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 תנאים כלליים 

מוצרים או   "( הספק)להלן: "  , רעננה16מרח' התדהר    510628472ח.פ.  ,  בית דקל הנדסה ויצור בע"מ  כל עסקה במסגרתה תספק

 תהיה כפופים לתנאים המפורטים במסמך זה.  "(המזמין "שירותים למזמין )

 תמורה  ה ;המכירה .1

את  יספק  והספק    ,, כהגדרתה בתנאי השימושהמפורטים בהודעת האישור  ספקאת המ  המוצריםאת  רוכש בזאת    המזמין .1.1

   .לתנאים המפורטים להלןבכפוף המוצרים 

בטופס הצעת  בהתאם לקבוע  ,  בפועל הזמנה  השער ההמרה של ביום ביצוע    לפיתשולם בשקלים,    המוצרים  התמורה עבור .1.2

 .  , בתוספת מע"מ כנדרש בדין"(התמורה)להלן: " מחיר

כי   .1.3 להלן  או  כוללת  אינה    התמורהמובהר  מסוכנים  בחומרים  שימוש  רישיונות  התקנה,  שילוח,  )ככל   במוצריםעלויות 

 . תשלום העלויות הנלוותבעל חשבונו  שא  י, המזמין י"(עלויות נלוות)להלן: "  וכיו"ב  הוצאות נסיעה,  ופיקוח  , הדרכההנדרש(

 מוצרים ת זרחה ;בעלותהעברת  ;סיכון העברת  ;משלוח .2

  פי   על)  EX-WORKS  בתנאי  ספקעל ידי ה  ומהספק, כאמור בהסכם זה, יסופקעל ידי המזמין    שהוזמנו ונרכשו  המוצרים .2.1

יתאפשר פיצול  לא  .  במקום ובמועדים שנקבעו בהודעת האישור  INCOTERMS  2021השילוח הבינלאומיים    תנאיב  הקבוע

 . הספק מראש ובכתב בהסכמת, אלא המוצריםבאספקת 

 .  הלהסכם זה, ועל פי כל האפיונים הקבועים ב להודעת האישורלמזמין בהתאם  המוצרים יסופקוהספק מתחייב כי  .2.2

בהודעת האישור    רטיםמפוה  לאפיוניםהמזמין יבדוק בתוך שני ימי עסקים את המוצרים שנרכשו על ידו ואת התאמתם   .2.3

 "(.  תקופת הבדיקה)להלן: "

, המזמין יהא רשאי  בהודעת האישור  יםרטפוהמ  האפיונים  בפועל לבין  ושסופק  המוצריםבין  בכל מקרה של אי התאמה   .2.4

 המוצרים בהחזרת ושילוח . העלויות הכרוכות לתיקון אי ההתאמהבדרישה בכתב  , בתוך תקופת הבדיקהלפנות אל הספק

 יחולו כולן על המזמין. על פי סעיף זה 

 . המוצרים התמורה עבור רכישת מלוא תשלום למזמין מיד עם תעבור המוצרים על הבעלות .2.5

 אחריות מוצר  .3

חודשים ממועד   6ך  משתקופה הקצרה מבין: )א(  על פי הסכם זה ל  שיסופקו על ידו  למוצריםהספק מתחייב ליתן אחריות   .3.1

אובדן    בגין כלת  האחריו.  "(תקופת אחריות)להלן: "  פי הגדרת היצרן המקורי  -או )ב( תוקפו של מוצר עלאספקת המוצרים  

 מהספק למזמין מיד בתום תקופת אחריות.   עבור , תלמוצריםשייגרם או נזק ו/או הפסד ו/

כתב  לספק בהודעה ב  על כך  המזמין יודיע.  האחריות  תקופת  במהלך  מרכיביהם  רכיב  בכל  או   במוצרים  ליקוי  יתגלה  אם .3.2

   .מעת קבלת ההודעה במשרדי הספק ימי עסקים  5הליקוי תוך את יתקן  הספקו

  ם מייעוד  החורג  באופן  במוצרים  שימוש(  ב; )המוצרים   של  סביר  בלאי(  א: )בגין  שנגרם  למוצרים  נזק  כוללת  אינה  האחריות .3.3

  של   ההפעלה  במדריך   הקבועות  והתחזוקה  ההפעלה  הוראות  את  הנוגד  באופן  המוצרים  של  ותחזוקה  הפעלה(  ג) -ו;  הרגיל 

)הספק  להנחיות  בניגוד  או/ו  הנזק  היווצרות  טרם   למזמין  הספק  ידי-על   שסופק  כפיהיצרן/ הספק    פגיעה   או  חבלה(  ד; 

  כל צד שלישי כלשהו.או  המזמיןעל ידי  במוצרים

  אחריותהגבלת  .4

,  רכוש  או /ו  גוף  נזק  לרבות,  או הפסדנזק    ולאחריות בגיןלעיל    3פי סעיף  -כלפי המזמין מוגבלת לאחריות על הספקאחריות   .4.1

לנזק    גרמואספקת המוצרים ו/או השימוש בהם, אשר    עם  בקשרשנעשה במישרין, על ידי הספק    עקב מעשה  ייגרמו  אשר

ו/או רכוש   ו/או לרכושו  למי  או/ו  למזמיןגוף  על סכום השווה לתמורה   בשום מקרה .  מטעמו  אחריות הספק לא תעלה 

   החודשים שקדמו לקרות הנזק. 12במהלך בעד המוצרים  ששולמה
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 רוחני  קניין  זכויות .5

)לרבות, המצאות, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, בין   הרוחני  קנייןב  זכויותכל המוניטין וכל ה .5.1

ו/או בפעילות הקשורה    המוצריםבפיתוחים עתידיים של  ,  ובמפרטים הטכניים  במוצריםאם רשומים ובין אם לאו( במידע,  

או שהוא מחזיק    לספקפי הסכם זה ושייכים  -אינם מועברים על   –  תםומכיר  תם, הפצם, שיווקם, ייצורנם, תכנוםבפיתוח

ו/או למי מטעמו זכויות קנייניות כלשהן מכל מין וסוג    למזמין, כדי להקנות  במכראין    "(. הקניין הרוחני )להלן: "בהם כדין  

 .ן, ככל שניתןרטים הטכניים למעט השימוש ברישיו, ובמפבמוצריםשהוא 

   עליון  כוח .6

  בשליטתו   מצויים  שאינם,  אירועים  או  נסיבות  בשל  נגרם  אשר,  התחייבויותיו  בביצוע  לעיכוב  באחריות  הספק לא יישא .6.1

 לגרוע   מבלי"(.  עליון   כוח"להלן:  )   ההסכם  ביצוע  על  השפעה  להם   יש  ואשר  אותם  למנוע  ו/או  לצפות  היה  ושלא יכול  הסבירה

,  השבתה ,  שביתה,  טרור  מעשה(,  לאו  אם  ובין  הוכרזה  אם  בין )  מלחמה,  היתר  בין,  כולל  עליון  כוח,  לעיל  האמור  מכלליות

  את   למלא   ישוב  הספק.  טבע  ואסונות   אזרחיות   סדר   הפרעות,  סערה,  אדמה  רעידת,  שיטפון,  תאונה,  שריפה מגיפה,  

  תוך,  אפשרי  אינו  הדבר  ואם)  עליון  כוח  של  האירוע  או  הנסיבה  מתום  ימים(  7)  שבעה  וךת,  התחייבויותיו על פי הסכם זה

 (.     סביר זמן פרק

 המזמין הצהרות והתחייבויות  .7

 המזמין מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 הוא קרא את הסכם זה ונספחיו, וכי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהם.  .7.1

. המזמין  המוצרים  ניתנה לו הזדמנות נאותה להשיג את כל המידע לגבי האפשרויות והסיכונים העלולים להשפיע על אספקת .7.2

אי של  טענה  כל  על  בשל  -מוותר  טענה  או  דרישה  כל  לו  תהיה  ולא  אלה  לכל  בקשר  שווא  ומצג  הטעיה  טעות,  התאמה, 

 כאמור בהסכם זה.   המוצריםהסתמכות על אי הבנה של עניין כלשהו הקשור באספקת 

 תבהודע  םכהגדרת  במוצריםלשם עשיית שימוש  הדרושים    כל ההיתרים והרישיונותמי מטעמו  ברשותו וברשות    מצויים .7.3

מוסמכתהאישור רשות  כל  ו/או  דין  כל  פי  על  שימוש ,  עשיית  לשם  המתאים  האקדמי  ו/או  המקצועי  הידע  בכל  והוא   ,

 במוצרים.

 שונות .8

 מכל עסקת רכישה מהספק.חלק בלתי נפרד תנאים אלה מהווים  .8.1

 . הדין מכוח לו הנתונה וז, ניכוי ו/או קיזעכבון זכות כל על בזאת מוותר המזמין .8.2

 .  בכתב יעשהאו התנאה על האמור בתנאים לה  שינוי כל .8.3

,  תקדים  אוו/יו  זכויות  על  ויתור  משום  בה   יהיה  לא,  מסוים  במקרהם אלה  מתנאי  לסטות  מטעמו  מי   ו/או  הספק   מצד  הסכמה .8.4

  אותה   על  כוויתור   תחשב  לא,  מזכויותיו  זכות   של  במועד  ובין  בכלל  בין  הפעלה  אי . אחר  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו  ולא

 .השתק  לטענת בסיס תהווה ולא זכות

,  יפו-אביב  בתלהמוסמכים במחוז    המשפט  לבתי  תהיה  ממנו  הנובע  או  בהסכם  הקשור  משפטי  הליך  בכל  השיפוט  סמכות .8.5

 .  אחר משפט ביתשום ל ולא העניינית סמכותם לפי

 


