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 נטפים – תנאי רכישה כלליים

 הטוביןהסכם נפרד בכתב החל על אספקת  ערכו"( נטפיםונטפים בע''מ )להלן: ")כהגדרתו להלן( אלא אם הספק היקף וקבלה.  .1

הצעתה של נטפים לרכישת טובין ו/או שירותים מהספק )יחד, להלן: אזי ו/או השירותים, והסכם כאמור נחתם על ידי שני הצדדים, 

 הסכםמהווים את האלו,  רכישה כלליים תנאי יחד עם "(הזמנות הרכישה, באמצעות הנפקת הזמנות רכישה )להלן: ""(הפריטים"

לבין נטפים לרכישת פריטים כאמור. כל  "(הספקה )להלן: "המוגדר בהזמנת הרכיש "( בין הספקההסכם)להלן: " הבלעדיהמלא ו

במידה נציג מורשה של נטפים.  אם נעשו בכתב ובחתימתאלא  תקפיםלא יהיו  תנאי ששונה, נוסף או תוקן או כל תיקון בהסכם זה,

והספק מציע תנאי מכירה משל עצמו, אזי תנאים אלו לא יחייבו את נטפים אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת ובכתב על ידי נציג 

ל נטפים לתנאי המכירה של הספק מורשה של נטפים. הסכמה לקבל ו/או תשלום על פריטים על ידי נטפים לא ייחשבו כהסכמה ש

חתימתו של הספק על הזמנת רכישה, או תחילת ביצוע של הזמנת הרכישה מהווה את אפילו אם נטפים מודעת לאותם תנאי מכירה. 

 הסכמת הספק לתנאי רכישה אלו.

, תוך שימוש קפדניתסודיות . הספק ינהג וישמור על המידע הסודי )כהגדרתו להלן( בכללי. א. התחייבות סודיות ופעולות אסורות .2

, ובכל אופן לא פחות מרמת הזהירות שמקבל המידע מיישם על מנת להגן על המידע הסודי הבתעשיי ומקובלתבמידת זהירות סבירה 

"מידע סודי" משמעו מידע סודי או קנייני בנוגע לנטפים או כל תהליך, אמצאה, נוסחה, לקוחות, ספקים או כל סוד מסחרי של שלו. 

( מידע 2יאושר בכתב על ידי נטפים; )( גילויו 1לספק, בתנאי שגילוי מידע סודי כאמור יהיה מותר אם ) שיועבראו  שהועברים, נטפ

( גילויו 3סודי כאמור נמצא בידיעת הציבור או היה ידוע או פותח באופן עצמאי על ידי הספק, שלא באמצעות הפרת הסכם זה; או )

מידע שנים. ב.  5. התחייבות זו תמשיך לחול לאחר סיום הסכם זה לתקופה של דיןכל הוראות פי של מידע סודי כאמור נדרש על 

. למעט מסירת פעולות אסורותלפי בקשה, ובכל מקרה, עם סיום הסכם זה, הספק ישיב את כל המידע הסודי לנטפים. ג. . נוסף

, ימכור או יציע למכירה כל מוצר, יחדשיפתח, יתכנן, ייצר,  ,(reverse engineering) ס לאחורופריטים לנטפים, הספק לא יבצע הנד

. הספק מבין כי כל הפרה של סעיף זה צו מניעהשלגביו קיבל או השיג הספק מידע או יסייע לכל צד ג' לבצע כלל פעולה כאמור. ד. 

כספי. לפיכך, הספק מסכים בזה כי עלולה לגרום נזק מיידי ובלתי הפיך לנטפים, אשר לא ניתן לתקנו באופן הולם באמצעות פיצוי 

הספק ישיג את הסכמתה בכתב של נטפים על מנת לתקן או למנוע את הפרת הסכם זה. ללא מתן ערובה, ניתן לבקש נגדו צו מניעה, 

אלא  בטרם תפרסם את היותו ספק של נטפים, לרבות באמצעות מצגת, פרסום הודעה לעיתונות או כל הודעה לציבור וכיוצא בזה.

כל מידע שהספק  נטפים והספק יחתמו על הסכם סודיות המגדיר את המחויבויות של נטפים כלפי מידע שספק יעביר לנטפים,אם 

 .גלה לנטפים לא ייחשב למידע סודי ויינתן לנטפים ללא כל הגבלה על שימוש של נטפים במידע זהי

רה לנטפים, כל הפריטים יהיו חפים מפגמים בתכנון, חודשים לאחר המסי 24. הספק מתחייב כי לפרק זמן של כלליא. אחריות.  .3

 לדרישות הסכם זה, לרבות יענוויתאימו למטרה שהועידה להם נטפים; כל הפריטים  גבוההבעבודה, בחומרים ובייצור; יהיו באיכות 

משומשים או חומרים לא  קרי,או דוגמאות נטפים; כל הפריטים יכילו חומרים חדשים ) שרטוטיכל מפרטי, ל ביצועים לפי ו/או התאמה

, ללא כל עיקולים, ונקייה בפריטים מלאה(; נטפים תרכוש בעלות , למעט אם שימוש כאמור אושר מראש ובכתב על ידי נטפיםממוחזרים

ים ; כל הפריטים ייוצרו או יסופקו כהלכה ובאופן מקצועי, על פי הסטנדרטים הגבוהו/או זכויות צד ג' כלשהן בפריטים שעבודים,תביעות

יה. ההתחייבויות לעיל הנן בנוסף לכל התחייבויות אחרות, מפורשות או משתמעות, ותמשכנה לחול גם לאחר המסירה, יביותר בתעש

הספק מתחייב כי כל הפריטים, מכירת הפריטים על ידי הספק ושימוש ומכירת  .הפרההבדיקה, הקבלה או התשלום על ידי נטפים. ב. 

מדגם, פטנטים, זכויות יוצרים,  לרבות, ,נה מפרה ולא תפר כל זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא של צד ג'איפריטים אלו על ידי נטפים 

. סעדים"(. ג. זכויות ושעבודיםשעבודים )יחד, להלן: "עיקול ו וןכביעזכות קניינית אחרת של צד ג', לרבות מסחרי או  סודמסחר ו/או  סימני

, אזי בנוסף לסעדים הקיימים על פי החוק החל, נטפים רשאית, על פי כאמור דרישות האחריות ףות סעיהוראבמידה שפריט אינו עונה על 

בחירתה, לדרוש מהספק להחליף את הפריט או לתקנו; להחזיר את הפריט לספק ולקבל את דמי הרכישה; לתקן את הפריט עצמו ולחייב 

לספק, לרכוש פריט דומה בשוק החופשי ולחייב את הספק בכל הפרשי עלויות את הספק בגין עלות התיקון הסבירה; או להחזיר את הפריט 
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במקרים כאמור, הספק יישא בעלויות ההובלה של מוצרים שאינם עומדים  סבירים )לרבות עלויות ייצור ומסירה שהוצאו, אם הוצאו(.

 יפי או המתוקן לחצרי הלקוח.בדרישות האחריות, למתקנו של הספק לצורך בדיקה וכן יישא בעלויות השבת המוצר החל

במועדים ובמקומות סבירים, לרבות  או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  . הפריטים ייבדקו וייבחנו על ידי נטפיםביקורת .4

הספק יספק את כל הסיוע והאמצעים הנדרשים להבטחת שלומם במהלך תקופת הייצור, ובכל אופן, בכל עת עובר לקבלה הסופית. 

קיומה  תקבלו בשלחושבו כאילו נפריטים לא יאשר יעסוק בבדיקות שמתוארות לעיל. או מי מטעמה ם של כוח האדם של נטפים ונוחות

להחזיר לספק פריטים עבור החזר כספי . במידה שנדחו או שיש לתקנם, ניתן )כך במקור( ביקורת ראשונית או תשלום של כל חשבונית של

ההמתנה לקבלת הוראות הובלה  )לרבות חיובי אחסון, בזמן תקן פריטים על ידי הספק ועל חשבונולהחליף או למלא או עבור זיכוי, 

תשלום שניתן לספק על ידי נטפים עבור עבודה עובר לדחייה של פריטים עבור פריטים אשר ידחו מפאת אי , על פי הוראת נטפים. מהספק(

למען הסר ספק, ביצוע ביקורת בהתאם להוראות סעיף זה לעיל  ם.התאמתם למפרט לא ייחשב כהסכמה של נטפים לקבל את הפריטי

 אינה מפחיתה מאחריות הספק לתקינות ואיכות המוצרים בהתאם לתנאי רכישה אלה.

בכל מקרה, נטפים לא תהיה אחראית כלפי הספק או כלפי כל אדם או גוף אחרים, על פי דיני תניית פטור והגבלת האחריות לנזקים.  .5

המקובל, עילות נזיקיות, עילות חוזיות, השתק, רשלנות, אחריות קפידה או כל עילה אחרת, בגין כל נזקים מיוחדים, היושר, המשפט 

עקיפים, נלווים, עונשיים, תוצאתיים או בלתי צפויים או כל נזקים הנובעים מאובדן מכירות, עסקים, רווחים, נתונים, הזדמנויות או 

 הייתה אמורה לדעת אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור.  מוניטין, אף אם נודע לנטפים או אם

כתמורה חלקית להסכם זה, כל זכויות הנובעות מפטנטים, זכויות יוצרים, סודות . העברה לנטפיםא. שיונות. יזכויות קניין רוחני ור .6

ניין רוחני אחרות בכל סמכות שיפוט )יחד, או זכויות ק( moral rights)זכויות מורליות ידע, מסחריים, סימני מסחר, מעגלים משולבים, 

"(, שנוצרו, נהגו, נעשו או יושמו על ידי או עבור הספק, והנוגעות לפריטים, מומחות ומועברות בזאת באופן זכויות הקניין הרוחנילהלן: "

הם מוכרים ישירות לספק ובין  לעובדיו, שלוחיו, קבלניו וספקי המשנה שלו )בין אםגם בלתי הפיך על ידי הספק לנטפים, והספק יגרום 

פותחו באופן עצמאי, ואינם אם לאו( להמחות ולהעביר כל זכויות קניין רוחני כאמור לנטפים, אלא אם זכויות קניין רוחני כאמור )א( 

מנטפים  אמצאתיתמכילים או משקפים סיוע )כספי או אחר(, שיתוף פעולה, תשומות, מעורבות, מאמצי פיתוח, או תרומה יצירתית או 

)ב( אינם משקפים או מסתמכים על מידע קנייני של נטפים, ואינם מהווים שיפור, -או מעובדיה, יועציה, קבלניה או מספקים אחרים, ו

במידה שכל פריט . רשיון לנטפיםב. שינוי או יצירה נגזרת של כל זכות קניין רוחני השייכת לנטפים או מועברת על ידי נטפים בסעיף זה. 

מך על זכויות קניין רוחני שנוצרו, נהגו, נעשו או יושמו על ידי או למען הספק, שאינן מועברות לנטפים על פי סעיף זה )יחד, תמסמשלב או 

לא נצחיים, שיון בלתי חוזרים, י"(, אזי הספק, כתמורה חלקית להסכם זה, יעניק לנטפים זכות ורזכויות הקניין הרוחני של הספקלהלן: "

עולמיים, לרבות זכויות לרשיון משנה, להשתמש, להפיץ, לייבא, לשפר ולמכור זכויות קניין -כללמשולמים ו מתמלוגים,פטורים  בלעדיים,

את המוצרים. כמו כן, נטפים תהיה רשאית להעניק רשיונות במלואם רוחני של הספק כאמור, ככל שיידרש מנטפים על מנת לנצל 

לא יבוצעו שינויים לא מורשים בזכויות הקניין ספק כאמור, בנוגע להפעלת מוצרי נטפים. ג. ללקוחותיה להשתמש בזכויות קניין רוחני של ה

שעובדיו, שלוחיו, קבלניו וספקי המשנה שלו לא( ישפר או ישנה את זכויות הקניין הרוחני של ויגרום לכך הספק לא ) .הרוחני של נטפים

, הספק ממחה ומעביר בכל זאת כאמור יבוצעו יאו שינו , השבחהה ששיפורנטפים מבלי לקבל את הסכמת נטפים מראש ובכתב; אולם במיד

כי עובדיו, שלוחיו, קבלניו וספקי המשנה שלו )בין אם הם מוכרים ישירות לספק או לא(  יגרום לכךבזה באופן בלתי חוזר לנטפים, והספק 

וי כאמור. במידה שאי אלו מההעברות וההמחאות דלעיל הנן, הרוחני בכל שיפור או שינ ןימחו ויעבירו גם הם לנטפים את כל זכויות הקניי

לא בלעדיים, משולמים נצחיים, פטורים מתמלוגים, במידה כלשהי, בלתי תקפות, הספק יעניק לנטפים זכות ורשיון בלתי חוזרים, 

 בזכויות הקניין של נטפים. ועולמיים, לרבות זכויות רשיון משנה, להשתמש, להפיץ, לייבא, לשפר, למכור ולעשות שינויים כאמור 

. על אף כל בדיקות מקדימות, הספק נושא בכל הסיכונים להתרחשות אובדן, נזק או ; בעלותהאחריות לטובין; הסיכון לנזק .7

שא בכל הסיכונים האמורים בנוגע לכל יהספק ישל נטפים.  ת המשלוחהרס לפריטים עד לקבלתם הסופית על ידי נטפים, ביעד קבל
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ר נדחה על ידי נטפים; או )ב( אשר יש לתקנו; אולם בתנאי שנטפים תהיה אחראית אך ורק לנזק שנגרם במתכוון מצד פריט: )א( אש

העברת בעלות על הפריטים עובדי נטפים, הפועלים במסגרת עבודתם. פריטים יישלחו לנטפים על ידי הספק על פי הוראות הסכם זה. 

 נטפים או מי מהחברות הקשורות לה, ביעד הסופי למשלוח הפריטים.תיכנס לתוקפה עם קבלת הציוד בפועל על ידי 

, באמצעות הודעה בכתב או ןחלקבאו תן וללכאת הזמנת הרכש, או שניהם, ב. נטפים רשאית לבטל הסכם זה, כלליא.  ביטול. .8

( אינו מוסר את הפריטים בהתאם לזמני המסירה המפורטים, דרישות הפריטים או הוראות 1באמצעי אלקטרוני, במידה שהספק: )

( אינו מציית באופן קפדני לכל הוראה של הסכם זה או מפר 3( אינו מחליף או מתקן פריטים פגומים על פי דרישת נטפים; )2אחרות; )

רעון או חוק דומה, עושה ירעון, מגיש בקשה לסעד על פי כל חוק פשיטת רגל, חדלות פי( נעשה חדל פ4וי להפר את הסכם זה; )או צפ

( ישנו שינוי מהותי בשליטה או בבעלות 5) ;( כל האמור לעיל או-ה ליהמחאה לטובת נושיו, או מבצע כל פעולה לצורך )או תוך ציפי

( יספק כל חלק של הפריטים שלגביהם הסכם זה לא 1במועד הביטול על פי סעיף זה, הספק: ). ולבמועד הביטבעסקו של הספק. ב. 

( על פי בקשת 3)-כאמור, והפרה ( יהיה אחראי לעלויות נוספות, אם ישנן, לרכישת טובין ושירותים דומים על מנת לכסות על 2בוטל; )

)ג( את כל -פריטים שהושלמו באופן חלקי והים שהושלמו, )ב( כל פריטה: )א( כל את נטפים, יעביר את הבעלות וימסור לנטפים

. מחירי הפריטים שהושלמו חלקית והחומרים הייחודיים ידונו במשא ומתן, אולם בכל אופן, מחירם הייחודיים החומרים והכלים

על פי חוק או מן  יםסעד אחרלא יעלה על המחיר המפורט בהסכם זה. זכויות וסעדי נטפים על פי הסכם זה הנם בנוסף לכל זכות ו

 . היושר

הספק יגן, ישפה ויפטור את נטפים )וכן את נושאי המשרה, הדירקטורים בה, שלוחיה ונציגיה( מפני וכנגד כל שיפוי על ידי הספק.  .9

רחת עו''ד, שכר תביעה, הליך משפטי, הפסד, קנס, נזק )בין אם בפועל, עונשי, תוצאתי או אחר( ועלויות והוצאות קשורות )לרבות שכר ט

: )א( כל הפרה בפועל או לכאורה של כל זכות ושעבוד; )ב( כל -מומחים והוצאות חקירה( וכנגד כל אחריות הנובעת, כולה או חלקה, מ

מצד הספק, עובדיו, נושאי המשרה בו,  מכוון או ברשלנות רבתי, טעות או מחדל רשלני, הפרה מצד הספק של הסכם זה; )ג( כל מעשה

כל תביעה או )ה(  ;כל מעשה או מחדל של הספק, עובדיו או סוכניו בקשר לביצוע של הזמנת רכישהנציגיו בביצוע הסכם זה; או )ד( שלוחיו ו

אין באמור בסעיף זה על מנת להגביל כל תרופה  או הנובעת מכל אחריות, אחריות קפידה או אחריות מוצר בנוגע לפריטים. ,בגין, מסוג

  אחרת לטובת נטפים.

ו או רשלנותו של צד כאמור, לא תיזקף כנגדו במהלך תבשליטתו וללא אשמ מטעמים שאינםאי ביצוע על ידי כל צד ח עליון. כו .10

סיבות כאמור עשויות לכלול מעשי אלוהים או מעשים של אויב הציבור, פעולות ממשלתיות התקופה שבה חלה סיבת אי הביצוע. 

מגיפות, שביתות, חרם סחורות ומזג אוויר קיצוני. כאשר נודע לספק אודות תאונות, פות, )מכוח ריבונות או על פי הסכם(, שריפה, הצ

הספק אינו פטור מהתחייבויותיו בהתאם כל מצב של כוח עליון, בפועל או בכוח, על הספק ליידע את נטפים אודות המצב באופן מיידי. 

ותו או למנוע אותו )לרבות עיכוב באספקה או אספקה לא להסכם זה בעקבות התרחשותו של מצב שניתן היה, באופן סביר, לחז

 מספקת על ידי ספקים אחרים, שינויים בכוח אדם, סכסוכי עבודה או שביתות הכוללים את כוח האדם או ציוד של הספק עצמו(.

ם נתנה את הסכמתה . לא ייעשו כל משלוחים חלקיים או משלוחים של כמויות נוספות, אלא אם נטפירבה לזמן ישנה חשיבותשילוח.  .11

)לרבות  ול, אריזהפבכתב ומראש. כל המחירים עבור הפריטים המופיעים בהסכם זה ייראו ככוללים כל תשלום או עלויות הנוגעות לטי

אחרת בהסכם זה. אלא אם אושר במפורש, מראש נקבע ייצוא, שילוח או הוצאות משלוח אחרות, אלא אם ביטוח, , אריזה בארגזים(

 second -( עבור רמת שירות )קרקעית, אווירית, ביום השני1נטפים, נטפים לא תהיה אחראית לעלויות והוצאות המשלוח ) ובכתב על ידי

dayביום המחרת ,- next day( על מנת 3( שמעבר להוצאות שנקבעו על ידי נטפים; )2בר לרמת השירות למשלוחים שאושרה; )( שמע

( שהוצאו בנוגע לשינוע פריטים בין הספק לבין ספק משנה או כל ספק אחר. נטפים רשאית 4שהספק ישתמש בשיטות שילוח מהירות; או )

להשיב ולקזז או להתאים את התשלום בגין עלויות והוצאות שילוח כאמור, אשר יוצאו על ידי נטפים, ושבגינם נטפים אינה אחראית על 
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פק ישמור, יארוז ויטפל בפריטים כך שהפריטים יישמרו מפני נזק או הסבהעדר הוראות ספציפיות שיינתנו על ידי נטפים,  פי סעיף זה.

  .אובדן בהתאם לסטנדרטים המיטביים הנהוגים בתעשייה

, מטעמי נוחות בכל ןחלקבאו  תןוללכאו את שניהם, ב, זה הסכםאת  את הזמנת הרכש, נטפים רשאית לסייםסיום מטעמי נוחות.  .12

אלקטרוני. במועד הסיום, הספק, במידה שהדבר מעשי ובמועד עליו הורתה נטפים, יפסיק  עת, באמצעות מתן הודעה בכתב או באמצעי

לעבוד ויסיים את ההזמנות התלויות ועומדות על פי הסכם זה, יגן על כל רכוש שבו לנטפים יש או תהיה זכות, ויעביר את הבעלות וימסור 

 המירביתרכש על ידי הספק בנוגע לחלק ההסכם שנסתיים. חבותה לנטפים את כל הפריטים, החומרים או הרכוש האחר המוחזק או שנ

של נטפים עבור פריטים הנוגעים לסיום כאמור, תהיה הסכום היחסי מתוך מחיר ההסכם הכולל, פחות מקדמות או תשלומים אחרים, על 

העבודות בשלבי ביצוע שהוצאו על ידי  סמך המחיר לפריטים שנמסרו או שהושלמו עובר לסיום, והעלויות בפועל )לרבות רווח סביר( עבור

הספק, אשר ניתן לייחסן לחלק ההסכם שנסתיים. לנטפים לא תהיה כל חבות על פי חוק או מן היושר על פי סעיף זה, אלא אם הספק יגיש 

 תביעה מפורטת לנטפים תוך ששה חודשים לאחר הודעת הסיום מצד נטפים. 

ם רשאית להשעות את הביצוע על פי הסכם זה, לשנות את כמויות הפריטים, באמצעות הודעה בכתב, נטפישינוי הזמנות.  .13

להרחיב או לצמצם את דרישות השילוח או לבצע שינויים נוספים במסגרתו הכללית של הסכם זה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות 

)ג( במקום או בתאריך המשלוח, -האמור: )א( במפרטים, בשרטוטים ובמסמכים החלים האחרים; )ב( בשיטת השילוח או האריזה; ו

הביקורת או הקבלה. במידה ששינוי כאמור גורם לגידול בעלות או בזמן הדרוש לביצוע על ידי הספק, אזי יבוצע תיקון הוגן במחיר 

עובר ליישום השינוי. הספק ימשיך לבצע את הסכם זה על פי  , בכתב,או בתנאיו האחרים של הסכם זה, אם נתבקש על ידי הספק

 שינוי מצד נטפים על פי סעיף זה לא יהווה הפרה או מחדל מצד נטפים. דעת השינוי או התיקון. הו

הזמנת רכש, תיאור של הפריטים, כמויות, מחירים ליחידה, מחיר כולל,  יכילו מספר. החשבוניות חשבוניות; תנאי תשלום .14

בלה של מוצרים ויהיה כפוף לתיקונים בשל טעויות, תשלום חשבונית לא יהווה קמסים חלים וכל מידע אחר כפי שתורה נטפים. 

חוסרים, פגמים או מסיבות אחרות. נטפים רשאית לקזז כל סכום שחייבת נטפים כנגד כל סכום שחייב בו הספק או מי מהחברות 

וכנן, )ב( תאריך יחושב החל מ: )א( תאריך המשלוח המת (Discount term) כלפי נטפים. תשלום בנוגע לכל תנאי הנחה שלוהמסונפות 

ייראה כאילו ( Discount term)הנחה  תנאיהמשלוח בפועל, או )ג( התאריך שבו נתקבלה חשבונית תקינה, לפי המאוחר; תשלום על פי 

 המוסד הבנקאינטפים. במידה שהתשלום נעשה באופן אלקטרוני, התשלום ייראה כנעשה כאשר  על ידינעשה בתאריך משלוח הצ'ק 

 . כאשר תהיה לו שליטה בצ'קהתשלום או  של הספק יקבל את

י א"( אשר, אם רלבנטי, יהיה בשיעור הקיים בעת מועד המשלוח, הספק יהיה אחרמע"מ. למעט מס ערך מוסף )להלן: "מסים .15

מס או גוף ממשלתי בקשר עם כל הזמנת רכש. כל תשלום שיעשה על ידי נטפים תחת הת יורשושלום כל המסים שיוטלו על ידי כל לת

ה על ידי נטפים, תספק נתן הבקשיבכפוף לכל דין, והספק, בה מנת רכש יהיה כפוף לניכוי, ניכוי מס במקור או קיזוז כפי שיידרשהז

מסמכי מיסוי הרלבנטים, הנדרשים על מנת למנוע או לצמצם למינימום את אותו הניכוי, ניכוי מס במקור או קיזוז. כל לנטפים את 

ביטוח אשר יספק כיסוי להתחייבויות לצד שלישי בשל ישיג ויחזיק ב. הספק ביטוחהמע"מ של הספק.חשבונית יכלול את מספר תיק 

בטח את נטפים במקרה של פגיעות או נזקים ממין אלו, ויעמוד פגיעה גופנית )אישית( וכן נזק לרכוש בכמויות המספיקות על מנת ל

ק לעובדיו בשל פציעות ומחלות אשר נגרמו בקשר עם העסקתם. בתנאי כל חוק, תקנה או צו אשר יתייחסו למחויבויות של מעסי

 השיפוט בו הספק פועל. יהספק יחזיק בסוגים נוספים של ביטוח הנהוגים עבור חברה הדומה בגודל ובסוג הפעילות לספק באזור

חה על ידי הספק לא תומ ו/או הזמנת רכש . כל זכות או התחייבות על פי הסכם זה; העברה לקבלן משנההמחאות. א. שונות .16

מבלי לקבל את הסכמתה של נטפים בכתב ומראש. נטפים רשאית להמחות או הזכויות ו/או ההתחייבויות על פי הסכם זה, כולן או 

לא יעביר לקבלן משנה את זכויותיו או מחויבותיו תחת הסכם זה ו/או תחת הזמנת רכש ללא הסכמתה של  הספקחלקן, בכל עת. 

על ביצוע כל הוראה או תנאי, או לא תממש כל זכות או זכות יתר על פי  תעמוד. במידה שנטפים לא ויתורב. נטפים בכתב ומראש. 
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המשך תחולת התחייבויות; ויתור על תנאי, זכות או זכות יתר כאמור. ג.  יהוואו אי מימוש כאמור לא  עמידהאזי אי  ,הסכם זה

ב, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1שכנה לחול לאחר ביטול, סיום או פקיעת הסכם זה: . ההתחייבויות על פי הסעיפים הבאים תמעצמאות ההוראות

מכל סיבה שהיא תופרד מהסכם זה, ויתר הסכם  תקפה. כל הוראה בהסכם זה הנחשבת לבלתי אכיפה או בלתי 17-ו 16, 15, 14, 12, 9

מלאה להתקשר בהזמנת הרכש ולבצע את הספק מתחייב כי יש לה את הסמכות ה. ציות לחוקיםסמכות מלאה; זה ימשיך לחול. ד. 

הספק מתחייב ומצהיר כי אף חוק, כלל, תקנה, צו או פקודה חלים של כל  ;בהתאם להזמנת הרכש ובהתאם להסכם זה ומחויבויותי

החוק החל, מדינה, כל משרד או רשות ממשלתיים של כל מדינה, לא הופר במסגרת אספקת הפריטים המוזמנים על פי הסכם זה. ה. 

הסכם זה יפורש, ייאכף ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין של מדינת ישראל. הפורום הבלעדי . ורום בלעדיפ

על אף האמור לעיל  יפו, ישראל. -לכל סכסוך הנוגע בכל אופן להסכם זה או ליחסי הצדדים יהיה בתי המשפט המוסמכים בתל אביב

צו מניעה זמני בכל בית משפט אשר יש לה את הסמכות שיפוט המקומית המתאימה באשר לכל  נטפים תהיה רשאית לנסות ולהשיג

על חוזים למכר תוקף לאמנת האומות המאוחדות  ןיינת. לא CISG-אמנת הו. של נטפים.  זכויות הקניין הרוחני הפרה לכאורית של

בין נטפים והספק הנם של קבלנים עצמאיים. דבר בהסכם  . היחסיםיחסי נטפים והספק. ז. 1980באפריל  11מיום  לאומי-טובין בין

, יחסי העסקה, שליחות או יחסים אחרים בין נטפים לבין הספק ובעלי המניות, ףזה לא יפורש כיוצר שותפות, מיזם משות

סכם זה, ה הוראותהזמנת רכישה לבין הוראות . במידה וישנה סתירה בין סתירהח. הדירקטורים בהם, עובדיהם ו/או יועציהם. 

 על הוראות ההסכם. והזמנת הרכישה יגברהוראות 

  

 

 


