אחריות לאי התאמה
.20.1

הספק אחראי לכל אי -התאמה ,קלקול או פגם ו/או אי עמידה באיכות הנדרשת לפי סעיף  5לעיל (להלן" :אי
התאמה") שיתגלו בנשוא ההזמנה ,נשוא ההזמנה והנובעים מליקוי בחומרים ו/או בעבודה ו/או מתכנון של נשוא
ההזמנה ו/או מאי-התאמתם למפרטים ו/או לדגמים למשך תקופה של שנים עשר ( )12חודשים מיום קבלת
האספקה וקליטה בחצרי המזמין על ידי המזמין ,אלא אם כן סוכמה תקופת אחריות אחרת ונרשמה בתנאי
ההזמנה או במסמכי ההתקשרות האחרים .במקרים של פגמים נסתרים ,תקופת האחריות תהא עשר ( )10שנים
לכל פגם נסתר ,אלא אם צוינה אחרת בתנאי ההזמנה לכל פגם שעלול להתגלות עקב תיכון ,איכות עבודה ,חומר
או ביצוע לקויים.

.20.2

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

.20.3

הוראות סעיפים  14 ,13ו 15-לחוק המכר ,תשכ"ח  ,1968 -והוראות סעיף  3לחוק חוזה קבלנות ,תשל"ד ,1974 -
וכן כל הוראה אחרת המחייבת את המזמין לבדוק את נשוא ההזמנה 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 ,כאמור.

.20.4

בלי 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
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יגרמו לו מחמת אי -ההתאמה ,לרבות פיצוי בגין שעות העבודה והחומר שהושקעו ע"י המזמין בנשוא ההזמנה
לאחר קבלתו ,כאשר אי-ההתאמה לא התגלתה בביקורת 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.

.21

.20.5

החלפה ו/או תיקון בשל אי-התאמה יתבצעו תוך  30יום ממועד הודעת המזמין על אי-התאמה ,או תוך כל מועד
אחר שיוסכם בין הצדדים ,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,
וההפסדים שנגרמו לו עקב כך.

.20.6

על אף האמור לעיל בסעיף זה ,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 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 ,בגין אי ההתאמה שתתגלה.

.20.7

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

ביטוח
.21.1

.21.2
.21.3
.21.4
.21.5

.21.6
.21.7
.21.8
.22

הספק מתחייב לבטח על חשבונו 7 ,ימים לפני תחילת נשוא הזמנה זו ,על חשבונו הוא ,ולקיים במשך כל עת
רלוונטית להתקשרות זו ,וכל עוד קיימת לו אחריות על פי מסמך זה ונספחיו ו/או על פי כל דין  ,את אחריותו ואת
אחריות תומר ,ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם אספקת נשוא ההזמנה  ,בביטוחים שלא יפחתו מהביטוחים,
מ גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח
מורשית בישראל או הצהרה בדבר קיום הביטוחים ,המצ"ב לתנאים אלה (להלן " -אישור על קיום ביטוחים"),
המהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה .במועד חתימה על ההזמנה ימציא הספק את אישור על קיום ביטוחים כשהוא
חתום ע"י חברת הביטוח  .הספק ישוב ויציג ,מידי תום תקופת ביטוח ,במשך כל תקופת ההזמנה ,וכל עוד עלולה
לחול כלפיו חבות שבדין בקשר לאספקת נשוא ההזמנה  ,את אישור על קיום ביטוחים ,וזאת ללא צורך בקבלת
דרישה כלשהי מתומר ,בכל פעם  14ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור.
הספק בלבד יישא על חשבונו בעלות דמי הביטוח וההשתתפויות העצמיות על פי הפוליסות המפורטות בנספח
אישור קיום ביטוחים.
במקרה של נזק לרכוש המזמין עקב אספקת נשוא ההזמנה ,ישולמו תגמולי הביטוח ,במידה ויגיעו ,למזמין.
הספק מתחייב להמציא למזמין ,מיד עם דרישתו את פוליסות הביטוח כמפורט בהזמנה זו ,לקיים את כל תנאי
הפוליסות ולשתף פעולה עם; המזמין לשם מימושן בעת הצורך.
אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לבצע עפ"י הוראות הזמנה זו  ,יהיה רשאי המזמין ( אך לא חייב )
לבצען במקום הספק ( כולן או חלקן) ולנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע לספק מהמזמין בכל זמן שהוא,
וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות הוצאות אלה מהספק בכל דרך חוקית אחרת שימצא לנכון בתוספת
הוצאות תקורה בשיעור של .15%
בוצעו הביטוחים באמצעות המזמין ,הספק יהיה רשאי לעיין בפוליסת הביטוח במשרדי המזמין.
הספק מתחייב להודיע למזמין ולחברת הביטוח על נזק ,תאונה או מקרה ביטוח כלשהו שאירעו במהלך אספקת
נשוא ההזמנה מיד עם קרות האירוע.
הוראות אלו אינן גורעות מכל חיוב או התחייבות של הספק עפ"י הזמנה זו ואין בביצוע הביטוחים כדי לפטור את
הספק מכל אחריות עפ"י הדין וכן בגין כל אחריות שלא תהא מכוסה ע"י הביטוחים מכל סיבה שהיא.

פיצוי בגין פיגור באספקה
.22.1

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

.22.2

שיעור הפיצוי יחול על המחיר בהזמנה (על אותו חלק שסופק בפיגור) מעודכן לפי ההצמדה בהזמנה .חישוב הפיצוי
יחול עם על מרכיבי המחיר ששולמו כמקדמות.

.22.3

שיעור הפיצוי יהיה  1%עבור כל חודש פיגור למשך  10החודשים הראשונים .בהזמנות שמועד אספקתן מעל 36
חודשים יהיה שיעור הפיצוי  1/2 %לחודש פיגור למשך  20החודשים הראשונים .בכל מקרה הפיצוי המצטבר לא
יעלה על  10%מערכו הריאלי של נשוא ההזמנה שאספקתו בפיגור.

.22.4

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

.22.5

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

.22.6

חישוב הפיצוי באספקה חלקית ייעשה לגבי כל אספקה בנפרד.

.22.7

סכום הפיצוי שיחושב יופחת מן הסכומים המגיעים לספק עם ביצוע ההזמנה.
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.23

.24

קיזוז ועיכוב כספים
.23.1

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

.23.2

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

העדר יחסי עובד מעביד
.24.1

הספק מצהיר ומאשר כי הינו משמש כקבלן עצמאי וכי המבצעים מטעמו הינם עובדי ספק וכי אינם שוררים ולא
ישררו בינם לבין המזמין כל יחסי עובד מעביד ,וכן מצהיר ומאשר כי הוא אינו שלוח או נושא משרה או נציג רשמי
של תומר ומתחייב כי לא יציג עצמו ככזה .ידוע לספק כי המזמין התקשר עימו בהזמנה זו על בסיס מצג זה.

.24.2

הספק יהיה אחראי לביצוע כל התשלומים החלים על מעביד המגיעים ממנו לרשויות המס ,לביטוח לאומי,
תשלומים סוציאליים וכו' בגין עבודתם של העובדים מטעמו המבצעים את נשוא ההזמנה.

.24.3

עובדי הספק יימצאו תחת פיקוח ,השגחה ,ביקורת ואחריות הספק .והספק בלבד יישא בכל ההוצאות הקשורות
במתן שירותיו למזמין לרבות תשלום שכר עבודה ,זכויות סוציאליות וכל תשלום אחר או נוסף שחל על המעביד
בגין עובדיו ,תנאי עבודתם והעסקתם ,ומפריש את כל ההטבות הסוציאליות כנדרש על פי כל דין .הספק מתחייב
לקיים בכל תקופת ההזמנה לגבי העובדים ,שיועסקו על ידו בביצוע נשוא הזמנה זו ,את האמור בחוקי העבודה וכן
את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים וכפי שהסכמים אלו יוערכו או יתוקנו בעתיד לרבות צווי
הרחבה ,הרלוונטיים לענף של עובדי הספק.

.24.4

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי היה ובית המשפט המוסמך יחליט ,למרות המוסכם והמוצהר בתנאי הזמנה זו ,כי
הספק או מי מטעמו הינו במעמד של עובד המזמין ישפה הספק את המזמין לדרישתו ראשונה בכתב ,על כל הוצאה,
נזק ו/או תשלום שיהיו למזמין או שייגרמו לו עקב כך כדלקמן:
()1

במקום התמורה לספק תבוא התמורה ל"עובד" בהתאם לשכר המשולם לעובד המזמין בדרגה ,ותק ודירוג
המתאימים לכישוריו והשכלתו של נותן השירות.

()2

על הספק יהיה להחזיר למזמין מידית כל סכום ששולם לו ממועד תחילת ההתקשרות (כולל מע"מ) ואשר
עולה על התמורה ל"עובד" בהתאם לאמור לעיל וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

()3

אם המזמין יידרש או יחויב לשלם לספק או למי מטעמו סכום כלשהו על פי קביעת רשות מוסמכת כי
המבצע מטעם הספק הינו "עובד" ,התשלומים יחושבו על פי התמורה ל"עובד" בהתאם לאמור לעיל.

()4

אם המזמין יידרש או יחויב לשלם סכום כלשהו לצד ג' או לרשות עפ"י קביעת רשות מוסמכת כי המבצע
היה עובדו של המזמין ,ישפה הספק את המזמין בגין כל החבות כאמור.

()5

המזמין יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק ,אם יגיע כזה  ,את סכומי ההחזר או השיפוי המגיעים
לו מהספק.

.25

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  ,1991 -חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט  ,1959 -והתקנות שהותקנו על
פיהם.

.26

כוח עליון:

"כוח עליון" משמעו אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם ,המזמין ו/או הספק לא ידעו ולא חזו אותו מראש ו/או לא
היה עליהם לדעתו או לחזותו מראש ,והוא אינו בשליטתם ,המהווה אירוע חריג ובלתי צפוי ,אשר למרות
שננקטו צעדים ראויים למנעו ,המזמין או הספק לא יכלו היו למלא התחייבויותיהם על-פי ההסכם ו/או גורם
לכך שהקיום יהא בלתי אפשרי ,או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו ,באותן נסיבות בין הצדדים ,כגון
שריפה ,מגיפה ,פגעי טבע ,שיטפונות ,גיוס כללי או מלחמה.
בכל מקרה בו נוצרו נסיבות של כוח עליון המונע מהצדדים לקיים את התחייבויותיהם לפי הסכם זה ,ייתן אותו צד הודעה
לצד השני על קיומן ,סמוך ככל האפשר למועד האירוע .עם מסירת ההודעה בדבר נסיבות של כוח עליון ,יושעו
התחייבויותיהם ההדדיות של שני הצדדים וזאת עד להסרת המניעה של כוח עליון ,והזמן לביצוע ההתחייבויות יוארך
בהתאם כמשך זמן העיכוב עקב נסיבות של כו ח עליון ,אלא אם כן צד הוכיח למשנהו כי נדרשת לו ארכה ממושכת יותר.
אולם ,אותו צד שנסיבות של כוח עליון חלו לגביו ינקוט בכל הצעדים על מנת להדביק את הפיגור.
נמשך העיכוב יותר מ 90 -יום ,יהיה כל צד רשאי לבטל את ההתקשרות ללא תשלום פיצוי לצד השני.
.27

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 ג' ,מבלי לקבל תחילה הסכמה בכתב מאת המזמין .הסכמה
כאמור ,אם תינתן ,לא תיצור יחסים חוזיים כלשהם בין המזמין לבין צד ג' והספק יהיה אחראי כלפי המזמין לביצוע
ההזמנה על כל תנאיה  ,אף אם יעביר ,ימחה ,יסב את ימסור את ביצוע התחייבויותיו או חלק מהן לאחר .העברה ,המחאה,
הסבה או מסירה כאמור ללא אישור מראש ובכתב ע"י המזמין ייחשבו כבטלים .הסכמה תינתן עפ"י שיקול דעתו הבלעדי
של המזמין ומבלי שיצטרך לנמק את הטעמים להסכמתו או לסירובו.
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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 ,ובלבד שזכויותיו של הספק לפי הסכם זה לא תפגענה.
.28

העדר בלעדיות  :המזמין שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם כל ספק ו/או כל גורם אחר אשר מספק
מוצר/טובין/שירות/חומר זהים או דומים לנשוא ההזמנה ו/או המשמש לאותה מטרה ,ולא תעמוד לספק כל טענה כלפי
המזמין כי הוא הספק הבלעדי שלו.

.29

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.

.30

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 .מודגש כי ויתור כאמור יהיה תקף אך ורק אם יינתן ע"י מורשי
החתימה שחתמו על ההזמנה או חליפיהם.

.31

סמכות שיפוט :לבית משפט השלום או המחוזי (לפי העניין) בתל אביב  ,תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תביעה העשויה
להיות מוגשת בקשר להזמנה זו.

.32

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

שם הספק

מס' ת.ז/.ע.מ/.ח.פ.

תאריך

חתימת הספק
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