אירונאוטיקס בע"מ
תנאים כלליים להזמנת רכש
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הגדרות ותנאים כללים
" .1.1אירונאוטיקס" או "החברה"  -אירונאוטיקס בע"מ.
" .1.2התנאים הכלליים" – התנאים המפורטים במסמך זה בלבד.
" .1.3הזמנה" – הזמנת טובין על-ידי אירונאוטיקס באמצעות טופס הזמנת רכש המאושר על-ידי הספק
וחתום על-ידי אירונאוטיקס.
" .1.4הספק" – ספק הטובין ששמו נזכר בהזמנה ,ומי מטעמו ,לרבות עובדיו או ספקי משנה.
" .1.5כוח עליון" -כל מעשה או פעולה ,שלא נגרמו על ידי הספק ואינן בשליטת הספק ,לרבות :פגעי טבע
ובכלל זה שריפה ,שיטפון ,מלחמה ,פעולות טרור ו/או מצב בטחוני ,שביתה ו/או השבתה כללית
)לרבות בנמלים( ,צווים או הגבלות של רשויות ציבוריות ,החלטה מחייבת של משרד הביטחון או כל
גוף ממשלתי אחר.
 .1.6בכל מקרה של סתירה בין התנאים הכללים לבין ההזמנה ,יגברו הוראות התנאים הכללים ,למעט אם
נאמר אחרת ובמפורש בהזמנה.
 .1.7תנאי ההזמנה והתנאים הכללים יהוו את ההסכם המלא והבלעדי שבין החברה והספק .עם חתימת
ההזמנה על ידי הצדדים ,בטלים כל מסמך ,הסכם או זיכרון דברים ,בעל פה או בכתב ,הנוגעים
להזמנה ואשר נערכו או סוכמו קודם לחתימת ההזמנה ,בכתב או בע"פ ,למעט הסכם רכש או הסכם
מתן שירותים באם נחתם בין הצדדים ומצוין בהזמנה.
אופן ביצוע ההזמנה
 .2.1הטובין המפורטים בהזמנה )להלן" :הטובין המוזמנים"( יסופקו לחברה במשרדיה בעיר יבנה ,אלא
אם יוסכם אחרת בהזמנה ,כשהם באיכות ,במידות ,מסוגי החומרים ,מעובדים כנדרש במפרט ונושאים
תיעוד ,הכל בהתאם למפורט בהזמנה ובכל מסמך מאושר ע"י אירונאוטיקס שצורף להזמנה או מהווה
חלק ממנה ,ובכל מקרה יהיו הטובין המוזמנים ממיטב איכות החומר ובביצוע מקצועי מעולה
ומתאימים למטרתם .הספק ייצר את הטובין המוזמנים בהתאמה מלאה אל הדגמים או תיק מוצר או
כל אמצעי אחר אשר נמסר לו.
 .2.2האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי בהתקשרות בין הצדדים.
 .2.3נשוא ההזמנה שיסופק לחברה יהיה בהתאם למפורט בתנאי ההזמנה ,לרבות בכל מסמך נלווה אליה
)כגון :מפרט ו/או תרשים ו/או שרטוט המהווים חלק מתנאי ההזמנה )להלן" :מסמכי הנתונים"( ,ויהיה
זהה לדגמים או לדוגמאות שנקבעו בהזמנה .לספק לא תהיה כל זכות לקבוע את מסמכי הנתונים
בעצמו.
 .2.4הספק מתחייב כי נשוא ההזמנה יהיה באיכות ,טיב ,מיומנות ,ומקצועיות גבוהה ויעמוד בכל תקן
ישראלי ו/או תקן רשמי אחר מחייב החל על נשוא ההזמנה ,כולו או חלקו ,בין אם נקבעו במסמכי
הנתונים הוראות לגבי איכות חומר ,תיאור עבודה או נתונים אחרים הנוגעים לנשוא ההזמנה ,ובין אם
לאו.
 .2.5הספק מתחייב לוודא שכל ציוד ו/או חומר ו/או מיכשור )לרבות מכשירים ייעודים וחלפים( הנדרשים
לביצוע הזמנה זו ,לרבות ציוד הנדרש לעובדיו ,יהיה זמין וברשותו לביצוע ההזמנה ועל חשבונו.
 .2.6פריטים ו/או חומרי גלם ו/או כלי ייצור ו/או ידע אשר החברה שילמה עבורם יהיו בבעלות החברה,
ממועד רכישתם ו/או אחזקתם ו/או פיתוחם ו/או יצירתם על ידי הספק.
 .2.7תחילת ביצוע ההזמנה על ידי הספק או מסירת נשוא ההזמנה לחברה ,כולה או מקצתה ,בהתאם
לנסיבות ,תחשב כהסכמת הספק לקיבול ההזמנה על כל תנאיה ,גם אם העתק ממנה לא אושר ו/או
לא נחתם על-ידו.
מועד האספקה
 .3.1הספק מתחייב לעמוד במועד האספקה המצוין בהזמנה )להלן" :מועד האספקה"( והתחייבותו למועד
ההספקה מהווה תנאי יסודי בהזמנה.
 .3.2אספקת הטובין לפני מועד האספקה כפופה לאישור מראש ובכתב של החברה.
 .3.3במידה והספק לא יעמוד במועד האספקה בשל נסיבות שאינן "כוח עליון" )כהגדרתו לעיל( ,ולא יספק
את הטובין בתוך חמישה ) (5ימים לכל היותר מיום מועד האספקה אשר צוין בהזמנה )להלן" :תקופת
חסד"( ,ישלם הספק לחברה כפיצוי מוסכם ,סכום השווה לחצי אחוז ) (0.5%ממחיר המוצר המוזמן
בגין כל שבוע איחור ,לרבות חלקו של שבוע ,החל מתום תקופת החסד ,ועד לסכום השווה לעשרה
אחוזים ) (10%ממחיר הטובין המוזמנים.
 .3.4אירונאוטיקס שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד האספקה עד טווח של  30ימים ,בהינתן
התראה מראש של  14ימים ממועד האספקה.
אופן האספקה
 .4.1הספק ימסור את הטובין המוזמנים בהתאם וכפי שנקבע בהזמנה ,בליווי כל המסמכים והאישורים
הנדרשים לקבלה.
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 .4.2הספק יארוז את הטובין על פי הוראות ההזמנה; בהיעדר הוראה מפורשת בהזמנה יארוז הספק את
הטובין על פי התקן המקובל לאריזת טובין מאותו סוג; ובהיעדר תקן מתאים יארוז הספק את הטובין
באופן שיבטיח את שלמותם ואת תקינותם.
 .4.3הספק יבטח את הטובין המוזמנים עד מסירתם לחברה.
 .4.4הטובין המוזמנים יסופקו עם תעודת משלוח בה יצוין מספר ההזמנה ,מק"ט אירונאוטיקס עבור כל
פרט טובין ,הכמות המסופקת וחשבונית מס בעבור על הזמנה.
 .4.5על הספק לספק תעודת התאמה ) (COCותיעוד נוסף כפי שנדרש בהזמנת רכש.
 .5בדיקת הטובין
 .5.1אירונאוטיקס שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הטובין המוזמנים הן במתקני הספק והן בעת
קבלתם בחצריה ,הכל לפי העניין .הספק ירשה לחברה לבצע את הבדיקות האמורות בכל עת ,ללא
תמורה.
 .5.2מוסכם בזאת כי לנציגי אירונאוטיקס הזכות לבקר בחצרי הספק לצורך ביצוע בדיקות כאמור ,בתאום
מראש.
 .6קבלת טובין
 .6.1אירונאוטיקס תהיה רשאית לסרב לקבל את הטובין המוזמנים ,כולם או מקצתם ,אם לדעתה אינם
תואמים את תנאי ההזמנה או שהם פגומים באופן אחר.
 .6.2מבלי לגרוע מכל זכות של אירונאוטיקס על-פי ההזמנה ו/או התנאים הכללים ,תהיה אירונאוטיקס
רשאית לבדוק כל מוצר שיימסר לה ולהודיע לספק בכתב ,בתוך שלושים יום ממועד המסירה
)"תקופת הקבלה"( ,על דחיית מוצר מסוים או משלוח שלם ,עקב אי עמידתו בדרישות ההזמנה.
יובהר כי הספק לא יהא זכאי לתשלום בעבור טובין אשר נפסלו ונדחו על ידי אירונאוטיקס בהתאם
להוראות סעיף זה.
 .6.3בדיקה של טובין מוזמנים מצידה של אירונאוטיקס ,או הימנעות מביצוע בדיקות אלה במשך תקופת
הקבלה ,לא ישחררו את הספק מאחריותו על פי הוראות אחרות של ההזמנה או תנאים כללים אלו ולא
ייחשבו כוויתור על אחריות הספק על הטובין המוזמנים.
 .7אחריות בנזיקין
 .7.1הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או נזקים לגוף ו/או לרכוש
שייגרמו לספק ו/או לעובדיו ו/או לכל אדם אחר מטעמו ו/או לחברה ו/או לעובדי החברה ו/או לכל צד
שלישי ,בגין כל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של עובדיו ו/או של כל אדם אחר מטעמו ובלבד
שתהיה זיקה ו/או נגיעה ו/או קשר בין ההפסד ו/או ההוצאה ו/או הנזקים לגוף ו/או לרכוש כמפורט
לעיל ,ובין העבודות ו/או השירותים נשוא ההזמנה ,לרבות בשל מקום ביצוע העבודות ו/או השירותים
ו/או העובדים ו/או מי מטעם הספק אשר יבצעו את השירותים בין אם הנזקים לעיל נגרמו בשל אשמו
המוחלט והבלבדי של הספק ו/או של עובדיו ,ובין אם הנזקים הנ"ל נגרמו בשל אשמו של הספק ו/או
של עובדיו יחד עם אשמם של גורמים ו/או מזיקים אחרים .כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף ,ואינו בא
לגרוע מאחריותו החוקית של הספק.
 .7.2במקרה שהמזמין ימסור לספק חומרים מסוכנים ו/או חלקים מסוכנים ו/או במקרה שנשוא ההזמנה
ידרוש ביצוע של עבודה מסוכנת ו/או תהליך מסוכן תחול כל האחריות הקשורה בכך על הספק.
 .7.3למען הסר ספק ,מודגש בזה ,כי על המזמין לא תחול כל חובה לפצות את הספק ו/או את עובדיו ו/או
את שליחיו ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מביצוע ההזמנה ואחריות כזו תחול אך ורק
על הספק .הספק ישפה את החברה עבור כל נזק שתשא בו ו/או כל תביעה שתוגש נגדו ואשר
האחריות בגינם חלה על הספק כאמור.
 .7.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה בו תתבע החברה לשלם דמי נזק ,בגין נזק שנגרם כתוצאה
מנשוא ההזמנה ,היא תיידע על כך את הספק ,המתחייב בזאת לסייע לה בניהול ההגנה .הספק
מתחייב לשפות את המזמין בכל הוצאות ניהול ההגנה ולפצות אותה בגין כל סכום אותו היא תחויב
לשלם בין על פי פס"ד ובין בהסכם פשרה
 .8ביטוח
 .8.1הספק מתחייב לבטח על חשבונו את אחריותו על פי ההזמנה ,לרבות ביטוח חבות מוצר וביטוח צד ג'
תקף הכולל גם כיסוי לנזק גוף.
 .9שינויים בהזמנה
 .9.1אירונאוטיקס רשאית לשנות את תנאי ההזמנה בהודעה בכתב שתמסר לספק עד  14יום לפני מועד
האספקה )להלן" :דרישת השינוי"( והספק מתחייב לבצע את ההזמנה בהתאם לשינויים האמורים.
 .9.2במידה ויש שינוי מהותי בעלויות הייצור ומועדי אספקת הטובין ,הצדדים ינהלו מו"מ בתום לב על מנת
להתאים את מחיר ההזמנה או זמן האספקה ,או את שניהם על פי העניין.
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 .9.3משלא נמסרה לאירונאוטיקס הודעה בכתב תוך  3ימים מיום קבלת דרישת השינוי ,ייראה הספק כמי
שויתר על כל טענה או תביעה מצדו בקשר עם שינוי ההזמנה ,והוא מקבל עליו לבצעה כלשונה
וככתבה.
מחיר קבוע
המחירים שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים ,סופיים ,קבועים מראש ויתוסף אליהם מע"מ כדין.
.10.1
אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בגוף ההזמנה ,או בהוראת שינוי מוסכמת בכתב בהתאם
.10.2
לתנאי סעיף  12לעיל ,אירונאוטיקס לא תשלם כל תוספת כתוצאה משינויים כלשהם ,לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור :במדד יוקר המחיה ,שערי חליפין ,הוצאות הייצור ,שכר העבודה ,מחירי
חומרים ,מסים ,היטלים ,תשלומי חובה וכיו"ב.
תשלומים
אירונאוטיקס תשלם לספק את הסכומים הנקובים בהזמנה ,לפי תנאי התשלום שנקבעו
.11.1
בהזמנה ,בכפוף לקבלת הטובין המוזמנים ולבדיקתם כקבוע בסעיפים  5ו 6-לתנאים הכלליים ,וכנגד
מסירת חשבונית מס כדין של הספק וכן אישורים בדבר ניכוי מס במקור ובדבר ניהול ספרים כדין.
מוסכם בין הצדדים וידוע לספק כי אירונאוטיקס רשאית לעכב  10%מהסכום הכולל של
.11.2
ההזמנה עד תום תקופת הקבלה של הטובין ,כמפורט בסעיף  6.3לעיל .באם סכום זה יהא נמוך
ממחירי הטובין שנדחו לבסוף על ידי החברה ,הספק מתחייב בזאת להחזיר לחברה כל סכום ששולם
לו בפועל כנגד טובין שנפסלו ונדחו על ידי החברה במהלך תקופת הקבלה.
תשלומים במטבע חוץ ישולמו בהתאם לשער היציג ביום הוצאת החשבונית או לפי החלטת
.11.3
אירונאוטיקס באמצעות תשלום הקרן במט"ח דולר ,והמע"מ בשקלים בהתאם לשער היציג ביום
הוצאת החשבונית.
אין בעצם התשלום לספק משום אישור כלשהו מצד אירונאוטיקס לגבי ביצוע ההזמנה או
.11.4
משום ויתור על זכות מזכויותיה ,לרבות בקשר עם תביעות נגד הספק.
מסירת התחייבות הספק לאחר
הובאה ההתקשרות עם הספק לידי גמר מוקדם ,מכל סיבה שהיא ,תהיה רשאית
.12.1
אירונאוטיקס למסור לצד ג' כלשהו את ביצוע התחייבות הספק ,המשכן ,כולן או מקצתן.
נעשה הדבר עקב הפרת ההסכם ע"י הספק ,רשאית אירונאוטיקס לקזז מסכומים המגיעים
.12.2
לספק את תוספת התשלום שתדרש אירונאוטיקס לשלם לספק החליפי ,ככל שתדרש לתוספת תשלום
מעין זאת.
איסור הסבה
הספק לא יעביר או יסב ,בכל דרך שהיא ,את ביצוע ההזמנה ,כולה או מקצתה ,וכל זכות או התחייבות שלו
לפי ההזמנה והתנאים הכלליים לצד שלישי כלשהו ,ללא הסכמת אירונאוטיקס מראש ובכתב .אירונאוטיקס
תהא רשאית ,ללא צורך בהסכמת הספק להסב לצד שלישי את כל זכויותיה על פי ההזמנה והתנאים
הכלליים.
קיזוז
אירונאוטיקס תהיה רשאית לקזז כל זכות המגיעה לספק על פי ההזמנה כנגד כל סכום המגיע או שיגיע לה
מן הספק ,בהתאם להוראות ההזמנה והתנאים הכללים.
ויתור על זכות עיכבון
הספק מוותר בזאת על כל זכות עיכבון שאפשר שתעמוד לו עפ"י דין.
.15.1
החברה רשאית לעכב לספק כספים אשר יעמדו לזכותה ,ויהיו ברשותה ,מעת לעת וזאת
.15.2
אם הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו עפ"י הזמנה זו או בכל הסכם אחר בין הצדדים .בגין עיכוב כספים
כאמור לא תשולם הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
ויתורים
שום ויתור ,הימנעות מפעולות או מתן ארכה מצד אירונאוטיקס לא יחשבו כויתור על זכויותיה של
אירונאוטיקס לפי ההזמנה ולא ישמשו מניעה נגד הספק ,אלא אם כן נעשו על ידי נציגיה המוסמכים של
אירונאוטיקס במפורש ובכתב.
קבלן עצמאי
הספק מצהיר שהוא מבצע את העבודות ויתר התחייבויותיו עפ"י ההזמנה כקבלן עצמאי וכי אין ולא
יהיו כל יחסי עובד מעביד בינו לבין אירונאוטיקס או בין אירונאוטיקס לבין עובדי הספק.
נציגי הספק
הספק מסכים כי חתימת נהג ,עובד או שליח שלו או כל אדם אחר מטעמו או הנחזה להיות מטעמו תחייב
אותו בכל הנוגע להזמנה.
הודעות
כל הודעות בקשר עם ההזמנה תינתנה בכתב ותימסרנה ביד ,באימל ,בפקס או בדואר לפי הכתובות
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.20

.21

הנזכרות בהזמנה .הספק ימסור כל דיווח שיידרש ממנו ע"י אירונאוטיקס בקשר עם אספקת הטובין
המוזמנים.
הדין החל ומקום השיפוט
על ההזמנה והתנאים הכלליים יחול הדין הישראלי ובית המשפט לו סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית
הנו בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
שונות
הספק מצהיר בזאת כי חתימת נהגו ,עובדו ,שליחו או כל הבא מטעמו בקשר להזמנה
.21.1
מחייבת אותו לכל דב ועניין.
הספק מצהיר כי הינו חברה בע"מ או עוסק מורשה המנהל בישראל ספרי חשבונות על פי
.21.2
כל דין שבידיו אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  1976-ויישאר כזה במהלך
תקופת ביצוע ההזמנה והתחייבויותיו על פיו.
אישור ההזמנה ו/או אספקת טובין תחת ההזמנה ו/או משלוח חשבונית תחת ההזמנה מהווה אישור
שהספק קיבל את כלל התנאים הכללים המפורטים לעיל והוא מסכים להם.
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