אפריקה ישראל – תנאים כלליים להזמנות
גרסת מסמך 1.0 -
 .1הגדרות
"המזמין" – אפריקה ישראל השקעות בע"מ וכל חברות הבנות והחברות בקבוצה.
"הספק" – מי שהתחייב לספק עבור המזמין את המוצרים המפורטים בהזמנה ובהתאם לתנאים הקבועים בה.
"מוצרים" – לרבות שירותים.
"הזמנה" – הזמנה לאספקת מוצרים ,על כל תנאיה ונספחיה ולרבות המפרטים ,התוכניות וכל שאר המסמכים
המצורפים לה כשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה של המזמין.
 .2תוקף התנאים הכלליים
 .1.2כל הזמנה תכלול ,בנוסף לכל האמור בה ,גם את התנאים הכלליים האמורים להלן (להלן" :התנאים
הכלליים") .בכל מקרה של סתירה ו/א ו אי התאמה בין האמור בהזמנה לאמור בתנאים הכלליים יגבר האמור
בהזמנה.
 .2.2אין באמור בתנאים הכלליים לגרוע מכל זכות ו/או עילה ו/או תביעה העומדת למזמין לפי כל דין.

 .3הצהרות
 .1.3הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע ההזמנה ו/או בקשר אליה.
 .2.3הספק מצהיר כ י קרא ובדק את ההזמנה על כל מסמכיה וכי כל ההוראות ,התנאים והתוכניות ידועים וברורים
לו וכי יש לו את היכולת לבצע את ההזמנה ולספק את המוצרים נשוא ההזמנה כאמור.
 .3.3הספק מצהיר כי ידוע לו שהתנאים הכלליים הינם חלק בלתי נפרד מההזמנה ותנאיה.

 .4אחריות לטיב המוצרים
.1.4
.2.4

.3.4
.4.4
.5.4

הספק מתחייב כי כל המוצרים שיסופקו על ידו לפי ההזמנה יהיו בהתאם לכל תקן ולכל דין .הספק יעביר,
בהתאם לדרישת המזמין ,אישורים המעידים על עמידת המוצרים בתקן ובדין כאמור.
הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על פי ההזמנה יהיו באיכות ,המידות ,החומר והעיבוד המפורטים
בהזמנה ובהתאם לדגמים ולדוגמאות שנמסרו ע"י המזמין ,ככל שנמסרו כאלה .במקרה בו נדרש אישור
המזמין לגבי המוצר ,לא ייצר או יספק הספק את המוצר ללא אישור כאמור ,ויראו באישור האמור תנאי
מתלה לביצועה של ההזמנה.
כללה ההזמנה מוצרים שתוקפם מוגבל בזמן  -מתחייב הספק לספק מוצרים שהמועד בו יפוג תוקפם הוא
הרחוק ביותר האפשרי ובכל מקרה לא לספק מוצרים העומדים בפני תפוגת תוקפם.
הספק אחראי לטיב המוצרים על כל חלקיהם ,מרכיביהם ואביזריהם ולתקינותם של כל אלו וזאת לתקופה
הקבועה בהזמנה או לתקופה המקובלת בנסיבות העניין או לתקופת האחריות הנהוגה אצל הספק או לתקופה
הקבועה בדין לפי הארוכה מבין אלה.
ככל שבתקופת האחריות יתגלו במוצרים ליקויים ו/או פגמים ו/או תקלות שאינם סבירים בנסיבות העניין:
 .1.5.4הספק יהיה אחראי לכל הנזקים שייגרמו למזמין כתוצאה מכך.
 .2.5.4הספק יהיה חייב לתקן ,על חשבונו ,כל ליקוי ו/או פגם ו/או תקלה כאמור ,ולחילופין ,אם ידרוש זאת
המזמין ,להחליף כל מוצר כאמור במוצר חדש .כל תיקון ו/או החלפה יעשו בהקדם האפשרי ,ובכל
מקרה תוך זמן סביר ,על חשבונו של הספק ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 .3.5.4נטל ההוכחה כי ליקוי ו/או פגם ו/או תקלה במוצר הינם סבירים בנסיבות העניין יהיה על הספק.
 .4.5.4לא מילא הספק אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה ,יהיה המזמין רשאי ,מבלי לגרוע מכל זכות
את הספק
מזכויותיו המוקנית למזמין ,לתקן את המוצרים או להחליפם בעצמו ולחייב
בהוצאות התיקון ו/או ההחלפה כאמור.

 .6.4המזמין לא ישלם לספק כל תשלום בעד המוצרים אשר נמצאו לקויים ו/או פגומים ו/או תקולים ו/או בלתי
מתאימים להזמנה.

 .5פיקוח ובדיקה
 .1.5מבלי לפגוע בתנאי כלשהו מתנאי ההזמנה ,נציג המזמין יהיה רשאי לבדוק את טיב המוצרים והתאמתם
להזמנה לפני קבלתם ,בשעת קבלתם או לאחר קבלתם ,והכל לפי שיקול דעתו של המזמין ,כדי לקבוע האם
המוצרים מתאימים להזמנה.
 .2.5למען הסר ספק ,הבדיקות הנעשות ע" י נציג המזמין כאמור לעיל אינן משחררות את הספק מאחריותו המלאה
כמפורט בסעיף  4דלעיל.

 .6מחירים
 .1.6מחירי המוצרים יהיו בהתאם למפורט בהזמנה ולא יועלו מכל סיבה שהיא אלא אם יוסכם אחרת בין המזמין
לספק מראש ובכתב .מחירים הנקובים במט"ח ישולמו בהתאם לשער היציג במועד הוצאת החשבונית ,למעט
במקרה בו צוין במפורש אחרת בהזמנה.
 .2.6המזמין לא יחויב בגין הפרשי ריביות או הצמדה בגין איחור של עד  30יום בתשלום.
 .3.6כל המחירים כוללים הובלה ופריקה באתר המזמין ,לרבות שימוש בציוד הנדרש לשם כך ,למעט במקרה בו
צוין אחרת בהזמנה.

 .7שינויים בהזמנה
 .1.7הספק לא יהיה רשאי לספק מוצרים דומים ו/או בקירוב למוצרים המפורטים בהזמנה אלא אם כן ניתנה לכך
הסכמת המזמין בכתב ומראש.

 .8זכויות המזמין במקרה של אי אספקת המוצרים במועד
 .1.8מועד אספקת המוצרים המפורט בהזמנה ,הנו מעיקריה של ההזמנה ועל כן אי אספקתם של המוצרים ו/או
חלק מהם במועד תהווה הפרה יסודית של התחייבות הספק לפי ההזמנה.
 .2.8במקרה של אי אספקת המוצרים במועד לפי ההזמנה ,או במקרה של אספקה חלקית שלא קיבלה את אישור
המזמין מראש ,יהיה המזמין רשאי ,מבלי לפגוע בכל זכות ותרופה אחרים ,ולפי שיקול דעתו המוחלט:
 .1.2.8לבטל את ההזמנה כולה ו/או את אותו חלק ממנה שלא בוצע במועד ו/או;
 .2.2.8לדרוש מהספק כי יספק את המוצרים במועד ו/או;
 .3.2.8לקבל את המוצרים כולם ו/או חלקם ממקורות אחרים ולחייב את הספק בגין כל הוצאה כספית
נוספת שתהיה לו עקב כך;
 .3.8קנס כספי – בנוסף לאמור לעיל ,במקרה של אי אספקת המוצרים במועד ,כולם ו/או חלקם ,יהיה המזמין
זכאי לסך של  0.5%מסך ההזמנה ,עבור כל שבוע איחור ,או כל חלק יחסי של שבוע לפי העניין ,כפיצוי מוערך
ומוסכם מראש .המזמין יהיה רשאי לקזז את הפיצוי המוסכם מהתמורה לה זכאי הספק מהמזמין .אין
באמור בכדי לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע את הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לו כתוצאה מהאיחור
ו/או מכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים לו לפי כל דין.

 .9ביצוע האספקה
.1.9

מקום האספקה של המוצרים נשוא ההזמנה הינו כמפורט בהזמנה .מוצרים שיסופקו לאתר שאינו כמפורט
בהזמנה ,ללא הסכמת המזמין מראש ,ייחשבו כמוצרים שלא סופקו ויחול לגביהם החברה האמור בסעיף 8
לעיל.

.2.9

הספק יבצע את אספקת המוצרים רק לאחר תיאום טלפוני מראש עם האדם ששמו נקוב בהזמנה.

 .01תעודת משלוח ,הגשת חשבוניות למזמין ותשלומים ע"י המזמין
.1.01
.2.01
.3.01
.4.01

כל המוצרים שיסופקו למזמין יהיו מלווים בתעודת משלוח ,הנושאת את מספר ההזמנה של המזמין.
הספק יוציא את החשבונית בגין המוצרים רק לאחר אספקת כל המוצרים ובהתאם לתנאי ההזמנה.
המזמין ישלם לספק את התמורה לפי כמויות המוצרים שנבדקו ונתקבלו על ידו ,ולפי המחירים ותנאי
התשלום המפורטים בהזמנה ,כנגד חשבונית ה מקור בלבד ולאחר שהמזמין וידא כי הספק עמד בתנאי
ההזמנה.
במידה ולא פורטו תנאי התשלום בהזמנה ,יהיה אופן התשלום שוטף .30 +

 .11אחריות הספק
.1.11

.2.11

הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל נזק ו/או אובדן שיגרם לו ו/או לעובדיו ו/או לאתר ו/או למזמין
ו/או לעובדי המזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו ,כתוצאה או עקב ביצוע ההזמנה וזאת בין
שהנזק נגרם על ידי הספק עצמו ו/או עובדיו ו/או הבא מכוחו ו/או כתוצאה מרכב ממונע ,טובין ,מתקנים ,כלי
עבודות או חומרים של הספק.
הספק ישפה ו/או יפצה את המזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל נזק ו/או פגם ו/או אובדן ו/או קלקול
ו/או הוצאה ,לרבות תשלום דמי שמאות ,ריבית ,שכ"ט עו"ד והוצאות מכל סוג שהוא ,שיגרמו למזמין ו/או
בגין כל תשלום שהוא יתבע לשלם לצד ג' כלשהו .בכל מקרה של טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהמזמין
כאמור לעיל ,יהיה המזמין זכאי לעכב ולקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק ממנו את כל הסכומים שהוא עלול
לשאת בהם במקרה שכזה ,לפי שיקול דעתו ,אלא אם כן ימציא הספק ערבות לשביעות רצונו לכיסוי כל נזק
כזה לרבות ההוצאות הנלוות לכך.

 .21העברת זכויות
.1.21

הספק לא יהיה רשאי להעביר את ביצוע ההזמנה ,כולה או חלקה ,לאחר ,ולא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות
כל טובת הנאה ו/או זכות ו/או חובה על פי כתב הזמנה זה ,לאחר או לאחרים ,ללא קבלת הסכמתו המוקדמת
בכתב של המזמין.

 .31כללי
.1.31
.2.31

לא יחול כל שינוי בתנאי מתנאי ההזמנה או הוראה מהוראותיה או בתנאים הכלליים אלא אם כן הוסכם על
כך מראש בכתב בין המזמין לספק.
מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור והנובע מהזמנה זו יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

_________________

__________________

המזמין

הספק

