
 

 

 

 

  טופס תנאים והתניות
  

 וכל לה שצורף נספח כל לרבות ("הרכש הזמנת" – להלן) זו רכש הזמנת :ההסכם מסמכי
 הינם אזכור באמצעות בה ששולב סעיף או מסמך
 המפורטים והשירותים המוצרים עבור ,הספק ובין הקונה בין והבלעדי היחיד ההסכם
 ,הספק של ההצעה לרבות ,אחר מסמך כל .הרכש בהזמנת
 לכך הסכים הקונה אם אלא ,הרכש מהזמנת חלק יהווה לא ,האישור טופס או המחיר הצעת

 ,בתשובה יפורט אשר תנאי כל .ובכתב במפורש
 יתווסף ואשר ,כאמור תנאי לצרף שיבחר ככל ,זה רכש הסכם את הספק בקבלת או באישור

 זו רכש בהזמנת נקבעו אשר מהתנאים שונה יהיה או
 ניתן לא .הקונה ידי על מפורש באופן בזאת נדחה ,(הספק מצד נגדית להצעת יחשב ואשר)

 כפי הקונה של הרכש בהצעת שינוי כל לבצע יהיה
 אם ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .הספק של נגדיות בהצעות זו רכש בהזמנת מפורטת שהיא
 או להצעה הקונה הסכמת את תקבל זו רכש הזמנת
 תנאי יתר לכל הספק להסכמת מפורשות בזאת מוכפף הקיבול אזי הספק של נגד הצעת
 בהזמנת המפורטים והתניות התנאים .זו רכש הזמנת
 .מוקדמת הודעה ללא לשינוי ניתנים זו רכש

 המסופקים השירותים או המוצרים מחיר ,תמחור כוללת אינה הרכש הצעת אם :מחירים
 עבור הספק שמציע ביותר הנמוך השוק מחיר יהיה בזאת
 בקשר לו יגרמו אשר הוצאות להחזר זכאי יהא לא הספק .זה מסוג שירותים או מוצרים
 אחרת יצוין אם אלא זו רכש הזמנת פי על חובותיו למילוי
 .הקונה ידי על בכתב
 אשר השומות או ההיטלים ,החיובים ,המיסים כל את וישלם ,עבור אחראי יהא הספק :מיסים
 כל ידי על או) ממשלתי גוף כל ידי על ייגבו או יוטלו
 ,שימוש ,מכירות או ,שירותים או מוצרים מכירת בגין העולם ברחבי (גוף אותו של יחידה תת

 כל או מוסף ערך מס או ושירותים סחורות ,העברה
 או/ו מוצרים עבור לספק הקונה ידי על ישולם אשר תשלום לכל הקשורים עמלה או היטל

 או זו רכש להזמנת בהתאם לקונה המסופקים שירותים
 אודות אישור או ממס פטור אודות אישור ,במישרין תשלום על אישור יציג והקונה היה .לפיה
 מס רשות כל ידי על המוטל מופחת מס שיעור

 ועד ,אם אלא ,כאמור מס כל לשלם או ,חשבונית להנפיק שלא מסכים הספק אזי ,מוסמכת
 המס את תשום המוסמכת המס רשות ,בו המועד
 על יחויב הוא אותו מס כל לשלם מסכים והקונה חשבונית יוציא הספק האמור במועד .האמור

 לכל בהתאם הנדרש כפי מיסים יעכב הקונה .חוק פי
 ההכנסות את לספק להעביר ויידרש זה להסכם בהתאם לספק תשלומים בגין ,תוקף בר חוק
 .בלבד בגינן נטו
 יום 60 תוך יהיו התשלום תנאי ,אחרת מחייב המקומי החוק אם אלא :והקבלה התשלום תנאי

 לאחר או הספק מידי תקפה שבוניתהח מאישור
 על להודעה ייחשב לא התשלום .השניים מבין המאוחר לפי ,השירותים או המוצרים קבלת
 מוצרים ,קבלתם ולאחר ,והשירותים המוצרים של קבלה

 זכות תעמוד לקונה .לדחותם או לקבלם באם יוחלט מכן ולאחר וייבחנו ייבדקו אלה ושירותים
 אינם אשר שירותים או מוצרים לדחות באם הבחירה
 להחליף או לתקן מהספק לדרוש או ,כספי החזר עבור לקבלתם שלו המידה באמות עומדים
 תמורה לדרוש מבלי שירותים מחדש לבצע או מוצרים



 בדרישותיו עומדים אינם אשר מוצרים להחזיר רשאי יהא הקונה .סביר זמן בתוך נוספת
 .הספק חשבון על לספק

 
לא תהיה מחויבת לשלם  GWS/CBREחרף דברים מנוגדים לכך הכלולים במסמך זה, 

 תקבל תשלום מהלקוח שלה תמורת סחורות אלה. GWS/CBRE-לספק על סחורות עד ש

  

 או סיבה בכל צורך ללא הבלעדי דעתו שיקול לפי הקונה ידי על לביטול ניתן זה הסכם :ביטול
 לנמק מבלי ההסכם את יבטל והקונה היה .נימוק
 אשר העבודות בגין והסבירות האמיתיות הוצאותיו עבור לספק ישלם הקונה אזי ,זאת

 זאת עם ,ההסכם ביטול למועד נכון רצונו לשביעות הושלמו
 .שהוסכמו מהמחירים מקרה בכל ,האמור התשלום יחרוג לא
 ולכל והייצוא הייבוא חוקי לכל יציית הספק .הרשום והיצואן היבואן הוא הספק :וייצוא בואי

 ויצוא לייבוא הנוגעות האדמיניסטרטיביות הדרישות
 ,התקנות ,התקפים החוקים וכל והעמלות המיסים ,ההיטלים כל תשלום לרבות ,מוצרים

 מוצרי לייצוא או לייבוא הקשורים והרישומים ,ההיתרים
 ,מגנטית – אלקטרו התאמה ,המוצר לבטיחות הנוגעים אלה ,למצות מבלי אך לרבות ,הספק

 הדרישות וכל המוצר מחזור / החזר ,טלקומוניקציה
 הנדרש חיוני מידע כל מיידי באופן ימסור הספק ,הקונה של בקשתו הגשת עם .הסביבתיות

 ,לנדרש ובהתאם ,לרבות ,מוצרים ולייצוא לייבוא בנוגע
 Export Control Classification) של הקטגוריה מספר את או המשנה כותרת ואת

Numbers –ECCN) הייצוא בקרת של הסיווג מספרי את 
 subheadings or, דבר וכל לשירותים או למוצרים הקשורות בדיקות תוצאות או אישורים

munitions list category number)) החימוש רשימת 
 ולייצוא לייבוא בקשר הספק ידי על המסופק במידע שינוי כל אודות בכתב לקונה ויודיע אחר

 ,הקונה ידי על יובאו אשר במוצרים כשמדובר .מוצרים
 הקשורים נדרשים מבדק תוצאות או /ו אישור ,מסמך ,מידע כל מיידי באופן ימסור הספק

 הייבוא בחוקי לעמוד מנת על לו ידרשו ואשר ,למוצרים
 .הישימים האדמיניסטרטיביות והדרישות
 הוראות וכל המקור מדינת של הסימון הוראות כל (1 ) :ל יציית הספק :הובלה/מארזים
 דרישות כל (2 ) ;לקונה המיוצאים למוצרים הנוגעות הקונה
 הובלות לניתוב המנחים הקווים (3 ) וגם ;זאת רכש בהזמנת הקבועים והסימון האריזה
 לביצוע המנחים לקווים ובהתאם זו רכש בהזמנת הקבועים

Shipping transportation guidelines)) ומשלוחים ימיות הובלות 
 העברת בנושא בהוראות מצויים (2 ) ועבור (1 ) עבור המינימאליות המחדל ברירת דרישות 

  גבולות חוצי משלוחים
Social and environmental ) לדרישות יציית הספק :וסביבתית חברתית ניהול מערכת 

 סביבתית החברתית הניהול מערכת של האספקה
 יוותרו זו רכש בהזמנת נרכשו אשר המוצרים לאובדן והסיכון הבעלות :מסירה ;לאובדן סיכון
 במען הקונה לידי מסירתם למועד עד הספק בידי

 של עמידה ,המוצרים אספקת לגבי .קבלתם יאשר שהוא ולאחר זו רכש בהזמנת המפורט
 את ימסור לא והספק היה .חיונית היא בזמנים הספק
 יישא והספק אחרים ספקים אצל תחליפים לרכוש רשאי הקונה יהא ,הנקוב במועד המוצר

 יגרמו אשר והסבירים הממשיים ובנזקים בהוצאות
 בהזמנת הקבוע המסירה מועד בתוך המוצר את למסור יוכל לא כי לספק יוודא אם .לקונה
 .מיידי באופן לקונה כך על יודיע ,זו רכש

 :כי מתחייב הספק :התחייבויות
 i. ;זו רכש הזמנת במסגרת להתחייב ורשאי מוסמך הוא
 המוצרים אספקת על בעתיד ויחולו יתכן אשר או כיום החלים והתקנות ,הכללים ,החוקים כל

 ii. לו מוכרים זו רכש הזמנת פי על והשירותים



 הספק מתחייב השאר בין .(חשבונו על) בדרישותיהם בעתיד ויעמוד כיום עומד הוא וכי
 :להלן כמפורט החוק בהוראות לעמוד

 .וההעסקה העבודה דיני .א
 :להלן האמורים ,למצות מבלי אך לרבות ,והייצוא הייבוא ומדיניות ,צווי ,תקנות ,חוקי .ב

 ביצוע ,הרלבנטיים והפטורים והייצוא היבוא רישיונות ,המוצרים לשחרור ההיתרים כל השגת
 i. בגופים הנדרשים הרישומים כל

 טכנולוגיות העברת או שחרור לשם הנדרש המידע כל מסירת או / ו ,הרלבנטיים הממשלתיים
 גבולות בתוך אמריקאי אזרח שאינו למי ותכנה
 ותכנה טכנולוגיות העברת או שחרור ,הברית ארצות לגבולות מחוץ או ,הברית ארצות

 מתכנה נובעים או שמקורם או אמריקאית תכולה המכילים
 ;ב"בארה מקורם אשר טכנולוגיה או
 גופים ידי על הוצאו ואשר הישימות אספקה לשרשרות האבטחה המלצות כל את מכיר הוא כי

 ii. לקביעת וארגונים ממשלתיים
 .אלה בסטנדרטים לעמוד מנת על יכולתו כמיטב יעשה הוא וכי ,תעשייתיים סטנדרטים

 כי בנשק לסחר הבינלאומיות לתקנות הכפופים שירותים או טכני מידע ,תוכנה ,חומרה כל
 iii. לחברת להעביר שלא מסכים הוא
 על המשפיעים המוצר תכונות על החלים ,הסביבה איכות בענייני צווים או ,תקנות ,חוקים .ג

 תכולת על איסורים ,אנרגיה צריכת ועל הסביבה
 הקשורה המוצר בטיחות או / ו המוצר החזר /המוצר של חיים תקופת סוף ניהול ,המוצר
 במוצרי שימוש או/ו מכירה ,הפצה ,ייצור ,ייבוא , להובלת
 ;חלקו או הקונה של כמוצר הספק

 וגם ;שחיתות נגד חוקים .ד
 לרבות ,ממשלתיים רכש חוזי ובפרט ,ממשלתיים חוזים בנושא החלים והתקנות החוקים .ה
 והתקנות המכרזים חובת לחוק למצות מבלי אך

 וכן ;בו הכלולות
 .מידע על והגנה מידע לפרטיות הקשורים ותקנות חוקים .ו

 i. .צד הוא לו אחר חוזה או הסכם כל של להפרה יגרום לא זה הסכם ביצוע
 כל או הספק כנגד להינקט שעלולים כאלה או ועומדים תלויים שעבוד ,תביעה ,טענה כל אין

 ii. בזכויות לפגוע יכולים אשר ,עליו החל עיכבון
 .זה הסכם פי על הקונה

 רוחני קניין זכויות או טוב שם ,פרסום ,לפרטיות זכות בכל פוגעים אינם והשירותים המוצרים
 iii. ;שלישי צד של

 השייך קוד כל של קיומו אודות בכתב לקונה מסר הוא (א ((open source code , הנכלל
 iv. ( פתוח קוד כל למצות ומבלי לרבות ,שלישי לצד
 כל בהוראות עומדים והשירותים והמוצרים הוא (ב) וגם ים/למוצר בקשר המסופק או - ב

 .כאמור פתוח קוד או שלישי צד על החלים הרישוי הסכמי
 ככל עד ,ובשירותים במוצרים המוסריות זכויותיהם את לאכוף שלא התחייבו היוצרים כל

 v. ;חוק פי על שמותר
 vi. .העבודה ובטיב בחומר ,בתכנון פגם מכל נקיים הינם המוצרים
 המפורטים והדרישות המפרטים ,ההתחייבויות בכל ויעמדו ,לשימוש בטוחים הינם המוצרים
 vii. ;.זאת רכש בהזמנת
 viii. .אלקטרונית עצמית בעזרה חלק ייקח לא והספק מזיק קוד כוללים אינם המוצרים
 חומרים (הכוללים במוצרים שימוש באמצעות מיוצרים אינם והמוצרים) כוללים אינם המוצרים
 ix. - כ המוכרים האוזון שכבת את המכלים

 ,halons, chlorofluorocarbons ו - carbon tetrachloride, בפרוטוקול המוגדר כפי
hydro chlorofluorocarbons, methyl chloroform 

 ;בכתב הקונה ידי על המוגדר וכפי מונטריאול
 לכך יסכים הקונה אם אלא משוחזרים או משומשים חלקים יכללו ולא חדשים הינם המוצרים
 . .בכתב מפורשות



 יזהה אשר המידע כל בינלאומי גבול לכל מעבר יעביר או ,ימסור ,שימוש יעשה לא הספק
 xi. על המועבר ("אישי מידע" – להלן) פרטי אדם
 ;זו רכש הזמנת פי על התחייבויותיו לביצוע הנדרש להיקף עד אלא ,הקונה בשם או ידי

 ראויה בלתי השפעה למטרת ,בעקיפין או במישרין ,תשלום כל יבצע או יבטיח ,יציע לא הספק
 i. או החלטות על (להשפיע אדם כל שידול או)

 .בינלאומי ציבורי ארגון כל או ממשלתית הנשלט גוף של נציג כל של פעולות
 עבור נוספים הגנה ואמצעי מתאימים וארגוניים טכנולוגיים אמצעים ויפעיל יישם הספק (א

 ii. ( כל יעלה לא ,לגרוע ומבלי לרבות) אישי מידע
 נייד מדיה אחסון אמצעי כל (2 ) או נייד מחשב כל (1 ) גבי על לספק הנמסר אישי מידע
 אחד כל יתקיים אם אלא הספק ממתקני להוצאה הניתן
 המידע (ii) להעבירו מנת על רק על הנייד המדיה אחסון אמצעי גבי על הועלה האמור המידע
 להלן האמורים מהתנאים : (i) וגם הוצפן האמור
 פגיעה כל אודות לקונה ידווח הספק (ב) .המתקן לגבולות מחוץ הנמצא אחסון למקום

 להלן) הדבר גילוי לאחר מיידי באופן האישי המידע באבטחת
 בטיחות אירוע כל בחקירת הקונה עם מלא באופן פעולה ישתף הספק (ג) ("בטיחות אירוע" –

 בקשות עם מלא באופן פעולה ישתף הספק (ד)
 הספק (ה) וגם ,הספק של ברשותו הנמצא אישי מידע והשמדת ,של תיקון ,- ל לגישה הקונה
 הניתנות האחרות הדרישות או ההוראות לכל יציית
 ;האישי למידע הקשור בכל לעת מעת הקונה ידי על

 בארצות מקורה אשר ,סחורה או תכנה ,טכנולוגיה כל ,בעקיפין או במישרין ,ייצא לא הספק
 iii. מקורם אשר חומרים המכילה או הברית
 המדינה לכל ,במישרין במוצריו כלולה אשר או הקונה ידי על לו סופקה אשר הברית בארצות

 ,למיקומן קשר בלא ,המדינות של אזרחות לבעלי או
 ((U.S. Export Administration Regulations, הוסמכו אם אלא ,לעת מעת שיתוקנו כפי

 הברית ארצות ממשלת של היצוא בכללי המופיעות
 .ממשלתית תקנה או רישיון באמצעות ,מפורשות כן לעשות
 המיוצר מוצר או הליך כל או הקונה של מידע כל ,מחדש ייצא או ,ייצא ,ימסור לא הספק
 iv. או יסמיך או ,זו רכש הזמנת להוראות בהתאם
 מראש הודעה ליתן מבלי ,כן לעשות הספק של האדם כוח לצוות המשתייך אדם לכל יתיר
 .עליו החלים ולצווים ,לתקנות ,לחוקים לציית ומבלי
 והחברות לקונה הנדרשים והרישיונות הזכויות כל את לקונה מעניק הספק :רוחני קניין

 את ולמכור ,להעביר ,להשתמש מנת על ,לו המסונפות
 .זאת רכש הזמנת במסגרת המוענקות ,הזכויות את ולממש השירותים ואת המוצרים
 רוחני כקניין רישיון מוענק לגביהם) מתכנה המורכבים למוצרים פרט :במוצרים הבעלות
 הספק על המפותח העבודה תוצר כל ,(לעיל כאמור

 .הקונה של האישי רכושו ויישאר הינו זאת רכש להזמנת בהתאם הקונה לידי והמועבר
 לו המסונפות החברות ואת הקונה את ולשפות ייפגע לא כי לדאוג ,להגן מסכים הספק :שיפוי
 ,עלויות ,לגרוע ומבלי לרבות) תביעה כל מפני

 האמורים מהמוצרים מוצר לפיה טענה כל (א) - מ הנובעים (דין עורכי טרחת ושכר ,הוצאות
 התחייבויות קיום אי (ב) כלשהי רוחני קניין בזכות פוגע
 ,כאמור לפגיעה טענה של במקרה .בטיחות אירוע (ג) או זאת רכש להזמנת בהתאם הספק
 התרופות מבין הראשונה את ,חשבונו על ,יממש

 בהזמנת המוענקות הזכויות את הקונה עבור ישיג (1 ) :למימוש הניתנת ,להלן המפורטות
 בזכויות יפגעו שלא כך המוצרים את ישנה (2 ) ;זו רכש

 אינם אשר אחרים במוצרים המוצר את יחליף (3 ) ;זאת רכש הזמנת בדרישות ויעמדו )
 4 ) או ;זאת רכש הזמנת בדרישות העומדים זכויות מפרים
 .ששולם סכום כל ויחזיר זכויות המפר המוצר ביטול או להחזר יסכים
 אחת כל או הקונה יהיה לא מקרה בשום ,המקומי החוק פי על שמותר ככל :אחריות הגבלת

 ,הכנסה אובדן לכל אחראיים לו המסונפות מהחברות



 .עונשיים או מיוחדים ,תוצאתיים ,מקריים ,עקיפים נזקים ,רווחים הפסד ,בתשואה ירידה
 כל מסך לספק הקונה אחריות תחרוג לא מקרה בשום

 .זה להסכם בהתאם לספק הקונה ידי על בפועל הועברו אשר התשלומים
GWS/CBRE  לא תישא בחבות כלפי הספק בגין שום נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים

בנוגע לנזקים, או  GWS/CBREהנובעים מהזמנה זו או הקשורים אליה. החבות הכוללת של 

בנושאים אחרים, כתוצאה מהביצועים או מהמחדלים שלה במסגרת הזמנה זו, או בנוגע לכל 

 לא תעלה על מחיר הסחורות. המופיעה כאן, התחייבות/אחריות אחרת

 את לקבל מבלי חובותיו את משנה לקבלן יעביר או זכויותיו את ימחה לא הספק :המחאה
 מוסמכת לא המחאה כל .בכתב הקונה של הסכמתו
 .ומבוטלת בטלה תהא

 לבלתי יחשבו זאת רכש להזמנת בקשר הצדדים בין המידע חילופי כל :מידע החלפת
 חילופי , מסווג מידע להחליף יתכוונו והצדדים היה .מסווגים
 אשר הספק לעובדי הנוגע אישי מידע לגבי .נפרד סודיות הסכם במסגרת יעשו כאמור המידע
 מדעת הסכמתו את ישיג הספק ,לקונה מספק הספק
 לקונה לשחרר מבקש הוא אשר ,אליו הקשור אישי מידע לכל בקשר מעובדיו אחד כל של

 להעביר או למסור ,שימוש בו לעשות לקונה ולאפשר
 .זו רכש להזמנת הקשור בכל לו המסונפים והגופים הקונה בין העולם ברחבי

 ,שוחד בנושא והתקנות החוקים לכל בקפידה ויציית היטב יכיר הספק :אתית התנהגות
 לו והמסונפים הספק .אסורה עסקית והתנהלות שחיתות

 בעקיפין או ישירות לבצע להסכים או לבצע ,להבטיח ,להציע בעתיד ינסו ולא בעבר ניסו לא
 מכל תשלום או שהוא סוג מכל פוליטיות תרומות (א)

 או תשלומים (ב) ,ממונה או נבחר אם בין ,ציבור לאיש שיועיל באופן או ישירות שהוא סוג
 אחר ערך שווה כל או נסיעות ,ארוחות ,מתנות מתן

 (ערך דבר כל או כסף או) מתנות מתן או תשלומים (ג) או משפחתו לבני או ממשלתי לעובד
 אחר אדם להניע או להשפיע מנת על אדם לכל

 ישלם לא הקונה .לו המסונפים או הקונה לטובת אותן שיטה באופן החלטות על להשפיע
 ,פוליטיות תרומות בגין שבוצעו הוצאות על החזר לספק

 .זה מסוג מתנות או תשלומים
 ומבלי ,לספק הקונה של מראש הודעה למתן בכפוף :חשבונאית ביקורת לביצוע זכויות
 לקונה יספק הספק ,נוסף בתשלום כרוך יהיה שהדבר

 וכשמדובר) סבירים בזמנים גישה (המחוקק של נציג ולכל שלו החשבונות למבקרי זה ובכלל)
 ,(ידם על שתיקבע שעה בכל ,המחוקק של בנציגים
 הנתונים ,המערכות ולכל זו רכש בהזמנת הנכללים שירותים מספק הספק שבו מתקן לכל

 ביקורת למטרת אלה לשירותים הנוגעים והרשומות
 של אימות לרבות ,זו רכש הזמנת במסגרת הספק של ההתחייבויות ביצוע של חשבונאית

 ולנתוני לקונה הניתנת וההגנה החלים החוקים לכל ציות
 של זיהוי יספק הספק ,כן כמו .נתונים אותם של שלמותם על ולשמירה הקונה של הלקוח
 ויגיב בביקורת תמיכה תתבצע שממנה מרכזית נקודה

 שאלונים מילוי לרבות ,לעיל לאמור בנוגע הקונה שיעביר למידע סבירה בקשה לכל במהירות
 שיתמוך תיעוד ואספקת תאימות בנושאי תקופתיים
 .נוספים ונתונים בטענותיו
 תיעוד (יתבקש כאשר לקונה יספק ,החלים לחוקים ובכפוף) יתחזק הספק :תיעוד שמירת
 שלו בחשבוניות שיתמוך רלוונטי וחשבונאי טכני ,עסקי
 למלא שהתחייב האבטחה בהתחייבויות ועומד החלות לתקנות מציית שהספק ויראה

 ברשותו שקיימים הוכחות יספק וכן ,זו רכש הזמנת במסגרת
 המקומי בחוק הנדרש הזמן פרק למשך ,הנדרשים המקצועיים והרישיונות האישורים כל
 הפחות לכל שנים (6 ) שש של זמן פרק למשך אך ,החל
 לעקרונות בהתאם יתוחזק החשבונאי התיעוד כל .זו רכש הזמנת של סיום או השלמה לאחר

 .מקובלים חשבונאיים



 ומבלי ,לרבות) תוקף וברת מתאימה ביטוח פוליסת כל ויחדש יפעיל ,ישיג הספק :ביטוח
 נזקים /פציעות מפני עובדים ביטוח ,עסקים ביטוח ,למצות
 אחריות ביטוח ,והשמטות טעויות מפני ביטוח ,רכב ביטוח ,העבודה במסגרת נגרמו אשר

 את התואם בסכום (חבות וביטוח כללי מסחרי ,מקצועית
 מופסד כמוטב הקונה בשם תנקוב פוליסה כל .הספק של התעשייתי במגזר המקובל הנוהג
 .המתאים כפי , נוסף כמבוטח או

 שהוא משנה קבלן כל עם כתוב בחוזה יתקשר הספק :הספק של המשנה קבלן התחייבויות
 ,בכלל אם ,זו רכש הזמנת במסגרת לשכור מורשה
 על שהושתו האחריות ותחומי המחויבויות כל את למלא משנה קבלן כל יחייב חוזה ואותו
 מבלי אך ,דוגמה לשם .זו רכש הזמנת במסגרת הספק
 'אתית התנהגות' תחת המפורט את כוללים אלה אחריות ותחומי התחייבויות ,למצות

 לביצוע זכויות' תחת המפורטים התנאים ואת 'תיעוד שמירת'ו
 את יזהה הספק ,זה מסוג בכתב חוזה במסגרת ,בנוסף .זו רכש בהזמנת 'חשבונאית ביקורת
 שלו והייעודי הישיר המוטב שהוא שלישי כצד הקונה
 הדבר משמעות .'חשבונאית ביקורת לביצוע זכויות'ו 'תיעוד שמירת' בסעיפים הכתוב יסופק
 במסגרת המוקנות זכויות מאותן יהנה שהקונה היא

 הספק של שימוש ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי . המשנה לקבלן ביחס לספק אלה תנאים
 הכלולות מהמחויבויות אותו ישחרר לא משנה בקבלן

 .המשנה קבלן של לביצועים מאחריותו או זו רכש בהזמנת
 או תביעה ,משפטית פעולה כל .ישראל מדינת חוקי חלים זו רכש הזמנת על :הישים החוק
 הזמנת של בהפרה או זו רכש בהזמנת שעילתם הליך
 להחיל מבלי יפו אביב תל במחוז המוסמכים הדין בבתי יפתחו אליהן קשורים שהם או זו רכש
 .הדינים ברירת כללי את
 :כללי

�  לו המגיע תשלום מכל לספק ששולם עודף תשלום כל לקזז הקונה את מסמיך הספק 
 .מהקונה

�  .זו רכש הזמנת של מקור להעתק ייחשב מקובלים באמצעים זו רכש הזמנת של העתק כל 

The United Nations Convention on Contracts for the International ) �  אמנת 
 בינלאומיים מכר חוזי בעניין המאוחדות האומות

 Sale of Goods) .זה הסכם על תחול לא

�  בכל מושבעים חבר בפני שיתנהל למשפט זכות כל על במפורש בזאת מוותרים הצדדים 
 .זו רכש להזמנת הקשורה מחלוקת

�  הליך כל על ,להגבלה או חוזי לוויתור אפשרות ללא ,המקומי בחוק אחרת נדרש אם אלא 
 זו רכש להזמנת הקשור אחר או משפטי
 .התביעה עילת התעוררות מיום (2 ) משנתיים פחות לא להתחיל

�  את תחייב לא הקונה ידי על זו רכש הזמנת על ויתור או ,תוספת ,תיקון ,התאמה כל 
 כנדרש נחתמה ,בכתב נעשתה אם אלא הצדדים

 .זה רכש להסכם מפורשת הפנייה וכוללת הצדדים שני ידי על

�  על ויתור הדבר יהווה לא זו רכש הזמנת פי על מזכויותיו זכות יממש לא והקונה היה 
 .האמור

 הקשורים מקוונים שימוש תנאי או שירות ותנאי תוכנה הכולל מוצר לכל המצורפים

Clickwrap רישיונות והן Shrinkwrap �  רישיונות הן 
 זאת רכש בהצעת הקבועים וההתניות והתנאים ומבוטלים בטלים הינם המסופקים לשירותים

 .במקומם יחולו

�  או לו המסונפים של או הקונה של המסחר בסימני או בשם שימוש כל יעשה לא הספק 
 לו המסונפים את או הקונה את יזהה או יפנה
 הודעה בכל או (לקוחות תרשים או המלצה במכתבי ,למצות ומבלי לרבות) שיווקי חומר בכל

 הכתובה הסכמתו את לקבל מבלי לעיתונות
 .הקונה של מראש



 יהיה והקבלן ,עצמאי כקבלן ידו על יסופק הספק ידי על יינתן אשר שירות כל :ועובדיו הספק
 על שיחול שכר ולמס הכנסה למס בלעדית אחראי
 :הספק .עובדיו

 ;הרישוי בדרישות ויעמדו והצווים התקנות ,החוקים לכל יצייתו ועובדיו שהוא יקפיד .1
 ,לעובדיו בתשלומים ועיכובים לתשלומים ,עובדיו על ובקרה לפיקוח באחריות יישא .2

 ;ולבטיחותם לבריאותם
 זו רכש הזמנת במסגרת עבודה לביצוע ימונה הקונה של לשעבר עובד אם לקונה יודיע .3

 ;הקונה של לאישור כפוף יהיה זה מסוג ומינוי
 נתוני את ,החוק פי על שמותר וככל יצוא הערכת ביצוע למטרות ,לקונה יספק ,בקשה לפי .4

 ברשויות המעמד ואת הקבועה והתושבות האזרחות
 שהספק עובדים לקבל לסרב הזכות את לעצמו שומר הקונה .עובדים אותם של ההגירה
 ;יצוא על בקרה מנימוקי לרשותו העמיד

 ממניעי שלו הרכש בהליכי המעורבת ישות כל או להעסקה מועמדים ,עובדים יפלה לא .5
 המוגן אחר מעמד כל או מוצא ,גיל ,מין ,דת ,צבע ,גזע
 ;בחוק
 כל את המתאימה ההגירה לרשות ויגיש כהלכה ימלא ,בלעדית באחריות יישא (א) .6

 העובדים כל של להגירה הנדרשים והמסמכים הטפסים
 ,בחוק כנדרש ומסמכים טפסים אותם את ישמור ,זה הסכם במסגרת שירותים המבצעים
 המתייחסים החוקים ובפרט) החלים לחוקים ובכפוף
 וכן ,בקשה לפי זה מסוג ומסמכים לטפסים גישה לקונה יאשר ,(נתונים לפרטיות

 במסגרת שירות כל יבצעו לא להגירה הדרישות בכל עומדים שאינם שעובדיו יקפיד (ב)
 ;זו רכש הזמנת

 העשויים מגבילים לחוזים הכפוף עובד כל זו רכש הזמנת במסגרת עבודה לביצוע ימנה לא .7
 עבור שונים שירותים לבצע עובד מאותו למנוע
 ובנוסף ,לקוח עבור או הקונה

 הקונה לבקשת זו רכש הזמנת במסגרת עבודה לביצוע שלו עובד כל של מינוי יבטל .8
 ;הקונה של הבלעדי דעתו לשיקול ובהתאם

 הקשורים והצווים התקנות ,(נשיאותיים צווים לרבות) החוקים לכל ,חשבונו על ,יציית .9
 או כפוף הוא שלהם עובדים של להעסקה האישור לאימות

United States Department of ) האימות בתוכנית השתתפות כגון ,בעתיד כפוף שיהיה 
 הברית בארצות פנים לביטחון המחלקה של המקוון
 במסגרת ויוודא המקומי הממשל או המדינה בחסות דומות בתוכניות או הברית בארצות
 Homeland Security’s E-Verify program) תוכניות
 או הקונה עבור שירות ביצוע לצורך מעסיק שהוא העובדים כל את להעסיק שניתן זה מסוג

 ,חוקי באופן ,ללקוחותיו או/ו לקונה מוצרים אספקת
 ובנוסף ;לנדרש בהתאם

 שכותרתו זה בסעיף הכתוב לכל ציות שיאמתו מסמכים יספק ,הקונה של בקשה לפי . 10
 .”ועובדיו הספק"

 :הספק :עסקית פעילות של כלליות הגבלות
 :לא לקוחותיו אצל או הקונה אצל לעבודה שמונו שעובדיו יבטיח (א)

 קבלה ,בראיונות השתתפות כגון) לקונה קשורה שאינה עסקית פעילות בכל יעסקו .1
 או הקונה של בשטחו (עובדים שידול או פיטורים ,לעבודה

 ;הלקוח של
 הדרכה למעט ,הלקוח של או הקונה של בשטחו הספק של לעובדים הדרכות יבצעו .2

 ;העבודה ביצוע כדי תוך הניתנת
 או הקונה של בפעילויות או הלקוח או הקונה שמציעים הטבות בתוכניות להשתתף ינסו .3

 ;הלקוח
 ;הלקוח של או הקונה של הדואר מערכות דרך לקונה קשור שאינו דואר יקבלו או ישלחו .4
 וכן



 חומר או כתוב חומר ,מודפסים חומרים יפיצו או כלשהם מוצרים ישווקו או יפרסמו ,ימכרו .5
 שקיבלו מבלי הלקוח של או הקונה של בשטחו גרפי

 .מהקונה בכתב הסכמה
 :לקוח של או הקונה של בשטחו לעבודה שמונו לעובדיו באשר מהספק דרישות (ב)

 סיום עם להחזיר הספק על הזיהוי תגי את ,אדם כל עבור תקף זיהוי תג מהקונה לקבל יש .1
 ;לעובדיו שניתן המינוי של הפסקה או

 לכל יציית הלקוח של או הקונה של לשטחו סדירה גישה המקבל אדם שכל להבטיח יש .2
 ,הרכב לרישום הדרישות ולכל הקיימות החניה מגבלות

 ובנוסף ,ישנן אם
 ,העבודה למקומות המוגבלים) בלבד המורשים באזורים יישאר אדם שכל להבטיח יש .3

 חירום מצב של ובמקרה ,נוחיות לחדרי ,לקפיטריות
 .(הלקוח של או הקונה של הרפואיים למתקנים ,רפואי
 של בשטחו לעבודה שמונו שעובדיו יבטיח הספק :הקונה של והאבטחה הבטיחות הנחיות
 :לקוח של או הקונה

 ;הלקוח של או הקונה של לשטחו סוג מכל נשק כלי יביאו לא .1
 מסיבות) בפיקוח בחומרים ישתמשו לא והם ברשותם יהיו לא ,יפיצו או ימכרו ,ייצרו לא .2

 הם כאשר אלכוהוליים במשקאות או (רפואיות שאינן
 ;לקוח של או הקונה של בשטחו נמצאים

 הקונה של בשטחו נמצאים הם כאשר שהוא סוג מכל מסוכנים חומרים ברשותם יחזיקו לא .3
 .הקונה של אישור ללא לקוח של או

 שקשור מקרה כל או תאונה של מקרה כל התרחשות על מיידי באופן הקונה את יידע הספק
 כפי) הלקוח נכסי אובדן של מקרים כגון) לאבטחה
 לכדי שהגיעו מריבות ,אלה לנכסים נזק גרימת או בהם נכון לא שימוש ,(להלן מוגדרים שהם
 עותק ללקוח ויספק (הטרדה או תקיפות ,פיזי עימות
 .לעיל שהוזכרו ההתרחשויות את שכללו מקרה דוח או תאונה עת דיווח כל של

 ,מידע נכסי ,מידע משמעו "הקונה נכסי" המונח ,זה סעיף- תת לצורך :בנכסים שליטה
 של רכוש לרבות ,אחר מסוג רכוש או מלאי ,מידע מערכות

 המסופק או אליו גישה מקבלים הספק של שעובדיו (הקונה של לקוחותיו כגון) שלישי צד
 של עובדיו .(בשמו או) הלקוח ידי על הספק של לעובדים
 :הספק

 ;מהקונה אישור ללא הלקוח של או הקונה של משטחו הקונה נכסי את יוציאו לא .1
 שימוש כל על הקונה את ויפצו זו רכש הזמנת של אספקה לשם רק הקונה בנכסי ישתמשו .2

 ;בנכסיו מורשה בלתי
 כי מסכים שהקונה נהלים או כלים ,בתוכניות רק ישתמשו או באינטראקציה יפעלו ,יתחברו .3
 ;שירותים אספקת לצורך נחוצים הם
 ליציאת המפנים טלפון מספרי או פענוח מפתחות ,סיסמאות ,משתמש במזהי ישתפו לא .4
 ;אותם יחשפו או מחשב של חיוג
 כאשר השגחה ללא או מאובטח לא במיקום זה מסוג נכסים ישאירו או יחשפו ,יעתיקו לא .5

 ובנוסף ;הקונה של סודיים בנכסים מדובר
 לקונה ויספקו בה מעורבים היו שנכסיו אבטחה תקרית כל על מיידי באופן לקונה יודיעו .6

 שהנכסים תקרית דוח או תאונה על דיווח כל של עותק
 .בהן מעורבים היו לעיל שהוזכרו
 הספק נתוני ולבדיקת בנכסיו השימוש לבדיקת תקופתיות ביקורות לערוך רשאי הקונה

 .הקונה בנכסי השמורים
 :הספק (א) :הספק של עובדיו על פיקוח

 עלויות להשית מבלי זו רכש הזמנת במסגרת שסיפק העובדים על ויעיל רציף פיקוח יספק .1
 ;הקונה על נוספות

 ופרטי זיהוי לו ויספק הקונה אצל במשימה שיבוצם לפני לעובדיו התמצאות הדרכות יערוך .2
 כל של (הצורך לפי הספק יעדכן שאותם) קשר יצירת

 ;העובדים על מטעמו האחראים



 .(לקונה ולא) לספק להעסקתם הקשורה בעיה כל להפנות שעליהם עובדיו את ינחה .3
 לכאורה שבוצעו לפעולות קשורות הבעיות שבהם במקרים

 שניתן מנת על לקונה מיידי באופן כך על יודיע הספק ,הקונה של עובדיו או הקונה ידי על
 .בעניין הולמת חקירה לערוך יהיה

 :הספק מטעם האחראים (ב)
 היומיומיים ההעסקה ליחסי הנוגעות החלטות בדבר מלאה פיקוח סמכות עצמם על ייטלו .1

 באשר החלטות לרבות ,הספק של לעובדיו הקשורים
 הערכת ,משמעת ,לעבודה קבלה ,להעסקה הנוגעים והתניות תנאים ,שעות ,שכר :ל

 ובנוסף ;זמנים לוחות וקביעת ייעוץ ,פיטורים ,ביצועים
 באיזה וידעו עבודה מקום כל של (נוספים סגירה ומועדי) המתוכנן החופשות לוח את יכירו .2
 .הספק של עובדיו על אלה זמנים לוחות ישפיעו אופן

 בכל נושא אינו שהקונה מסכים הספק ,אחר מנוגד הסכם או אחר ניסוח מכל לגרוע מבלי (ג)
 שעות דוחות יאשר לא ושהקונה לאשר אחריות
 עליהם יחתום ,שעות דוחות יסקור הקונה אם .הספק אצל המועסקים העובדים של כלשהם

 אצל המועסקים העובדים של שעות דוחות יגיש או/ו
 ,הקונה של החיוב אימות מהליך כחלק ,אלקטרוניים באמצעים או ידנית אם בין ,הספק
 הגשה או חתימה ,סקירה כל כי ומסכימים מאשרים הצדדים
 או התחייבות כל תיצור ולא המדוברים השעות לדוחות אישור או הסכמה תהווה לא זה מסוג

 כלפי או הספק כלפי הקונה מצד נוספת מחויבות
 .עובדיו
 הסכם במסגרת התחייבויותיו את ימלא כי בזאת ומתחייב מצהיר הספק :מעביד- עובד יחסי
 נציגיו או מעובדיו מישהו או הוא וכי עצמאי כקבלן זה

 כי לספק ידוע .הקונה עם שהוא סוג מכל מעביד- עובד ביחסי קשורים בעתיד יהיו ולא אינם
 זה הסכם במסגרת לו ישולם כי הוסכם אשר התשלום
 מתקיימים שלא זו הנחה בסיס על נקבע ,לקונה מספק שהוא השירותים או המוצרים עבור
 של המפורשת והסכמתו מעביד- עובד יחסי הצדדים בין

 ,בעתיד זכאי יהיה ולא כיום זכאי אינו מנציגיו אחד כל או מעובדיו אחד כל או הוא כי הספק
 במסגרת הוסכם עליו לתשלום פרט נוספים לתשלומים
 חופשה) כלשהם נוספות הטבות או סוציאליים לתנאים זכאי יהא לא הספק .זה הסכם הזמנת
 פנסיה ביטוח ,פיטורין פיצוי ,בריאות הוצאות ,שנתית

 הספק לו שמספק המוצרים או/ו השירותים בגין נוספת עלות בכל יישא לא הקונה .('וכו
 עליו התשלום ,לפיכך .(וכולי מעביד הוצאות ,לאומי ביטוח)

 הסופית ,היחידה ההוצאה הינו זו רכש להזמנת בהתאם הקונה לבין הספק בין הוסכם
 או המוצרים עבור לספק הקונה יעביר אשר והכוללת
 לענייני דין ובית והיה .זה להסכם בהתאם בעתיד יספק או כיום מספק שהוא השירותים
 כל או שיפוטית סמכות בעל רלוונטי דין בית כל או עבודה
 לקונה סיפק הספק שבו הזמן שבמהלך יקבע ,זה כגון בעניינים לדון המורשה אחר גוף

 מעובדיו למי או לספק הקונה בין נוצרו שירותים או מוצרים
 ערך שווה יהיה לספק לשלם מחויב הקונה שיהיה התשלום אזי ,מעביד- עובד יחסי נציגיו או/ו
 בעבור הספק שקיבל החודשי מהתשלום 50% - ל

 בסיס על שולם לא שהתשלום ובמידה) זה הסכם במסגרת שסיפק השירותים או המוצרים
 התשלום מסכום 50% של תחשיב יתבצע ,חודשי
 לפיו דין פסק ויינתן במידה ,בנוסף .(הרלוונטיים הזמן לפרקי יחולק זה וסכום ששולם הכולל

 לבין הקונה בין בפועל מעביד- עובד יחסי התקיימו
 בגין הקונה ידי על לו הועבר אשר עודף תשלום כל לקונה להחזיר מתחייב הספק אזי הספק

 או ריבית תשלום כל עם יחד ,השירותים או המוצרים
 כלשהו במועד יעלה שהספק במידה .הקונה ידי על לעת מעת לו שולמו אשר הצמדה הפרשי
 לפיה טענה לאחריו או/ו ההסכם ביצוע תקופת במשך
 ,משפטית פעולה כל של למיצוי מוגבל לא אך כולל)הקונה עם מעביד–עובד יחסי לספק יש

 ,הספק מעל הממונה או הישיר המנהל עם התקשרות



 יסודית הפרת העניין יהווה (לנושא בקשר הקונה של אנוש משאבי מחלקת עם התקשרות או
 ההסכם את לבטל הזכות תהא ולקונה זה הסכם של

  __.דין פי על נוסף או אחר סעד לכל וכן מיידי באופן
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