תנאים כלליים למכירת מוצרים  -עמיעד מערכות מים בע"מ
תנאי מכירה כלליים אלו )להלן "התנאים הכלליים"( מהווים חלק
אינטגרלי ובלתי נפרד מההסכם או הזמנת הרכש הרלוונטית )להלן
"ההסכם"( בין עמיעד מערכות מים בע"מ )"המוכרת"( לבין הרוכש
המוגדר בהסכם )להלן "הרוכש"(.
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אופן ביצוע ההזמנה
המוכרת מסכימה למכור לרוכש את המוצרים והשירותים
המפורטים בהזמנת הרכש )"הזמנת הרכש"( או בכל מסמך אחר
המצורף להזמנת הרכש וכן כל מסמך שהזמנת הרכש מפנה אליו
)להלן "המוצרים"( ,אשר הוזמנו ונרכשו על ידי הרוכש.
לאחר אישור בכתב של הזמנת הרכש במלואה על ידי המוכרת,
התנאים הכלליים יחד עם הזמנת הרכש ,אישור ההזמנה וכל מסמך
אחר המצורף ו/או המופנה באחד המסמכים האמורים ,כגון הצעת
המחיר או הזמנת עבודה )להלן יחד "מסמכי הזמנת הרכש"( יהוו
את ההסכם לפיו המוכרת תייצר ,תמכור ותספק לרוכש את
המוצרים ,והרוכש יקבל את המוצרים וישלם עבורם )"ההסכם"(.
כל תנאי ששונה ,נוסף או תוקן ,כל תנאי אחר או כל תיקון בהסכם
זה ,לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב ובחתימת נציג מורשה של
המוכרת או אם נחתם הסכם חדש בין הצדדים המסדיר את מכירת
המוצרים ,וקבלת הזמנת הרכש ו/או קבלת תשלום על ידי המוכרת
לא ייחשבו כהסכמה לכל תנאי אחר כאמור.
ככל שהתנאים הכלליים יופנו ו/או יצורפו להצעת מחיר של המוכרת
)"הצעת המחיר"( ,הם יהוו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהצעת
המחיר .המוכרת רשאית לשנות ו/או לבטל הצעת מחיר בכל עת
בטרם אישור בכתב של הזמנת הרכש של הרוכש על ידי המוכרת.
הצעות מחיר ייחשבו תמיד כחלק ממסמכי הזמנת הרכש.
אספקה
למעט אם יוסכם אחרת במפורש בכתב ,תנאי האספקה הם EX-
 ,WORKSמפעל המוכרת בעמיעד ו/או בית זרע.
לאחר קבלת הודעה מהמוכרת בדבר מועד האספקה הצפוי ,הרוכש
רשאי לבקש ,לפי שיקול דעתו ,שמועד האספקה האמור יידחה בעד
חמישה ) (5ימי עסקים ,ולאחר זמן זה הרוכש יחויב בתשלום על
המוצרים ויודיע בכתב למוכרת אם ברצונו לקבל את המוצרים או
לאחסן אותם .אחסון כאמור ייעשה במקום מאובטח על חשבון
הרוכש ובאחריותו הבלעדית.
העברת בעלות
למעט אם יוסכם אחרת במפורש בכתב ,המוכרת תישא באחריות
למוצרים עד למועד משלוח המוצרים לנמל היציאה בישראל .הרוכש
יישא באחריות ובכל הסיכונים הנוגעים למוצרים ממועד המשלוח
ואילך .במידה שמסיבה כלשהי הרוכש אינו יכול לקבל את המוצרים,
כולם או חלקם ,כאשר הם מוכנים למשלוח ,או אם המוכרת אינה
יכולה לשלוח את המוצרים במועד מאחר שהרוכש לא סיפק
הוראות ,הנחיות ,רשיונות או מסמכים רלוונטיים:
) (1הבעלות במוצרים תעבור לרוכש )לרבות במקרים של נזק ו/או
הפסד שנגרם למוצרים על ידי רשלנות המוכרת(;
) (2המוצרים ייחשבו כנשלחו ליעדם;
) (3המוכרת רשאית לאחסן את המוצרים עד למשלוח ובמקרה כזה
הרוכש יהיה אחראי לכל עלות ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו
מהאחסון )לרבות ,אך מבלי לגרוע ,הוצאות אחסון וביטוח(.
תיעוד
כל המסמכים והתיעוד שתעביר המוכרת לרוכש במסגרת ההסכם
יהיו בשפה העברית או האנגלית ,לפי העניין.
תמורה
מחיר המוצרים יהיה בשיעור כפי שפורט בהצעת המחיר הרלוונטית,
וביהעדר הצעת מחיר ,בשיעור כפי שפורט בהזמנת הרכש .למעט אם
הוסכם אחרת במפורש בהצעת המחיר ו/או בהזמנת הרכש ,לפי
העניין ,המחיר נקבע בהתאם לתנאי האספקה המפורטים בתנאים
הכלליים .המחיר אינו כולל עלויות הובלה ומשלוח ,ביטוח ,מיסים,
תשלומים ,אגרות ,היטלים ותשלומי חובה אחרים ,שיחולו על
הרוכש.
תנאי תשלום
תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם .למעט אם הרוכש מסר למוכרת
מכתב אשראי בלתי ניתן לביטול ,הרוכש יבטיח את תשלום התמורה
באמצעים ובבטוחות שיאושרו על ידי המוכרת .מימוש הבטוחות
כאמור על ידי המוכרת ייעשה רק במקרים בהם הרוכש לא שילם
בגין משלוח מסוים ולא הסדיר את התשלום בתוך  5ימים מקבלת
דרישה בכתב לעשות כן על-ידי המוכרת .מבלי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד אחרים של המוכרת ,במקרה שהרוכש לא שילם במועד כל סכום
בהתאם להסכם ,המוכרת רשאית:

)א( להשהות או לבטל אספקות של מוצרים ו/או הענקת שירותים
לרוכש; ו/או
)ב( להקצות כל תשלום שייעשה על ידי הרוכש למוצרים כאמור,
לפי שיקול דעתה הבלעדי של המוכרת.
 .7ריבית
כל תשלום בו מחויב הרוכש אשר לא ישולם במועד ,מכל סיבה
שהיא ,יישא ריבית פיגורים בשיעור ריבית לייבור ) 2% + (Liborבגין
כל יום עיכוב ,וזאת החל מהמועד אשר נקבע לתשלומו ועד ליום
ביצוע התשלום בפועל.
 .8קבלה ואישור
במידה שהרוכש לא הודיע למוכרת בכתב ,תוך  72שעות מרגע
אספקת המוצרים ובציון מספר החשבונית הרלוונטית ,כי קיימת אי
התאמה ו/או ליקוי ו/או נזק במוצרים ,הרוכש ייחשב כמי שאישר
את קבלת המוצרים .עם אישור קבלת המוצרים ,לרוכש לא תהא כל
טענה בנוגע לאי התאמה ו/או נזק במוצרים ובכפוף לאמור בסעיף 9
להלן ,לרוכש לא תהא זכות להחזיר את המוצרים ,לדרוש זיכוי או
החזר כספי בגינם ,או כל סעד אחר.
 .9אחריות מוצר
אחריות המוצרים תהיה בכפוף ובהתאם לתעודת האחריות של
המוכרת המצורפת לחוברת ההתקנה וההפעלה של המוצרים .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,המוכרת אינה יוצרת מצג ,מפורש ו/או
משתמע ,בדבר ו/או בקשר עם סחירות המוצרים ו/או התאמתם
למטרה ספציפית .המוצרים ניתנים על בסיס " ,"As Isבכפוף
לאחריות המוגבלת שמעניקה המוכרת ,לפיה המוכרת תהיה
אחראית כלפי הרוכש ,למשך תקופה של  12חודשים מאספקת
המוצרים ,כי המוצרים יהיו חופשיים מפגמים בייצור ,בחומרים
ובעבודה ,וכל פגם שיתגלה עקב שימוש סביר במוצרים יוחלף או
יתוקן על ידי המוכרת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המוכרת.
אחריות המוכרת המפורטת בסעיף זה לעיל מותנית בכך:
)א( הרוכש יודיע למוכרת בכתב בתוך חמישה ) (5ימים מהמועד
שהרוכש גילה ו/או היה צריך לגלות את הפגם ,ובמידה שהפגם
נובע מנזק שנגרם למוצר במשלוח ,יודיע למשלח )"ההודעה"(;
)ב( תינתן למוכרת הזדמנות סבירה לאחר קבלת ההודעה לבדוק
את המוצר ובמידה שהמוכרת תבקש ,הרוכש יחזיר למוכרת את
המוצר על חשבון המוכרת לבדיקה באתרה;
)ג( הרוכש לא יעשה שימוש במוצר לאחר שליחת ההודעה למוכרת;
)ד( הפגם אינו נובע מתנאי אחסון לא נאותים ו/או תנאי הובלה לא
נאותים ו/או שימוש במוצרים לאחר מועד התפוגה ו/או שימוש
לא נאות במוצרים ו/או שימוש במוצרים שלא בהתאם
להוראות והמסמכים המסופקים על-ידי המוכרת;
)ה( הרוכש לא תיקן ו/או עשה שינוי במוצרים ללא קבלת אישור
בכתב מהמוכרת.
 .10אחריות )כללי( ושיפוי
המוכרת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזקי גוף ,מוות ,נזק
ישיר ,עקיף ,תוצאתי ו/או נלווה לרכוש ,הפסד כספי )לרבות אובדן
רווחים( ,פגיעה בשם-טוב ו/או במוניטין ,נזק לעובדים ושירותי
סוכנים ,שייגרם מכל סיבה שהיא ,הנובע ו/או הקשור למוצרים או
משימוש במוצרים .בכל מקרה ,אחריותה של המוכרת לנזקים מכל
עילה שהיא ,לא תעלה על הסכום המצטבר של התשלום ששילם
הרוכש בפועל עבור המוצר הנדון .הרוכש מתחייב לפטור ולשחרר את
המוכרת מכל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה
ו/או כנגד צד שלישי כלשהו בקשר עם נזק גוף ,מוות ,נזק או הפסד
כאמור לעיל .השיפוי האמור יכלול כל תביעה שתוגש נגד המוכרת על
ידי צד שלישי הנובעת ו/או הקשורה במוצרים ,למעט אם מדובר
בתביעה הנובעת מהפרת אחריותה והתחייבויותיה של המוכרת.
 .11העברת בעלות
המוצרים יהפכו להיות קניינו של הרוכש רק עם תשלום בפועל של
מלוא חובותיו של הרוכש כלפי המוכרת )ללא קשר לאופיים של
החובות( .הצדדים מסכימים כי עד לתשלום בפועל האמור ,למוכרת
זכות קניינית ו/או זכות עכבון במוצרים .עד להעברת הבעלות
במוצרים ,הרוכש מתחייב:
)א( להחזיק את המוצרים כנאמן בנאמנות עבור המוכרת;
)ב( לאחסן את המוצרים )על חשבונו( בנפרד מיתרת הנכסים של
הרוכש ו/או כל צד שלישי והם יהיו ניתנים לזיהוי נפרד בחצר
הרוכש כרכוש המוכרת;
)ג( לא להרוס ,להסתיר ,לשנות או לטשטש כל סימן זיהוי ו/או
אריזה של המוצרים;
)ד( לשמור על המוצרים במצב ראוי ולבטח אותם לטובת המוכרת
בגין מחירם המלא כנגד כל סיכון לשביעות רצונה של המוכרת.
לפי דרישת המוכרת ,הרוכש יציג את פוליסת הביטוח האמורה
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למוכרת;
)ה( לשמור את כספי תשלומי הביטוח האמור לעיל ,ככל שישנם,
עבור המוכרת ,לשמור את הכספים האמורים בנפרד מכל נכס
אחר של הרוכש ,ולא לעשות שימוש בכספים בחשבונות בנק
במשיכת יתר.
מיסים ותשלומים אחרים
הרוכש ישלם את כל המיסים ,מכסים ,חיובים של רשויות
ממשלתיות ,מסים ,אגרות ,היטלים ותשלומי חובה אחרים ,ככל
שישנם וככל שיהיו ,בקשר עם המוצרים ,ואשר יוטלו על ידי כל
מדינה ו/או טריטוריה בה יעברו המוצרים.
ביטול
כלאחד מהצדדים יהיו רשאים להביא את הסכם זה לכלל סיום
לאלתר במקרים שהצד השני (1) :הפר הוראה מהוראות הסכם זה
וזו לא תוקנה בתוך  15יום מקבלת דרישה בכתב לעשות כן; )(2
במקרה של מינוי מפרק זמני ו/או מינוי מפרק קבוע ו/או מינוי כונס
לאיזה מנכסי הרוכש ו/או מתן צו לעיכוב הליכים נגד הרוכש ו/או
ניתן צו כינוס נכסים ,צו פירוק או צו הקפאת הליכים ,זמני או קבוע
ו/או במקרה בו הרוכש ערך הסדר עם או לטובת נושיו ו/או הוטל
עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הרוכש ,כולם או חלק מהותי מהם ו/או הרוכש קיבל התראת
פשיטת רגל ו/או כל פעולה דומה בהתאם לחוקי החברות ופשיטת
הרגל במקום העסקים של אותו צד ,והמינוי או הפעולה האמורים
לא בוטלו בתוך  30יום .במידה שהרוכש יפר הוראה מהוראות הסכם
זה ,הוא יידרש לשלם למוכרת את התמורה המלאה עבור המוצרים.
הזמנות מיוחדות
במקרים בהם המוצרים אינם "מוצרי מדף" אצל המוכרת ,הרוכש
מצהיר כי המוצרים הוזמנו ויוצרו על ידי המוכרת בהתאם לדרישות,
לצרכים ולמפרטים הספציפיים של הרוכש .כל ביטול של הזמנה או
משלוח כאמור ,או הפרה של התנאים הכלליים בקשר להזמנה או
משלוח כאמור יגרום לנזק משמעותי עבור המוכרת בקשר עם
המוצרים או המשלוח .במקרה כזה ,הרוכש ישפה את המוכרת כנגד
כל נזק שייגרם לה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אובדן
רווחים.
סודיות
הרוכש מתחייב לשמור בסוד כל מידע ,מסמך ,וכל חומר אחר שקיבל
הרוכש בקשר עם המוצרים ובקשר עם פעילותה של המוכרת ,בין
בכתב ובין בעל פה ,בין בצורה מוחשית ובין בצורה בלתי מוחשית,
וללא קשר למועד מסירת מידע כאמור )"מידע סודי"( .הרוכש
מתחייב לשמור את המידע הסודי בסודיות ,להגן עליו מפני חשיפה,
לא לחשוף את המידע הסודי בפני צדדים שלישיים ,והמידע הסודי
ישמש את הרוכש אך ורק למטרות שיאושרו במפורש על ידי
המוכרת .במקרה בו המוכרת והרוכש יתקשרו בהסכם סודיות נפרד
אשר מתייחס במפורש למכירת המוצרים כפי שמתואר בהסכם זה,
הסכם הסודיות יחול ויגבר על כל אי התאמה עם הוראות סעיף זה.
הגבלה זו לעיל תחול במהלך ההתקשרות בין המוכרת לרוכש וכן
לאחריה ,ללא הגבלת זמן.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהן )לרבות ,אך לא רק ,פטנט,
זכות יוצרים ,סימן מסחר ,או סוד מסחרי( ,בין אם רשומות או לא,
ובין אם ניתנות לרישום ,הינן ויהיו בכל עת בבעלותה המלאה
והבלעדית של המוכרת ,ואין בהסכם זה כדי להוות מכירה או
העברה ,חלקית או מלאה של ,זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר
למוצרים לרוכש ו/או לצד שלישי כלשהו .למעט אם מצוין אחרת
במפורש בהסכם ,התמורה בהסכם זה כוללת תמורה אך ורק בגין
החומרים וזמן העבודה ,ואינה כוללת כל תמורה בגין פיתוח קניין
רוחני שיתכן ונדרש לצורך ביצוע הזמנת הרכש .בהתאם לכך ,כל
זכות קניין רוחני ,אשר נעשתה ,הומצאה או יושמה על ידי המוכרת,
בעצמה ו/או ביחד עם אחרים במסגרת ביצוע הזמנת הרכש ,אם
במקרה או במתכוון ,לא ייחשבו כחלק מהעבודה שהרוכש משלם
עבורה ,ויהיו כולם קניינה ורכושה הבלעדי של המוכרת .כל
המפרטים ,תבניות ,שרטוטים ,תצלומים ,דוגמיות ומידע שהמוכרת
תספק לרוכש יהיו בבעלותה המלאה של המוכרת ,והרוכש לא יחשוף
ו/או יעביר לצדדים שלישיים ,ללא אישור המוכרת בכתב ומראש.
הגבלה זו לעיל תחול במהלך ההתקשרות בין המוכרת לרוכש וכן
לאחריה ,ללא הגבלת זמן.
כוח עליון
המוכרת תהא פטורה ולא תחוב במובן כלשהו בגין אי-ביצוע
התחייבויותיה על פי הסכם זה ,אם הביצוע הופרע ,עוכב או נמנע,
במישרין או בעקיפין ,בגין סיבה מחוץ לשליטתה הסבירה ,כגון ,בין
היתר ,שריפה ,פיצוץ ,תקלות בציוד לא צפויות ,צו או פעולה של
ממשלה כלשהי ,זרה ,לאומית או מקומית ,מלחמה ,שביתה ,השבתה
או סכסוך עבודה אחר ,או מעשה שמיים אחר ,או כל עילה דומה או
בלתי-דומה אחרת אשר אינה בשליטתה הסבירה של המוכרת בעת
חתימתו של הסכם זה.
המחאה
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הרוכש לא יסב ,לא ימחה ולא יעביר בכל דרך שהיא ,את הזכויות
והחובות מכוח ההסכם והתנאים הכלליים ,אלא אם קיבל לכך את
הסכמתה של המוכרת בכתב ומראש .הסבה ו/או המחאה ו/או
העברה כאמור ללא קבלת אישור מראש לא תהיה בתוקף.
ויתור
כל שיהוי ,ויתור ,ארכה ,איחור או הימנעות מצד מי מהצדדים
למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי הסכם זה או
התנאים הכלליים ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם ו/או מתן
ארכה ו/או דחיה כלשהי ,לא יהוו תקדים ,לא ייחשבו לויתור או
הסכמה מצדו לויתור על זכויותיו ואין להסיק מהן גזירה שווה
למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו על זכותו .במידה שהרוכש יאחר
במועד התשלום ,קבלת התשלום מעבר למועד פרעונו על ידי המוכרת
לא תהווה ויתור על זכות מזכויותיה ,לרבות דרישתה לקבלת ריבית
בגין האיחור האמור ,ולא תהווה ויתור על דרישתה לקבלת תשלומים
עתידיים במועדם.
רישיונות ואישורים
מכירת המוצרים ואספקתם מותנים בקבלת כל הרישיונות,
ההיתרים ,וכל אישור נוסף ,אשר נדרשים על ידי רשויות ממשלתיות.
עצמאות ההוראות
כל משלוח ו/או חלק ממשלוח מהזמנת רכש ייחשבו עצמאיים.
היעדר יכולת של המוכרת לספק משלוח ו/או חלק ממנו לא ישלול
תוקף או ישפיע במובן אחר על מחויבויות הרוכש בנוגע להזמנות
רכש אחרות ו/או יפטור אותו מתשלום בגין הזמנות רכש שכבר
סופקו.
הדין החל ומקום השיפוט
הצדדים ישאפו לפתור ביניהם כל מחלוקת שתעלה בנוגע להסכם.
במקרה בו הצדדים אינם מצליחים לפתור את המחלוקות ,סמכות
השיפוט הבלעדית תהיה לבתי המשפט המוסמכים בישראל ,ועל
הסכם זה יחול הדין של מדינת ישראל.
כותרות
כותרות הסעיפים ,הדגשות ,מספור הסעיפים וחלקותם לפסקאות
בתנאים הכלליים נועדו לשם הנוחיות בלבד ,והם לא ישמשו לצרכים
משפטיים ולא ישמשו לפרשנות התנאים הכלליים.
תחולה
הסכם זה יחל במועד בו המוכרת תוציא חשבונית רשמית .טרם
הוצאת חשבונית כאמור ,המוכרת לא תהא מחויבת לספק כל
הזמנה .לאחר הוצאת החשבונית ,הרוכש אינו רשאי לבטל ו/או
לשנות כל הזמנה ללא קבלת אישור בכתב של המוכרת.
הודעות
כל הודעה שתישלח על ידי מי מהצדדים למשנהו על פי הכתובות
המצויינות בהסכם זה ,תישלח באמצעות דואר אלקטרוני ,פקס ו/או
דואר רשום ,ויראו אותה כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר ,לאחר
 24שעות מעת שליחתה בדואר אלקטורני או פקס ,ולאחר  10ימים
אם נשלחה באמצעות דואר רשום.

