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.1

מטרה
תנאים כלליים להזמנת רכש אלה מגדירים ומסדירים את עקרונות הביצוע של הזמנת הרכש .תנאים אלה הינם
חלק בלתי נפרד מהזמנת הרכש ,ויש לראותם כאילו קיבל אותם הספק ללא הסתייגויות והשגות.
תנאים כלליים להזמנת רכש אלה הינם חלק בלתי נפרד מכל הזמנת רכש הנערכת בין הצדדים ,וקבלת התנאים
הכלליים להזמנת רכש מחייבת את הספק לוותר על תנאי המכירה הכלליים שלו.
כל תנאי המופיע במסמכי הספק הנוגד את התנאים הכלליים להזמנת רכש ייחשב בטל ומבוטל.

.2

הגדרות
בזן – בתי זקוק לנפט בע"מ וכל החברות המסונפות לה וחברות הבת שלה( ,להלן גם – "החברה").
יום – משמע יממה.
טובין – כל ציוד ,חומרים ,מיכון ,פריט מוצר ,עבודה ,בנייה ו/או שירותים שאותם מספק הספק כמצוין ו/או כלול ו/או
מוגדר בהזמנת הרכש.
הזמנת רכש – כל הזמנת רכש ,חוזה ו/או כל מסמך אחר המגדיר ומסדיר את החובות ההדדיים בין החברה לבין
הספק ,כולל מקבץ המסמכים כמוגדר בסעיף  4להלן וכל נספח ו/או מוצג הכלולים בתנאים אלה.
צד או צדדים – בזן ו/או הספק.
לוח זמנים –לוח הזמנים להספקת הטובין ,וכן ציוני הדרך המאפיינים את התקדמות העבודה.
הספק –החברה המצוינת בהזמנת הרכש ,או כל ישות משפטית שאליה תוסב הזמנת הרכש ,או כל היורשים או
בעלי העניין על פי כל דין ,שעליהם האחריות לבצע את הזמנת הרכש שהנפיקה בזן.

.3

כותרות
הכותרות המופיעות בהזמנת רכש זו נכללו במסמך זה לשם נוחות הסימוכין בלבד ,ואין בהן להשפיע על פירושו
וביאורו.

.4

מסמכים חוזיים
הזמנת הרכש כוללת במיוחד את המסמכים הבאים ,המפורטים בהזמנת הרכש על פי סדר החשיבות

.4.4

שלהלן:


הזמנת הרכש והנספחים לה



התנאים המיוחדים להזמנת רכש ,אם ישנם כאלה



הוראות האריזה ,הסימון ,המשלוח והחיוב המיוחדות שמנפיקה בזן



דרישת חומרי הגלם והמסמכים המצורפים לה (מפרטים ,כללי בנייה ותקנים ,תוכניות פיקוח,
שרטוטים ,הערות מחשב ,דפי הנתונים הטכניים ,נהלי קבלה ,וכו') שהמנפיקה בזן


.4.4

תנאים כלליים להזמנת רכש אלה
מסמכים אלה משלימים זה את זה ויש לפרשם באורח הדדי במסגרת הזמנת הרכש כיחידה אחת
שלמה .במקרה של אי-בהירות ,חוסר התאמה או סתירה בין מסמכים שונים שלא ניתן לישבן
באמצעות סימוכין בהזמנת הרכש ,על פי סדר החשיבות המופיע לעיל ,תיישב בזן סוגיה זו בכך
שתיידע את הספק בדבר הסעיף הקובע.
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.5

קבלת הזמנת הרכש
.1.4

אם לא הגיעו הצדדים להחלטה אחרת המנוסחת בכתב ,נקבע כי הזמנת הרכש תיחשב כמחייבת רק
לאחר שבזן תקבל את הזמנת הרכש חתומה בידי בא כוחו החוקי של הספק ולאחר שתאושר בידי בא
כוחה החוקי של בזן.

.1.4

קבלת הזמנת הרכש משמעה שהספק מצהיר כי הוא מסוגל ויכול לספק את הטובין בהתאם להזמנת
הרכש ולהקצות לשם כך את כל המשאבים הנחוצים.

.6

התנאים לביצוע הזמנת הרכש
תנאים אלה כוללים את התנאים המיוחדים שלהלן:
.1.4

אם לא צוין אחרת ,על כל הטובין להיות חדשים ובאיכות הגבוהה ביותר

.1.4

הספק יהיה אחראי ,ללא הסתייגויות ,להספקה משביעת רצון של הטובין בהתאם לתקני התעשייה
הגבוהים ביותר ובהתאם לתנאים המופיעים בהזמנת הרכש

.1.6

מחובתו של הספק להמציא בכל זמן הוכחות וראיות לכך שהוא עומד בתנאים שלעיל ,מבלי שבכך
ישוחרר מאחריותו או שאחריותו תופחת כתוצאה מכך.

.1.4

על הספק להקפיד על טיבם של הפריטים המרכיבים את הטובין ,על מקורם ועל מוצאם ,על פי
המפורט בהזמנת הרכש ,ולאמת זאת באמצעות כל תעודה נדרשת .בכל מקרה ,גם אם אין בנמצא
מפרטים כאלה ,יהיה ביכולתו של הספק לאמת את טיבם של הפריטים הנ"ל ,את מקורם ואת מוצאם.

.1.1

הספק ינקוט באמצעים הדרושים כדי ששביתות ,חופשות ,חגים ,חיסורים וכד' של עובדיו לא ישפיעו
על לוח הזמנים שנקבע בהזמנת הרכש.

.1.1

הספק יידע את בזן ,מיד כשהוא מודע לכך ,בנוגע לכל נסיבות העלולות להשפיע על ביצוע הזמנת
הרכש (כולל ובמיוחד ,עיכובים ,קשיים ברכישה ,סכסוכי עבודה ,שינויים שיש להם השפעה על הספק
עצמו ,על בעלי המניות שלו ,על ארגונו וכד') .הספק יידע את בזן בנוגע לכל פעולה מתקנת שננקטה,
יציע דרכים לתיקון הבעיה ,וישקול כל אמצעי שתציע בזן .מידע שכזה לא ישחרר את הספק ממחויבותו
למלא את התחייבויותיו בהתאם להזמנת הרכש ולא יחייב את בזן לקבל את תוצאות האירועים האלה
ולהשלים עמם.

.1.6

על הספק לספק את הטובין כמצוין בהזמנת הרכש .אין לחרוג מתנאי הזמנת הרכש ללא אישור בכתב
מבזן.

.1.6

הספק יודיע לבזן ,מיד ולאלתר ,על כל התרחשות ,גילוי או החלטה סבירה שלא ניתן לתקן את
השפעתם ,אך בכל מקרה לא יאוחר מארבעה-עשר ( )44יום מכל התרחשות ,גילוי או החלטה
שכאלה ,של כל עניין או מקרה הידוע לספק ,או שיש סיבה סבירה שיידע ,העלולים להוביל לבקשה
להארכת זמן ההספקה של הטובין או של כל חלק מהם ,או לבקשה עבור תגמול נוסף בכפוף להזמנת
הרכש ,כולל ,אך לא רק ,פעולה או אי-עשייה אשר על פי דעתו של הספק יש ליחסם לבזן .במקרה
שהספק לא הודיע לבזן על כך במשך התקופה המצוינת לעיל ,או לא המציא לבזן מספיק מידע כדי
לשקול את עמדתו של הספק ,כל זכות שיש לספק המבוססת על העניין או על המקרה המצוין לעיל או
שקשורה אליו ,תיראה כאילו ויתר עליה הספק או ביטל אותה.
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.7

הכרה וציות
.6.4

הספק מודע לחוקים ולתקנות שנקבעו בידי כל סמכות ממשלתית מקומית או אחרת ויקפיד לציית להם
בכל מקרה ,וכך לגבי כל החוקים והתקנות המחייבים שנקבעו בידי הרשויות הרשמיות הקשורות
לפעילותו במסגרת ביצוע הזמנת הרכש.

.6.4

הספק לא ישלם כל עמלה או תשלום ולא יעניק טובות הנאה כלשהן לאיש מעובדי בזן ו/או לעובדים של
ספקים או קבלנים של בזן ,ולא יעניק לאנשים אלה מתנות או כל סוג אחר של גמול אישי בעל ערך
גבוה ,ולא יקיים כל הסדר עסקי עם אנשים אלה ,בין כיחידים ובין כנציגים של גוף כלשהו מלבד בזן.

.6.6

הספק מבטיח שהטובין וכל הרכיבים שבטובין חדשים ואין כל פגם בחומרי הגלם שמהם יוצרו,
בעיצובם ובתכנם ,בבנייתם ובאופן ייצורם והם תואמים את הקריטריונים המפורטים בהזמנת הרכש.
התחייבות זו חלה גם על הרכיבים הנלקחים מהמלאי.

.8

הסבה /קבלנות משנה
.6.4

הספק לא יסב את כל הזמנת הרכש או את חלקה ללא הסכמה בכתב מבזן .הפרת איסור זה תיחשב
להפרה חמורה של ההתחייבויות החוזיות ,וכתוצאה מכך תהיה לבזן הזכות ,בין היתר ,להשהות את
התשלומים לספק ולבטל את הזמנת הרכש.

.6.4

הספק לא ימסור בקבלנות משנה כל חלק מהספקת הטובין ,מהתכן שלהם ,מייצורם או מהקמתם
מבלי לקבל מראש הסכמה כתובה מבזן.

.9

תכן ,מסמכים טכניים ,חומרים ,שיטות ביצוע
.1.4

תכן :על הטובין לעמוד במפרט שנקבע בדפי הנתונים הטכניים ובשרטוטים שאישרה החברה ,והספק
מקבל על עצמו אחריות מלאה לכך שהטובין תואמים לדרישות (איכות ,ביצועים וכד') שנקבעו בהזמנת
הרכש.

.1.4

חומרים :במקרה שבחירת החומרים נעשית בידי בזן ,על הספק ,בהתאם לדרכי הביצוע הטובות ביותר
ולתקנים תעשייתיים מקובלים ,להעניק עצות בנוגע להתאמתם של החומרים שנבחרו ולהעביר לבזן
את תוצאות בדיקתו.
במקרה שבזן לא קבעה את החומרים ,יגדיר הספק את החומרים הנ"ל ויקבל על עצמו את האחריות
לעמוד בדרישות (איכות ,ביצועים ,שחיקה וכד') המצוינות בהזמנת הרכש.

.1.6

שיטות ביצוע :הספק יהיה אחראי לבחירת שיטות הביצוע ,אלא אם כן צוין אחרת על ידי בזן.
.1.6.4

תהליך העבודה של הספק ו/או קבלני המשנה שלו חייב לענות על הרמה הטכנית הנדרשת
ולהתאים לה ,וכן למלא את הדרישות המצוינות בהזמנת הרכש.

.1.4

מסמכי הספק :הספק יכין את השרטוטים ,המסמכים והנתונים על חשבונו ויגיש אותם לאישורה של
בזן .אישור מטעם בזן אין בו כדי לפטור את הספק מכל התחייבות או אחריות שלהן הוא כפוף בהתאם
להזמנת הרכש.

 .11אריזה – סימון – מסירה – חזקה
כל הטובין המסופקים יישמרו ,יארזו ,יסומנו ויתויגו היטב על פי הוראות הזמנת הרכש ועל פי דרישות הביצוע
הגבוהות ביותר כדי להבטיח מסירה בטוחה מהספק לאתר העבודה של החברה.
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מידע מקדמי :הספק ינפיק לבזן רשימות אריזה מקדמיות בתוך התקופה המצוינת בהזמנת הרכש

.4..4

ובצורה המפורטת בה.
אריזה וסימון :לפני אריזת הטובין ,ינקוט הספק בכל אמצעי הזהירות המצוינים בהזמנת הרכש כדי

.4..4

להגן על הציוד מפני פגעי מזג האוויר ,שחיקה ,תאונות העמסה ,אילוצי הובלה או אחסון ,כמו ניקוי,
צביעה ,סיכה ,הצמדת ציפוי מגן ,פירוק רכיבים שבירים ,עיגון ואבטוח כדי להגן על החלקים הפנימיים
מפני תנודות או זעזועים.
מסירה

.4..6

.4..6.4

אם לא נקבע אחרת בתנאים כלליים להזמנת רכש אלה ,תנאי המסירה ונטל הסיכון לאובדן
ייקבעו על פי המהדורה האחרונה של  Inco-termsכפי שפרסמה לשכת המסחר הבינלאומית.

.4..6.4

אם המסירה לא מתבצעת באתר שנקבע ו/או בתוך פרק הזמן שהוקצה לשם כך ,יישא הספק
בכל ההוצאות כתוצאה מכך הקשורות ביטול מקום למטען אצל המשלח ,דמי עיכוב ,אפסון,
ביטוח ,הובלה לאתר העמסה אחר ו/או כל הוצאה ישירה אחרת הנחוצה כדי להבטיח את
המסירה.

חזקה

.4..4

החזקה בטובין תעבור לידי בזן בזמן העברת נטל הסיכון בטובין ,על פי הקבוע בתנאי המסירה של
 Inco-termsכנאמר בסעיף  4..6לעיל.
.4..4.4

בזן שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהספק לדחות את משלוח הציוד .במקרה כזה הספק
יישא בהוצאות האחסנה והביטוח במשך עשרים ( )4.הימים הראשונים.

.4..4.4

לאחר התקופה האמורה יגיעו הספק ובזן להסכמה על תנאי האחסון .נטל הסיכון ,החזקה
והבעלות יעברו לידי בזן והספק יוכל להגיש חשבונית בהתבסס על מוכנותו למשלוח ,בתנאי
שהאינטרסים של בזן בטובין מובטחים ו/או שהספק מעביר לידי בזן ערבות בנקאית.

 .11לוח זמנים
לוח הזמנים להספקת הטובין נקבע בהזמנת הרכש והספק מתחייב באופן מוחלט וסופי לעמוד בלוח הזמנים,
שהינו אחד התנאים היסודיים של הזמנת הרכש.
.44.4

הספק לא יורשה להשתחרר ממחויבותו לעמוד בלוח הזמנים ,מלבד במקרים של כוח עליון ,או כשניתן
להוכיח שהסיבות לעיכוב קשורות לגמרי ובאופן ישיר לבזן.

.44.4

במשך כל תקופת הביצוע ,ימציא הספק לבזן את כל המידע הדרוש למעקב אחר התקדמות העבודה
ויגיש מדי חודש דוח התקדמות לבזן .על פי בקשה סבירה של בזן ,ימציא הספק מידע זה מוקדם יותר
ממועד הדוח החודשי.

.44.6

אם לא יעמוד הספק בשלבי הביניים של לוח הזמנים או במועדו הסופי תהיה בכך עילה ליישום
הקנסות על מסירה מאוחרת .יישום הקנסות לא ישחרר את הספק ממחויבויותיו בכפוף להזמנת
הרכש.

 .12מחיר חוזי ותנאי התשלום
.44.4

החברה תשלם לספק על ביצוע מחויבויותיו ,על פי הערך המלא שנקבע בהזמנת הרכש .המחיר הינו
קבוע והוא כולל את כל ההוצאות ,החובות ,המסים והביטוחים ,ואין להעלותו ,אלא אם כן הדבר מצוין
במפורש בהזמנת הרכש.
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.44.4

החשבונית האחרונה שיוציא הספק על יתרת התשלום של הסכום המלא של הזמנת הרכש תיחשב,
לאחר התשלום ,כאישור מטעמו על פירעון מלא ,ללא כל צורך באמצעי מפורש אחר.

.44.6

אין לראות בתשלומים שמבצעת בזן קבלה חלקית של הטובין על פי הזמנת הרכש ,ולא תהיה להם
השפעה על זכותה של בזן לפסול את קבלת הטובין ולקבל החזר כספי על כל סכום ששולם לספק
עבור הטובין.

.44.4

במקרה שהספק לא עומד בתנאים המצוינים בהזמנת הרכש ,שומרת לעצמה בזן את הזכות לעכב את
התשלומים לספק .בכל מקרה של עיכוב כזה ,לא יעצור הספק או יעכב את ביצוע העבודה .הנאמר
בסעיף זה אין בו כדי לפגוע בזכויות לכל סעד אחר.

.44.1

שינויים
לחברה תהיה הזכות להכניס שינויים בהזמנת הרכש ,כולל ,אבל לא רק ,שינויים בשרטוטים של
החברה ובמפרטים שעליהם מבוססת הזמנת הרכש .שינויים קלים שאין בהם להשפיע על מועד
המסירה המובטח ו/או על המחיר החוזי ,יאושרו בכתב בלבד על ידי החברה ועל ידי הספק .במקרה
שהשינויים משפיעים על מועד המסירה המובטח ועל המחיר החוזי ,ידונו שני הצדדים בשינויים
ובתיקונים במחיר החוזי ובמועד המסירה ויסכימו עליהם .כלומר ,כל התיקונים והשינויים יאושרו בכתב
במסמך שינוי הזמנה שתנפיק החברה.

 .13מועד מסירה ופיצויים מוסכמים על איחור במסירה
הספק מבטיח לעמוד במועדי המסירה שנקבעו בהזמנת הרכש .אם באשמת הספק תתעכב מסירת הטובין ,תהיה
החברה זכאית ,מבלי להפחית ערך מכל סעד אחר מכוח החוק ו/או החוזה ,לפיצויים מוסכמים בשיעור  4%מערך
הזמנת הרכש עבור כל שבוע מלא או חלקי של עיכוב כזה ,עד לסכום מצטבר כולל בשיעור  44%מערך הזמנת
הרכש.
 .14אחריות
.44.4

אחריות מכנית :הספק יעניק לחברה אחריות במשך תקופה של שמונה-עשר ( )46חודשים ממועד
המסירה ,או שנים-עשר ( )44חודשים מהפעלת הטובין בפעם הראשונה ,הקודם מביניהם ,יעמדו
הטובין במפרטים שנקבעו בהזמנת הרכש ולא יהיה בהם כל פגם בתכן ,בחומרים ובייצור.
במקרה שבמהלך תקופת האחריות לא יעמדו הטובין במפרטים שנקבעו בהזמנת הרכש או שיתגלה כי
הם פגומים בתכן ,בחומרים או בייצור ,יתקן הספק או יחליף את הטובין או את החלקים או הרכיבים
הרלוונטיים על פי שיקול דעתו ויישא בהוצאות לכך .הספק יישא בכל הוצאות המשלוח והוצאות התיקון
ו/או ההחלפה ,כולל ההוצאות לשם הסרת החומרים או הרכיבים הפגומים והרכבתם מחדש.
התחייבויותיו של הספק בכפוף לאחריות המכנית לא יחולו על פגמים או על נזק שנגרמו בעקבות בלאי
רגיל .תקופת האחריות המכנית תוארך לתקופה של  44חודשים נוספים ממועד התיקון או ההחלפה
על כל החלקים שהוחלפו או תוקנו.

.44.4

אחריות ביצוע :הספק יעניק לחברה אחריות ביצוע לעמידת הטובין במפרטים הטכניים המופעים
בהזמנת הרכש ועל פי הנקבע במבחן הקבלה של הטובין בשטח החברה.

 .15ערבויות בנקאיות
.41.4

כדי להבטיח את התחייבויות הספק לחברה ימציא הספק לחברה ערבויות בנקאיות בלתי ניתנות
לשינוי ,בלתי תלויות וללא תנאים בצורת ערבות בנקאית המקובלת על החברה.
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.41.4

הספק ידאג להאריך בהתאם את תוקפה של כל ערבות בנקאית העומדת לפוג על פי תנאיה לפני
המועד שאליו התחייב הספק בכפוף להזמנת הרכש .אם לא יאריך הספק את תוקף הערבות הבנקאית
כנאמר לעיל לפחות  44יום לפני מועד פקיעת תוקף הערבות ,תהה החברה רשאית לממש את
הערבות הבנקאית עד למלוא סכומה.

.41.6

ערבות בנקאית ראשונית להזמנת הרכש :הספק ימציא לבזן ערבות בנקאית בשיעור  4.%מערך
הזמנת הרכש.

.41.4

מתן מקדמה או הספקת חומרי גלם מראש – ערבות בנקאית :אם על פי תנאי הזמנת הרכש ,זכאי
הספק לקבל מקדמה ,דמי-קדימה ו/או אם על החברה לספק חומרי גלם לספק ,ימציא הספק לחברה,
לפני קבלת התשלום או חומרי הגלם מהחברה ,ערבות בנקאית בסכום השווה לסכום המקדמה או דמי
הקדימה ו/או הערך המלא של החומרים.

.41.1

ערבות בנקאית על ביצוע :במועד המסירה ימציא הספק לחברה ערבות בנקאית בסכום השווה ל4.%-
מערך הזמנת הרכש ,כדי להבטיח את כל התחייבויות הספק בכפוף להזמנת הרכש עד לאישור בזן
לאחר מבחן הקבלה.

 .16חבות  /אחריות כלפי צד שלישי
.41.4

הספק יהיה אחראי מול הלקוח לכל נזק עקיף שייגרם בידי הלקוח בשל כל פעולה או אי-עשייה של
הספק בעת ביצוע הזמנת הרכש ,עד לסכום הכולל של הזמנת הרכש.

.41.4

הספק יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי ,כולל הלקוח ,על כל התוצאות של כל נזק ישיר או עקיף ,נזק
בגוף ,נזק ברכוש או נזק בלתי-מוחשי שייגרם לצד שלישי שכזה כתוצאה מביצוע פעילויות הספק או
מחויבויותיו בכפוף להזמנת הרכש.

 .17שיפוי
הספק יגן וישפה את בזן על כל תביעה כנגדה שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו (כולל ,אך לא רק ,עובדי הספק או
בזן) בשל נזק אישי או נזק ברכוש שנגרמו על ידי הטובין.
 .18ביטוח
מבלי להקטין את התחייבויות הספק ואת אחריותו בכפוף להזמנת הרכש ,ירכוש הספק את פוליסות הביטוח
הנחוצות לפני שיתחיל בביצוע הזמנת הרכש ו/או ידאג שיישארו בתוקף במשך כל תקופת הביצוע .הפוליסות
הנ"ל יכללו ,במיוחד ,פוליסת "חבות כללית ומקיפה" המכסה נזקים בגוף וברכוש שייגרמו לצד שלישי ,כולל
הלקוח ,ואשר נובעים מפעולה או מהזנחה או רשלנות המיוחסות לספק בזמן ביצוע הזמנת הרכש.
 .19ביטול הזמנת הרכש
מבלי לוותר על כל זכות אחרת ,רשאי הלקוח לבטל הזמנת רכש זו במקרים הבאים:
.41.4

במקרה שאין מחדל מצדו של הספק ,רשאית בזן לבטל את הזמת הרכש במלואה או בחלקה.
במקרה כזה ,אם אין הטובין "מוצר מדף" תשלם בזן לספק ,לאחר שיפקיד בידי בזן מסמכים המוכיחים
זאת והחברה תקבל אותם ,את הסכומים עבור העבודה שכבר בוצעה ונתקבלה על ידי בזן עד מועד
הביטול בתוספת  1%עבור תקורה ,לאחר החסרת המקדמה ודמי הקדימה שניתנו.

.41.4

במקרה של מחדל ,יהיה רשאי הספק לתקן מחדל זה בתוך  6.יום ממועד הודעה בעניין מטעם בזן.
אם לא יצליח הספק לתקן מחדל זה ,תהיה בזן רשאית לבטל את הזמנת הרכש.
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החברה תודיע לספק על ביטול הזמנת הרכש באמצעות מכתב רשום וקבלה חתומה .אין בביטול
להקים זכות לפיצוי ו/או שיפוי של הספק.
הספק ישפה את הלקוח על כל הנזקים הנובעים מביטול כזה ,וכן על כל הנזקים שייגרמו לבזן ,כולל,
במיוחד ,הוצאות נוספות הנובעות מהצורך לבחור בספק שירותים אחר וכל העיכובים הקשורים לכך.
 .21נכסים תעשייתיים – פטנטים – רישיונות
.4..4

כל השרטוטים ,המסמכים ,הנתונים והמידע שמוסרת בזן לספק יישארו בבעלותה של בזן .אין
להעבירם לגורמים אחרים ואין להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד לשם ביצוע הזמנת הרכש ללא
אישור מראש ובכתב מבזן.

.4..4

הספק מצהיר שבבעלותו כל הפטנטים ,הרישיונות ,התהליכים ,הסימנים הרשומים ,התכנים או
הדגמים של כל הציוד ,המוצרים ו/או האמצעים שבהם ישתמש לביצוע הזמנת הרכש ,או שהוא מחזיק
ברישיון או מורשה להשתמש בהם.

.4..6

אם יוגשו כנגד הלקוח תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות פטנטים ,תהליכים ,סימנים רשומים ,תכנים או
דגמים הקשורות להזמנת הרכש ,יסכים הספק לעמוד במקומו של הלקוח בכל ההליכים ,להגן על בזן
ולשמור על חפותה מכל אחריות שתוטל עליה וכנגדה.

.4..4

במקרה של הפרת זכויות לנכסים תעשייתיים כנאמר לעיל ,מבלי לפגוע בזכות לערעור ,ינקוט הספק
באמצעים הבאים כשהוא נושא בהוצאות ולא לאחר שייקבע פסק דין בנוגע למקרה הראשון:
 ירכוש עבור הלקוח את הזכות להמשיך ולהשתמש בטובין
 יחליף את הטובין בטובין שאינם מפרים זכויות כאלו שתאשר בזן ,או שישנה ויתאים את הטובין כך
שתוסר העילה להפרת זכויות.

 .21היחסים בין הצדדים
.44.4

הצדדים מצהירים ומסכימים שהמסגרת המשפטית שבהתאם לה מסופקים הטובין וכל אחריות אחרת
בהתאם להזמנת הרכש שמקבלת על עצמה בזן מהוות אך ורק מסגרת להסדרת היחסים שבין לקוח
המזמין שירותים לבין ספק המספק שירותים .אין בכתוב בהזמנת הרכש זו כדי לכונן יחסי עובד–
מעביד ו/או שותפות ו/או סוכנות ו/או זיכיון הפצה בין בזן לבין הספק ו/או כל אחד מעובדיו או ספקי
השירותים שלו.

.44.4

הספק מתחייב לשפות את בזן כנגד כל תביעה ,נזק ,הפסד או הוצאה שתיגרם לבזן כתוצאה מחבותה
של בזן לשלם לעובד של הספק ו/או לאחד מספקי השירותים שלו כל סכום בשל קיומם של יחסי
עובד–מעביד בין בזן לבין כל ספק של הטובין.

 .22סנקציות בינלאומיות ולאומיות
הספק ,עבור עצמו ועבור החברות המסונפות לו והמקושרות אליו ,מתחייב כלפי בזן או כל אחת
מחברות הבת שלה או החברות המסונפות לה ,כי תמיד:
.44.4

לא הוטלו עליו ,על עובדיו או על מעסיקו סנקציות כלכליות ,איסורים או הגבלות מכוח כל חוק או תקנה
לאומיים ,בינלאומיים או על-לאומיים ("ישות תחת סנקציות"); ,

.44.4

ֲסקה שהוא מבקש לבצע או מבצע עם בזן או עם מי מסוכניה אינה אסורה או
כל עסקה ,סחר או הע ָ
מוגבלת ,או שתחשוף את בזן ,את עובדיה ,את כלי השיט שהיא מנהלת או את הצוותים שלהם או את
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המבטחים שלהם לסנקציות ,איסורים או הגבלות תחת כל חוק או תקנה לאומיים או בינלאומיים
המטילים סנקציות כלכליות או מסחריות ("עסקה תחת סנקציה");
.44.6

הוא יודיע לבזן מיד אם הוא ,או כל אדם שעבורו או תחת ניהולו הוא פועל ,או שלו הוא מסייע ,או שהוא
נמצא בבעלותו או תחת שליטתו ,יהיה לישות תחת סנקציה ,או אם פעילותו העסקית עם בזן או עם
סוכניה תהיה לעסקה תחת סנקציה ,ויספק כל מידע רלוונטי שתבקש בזן;

.44.4

כל הפרה של המצגים ,ההצהרות וההתחייבויות שלעיל תיחשב כמחדל ויש בה כדי להעניק לבזן את
הזכות לבטל את הזמנת הרכש.

.44.1

הצהרה על ציות להוראות זו תחול על כל היחסים החוזיים בין הצדדים .

 .23פיקוח ייצוא
אם הטובין כפופים להגבלות ולתקנות פיקוח יצוא כל שהן ,ימציא הספק לבזן את סיווג פיקוח הייצוא של
הטובין ומידע מפורט לגבי כל ההגבלות החלות עליהם.
 .24שמירה על סודיות
.44.4

למעט במקרים שבהם נותנת בזן אישור מראש ובכתב ,מסכים הספק לא להעביר לכל צד שלישי
שרטוטים ,מסמכים ומידע בעל אופי טכני ו/או מסחרי שקיבל מבזן ,כולל ,במיוחד ,פריטים הקשורים
לבזן ולפעילויותיה ולשיטות העבודה שלה ,למעט לעובדים של ספקי משנה ו/או ספקים המעורבים
באופן ישיר בביצוע הזמנת הרכש ,ואך ורק לצרכי הביצוע.
התחייבות זאת כוללת את תקופת המשא ומתן שלפני הזמנת הרכש ,את תקופת ביצוע הזמנת הרכש
וכן תקופה של עשר ( )4.שנים לאחר סיום תקופת האחריות.
הספק יהיה אחראי מול בזן שהוא ועובדיו ועובדי ספקי-המשנה שלו יעמדו בהתחייבויות לשמירה על
הסודיות שלעיל.
התחייבות זו לשמירה על הסודיות תעמוד בעינה גם אם בוטלה הזמנת הרכש.

.44.4

.44.6

למרות הנאמר לעיל ,ההתחייבות לשמירה על סודיות אינה ישימה בנוגע:


למידע שהספק יכול להוכיח שכבר היה ברשותו בעת שהתגלה לו



למידע שבזמן שנתגלה לספק היה נחלת הכלל



למידע אשר לאחר שנתגלה לספק נעשה לנחלת הכלל שלא באשמתו של הספק.

כל פרסום או התקשרות בכתב או בעל פה עם אמצעי התקשורת הנוגעת להזמנת הרכש תהיה כפופה
לאישור מראש ובכתב של בזן

.44.4

במקרה של הפרה של ההתחייבות לשמירה על סודיות זו ,שומרת לעצמה בזן את הזכות לבטל את
הזמנת הרכש בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף .41.4

 .25כוח עליון
.41.4

הגדרה :כוח עליון משמע כל סיבה שאינה בשליטתם של הצדדים ,שלא ניתן להתנגד לה או לחזות
אותה ,ואשר מהווה מכשול לביצוע הזמת הרכש במלואה או בחלקה.
בכל אופן ,אין לראות במקרים הבאים מקרים של כוח עליון:


ביצוע קשה או מייגע במיוחד של הזמנת הרכש



שביתות ,למעט שביתות לאומיות
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.41.4



סיבות המיוחסות לספק ,לספקי המשנה שלו ,וככלל לכל אדם התלוי בספק ו/או העובד עבורו



כל פגם בטובין הנגרם מחומרי גלם ו/או מאמצעי ייצור פגומים ששימשו לביצוע הזמנת הרכש

במקרה של כוח עליון :הצד שנפגע יודיע לצד האחר בכתב בתוך ארבעים ושמונה ( )46שעות מזמן
התרחשות המקרה וימציא את הראיות הרלוונטיות לכך שלא ניתן היה לצפות את המקרה ,להתנגד לו
ולשלוט בתוצאותיו ,ולכן ,לדעתו ,המקרה אינו מאפשר להתחייב לבצע את התחייבויותיו או להמשיך
למלא את התחייבויותיו במלואן או בחלקן.
בכל מקרה ,יעשה הספק כל שביכולתו כדי להגן ולשמור על המשאבים ועל האמצעים הדרושים לביצוע
הזמנת הרכש ,וכן על הטובין שעדיין לא נמסרו ,במצב עבודה מלא.
הספק גם ישתדל לפצות על אי-מילוי התחייבויותיו ולשכך את הנזק שנגרם לשם השלמת הזמנת
הרכש באופן משביע רצון.

.41.6

תוצאות מקרה של כוח עליון :במקרה של כוח עליון המוכר ככזה ,ישהה המקרה של כוח עליון ,במשך
זמן התרחשותו ,את התחייבויות הצדדים ,למעט ההתחייבויות הנוגעות לשמירה על סודיות ,ביטוח,
פטנטים והגנה על הטובין .כל צד יישא בהוצאותיו הוא הנובעות ממקרה זה של כוח עליון .בתוך
ארבעים ושמונה ( )46שעות מסופו של אירוע זה ,ידווח הצד שנפגע לצד האחר בכתב על חידוש ביצוע
הזמנת הרכש .אם התנאים הנגרמים מכוח עליון נמשכים יותר מתשעים ( )1.יום ממועד ההודעה,
רשאים הצדדים לבטל את הזמנת הרכש בחלקה או במלואה.

 .26החוקים והסמכות השיפוטית הישימים
על הזמנת הרכש יחולו חוקי מדינת ישראל .לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות השיפוטית הייחודית
והבלעדית בנוגע לכל עניין הקשור להזמנת רכש זו או הנובע ממנה.
 .27הסכמה להזמנה
אין בתנאים המופיעים בהצעות המחיר של הספק או במכתביו או בכל אמצעי התקשרות אחר שלו כדי לבטל או
לשנות תנאים כלליים להזמנת רכש אלה ,מלבד אם הגיעו הצדדים להסכמה מפורשת בכתב בעניין כזה.
 .28מסים והיטלים
.46.4

כל אחד מהצדדים יישא בכל המסים ו/או ההיטלים ו/או האגרות המוטלים עליו בהתאם לכל חוק או
תקנה הקשורים להזמנת הרכש ולביצועה.

.46.4

בזן תנכה מהמחיר שנקבע בהזמנת הרכש ניכוי מס במקור ,במקרה שניכוי כזה נדרש בהתאם לחוקי
מדינת ישראל .במקרה של ניכוי כזה תנפיק בזן לספק אישור על ניכוי המס במקור מרשויות המס של
מדינת ישראל.

.46.6

הספק יהיה אחראי על כל ניקוי מס מתשלומים לעובדיו במקרה שניכוי כזה נדרש.

 .29שונות
.41.4

הסכם זה הינו הסכם לטובת החברות כרמל אולפינים בע"מ ,גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ ושמנים
בסיסיים חיפה בע"מ ,וכל הזכויות העולות מהסכם זה שייכות גם לחברות אלו.

.41.4

אין לראות בכל עיכוב או הפסקה מטעם אחד הצדדים במימוש או באכיפת זכויותיו בהתאם להזמנת
הרכש ויתור של אותו צד על זכויותיו או מכשול המונע ממנו לממש את זכויותיו בעתיד.
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.41.6

הזמנת הרכש כוללת וממצה את כל העניינים שעליהם הסכימו הצדדים בנוגע להזמנת הרכש ,ובעת
שחותמים הצדדים על הזמנת הרכש מבטלת הזמנת הרכש כל מצג ,הסכם או התחייבות ,כולל ,אך לא
רק ,כל מסמך כתוב שהכינו הצדדים ,שסיכמו אותו ביניהם או שיזמו אותו לפני החתימה בנוגע
להזמנת הרכש.

.41.4

כל הודעה ששולח צד אחד לצד השני בדואר רשום לכתובת המצוינת לעיל יש לראותה כאילו הגיעה
ליעדה לאחר שבעה ( )6ימי עסקים ממועד רישום ההודעה לשיגור במשרד הדואר ,ואם הועברה
ההודעה באמצעות פקסימיליה במהלך יום העסקים ובמשך שעות העבודה הרגילות ,יש לראותה כאילו
הגיעה ליעדה ביום העסקים הראשון שלאחריו ,אולם בתנאי שהצד השולח יוודא שהודעת הפקסימיליה
הגיע ליעדה אצל הצד השני.
[חתימת הספק וחותמתו]
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