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תנאים כלליים לרכש
חוזה :מסמך זה של תנאים כלליים לרכש והתנאים הכלולים בו (ה"תנאים") מהווים חלק בלתי-נפרד ומחייב מן
ההתקשרות בכל רכישה של מוצרים או שירותים ,בין אם נכללו על דרך ההפניה לאתר אינטרנט או באמצעות מתן
הודעה ,בין שהועברו באופן אלקטרוני או במסמך בכתב .תנאים אלו ,יחד עם ההזמנה (כהגדרתה להלן) ,מהווים את
החוזה ("חוזה") ורכישה כאמור כפופה לתנאים אלו ומוגבלת על-פי תנאיו .ביצוע ההזמנה או אישור קבלתה על ידי
הספק מהווה הסכמה מלאה מצד הספק לתנאים אלו בדיוק כמו הסכמה בכתב .המזמין דוחה בזאת ,ותנאים אלו
מחריגים במפורש ,כל תנאי נוסף או שאינו תואם לתנאים אלו ,מבלי להתייחס באופן כלשהו למהותם או חשיבות
כלשהי שניתנה להם על-ידי הספק בכל עת ,וזאת גם אם התקבלו המוצרים או השירותים שהוזמנו על ידי המזמין,
למעט אם ורק ככל שאלה אומצו במפורש במסגרת ההזמנה .כל הפנייה שנעשתה במסגרת ההזמנה להצעת מחיר או
הצעה כלשהי שניתנו על ידי הספק תיחשב לקבלה של אותם חלקים בהצעת מחיר או בהצעה כאמור ,אשר אינם
עומדים בסתירה להוראות תנאים אלו.
התנאים שלהלן יחולו על כל הזמנה:
 .1הגדרות
" .1.1צד קשור" משמעו אותם תאגידים ,חברות ,וישויות עסקיות הנשלטות ,שולטות ,או מצויות תחת שליטה
משותפת ,במישרין או בעקיפין ,עם צד לחוזה זה ,וביחס למזמין ,אותם תאגידים ,חברות ,וישויות עסקיות
אשר בהם מחזיק המזמין בבעלות העולה על עשרים וחמישה אחוזים ( )25%מזכויות ההצבעה או מהון
המניות המונפק והנפרע ,או הזכות למנות או לבחור את רוב חברי הדירקטוריון.
" .1.2הדין החל" משמעם החוקים והתקנות (א) החלים על הספק בכל המקומות שבהם הספק עושה את עסקיו;
(ב) החלים על המוצרים או השירותים המסופקים על-פי ההזמנה במקום האספקה (כהגדרתו להלן) ובכל
המקומות שבהם השירותים מבוצעים ,או (ג) המתחייבים מכוח הדין החל על החוזה.
" .1.3אספקה" משמעה אספקת (א) המוצרים על-פי ההזמנה ,בהתאם לחוזה וללא כל פגמים או נזקים ,אל היעד
הקבוע בהזמנה בכפוף לתנאי  INCOTERM 2010של לשכת המסחר הבינלאומית (" )"Incotermsהקבועים
בהזמנה; וכן (ב) כל המסמכים הנדרשים בהזמנה ,לרבות אך לא רק ,שטר מטען ערוך כדין ,מסמכים הדרושים
לצרכי מעבר במכס (יבוא/יצוא) ,אישור אספקה ,תעודת מדידה/שקילה ,ואישור עמידה בתקנים (ככל שיחול),
בהם יש לציין בכל עת את מספר ההזמנה הרלוונטי לצד מספרי סימון חומרים או מספרי המק"ט של המזמין
ככל שניתנו על-ידי המזמין .הטיות הפועל "לספק" או "סופק" וכו' יקבלו משמעות דומה ,בהתאם לאמור
בהגדרה זו.
" .1.4הזמנה" משמעה מסמך או מסמכים שהופקו על-ידי המזמין ונמסרו לספק ומפרטים ,בין היתר ,את המוצר
או השירות הנרכשים (לרבות פרטים טכניים ,מפרטים ותוכניות) ,המחיר ,הכמויות ,מועד ומקום האספקה,
תנאי  Incotermהחלים על אספקת המוצרים ,תנאי התשלום ותנאים טכניים ומסחריים אחרים הייחודיים
למוצר או שירות כאמור .למעט אם וככל שהוחרג מפורשות בהזמנה ,הזמנה כאמור של מוצרים או שירותים
תיחשב ככוללת ,ללא תוספת תשלום או הוצאה כלשהי למזמין ,את כל השירותים ,המוצרים ,הרשיונות,
ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה בהתאם לתקנים הקבועים בחוזה זה וכל תקן מחייב
אחר על פי הדין החל.
" .1.5מוצר/ים" משמעם טובין המיוצרים או מופצים כדין על-ידי הספק ומפורטים בהזמנה .מוצר/ים כאמור
כוללים ,אך מבלי למעט ,טובין המיוצרים או מסופקים בהתאם למפרטים שסופקו על-ידי המזמין ,בהתאם
למסמכי תכנון שפותחו על-ידי המזמין או פותחו על-ידי הספק במיוחד עבור המזמין ("מוצר/ים בהזמנה
מיוחדת").
" .1.6שירותים" משמעם העבודות שפורטו בהזמנה ויבוצעו על-ידי הספק.
 .2ביצוע במסגרת הזמנה
 .2.1ביצוע על-ידי הספק .קבלת ההזמנה מהווה אישור בלתי-חוזר לכך שהספק בדק ,או שהייתה לו הזדמנות
לבדוק ,את דרישותיו של המזמין ואת חצריו (ככל שרלוונטי) וכל שאר המידע הרלוונטי עבור הספק לצורך
ביצוע ההזמנה ,והספק מוותר בזאת באופן בלתי-חוזר על כל טענה של חוסר התאמה.
 .2.2אספקה .למעט אם הוסכם אחרת בכתב ,הספק יספק את המוצרים ויבצע את השירותים במועד ובאופן
שנקבעו בהזמנה ,מתוך הבנה שלוח הזמנים והמועדים שנקבעו לאספקה ולביצוע הינם מהותיים להתקשרות
בחוזה .ככל שלמוצרים נלווים הוראות הפעלה או מדריכים למשתמש ,הספק יספק לכל הפחות שני ()2
עותקים מודפסים של הוראות ומדריכים כאמור וכן עותק נוסף על גבי אמצעי המאפשר הדפסה ,על מנת
לאפשר למזמין להדפיס עותקים נוספים של הוראות ומדריכים כאמור.
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 .2.3אריזה .כל המוצרים ייארזו בהתאם להוראות המזמין כפי שפורטו בהזמנה; או ,במידה שההזמנה אינה
כוללת הוראות לעניין אריזה ,כל הפריטים ייארזו באופן המיטבי תוך שימוש בשיטות ובחומרי האריזה
הטובים ביותר הזמינים ,על מנת להבטיח קבלתם בחצרי המזמין ללא נזק .הספק יהא אחראי לכל דליפה,
שחרור או תקרית סביבתית אחרת (לרבות עלויות ניקויה) הכרוכים במוצרים אשר הובלו במסגרתה של
ההזמנה ,וזאת עד לאספקתם למזמין .למעט אם נקבע אחרת במפורש בהזמנה ,עלות האריזה נכללת בעלויות
הקבועות בהזמנה.
 .2.4איסור קבלנות-משנה או אצילת סמכות .הספק לא יעשה שימוש בקבלני-משנה (לרבות צד קשור לספק)
לצורך ביצוע השירותים ולא ירכוש מספקי-משנה (לרבות צד קשור לספק) רכיבים לצרכי מוצרים בהזמנה
מיוחדת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מן המזמין.
 .2.5משלוחים לא תואמים .הספק יספק אך ורק את הכמות שפורטה בהזמנה והמזמין רשאי להחזיר ,על חשבון
ותחת אחריותו המלאה של הספק ,או לרכוש מן הספק בהתאם למחיר ליחידה שנקבע בהזמנה ,מוצרים
שסופקו בכמות העולה על זו המפורטת בהזמנה .כמות האספקה בפועל של מוצרים שהוזמנו על פי יחידת
משקל תיקבע על-ידי המזמין ככל שהמזמין מבצע שקילה של המוצרים במועד האספקה; בכל מקרה אחר,
יקבע המשקל שצוין בחשבונית הספק ,ככל שאין טעות ברורה במסמכי המשלוח .במקרה של חוסר בכמות
המוצרים שסופקה ,יהא המזמין רשאי לקבל את הכמות שסופקה או להתייחס לחוסר כאמור כאל הפרה,
ובנוסף לכל סעד אחר שיעמוד למזמין באותה עת ,לדחות את המשלוח ולהחזירו לספק ,על חשבון הספק.
במקרה שהמזמין מקבל את הכמות שסופקה ,יהא רשאי לדרוש ,כי הכמות החסרה תישלח אליו מהר ככל
האפשר ,וזאת על חשבון הספק ותחת אחריותו המלאה של הספק.
 .2.6בעלות וסיכונים .זכות הקניין במוצרים ובכל תוצר עבודה אחר הנובע מהשירותים ("תוצר עבודה") תעבור
לידי המזמין במועד המוקדם מבין( :א) אספקת המוצר או ביצוע השירותים ,או (ב) תשלום סכום כלשהו על-
ידי המזמין על פי ההזמנה .עם זאת ,הספק יישא בכל הסיכונים הנוגעים (א) למוצרים על-פי תנאי Incoterm
הקבועים בהזמנה; וכן (ב) לתוצר העבודה עד למועד קבלתו בהתאם להזמנה.
 .2.7פיקוח ,אחסנה ובחינה.
.2.7.1

המזמין אינו מחויב לבדוק מוצר או תוצר עבודה כלשהו .העדר בדיקה כאמור על ידי המזמין לא
ישחרר את הספק מכל התחייבות ,אחריות או חבות על פי החוזה או הדין החל  .בדיקה ,דגימה או
בחינה של מוצרים או תוצאי עבודה לא תשחרר את הספק מכל התחייבות ,אחריות או חבות על פי
החוזה או הדין החל או מכל התחייבות נוספת מצד הספק ,בין אם ניתנה על-ידי הספק למזמין
ישירות או ניתנה פומבית על-ידי הספק.

.2.7.2

ככל שהמזמין יבחר לפקח ,לבדוק ,לדגום או לבחון מוצר או תוצר עבודה כלשהו ,למזמין תעמוד
הזכות לבדוק ,לדגום או לבחון את המוצרים ,תוצרי העבודה ואופן פעולתם עם התקנתם ותחילת
השימוש במוצרים כאמור או עם השלמתם של השירותים ,ויהא רשאי אך לא חייב להודיע לספק,
בתוך זמן סביר לאחר מכן ,על כל פגם שנמצא במסגרת בדיקה כאמור .הספק ימסור למזמין את כל
המידע שיתבקש באופן סביר על-ידי המזמין לצורך ביצועה של בדיקה כאמור.

 .3ציות לחוקים ,תקנות והוראות המזמין
 .3.1רשיונות והיתרים .הספק יחזיק ויוודא כי הוא מקיים ומציית במלואם ,במשך כל תקופת הזמן הרלוונטית
לביצועה של הזמנה כלשהי ,לכל התנאים של כל הרשיונות ,ההיתרים והאישורים ,לרבות אך לא רק ,היתרים
להחזקה ,אחסון ,שימוש ,יבוא ויצוא של חומרים מסוכנים .לבקשת המזמין ,הספק ימסור במהירות
האפשרית ממועד הבקשה לידי המזמין העתקים של כל היתר ,רשיון או אישור כאמור .בנוסף ,ולבקשת
המזמין ,ימסור הספק לידי המזמין תעודה ,ערוכה כדין וחתומה על-ידי נושא משרה מורשה של הספק,
המעידה על קיום של כל הדינים ,התקנות וההוראות החלות עליו.
 .3.2ציות לתקנות המכס .לבקשת המזמין ,יגיש הספק למזמין את כל המסמכים והמידע הנדרשים מן הספק
לצורך ייצוא וייבוא של המוצרים בתוך שלושה ( )3שבועות מקבלת ההזמנה הרלוונטית ,על מנת להימנע
מעיכובים בקבלת היתר ייצוא ו/או ייבוא מתאימים .תעודת המקור או המסמך המקביל יימסרו לידי המזמין
במועד אספקת המוצרים הרלוונטיים.
 .3.3ציות לדין ,בטיחות ,ביטחון ,איכות הסביבה והקוד האתי של המזמין.
 .3.3.1בייצור או אספקה של המוצרים או ביצוע השירותים ,יציית הספק לכל הוראות הדין החל ,לרבות
אך לא רק ,אלו החלים לעניין בטיחות ,ביטחון ,ואיכות הסביבה.
 .3.3.2הספק נותן בזאת מצג כי המוצרים והשירותים יעמדו בכל דרישות החוק הפדרלי האמריקאי ,החוק
האמריקאי המדינתי והוראות הדין המקומי ,הכללים ,התקנות ,צווי הביצוע הנשיאותיים
( ,)executive ordersלרבות אך לא רק ,במקרה שהספק פועל בארצות הברית ,התקנות והדרישות
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מטעם מחלקת העבודה של ארה"ב ( )Department of Laborומטעם הסוכנות להגנת הסביבה
( ,)Environmental Protection Agency - EPAדרישות  ,Executive Order 11246על תיקוניה ,ו-
CFR ,41 CFR Section 60-1.4(a)(7), 60-300.5(a), 60-741.5(a) ,Executive Order 13496
 ,Part 471, Appendix A – Subpart Aככל שיחולו .הספק יציית לדרישות 41 CFR §§60-
) .300.5(a), 60-741.5(aתקנות אלו אוסרות על הפלייה כנגד יחידים מסוימים על בסיס מעמד חייל
משוחרר מוגן או נכות ,ומחייבות נקיטה באפלייה מתקנת מצד קבלנים ראשיים וקבלני-משנה
הנכנסים בגדרי תחולתן ,להעסיק ולקדם בהעסקה חיילים משוחררים מוגנים מסוימים ויחידים
הסובלים מנכות.
 .3.3.3הספק יציית ,וידאג לציותם של נושאי המשרה בו ,עובדיו וכל מי שמבצע פעולות עבור הספק,
להוראות הקוד האתי של המזמין ,המפורסמות באתר האינטרנט שכתובתו:
http://www.icl-group.com/careers/codeofethics/Pages/default.aspx
 .3.3.4הספק מתחייב בזאת כי (א) לא יפר ,ולא יתיר למי מהצדדים הקשורים אליו ,נושאי המשרה בו,
הדירקטורים ,עובדיו ,סוכניו או נציגיו או כל קבלן-משנה מורשה שלו ,להפר כל חיקוק למניעת
שוחד ,מניעת שחיתות ומניעת הלבנת כספים החלים על המוצרים או השירותים המסופקים מכוח
חוזה זה.
 .3.4שיתוף פעולה לעניין ציות .הספק מסכים בזאת לשתף פעולה עם כל הערכה ,חקירה או בדיקה דומה שתיערך
על-ידי המזמין או מי מטעמו ,בקשר לכל חשש להפרה של הדין החל או של הקוד האתי ,לרבות בדרך של מתן
מענה מפורט לכל שאלה ,סקר או דרישת מסמכים בקשר לבדיקה כאמור.
 .3.5הגבלות על סחר .הספק ,בשם עצמו ,בשם צדדים קשורים אליו ,ובשם עובדיהם ,נושאי משרה בהם
והדירקטורים ,עושה בזאת מצג ומתחייב כלפי המזמין וצדדים קשורים אליו כי אינו נכלל באף רשימה של
גורמים הכפופים לסנקציות שהוצאה על-ידי מדינה כלשהי ,לרבות אך לא רק ,ארצות הברית ,כל המדינות
החברות באיחוד האירופי או מדינת האספקה של המוצרים או ביצוע השירותים.
הספק יודיע מיידית למזמין ולצדדים הקשורים אליו במקרה שהספק או מי מן הצדדים הקשורים אליו ,או
עובדיהם ,נושאי משרה בהם או הדירקטורים שלהם נכללו ברשימה כאמור.
 .4עיכוב באספקה ובביצוע
 .4.1הודעה בדבר אי-ציות .במקרה שהספק סבור כי ייתכן עיכוב באספקת המוצרים או בביצוע השירותים מכל
סיבה שהיא ,אך לא רק כוח עליון ,או שהספק סבור כי ייתכן שלא יוכל למלא את איזו ממחויבויותיו האחרות
מכוח ההזמנה ,על הספק ליתן הודעה בכתב למזמין מיד עם היוודע לספק על נסיבות כאמור .בהודעה בכתב
כאמור ייכללו מלא הפרטים הנוגעים לעיכוב או אי-מילוי כאמור ,לרבות הערכה סבירה בדבר פרק הזמן
הצפוי להימשכותו של עיכוב כאמור או אי-יכולת למלא התחייבויות כאמור .הודעה כאמור אינה משחררת את
הספק ממחויבויותיו ,התחייבויותיו או אחריותו מכוח חוזה זה.
 .4.2תוצאות העיכוב .כל עיכוב באספקת המוצרים או בביצוע השירותים (למעט כתוצאה מכוח עליון) העולה על
חמישה ( )5ימים ייחשב להפרה יסודית של החוזה .במקרה שהמזמין יסכים לקבל עיכוב כאמור בהתאם
להוראות  4.3להלן ,יוודא הספק אספקה או ביצוע של שירותים כאמור במועד שיוסכם בין הצדדים בכתב ,או,
בהיעדר הסכמה כאמור ,בתוך עשרים ( )20ימים לאחר מועד האספקה או הביצוע המקוריים .אי-עמידה של
הספק בהארכת מועד כאמור תהווה גם היא הפרה יסודית של החוזה .בקרות אילו מן ההפרות היסודיות
האמורות ,ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המזמין מכוח חוזה זה או מכוח הדין החל ,יפצה הספק את
המזמין (א) בסכום השווה לכל תוספת עלות או מחיר (לרבות עלויות הובלה) אותן יידרש המזמין לשלם על
מנת להשיג מוצרים או שירותים דומים ממקור חלופי; וכן (ב) בגין כל עלות והוצאה הקשורה לרכישה חלופית
כאמור.
 .4.3הנחה בגין עיכוב באספקה או בביצוע .במקרה שהספק אינו מספק את כל המוצרים או משלים את ביצועם של
כל השירותים בהתאם להזמנה (מכל סיבה שהיא למעט כוח עליון) בתוך חמישה ( )5ימים מן המועד הקבוע
בהזמנה לאספקה או ביצוע כאמור ,יהא המזמין זכאי ,אך לא חייב ,לקבל עיכוב כאמור ולהפחית את המחיר
עבור הכמות של המוצרים או החלק של השירותים שלא סופקו במועדם ,בסכום השווה למחצית האחוז
( )0.5%מן המחיר המוסכם ליחידה או לשירות בגין כל שבוע עיכוב ,עד לשיעור מרבי של חמישה אחוזים (.)5%
בחירתו של המזמין על-פי סעיף זה תיחשב לתרופה להפרה המקורית של חוזה זה על-ידי הספק כאמור בסעיף
.4.2
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 .5כוח עליון ,שינוי הזמנות ,ביטול הזמנות והחזרת מוצרים
 .5.1כוח עליון .אף צד לא יישא באחריות כלפי הצד שכנגד בגין אובדן או נזק הנובעים מנסיבות בלתי-צפויות
שאינן מצויות בשליטתו הסבירה של אותו צד ושלא ניתן היה להימנע מהם בדרך של נקיטת זהירות סבירה,
לרבות אך לא רק ,מלחמה ,מצב חירום לאומי ,הפרות סדר אזרחיות ,שרפה ,שטפון ,סופה או כל כוח עליון
אחר ,צו או פעולה של השלטונות ,בין אם מדובר בשלטונות זרים או מקומיים ,בין אלה הינם תקפים או
שאינם תקפים ,סכסוך עבודה או כל גורם אחר דומה או שונה שהינו מחוץ לשליטתו הסבירה של צד כאמור
(להלן" :כוח עליון") .התחייבויותיו של הצד הנתון להשפעת כוח עליון כאמור יושעו למשך תקופת תחולתו של
אירוע כוח עליון כאמור ,ובלבד שצד כאמור ינקוט במאמצים מסחריים סבירים על מנת להמשיך בביצוע
ההזמנה בהקדם האפשרי; עם זאת ,מאמצים כאמור אינם מותנים בסיום של סכסוכי עבודה.
 .5.2זכויות המזמין במהלך אירוע כוח עליון .למזמין תהא אפשרות ,להפחית כל כמות מוצרים שהושפעה מאירוע
כוח עליון מהכמות הכוללת שנרכשה על-ידי המזמין .הספק ,במהלכה של כל תקופת חוסר הנובעת מכל אחת
מן הנסיבות המנויות לעיל ,יבצע הקצאה של יכולות הייצור הזמינות לו בפועל תוך איזון בין צרכיו הפנימיים
לבין התחייבויותיו כלפי לקוחותיו עימם התקשר חוזית ,באופן שיביא לכך שלמזמין יוקצה אותו חלק
מההקצאה של יכולות הייצור ,באופן יחסי ,לזה שהוקצה לו טרם קרות אירוע הכוח עליון כאמור .במקרה
שביצוע מצד הספק יושעה לתקופה העולה על ארבעה עשר ( )14ימים קלנדריים בשל אירוע כוח עליון ,יהא
המזמין רשאי ,לפי בחירתו ,להביא לסיומו של החוזה באופן מיידי ,וזאת ע"י מתן הודעה בכתב לספק.
 .5.3שינוי הזמנות .המזמין רשאי לשנות את ההזמנה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק .במקרה כזה הספק
יפעל בכל האמצעים הסבירים מבחינה מסחרית על מנת לבצע את ההזמנה בהתאם לשינוי עליו הודיע המזמין,
ובאותם התנאים כפי שהוגדרו בהודעת הספק הנ"ל או בתנאים אשר יוסכמו בכתב טרם הביצוע בין הצדדים.
לא ייעשה כל שינוי במוצרים או בשירותים בלא הסכמה בכתב ומראש של המזמין.
 .5.4ביטול הזמנה .המזמין רשאי ,בכל עת ומכל סיבה ,לבטל כל הזמנה תלויה ועומדת ,כולה או חלקה ,בדרך של
מתן הודעה לספק זמן סביר מראש ,והספק יציית להודעה כאמור בהקדם האפשרי .הסעד היחיד שיעמוד
לזכות הספק במקרה של ביטול כאמור יהא מוגבל להשבה של (א) סכום סביר של העלויות שהוציא הספק
בפועל בייצור המוצרים שהוזמנו כאמור ,אשר אין אפשרות למכרם או לעשות בהם שימוש חוזר או לתכלית
אחרת ,בניכוי כל ערך שקיבל הספק כתוצאה מביטול כאמור; או (ב) השווי הסביר של אותם שירותים שבוצעו
לשביעות רצונו של המזמין טרם הביטול על-ידי המזמין .הספק ינקוט במאמצים מסחריים סבירים להפחית
עלויות כאמור ,לרבות איתור קונה חלופי עבור המוצרים.
 .5.5הפסקה מיידית .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל אחד מן המקרים המנויים להלן יהא המזמין רשאי לבטל
את ההזמ נה באופן מיידי בדרך של מתן הודעה לספק ,והספק לא יהא זכאי לתשלום או סעד כלשהו בגין
ביטול כאמור:
.5.5.1

הפרה על ידי הספק של הזמנה כלשהי או כל התחייבות או הסכם אחר בין הספק למזמין או הצדדים
הקשורים למזמין ,שלא תוקנה תוך  14ימים (או תוך תקופה ארוכה יותר שתיקבע באופן סביר על-
ידי המזמין) ממועד קבלת הודעת המזמין בדבר הפרה כאמור;

.5.5.2

הגשת בקשה או פתיחה באופן אחר בהליכי פירוק ,פשיטת רגל או הקפאת הליכים ,על ידי הספק או
מי מטעמו או כל אדם אחר ,מרצון או שלא מרצון ,או מינוי מנהל מיוחד ,כונס נכסים ,נאמן ,מנהל
מטעם בית-משפט על נכסי הספק ,עריכת הסדר נושים ,החרמה של נכס מקרקעין של הספק או
חשבונות הבנק שלו ,או נקיטת פעולה דומה ,על ידי הספק או צד שלישי בכל הנוגע לחובות הספק
כלפי נושיו;

.5.5.3

העברה או המחאה על-ידי הספק של פעילותו העסקית או נכסים מהותיים הקשורים ,במלואם או
בחלקם ,לביצועה של ההזמנה וזאת מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של המזמין;

.5.5.4

הפרה מצד הספק של התחייבויותיו מכוח סעיף ;3

.5.5.5

פתיחה בהליך משפטי או נקיטת צעדים פרוצדורליים אחרים כנגד הספק ,אשר במסגרתו נטענות
טענות עובדתיות או נסיבות אשר ,אם וככל שהן נכונות ,יחשב הדבר להפרה מצד הספק של
התחייבויותיו על פי סעיף .3

 .5.6במקרה של ביטול הזמנה כלשהי בהתאם להוראות סעיף  ,5הספק ישיב למזמין את כל הסכומים שנתקבלו
בתמורה להזמנה שבוטלה כאמור ,למעט בגין שירותים שכבר בוצעו ונתקבלו על-ידי המזמין ,וזאת בנוסף לכל
סעד אחר אשר המזמין עשוי להיות זכאי לו על פי חוזה זה או הדין החל.
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 .6מחיר ,תנאי תשלום ,מסים וחשבוניות
 .6.1תמורה מלאה .למעט אם הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב ,המחירים הקבועים בהזמנה מהווים תמורה
מלאה עבור ביצוע ההזמנה והמזמין לא יהא חייב לשלם סכום כלשהו מעבר למחיר הקבוע בהזמנה.
 .6.2חשבונית ותנאי תשלום .הספק יגיש למזמין חשבוניות הכוללות את מספרי ההזמנה והפניות מוסכמות
אחרות ,אשר יציינו באופן ברור את המוצרים או השירותים שהוזמנו .כל המסמכים הדרושים לצרכי מכס
ותעודות המקור (כל שיחולו) יצורפו לחשבונית הרלוונטית .המזמין זכאי לסרב לקבל חשבוניות שאינן עומדות
בדרישות אלה והספק יפיק חשבוניות חדשות העומדות בדרישות האמורות .המזמין ישלם לספק את המחיר
המוסכם בין הצדדים ונקוב בהזמנה בעבור מוצרים שסופקו ושירותים שבוצעו בהתאם להזמנה כאמור.
התשלום ייעשה בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בהזמנה ובכפוף למילוי כל התחייבויות הספק על פי חוזה
זה לשביעות רצון המזמין ,לרבות אך לא רק ,מסירת ערבויות בנקאיות ,אם וככל שערבויות כאמור יידרשו.
למעט אם נקבע אחרת בהזמנה ,הספק ימסור חשבונית כאמור לא יאוחר מן היום העשירי ( )10של החודש
העוקב לחודש השלמת האספקה או ביצוע השירותים .חשבוניות שיימסרו לאחר העשירי ( )10בחודש ייחשבו
כאילו נמסרו ביום הראשון של החודש העוקב .המזמין ישלם לספק את סכום חשבונית המס המאושרת,
בכפוף לניכוי מס במקור כדין ולכל ניכוי שהמזמין רשאי לבצע לפי חוזה זה או לפי כל דין .תנאי התשלום יהיו
מספר הימים (שיצוין בהזמנה) מתום החודש הקלנדרי בו התקבלה חשבונית המס אצל המזמין ("תנאי
התשלום") ,והתשלום לספק יועבר במועד ביצוע התשלומים החודשי הנהוג אצל המזמין ,העוקב והסמוך
למועד תנאי התשלום .אי-הגשת חשבונית כאמור למזמין בתוך ששה ( )6חודשים מן המועד שבו היה על הספק
להגישה תהווה פטור וויתור של הספק על זכותו לקבל תשלום עבור המוצרים או השירותים .ביצוע תשלום או
אישור חשבונית כלשהם על-ידי המזמין לא יגרעו מזכותו של המזמין לחלוק על איזה מן החיובים שצוינו
בחשבונית כאמור או לטעון לחוסר התאמה או לביצוע שאינו משביע רצון של ההזמנה ,ולא ייחשבו כקבלה,
מצדו של המזמין ,של מוצרים או שירותים כלשהם.
 .6.3מסים .כל המסים בגין ביצוע השירותים ,ובגין ייצור ,אספקה או מכירה של המוצרים ,המתחייבים על פי הדין
החל ,לרבות תשלומי מכס והיטלים למיניהם ,ישולמו על-ידי הספק .המזמין יהא אחראי אך ורק למסים
אשר ,על פי הדין החל ,המזמין עצמו חייב לשלמם.
 .6.4ניכוי מס במקור וניכויים אחרים .המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום אשר יש לשלמו לספק על פי חוזה זה ,או
לעכב ולשלם בשמו של הספק ,את כל אותם סכומים בגין מסים ותשלומים אחרים ,ככל שישנם ,הנדרשים על
פי הדין החל ,או אשר אי-תשלומם יגרום ליצירת זכות עיכבון כנגד או חבות של המזמין .המזמין ימסור לספק
חשבוניות מס ,אישורים או ראיות רשמיות אחרות שהופקו על-ידי הרשויות הרלוונטיות בגין כל סכום שנוכה
במקור או שולם כאמור.
 .7התחייבויות וסעדים ,הודעה על שינוי
 .7.1התחייבויות .מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הדין החל ,הספק מתחייב ומצהיר כי המוצרים והשירותים:
.7.1.1

יקיימו את כל תנאי( :א) המפרטים הטכניים המצורפים להזמנה וכן המידע הטכני שהוסכם לגביו
בכתב בין הצדדים לאחר הפקת ההזמנה או לאחר שהחל ביצועה ,כי יחול על ההזמנה; (ב) תוכניות
ו/או תשריטים שאושרו בכתב על-ידי המזמין; וכן (ג) תיאור שניתן בקטלוג של הספק ,מידע טכני
שפורסם ונגיש לכלל הציבור ומפרטים סטנדרטיים ,אך לגבי אלה  -רק ככל שאינם עומדים בסתירה
או גורעים מההזמנה האמורה;

.7.1.2

יהיו באיכות מיטבית ,סחירים ,משקפים את הדגם העדכני ביותר של הספק ,וחדשים (ולא מחודשים
או משופצים) ,למעט אם נקבע אחרת בהזמנה;

.7.1.3

יעלו בקנה אחד עם תקני ההנדסה והמלאכה הגבוהים ביותר בענף כפי שאלו ידועים במועד הייצור,
ונקיים מכל פגם או ליקוי בחומרים או באיכות העבודה;

.7.1.4

ייוצרו או יבוצעו על-ידי צוות מיומן ,ונקיים מכל פגם או ליקוי;

.7.1.5

ייוצרו או יבוצעו על-ידי צוות מקצועי וצוות שטח של הספק וקבלני-המשנה שלו שהינם בעלי
הסמכה ,ניסיון ומומחיות ברמה הגבוהה ביותר לעניין ביצוע סוג העבודה המבוצעת על-ידם
והמחזיקים בכל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים (לרבות אך לא רק ,היתר עבודה ,אם
נדרש);

.7.1.6

יהיו תואמים לתכלית המיועדת להם;

.7.1.7

יעמדו בדרישות תקני הגהות ,הבטיחות והאיכות המחמירים ביותר הקבועים מכוח הדין החל,
לרבות אך לא רק ,התקנות החלות לעניין איכות הסביבה .במקרה שהספק אינו מקיים את עסקיו
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במקום האספקה או הביצוע ,ימסור המזמין הודעה לספק בדבר הדרישות מכוח תקנים כאמור
במסגרת המפרט הטכני שייקבע המזמין ביחס למוצרים או באופן אחר;
.7.1.8

יסופקו למזמין כשהם נקיים וחופשיים מכל עיכבון ,מס ,זכות צד שלישי ו/או שעבודים;

.7.1.9

לא יהוו כל הפרה של פטנט ,זכויות יוצרים ,עיצוב תעשייתי ,או כל זכות קניין רוחני אחרת הנוגעים
למוצרים או לשירותים או לשימוש המיועד להם ,סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת
השייכת לצדדים שלישיים.

 .7.2אחריות לפגם או ליקוי וסעדים .מבלי לגרוע מזכות כלשהי של המזמין מכוח הדין החל ,במקרה שבמועד
כלשהו בטרם פקיעת המאוחר מבין( :א) תקופת האחריות מכוח האחריות המפורשת שניתנה על-ידי הספק;
(ב) שניים עשר ( )12חודשים לאחר מועד האספקה; או (ג) שניים עשר ( )12חודשים ממועד השלמת ביצוע
השירותים או התקנת המוצרים לשביעות רצון המזמין ,יגלה המזמין כל פגם ,ליקוי או אי-עמידה במצגי
הספק מכוח חוזה זה ,ימסור המזמין הודעה לספק ,ולמזמין תעמוד הזכות (א) להתיר לספק ,על חשבונו
הבלעדי ,לתקן בהקדם האפשרי את המוצרים כאמור ,או לבצע מחדש את השירותים ,או (ב) להתיר לספק ,על
חשבונו הבלעדי ,להחליף מוצרים כאמור במוצרים תקינים ,לבצע מחדש את השירותים במסגרת לוח הזמנים
שקבע המזמין במסגרת הודעה בכתב ,או (ג) להחזיר לספק מוצרים כאמור על חשבון הספק או לסרב לביצוע
מחדש של שירותים ,והספק ישיב למזמין כל תשלום ששילם המזמין בגין מוצרים או שירותים שהוחזרו
כאמור ,לרבות עלויות הובלה הנתמכות במסמכים וכל מס ,אגרה ,מכס ,היטל אחר שיחול וכל עלות רלוונטית
אחרת או עליית ערך אחרת קשורה .הספק יישא באחריות הבלעדית לכל הנזקים והתביעות שיעלו כתוצאה
מאספקתם של מוצרים או תוצרי עבודה פגומים או לא תקינים ,וזאת בין אם המזמין קיבל ,עשה שימוש או
ביצע תשלום כלשהו בגין מוצרים אלו.
 .7.3הארכת אחריות מוצר .כל מוצר שתוקן או הוחלף או שירותים שבוצעו מחדש מכוח סעיף זה יזכו את המזמין
בתקופת אחריות דומה בהתאם לקבוע בסעיף  .7.2המזמין ,לפי שיקול דעתו ,יהיה רשאי לתקן מוצר פגום על
חשבונו של הספק או להשלים או לבצע מחדש שירותים בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים .הספק ישפה
בהקדם האפשרי את המזמין בגין כל עלות הקשורה לאמור ולא יהא בכך לפטור אותו מאחריותו כאמור
בחוזה בזה .הוראות אלה אינן גורעות מזכותו של המזמין בכל הנוגע לפגמים סמויים.
 .7.4איסור שינוי או תחליפים .הספק לא יספק תחליפים או מוצרים מקבילים למוצרים ולא ישנה ,בכל אופן
מהותי ,את תהליך הייצור של המוצרים ללא הסכמתו מראש ובכתב של המזמין .זאת ,לרבות שינויים בחומרי
הגלם ,בעיבוד ובייצור ו/או בהפקה או במקום האריזה ,חומרי בניין או רכיבי ציוד ,בקרת איכות ושיטות
ניתוח ,מפרט המוצר הסופי או האריזה.
 .7.5הנחה על מוצרים .במקרה שמוצר מסוים כולל פגם ,ליקוי או אי-תקינות ,המזמין יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לקבל מוצר כאמור ולנהל משא-ומתן עם הספק לעניין הנחה מן המחיר הקבוע בהזמנה .הספק ישיב
למזמין כל תשלום ששולם על-ידי המזמין מעבר לסכום המעודכן עקב הנחה שנקבעה כאמור .בכל מקרה,
קבלת מוצר כאמור לא תיחשב כוויתור מצד המזמין על מצג כלשהו מצד הספק.
 .8מעמד של קבלן עצמאי
הספק הינו קבלן עצמאי .אין לפרש הוראה כלשהי בחוזה זה כיוצרת יחסי עובד-מעביד ,שולח-שלוח ,שותפות או
מיזם משותף ,או כל יחסי אמון אחרים בין הספק ומי מעובדיו ,סוכניו ,או מי מטעמם ,לבין המזמין .לספק לא תהא
כל סמכות לפעול כסוכן של המזמין או בשמו ,לייצג את המזמין או לחייב בשם המזמין בכל אופן שהוא.
 .9שיפוי
הספק יגן ,ישפה ויפטור את המזמין ,הצדדים הקשורים אליו ועובדיהם ,סוכניהם ונציגיהם ,מכל אחריות ביחס לכל
תביעה ,דרישה ,הליך ,אובדן ,נזק ,חבות ,ליקוי ,עלות והוצאה (לרבות עלויות משפט ושכ"ט עו"ד) (להלן:
"תביעות ") ,לרבות אך לא רק ,תביעות בגין נזק גוף או מוות או נזק לרכוש הקשורות בדרך כלשהי לביצועו של חוזה
זה ,הנובעות או הנוגעות ל( :א) הפרה כלשהי של מצגיו ,ערבויותיו או התחייבויותיו של הספק שנעשו בהתאם
לחוזה זה; (ב) אספקתם של מוצרים פגומים ,לרבות מוצרים הכוללים פגם סמוי; (ג) כל הפרה ,נטענת או בפועל ,של
זכויות צד שלישי ,לרבות זכות יוצרים ,פטנט ,סימן מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת ,בקשר למוצר או
לשימושו הידוע או בקשר לשירותים; (ד) נזק לאדם (לרבות מוות) או נזק לרכוש הנובע באופן כלשהו מביצוע
הזמנה ,לרבות תביעות שהוגשו מצד עובד של המזמין או הספק או הכרוכות בנוכחותו של אדם כלשהו בחצרי
הספק ,למעט אם נזק כאמור נובע אך ורק מרשלנות מובהקת או התנהגות פסולה מכוונת של המזמין או צד קשור
כאמור; או (ה) כל תקרית הנוגעת לביצוע החוזה הכרוכה בנזק גוף ,מוות או נזק לרכוש ,או כל הפרה או הפרה
נטענת של הוראה מהוראות הדין החל ,לרבות אך לא רק ,נזקי זיהום מכל סוג שהוא ,למעט אם תקרית ,דלף או
זיהום כאמור ופעולות הניקוי הנוגעות בדבר נובעות אך ורק מרשלנות מובהקת או התנהגות פסולה מכוונת מצד
המזמין.
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 .10ביטוח
.10.1

הספק יחזיק ,במשך כל תקופת ההזמנה ובכל המועדים הרלוונטיים לאחר מכן אשר במהלכם עלול הספק
לשאת בחבות בגין נזקים ,בכיסוי ביטוחי מספיק מן הסוגים ובסכומים המקובלים ביחס לסוג הפעילות
העסקית של הספק ,ובכל מקרה ,בביטוח מספיק לצורך כיסוי חבויות כלשהן העשויות לנבוע
מהתחייבויותיו מכוח חוזה זה או מכוח הדין החל .על אף האמור ,הספק יבטח את המוצר בשמו ועל
חשבונו עד לנקודת האספקה .יתרה מכך ,הספק ימשיך לשאת בחבות בגין אובדן או נזק למוצר ככל שיפעל,
יימנע מלפעול ,יתיר או יאפשר כל פעולה העשויה לפגוע או להביא לאי-תחולה או להיעדר-תוקף של
פוליסות הביטוח האמורות.

.10.2

תנאי  Incotermככל שיוסכמו יבואו להוסיף ,ולא לגרוע ,מהתחייבויות הביטוח של הספק מכוח סעיף זה,
למעט ככל שהוסכם אחרת במפורש ובכתב במסגרת ההזמנה הרלוונטית.

 .11מידע סודי
.11.1

התחייבות לשמירת סודיות .הספק ישמור ,ויגרום לעובדיו לשמור בסודיות ולא לגלות ,ולמעט לצורך
אספקת המוצרים או השירותים ,ולא לעשות שימוש בכל ידע טכני ,נתונים ומידע הנוגעים לעסקים,
לתוכניות המחקר או לפעילויות המזמין ,הצדדים הקשורים אליו או צדדים שלישיים או לחצריהם אשר
גישה אליהם תינתן (בין אם בכתב ,בעל-פה או בדרך חזותית) לספק ולעובדיו על-ידי המזמין או צדדים
קשורים אליו או הנובעים מן המוצרים או השירותים במסגרת ההזמנה (להלן" :מידע סודי") .הספק
מסכים גם באותו האופן שלא לגלות כל מידע סודי דומה השייך לצדדים שלישיים ,למזמין או לצדדים
הקשורים אליו .ככל שהספק מחויב לגלות את המידע הסודי מכוח הדין החל ,ימסור הספק הודעה למזמין
בהקדם האפשרי ,מראש ובכתב ,בדבר גילוי נדרש כאמור ,ולא יגלה אותו בטרם ניתן למזמין זמן סביר
לפעול לדחיית גילוי כאמור.

.11.2

חריגים למידע הסודי" .מידע סודי" לא יכלול מידע אשר הספק יכול להוכיח כי( :א) מצוי בנחלת הכלל
בעת גילויו לפי חוזה זה ולא נעשה גילוי שלו על-ידי הספק קודם לכן; או (ב) הפך לנחלת הכלל שלא
באשמתו של הספק; או (ג) התקבל בידי הספק מצד שלישי בלא כל הגבלה ובלא הפרת הסכם כלשהו בין
הספק לבין אותו צד שלישי ,ובתנאי שמידע כאמור לא הושג על-ידי אותו צד שלישי במישרין או בעקיפין
מידי המזמין; או (ד) היה מצוי ברשות הספק במועד גילויו ולא הושג במישרין או בעקיפין תחת התחייבויות
לשמירת סודיות אחרות כלשהן כלפי המזמין.

.11.3

הגבלת הגילוי .הספק יגביל את גילוי המידע הסודי אך ורק לאלו מעובדיו ,נושאי המשרה ,היועצים ו/או
הצדדים הקשורים או קבלני-המשנה שלו ("נמענים מורשים") אשר הספק יוודע כי הם מודעים באשר
לטבעו הסודי של המידע והסכימו ,טרם גילויו ,לפעול בהתאם להתחייבויות הספק מכוח חוזה זה .לספק
יותר לגלות מידע כאמור לנמענים המורשים כאמור רק במידה הנדרשת להם לצורך ביצוע משימותיהם.
הספק נוטל בזאת אחריות מלאה על שמירת המידע הסודי בקרב כלל הנמענים המורשים כאמור.

.11.4

מידע השייך לספק .המזמין לא יהא כפוף להתחייבות סודיות כלשהי ביחס למידע שיגולה לו על-ידי הספק,
למעט אם התחייבות כאמור ניתנה בכתב שמירת סודיות נפרד.

.11.5

השבת מידע סודי .עם תום החוזה או בכל מועד לפי בקשת המזמין ,ישיב הספק בהקדם האפשרי לידי
המזמין את כל המידע הסודי המצוי ברשותו או ברשות נמעניו המורשים ,לרבות כל העותקים והתקצירים,
וישמיד כל אמצעי בו הוחזק חלק כלשהו של המידע הסודי.

.11.6

השלכות ההפרה .הספק מכיר בכך שכל הפרה של התחייבויותיו לפי הוראות סעיף  11זה יגרמו למזמין נזק
שאינו בר-תקנה ואשר ביחס אליו לא יהא למזמין כל סעד ראוי מכוח החוק .לפיכך ,במקרה של הפרה או
איום בהפרה של התחייבות הסודיות בחוזה זה ,המזמין יהא זכאי ,ללא הוכחת נזק ,לצו מניעה זמינה ,צו
מניעה מקדמי ,צו מניעה קבוע ,צו עשה או כל סעד מתאים אחר על מנת למנוע הפרה או איום בהפרה של
התחייבות כאמור .במקרה של כל תביעה או הליך המסתיים בהצלחה והנובע מתנאים אלו ,יהא המזמין
זכאי לעלויות משפט ושכ"ט עו"ד בהיקפים סבירים.

.11.7

שימוש במידע פנים .הספק ישמור את המידע הנוגע לחברת המזמין ,כהגדרתה בדיני ניירות הערך החלים,
בסודיות ,ולא יעשה כל שימוש במידע כאמור לטובתו שלו או לטובת צד שלישי כלשהו.

 .12הבעלות על חומרים ,מסמכים ,שרטוטים ומפרטים
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.12.1

בעלות על חומרים .כל החומרים ו/או הפריטים שיימסרו על-ידי המזמין לספק בקשר להזמנה יישארו ,בכל
זמן שהוא ,בבעלותו של המזמין .כל רכוש כאמור יזוהה ויסומן על-ידי הספק כרכושו של המזמין ,וישמש
בידי הספק אך ורק לצורכי ההזמנה ,ויבוטח כיאות על-ידי הספק להגנת המזמין .הספק יישא בכל חבות
בגין השימוש ברכושו של המזמין בהתאם להוראות ההזמנה .בעת השבתו של רכוש כאמור על ידי הספק
למזמין ,הרי שהוא יושב לידיו כשהוא במצב תקין ,למעט בלאי סביר .הספק ישלם למזמין עבור כל רכוש
של המזמין שניזוק או שלא נמצא או שלא הושב מסיבה אחרת ,ושוויו של רכוש כאמור יהא כפי שייקבע
על-ידי המזמין בתום לב ובהסתמך על מסמכים תומכים אשר יימסרו על-ידי המזמין לפי בקשת הספק.
הספק ימסור קבלה בכתב בגין קבלתם של פריטים כאמור ,ואולם אי-מסירתה של קבלה כאמור לא תגרע
מהוראות סעיף זה .המזמין יהא זכאי ליטול רכוש כאמור ממתקני הספק בכל עת ומבלי ליתן כל נימוק
לנטילה כאמור .הספק לא ימכור ,ימשכן ,או ימסור בכל דרך אחרת רכוש כאמור ,או כל חלק ממנו לכל צד
שלישי בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המזמין.

.12.2

רישיון מוגבל .הספק מעניק בזאת למזמין ולצדדים הקשורים אליו ,רישיון מוגבל ,פטור מתמלוגים ,לעשות
שימוש בכל השרטוטים ,רישומי השטח ,המפרטים ,התוכנה וכל מסמך אחר של הספק ,בין אם בכתב,
בהקלטה קולית ,בהקלטת וידאו ,או בכל אמצעי אחר ,אשר נמסרו על-ידי הספק למזמין במסגרת ההזמנה.

.12.3

הודעה על אובדן .הספק מתחייב בזאת להודיע למזמין בהקדם האפשרי ובכתב על כל אובדן או נזק
לחומרים ,פריטים או מסמכים שנמסרו על-ידי המזמין.

 .13הצהרות פומביות; שימוש בסימן המסחר של המזמין
הספק לא יוציא כל הודעה לתקשורת או כל הצהרה או יעלה על הודעה לאתר כלשהו או יפרסם בכל דרך אחרת את
דבר עסקיו עם המזמין בלא הסכמתו בכתב ומראש של המזמין ,אשר לא יסרב ליתן הסכמה כאמור באופן בלתי
סביר כאשר הדבר נדרש מכוח הדין החל או מכוח כללי הבורסה לניירות ערך שבה נסחרים ניירות הערך של הספק
או הצדדים הקשורים אליו .הספק לא יעשה כל שימוש ,מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של המזמין ,בסימן
המסחר של המזמין והצדדים הקשורים אליו בפרסום מפרסומים או בהודעה מהודעותיו לציבור ,בכל תבנית שהיא,
למעט ככל שהדבר נדרש על מנת לספק את המוצרים בהתאם לחוזה.
 .14ביקורת
.14.1

שמירת ספרים ורשומות .הספק יערוך וישמור ,בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים ,תיעוד ונתונים
(לרבות אך לא רק ,תיעוד כתוב ואלקטרוני ,ספרי חשבונות ,התכתבויות ,תוכניות ,מזכרים ,קבלות ,ותיעוד
של מערכות ובקרות רלוונטיות) הנוגעות לאספקת המוצרים או לביצוע השירותים ולשאר התחייבויותיו של
הספק לפי חוזה זה.

.14.2

ביקורת .בכל זמן סביר ,יתיר הספק לעובדי וסוכני המזמין ,בלא כל עלות נוספת למזמין ,לבדוק ו/או ליצור
העתקים של תיעוד ונתונים כאמור ולראיין את עובדי הספק בקשר אליהם ,כפי שיהא דרוש למזמין לצורך
פיקוח ו/או וידוא ציות להוראות החוזה.

.14.3

תקופת תחולה .הוראות סעיף  14זה יחולו במהלך ביצוע ההזמנה ולאחר מכן לתקופה של שלוש ( )3שנים או
לתקופה ארוכה יותר בהתאם לדרישת הדין החל .ככל שיתגלו שגיאות או חסרים במסגרת ביקורת כאמור
או באופן אחר ,הספק ינקוט צעדים לתיקון בהקדם האפשרי ויודיע על כך למזמין.

 .15זכויות וסעדים
.15.1

סעדים מצטברים .הסעדים המוקנים למזמין מכוח הוראות תנאי חוזה זה הינם מצטברים ובאים להוסיף
על כל סעד אחר המוקנה למזמין מכוח החוזה או הדין החל.

.15.2

תשלום .כל סכום לא זכאי המזמין מן הספק מכוח חוזה זה ישולם בתוך שבעה ( )7ימים ממועד קרות
הנסיבות אשר יצרו את זכאותו של המזמין לקבלת תשלום כאמור מן הספק.

.15.3

קיזוז .המזמין רשאי לנכות או לקזז מכל תשלום עתידי לספק כל סכום אשר שולם לספק מעבר לסכום
המגיע לו או כל סכום לו זכאי המזמין מהספק מכוח חוזה זה או מכל סיבה אחרת.

.15.4

הוראות בלתי-חוזרות לצדדים קשורים למזמין .במקרה שהספק יהא חייב סכום כלשהו מכוח החוזה,
הספק ממחה בזאת למזמין את התקבולים להם יהיה הספק זכאי מידי הצדדים הקשורים למזמין באותו
מועד שבו סכומים כאמור יעמדו לפירעון .המחאה כאמור לא תעלה על הסכום הכולל אותו חייב הספק
למזמין במועד שבו ידרוש המזמין תשלום כאמור מן הצדדים הקשורים לו .לא יידרשו כל מסמך או הודעה
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נוספת לצורך מימוש ההמחאה כאמור לטובת המזמין ,והספק משחרר בזאת את הצדדים הקשורים למזמין
מכל טענה בקשר לתקבולים כאמור.
.15.5

ריבית פיגורים .כל הסכומים להם זכאי המזמין מהספק יצברו ריבית פיגורים בשיעור שנתי של LIBOR
( )London Interbank Offered Rateהמפורסמת ע"י ארגון הבנקאים הבריטי ( )BBAבתוספת חמישה
אחוזים ( ,)+5%מצטברים על בסיס חודשי ,החל במועד פירעונו המקורי של תשלום כאמור ועד למועד
ביצוע התשלום במלואו.

.15.6

תביעות הפרה של צדדים שלישיים .במקרה שהספק סבור שהמכירה או השימוש במוצר או בתוצר עבודה
או בביצוע השירותים הנדרשים מכוח הזמנה עלול להיות כרוך בהפרה של זכויות הקניין הרוחני של צדדים
שלישיים ,על הספק לפעול ,על חשבונו( ,א) להשיג עבור המזמין ולקוחותיו את הזכות להמשיך לעשות
שימוש באותו מוצר או תוצר עבודה; או (ב) להחליף מוצר או תוצר עבודה כאמור במוצר הזהה לו באופן
מהותי ושהינו שווה-ערך מבחינת תפקודו ואינו כרוך בהפרה; או (ג) לשנות את המוצר או תוצר העבודה
(ככל שניתן) כך שלא יהיה כרוך בהפרה ,ובתנאי שלא יהיה צפוי להיגרם כתוצאה מכך למזמין כל אובדן
תועלת; או (ד) לשנות את שיטת ביצוע השירותים לשיטה שאינה כרוכה בהפרה; או (ה) להסיר או לא לספק
מוצר או תוצר עבודה כאמור ולהשיב למזמין את מלוא עלותם ,לרבות עלויות הובלה והתקנה (ככל שיחולו),
וזאת בגין כל מוצר או תוצר עבודה כאמור .מובהר כי ככל שאחת מן הפעולות דלעיל מוצעת על-ידי הספק
כאמצעי להסדרת תביעת הפרה כנגד המזמין אשר הספק מספק הגנה במסגרתה ,יהא המזמין זכאי לאשר
כל הסדר טרם הפיכתו לסופי ,וכן על הספק לקבל את אישורו בכתב ומראש של המזמין כתנאי מקדים
ביחס לסעדים המנויים בפסקאות (ב) עד (ד).

 .16הדין החל ויישוב סכסוכים
.16.1

ברירת הדין החל .תוקפו ,פרשנותו ומבנהו של החוזה ושל הזכויות והחובות של הצדדים מכוחו יהיו
כפופים ויפורשו בהתאם לדין המדינה שהינה מקום עסקיו העיקרי של המזמין ,וזאת למעט הוראותיו בנוגע
לברירת דין .המזמין והספק מסכימים בזאת כי אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר בינלאומי של טובין לא
תחול על חוזה זה.

.16.2

יישוב סכסוכים פנימי .הספק והמזמין ינקטו במאמצים סבירים ליישב כל סכסוך שעשוי להתעורר ביניהם
ונובע מחוזה זה בדרך של משא ומתן בתום לב .כל אחד מן הצדדים ימנה נציג בכיר מקרב הנהלתו ,לצורך
קיום פגישות במיקום שיוסכם בין הצדדים לצורך יישוב סכסוך כאמור .במקרה שמשא ומתן כאמור לא
יוביל להסדר מוסכם בין הצדדים ,יטופל הסכסוך בהתאם להוראות סעיף .16.3

.16.3

סמכות שיפוט ייחודית .הספק והמזמין מכירים בזאת ומקבלים על עצמם את סמכות השיפוט הייחודית
והבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר ,במחוז ובמדינה שבה ממוקמים משרדיו הראשיים של המזמין
נכון למועד הסכסוך.

.16.4

בכל מקרה של סכסוך ,הספק לא יעצור את אספקתם של מוצרים או ביצועם של שירותים ,למעט על-פי
החלטה של בית משפט מוסמך.

 .17שונות
.17.1

שלמות ההזמנה .כל הזמנה בצירוף תנאים אלו מהווה את החוזה השלם בין הספק למזמין לעניין רכישת
המוצרים או השירותים מכוח ההזמנה ,ואלה גוברים על כל משא ומתן ,מצג או הסכמה אחרים ,בין בכתב
או בעל-פה ,הנוגעים למושא החוזה האמור.

.17.2

המחאת הזמנות .הספק לא ימחה ,ישעבד או יעביר לצד שלישי כלשהו ,מכוח דין או באופן אחר ,כל זכות
או התחייבות מכוח חוזה זה בלי הסכמתו מראש והכתב של המזמין .כל המחאה ,שעבוד ו/או העברה לצד
שלישי כאמור ללא הסכמתו מראש ובכתב של המזמין תהא בטלה לפי שיקול דעתו של המזמין .המזמין
רשאי להמחות הזמנה כאמור או כל זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו מכל חוזה זה לכל צד
קשור אליו.

.17.3

כותרות .הכותרות וכותרות-המשנה של סעיפים ופסקאות בתנאים אלו או בכל הזמנה נועדו לנוחות וצורכי
הפנייה בלבד ,ולא ישמשו לפרשנות או פירוש הוראות תנאים אלו או כל הזמנה.

.17.4

במקרה שהוראות או חלק כלשהו מחוזה זה או כל הזמנה אליה מצורפים תנאים אלו יוגדרו כבלתי-תקפים,
בלתי-חוקיים ,או בלתי-אכיפים על-ידי בית משפט מוסמך או מכוח כל הדין החל .הרי שאותה הוראה או
חלק ייראו כאילו הושמטו ,וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מיתר ההוראות אשר ימשיכו לעמוד בתוקפן.

עמוד  9מתוך12

.17.5

ויתור .כל ויתור על זכויות או אי-ביצוע במסגרת חוזה זה ,המתיר למזמין לקבל מוצרים בדרך של הוצאת
הזמנות או החוזה הנוצר מכוח כל הזמנה ,לא יהיו תקפים למעט אם נעשו בכתב .ויתור כאמור לא ייחשב
לוויתור עתידי על זכות או אי-ביצוע דומים או אחרים.

.17.6

התחייבות נוספת .הספק מתחייב בזאת ,לבקשת המזמין ,לבצע כל פעולה ולערוך כל מסמך כפי שידרוש
המזמין מעת לעת לצורך הבטחת עמידתו בביצוע הוראות חוזה זה או כל הזמנה על-ידי המזמין ,או על מנת
ליתן להם תוקף מלא.

.17.7

הודעות .כל ההודעות והמסרים האחרים למזמין או לספק הנדרשים או מותרים מכוח תנאים אלו יהיו
בכתב ויצוינו בהם מספר ההזמנה ו/או כל סימן מזהה אחר של המזמין ו/או קודים אחרים ככל שיימסרו
על-ידי המזמין ,ויימסרו באמצעות דואר אלקטרוני ,פקסימיליה ,או במשלוח בדואר רשום ,או יימסרו ביד
על-ידי שליח ,לכתובתו של הצד הרלוונטי כפי שצוינה לעיל או לכתובת אחרת ,ככל שצד ימסור הודעה
בכתב בעניין לצד השני באופן האמור לעיל .כל הודעה שתימסר לפי הוראות סעיף  17.7זה תיחשב כאילו
נמסרה (א) אם נשלחה בדואר אוויר ,חמישה ( )5ימים לאחר שנשלחה( ,ב) אם נשלחה באמצעות שליח,
במועד מסירתה( ,ג) אם נשלחה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני ,עם שידורו של אישור קבלה
אלקטרוני או ככל ששודרה ונתקבלה ביום שאינו יום עסקים ,ביום העסקים העוקב הראשון לאחר מועד
שידורו של אישור קבלה אלקטרוני.

.17.8

קדימות מסמכים .ההזמנה תיחשב כמשלימה תנאים אלו וכל מסמך טכני או אחר מטעם המזמין ,ואולם,
במקרה של אי-התאמה ,יפורשו המסמכים בסדר האמור להלן ,כאשר המסמך הראשון גובר על המסמך
השני וכך הלאה( :א) במקרה שהצדדים להזמנה התקשרו בחוזה פרטני בכתב אשר מכוחו הוצאה ההזמנה,
יגברו תנאיו של חוזה כאמור; (ב) ההזמנה; (ג) תנאים אלו; (ד) ההגדרות במסגרת ( ;Incotermsה) מסמכים
אחרים המתארים את המוצר או השירותים שיש לספק והמשולבים בחוזה על דרך הפנייה בהזמנה ,ובלבד
שמסמכים אחרים כאמור הינם בעלי אופי טכני ואינם משנים את זכויותיהם או התחייבויותיהם של
הצדדים .ככל שייוודע לספק כי ישנה אי-בהירות ,בעיה או אי-התאמה בין ההזמנה לבין כל מפרט ,עיצוב,
או דרישה טכנית אחרת החלה על הזמנה כאמור ,יביא הספק את העניין לידיעתו ולהכרעתו הבלעדית של
המזמין בהקדם האפשרי.

.17.9

שרידות .כל סיום או פקיעה של תוקפו של חוזה זה מכל סיבה שהיא לא תגביל את אחריותו ,התחייבויותיו
או חבויותיו של הספק כפי שניתנו או נבעו טרם סיום או ביטול כאמור .למען הסר ספק ,למעט אם נקבע
במפורש אחרת ,סיומו או פקיעתו של חוזה זה ,בלי קשר לסיבה ,לא תשפיע על כל זכות או התחייבות אשר,
לאור הקשרן ,נועדו לשרוד גם לאחר סיומו או פקיעתו של חוזה זה.

 .17.10נוסח אנגלי .הנוסח האנגלי של חוזה זה יהא הגרסה הרשמית של חוזה זה וכל תרגום לכל שפה אחרת לא
יהווה גרסה רשמית ,ובכל מקרה של מחלוקת פרשנית בין הנוסח האנגלי לבין תרגום כאמור ,ייגבר הנוסח
האנגלי.
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תוספת 1
במקרה שהמוצר הנרכש הינו מוצר בהזמנה מיוחדת ,יחולו התנאים הבאים בנוסף לתנאים הכלליים האמורים
לעיל:
 .1במקרה שהמזמין מזמין מוצרים בהזמנה מיוחדת ,הספק יספק למזמין ,טרם הייצור ,שרטוטים וכל מידע
רלוונטי אחר בקשר לעיצוב מוצרים כאמור ,תוך שימוש במפרטים שנמסרו על-ידי המזמין (להלן:
"מסמכי העיצוב") .שרטוטים ומידע כאמור יימסרו למזמין עד למועד שנקבע במסגרת ההזמנה
הרלוונטית .במקרה שלמזמין יהיו הערות ביחס למסמכי העיצוב ,יפגשו המזמין והספק ויבחנו מחדש את
מסמכי העיצוב ,וזאת עד שיגיעו למסמכי עיצוב מוסכמים ביניהם .הספק ייצר את מוצרי ההזמנה
המיוחדת בהתאם למסמכי העיצוב כפי שאושרו בכתב על-ידי המזמין .אישורו של המזמין למסמכי
העיצוב לא יפטור את הספק מאחריותו ,מצגיו וחבותו מכוח החוזה או מכוח הדין החל.
 .2על אף האמור לעיל ,המזמין יחזיק ,בכל עת ,בבעלות בלעדית בכל זכויות הקניין הרוחני בכל מקום בעולם,
והספק מעביר בזאת למזמין כל זכות קניין רוחני אשר עשויה להיות לספק ,ומוותר בזאת על כל זכות
מוסרית ,המתייחסות לכל מסמכי העיצוב ,שרטוטים ,רישומי שטח ,מפרטים ,תוכנה ,וכל מסמך או חומר
אחר ,בין אם בכתב ,בהקלטה קולית בהקלטת וידאו או בכל אמצעי אחר ,וכל קניין רוחני אחר שנוצר או
פותח על-ידי הספק כתוצאה מביצוע במסגרת הזמנה ,אך זאת רק בהיקף (א) שתואר במפורט כמושא
אספקה במסגרת הזמנה כאמור( ,ב) הנובע באופן בלעדי מביצועה של ההזמנה ,או (ג) כולל קניין רוחני או
מידע סודי של המזמין ,וכל אלה יכונו יחדיו "יצירה מוזמנת".
 .3ככל שהספק ייצור או יפתח המצאות ,תגליות או שיפורים ,לרבות אך לא רק ,פטנטים ,עיצובים
תעשייתיים ,מידע טכני ,ידע ,תהליכי ייצור או כל קניין רוחני אחר (להלן" :המצאות ,תגליות ושיפורים")
הנובעים משימוש שעשה הספק במידע הסודי של המזמין במסגרת ביצוע התחייבויות הספק מכוח החוזה,
הספק יפעל( :א) להמחות למזמין כל המצאות ,תגליות ושיפורים כאמור (בין אם ניתן לרשום עליהם פטנט
ובין אם לאו) אשר התגבשו או נעשה בהם שימוש מעשי לראשונה על-ידי הספק ,או על-ידי עובד או מי
שפועל תחת הנחיית או מטעם הספק ,בקשר לשימוש שעשה הספק במידע הסודי של המזמין; וכן (ב) יגלה
למזמין בהקדם האפשרי ובצורה מקובלת כל המצאות ,תגליות ושיפורים כאמור ,ויגרום לעובדי הספק
לחתום על כל מסמך הנדרש על מנת לאפשר למזמין לקבל זכות קניין בהם ,ולהגיש בגינן בקשות לרישום
פטנטים בכל העולם .ככל שייווצרו יצירות כלשהן (לרבות אך לא רק ,תוכנות ותוכניות מחשב) במסגרת
ביצ וע התחייבויות הספק מכוח חוזה זה והנובעות משימושו של הספק במידע סודי של המזמין ,הרי
שיצירות כאמור ייחשבו ל"יצירה מוזמנת" ,וככל שיצירות כאמור אינן עונות להגדרת "יצירה מוזמנת",
הרי שהספק ממחה בזאת למזמין כל זכות ,קניין ,עניין וזכות יוצרים וזכויות מוסריות בהן.
 .4למזמין תהא הזכות לפסול כל שיטת ייצור או שימוש בציוד או בחומרים כלשהם לצורך ייצור המוצרים
בהזמנה מיוחדת .לבקשת המזמין ,ינקוט הספק מאמצים מסחריים סבירים על מנת לזרז את הייצור או
ההרכבה (לפי העניין) של המוצרים בהזמנה מיוחדת או ביצוע השירותים.
 .5במקרה שהמוצר בהזמנה מיוחדת כולל ציוד ,למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבחון כל חומר,
פרוטוקול ,ייצור ,הרכבה ו/או התקנה של כל פריט ציוד כאמור ,לרבות בכל אתר שבו מבוצעת עבודה
ביחס למוצרים בהזמנה מיוחדת כאמור.
 .6טרם השלמת ייצורו של מוצר בהזמנה מיוחדת או כל רכיב מרכיביו שאינו נגיש לבחינה חזותית לאחר
השלמת ייצור כאמור ,הספק יודיע למזמין ,מראש ,על מנת לאפשר למזמין לבדוק רכיבים כאמור או את
שיטת הרכבתם .המזמין ייתן לספק התראה סבירה באשר לביצוע בדיקה כאמור .בדיקה כאמור יכול
שתבוצע על-ידי כל אדם שמונה לכך על-ידי המזמין וניתנה למזמין הודעה בעניינו.
 .7בנוסף לכל פוליסת ביטוח הנדרשת בהוראות אחרות בחוזה זה ,הספק ירכוש ,לכל הפחות ,כל כיסוי
ביטוחי סטטוטורי לעניין ביטוח עובדים (או שווה-ערך) בהתאם לדין במקום ייצורו של המוצר ,פוליסת
ביטוח צד ג' עיקרית לכיסוי חבות מסחרית כללית ,הכוללת כיסוי גג לחבות החוזית מכוח חוזה זה,
בתקרת כיסוי שאינה פחותה מ 3,000,000-דולר ארה"ב לאירוע .תקרת הכיסוי הביטוחי בפוליסת חבות
מסחרית כללית זו ניתן שתינתן במסגרת צירוף של פוליסת ביטוח גג התואמת את נוסח הפוליסה
העיקרית ,ואולם תקרת הכיסוי בפוליסת החבות הכללית לא תהא פחותה מ 1,000,000-דולר ארה"ב
לאירוע .כל פוליסות החבות המסחרית הכללית בהם יחזיק הספק לפי דרישת חוזה זה יציינו את המזמין
כמבוטח נוסף וכל ביטוחי העובדים (או שווי-ערך) ופוליסות חבות עובדים יכללו ויתור על תחלוף (אם
ויתור כזה מותר לפי הדין) כנגד המזמין .הפוליסות הנדרשות מן הספק יחולו כפוליסות עיקריות וללא
השתתפות בכל הנוגע לכל ביטוח אחר בו מחזיק המזמין .הספק ימסור למזמין תעודה בדבר הביטוח
המופקת על-ידי המבטח והמעידה על קיומו של הכיסוי הנדרש והעמידה בתנאים הקבועים בחוזה זה.
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תוספת 2
במקרה שההזמנה כוללת שירותים שיש לבצעם באתר המצוי בבעלות ,בחזקת או אשר מופעל על-ידי המזמין או
צד קשור אליו ("שירותים באתר") ,יחולו התנאים הבאים בנוסף לתנאים הכלליים:
 .1הספק ימנה מנהל פרויקט אשר פרטי הקשר שלו יימסרו למזמין מראש ("מנהל פרויקט") .מנהל הפרויקט יהא
אחראי לביצועם של השירותים באתר המצוי בבעלות או אשר מופעל על-ידי המזמין ("האתר") ולציות לכל
הוראות הבטיחות ,איכות הסביבה וכל הוראה אחרת מכוח הדין החל ביחס לכל אנשי הצוות של הספק
המועסקים על ידו באתר .הספק לא יחליף את מנהל הפרויקט בלי הסכמתו מראש ובכתב של המזמין .מנהל
הפרויקט יהיה נוכח באתר בכל זמן שבו השירותים באתר מבוצעים באתר.
 .2בנוסף ,יעסיק הספק את כל אנשי הצוות הנדרשים מכוח הדין החל לצורך ביצוע השירותים באתר .אנשי צוות
כאמור יחזיקו בכל ההסמכות ,התעודות ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים מכוח הדין והתקנות החלים.
 .3הספק יפעל ,ויגרום לנושאי המשרה בו ,לעובדיו וכל מי שפועל מטעמו בביצוע השירותים באתר לפעול בכל זמן
בהתאם לכל דרישות המזמין בכל הנוגע לבטיחות ,ביטחון ואיכות הסביבה.
 .4לבקשת המזמין ,ובלא כל עלות או הוצאה נוספת עבור המזמין ,ירחיק הספק בהקדם האפשרי מחצריו של
המזמין כל אדם העוסק בביצוע השירותים באתר ואשר הפר כל דין חל ,או את דרישות המזמין לעניין בטיחות,
גהות ,איכות הסביבה או הקוד האתי ,או המעורר התנגדות כלשהי מצד המזמין מכל סיבה שהיא למעט
מנימוק האסור מכוח הדין החל.
 .5למעט בהסכמתו במפורש ובכתב של המזמין ,פעילותו השוטפת של המזמין תימשך במהלך תקופת ביצוע
השירותים באתר .הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא להפריע ולהזיק למתקנים במהלך ביצוע
השירותים באתר ולהגן על הנוכחים שם מפני פציעה או מוות במהלך ביצוע השירותים באתר .הספק משחרר
בזאת את המזמין מכל אחריות בקשר לנזק לציוד ולחומרים של הספק או לכל צד שלישי הפועל מטעם הספק,
למעט ככל שנזק כאמור נובע מרשלנות מובהקת או התנהגות בזדון מצד המזמין.
 .6הספק לא יצלם ,בסטילס או בוידאו ,או יקליט בכל אופן אחר ,את חצריו של המזמין או כל חלק מהם ,או כל
ציוד ,מתקן או מפעל של המזמין או כל עובד מעובדיו של הספק ,למעט אם קיבל לכך את הסכמתו בכתב
ומראש של המזמין .הספק אחראי לוודא כי עובדיו ,קבלני-משנה מטעמו וכל אדם הפועל מטעמו יפעלו בהתאם
להוראות סעיף  6זה.
 .7בנוסף לכל פוליסת ביטוח הנדרשת בהוראות אחרות בחוזה זה ,הספק ירכוש ,לכל הפחות ,כל כיסוי ביטוחי
סטטוטורי לעניין ביטוח עובדים (או שווה-ערך) בהתאם לדין במקום ייצורו של המוצר או במקום ביצוע
השירותים באתר ,ביטוח חבות מעבידים בתקרת כיסוי שאינה פחותה מ 500,000-דולר ארה"ב לאירוע ,פוליסת
ביטוח רכב בסכום תקרה משולב יחיד שאינו פחות מ 500,000-דולר ארה"ב לאירוע ,ופוליסת חבות צד ג'
מסחרית כללית בתקרת כיסוי שאינה פחותה מ 3,000,000-דולר ארה"ב לאירוע .תקרת הכיסוי הביטוחי
בפוליסת חבות מסחרית כללית זו ניתן שתינתן במסגרת צירוף של פוליסת ביטוח גג התואמת את נוסח
הפוליסה העיקרית ,ואולם תקרת הכיסוי בפוליסת החבות הכללית לא תהא פחותה מ 1,000,000-דולר ארה"ב
לאירוע .כל פוליסות ביטוח הרכב והחבות המסחרית הכללית בהם יחזיק הספק לפי דרישת חוזה זה יציינו את
המזמין כמבוטח נוסף וכל ביטוחי העובדים (או שווי-ערך) ופוליסות חבויות המעבידים יכללו ויתור על תחלוף
(אם מותר לפי הדין) כנגד המזמין .הפוליסות הנדרשות מן הספק יחולו כפוליסות עיקריות וללא השתתפות בכל
הנוגע לכל ביטוח אחר בו מחזיק המזמין .הספק ימסור למזמין תעודה בדבר הביטוח המופקת על-ידי המבטח
והמעידה על קיומו של הכיסוי הנדרש והעמידה בתנאים הקבועים בחוזה זה.
 .8הספק מסכים ומתחייב ,כי במסגרת ביצוע השירותים באתר ,ייפעל בשיתוף פעולה עם קבלנים אחרים ,ספקים
אחרים וכל הפועל מטעמו של המזמין במסגרות עבודות או פעולות פיקוח בחצרים שבהן מבוצעים השירותים
באתר כאמור.
 .9במקרה של ביטול ההזמנה על-ידי המזמין בשל הפרה יסודית מצד הספק ,לא תהא לספק זכות עיכבון על כל
הציוד ,החומרים ו/או הרכוש השייך לספק או למזמין והמצוי בחצריו של המזמין ,והמזמין רשאי לעשות בהם
שימוש עד לתום ביצוע השירותים באתר או עד לקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו למזמין .ככל שפיצוי כאמור
לא שולם למזמין בתוך שלושים ( )30יום מן המועד בו הגיש המזמין חשבונית בגינו לספק ,תעמוד למזמין
הזכות לאכוף את זכות העיכבון בדרך של מכירת ציוד ,חומרים ו/או רכוש כאמור ,כולם או חלקם.
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