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תנאים כלליים לרכש
על אף כל האמור במסמכי הספק ,תנאים אלה יחולו על כל הזמנה ,ובלבד שלא נאמר במפורש
אחרת במסמכי ההזמנה.
.1

הגדרות
במסמך זה ובהזמנה ,על כל חלקיה ,יהיו למונחים הבאים המשמעויות הרשומות בצדם:

.2

"הזמנה" -

כל מסמך או מסמכים הכוללים פירוט של הטובין שיש לספק למזמין,
שנערכו על ידי המזמין על ידי שימוש בכל טופס שהוא ,בין שמצוינת
בו במפורש המילה "הזמנה" ובין אם לאו.

"טובין" -

מוצרים ,ציוד או חומרים אשר יפורטו בהזמנה.

"כי"ל" -

כימיקלים לישראל בע"מ.

"מזמין" -

כל חברה השייכת למגזר כיל מוצרים תעשייתיים ,ובכלל זה חברת
ברום ים המלח בע"מ ,תרכובות ברום בע"מ וטטראברום טכנולוגיות
בע"מ .

"ספק" -

האדם ,יחיד או תאגיד ,אשר אחראי לספק את הטובין למזמין
בהתאם לתנאי ההזמנה.

"קבוצת כי"ל"

כל החברות תחת שליטה ישירה או עקיפה של כי"ל ,ובכלל זה כל
מזמין.

"תאגיד קשור"

כל תאגיד ,למעט המזמין ,השייך לקבוצת כי"ל.

"תנאים כלליים" -

התנאים המפורטים במסמך זה והמהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה,
בין אם צורפו להזמנה ובין אם לאו.

הזמנה ומשלוח
.1.1

.1.1

.1.1

.1.2
.1.0

ההזמנות תהיינה בכתב ,ותועברנה לספק בדואר רגיל ,דואר אלקטרוני ,פקסימיליה,
שליח או בכל אמצעי אחר המאפשר העברתן בכתב .מבלי לפגוע באמור לעיל ,הזמנות
תוכלנה להתבצע בעל-פה ,ובלבד שאושררו בכתב על ידי המזמין .כל הזמנה תכלול
הוראות משלוח והוראות אחרות הנדרשות לביצוע ההזמנה על ידי הספק.
אלא אם יוסכם אחרת ,הספק יאשר בכתב ,באחד האמצעים האמורים לעיל בסעיף
 ,1.1את קבלת ההזמנה  ,וזאת לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים מיום קבלת ההזמנה .בכל
מקרה בו לא תאושר ההזמנה במועד זה ,יהיה רשאי המזמין לראות באותה הזמנה
כהזמנה שנתקבלה ואושרה במלואה על ידי הספק.
כל הזמנה מהווה את ההסכם המלא בין המזמין לספק בנוגע לאספקת הטובין תחת
אותה הזמנה ,והיא מחליפה וגוברת על כל מצג או הסכם אחר ,בין בעל פה ובין בכתב ,
שנעשו בקשר לנשוא ההזמנה.
כל עדכון ,מחיקה או הוספה של טובין אשר צוינו בהזמנה ,או שינויים בתנאי מתנאי
ההזמנה ,יהיו בתוקף רק אם נעשו על ידי המזמין בכתב.
למזמין תהא הזכות לבחון ,לדחות או להחזיר ,על חשבון הספק ותוך מתן הודעה
מוקדמת לספק ,טובין אשר אינם תואמים את התנאים המהותיים של ההזמנה
הרלוונטית (ובכלל זה ,טובין שאינם תואמים את תנאי ההזמנה כאמור ,הנמצאים
במלאי של המזמין או בהעברות)  .במקרה של דחיה כאמור ,יהיה הספק מחויב כלפי
המזמין ,לפי דרישתו של המזמין ,לפעול על פי אחת החלופות הבאות  :א) לבצע החזר
מלא של כל התשלומים שבוצעו על ידי המזמין בקשר לטובין המוחזרים ,לרבות
הוצאות משלוח מתועדות ותשלומים ששולמו לטובת מיסים ,אגרות ,היטלים וכל
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.1.2

היוצא בזה ,או ב) להחליף של הטובין שאינם עומדים בתנאי ההזמנה ,בתוך 10
(חמישה עשר) ימים מיום שקיבל הספק את הודעת המזמין בדבר אי עמידת הטובין
בתנאי ההזמנה כאמור ,לטובין אשר עונים לתנאים המפורטים בהזמנה .בדיקת הטובין
וקבלתם על ידי המזמין לא יגרעו ו/או יפטרו את הספק מחבות כלשהי להפרת תנאי
האחריות על פי התנאים הכלליים או מצג כלשהו שניתן על ידי הספק במסגרת
התנאים הכלליים.
העברת הבעלות .אלא אם נקבע במפורש אחרת בהזמנה ,הבעלות בטובין תועבר בעת
העברת תשלום מהמזמין לספק ,או בעת אספקת הטובין ליעד האספקה שנקבע
בהזמנה ,לפי המוקדם .אלא אם נקבע במפורש אחרת בהזמנה ,העברת האחריות
בקשר לנזקים לטובין או אובדן של הטובין תועבר בעת אספקתם לחצרים של המזמין.

.1.7

מסמכי הספק" .מסמכי הספק" כוללים ,בין היתר ,מחירונים ,לוחות זמנים ,הצעות
מחיר ,כרטיסי עבודה ,חשבוניות ,קבלות ,אישור ההזמנה או כל מסמך אחר המפרט
תנאים המתייחסים לטובין ואשר הוכנו על ידי הספק או הוגשו למזמין .מסמכי הספק,
כיום או בעתיד ,לא יגברו ,יוסיפו או יתקנו בדרך כלשהי את התנאים הכלליים או
הזמנה כלשהי ,וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי הספק ,וייחשבו כנדחים
באופן רשמי על ידי המזמין ללא צורך במתן הודעה או בהתנגדות.

.1.2

ביצוע במסגרת ההזמנה .המזמין אשר הוציא את ההזמנה ,יהיה האחראי הבלעדי
לביצוע התחייבויות אותו המזמין לפיה .אלא אם יוסכם אחרת ,עמידה בלוחות
הזמנים המפורטים בהזמנה בכל הנוגע לאספקת הטובין הינה תנאי יסודי בהתקשרות
בין הצדדים .עם קבלת ההזמנה ,ימסור הספק את הטובין במועד ובאופן שיפורטו על
ידי המזמין בהזמנה או כפי שישונה מאוחר יותר על ידי המזמין בהתאם להוראות
סעיף  1.2לעיל .הספק ידאג כי בכל מסמכי המשלוח וההתקשרויות האחרות עם
המזמין יופיעו מספר ההזמנה וכן המספר הקטלוגי של המוצר או קודים אחרים כפי
שיימסרו על ידי המזמין .היה והספק אינו יכול לעמוד בהוראות הזמנה כלשהי ,לרבות
לוחות הזמנים ,יודיע על כך הספק למזמין באופן מיידי .אספקה ומשלוח של טובין
חלופיים אינה אפשרית אלא באישור מראש ובכתב של המזמין.

 .1.2תנאים לאספקה ומשלוח .תנאי אספקה ומשלוח יקבעו בהתאם לגרסה העדכנית
ביותר של  INCOTERMSהמפורסמת על ידי לשכת המסחר הבינלאומית.
 .1.10הסבת הזמנה .המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,רשאי להעביר ,להסב או להמחות
לתאגיד קשור שלו כל הזמנה שהיא ,ובכלל זה חובותיה וזכויותיו מכוחה ,מבלי לקבל
את אישור הספק .הספק אינו רשאי להעביר ,להסב או להמחות לאחרים הזמנה
כלשהי ,אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ומראש על ידי המזמין .המחאת ו/או העברת
ההזמנה על ידי הספק לא תשחרר את הספק מאחריותו והתחייבויותיו על פי אותה
הזמנה .כל העברה של הספק שאינה על פי תת סעיף זה תהא בטלה.
 .1.11אחריות לנזקים ולאובדן .מבלי לגרוע מאחריותו של הספק בהתאם לתנאים כלליים
אלה /או ועל פי כל דין ,מובהר כי הספק יהיה אחראי לכל עלות ,הוצאה ,אובדן ,תביעה
ו/או חבות אחרת של המזמין ,הנובעת או קשורה לאספקה שלא בהתאם להזמנה או
לתנאים כלליים אלה  ,ובכלל זה עיכוב בשחרור הטובין מהנמל הרלוונטי בשל עיכוב או
מסמכים לא מתאימים ,אריזה מחדש כתוצאה מטובין לא מתאימים וכיוצא בזה.
.3

ביטול הזמנה והחזרת טובין
 .1.1ביטול הזמנה .המזמין רשאי ,בכל עת ומכל סיבה ,לבטל כל הזמנה ,בחלקה או
במלואה ,על ידי הודעה מראש לספק ,והספק ייענה לביטול כאמור בהתאם.
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 .1.1החזרת טובין .במקרה בו במזמין מפסיק את השימוש בטובין מכל סיבה שהיא,
המזמין יהיה רשאי להחזיר לספק את הטובין שבמלאי המזמין ,ובלבד שטובין אלה
עדיין ארוזים באריזתם המקורית ,והספק יזכה את המזמין בזיכוי מלא עבור הטובין
המוחזרים כפי שיוסכם בין הצדדים.
 .1.1אחריות לנזקים ולאובדן .המזמין לא יהיה אחראי לכל עלות ,הוצאה ,תביעה ,נזק ,או
חבויות כלשהם של הספק ,ובכלל זה ,לנזקים תוצאתיים או פיצויים עונשיים או
החזרים ,עבור טובין אשר לא סופקו או שלא נתקבלו אצל המזמין ,או שהוחזרו.
.4

העדר בלעדיות
התנאים הכלליים וההזמנות אינם בלעדיים .המזמין שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם
אחרים לשם אספקת טובין דומים מבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי כלפי הספק,
ואינו נותן לספק מצגים כלשהם לגבי מספר ,תדירות או ערך כספי של הזמנות הטובין אשר
ייעשו על פי התנאים הכלליים.

.5

קבלן עצמאי
באספקת הטובין וקיום התחייבויותיו הנוספות של הספק תחת כל הזמנה ,הספק יפעל כקבלן
עצמאי ולא כסוכן או עובד של המזמין .הספק אינו מוסמך לתת מצג ,הצהרה או התחייבות
כלשהם בשם המזמין או לבצע פעולה כלשהי שתחייב את המזמין ,למעט אם נאמר במפורש
אחרת בתנאים הכלליים .מוסכם ומובהר כי אין בתנאים הכלליים כדי ליצור יחסי שותפות
ו/או שליחות בין המזמין לספק.

.6

תמורה ,מיסוי ואופן תשלום
 2.1תשלום .הספק יגיש למזמין חשבון או חשבונית והמזמין ישלם לספק עבור טובין
שסופקו ,את המחירים המוסכמים בין הצדדים כמפורט בהזמנה ,והכל בהתאם
להוראות כל הזמנה .המחירים הללו יהיו מחירים נטו ללא מיסים ,והמיסים הרלוונטיים
יציינו בנפרד (מיסי מכר וכו') .ביצוע תשלום על ידי המזמין לא יגביל את זכותו של
המזמין לחלוק בשלב מאוחר יותר על חיוב כלשהו או לטעון בשלב מאוחר יותר כי
ההזמנה לא סופקה בהתאם לשביעות רצונו ,וביצוע התשלום לא יתפרש כקבלת הטובין
ללא סייג על ידי המזמין.
 2.1קיזוז .למזמין תהא זכות קיזוז בנוגע לכל אובדן ,נזק ,חבות או תביעה שתהיה לו כלפי
הספק ,כנגד כל תשלום שהמזמין (או כל תאגיד קשור למזמין) חייבים לספק .הספק נותן
בזאת הוראות בלתי הדירות לכל אחד מהתאגידים הקשורים של הספק ,להעביר למזמין
או לתאגיד קשור לו ,עם דרישתו הראשונה של המזמין ,כל סכום ,אם בכלל ,המגיע
למזמין או לתאגיד קשור לו מעת הספק ,והכל מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין או
התאגיד הקשור לו כאמור כלפי הספק.
 2.1מיסים .ככל שהספק לא השיג פטור ממיסים או חבויות לו הוא זכאי על פי הדין החל ,או
לא השיג החזר אשראי ובכלל זה ריבית ,עבור אותם מיסים או חבויות ששולמו ,המזמין
לא יהיה אחראי לתשלום אותם מיסים או חבויות.
 2.2מס ערך מוסף יחול על המזמין ובלבד שהספק ימציא למזמין חשבונית מס או חשבונית
עסקה כדין על סכום הזהה לסכום התמורה במועד המתחייב מהוראות חוק מס ערך
מוסף התשל"ו ,1270-על תיקוניו (להלן " -חוק מע"מ") .בנסיבות בהן עפ"י הוראות חוק
מע"מ חל מועד החיוב במס בגין עסקה זו עם קבלת התמורה ימציא הספק למזמין
חשבונית מס כדין ,במסירה ביד או בדואר רשום ,תוך  12יום מיום תשלום הסכום
הנקוב בחשבון .היה ולא תומצא על ידי הספק למזמין חשבונית מס תוך המועד הנקוב
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לעיל יעוכב תשלום כל סכום שיהיה המזמין חייב לספק עפ"י כל חשבון אחר ,ככל שיהיה
חייב ,עד להמצאת חשבונית כאמור.
.7

התחייבות לטיב והודעות בדבר שינויים
 7.1התחייבות לטיב .מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי כל דין ,הספק מצהיר ומתחייב
כדלהלן:
 7.1.1הטובין והרכיבים הקשורים שיסופקו לפי כל הזמנה יהיו חדשים אלא אם הוסכם
אחרת בכתב על ידי המזמין בהזמנה;
 7.1.1הטובין המסופקים יתאימו למפרט בכל הזמנה רלוונטית ,וכן יעמדו בדרישות
ובסטנדרטים המקובלים אצל הספק ,במקום האספקה;
 7.1.1הטובין יועברו לבעלות המזמין כשהם נקיים ,בין היתר ,מכל שעבוד ,משכון
וחבות למסים;
 7.1.2הספק מתחייב לכך כי שימוש בטובין על ידי המזמין לא יהווה הפרה של כל פטנט
ו/או של זכויות קניין רוחני הנוגעות לטובין;
 7.1מוצרים פגומים או לקויים ותרופות .בנוסף לכל המצגים והתחייבויות של הספק ,היה
והמזמין גילה פגם או ליקוי בטובין כלשהם והודיע על כך לספק ,אזי הספק ,על חשבונו
הבלעדי ,יתקן או יחליף מיידית את הטובין הפגומים או הלקויים ,לפי בחירתו של
המזמין .טובין אשר יוחלפו או יתוקנו על ידי הספק על פי תת סעיף זה ,יזכו לאחריות
מצד הספק על אותו בסיס המפורט לעיל סעיף זה.
 7.1הודעה על שינויים .הספק יודיע בכתב למזמין אם בכוונתו לשנות באופן מהותי את הליך
ייצור המוצר ,לרבות שינויים בחומרי גלם ,מיקום הליך הייצור ו/או האריזה ,ציוד,
בקרת איכות ,שיטות אנליטיות ,מפרט סופי של הטובין ,אריזה.

.8

שיפוי
הספק אחראי ומתחייב לשפות את המזמין או כל מי מטעמו ,עבור כל אובדן ,הוצאות (ובכלל
זה הוצאות משפטיות) ,חבויות ,או נזקים מכל מין וסוג שהוא ,בין אם ישירים ובין אם
עקיפים ,ובכלל זה בנוגע לתביעות הנוגעות למוות ,פגיעה בגוף או בנכס או אחריות מוצר,
הנובעות ממעשה או מחדל של הספק (לרבות תאגידים קשורים לספק ,סוכנים ,עובדים או
לקוחות של הספק הרוכשים את הטובין) תחת תנאים כלליים אלה ,ובכלל זה מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,בקשר עם אי ביצוע של הספק של איזו מבין התחייבויותיו על פי תנאים
כלליים אלה.

.9

ביטוח
2.1

דרישה מזערית .מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,הספק
מתחייב לערוך ולקיים  ,על חשבונו ,לטובתו ולטובת המזמין למשך כל תקופת
השירותים וכן למשך שבע שנים לאחר תקופת השירותים ,ביטוח טובין מקיף בגבולות
אחריות שלא יפחתו מסך של  $0,000,000למקרה ,ובכלל זה ביטוח אחריות מוצר
לרבות ביטוח לנזקים אקולוגיים וסביבתיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל
ובעלת מוניטין ("הפוליסה").

2.1

ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ויכללו סעיף לפיו
מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ,ובכלל זה,
בדבר שיתוף בביטוחי המזמין .כן תכלול הפוליסה הוראה לפיה לא תבוטל ולא
תצומצם במשך תקופת הביטוח ,אלא בהודעה למזמין של  20יום מראש ובכתב.
הפוליסה תכלול תאריך רטרואקטיבי שלא יאוחר מתחילת הפעילות של הספק על פי
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תנאים כלליים אלה .הגבולות הטריטוריאליים וסמכות השיפוט על פי הפוליסה יכללו
את ישראל.
2.1

הספק מתחייב לוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת ,לפי הצורך ,ויהיו בתוקף לאורך כל
תקופת ההסכם .לגבי כל תקופת ביטוח ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף,
מתחייב הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן חתום על ידי
המבטח ומאשר את היקף הכיסוי על פי הפוליסה .הוצאת הפוליסה כאמור ,לא תהווה
אישור שהפוליסה הינה בהתאם להוראות התנאים הכלליים ולא תטיל אחריות או
חבות כלשהי על המזמין ,וכן לא תפחית באופן כלשהו או אחריות או חבות הספק על
פי תנאים כלליים אלה או הדין החל.

 .11סודיות
הספק ישמור בסודיות ויגרום לעובדיו לשמור בסודיות ,כל מידע טכני ,וכן כל מידע הנוגע
לעסקים ולתוכניות פיתוח או פעילות של המזמין ו/או של התאגידים הקשורים למזמין ו/או
כל מידע שהינו תוצאה של עבודת הספק עבור המזמין או התאגידים הקשורים לו תחת כל
הזמנה ,והספק מתחייב לא להשתמש ולגרום לעובדיו לא להשתמש במידע האמור למעט
למרת אספקת הטובין תחת ההזמנות .הספק מתחייב לא לגלות ללא רשות מידע סודי של
אחרים למזמין או לתאגיד קשור שלו .הספק ידרוש מקבלני המשנה שלו תחת הזמנה כלשהי,
לקחת על עצמם את התחייבויות הספק כלפי המזמין על פי סעיף זה .הספק ישמור את עצם
קיומם של תנאים כלליים אלה ואת תוכנם בסודיות מוחלטת למעט וככל שנדרש על פי
הוראות הדין החל ,ובלבד שהספק ייתן הודעה מראש ובכתב למזמין בדבר המידע שהוא
נדרש לגלותו על פי דין כאמור .מובהר בזאת כי כל פרסום או הודעה על ידי הספק בנוגע
לתנאים הכלליים ,כל הזמנה ,הטובין המסופקים תחת כל הזמנה או כל פעילות קשורה,
ייע שו רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת המזמין .למזמין לא תהא כל התחייבות
לסודיות בנוגע למידע שנמסר לו על ידי הספק אלא אם הוסכם במפורש אחרת ,בהסכם
סודיות נפרד .התחייבויות הספק לשמירת הסודיות ואי-השימוש במידע אינה מוגבלת בזמן
ותשארנה בתוקף גם במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא.
 .11מסמכים
מוסכם כי הבעלות בכל התרשימים ,רשימות ,מפרטים ,תוכנה וכל מסמך או חומר אחר
שיסופק על ידי הספק בקשר עם הזמנה כלשהי ,בין שהם בנייר או במדיה אחרת כלשהי ,יהיו
של המזמין .הספק מסכים להמחות את כל זכויות היוצרים בנוגע למסמכים וחומר כאמור,
והספק מוותר על זכות התביעה בגין זכות מוסרית ,לו הייתה.
 .12סימן מסחר
הספק אינו רשאי ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין ,להשתמש בכל שם ,מותג או סימן
מסחר של המזמין או כל תאגיד קשור שלו ,בכל פרסום או צורת תקשורת אחרת עם הציבור,
בכל פורמט שהוא ,וזאת אלא במידת הנדרש לצורך אספקת הטובין.
 .13ביקורת
 11.1הספק ישמור ויחזיק ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,מסמכים ומידע (ובכלל זה
רשומות אלקטרוניות ,ספרי חשבונות ,התכתבויות ,תכניות ,תזכירים ,קבלות וכל
תיעוד של מערכות קשורות) ,הנוגעים לאספקת הטובין תחת תנאים כלליים אלה וכל
הזמנה.
 11.1הספק יאפשר לעובדים או קבלנים של המזמין ,בכל זמן סביר ,לערוך ביקורת או
לשחזר מסמכים ומידע כאמור ולתשאל את עובדיו של הספק בנוגע למסמכים
המוזכרים לעיל ,כפי הנדרש למזמין על מנת לפקח ו/או לוודא( :א) את הדיוק
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וההתאמה של מחיר הטובין ,וכן (ב) את עצם קיומם ויעילותם של הנהלים העסקיים
של הספק ,וכן (ג) את עמידתו של הספק בהתחייבויותיו על פי תנאים כלליים אלה.
 11.1הוראות סעיף זה יחולו במהלך תקופת תוקפם של תנאים כלליים אלה ולמשך שלוש
שנים נוספות מהמועד שתנאים כלליים אלה חדלו להיות בתוקף .בכל עת בה נתגלה
כשל או אי דיוק בביקורת הקשור באספקת הטובין ,יודיע על כך הספק למזמין ,ויפרט
את מקורו.
 .14כפיפות לדין
הספק מתחייב לפעול בכל עת לפי כל דין ,ולקיים את כל ההגבלות וההוראות הקבועות
בדין והקשורות במישרין ו/או בעקיפין באספקת הטובין ,לרבות עמידה בכל החוקים,
התקנות ,התקנים וההוראות הנוגעות לשמירה על איכות הסביבה.
 .15סמכויות שיפוט
 10.1הדין החל וויתור עם חסינות .התקפות והפרשנות של התנאים הכלליים וכל הזמנה
ידונו ויפורשו על פי הדין הישראלי ,בלי התייחסות לעקרונות התנגשות דינים ומבלי
שתחול אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי .אם הספק הינו
רשות ממשלתית או גוף ב בעלות או בשליטה של רשות ממשלתית ,אזי הספק מוותר על
כל זכות לחסינות.
 10.1מנגנון פנימי לפתרון סכסוכים .הצדדים יעשו מאמצים סבירים על מנת ליישב כל
מחלוקת או סכסוך העשויים לעלות באמצעות משא ומתן בתום לב .כל צד ימנה חבר
הנהלה בכיר אשר ישמש כנציג אותו צד בכל מקרה של סכסוך .נציגים אלו ייפגשו
במקום מוסכם על מנת לנסות ליישב כל סכסוך .במקרה שהמשא ומתן בין הצדדים לא
יביא לכדי פתרון מוסכם לסכסוך ,הסכסוך יידון כאמור בסעיף  10.1להלן.
 10.1יישוב סכסוכים .הצדדים מסכימים כי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו תהא
הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאים הכלליים או כל הזמנה.
 .16תיקונים
המזמין יהיה רשאי לתקן בכתב תנאים כלליים אלה בכל עת .מאותו מועד בו יספק המזמין
לספק את המהדורה המעודכנת של תנאים כלליים אלה ,תחול אותה המהדורה המעודכנת
על כל הזמנה עתידית ,אלא אם נאמר במופרש אחרת במהדורה המעודכנת האמורה.
 .17שונות
 17.1הכותרות בהסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד ,ואין להעניק להם משקל בפרשנות
סעיפי תנאים אלה או הזמנה כלשהי.
 17.1במקרה שאחת או יותר מהוראות הסכם זה תפורש כבלתי חוקית או בטלה על ידי בית
המשפט ,קביעה כאמור לא תיגרע מתוקפן המחייב של יתר הוראותיו של הסכם זה
ואילו אותו סעיף שהוגדר כבלתי תקף/אכיף/חוקי ,תחולתו תצומצם עד למידה
המרבית המותרת על פי כל דין .במידה וחלק מתת סעיף יוכרז כבלתי תקף ,בלתי אכיף
או בלתי חוקי  ,יתרת תת הסעיף תוותר בתוקף.
 17.1אי שימוש של המזמין בזכות כלשהי המוענקת לו על פי ההסכם או על פי דין ,לא
תיחשב בשום מקרה שהוא כויתור על זכות ו/או כהסכמה להפרה .כל ויתור ,ארכה או
הנחה מטעם המזמין לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו כדין על ידי
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המזמין .בגל מקרה ,לא ייחשב כל ויתור כאמור כויתור על זכות או הפרה נלווית או
דומה או אחרת.
 17.2זכויות המזמין והסעדים של המזמין ,על פי הסכם זה ועל פי דין הם מצטברים ואין
בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה על פי ההסכם
ו/או על פי דין.
 17.0לפי בקשת המזמין ,ועל חשבונו ,מתחייב הספק לבצע כל פעולה ,ולהפיק כל מסמך,
אותם נדרש המזמין לבצע או להפיק במטרה לקיים מטרת תנאים כלליים אלה או
האמור בהם.
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