נספח :תנאים כלליים להזמנות רכש
 .1כללי:
 .1.1נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וההזמנה שבין שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה
מתקדמת בע"מ (להלן' :המזמין' או 'החברה') לבין הספק (להלן' :המציע' או 'הספק') .בכל מקרה של סתירה בין
תנאי או הוראה בבקשה לקבלת הצעות (להלן' :הבקשה') ו/או הסכם ספציפי שנחתם בין הצדדים לבין תנאי הרכש
הכלליים-מסמך זה (להלן' :התנאים הכלליים') ,יחול התנאי ו/או ההוראה שבבקשה לקבלת הצעות ו/או הסכם
ספציפי שנחתם בין הצדדים ,ולא האמור בתנאים הכלליים ,והמציע מוותר מראש על טענה מכל סוג שהוא בקשר
לכך.
 .1.1כל תנאי ו/או הוראה אחרת המופיעים במסמך אחר כלשהו (לרבות מסמכים שהמציא ו/או ימציא המציע) הגורעים
מזכויות החברה ו/או מרעים את מצבה של החברה ,לא יחייבו את החברה ,אלא אם הסכימה להם במפורש ובכתב,
ובתוספת ציון בכתב ע"י החברה כי הסכמתה באה לשנות את תנאי ההזמנה המפורטים בהזמנה.
 .2הטובין:
 .1.1הטובין שיסופקו לחברה ו/או למי מטעמה יהיו בהתאם לאמור בהזמנת הרכש (להלן' :ההזמנה') ובמסמכים
שיצורפו אליה מטעם המזמין .הטובין יהיו ממיטב האיכות ,החומר והאומנות המקובלים בעולם המערבי
ובמדינת ישראל ,יעמדו בתקנים בינ"ל ככל שקיימים ובתקן ישראלי מחייב ,ובעלי אישור לשימוש כחוק ע"י
הרשויות המוסמכות במדינת ישראל.
 .1.1הספק ימסור את הטובין המוזמנים על אחריותו ,באופן ובמועדים הקבועים בהזמנה .הספק יישא בכל הוצאות
הובלת ומסירת הטובין למזמין ו/או למי שיורה המזמין מראש ובכתב וכן להחלפתם ופנויים על ידו או ע"י
החברה בדרך ובמועד שנקבעו ו/או ייקבעו ע"י המזמין של טובין שנפסלו בשל פגם ו/או אי התאמתם להזמנה
לפי החלטת החברה או בא-כוחה.
 .1.2הטובין יסופקו על גבי משטחים בגודל  01X111ס"מ בלבד .משטחים הנדרשים עשויים מעץ ועברו הדברה
כנגד מזיקים.
 .1.2במקרה והספק לא החליף במועד טובין שנפסלו ,כולם או מקצתם ,רשאית החברה לבטל את ההזמנה או חלקה
בכל אופן שייראה לה ,ולהתייחס אליה כבטלה באופן מלא או חלקי על פי שיקול דעתה ,ולא תשולם כל
תמורה בגין טובין כאמור .ביטול תקף מיד עם מסירת הודעת הביטול .הספק יישא בהוצאות שייגרמו לחברה
בשל כך ,לרבות בשל רכישת טובין חליפיים ,זהים ,דומים או מתאימים אחרים לפי שיקול דעת החברה.
 .1.2הספק אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה ממגרעת ,חוסר ,אי התאמה ו/או פגם אחר
שיתגלה בטובין המוזמנים ,או בכל חלק מהם ,ובכלל זה אלה הנובעים מאיכות העבודה ו/או מטיב החומרים מהם
יוצרו ו/או מאי-התאמתם למפרטים או לדגמים ו/או מאיחור במסירתם ,ויפצה את החברה ו/או הרוכשים ממנה
ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו למי מהם בקשר עם לקוי ,פגם ו/או עיכוב כאמור לעיל.
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 .1.2הספק אחראי לכל נזק רכוש ו/או גוף שייגרם לטובין ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בקשר עם ביצוע
ההזמנה על כל פרטיה ,לפי תנאי הבקשה ו/או ההזמנה .בלי לגרוע מהאחריות האמורה ,הספק יבטח עצמו
בביטוח כנגד כל הסיכונים הנובעים מההזמנה.
 .3התשלום:
 .2.1סכום התשלום ותנאי התשלום בגין הטובין ייקבעו ויבוצעו בהתאם לקבוע בהזמנה ,ובכפוף למתן כל אישור
במידה ויידרש לפי הקבוע בבקשה ובהזמנה.
 .2.1להזמנות הנקובות במטבע חוץ שער החליפין הקובע הינו שער החליפין היציג המפורסם על ידי בנק ישראל ביום
האספקה בפועל.
 .2.2במידה וחלה סתירה בקשר לסכום ולתנאי התשלום בין המפורט בהזמנה ובבקשה ,יקבעו התנאים שבהזמנה,
והספק מוותר מראש על כל טענה בקשר לכך.
 .2.2בגין אספקות שנעשו לאחר ה 12-בחודש  -יבוצע התשלום כאילו סופקו בחודש הבא.
 .2.2הספק לא יהיה רשאי להמחות חיוב או התחייבות שיש לו אלא באישור החברה מראש ובכתב.
 .4קיזוז ועיכבון:
 .2.1החברה רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט לפי בחירתה מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ו/או מי מטעמו
מהחברה ו/או מי מטעמה ,אם יהיה כזה ,סכומים שעל הספק ו/או מי מטעמו לשלם לחברה מכוח הסכם זה ו/או
מכוח כל הסכם אחר לרבות כל דין ,והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.
 .2.1החברה רשאית לעכב תחת ידה כל נכס ו/או זכות מכל סוג שהוא של הספק המצוי בידי החברה ו/או מי מטעמה
ו/או או המגיע ממנה ו/או ממי מטעמה לספק ,לרבות כספים ,סחורה ,ציוד וכדו' בשל כל סכום שהספק מחויב
בתשלומו ו/או אחראי לו ו/או התחייבות ,על פי תנאי ההזמנה ו/או המכרז ו/או תנאי רכש כלליים אלה לרבות
בשל פיצוי ו/או שיפוי שבאחראיות הספק ו/או מי מטעמו.
 .5סמכות שיפוט:
הספק והחברה מסכימים כי לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה
הקשורה בהזמנת ו/או הספקת הטובין ו/או בהתקשרות ביניהם.
 .6שינוי ותיקון ההזמנה:
החברה רשאית לבצע כל שנוי בהזמנה ,לרבות ביטולה ,וזאת בכתב ומראש .במידה וההזמנה נעשתה לפי
דרישות מיוחדות של החברה בקשר לייצור הטובין ,כל שנוי מהותי בהזמנה ,לרבות ביטולה ,ייעשה רק בהסכמה
עם הספק.
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 .7ביטול הזמנה:
 .1.1הפר הספק תנאי מהותי מתנאי ההזמנה ,לרבות סעיף  1.2לעיל ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל
את ההזמנה או לצמצם את היקפה ו/או לחלט את הסכומים שעליה לשם לספק – אשר ישולמו לחברה כדמי-נזק
מוסכמים מראש ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד חוקי אחר השמור לה על פי הוראות ההזמנה
ו/או על פי הוראות כל דין ,לרבות קבלת פיצוי כספי על פי נזקיה הממשיים.
 .1.1בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,רשאית החברה לבטל את ההזמנה באופן מלא או חלקי ,ללא הודעה מוקדמת,
והספק מרשה לחברה באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,
כל טובין השייכים לחברה ו/או למי מטעמה– ללא צורך בקבלת רשות נפרדת ע"י הספק ו/או מי מטעמו :פשיטת
רגל של הספק; פירוק חברה במקרה והספק הוא תאגיד; במידה והוגשה בקשה למנוי כונס נכסים לספק; אי ביצוע
פסק דין כנגד הספק תוך  12יום ממועד הינתנו; פטירת הספק; שנוי בשליטה על נכסי הספק.
 .1.2למרות האמור בכל דין ,ביטול ההזמנה או חלקה בידי החברה על פי סעיפים קטנים  1.1ו 1.1-לעיל ,לא יעניק
לספק זכות לתביעת פיצוי ,אכיפה ו/או סעד אחר כלשהו.
 .1.2בכל מקרה של ביטול הזמנה או חלקה כאמור בסעיפים  1.1ו 1.1-לעיל:
 .1.2.1רשאית החברה להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את ביצוע ההזמנה או חלק ממנה – הכל לפי
העניין ,לתבוע ו/או לקזז מהסכום המגיע ו/או שיגיע לספק על פי ההזמנה את סכום ההזמנה אצל הספק האחר.
 .1.2.1הספק יהיה חייב להעביר לחברה על פי דרישתה את ההתקשרויות שיש לו עם קבלני המשנה שלו ו/או
הספקים שלו ,בקשר לביצוע הזמנה זו ככל שיתבקשו על ידי החברה .הספק יבטיח בהתקשרויות עם ספקים ו/או
קבלני משנה שלו את זכותו להעברת זכויותיו באותן התקשרויות לחברה.
 .8סודיות:
הספק והחברה מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,במישרין או בעקיפין,
כל ידיעה ו/או חומר מקצועי שיגיעו אליהם בקשר עם ההזמנה ו/או ביצועה ,הן בעת ביצוע ההזמנה והן לפני או אחרי
ביצועה.
 .9טובות הנאה:
הספק ועובדיו או הבאים מטעמו לא יעניקו ולא יקבלו ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת הנאה לכל ומכל אדם בכל
הנוגע והקשור בביצוע ההזמנה.
 .11איסור העברה:
הספק לא יהיה רשאי להעביר את חיוביו והתחייבויותיו לפי ההזמנה או חלק ממנה לאחר ,בעקיפין או במישרין ,מבלי
שיקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
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