תנאים כלליים לרכש  -עמיעד מערכות מים בע"מ
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הגדרות
"הזמנה"  -הזמנת הרכש של עמיעד ,תנאים כלליים אלו וכל נספח המצורף
אליה ,וכן כל מסמך שהתנאים הכלליים או הנספחים מפנים אליו.
"עמיעד"  -עמיעד מערכות מים בע"מ.
"ספק"  -הספק ששמו מפורט בהזמנה ,ואשר התחייב לספק את העבודה
כהגדרתה להלן.
"עבודה"  -אספקת המוצרים ו/או ביצוע השירותים בהתאם להזמנה.
"שירותים"  -השירותים המוזמנים מהספק על ידי עמיעד.
"מוצרים"  -הטובין או הפריטים המוזמנים על ידי עמיעד מהספק כמפורט
בהזמנה.
תחולת התנאים הכלליים
הזמנה זו מבטלת כל מסמך ,הסכם או זיכרון דברים ,בע"פ או בכתב ,הנוגעים
לביצוע העבודה ,למעט אותם מסמכים שצוין בהזמנה מפורשות כי יעמדו
בעינם .בכל מקרה של סתירה או ניגוד בין הוראות התנאים הכלליים ותנאי
ההזמנה או כל נספח להזמנה ,תגבר הוראה מפורשת על הוראה כללית.
במקרה של הוראות מפורשות סותרות ,תיישב עמיעד סתירה זו בכך שתיידע
את הספק בדבר הסעיף הקובע.
אופן ביצוע ההזמנה
הספק מתחייב לבצע את העבודה בביצוע מקצועי ובטיב ובאיכות מעולים
ובהתאם לדרישות ותנאי ההזמנה ,ועל פי תקנים תעשייתיים מקובלים.
המוצרים יסופקו על פי המפרט שהוזמן ע"י עמיעד ,ללא פגמים ובטיב מעולה,
לרבות בנוגע לאיכות החומרים ,העיצוב ו/או הגימור ו/או בכמויות ובאיכות
כמפורט בהזמנה ,ובכל מקרה יהיו ממיטב איכות החומר המצוי ובביצוע
מקצועי מעולה ומתאימים למטרתם.
המחיר ותנאי התשלום
בתמורה לרכישת המוצרים והשירותים ,וזאת לאחר אישור בכתב של
ההזמנה במלואה ,תשלם עמיעד לספק תמורה בשיעור ובתנאים כפי כמפורט
בהזמנה .התמורה הינה סופית והיא כוללת את כל התשלומים וההוצאות
הקשורים להזמנה ,לרבות הוצאות ההובלה ,בדיקות המוצרים ,אריזה,
עבודה ,מלוא המסים ,התשלומים ,האגרות וההיטלים שחלים על הספק
במסגרת הזמנה זו על כל נספחיה ועל פעילותו על פי הסכם זה ,לרבות,
תשלום מלוא העמלות בגין ההעברות הבנקאיות .התשלום יבוצע כנגד
חשבונית מס ערוכה כדין וכן אישורים בדבר ניכוי מס במקור ובדבר ניהול
ספרים כדין .במקרה של תנאי תשלום לפי אבני דרך ,יותנה התשלום באישור
עמיעד כי הספק עמד בהתחייבויותיו לגבי כל אבן דרך בנפרד .אין בעצם
התשלום לספק משום אישור כלשהו של עמיעד לגבי ביצוע ההזמנה או ויתור
על זכות מזכויותיה לפי ההזמנה.
אספקה
אלא אם יוסכם אחרת בכתב ,העבודה תסופק למיקום שייבחר על ידי עמיעד
) .(DDP Incotermsהספק יישא בכלל העלויות הנובעות מאספקת המוצרים
ואספקת השירותים .הספק יוודא כי המוצרים ייארזו בהתאם לדרישות
האריזה שפורטו בהזמנה ,ובהיעדר הוראות מפורשות בהזמנה בדבר אריזת
המוצרים ,יארוז הספק את המוצרים בזהירות המרבית ובאופן מאובטח כך
שיגיעו ליעדם במצב תקין ,שלם וללא פגמים .הספק יצרף למוצרים שיסופקו
תעודת משלוח בה יצוין מספר ההזמנה ומספר החשבונית ,תעודת התאמה
) (COCאו תעודת בדיקות ) (COTוכן יצורף אליה התיעוד הנדרש בהתאם
לדרישות עמיעד.
מועד אספקה
הספק מתחייב לספק את העבודה במועד האספקה המצוין בהזמנה .לעמיעד
עומדת הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את מועד אספקת
המוצרים ,מעבר לתאריך שנקבע בהזמנה ,עד ל 15-ימי עסקים ,ולספק לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין דחייה כאמור.
איכות
הספק מתחייב כי העבודה תבוצע והמוצרים ייוצרו בהתאם לדרישות האיכות
והבטיחות של עמיעד .הספק ינהל מערכת איכות מתאימה ומוסמכת ל-
 ISO:9001או מערכת תואמת לאותן דרישות ושאושרה על ידי עמיעד,
וכשיידרש לכך על ידי עמיעד יספק לעמיעד דוח איכות יוצאת של המוצרים
המסופקים על ידיו .הספק מתחייב לבצע כל פעולה מתקנת ו/או מונעת
הנדרשת על ידי נציג אבטחת איכות עמיעד עקב חריגה או אי התאמה או
סיקור איכות בתוך פרק הזמן אשר הוגדר לכך על ידי עמיעד ,ובהיעדר תקופת
זמן מוגדרת כאמור בתוך  5ימים מדרישה זו .עמיעד שומרת לעצמה את
הזכות לבדוק את המוצרים הן במתקני הספק והן בעת קבלתם בחצר עמיעד,
הכל לפי העניין .הספק ירשה לעמיעד לבצע את הבדיקות האמורות ולשם כך
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יעמיד לרשות עמיעד את כל הדרוש בלא כל תמורה נוספת .מוסכם בזאת כי
לנציגי עמיעד ולנציגי הלקוח זכות לבקר אצל הספק בכל עת שיבקשו זאת
ובתיאום מראש.
 .8אחריות מוצר
הספק יהיה אחראי )להלן" :האחריות"( לכל מגרעה ,קלקול ,אי התאמה או
פגם אחר שיתגלה במוצרים ו/או בתוצרי השירותים ואשר נובע מטיב ביצוע
או מטיב החומרים מהם יוצרו ,או מאי התאמה לתנאי ההזמנה ובכלל זה
למפרטי ההזמנה וכן מכל מעשה או מחדל של הספק וזאת לתקופה של 24
חודשים ממועד קבלת המוצרים על ידי עמיעד ,אלא אם הוסכם על תקופה
אחרת בין הצדדים )להלן" :תקופת האחריות"( .הספק יתקן או יחליף מיד,
לפי שיקול דעתה של עמיעד ,ועל חשבונו כל קלקול ,פגם ,אי התאמה או
מגרעה כאמור על חשבונו ,וכן יפצה את עמיעד במלוא הנזק או ההפסד אשר
נגרמו לה בשל כך ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית עמיעד כל פי דין.
מוצרים שהוחזרו על ידי עמיעד ,כאמור בהזמנה ,יהיה באחריותו הבלעדית
של הספק ,לרבות ,כלל ההוצאות והנזקים ,אם יהיו כאלו ,במהלך תהליך
ההחלפה.
 .9קניין רוחני
"קניין רוחני"  -לרבות המצאות ,זכויות יוצרים ,פטנטים ,זכויות מדגמים,
סמלילים )סימני לוגו( ,סימני מסחר ,שמות מסחריים ,סודות מסחריים,
שרטוטים ,מידע ונתונים אודות מוצרים וטכנולוגיות או עסקי החברה ,ידע
) (know-howוהכל בין אם רשום ובין אם לאו .הספק מתחייב ומצהיר כי
השימוש בעבודה ,ע"י עמיעד ו/או לקוחותיה ,לא יהוו פגיעה ו/או הפרה של
קניינו הרוחני של כל צד שלישי אחר .מוסכם בזאת כי הספק ישפה ויפצה את
עמיעד ו/או לקוחותיה במקרה של תביעה ו/או כל טענה אחרת בגין פגיעה
ו/או הפרה כאמור .כל ידע או מידע ,ו/או קניין רוחני ,מכל סוג שהוא אשר
נחשף אליו הספק אגב ביצוע העבודה או אשר נמסר לספק על ידי עמיעד
לצורך ביצוע העבודה ,לרבות אך מבלי לגרוע ,מפרטים ,שרטוטים ,שיטות,
נותנים ,תדפיסים ,שיטות ייצור ,תבניות ,תכניות ,וכן כל פיתוח או שכלול
שלהם ,יהיו בבעלותה המלאה של עמיעד ,ולספק אין ולא תהיינה כל זכות
ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם זכויותיה של עמיעד בקניין הרוחני האמור
)"הקניין הרוחני בעבודה"( והספק מתחייב כי לא ייצר אותם ולא יעשה
בקניין הרוחני בעבודה שימוש בעבור ביצוע עבודה לאף גורם שלישי .פיתח
הספק את המוצרים או תוצרי השירותים במיוחד עבור עמיעד ,או לדרישות
פרטניות של עמיעד ,הקניין רוחני בגין המוצרים או תוצרי השירותים כאמור
יהיו בבעלותה המלאה של עמיעד )להלן" :המוצרים המותאמים"( .במקרה בו
לא ניתן להעביר את הבעלות בקניין הרוחני במוצרים המותאמים לעמיעד,
יעניק הספק לעמיעד זכות בלעדית ,כלל עולמית ,ללא תשלום תמלוגים,
המוצרים המותאם ,לשימוש עצמי ,מכירתו ,הענקת רישיונות משנה,
העתקתו ,שכפולו ,שינויו ו/או כל שימוש אחר במוצרים המותאמים
ובשיפורים ובשינויים שיחולו בו ממועד אספקת המוצר ואילך ,והספק
מתחייב כי לא ייצר אותם לאף גורם שלישי.
 .10שימוש בכלים וחומרים
במקרה בו עמיעד העמידה לרשות הספק כלים וחומרים לצורך ביצוע העבודה
)"נכסי עמיעד"( ,הבעלות בנכסי עמיעד תישאר של עמיעד לאורך כל תקופת
ההתקשרות עם הספק ועם בקשת עמיעד או עם סיום ההתקשרות עם הספק
מכל סיבה שהיא ,ישיב הספק לעמיעד את נכסי עמיעד במלואם .הספק
מתחייב כי ישמור את נכסי עמיעד בתנאים נאותים ומתאימים אשר יישמרו
על תקינותם ושלמותם של נכסי עמיעד ,ובכל מקרה בו עמיעד סיפקה לספק
הוראות אחסנה פרטניות לגבי נכסי עמיעד ,יאחסן הספק את נכסי עמיעד
בהתאם להוראות אלה .הספק מוותר בזאת על כל זכות עיכבון בקשר עם
ההזמנה ,לרבות ובפרט בקשר עם המוצרים ,תוצרי השירותים ועם נכסי
עמיעד.
 .11שמירת סודיות
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור ,לאפשר גישה ,או
להביא לידיעת כל אדם או צד שלישי ,כל מידע בקשר עם ביצוע ההזמנה ,ו/או
מידע אחר שאליו ייחשף במסגרת ההתקשרות עם עמיעד ו/או מידע אותו
תמסור עמיעד לספק לצורך ביצוע ההזמנה יישארו בבעלותה של עמיעד,
לרבות שרטוטים ,מסמכים ,נתונים ומידע ,אשר ישמשו את הספק רק לצורך
ההזמנה וביצוע העבודה .הספק מתחייב שלא להכין עותקים של המידע ללא
רשות בכתב מעמיעד או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנדרש לצורך
ההזמנה וביצוע העבודה .הספק לא יעשה כל שימוש במידע אליו נחשף
במסגרת ההתקשרות עם עמיעד בכדי להתחרות בה ו/או לא יעביר מידע זה
לכל צד שלישי אשר עלול להתחרות בעמיעד .עם סיום תקופת ההתקשרות עם
ספק או הפסקתה ,מתחייב הספק להמשיך ולשמור על סודיות המידע ,לא
לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר ,אלא אם ניתן אישור עמיעד
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לעניין .כל החומר ו/או המידע ,לרבות עותקים שאושרו ,שהגיע לידיו של
הספק במסגרת הסכם זה ,יוחזרו לבקשתה הראשונה של עמיעד ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי .הספק מתחייב לגרום לכך שהסודיות ,כאמור ,תישמר גם על-
ידי עובדיו ,סוכניו וכל המועסקים על-ידיו )להלן" :עובדי הספק"( ולנהוג
במידע שקיבל באותה מידת זהירות שנוהג בסודותיו שלו.
אחריות
הספק אחראי כלפי עמיעד לכל הפסד ,נזק ו/או אבדן ,שייגרמו לגופו ו/או
לרכושו של כל אדם ,לרבות עובדיו ועובדי עמיעד ,שנגרמו עקב מעשה או
מחדל של הספק בקשר עם ההזמנה.
שיפוי וביטוח
הספק ישפה את עמיעד בשל נזק ו/או הוצאה ו/או חסרון כיס ,בתוספת
הוצאותיה הסבירות של עמיעד ,שעמיעד תישא בהם עקב הפרה של הספק את
ההזמנה והתנאים הכלליים ,לרבות עקב אי-עמידת הספק באיזה מבין
התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,ובכלל זה עקב איחור או עיכוב בלוחות
הזמנים ואי עמידה בדרישות איכות .ההתחייבות לשיפוי תוגבל לגובה
הסכומים שעל עמיעד לשלם לספק לפי ההזמנה .הספק מתחייב לבטח על
חשבונו את אחריותו על פי ההזמנה ,לרבות ביטוח חבות מוצר ו/או חבות
מקצועית ,וביטוח צד ג' תקף הכולל גם כיסוי לנזק גוף ,והוא מתחייב להציג
לעמיעד אישור על קיום ביטוח כאמור ובדבר סכומי הביטוח לפי דרישתה.
שינויים בהזמנה; ביטול עקב נוחות
לעמיעד עומדת הזכות לדרוש ,בכל זמן שתמצא לנכון ,שכמויות וסוג
המוצרים ,כאמור במפרט הטכני ,ישונו .במידה שהספק סבור כי יש בשינוי
האמור בכדי לשבש את מועד האספקה ו/או מחיר ההזמנה ,יודיע על כך
מידית ובכתב לעמיעד ,טרם אספקת המוצרים והצדדים ינהלו מו"מ בתום לב
כדי להתאים את מחיר האספקה ו/או זמן האספקה לפי העניין .לא התריע על
כך הספק לעמיעד ,מראש ובכתב ,השינוי האמור לא יחייב את עמיעד והיא
לא תידרש לתשלום תוספת תמורה .במקרה של ביטול מחמת נוחות ,יהיה
הספק זכאי לתשלום בגין מוצרים ו/או שירותים שסופקו לעמיעד עד למועד
הודעת הביטול ,וכן בגין עלויות ישירות סבירות שנגרמו לספק בפועל לשם
ביצוע ההזמנה עד למועד קבלת הודעת הביטול ,ובלבד שעלויות כאמור יוכחו
בכתב על ידי הספק .במקרה של השהייה בשל הוראת לקוח ,תהיה עמיעד
רשאית להשהות ההזמנה ,בהתאם להוראה שתימסר בכתב על-ידי עמיעד,
והספק נדרש לצמצם את התחייבויותיו בקשר עם הזמנת הרכש ולהפסיק
לאלתר כל פעולה הגורמת לצבירת עלויות ,אלא אם דרשה עמיעד ביצוע של
פעילות מסוימת והכל בהתאם לדרישת עמיעד .במקרה של השהייה אשר
אורכה למעלה מ 180-יום ,יהיה הספק רשאי לבטל את ההזמנה ולקבל
תשלום בהתאם להוראות תנאים כלליים אלו בעת ביטול הזמנה מחמת
נוחות.
ביטול עקב הפרה מהותית
בכל מקרה בו בחרה עמיעד לבטל הזמנת רכש )כולה או חלקה( עקב הפרת
הספק את תנאי ההזמנה ,לרבות אי-עמידת הספק במועד אספקת המוצרים
הקבוע באותה הזמנה ו/או עקב אי-עמידת הספק במועדי החלפת מוצרים
פגומים ו/או עקב קבלת מוצרים פגומים ,לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום
נוסף בקשר עם ההזמנה והספק יידרש להשיב לעמיעד כל סכום שקיבל
מעמיעד בגין ההזמנה בתוספת ריבית בשיעור הנהוג מעת לעת כריבית חריגה
בחשבונות חח"ד בבנק לאומי לישראל בע"מ מיום התשלום לספק ועד
להשבתו בפועל .בנוסף ,ומבלי לגרוע מכל סעד המגיע לעמיעד על פי דין,
עמיעד תהא רשאית לרכוש את אותם המוצרים אצל ספק אחר ולגבות
מהספק את הפער בין עלות המוצרים שהוזמנו אצל הספק האחר ובין
התמורה בגין ההזמנה ,וכן לרבות תשלום בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד
אשר ייגרמו לעמיעד עקב כך ,ובכלל זה פיצוי שתידרש עמיעד לשלם
ללקוחותיה בגין איחור באספקת מוצרי עמיעד.
בטיחות ביטחון ואיכות סביבה
הספק יבצע את העבודה תוך (1) :בהתאם לחוקים ותקנות בנושא איכות
הסביבה; ) (2התחשבות בסביבה ,במטרה למנוע זיהום סביבה ולמזער את
ההשפעות הסביבתיות שעלולות להיות לפעילות זו ,ובכלל זה להשתמש
בחומרי עזר ואריזות ידידותיים לסביבה; ) (3תוך נקיטת הפעולות הנדרשות
לצורך שמירה על בטיחות של עובדיו ומי מטעמו ,וכן עובדי עמיעד ככל ויש
השפעה לפעילות הספק על עובדי עמיעד במסגרת ביצוע הסכם זה; וכן )(4
ככל שיידרש הספק לבצע את העבודה ,כולה או חלקה ,בחצרי עמיעד ,לפעול
בהתאם לנהלי הבטיחות ,הביטחון והשמירה על איכות הסביבה של עמיעד.
ציות
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הספק מתחייב בזאת לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים לפעילותו,
לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לפעול בהתאם בכל עת שכל
המוצרים המיוצרים והמסופקים על-ידיו לעמיעד לא יכילו מינרלי קונפליקט,
דהיינו זהב ,טנוגסטן ,בדיל וטנטלום אשר מקורם ברפובליקה הדמוקרטית
של קונגו או במדינות השכנות ,וכן לפעול בהתאם לחקיקת הכימיקלים של
האיחוד
האירופי המכונות '' -'REACHרישום ,הערכה ,ואישור של כימיקלים' ) EC
No. 1907/2006 - Registration, Evaluation, Authorization and
 ,(Restriction of Chemicalsוכן חקיקת הגבלת שימוש בחומרים מסוכנים
בציוד חשמלי ואלקטרוני של האיחוד האירופי 'EU No. - 'ROHS
 .2002/95/EC – Restriction of Hazardous Substancesהספק מצהיר כי
ידוע לו שעמיעד אימצה קוד אתי המופיע באתר באינטרנט של עמיעד בכתובת
 www.amiad.comוכי עמיעד מצפה מהספק לפעול בהתאם לקוד האתי של
עמיעד .הספק לא ישלם כל עמלה או תשלום ,ולא יעניק כל טובת הנאה ,לאיש
מעובדי עמיעד או לאיש מספקי עמיעד ,ולא יעניק לאנשים אלה כל מתנה או
תגמול אישי בערך כספי גבוה.
שינויים במעמדו של הספק
עמיעד תהיה רשאית לבטל הזמנה זו ללא מתן הודעה מראש לספק אם מונה
כונס נכסים זמני או קבוע על נכסיו של הספק או הוגשה בקשה למינוי כונס
נכסים על נכסיו וזו לא הוסרה תוך  30יום או אם הספק נמצא בהליכי פירוק
ו/או פשיטת רגל או מוכרז כחדל פירעון או פושט רגל וההליכים נגדו אינם
מופסקים תוך  30יום ,או במקרה של שינוי שליטה בתאגיד המעמיד בספק
את יכולת הספק לעמוד בתנאי ההזמנה .בכל אחד מהמקרים הנ"ל ,עמיעד
תהא רשאית ,ללא קבלת הרשאה נוספת ,להיכנס לחצר הספק ולתפוס את
ההחזקה בנכסי עמיעד ולהוציאם.
הסבת ההסכם והעסקת קבלני משנה
הספק לא יסב ,לא ימחה ולא יעביר בכל דרך שהיא ,את ביצוע העבודה ,כולה
או מקצתה ,וכל זכות או התחייבות שלו לפי הזמנה זו ,לצד שלישי כלשהו,
אלא אם קיבל לכך את הסכמתה של עמיעד בכתב ומראש .עמיעד תהא
רשאית ,מבלי לקבל את הסכמת הספק לכך ,להעביר ,להסב או להמחות כל
זכות או חובה של עמיעד עלפי ההזמנה ,ובלבד שזכויותיו של הספק לא
תיפגענה בעקבות ההעברה ,ההסבה או ההמחאה כאמור .במקרה של העברה,
הסבה או המחאה כאמור ,תימסר הודעה בכתב על כך לספק.
מסירת התחייבויות לספק אחר
הובאה התקשרות עם הספק לידי סיום מוקדם ,מכל סיבה שהיא ,תהיה
רשאית עמיעד למסור לצד שלישי כלשהו את ביצוע התחייבויות הספק או
המשכן ,כולן או מקצתן .נעשה הדבר משום הפרת ההזמנה על ידי הספק,
יישא הספק בתוספת התשלום שתידרש עמיעד לשלם לספק החליפי ,ככל
שתידרש לתוספת תשלום מעין זו.
קבלן עצמאי
הספק מצהיר כי הינו קבלן עצמאי המבצע את העבודה במסגרת עסקו
הפרטי ,העצמאי והנפרד ,ואין ולא יתקיימו בין הספק לבין עמיעד וכן בין
עובדי הספק לבין עמיעד ,בכל עת ,יחסים של עובד-מעביד או יחסי שותפות
כמשמעותם על-פי כל דין ,על כל המשתמע מיחסים אלה .הספק יהיה אחראי
לביצוע כל ההפרשות והניכויים שיש לבצע על פי-דין בקשר לעובדיו ועליו
בלבד תחול האחריות לכך.
קיזוז
לעמיעד עומדת הזכות לקיזוז כל סכום המגיע או שיגיע לה מן הספק כלפיה,
מכל סכום המגיע לספק על פי ההזמנה .לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
בנושא.
ויתור על זכות עיכבון
הספק מוותר בזאת על כל זכות עיכבון שאפשר שתעמוד לו על פי דין.
נציגי הספק
הספק מסכים כי חתימת נהג ,עובד ,שליח שלו או כל אדם אחר מטעמו
הנחזה להיות מטעמו תחייב אותו בכל הנוגע להזמנה זו.
ויתורים
שום ויתור ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצד עמיעד לא ייחשבו ויתור על
זכויותיה של עמיעד לפי ההזמנה ולא ישמשו מניעה נגד הספק ,אלא אם כן
נעשו על ידי נציגיה המוסמכים של עמיעד במפורש.
הדין החל ומקום השיפוט
על הסכם זה יחול הדין של מדינת ישראל ,וסמכות השיפוט הבלעדית לגביו
תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז.
הודעות

כל הודעה שתשלח בדואר רשום על ידי מי מהצדדים למשנהו ,על פי הכתובות
המצוינות במבוא להסכם זה ,יראו אותה כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר,
לאחר  72שעות מעת שליחתה מבית דואר בישראל ,אם נשלחה בפקס או
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דואר אלקטרוני  -תוך  24שעות ממועד שליחתה ,ואם נמסרה ביד  -במועד
מסירתה.

