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 .1כללי והגדרות
א .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
ב .נספחים לתנאים:
 .iנספח א' קוד אתי ספקים
 .iiנספח ב' נהלי בטיחות ואיכות הסביבה
כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא תשמשנה כאמצעי לפירוש הוראות ההסכם.
ג.
ד .הזמנה זו הינה בכפוף לתנאים וההתניות הנכללים במסמך זה ולכל הגדרת תכולת עבודה ,SOW -
מפרטים ,שרטוטים וכל מסמך נוסף אשר הועבר על ידי  ,DSITהשייך להזמנה זו וכלול כצרופה בפתיח
הזמנה זו.
ה .ההפניה להצעת הספק ,ככל שקיימת ,הינה אך ורק כמסמך ייחוס עבור הספק בלבד ואינה מהווה כל
מסמך ישים ומחייב לתנאי ההזמנה אלא אם כן נרשם אחרת במפורש בהערות להזמנה .במקרה של
סתירה בין תנאים נלווים אלו ובין תנאים ספציפיים בפתיח ההזמנה ,התנאים הספציפיים יקבעו.
כל תוספת ,עדכון או שינוי מצד הספק בנוסף להזמנה זו ,לא יחייבו אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב
ו.
על ידי  DSITו/או הוספה על ידי  DSITלהזמנה או למסמכים המצורפים כסימוכין.
התחלת ביצוע העבודה על ידי הספק הינה בכפוף להזמנה זו ו/או אישור חתום של הספק ו/או קבלת
ז.
תשלום כלשהו עבור הטובין או כל חלק מהן ,כל אלו ביחד ולחוד מהווים אישור להסכמתו של הספק
בדבר התנאים והתניות המפורטות בהזמנה ,במסמך זה ובכל מסמך אשר צורף על ידי  DSITלהזמנה.
ח .הגדרות
" .iהזמנה" – טופס ההזמנה ,מסמך זה וכל המסמכים המצורפים אליו כנספחים וכן כל מסמך שהתנאים
הכלליים או הנספחים מפנים אליו.
 – "DSIT" .iiדי .אס .איי .טי פתרונות בע"מ.
" .iiiהספק" – האישיות המשפטית כמפורט בטופס ההזמנה אשר אליה מופנית ההזמנה ואשר התחייבה
לבצע את העבודה כהגדרתה להלן.
" .ivהעבודה" – אספקת הטובין ו/או ביצוע השירותים בהתאם להזמנה.
" .vהשירותים" – ההתחייבויות ו/או הפעולות שעל הספק לבצע בהתאם להזמנה פרט לעיצוב ו/או
פיתוח ו/או ייצור הטובין כהגדרתה להלן.
" .viהטובין" או "הפריטים" – הטובין או הפריטים כמפורט בהזמנה.
 .2ביטול מסמכים קודמים וסדר עדיפות בין מסמכים
 2.1הזמנה זו מבטלת כל מסמך ,הסכם או זיכרון דברים ,בע"פ או בכתב הנוגעים לביצוע העבודה למעט אותם
מסמכים שצוין במפורש בהזמנה כי יעמדו בעינם.
 2.2בכל מקרה של סתירה ,ניגוד או אי התאמה בין האמור בתנאים כלליים אלו לעומת האמור בטופס ההזמנה או
כל מסמך אחר שמהווה חלק בלתי נפרד מההזמנה ,סדר העדיפויות יהא כדלקמן :טופס ההזמנה ,התנאים הכלליים
האלו וכל יתר הנספחים המצ"ב לפי סדר הופעתם ,אלא אם נאמר אחרת.
 .3אופן ביצוע ההזמנה ,זמני אספקה וכמויות

marketing@dsit.co.il

טל 03-5313333 .פקס03-5313322 .
כל הזכויות שמורות לחברת די .אס .איי .טי פתרונות בע"מ

רח' רחבעם זאבי  ,2גבעת שמואל5401852 ,
עמוד  1מתוך 10

880-10-60-00-001-Tmplt

 3.1הספק מתחייב לבצע את העבודה בביצוע מקצועי מעולה ,באיכות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאי
ההזמנה.
 3.2הספק מתחייב שלא לשנות ו/או לסטות מתנאי ההזמנה אלא אם כן קיבל אישור של  DSITלכל שינוי כאמור,
מראש ובכתב.
 3.3הספק מודע ומבין כי עמידה בלוח הזמנים הינה רכיב מפתח .הספק מתחייב לעשות כל מאמץ לעמוד
בדייקנות בזמנים המפורטים בהזמנת הרכש.
 3.4הספק מתחייב לאשר את ההזמנה על כל תנאיה ,לרבות את המועד הנדרש ע"י  DSITבהזמנת הרכש עד  5ימי
עבודה משליחת הזמנת הרכש .המועד החוזי לאספקה הקובע הינו המועד שאושר במעמד אישור ההזמנה כל עוד
הוא בהתאם לזמני האספקה הסטנדרטיים ) (Lead Timeהמוסכמים בין הצדדים במידה וקיימים .במידה ולא
התקבל אישור הזמנה מהספק כעבור  5ימי עבודה ייחשב המועד המבוקש ע"י  DSITכמועד החוזי בהזמנה .במקרה
של צפי לאיחור על הספק (1) :להודיע ל DSIT-בכתב על הסיבות לעיכוב ומהן הפעולות אשר הינו מבצע על מנת
לצמצם העיכוב ; ) (2לספק ל DSIT-תוכנית חלופית מפורטת ובה לוח זמנים צפויים לאספקה.
 3.5במקרה שהציוד המוזמן יוכרז בעתיד כמיושן ) (obsoleteבאחריות הספק להודיע ל DSIT-בהתרעה מספקת כדי
לאפשר  Last time buyאו לאתר תחליפים.
 3.6היה והספק אינו עומד בלוח הזמנים המצוין בתנאים המצורפים או כמפורט בהזמנה וכתוצאה מכך  DSITדורש
והספק מבצע משלוחי אקספרס ו/או משלוחים אוויריים ,משלוחים חלקיים ,ו/או שניהם ,אזי הספק מסכים לשאת
בכל חיובי הוצאות המשלוח הנוספים על חשבונו הבלעדי.
 3.7הספק לא ישלח ו/או יספק את הטובין טרם המועד הקבוע אלא אם כן הדבר אושר על ידי  DSITבכתב.
 3.8במקרה והספק שלח את הטובין טרם המועד הקבוע אזי חשבוניות לכיסוי תשלומים לא תשולמנה עד למועד
פירעונן הרגיל לפי המועד המצוין לאספקה.
 3.9הספק לא ישלח ו/או יספק כמויות עודפות מאלו המצוינות על גבי ההזמנה במידה והספק יספק כמויות עודפות
מאלו המצוינות על גבי ההזמנה יישא הספק בכל העלויות הנלוות לרבות עלויות השילוח ,עלויות האחסון ו/או כל
עלות נוספת אשר תחול בגין כך.
 3.10העבודה תסופק בשלמותה בהתאם לתקנים הישימים ,האיכות הנדרשת ,הכמות הנדרשת ובזמן הנדרש והכל
בהתאם להזמנה.
 3.11כל הטובין המוזמנות כפופות לבחינת קבלה סופית/בחינה במקור ולאישורה על ידי  .DSITמשלוחים אשר
ייכשלו על פי בדיקת בחינת הקבלה/בחינה במקור יוחזרו לספק/לא יסופקו לקונה .עבודה או משלוחים פסולים
המוחזרים ,יוחזרו על חשבונו של הספק לצורך תיקון ו/או החלפה ללא דיחוי ,ביצוע התשלום יבוצע לפי שיקול דעתו
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הבלעדי של  .DSITיהיה בנוסף לכל תרופות אחרות על פי דין או הצדק העומדות לרשותו של  .DSITבמקרה של
תשלום מראש ,מוסכם במפורש שתשלום אינו מהווה קבלה סופית.
 3.12לקונה שמורה הזכות לסרב לקבל עבודה אשר סופקה שלא על פי המפרטים המקוריים ו/או מפרטים מעודכנים
שסוכמו בין  DSITוהספק בכתב ו/או שאינן בהתאם לתקנים הישימים ו/או שיוצרו מחומרים שאינם בהתאם
לתקנים הישימים .במקרה כזה שמורה לקונה הזכות להחזיר את הטובין בצורה חלקית או מלאה ו/או לעכב תשלום
בגינה .למרות האמור לעיל DSIT ,רשאי לדרוש מהספק להחליף עבודה זו לאלתר ,ללא כל עיכובים ,בעבודה חדשות
העומדות במפרטים המתאימים והמוסכמים ו/או בתקנים על פי ההזמנה ללא צורך בהחזרת הטובין הקודמות.
 3.13היה ו DSIT -בחרה להחזיר בצורה חלקית ו/או מלאה עבודה שסופקה שלא כהלכה ,אזי בכל המקרים הללו
יישא הספק בכל ההוצאות הכרוכות לרבות הוצאות על אריזה מחדש ו/או הובלה ו/או ביטוחים נדרשים וכל היוצא
בזאת .במידה והספק יבחר שלא לקבל בחזרה עבודה זו DSIT ,רשאי לעשות בהן כרצונו בכל דרך שתיראה לקונה
כמתאימה ואילו לספק לא תהא כל טענה כלפי  DSIT.היה והספק לא מחליף את הטובין שסופקו שלא על פי
דרישות  ,DSITבעבודה לפי המפרטים שהוסכמו על פי הזמנה זו ,או לפי הסדרים חלופיים המוסכמים הדדית בכתב
בין  DSITוהספק בתוך פרק זמן סביר ,אזי הספק מתחייב לפצות את  DSITבגין כל ההפסדים או הנזקים שנגרמו
לה מכך .האמור לעיל הינו בנוסף לכל הזכויות האחרות המוקנות לו בחוזה או על פי דין.
 3.14הספק לא יספק שוב עבודה שנפסלה או תוקנה טרם השלים את הדרישה לתיקון ואת השינויים וההתאמות
הנדרשות.
 .4איכות הפריטים וטיב השירות
 4.1הטובין ו/או השירותים ,נשוא ההזמנה ,יסופקו ל DSIT-ויהיו מן המין ,האיכות ,הטיב ,המידות ,סוגי החומר,
התיאור והעיבוד ,הכל בהתאם למפורט בהזמנה ואם לא נאמר אחרת יהיו ממיטב איכות החומר ובביצוע מקצועי
מעולה.
 4.2נקבע לפריט כל שהוא תקן רשמי ,תקן זמני או תקן מנחה ,יעמדו הטובין ,ו/או השירותים ו/או העבודה בדרישות
התקן.
האמור בסעיף קטן זה איננו גורע מן האמור בסק'  4.1לעיל ,ואינו גורע מדרישות  DSITכפי שפורטו בנספחים
להזמנה.
 .5המחיר והתשלום
המחירים שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים ,קבועים מראש ,סופיים ומוחלטים ו DSIT-לא תידרש לשלם לספק כל
תוספת ו/או תשלום נוסף ללא אישורה בכתב ומראש )לרבות מסים ,היטלים ,תשלומי חובה ,פיחותים והתייקרויות(.
המחיר בהזמנה כולל ,בין היתר ,הוצאות ההובלה ,בדיקות טובין ,הוצאות במסגרת אחריות מוצר ,אריזה ,חומרים,
עבודה ,מסים ובכלל כל תשלום ו/או הוצאה אחר/ת הקשור/ה להזמנה.
 .6פיקוח
 6.1נציגים שיוסמכו על ידי  ,DSITיהיו רשאים לפקח על ביצוע העבודה ובכלל זה לבדוק את התכנון ,תהליכי
הייצור ,רמת התכנון והייצור ,טיב החומרים וקצב ביצוע העבודה ולהיות נוכחים בכל הניסויים והבדיקות .הספק
יאפשר לנציגי  DSITלבצע את הפיקוח האמור ולסייע להם ,להתיר כניסה לנציגי  DSITלמקום בו נעשית העבודה
ולכל מקום בו נמצאים נכסי  ,DSITוכן למקום שממנו מובאים חומרים וציוד כלשהו הקשורים בביצוע העבודה.
 6.2לא יהיה בזכות הפיקוח כאמור בסק'  6.1דלעיל ובשימוש בסמכויות  DSITונציגיה בהתאם להוראות סעיף זה,
בכדי להטיל על  DSITהתחייבות או אחריות כלשהי או בכדי לפטור את הספק מכל אחריות או התחייבות כלשהן.
 6.3הספק ידווח ל DSIT-על ההתקדמות בביצוע העבודה ו/או על תקלות בביצוע העבודה ,ככל שיתבקש ובצורה
ובאופן ש DSIT-תבקש ,ועל האמצעים בהם הוא נוקט או מתכוון לנקוט ,על מנת להתגבר על התקלה.
 6.4הספק אחראי לכך שבהתקשרויות עם קבלני המשנה שלו ככל שאלה אושרו ע"י  DSITמראש ובכתב שהוראות
סעיף זה וכן דרישות פיקוח אחרות המפורטות בהזמנה ובמסמכים ישימים יכובדו ,בשינויים המחויבים ,גם על ידי
קבלני המשנה ויחייבו אותם.
 .7בדיקות קבלה וביקורות איכות

marketing@dsit.co.il

טל 03-5313333 .פקס03-5313322 .
כל הזכויות שמורות לחברת די .אס .איי .טי פתרונות בע"מ

רח' רחבעם זאבי  ,2גבעת שמואל5401852 ,
עמוד  2מתוך 10

880-10-60-00-001-Tmplt

 7.1במקרה שלא קיימים סטנדרטים מסוימים בקשר לביקורת איכות של הפריטים בהתאם להזמנה ,יעבוד הספק
בהתאם למהדורה העדכנית של ת"י  9001ויבצע את העבודה בקשר להזמנה בסטנדרטים של איכות ברמה מעולה כפי
שהם נהוגים לפריטים ו/או לעבודה מסוג הפריטים /העבודה אשר בהזמנה.
 7.2הספק מאשר ומתחייב כי הטובין ו/או מרכיבי העבודה אשר יסופקו בהתאם להזמנה יהיו חדשים ולא מחודשים
או מתוקנים ,אלא אם הוסכם במפורש אחרת ע"י .DSIT
 7.3בדיקות קבלה ו/או ביקורת איכות לטובין יערכו כמפורט בהזמנה .בהעדר הוראות מפורשות בהזמנה בדבר
ביצוע בדיקות כאמור או אחת מהן ,רשאית  DSITלבדוק את הפריטים המוזמנים או כל חלק מהם לפני מסירתם ל-
 DSITו/או בשעת מסירתם ו/או לאחר מסירתם לפי שיקול דעתה ובמקרה שמתגלה כי הפריטים או כל חלק מהם
אינו/ם עונה/ים על אחד מתנאי ההזמנה ,תהיה  DSITרשאית לדחות את הפריטים וזאת בנוסף לכל סעד המוקנה
לה על פי תנאי ההזמנה ו/או על פי כל דין .עמידת הפריטים בתנאי ההזמנה הינה מעיקרי הסכם זה.
 DSIT 7.4רשאית למנות נציג/ים אשר יהיה/ו נוכח/ים מטעמה בעת ביצוע בדיקת קבלה והספק יתאם את מועד
ביצוע הבדיקה עם .DSIT
 7.5עם סיום ביצוע בדיקת הקבלה ,וכאשר תוצאותיה חיוביות ,ינפיק הספק תעודת התאמה ) Certificate of
 (Complianceאו תעודת בדיקה ) (Certificate of Testלפי העניין ,אשר תיחתם על ידי נציג  DSITועל ידי הספק.
מקום בו בוצעה בדיקת קבלה שלא בנוכחות נציג  DSITכמפורט בסעיף  7.4לעיל ,ישלח הספק ל DSIT-את תעודת
הקבלה יחד עם מידע בנוגע לבדיקת הקבלה המוכיח כי בדיקת הקבלה הושלמה בהצלחה .נציג  DSITיחתום על
תעודת הקבלה או ידחה אותה תוך ) (30שלושים יום מיום קבלת תעודת הקבלה .במקרה של דחייה תפרט  DSITאת
נימוקיה בהודעת הדחייה לספק.
אין בקבלת תעודת הקבלה על ידי  DSITבכדי לפטור את הספק מאחריות בהתאם לתנאים הכלליים האלו ואין בהן
בכדי למנוע את דחיית הטובין על ידי .DSIT

בלמ"ס
רגיש עיסקית
 7.6מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לבקשתה של  DSITיהיה הספק חייב לדחות את בדיקת הקבלה מבלי שהדבר
יזכה אותו בתשלום כלשהו עקב הדחייה כאמור.
 7.7התגלה פגם בטובין/בעבודה במהלך ביצוע בדיקת הקבלה DSIT ,לא תהא מחויבת לחתום על תעודת הקבלה
והספק לא יהא רשאי לחתום עליה .במקרה הנ"ל ,יתקן הספק על חשבונו את הפגם או יחליף את הטובין/העבודה
לשביעות רצונה של  ,DSITתוך זמן סביר.
 7.8מסירת הטובין לא תחשב כשלמה ותקפה אם הטובין לא עברו את בדיקת הקבלה בהצלחה לשביעות רצונה של .DSIT
 7.9הספק יגרום בהתקשרויות עם קבלני המשנה שלו ככל שאלה אושרו ע"י  DSITמראש ובכתב שהוראות סעיף זה
וכן דרישות איכות אחרות המפורטות בהזמנה ובמסמכים ישימים יכובדו ,בשינויים המחויבים ,גם על ידי קבלני
המשנה ויחייבו אותם.
 7.10ביצוע תשלום כל שהוא ע"ח התמורה לפני ביצוע בדיקות קבלה ו/או ביקורת איכות ו/או בדיקות כאמור בסע' 7
זה אינו מהווה אישור של  DSITלתקינות הפריטים ו/או ויתור של  DSITעל ביצוע בדיקות קבלה ו/או ביקורת
איכות ו/או בדיקות אחרות ו/או כל זכות אחרת המוקנית לה על-פי ההזמנה ו/או על-פי כל דין.
.8מסירת הטובין
 8.1הספק יארוז את הפריטים לפי התקן המקובל לאריזת הפריטים או פריטים מאותו הסוג ובהעדר תקן -לפי הנוהג
המסחרי המקובל ביחס לאריזת אותם פריטים אלא אם מוסכם אחרת עם .DSIT
 8.2הספק ימסור את הפריטים ל DSIT-במקום המצוין בחזית טופס ההזמנה במועד/ים הקבוע/ים בהזמנה .המסירה הינה
מעיקרי ההזמנה.
 8.3הפריטים יימסרו ל DSIT-בצרוף תעודת משלוח וחשבונית אשר תפרט את מספר ההזמנה ומספר היחידות המסופקות,
ובצירוף תג שמיש או  ,COCהכל כפי הקבוע בהזמנה.
 8.4אין בקבלה או דחייה של הטובין או חלק ממנו על ידי  DSITבכדי לפגוע ו/או לגרוע מהתחייבויותיו של הספק או
בזכויותיה של  DSITבהתאם להזמנה.
 8.5התמורה בגין ההזמנה מהווה את התמורה הכוללת והסופית לרבות אריזת הטובין ,במיכלים המתאימים לייצוא
במשלוח דרך האוויר ו/או הים ו/או היבשה כפי הנדרש ,שילוט וסימון על פי דרישות  DSITואספקה בהתאם להזמנה אלא
אם תתקבל הנחיה אחרת בכתב מטעם  DSITוכל הנדרש בהתאם לתנאים ודרישות ההזמנה שנקבעו על ידי .DSIT
 8.6מבלי לגרוע מזכויותיה של  DSITעל פי הזמנה זו ,או על פי דין DSIT ,רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל
הזמנה זו בשלמותה או בחלקה ,כאשר ישנו עיכוב באספקה מכל סיבה שהיא ,ובמקרה כזה לספק לא תהיה כל טענה כלפי
 DSITבגין הביטול או תשלומים אחרים כלשהם ו DSIT-לא יחוב בכל תשלום נוסף פרט לתשלום בגין הטובין שסופקו.
 8.7הספק מצהיר בזאת כי מועד האספקה הנקוב בהזמנה זו הינו מהותי וכי הטובין המוזמנות מיועדות להיות משולבות
עם עבודה אחרת שעל  DSITלספק ללקוחותיה .לפיכך הספק מתחייב בזאת לשפות את  DSITבגין הפסדים ו/או נזקים
ו/או הוצאות שיגרמו לקונה עקב כל עיכוב על ידי הספק באספקת הטובין.
 8.8עם המסירה ,בהתאם לתנאי הזמנה זו ,תועבר הבעלות על הטובין ל ,DSIT-ללא כל שעבודים ,תביעות ,חובות או
הגבלות כלשהן.
 8.9תנאי האספקה הינם כפי שמצוין על גבי הזמנה זו ויפורשו בהתאם ל International Commercial Terms 2010-להלן
"."INCOTERMS
 8.10הספק מתחייב לשאת בהוצאות ההובלה בהתאם ל  Incotermsהישימים .הטובין תישלחנה במשלוח אחד אלא אם
ניתנה הוראה על ידי  DSITהוראה אחרת .הטובין תישלחנה על ידי מוביל מורשה על פי הוראות  DSITהמופיעות על גבי
ההזמנה .במקרה שבו חומר האריזה מסופק על ידי  ,DSITהספק יוודא את התאמת החומר לאריזת האספקה ,במועד
קבלת החומר וטרם השילוח.
.9אחריות לפריטים /לעבודה
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 9.1הספק אחראי לכל מגרעת ,קלקול ,אי התאמה ,או כל פגם אחר שיתגלה בפריטים ו/או בעבודה שהוזמנה ו/או
בשירותים שהוזמנו או בכל חלק מהם לרבות אלה הנובעים מטיב החומרים מהם יוצרו ו/או מטיב ביצוע העבודה או
השירות ו/או מאי התאמתם לאיכות ו/או לתכונות ו/או לביצועים הנדרשים כאמור בהזמנה ו/או מפגם בתיכון )הכל
יקרא להלן " -פגם"( ,הכל לפי קביעת  DSITוזאת לתקופה של לפחות ) 24עשרים וארבעה( חודשים ממועד קבלת
הטובין ע"י .DSIT
 .9.2הגבלת הזמן לא תחול והאחריות כאמור בסע'  9.1תהיה בתוקף גם מעבר למועד האמור לעיל אם לא ניתן היה
לגלות את הפגם בבדיקה סבירה .הוראות סעיפים  14 ,13ו 15 -לחוק המכר תשכ"ח  1968 -והוראות סע'  3לחוק חוזה
קבלנות תשל"ד  1974 -לא יחולו על הזמנה זו .כמו כן לא תחול על הזמנה זו כל הוראה אחרת המחייבת את DSIT
לבדוק את הפריטים ו/או את העבודה או להודיע על כל פגם וכן לא תחול על הזמנה זו כל הוראה המגבילה את זכויות
 DSITבמקרה של אי בדיקה או אי הודעה כאמור מעבר למפורט בסעיף זה.
 9.3מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  DSITעל פי הזמנה זו או על פי כל דין ,מתחייב הספק לתקן או להחליף לפי
דרישת  ,DSITועל חשבונו ,כל קלקול ,פריט/עבודה או חלק ממנו/ה שבהם נתגלה פגם ,ולפצות את  DSITבגין מלוא
הנזק או ההפסד שנגרמו או יגרמו לה מחמת הפגם .לא ביצע הספק את התיקון או ההחלפה כאמור בסעיף זה תוך
פרק הזמן כפי שנקבע על ידי  DSITבהודעה לספק )ואשר לא יעלה על שבועיים מיום מתן ההודעה לספק ועד לקבלת
הפריט /העבודה מתוקן/ת או חילופי/ת אצל  ,(DSITתהיה  DSITרשאית לפי שיקול דעתה ,לבצע את התיקון בעצמה
או באמצעות ספק אחר ,והספק יהיה חייב לשפות את  DSITבגין כל הוצאות התיקון וההפסדים שנגרמו לה עקב כך.
הספק יהיה אחראי להובלת הטובין מ DSIT-לספק והחזרתו )במידה שיהיה צורך בכך( .הספק יישא בכל ההוצאות
הכרוכות בביצוע האחריות ויפצה את  DSITבגין כל ההוצאות והפסדים שנגרמו לה עקב הפגם/הליקוי.
 9.4על אף האמור בסעיף  9.1לעיל ,מקום בו הודיעה  DSITלספק כי הטובין הינם עבור לקוח של  ,DSITתחל תקופת
האחריות עם מסירת הטובין ללקוח האמור.
 9.5הפעלת האחריות ע"י  DSITתאריך את תקופת האחריות לתקופה נוספת השווה לפרק הזמן שבין הודעת DSIT
לספק על קיום הפגם /הליקוי ועד להחזרתו/ם של הפריט/ים ו/או עבודה לאחר התיקון/ההחלפה לידי .DSIT
 9.6המסמכים אשר יסופקו ע"י הספק יחד עם הטובין/העבודה יהיו מעודכנים ,מדויקים וללא פגמים ו/או טעויות
והמאפשרים ל DSIT-להפעיל ולתחזק את הטובין כמפורט בהזמנה .עם קבלת הודעה מ ,DSIT-יתקן הספק כל פגם
ו/או טעות במסמכים תוך  30יום.

בלמ"ס
רגיש עיסקית
 9.7האמור בסעיף זה איננו גורע מזכות  DSITכלפי הספק על פי הזמנה זו או על פי כל דין.
 .10נכסי DSIT
 10.1כל חומר גלמי או מעובד וכן ציוד ומכשירים ,ובכלל זה כל טובין שהם לרבות כל מפרט ,שרטוט וידע שDSIT-
מסרה לספק או נשאה בהוצאות רכישתם )להלן" :נכסי  ("DSITהינם ,יהיו ויישארו בבעלותה הבלעדית של DSIT
ואסור לספק להשתמש בהם אלא לצורך ביצוע ההזמנה .הספק יאחסן את נכסי  DSITבנפרד ובצורה נאותה ויסמנם
באופן המאפשר לזהותם כרכוש .DSIT
 10.2קבלת נכסי  DSITעל ידי הספק תשמש הוכחה מכרעת כי היו בעלי איכות טובה ומתאימה לצורכי ביצוע ההזמנה,
אלא אם כן הודיע הספק אחרת תוך  10ימים מיום קבלת נכסי  DSITלידיו ,והמציא תוך תקופה זו הוכחות לשביעות
רצונה של  DSITלביסוס טענתו.
 10.3הספק אחראי כלפי  DSITלנכסי  ,DSITלשמירתם ולאחזקתם התקינה ,ולכל אבדן או נזק לנכסי ) DSITלמעט
פחת ובלאי רגילים וסבירים הנובעים משימוש שהספק היה רשאי לעשות בנכסי  (DSITתהיה הסיבה לכך אשר תהיה,
בין אם הדבר נגרם ברשלנות הספק ובין אם לאו ,בין אם הנזק נגרם על ידי הספק עצמו או על ידי עובדיו ובין אם נגרם
על ידי צד שלישי כלשהו.
 .11ידע של DSIT
הסדרת זכויות הידע של DSIT
"ידע" – כל מידע טכנולוגי ,מסחרי או אחר ,סודות מסחריים ,זכויות קנייניות אחרות ,אשר יכול לכלול ,מבלי לגרוע
מכלליות ההגדרה לעיל ,המצאות ,פטנטים )בין אם רשומים ובין אם לאו( ,בקשות לפטנטים ,רישיונות ,מדגמים )בין
אם רשומים ובין אם לאו( ,תגליות ,טכניקות ,שיטות ,נתונים ,מידע הנדסי ,מידע ביולוגי וכימי ,מידע לגבי תהליכי
ייצור ,שיטות ייצור ,שיטות בדיקה ,מפרטים ,שרטוטים ,תרשימים ,תדפיסים ,רשימת חלקים ,ידיעות ,תוכניות,
סיסמאות ,סמלים ,צופנים ,שיפורים ,שכלולים ,המצאות ,מידע ,רעיונות ,שמות מסחריים ,פרטים וכל מידע אחר בין
אם המידע בכתב ,בע"פ או בכל מדיה מודפסת ,אופטית ,אלקטרונית או אחרת.
"ידע קודם" – ידע שהיה קיים בידי צד להסכם או ידע שרכש ,קבל או פיתח שלא במסגרת הזמנה זו.
"ידע חדש" – ידע שפיתח הספק במסגרת הזמנה זו ו/או כתוצאה ממנה.
"קניין רוחני" – קניין רוחני על צורותיו השונות ,לרבות ידע ,רעיונות ,המצאות )בין שהן כשירות פטנט ובין אם לאו(,
פטנטים ,בקשות לפטנטים ,זכויות יוצרים ,מדגמים וכו'.
 11.1זכויות בעלות של  DSITבידע הקודם
כל ידע קודם אשר נמסר ע"י  DSITלספק יישאר בבעלותה של  .DSITכל ידע קודם של הספק יישאר בבעלותו.
כל הזכויות ,לרבות זכויות הקניין הרוחני בידע החדש ,תהיינה שייכות בלעדית ל .DSIT-למען הסר ספק DSIT ,תהיה
רשאית להשתמש בהם לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן ,לרבות להעתיק ,לשנות להפיץ ולהרשות שימוש בהם.
הספק יהיה רשאי לעשות שימוש בידע הקודם של  DSITובידע החדש אך ורק למטרת ביצוע ההזמנה ולא לכל מטרה
אחרת .לספק אין ולא תהיינה כל זכות ו/או דרישה ,ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם הזכויות ,לרבות זכויות קניין
רוחני ,בידע החדש ו/או בידע הקודם של .DSIT
מוסכם כי כל הזכויות בידע החדש הן בבעלות  DSITולספק לא תהיינה טענות בנוגע לבעלות על הידע.
הספק מתחייב לסייע ל DSIT-בכל דרך להגן על זכויותיה ויסמן את הידע הקודם והחדש כרכוש  DSITוישמור עליו
כמפורט בסעיף  12להלן.
 11.2רישיון ל DSIT-על ידע קודם של הספק
הספק יעניק ל DSIT-רישיון ,עולמי ,שאינו בלעדי ,לשימוש בידע הקודם של הספק בנושא ההזמנה והרלוונטי
להזמנה ,ככל שדרוש למימוש תוצרי ההזמנה בכל תחום שהוא ,לרבות פיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרים ו/או
טכנולוגיה .הרישיון אינו ניתן לביטול ,אינו מוגבל בזמן ,ניתן להעברה לצד ג' וניתן להעניק מכוחו רישיונות משנה.
בתמורה לרישיון הנזכר לעיל ,תשלם  DSITלספק תמורה כפי שתסוכם בין הצדדים ,הכול כפי שיוסכם בין הצדדים
בתום לב ובהתאם למקובל בשוק.
.12שמירת ידע של DSIT
 12.1הספק אחראי כלפי  DSITלשמירת הידע של  DSITכמפורט בסעיף  11לעיל ולאחזקתו התקינה ,וכן על ידיעות
ומסמכים הקשורים לביצוע הזמנה זו ,שיגיעו אליו תוך כדי או עקב ביצועה.
 12.2תשומת ליבו של הספק מופנית בזה לסעיף  118לחוק העונשין בדבר גילוי בהפרת חוזה ולסעיף  119לחוק
העונשין בדבר גילוי בהפרת אמון ולכך שהפרת הוראות סק'  11.2לעיל עלולה להוות עבירה על סעיפים אלה.
 DSIT 12.3רשאית בכל עת ליתן לספק הוראות בדבר כללי בטחון או סידורי בטחון להבטחת קיום האמור לעיל.
 12.4הספק מתחייב להביא את האמור לעיל לידיעת כל אחד מעובדיו לרבות קבלני המשנה והוא יהא אחראי לכך
שאלו ישמרו על סודיות כאמור בסעיף זה.
 .13החזרת נכסי וידע DSIT
 13.1עם סיום ביצוע ההזמנה או עם ביטולה מכל סיבה שהיא או לפי דרישת  ,DSITהמוקדם מביניהם ,יחזיר הספק
ל DSIT-על חשבונו ,מיד ,הכל לפי הענין ,במקום ובמועד שייקבע ע"י  DSITומבלי שתהיה לספק זכות קיזוז או זכות
עיכוב ,את כל נכסי  DSITוכן את ידע  DSITשנמסרו לו ו/או מצויים בחזקתו כשהם במצב תקין ,טוב וראוי לשימוש.
 13.2במקרה של ביטול חלקי או צמצום ההזמנה יפעל הספק כאמור בסעיף  13.1לגבי אותם נכסי  DSITואותו ידע
 DSITאשר לאור צמצום ההזמנה או ביטולה החלקי אין לו כל צורך בהם.
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 .14שינויים לפי דרישת DSIT

בלמ"ס
רגיש עיסקית
 14.1גורם מוסמך ב DSITרשאי לדרוש שינויים בעבודה בכל עת לפני השלמת ביצועה וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב
לספק שתפרט את מהות השינוי הנדרש.
 14.2תוך ) 5חמישה( ימים ממועד משלוח הודעת השינוי ,יודיע הספק ל DSIT-בכתב ,באם לשינויים השפעה על תנאי
כל שהוא בהזמנה ויפרט את עמדתו ודרישותיו.
 .15פטנטים וזכויות יוצרים
 15.1הספק מצהיר ומתחייב בזה כי שימוש בפריטים ו/או בידע שפותח על ידו במהלך ביצוע העבודה אינם מפרים
זכויות פטנט ו/או זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או כל זכות קניינית אחרת של צד ג' וכי הוא הבעלים או בעל
רישיון או כי יש לו את הזכות לעשות שימוש בכל הפטנטים ו/או זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או כל זכות
קניינית אחרת הדרושים לצורך ביצוע העבודה ו/או ההזמנה.
 15.2הספק יפצה את  DSITואת לקוחותיה ,בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא )כולל הוצאות
משפטיות ושכ"ט עו"ד( שיישאו בהם עקב הפרת אחת או יותר מההתחייבויות המפורטות בסק'  15.1לעיל.
 15.3הספק ידאג לכך שגם במקרה של תביעה בנושא זכויות יוצרים ,ל DSIT-וללקוחותיה תהא הזכות להמשיך
לעשות שימוש ,להחזיק ולמכור את הטובין.
לחילופין ,הספק יחליף את הטובין שבהפרה בטובין זהים אשר אינם מפרים; או
ישנה את הטובין כך שהם לא יפרו עוד זכויות של צדדים שלישיים ,באופן בו יספק טובין מאותו סוג; או
יחזיר ל DSIT-את כל הסכומים אשר שילמה לספק.
 .16זכויות  DSITבגין הפרה
 16.1כל אימת שהספק לא יעמוד באחת או יותר מהתחייבויותיו שבהזמנה ,רשאית  DSITלבטל את ההזמנה ,כולה
או מקצתה ,לפי שיקול דעתה .האמור לעיל אין בו כדי למנוע מ DSIT-כל סעד אחר ו/או נוסף לו היא זכאית על פי
תנאי ההזמנה ו/או על-פי כל דין.
 DSIT 16.2תהא רשאית כמו כן לבטל את ההזמנה לאלתר במקרה של פשיטת רגל של הספק ,בקשה לפשיטת רגל
ו/או בקשה להקפאת הליכים ,פירוק הספק או בקשה לפירוק שהוגשה כנגד הספק ו/או בכל מקרה אחר המעיד על
חדלות פירעון של הספק.
 16.3מבלי לפגוע בזכויותיה של  DSITוהתרופות העומדות לה לפי תנאים אלו ו/או לפי כל דין ,באם ביטלה  DSITאת
ההזמנה עקב הפרה של הספק ,לא יהא זכאי הספק לכל תשלום נוסף בקשר להזמנה והספק ישיב ל DSIT-כל סכום
שקיבל מ DSIT-על חשבון הזמנה זו ,בתוספת ריבית צמודה בשיעור של  7%לשנה מיום התשלום לספק ועד להשבתו
בפועל ל.DSIT-
 16.4במקרה של ביטול ההזמנה כולה או חלקה ,תהיה  DSITרשאית להזמין את אותו חלק של העבודה שבוטל אצל צד
ג' ולחייב את הספק במלוא העלות של העבודה שהוזמנה אצל צד ג' וכן במלוא ההוצאות שנגרמו כתוצאה מכך לDSIT-
לרבות נזק/ים ו/או ההפסד/ים מכל מין וסוג שהוא.
 16.5בכל מקרה של פיגור בעמידה בלו"ז ישלם הספק ל DSIT-קנסות פיגורים כמפורט במסמכי ההזמנה וזאת מבלי
לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרת אשר תעמוד ל DSIT-לפי תנאים כלליים אלו ו/או לפי כל דין.
 16.6הספק ידווח ל DSIT-בכתב על כל פיגור בעמידה בלו"ז ו/או אפשרות לפיגור בעמידה בצרוף הסיבות לכך ,המועד
המשוער לעמידה בהתחייבות שבפיגור ,וזאת מיד לכשייוודע לו דבר הפיגור ,ועל האמצעים שבכוונתו לנקוט על מנת
להתגבר על הפיגור DSIT .רשאית לדרוש מהספק לפי שיקול דעתה הבלעדי כי הטובין יסופקו בכל אמצעי תחבורה
מהיר על חשבון הספק.
 .17ביטול ההזמנה לפי שיקול דעת DSIT
 DSITרשאית ,במקרה בו הספק לא עמד בהתחייבויותיו כלפיה בהתאם לתנאים אלו ,או במקרה בו בוטלה הזמנה
כלפי  ,DSITאו לפי שיקול דעתה ,בכל עת שתמצא לנכון ,לבטל את ההזמנה ,כולה או חלקה ,על ידי מתן ההודעה
בכתב לספק .במקרה כזה יחולו ההוראות הבאות:
 17.1עם קבלת ההודעה יפעל הספק בהתאם לאמור בהודעה.
 17.2הספק יפעל לצמצום הוצאותיו עקב ביטול ההזמנה כולה או חלקה.
 17.3הספק יחזיר ל DSIT-את נכסי וידע .DSIT
 17.4הספק יעביר ל DSIT-לפי דרישתה את הפריטים שייצורם הושלם באופן מלא ו/או חלקי.
 17.5עבור עבודה ו/או פריטים ו/או שירותים שהושלמו וסופקו ל DSIT-תשלם  DSITלספק את המחיר שנקבע להם
בהזמנה .עבור הפריטים ו/או העבודה ו/או השרות שלא סופקו עקב ביטול ההזמנה ,תשלם  DSITאת העלויות
הישירות הסבירות שהיו לספק בפועל עד למועד קבלת הודעת הביטול ,עקב התחייבותו לספקם ל.DSIT-
 DSIT 17.6רשאית לעכב את התשלומים המגיעים לספק על פי סעיף זה עד לקבלת הפריטים ,נכסי  DSITוידע DSIT
שעל הספק להעביר ל.DSIT-
 17.7למניעת ספק מודגש בזה כי הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף עקב ביטול ההזמנה ,כולה או חלקה,
מלבד התשלומים המפורטים בסעיף זה.
 17.8הספק יחזיר ל DSIT-כל תשלום ששולם לו על חשבון הפריטים ו/או העבודה ו/או השירותים שלא סופקו17.9 .
הספק מתחייב לכלול הוראות סעיף זה בהתקשרויותיו עם קבלני משנה שלו.
 .18הפסקה
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במקרה בו  DSITמחויבת לנהוג כך בהסכם אחר מול צד שלישי ,מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  17לעיל DSIT ,תהא
רשאית לדרוש מהספק עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה בכתב להפסיק את ביצוע ההזמנה )את ביצוע העבודה ו/או
ייצור ואספקת הטובין( לתקופה של עד  90יום לאחר שהודעה על הפסקה נמסרה לספק ולכל תקופת זמן נוספת כפי
שיוסכם בין הצדדים והכל בהתאם להסכם מול צד שלישי כאמור לעיל.
במהלך תקופת ההפסקה  DSITתפעל לפי אחת מהחלופות הבאות:
לבטל את ההפסקה בהודעה בכתב לספק; או
לבטל את ההזמנה בהתאם לתנאים הכלליים אלו; במקרה זה יחולו התנאים המפורטים בסעיף  17לעיל ,בנוגע
לתשלום לספק.

בלמ"ס
רגיש עיסקית
 .19קיזוז
 DSIT 19.1רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מן הספק על פי הסכם זה או המגיע לה מן הספק מכוח הסכם אחר
כלשהו או על פי כל דין ,מן הסכומים שהספק זכאי עפ"י הסכם זה DSIT .תודיע לספק על כוונתה לבצע הקיזוז.
 DSIT 19.2רשאית לעכב לספק כספים אשר יעמדו לזכותו מפעם לפעם בקופת  ,DSITוזאת אם הספק לא יעמוד
בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה או בכל הסכם אחר .בגין עיכוב כספים כאמור לא תשולם הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
 .20איסור העברת הזמנה
הספק אינו רשאי להעביר את ההזמנה כולה או מקצתה ,במישרין או בעקיפין לספק אחר וכן הספק אינו רשאי
להתקשר לגבי ביצוע ההזמנה כולה או מקצתה עם ספק אחר ,מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב מ .DSIT-הסכמה
כאמור ,אם ניתנה ,לא תיצור יחסי חוזה ישירים בין  DSITלספק האחר והספק יישאר אחראי כלפי  DSITלביצוע
ההזמנה.
 .21ויתור
שום ויתור ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי צד אחד למשנהו לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של אותו
צד לפי כל דין או לפי ההזמנה ,אלא אם כן ויתר אותו צד על כך במפורש ובכתב .מודגש כי ויתור כאמור יהיה תקף,
אך ורק אם ניתן ע"י מורשי החתימה שחתמו על ההזמנה או על ידי חליפיהם.
 .22אחריות בנזיקין
הספק אחראי לכל נזק ו/או אובדן שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ו/או שימוש בפריטים ,לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם .אחריות זו באה להוסיף על האחריות בנידון המוטלת על הספק על פי כל דין.
 .23ביטוח
 23.1על מנת להבטיח מילוי התחייבויותיו של הספק על פי סעיפים  9ו 20-לעיל ומבלי לגרוע מכל התחייבות נוספת על
פי הזמנה זו ,יבטח הספק על חשבונו את נכסי  DSITבמלוא ערכם בפני כל הסיכונים וכן יבטח הספק את אחריותו
בהתאם להזמנה זו .המבוטחים יהיו בנוסף לספק ,DSIT ,עובדי  DSITוהאנשים הפועלים מטעמה.
 23.2מבלי לגרוע מאחריותו של הספק רשאית  DSITלתבוע מהספק כי לפני עשיית כל חוזה ביטוח כאמור יקבל את
הסכמת  DSITלהיקפו של הביטוח ולשאר תנאי חוזה הביטוח .כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהיה DSIT
רשאית לדרוש כי בביטוח נכסי  DSITיצויין בפוליסה כי כל התשלומים המגיעים לפיה ישולמו במישרין ל.DSIT-
הספק ימציא ל DSIT-לפי דרישה ראשונה את חוזה הביטוח ואת הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים.
 .24הימנעות מייצור פריטים מהסוג שבהזמנה עבור לקוחות אחרים של הספק
הספק מתחייב לא לייצר ולא לספק לכל אדם או גוף אחר זולת  DSITפריטים או חלקי פריטים מהסוג נשוא
ההזמנה ,תוך שימוש בידע  DSITאלא אם כן קיבל אישור לכך מראש ובכתב מאת  DSITובכפוף לתנאים עליהם
יוסכם עם .DSIT
 .25שונות
 25.1ריק
 25.2שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות ההזמנה במקרה מסוים ,לא יהוו תקדים ולא יילמדו מהם
גזירה שווה למקרה אחר.
 25.3עם חתימת הזמנה זו על ידי הצדדים ,בטלים כל מסמך ,הסכם ,הסדר או זיכרון דברים ,בעל פה או בכתב ,הנוגעים
להזמנה ואשר נערכו או סוכמו קודם חתימתה למעט אותם מסמכים שצוין במפורש בהזמנה כי יעמדו בעינם.
 25.4הספק לא ימשכן ו/או ישעבד כל דבר שהוא רכוש .DSIT
 25.5כל הודעה בקשר עם ההזמנה תינתן בכתב ותימסר ביד או בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה; הודעה
שנמסרה בדואר רשום ,תיחשב כאילו התקבלה בידי הצד השני לאחר  72שעות ממועד מסירתה.
 25.6הספק ישיג באחריותו ועל חשבונו את כל הרישיונות וההיתרים והרישיונות להפעלת העסק שלו בכלל ולצורך
ביצוע ההזמנה בפרט.
 25.7בכל מקרה אחריותה המצטברת והכוללת של  DSITבקשר לתנאים הכלליים אלו לא תעלה על סכום ההזמנה
אשר שולם לספק ע"י .DSIT
 25.8כל שינוי מהותי בתהליכי הייצור או תהליך אחר אצל הספק בהקשר לטובין כגון :שינוי מיקום הייצור ,שינויי
תכן ,החלפת קבלן משנה ,שינוי באחד או יותר מתהליכי הייצור או שינוי שיכול להשפיע על האספקות בהיבט FFFS
) (Form, Fit, Function or Safetyמחייב הודעה מראש ובכתב ל.DSIT-
 .26רישיונות יצוא
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 26.1קיום מחויבויות  DSITעל פי הסכם זה מותנה בכך כי הספק יוציא על חשבונו כל רישיון יצוא הדרוש לשם
אספקת המוצרים ל DSIT-ולשימושה של  DSITבמוצרים.
 26.2הספק מתחייב לדאוג על חשבונו להשיג כל רישיון )בין ישראלי ובין זר( ,לרבות רישיונות יצוא המשך (re-
) ,exportרישיונות תיווך וכל אישור אחר ולבצע את כל הפרוצדורות ,מכסיות ואחרות ,הנדרשות לאפשר לDSIT-
לקבל ולייצא ,לרבות יצוא המשך ,את המוצר על ידי  DSITועל ידי לקוחותיה שזהותן נמסרה לספק .בלי לגרוע
מחובות הספק לעיל ,הספק יודיע ל DSIT-בכל עת בנוגע לרישיונות והאישורים הנוספים הדרושים ומצבם .מבלי
לגרוע מן האמור ,הספק ידווח ל DSIT-תוך ) 5חמישה( ימים מקבלת הזמנה זו בנוגע לדיני הפיקוח השונים החלים
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על המוצר ו/או על השירותים )ויציין את הסיווג הרלוונטי למוצר )סעיף ברשימת הציודUSML category ,ECCN ,
וכו'( לרבות תתי סעיפים .במידה והמוצר ו/או השירותים המסופקים על ידי הספק פטורים מרישיון ו/או חופשיים
מפיקוח על יצוא )לרבות יצוא המשך( הדבר יצוין בכתב על ידי הספק .עם קבלת רישיון כאמור ידווח הספק לDSIT-
בכתב על מספר הרישיון והגבלותיו .הספק יצהיר ל DSIT-הצהרות בנוגע לאמור מפעם לפעם על פי בקשת .DSIT
הספק יהיה האחראי הבלעדי לנכונותו ולתוקפו של כל מסמך שיחתם על ידי הספק וישפה את  DSITבגין כל נזק
שיגרם לה בגין כל מסמך כאמור.
 26.3מבלי לגרוע מן האמור בהזמנה זו ,הספק מתחייב בזאת להימנע מאישור או הגשה בכל צורה שהיא ,בין בכתב
ובין בעל פה ,כל צורה של אישור שימוש ו/או משתמש סופיים ללא אישור מפורש של  DSITבכתב ומראש.
 26.4על אף האמור בתנאי האספקה תחת הזמנה זו ,בכל הנוגע לדיני פיקוח על הייצוא ,הספק ייחשב ליצואן עד
לאספקת המוצר ל.DSIT-
 .27שיפוי
 27.1הספק ישפה וישמור על  ,DSITעל לקוחותיו ומנהליהם ,עובדיהם ,סוכניהם ואורחיהם כנגד כל טענות ,תביעות,
חבויות ,הפסדים ,חבלות ונזקים מכל סוג ,לרבות ללא הגבלה ,בנוגע לפציעות או מוות של בני אדם או נזקים לרכוש
לרבות עלויות והוצאות נלוות להם ,שנגרמו על ידי (1) :מעשה או מחדל של הספק ,מנהליו ,עובדיו ,סוכניו ,אורחיו או
ספקיו ,אם במישרין או בעקיפין שמבוצעות כתוצאה מביצוע של הזמנה זו או כל מעשה או מחדל של קבלני משנה או
ספקים של הספק ו/או ) (2העבודה המסופקת להלן ו/או ) (3ההפרה על ידי הספק או קבלני המשנה שלו או מנהליהם,
עובדיהם ,סוכניהם ,אורחיהם או ספקיהם של חוקים ישימים פעולות או תקנות כלשהם.
שיפוי בגין הפרת קניין רוחני
 27.2הספק מתחייב להגן על  ,DSITעל לקוחותיה ,נציגיהם ,מנהליהם ועובדיהם )להלן" :המשופים("
לענין מכל נזק שעלול להיגרם מהפסד ,נזק או חבות )לרבות עלויות ו/או הוצאות כלשהן משניים הנוספים על כך(
שייגרמו מכל הפרה של כל פטנט או זכויות קנייניות אחרות בהקשר לעבודה במסגרת הזמנה זו ,בתנאי שעבודה זו
אינה מיוצרת אך ורק בעקבות תכן אשר סופק לספק על ידי .DSIT
 27.3הספק מתחייב ,להגן על המשופים כנגד כל פעולה ,תביעה או טענה ,של הפרה לכאורה ,ובלבד שהספק ייודע על
תביעה או טענה כאמור מיד לכשהדבר יהיה מעשי .במקרה שהעבודה או חלק הימנה מהווה בחזקת הפרה או השימוש
בעבודה או בכל חלק הימנה נמנע ,הספק ,על חשבונו ,יבצע אחד מהדברים הבאים .1 :ירכוש עבור  DSITאת הזכות
להמשיך ולהשתמש בעבודה או בחלק הימנה;  .2יחליף אותה עם עבודה או חלק הימנה שאינה מפירה;  .3יתאים את
העבודה כך שלא תפר.
הספק לא יהא חב לקונה אך ורק אם הספק יוכיח שכל הפרה או טענה מכך מבוססת על שימוש בעבודה על ידי DSIT
בשילוב עם פריטים אחרים אשר הפרה או טענה לגביהם מכך לא הייתה מתרחשת כתוצאה משימוש רגיל עבורו
תוכננה העבודה.
 .28מחירים ותנאי תשלום
 28.1אלא אם צוין אחרת בהזמנה זו ,המחירים הנקובים בהזמנה זו הם קבועים וסופיים .המחירים כוללים את כל
העלויות בגין הזמנה זו ואינם ניתנים לשינוי או העלאה כלשהם וכוללים את כל המיסים ,אגרות והיטלים.
 28.2על אף האמור בחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז  ,1414הצדדים ניהלו משא ומתן והסכימו על תנאי-
התשלום כמצוין בהזמנת הרכש בין  DSITוהספק .עוד מסכימים הצדדים כי אין בתנאי התשלום משום הרעה בלתי
סבירה וכי תנאים אלו הוגנים לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות.
 .29חלקים ורכיבים בהזמנה
 29.1הספק מצהיר ומתחייב כי בקבלת ההזמנה זו הוא מאשר עם כל משלוח של תוצרים ,כי נעשה שימוש אך ורק
בחומרים חדשים ואותנטיים וכי הם אינם מכילים רכיבים ו/או חלקים מזויפים או כל דבר אחר אשר הינו תחליפי
למוצר המקורי.
 29.2הספק ירכוש אך ורק חלקים/רכיבים אותנטיים ישירות מה  - OEMs / OCMSאו דרך שרשרת ההפצה
המורשית או בעלת הזיכיון של ה  - OEM / OCM .הספק גם מצהיר ומתחייב כי וכי יעמיד לרשות  ,DSITלבקשתה
של  ,DSITאת כל תיעוד הרכישה/רכש מה  - OEM / OCMאו משרשרת ההפצה המורשית או בעלת הזיכיון אשר
מאמת את עקיבותו של כל חלק ,רכיב ,מודול או מכלול של מוצרי או טובין של הספק ל  - OEM / OCMהישים.
לעניין סעיף זה" ,חלקים מזויפים" משמעם יהיה חלק ,רכיב ,מודול ,או מכלול או אספקה שמקורם ,החומר שלהם,
מקור ייצורם ,ביצועיהם ,או מאפייניהם הינם מצג שווא .המונח "חלקים מזויפים" כולל ,אך אינו מוגבל ל)-א(
חלקים שכבר סומנו  /סומנו מחדש לצורך הסוואתם או לצורך הטעיית זהות היצרן) ,ב( חלקים פגומים ו/או חומר
עודף שהושלך על ידי היצרן המקורי) ,ג( חלקים משומשים שנמשכו ,תוקנו או שוקמו ,ומסופקים כ"חדשים" ,או )ד(
חלקים שהגיעו לגבול אורך חייהם.
 29.3הספק יקיים ויתחזק תוכנית למניעת רכיבים ופריטים מזויפים על בסיס ההנחיות המופיעות בתקןAS5553
ובתקן  AS6174בהתאמה .מטרת התוכנית הינה מניעת אספקה של רכיבים או פריטים מזויפים ובקרה על רכיבים או
פריטים אשר זוהו כמזויפים.
 29.4במידה ורכיבים או פריטים מזויפים יסופקו תחת הזמנה זו ,ל DSIT-הזכות להחרים אותם ולהשמידם ,בהתאם
להנחיות תקן  AS6174ו AS5553-ולחייב את הספק בכל ההוצאות הקשורות להחרמה ,השמדה ,הסרה והחלפת
הרכיבים והפריטים .כמו כן ,ל DSIT-תהא שמורה הזכות לעצור תשלומים לרכיבים ופריטים אלו ,לדווח ואף
להעבירם לשלטונות הרלוונטיים.
 29.5הספק יכלול תנאי פרק זה בהתקשרות עם ספקים ככל שרלוונטי.
 .30תוכנה אסורה וקוד פתוח
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סעיף זה מתייחס לאספקות הכוללות מרכיב תוכנה.
"Prohibited License" means the General Public License ("GPL") or Lesser/Library GPL, the
Artistic License (e.g., PERL), the Mozilla Public License, the Netscape Public License, the
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Sun Community Source License, the Sun Industry Standards License, or variations thereof,
including without limitation licenses referred to as "GPL-Compatible, Free Software License."
"Prohibited Software" means software that incorporates or embeds software in, or uses
software in connection with, as part of, bundled with, or alongside any
(1) open source or "free" software, library or documentation, or;
(2) software licensed under or subjects the software to a Prohibited License, or
(3) software provided under a license that requires the delivered software to be licensed for
the purpose of making derivative Supplies or be redistributable at no charge, or obligates
Buyer to make available in any way or accessible to any third party the delivered software, in
any format, or any portion thereof, any products and/or object code and/or source code
formats incorporating the delivered software.
 בשיקול דעתהDSIT  כאשר, מראש ובכתבDSIT  שימוש בתוכנה זו יאושר אך ורק אם קיבל הספק את אישור30.1
- באם ולא התקבל אישור בכתב אזי הספק לא יעשה שימוש ב.הבלעדית עשויה שלא לאשר שימוש בתוכנה מסוג זה
.הסכם זה/ בהקשר להזמנהProhibited License או/ וProhibited Software
, הפסדים, נזקים, לקוחותיה וספקים קשורים חפים כנגד כל תביעה,DSIT  לשפות ולהחזיק את, הספק מסכים להגן30.2
או/ וProhibited Software-הזמנה זו ושימוש ב/ כולל הוצאות סבירות לעורכי דין בהקשר להסכם,הוצאות ועלויות
.Prohibited License
 ווירוסים, נוזקות, פוגענים, מניעת אירוע סייבר.31
 עדכון מערכות ההפעלה.1 : הספק ינקוט בכל האמצעים למיגון המוצרים והמערכות בפני פוגענים ונוזקות כולל.א
 ביצוע תהליך.3 ; בפני ביצוע שינוייםBIOS  חסימה של.2 ;DSIT-בגרסאות האבטחה המעודכנות לפני האספקה ל
 נוזקות לפני משלוח ללקוח כולל תיעוד תהליך הבדיקה והניקוי ודיווח, פוגענים,של בדיקה והסרה של ווירוסים
 בכל מקרה בו. אספקה של מסמך הצהרה על ביצוע הניקוי וממצאי התהליך כחלק ממסמכי המסירה.4 ;הממצאים
או בכל מקום שיש בו השפעה על העבודה/או קבלני המשנה שלו ו/או משרדי הספק ו/יתקיים אירוע סייבר במתקני ו
, גילוי בהיסח דעת, שעות לכל היותר אם מידע כאמור לעיל נחשף לרבות כניסה לא מורשית48 אזי הספק ידווח תוך
. מחיקה או שינוי המידע שלא על פי הנדרש בהזמנה, איבוד מידע,שימוש לא נכון
. על הספק לפעול מידית לחקירת האירוע והסיכונים הקשורים לו.ב
. בביצוע כל חקירה של אופי והיקף האירועDSIT  הספק ישתף פעולה במידה סבירה עם.ג
. הספק יישא בעלויות ביצוע החקירה ותיקון תוצאות האירועים.ד
Conflict Minerals .32
:הספק מתחייב כדלקמן
In its fulfillment of this Order, the Supplier is required to abide by all legal requirements with respect
of Conflict Minerals, including, but not limited to the Conflict Minerals Rule of the US Security and
Exchange Commission. Necessary information to ascertaining Supplier abiding by such requirement
shall be available for presentation to DSIT and/or its final customer within 30 days from DSIT’s
request.
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Forms for reporting Supplier’s fulfillment of the relevant legislation is available on the following web
site: http://www.conflictfreesmelter.org/ConflictMineralsReportingTemplateDashboard.htm
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נספח א'  -קוד אתי ספקים
 .1קוד אתי
 DSITמתחייבת לנהוג ביושרה עסקית מיטבית לרבות בקשריה עם הספק ,יועציו וקבלניו .ההתחייבות של DSIT
לפעול בהתאם לסטנדרטים אתיים הינה גורם חשוב על מנת לאפשר לה לעמוד במטרותיה כמו גם בדרישות העסקיות
בשוק העולמי .שרשרת אספקה אמינה ואתית הינה קריטית לצורך שימור יכולותיה של  DSITלתמוך במטרותיה
ומטרות לקוחותיה .יושרה ,בטיחות ואיכות הינם מרכיבים בסיסיים בפעילות של  DSITולפיכך היא מעודדת סביבה
של שיתוף פעולה עם שרשרת האספקה שלה בתחומים אלה .לקוחות  DSITסומכים עליה כי תעבוד עם ספקים,
קבלני משנה ושותפים עסקיים נוספים ,החולקים ערכים אלה.
 DSITמתחייבת לנהל את עסקיה בהגינות ,באופן הולם ואתי וללא משוא פנים ,לרבות בתהליך קבלת החלטות הרכש שלה.
הקוד להתנהגות עסקית ואתית של  DSITמתעדכן מעת לעת ובין היתר דורשת  DSITמעובדיה לחשוף בזמן אמת
אירועים בהם לבני משפחה ,חברים אישיים או עובדים לשעבר הייתה היכולת להשפיע ,בפועל או לכאורה ,על
החלטותיו העסקיות של  DSITלרבות החלטות הרלוונטיות לרכש .בנוסף דורשת  DSITמעובדיה שיוכלו לקבל
מספקים או ספקים פוטנציאלים רק מתנות ,הוצאות אירוח ותשורות שערכן כספי סמלי בלבד.
 .2התנהגות והתחייבות הספק
על כל פעילותך העסקית בקשר לעבודתך עם  DSITלהיות מבוצעת באופן הוגן ,אתי ותואם להוראות הקוד ,החוק
והתקנות המתאימות .הספק מתחייב לנהל את עסקיו הקשורים בקונה באופן הוגן ,אתי ,ובאופן התואם לכל דין,
לרבות אך לא רק ,אלו הנוגעים לנושאים הבאים:
זכויות אדם


העסקת ילדים
סחר בבני אדם ,לרבות בכפייה או בחוזה עבודה






הטרדה לרבות מניעת הטרדה מינית
מניעת אפליה
שכר והטבות
התאגדות חופשית









חוקים ותקנות למניעת שחיתות ואי מתן שוחד
מדיניות של אפס סובלנות
תשלומים או הטבות בלתי חוקיים ופסולים
בדיקת נאותות
מתנות/מחוות עסקיות
הצעות להעסקה
מרמה והונאה





הגנה על מידע רגיש
שימוש במידע רגיש
אבטחת המידע





ניהול סביבה ,בריאות ובטיחות
שימור משאבי הטבע
הגנה על בריאותו ובטיחותו של העובד





ציות לתקנות חוזים ממשלתיים
מידע על בחירת מקור
שתדלנות





הגנה על מלשינים ואיסור ענישה
תוצאות להפרת הקוד
מדיניות האתיקה




קרה עצמית ודיווח
איש קשר לדיווח

-נוהל העסקה

-מניעת שחיתות

שמירה על תחרות והגבלים עסקייםפיקוח על היצואסחר במידע פניםניגוד ענייניםשמירה על תיעוד מדויקקניין רוחני-שמירה על מידע והגנת הפרטיות

חומרי שיווק ואינטראקציות עם התקשורת-סביבה ,בריאות ובטיחות

דרישות סחר עולמיתציות לכלליConflict Mineralsאיסור על רכיבים מזוייפים-רכש ממשלתי

-ציפיות מתכנית האתיקה

-דיווח חששות
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-זכות לביקורת
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נספח ב'  -נוהל בטיחות ואיכות הסביבה
הספק מתחייב:
 .1למנות מנהל עבודה/אתר/מתקן אחראי באתר ,שיפקח על שמירת הבטיחות ואיכות הסביבה בכל מהלך העבודה.
 .2לבקר מראש במקום המיועד לביצוע העבודות ובסביבותיו ולבחון את דרכי הגישה ואת התנאים והנסיבות הקשורים
בביצוע העבודות כולל טיבן והסיכונים הכרוכים בהן ,ולוודא כי בידו הכלים ,האמצעים ,החומרים ,הכישורים ,הידע
וכוח האדם המתאים לביצוע.
 .3לקבל את כל ההיתרים מהרשויות הנדרשים על פי דין לביצוע העבודות המיועדות (הובלות חריגות ,חומ"ס וכיו"ב(.
 .4לבצע את העבודה תוך נקיטת כללי זהירות ובטיחות בעבודה לפי כל הדרישות על פי דין.
 .5להישמע להנחיות בטיחות ואיכות סביבה של ממונה הבטיחות באתר.
 .6לא לגרום לזיהום סביבתי.
 .7לא לגרום לפגיעה בעובדים ובנוחות הציבור והשכנים ,מעברי הולכי רגל ,תנועת רכבים ,רעש ,לכלוך ,וכיו"ב(.
 .8לא לגרום לפגיעה בתשתיות מים ,דלק ,חשמל ,גז ,תקשורת ,מבנה ,וכיו"ב.
 .9לחתום על טופס "אישור עבודה לקבלן" עם התחלת עבודה ובכל הזמנת עבודה חדשה ,על פי דרישת ממונה
הבטיחות באתר.
 .10למנות ממונה/נאמן בטיחות ואיכות סביבה/מנהל עבודה ע"פ הדרישות של ממונה הבטיחות באתר ו/או על פי דין.
הספק מתחייב לגבי עובדיו כדלקמן:
 .1להעסיק עובדים מיומנים לעבודה המיועדת ,מוסמכים על פי דין ,ומודרכים לבטיחות ואיכות הסביבה.
 .2עובדים אלה יהיו במצב בריאות מתאים לביצוע העבודה .בדיקות רפואיות תעסוקתיות יבוצעו לפי כל הדרישות על
פי דין ותיעוד ישמר ויימסר לנציג  DSITבכל מקרה של השפעה על יכולת ביצוע תפקיד העובד -ובתיאום עמו.
 .3בעבודה מיוחדת שדורשת רישיון או היתר או תעודת הסמכה יעסוק רק עובד מנוסה ומיומן בעל רישיון ,היתר או
תעודת הסמכה בתוקף.
 .4להדריך את העובדים לגבי התחייבויותיהם בנושאי בטיחות ואיכות הסביבה ,לפני כל עבודה באתרי החברה או
מטעמה.
 .5למסור מראש לנציג  DSITאת רשימת העובדים המיועדים לעבוד באתר ,התמחותם ותעודות הסמכה רלוונטיות
במידת הצורך.
 .6הכנסת עובדים חדשים/קבלני משנה לאתר מחייבת את כל הנ"ל והודעה מראש לנציג  DSITבאתר וקבלת תדריך
בטיחות בהתאם.
 .7העברת עובד ממקום עבודה/סוג עבודה אחד למשנהו מחייבת הודעה מראש לנציג  DSITבאתר וקבלת תדריך
בטיחות מתאים.
 .8צייד את העובדים בלבוש וציוד המגן האישי הנדרש על פי דרישה של נציג  ,DSITע"פ דין או ע"י רשות מוסמכת,
לעבודה המיועדת .העובדים מתורגלים ומיומנים בשימוש בציוד מגן ומשתמשים בציוד המגן הנכון לסוג העבודה.
הספק מתחייב לענין עבודה באתר של  DSITכדלקמן:
 .1להתייצב באתר העבודה עם תעודות הסמכה ,הדרכה והיתרים נדרשים לכל עובד.
 .2לקבל תדריך בטיחות מנציג / DSITממונה בטיחות באתר.
 .3לשלט ולגדר את שטחי העבודה כנדרש לבטיחות העובדים והציבור.
 .4להתקין אמצעי בטיחות זמניים לטיפול ראשוני בבעיות חירום שעלולות להתעורר במהלך העבודה.
במהלך העבודה באתר  DSITהספק מתחייב כדלקמן:
 .1לבצע את העבודה תוך עמידה בדרישות הבטיחות על פי דין ,חוקים ,תקנות ותקנים בנושאי בטיחות ואיכות-
הסביבה והרשויות המוסמכות.
 .2לנקוט באמצעי זהירות למניעת כל פגיעה בעובדים ,בציבור ובתשתית.
 .3לשמור את שטחי העבודה וסביבתם בצורה נקיה ,מסודרת ובטוחה.
 .4לאכוף על עובדיו עישון רק במקומות עישון ייעודיים ומסומנים.
 .5לכל נגיעה או פגיעה בתשתית ארונות חשמל ,צנרת מים ,צנרת גז ,מערכת כיבוי אש ,וכיו"ב ,יש לקרוא לאיש
המקצוע המתאים באתר.
 .6שימוש בציוד כיבוי אש לרבות גלגלונים ,זרנוקים ,הידרנטים וכיו"ב ,ייעשה רק לצורך כיבוי אש.
 .7שימוש בחומרים מסוכנים/רעש מזיק/קרינה מכל סוג שהוא ,ייעשה רק באישור מראש של נציג /DSITממונה
הבטיחות באתר.
 .8ביצוע עבודה חמה בלהבה גלויה ,ריתוך ,חיתוך בדיסק וכיו"ב ,ייעשה רק באישור מראש של נציג/DSITממונה
הבטיחות באתר.
 .9ביצוע שינוע חריג ,ייעשה רק באישור מראש של נציג /DSITממונה הבטיחות באתר.
 .10לאסור ולמנוע שתיית משקה/חומר משכר/מסמם.
 .11לדווח על כל אירוע בטיחותי/כמעט תאונה/תאונת עבודה או אירוע סביבתי לנציג /DSITממונה בטיחות באתר.
 .12לבצע תחקיר מלא ומתאים ע"פ נהלי  DSITו/או דרישות הדין) לכל אירוע המוזכר בסעיף  11ולהעבירו בכתב
לממונה הבטיחות של  DSITבאתר.
 .13הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות נציגי  DSITבתחום הבטיחות ואיכות הסביבה ובין השאר גם כאלו הנדרשים
ע"פ ת"י לניהול הבטיחות ות"י לניהול איכות הסביבה בגרסתם העדכנית .ISO14001/ OHSAS 18001 .
 .14מדי יום עבודה לסלק חומרי פסולת דליקים.
 .15לסלק פסולת לאתרי פסולת מאושרים ,לפי סוג הפסולת ולהציג אישורים מתאימים לנציג  ,DSITעל פי דרישתו.
הספק מתחייב בסיום העבודה באתר :DSIT
 .1להשאיר שטח נקי מכל פסולת ,חפצים ואריזות.
 .2לפרק ולפנות שילוט ,גידור ואמצעי בטיחות זמניים שהותקנו לצורך העבודה.
 .3לפנות כלים וציוד שהביא לאתר העבודה ,להחזיר כלים וציוד שקיבל מהחברה.
 .4להתנתק ממקורות אנרגיה ששימשו לעבודה חשמל ,גז ,מים ,וכיו"ב באמצעות הסמכות המקצועית המתאימה באתר.
 .5במידה והספק לא עמד בהוראה כלשהי בנוגע לבטיחות ,שעליו לקיים ע"פ דין כלשהו ו/או ע"פ ההסכם שנחתם בינו
לבין  DSITו/או ע"פ הוראותיו של נציג  ,DSITאזי DSIT ,תהיה רשאית ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,לחייב את הספק
בתשלום פיצוי מוסכם בסך של  1%מערך ההזמנה ולא פחות מ  ₪ 1000לכל הפרה אשר ישולם מידית עם דרישה
ראשונה ,ו/או להפסיק את עבודתו של הספק באופן תמידי או לפרק זמן אשר ייקבע ע"י  ,DSITוזאת מבלי לגרוע מכל
סעד העומד לקונה ע"פ כל הסכם ו/או כל דין.

