תנאים כלליים להזמנה-שמן תעשיות בע"מ
 .1הגדרות
 .1.1בתנאים כלליים אלו יהיו למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם אלא אם כן
הקשר הדברים מחייב פירוש אחר.
"הקונה" – חב' "שמן תעשיות ".
"המוכר"  -כל אדם אליו נשלחה ההזמנה.
"ההזמנה" – כולל התנאים הכלליים
המפורטים להלן ומהווים חלק
בלתי נפרד ממנה וכן כל נספחיה.
"המוצר" – המוצרים נשוא ההזמנה בהתאם למפרט הקונה וכולל את כל הספרות,
ההדרכה ,השרות והחלפים – הכל לפי הענין.
.1.2

הכותרות בהסכם זה נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לצורך פירוש ההסכם.

 .2כללי
 .2.1ההזמנה תהיה אך ורק באופן ובתנאים המפורטים להלן:
התייחסות להצעת המוכר )אם קיימת( הינה רק לשם הגדרת מידע בסיסי בנוגע למחיר,
תאור המוצר ,כמויות ,תנאי תשלום והספקה וזאת רק כל עוד תנאי ההצעה תואמים את
התנאים הכלליים המפורטים להלן.
 .2.2קבלת ההצעה נשוא כתב הזמנה זה מוגבלת במפורש לתנאים המפורטים להלן
וחתימת המוכר על טופס זה או העתקו ו/או הספקת המצור בשלמותו או בחלקו תחשב
כקבלת ההצעה נשוא הזמנה זו:
הסכם זה מבטא את מלוא התחייבויותיהם של הצדדים בקשר לנשואו וכל ויתור
.2.3
תיקון או שינוי של כל תנאי מתנאיו לא יהיה תקף אלא אם אושר בכתב על ידי הקונה .כל
שינוי יפורש באופן צר ולא יפגע בזכויות כלשהן של הקונה .תחילת ביצוע ההזמנה על ידי
המוכר ,ללא קבלת אישור לשינוי כאמור ,יראוה כהסכמת המוכר לתנאים הכלליים
כמפורט דלהלן.
כנ"ל גם קבלת מקדמה ע"ח המוצר ע"י המוכר.
 .3מפרט המוצר:
 .3.1המוצר יסופק בהתאם לכל הדרישות המפורטות בהזמנה ובהתאם לכל תקן רלבנטי.
 .3.2הקונה רשאי לסרב לקבל מוצר שאיננו בהתאם למפרט המקורי או המפרט המתוקן
כפי שהוסכם עליו בכתב בין הקונה למוכר או שיוצר מחומרים שאינם עומדים בתקן
רלבנטי או שבעצמו אינו עומד בתקן רלבנטי) ,להלן בסעיף זה "המוצר הפגום"(.
במקרה כזה רשאי הקונה להחזיר המוצר הפגום ו/או לעכב תשלום עבורו.
 .3.3מבלי לפגוע באמור בס"ק ) (3.2דלעיל ,רשאי הקונה לדרוש מהמוכר להחליף המוצר
הפגום במוצר בהתאם למפרט המוסכם.
ההוצאות הכרוכות בהחלפה וכן האחריות לכל תוצאותיה והקשור אליה יחולו במלואן,
כולל הוצאות הובלה -על המוכר.
המוכר רשאי לדרוש מהקונה להשיב לו המוצר הפגום והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות
בהשבה :ובכלל זה אריזתו מחדש ו/או הוצאות ההובלה ,וכן באחריות לכל הנובע
מההשבה.
בחר המוכר שלא לדרוש השבת המוצר הפגום יראוהו כמוותר על המוצר והקונה יהיה
רשאי לעושת בו כרצונו.
 .3.4במקרה שהמוכר לא החליף המוצר הפגום במוצר התואם את המפרט המוסכם ,ולא
נמצא תוך זמן סביר הסדר תחליפי מוסכם בין הקונה למוכר .רשאי הקונה לפי בחירתו
לתבוע מהמוכר לפצותו על כל הפסדיו ונזקיו הנובעים מכך והמוכר יהיה חייב לפצותו.
 .4אמצעים וציוד מיוחד:
המוכר מצהיר בזאת כי עומדים לרשותו ,או שיכול להשיג בקלות ובלי עזרת הקונה את כל
האמצעים הדרושים לקיום ההזמנה במועד ,מבלטים מיוחדים ,כלים ,תבניות וכיוצא באילו,
מוצרים הדרושים לייצור המוצר המוזמן ,יומצאו על ידי ועל חשבון המוכר.
המוכר מתחייב לשמרם במצב תקין לשם ייצור הזמנות נוספות ולהחליפם בשעת הצורך ללא
חיוב הקונה בהוצאות נוספות.
 .5מיפרטים חומרים וביטוח:
תכניות ,מיפרטים ,עזרי יצור או חומרים ,אשר עקב ההזמנה יומצאו על ידי הקונה למוכר
ללא תמורה ,יופקדו בידי המוכר לשימוש לטובתם ההדדית של הצדדים וזאת מבלי שתפגע
זכותו של הקונה בהם.
המוכר מסכים בזאת לפצות את הקונה עבור הפריטים הנ"ל ,או חלקם אשר לא יוחזרו לקונה
כיחידה מקורית או כחלק מן הפריטים המוזמנים.
המוכר ישפה את הקונה על נזק ,הוצאה או תשלום שיגרמו לקונה בקשר עם המצאות
הפריטים הנ"ל בחצרי המוכר.
המוכר מתחייב לבטח באופן המוסכם על דעת הקונה את רכושו של הקונה הנמצא בחצריו
כנגד אובדן או נזק.
מוסכם כי למוכר אין כל זכות עכבון ברכוש הקונה הנמצא בחצריו הוא מתחייב להחזיר רכוש
זה לקונה מיד לאחר דרישת הקונה.

אריזה ,סימון והובלה:
 .5.1מחיר הקניה כולל את אריזת המוצר באופן ובצורה המתאימה לתובלה כולל סימונו
בהתאם לדרישת הקונה ומסירתו בהתאם להזמנה וזאת בכפוף להוראת שינוי בכתב.
מבלי שיגרם איחור באספקת המוצר יבצע המוכר את האריזה באופן שהתשלום עבור
ההובלה יהיה הנמוך ביותר.
 .5.2המוצר ישלח כיחידה אחת אלא אם ניתנה הסכמת הקונה בכתב למשלוח חלקי.
 .5.3הסחורה תשלח על ידי מוביל מוסמך בהתאם להוראות הקונה.
 .6בחינה ובדיקה:
 .6.1המוכר מתחייב לערוך ביקורת איכות ומבחני קבלה על המוצר במהלך ייצורו ולאחר
גמר ייצורו ולספק לקונה רק את אותם פריטים שעמדו בכל הביקורות והמבחנים
הנדרשים ,יחד עם כל משלוח של מוצרים יצרף המוכר גם דוחות בקורת האיכות ומבחני
הקבלה לגבי אותם מוצרים.
 .6.2נציגי הקונה רשאים לבחון ולבדוק את המוצר בין במהלך ייצור או בסיומו ,בחצרי
היצרן או קבלני המשנה שלו ,תוך תיאום מראש עם המוכר.
למניעת ספק ,מודגש בזאת כי ביצוע בחינה ובדיקה אין בהם כדי להמעיט או לשנות
מהתחייבויות המוכר על פי ההזמנה.
מוצר אשר יפסל בבדיקה יוחלף באחר על ידי המוכר ועל חשבונו.
 .6.3הקונה רשאי לפי שיקול דעתו להפעיל בקורת מלאה של מלוא ההזמנה של המוצר או
לבצע בקורת של מדגם בלבד.
מוצר אשר יפסל בבדיקה יוחלף ויבחן מחדש או יוחזר למוכר על פי שקול דעת הקונה.
הוצאות הבדיקה יחולו על המוכר ,מוצר אשר יפסל יוחזר למוכר על חשבונו וסיכונו לשם
מיון ,תקון והחלפה ,ללא תשלום נוסף ,או לפי בחירת הקונה לשם קבלת החזר כספי.
הפעלת תרופות אלו לא תפגע בכל תרופה אחרת לה זכאי הקונה על פי דין.
 .6.4כל פריט שהוזמן יעמוד לבחינה ,בדיקה ואישור סופיים לאחר אספקתו למחסני
הקונה.
 .7שינויים
 .7.1הקונה רשאי בכל עת לשנות את פריטי ההזמנה ,היקפה ,השירותים הקשורים בה,
ומועדי האספקה באמצעות הוראת שינוי בכתב שתחייב את הקונה ואת המוכר.
 .7.2במידה והשינוי משפיע על מחיר ההזמנה או מועד האספקה ,תעשה ההתאמה במחיר
או במועד האספקה בהוראות השינוי גופה.
 .7.3לא נכללה בהוראת השינוי התאמה כאמור ,לא יאושר כל שינוי במחיר או דחייה
במועד האספקה אלא אם יודיע המוכר לקונה בכתב תוך  30יום ממועד הוראת השינוי על
תביעתו לשינוי המחיר או לדחיה במועד האספקה.
 .7.4למען הסרת ספק מודגש בזאת כי אין באמור לעיל כדי להפחית ,לשנות ,לדחות ,לתקן
או לבטל ,במלואה או בחלקה ,את ההזמנה למעט שינוי בהוראה בכתב החתומה על ידי
נציגו המורשה של הקונה.
 .7.5עלויות הנובעות מהקדמת ייצור למועדים עתידיים-מעבר ל 60 -יום – יהיו על
אחריותו הבלעדית של המוכר.
 .8אספקה
 .8.1המוכר אחראי באופן מלא לאספקת המוצרים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע .במקרה
של איחור באספקה רשאי הקונה לדרוש לבצע משלוח דחוף ו/או חלקי של המוצר
והמוכר מתחייב לשאת בכל ההוצאות הנוספות הכרוכות בכך .אין המוכר רשאי להקדים
מועדי אספקה ללא אישור מוקדם בכתב מהקונה.
 .8.2מבלי להמעיט מזכויות הקונה על פי הזמנה זו ,או על פי דין רשאי הקונה ,על פי
שיקול דעתו ,לבטל ההזמנה בשל איחור באספקה הנובע מכל סיבה שהיא .במקרה כזה
לא יהיה המוכר זכאי לפיצוי בשל הביטול או הוצאות אחרות.
 .8.3במקרים בהם מחיר המוצר צמוד בדרך כלשהי ,לא תחול ההצמדה במשך התקופה
שבה מפגר המוכר באספקה.
 .8.4מבלי לפגוע באמור לעיל ,ובנוסף עליו מוצהר בזאת כי הקונה זכאי לתבוע החלפת
מוצר שנפגם כתוצאה ממחדלי המוכר הנזכרים בסעיף זה.
 .8.5ידוע למוכר שהמוצרים נשוא הסכם זה דרושים לקונה לשם שילובם בהזמנה שהקונה
מספק ללקוח שלו והמוכר מתחייב לפצות ולשפות את הקונה על נזקים והוצאות
והפסדים שיהיו לו כתוצאה מאיחור בהספקה.
 .8.6המוכר אל יהיה רשאי להפסיק ו/או לעכב פעולות ייצור ו/או אספקת המוצר עקב
מחלוקת כלשהי בינו לבין הקונה בכל הקשור לביצוע ההזמנה מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל לא תהווה מחלוקת בעניין ביצוע תשלומים ע"י הקונה ו/או בעניין איכות
המוצר עליה בידי המוכר לעיכוב הספקה או הפסקת ייצור.
 .8.7מוצהר ומוסכם כי הבעלות במוצר המושלם עוברת לקונה מיד עם השלמת ייצור
המוצר ,ובלי כל קשר למסירתו לחזקת הקונה ו/או לביצוע התחייבויות הקונה על פי
תנאי ההזמנה.
 .9אחריות
 .9.1המוכר יהיה אחראי לכך כי המוצר יהיה מאיכות טיב וחומרים כמוגדר ומפורט
בהזמנה ויפעל בהתאם לדרישותיה.
 .10סודיות
 .10.1בכל מקרה בו כוללת ההזמנה ביצוע מחקר פיתוח ומאמץ ניסיוני ,במימונו החלקי או
המלא של קונה ,מתחייב המוכר לגלות לקונה כל תהליך סודי ,ידע או סודות מסחריים
והנובעים מכך ולהעביר לקונה ,על פי דרישה ,כל המצאה והזכויות הקנייניות בה.
המוכר מתחייב לא לעשות כל שימוש ולא יאפשר לאחרים לעשות שימוש ,בתהליך ,ידע

סוד מסחרי או המצאה כנ"ל ,התחייבות זו תחול גם על מפרטים וידע אחר שמספק הקונה
למוכר לצורך ביצוע הזמנה זו.
 .11ביטול הסכם
 .11.1הקונה שומר לעצמו הזכות לבטל ההזמנה או כל חלק ממנה ,ובכלל זה לבטל חלק
ההזמנה שטרם סופק ,במידה והמוכר אינו מספק המוצר כקבוע בהסכם או מפר על תנאי
מתנאיו כולל הערבויות ,או אם ברור שהמוכר לא יוכל לעמוד בלוח הזמנים לאספקה או
בתנאי אחר מתנאי הזמנה זו ,לקונה תהיה הזכות לבטל ההזמנה גם במקרים הבאים:
כאשר המוכר אינו מסוגל לפרוע חובותיו ,או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או לפרוק
או לכינוס נכסים אשר לא בוטלה תוך  30יום מיום הבקשה או מיום ביצוע העברות
לטובת הנושים .לקונה לא תהיה כל חבות כלפי המוכר בגין ההזמנה ,שבוטלה וחבותו
מוגבלת לתשלום עבור חלק ההזמנה שכבר סופק בהתאם לשיעור התשלום הקבוע
בהזמנה .אם כתוצאה מפגם או מחדל בביצוע ההזמנה על ידי המוכר בוטל החוזה ,כולו
או בחלקו ,והיה הכרח לרכוש אחד המוצרים או השרותים נשוא ההזמנה ,ישא המוכר
בחלק הוצאות הרכישה העולות על המחיר אותו היה הוא מקבל.
 .11.2הקונה רשאי בכל עת להפסיק לנוחיותו את העבודה בהתאם להזמנה ,כולה או
בחלקה ,וזאת על ידי מתן הודעה בכתב למוכר.
המוכר ,בהתאם להודעה יפסיק מיידית את העבודה כולה או בחלקה בהתאם להודעת
הביטול ויודיע על כך גם לקבלני המשנה שלו.
המוכר יהיה זכאי לפיצוי בשיעור הוצאותיו הממשיות עד ליום הביטול ועד בכלל וזאת
בהתאם לעקרונות החשבונאות המקובלים.
המוכר יהיה גם זכאי לרווח סביר בגין ביצוע ההזמנה עד למועד ביטולה בשיעור שאינו
עולה על זה שלפיו נעשתה ההזמנה.
בכל מקרה לא יעלו הסכומים על ערכו היחסי בהזמנה של החלק שבוטל.
 .11.3תביעות בגין ביטול ההסכם בהתאם לסעיף זה תהיינה כפופות לבחינה והערכה על ידי
הקונה.
 .12מחירים
 .12.1המחירים בהזמנה הינם סופיים ואינם ניתנים לשינוי או העלאה אלא אם נאמר אחרת
בהזמנה או הקונה הסכים לשינוי כזה בכתב.
 .12.2המחירים בהזמנה זו הינם מחירים הסופיים שאינם כוללים מס ערך מוסף ולא ייווסף
עליהם מס או היטל או מלוה חובה ,או תשלום או תוספת אחרים מסוגם או שאינם
מסוגם.
 .13תשלום
בהתאם למפורט על ידי הקונה בהזמנה.
 .14פיצויים
המוכר ישחרר מאחריות את הקונה ,נציגיו ,עובדיו ,שלוחיו ומוזמניו בגין כל תביעה או פסק
דין וכן יפצה אותם על כל הפסד פגיעה ונזק מכל מין וסוג שהוא הנובעים ממעשה או מחדל
בקשר ישיר או עקיף לביצוע ההזמנה שנעשו על ידי המוכר ,נציגיו ,עובדיו ,שלוחיו ומוזמניו,
קבלני משנה שלו או ספקיו.
 .15המוכר מתחייב לייצר את המוצרים ולהעבירם לקונה תוך שמירה על הוראות כל דין רלבנטי.
 .16בטוח
 .16.1המוכר מתחייב לבטח את אחריותו כיצרן כלפי הקונה וכלפי כל צד ג' ולשפות את
הקונה על הוצאות ,תשלומים ונזקים בגין אחריות יצרן הנוגעות למוצרים.
.16.2

המוכר מתחייב להמציא לקונה את מסמכי הביטוח לצורך בדיקתם ע"י הקונה.

 .17בוררות
 .17.1חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בכל הנוגע להזמנה ימסרו להכרעת בורר יחיד
והחלטתו תחייב את הצדדים.
 .17.2הבורר ימונה בהסכמה הדדית של הקונה והמוכר.
 .17.3לא הגיעו הצדדים לידי הסכם בדבר מהות הבורר ימונה הבורר על ידי נשיא התאחדות
התעשיינים בת"א.
 .17.4בכל מקרה של הליכים משפטיים בין הצדדים יתנהלו הליכים אלה בבתי המשפט של
העיר חיפה.
 .18הודעות
הודעות שעל הצדדים לשולחם ישלחו בדואר רשום לכתובת המפרטות בהזמנה.

