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 להזמנת רכשתנאים כלליים 
 
 :הגדרות .1

 מסמך זה וכל המסמכים המצורפים אליו כנספחים וכן כל מסמךטופס ההזמנה,  – "הזמנה")א( 
 ידי מנכ"ל שילת. -, ובלבד שההזמנה חתומה עלם הכלליים או הנספחים מפנים אליוהתנאיש

 שילת אופטרוניקה בע"מ.  -"שילת")ב( 
כמפורט בטופס ההזמנה אשר אליה מופנית ההזמנה ואשר התחייבה  ישיות המשפטיתהא – "הספק" )ג(

 כהגדרתה להלן.לבצע את העבודה 
 הזמנה.אספקת הטובין ו/או ביצוע השירותים בהתאם ל – "העבודה")ד( 
ההתחייבויות ו/או הפעולות שעל הספק לבצע בהתאם להזמנה, פרט לעיצוב ו/או פיתוח  -"השירותים" )ה(

 כהגדרתם להלן. ו/או ייצור הטובין
 הטובין או הפריטים כמפורט בהזמנה. -"הטובין" או "הפריטים")ו( 

 
 ביטול מסמכים קודמים. 2

למעט  ,הנוגעים לביצוע העבודה ,כרון דברים, בע"פ או בכתביזו מבטלת כל מסמך, הסכם או ז הזמנה
 מסמכים שצוין במפורש בהזמנה כי יעמדו בעינם.ה
 
 אופן ביצוע ההזמנה .3

י לתנא, באיכות וברמה מקצועית גבוהה ובהתאם ק מתחייב לבצע את העבודה בביצוע מקצועי מעולההספ
 ההזמנה.

 
 המחיר והתשלום .4

תשלום נוסף ללא אישורה בכתב לט ושילת לא תידרש לשלם לספק כל המחיר בהזמנה הינו סופי ומוח
ממועד ( יום 60צע תוך שישים )אלא אם כן נקבע אחרת בהזמנה זו, התשלום על ידי שילת יתבומראש. 

 קבלת החשבונית על ידי שילת ובתנאי שהעבודה בוצעה לשביעות רצון שילת.
 
 בדיקות קבלה וביקורת איכות .5

הספק מאשר ומתחייב כי הטובין ו/או מרכיבי העבודה אשר יסופקו בהתאם להזמנה יהיו חדשים ולא  5.1
 מחודשים או מתוקנים.

מועד ביצוע  ;שילתובנוכחות נציג  זמנההיקורת איכות לטובין יערכו כמפורט בקבלה ו/או ב בדיקות 5.2

מסירת הטובין  ;מעיקרי הסכם זה עמידת הפריטים בתנאי ההזמנה הינה ;הבדיקות יתואם עם שילת
)גם אם שילת ביצעה תשלום כלשהו על חשבון  בדיקות לשביעות רצון שילתהתושלם רק עם השלמת 

 . בדיקות האמורות(התמורה לפני ביצוע ה
 
  טוביןמסירת ה .6

לאריזת הפריטים או פריטים מאותו הסוג ובהעדר תקן,  את הפריטים לפי התקן המקובליארוז הספק  6.1
 .או כפי שיסוכם עם שילת לפי הנוהג המסחרי המקובל ביחס לאריזת אותם פריטים

 
 לעבודה/אחריות לפריטים .7

התאמה או כל פגם אחר שיתגלה בפריטים ו/או בעבודה -אי, קלקולהספק אחראי לכל מגרעת,  7.1
יוצרו ו/או מטיב ביצוע  מטיב החומרים מהם הנובעיםלרבות אלה  ,שהוזמנה ו/או בשירותים שהוזמנו

העבודה או השירות ו/או מאי התאמתם לאיכות ו/או לתכונות ו/או לביצועים הנדרשים כאמור בהזמנה 
)עשרים  24שילת וזאת לתקופה של לפי קביעת  "פגם"(, הכל -הלן )הכל יקרא ל מכל פגם אחר  ו/או 

 וארבעה( חודשים ממועד קבלת הטובין ע"י שילת.
הספק לתקן או להחליף  על פי הזמנה זו או על פי כל דין, מתחייב שילתמבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  7.2

הספק יהיה . נתגלה פגם שבהם /הואו חלק ממנ/עבודה , ועל חשבונו, כל קלקול, פריטשילתלפי דרישת 
אחראי להובלת הטובין משילת לספק והחזרתו )במידה שיהיה צורך בכך(. הספק יישא בכל ההוצאות 

 הכרוכות בביצוע האחריות ויפצה את שילת בגין כל ההוצאות והפסדים שנגרמו לה עקב הפגם/הליקוי.
ספק כי הטובין הינם עבור לקוח של שילת, לעיל, מקום בו הודיעה שילת ל 7.1על אף האמור בסעיף  7.3

 תחל תקופת האחריות עם מסירת הטובין ללקוח האמור. 
המסמכים אשר יסופקו ע"י הספק יחד עם הטובין/העבודה יהיו מעודכנים, מדויקים וללא פגמים ו/או  7.4

ילת, יתקן טעויות והמאפשרים לשילת להפעיל ולתחזק את הטובין כמפורט בהזמנה. עם קבלת הודעה מש
 יום. 30הספק כל פגם ו/או טעות במסמכים תוך 

 כל דין.  "פהזמנה זו או ע ע"פכלפי הספק  שילתהאמור בסעיף זה איננו גורע מזכות  7.5
 
 שילתידע של  .8

 הסדרת זכויות הידע 
לול, כל מידע טכנולוגי, מסחרי או אחר, סודות מסחריים, זכויות קנייניות אחרות, אשר יכול לכ – "ידע"

מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה לעיל, המצאות, פטנטים, בקשות לפטנטים, רישיונות, מדגמים )בין אם 
רשומים ובין אם לאו(, תגליות, טכניקות, שיטות, נתונים, מידע הנדסי, מידע ביולוגי וכימי, מידע לגבי 

פיסים, רשימת חלקים, תהליכי ייצור, שיטות ייצור, שיטות בדיקה, מפרטים, שרטוטים, תרשימים, תד
ידיעות, תוכניות, סיסמאות, סמלים, צופנים, שיפורים, שכלולים, המצאות, מידע, רעיונות, שמות 
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מסחריים, פרטים וכל מידע אחר בין אם המידע בכתב, בע"פ או בכל מדיה מודפסת, אופטית, אלקטרונית 
 או אחרת.

 ל או פיתח שלא במסגרת הזמנה זו. ביידע שהיה בידי צד להסכם או ידע שרכש, ק-"ידע קודם"
 ידע שפיתח הספק במסגרת הזמנה זו ו/או כתוצאה ממנה.  -"ידע חדש"

הן כשירות פטנט אם קניין רוחני על צורותיו השונות, לרבות ידע, רעיונות, המצאות )בין  - "קניין רוחני"
 ובין אם לאו(, פטנטים, בקשות לפטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים וכו'.

 
 זכויות בעלות של שילת בידע הקודם 8.1

 כל ידע קודם אשר נמסר ע"י שילת לספק, יישאר בבעלותה של שילת. 
 כל ידע קודם של הספק יישאר בבעלותו.

למען הסר ספק,  שילת.לרבות זכויות הקניין הרוחני בידע החדש, תהיינה שייכות בלעדית ל ,כל הזכויות
ות עיניה וללא הגבלות כלשהן, לרבות להעתיק, לשנות להפיץ לפי רא ןתהיה רשאית להשתמש בה שילת

 . ןולהרשות שימוש בה
כל זכות ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם הזכויות, לרבות זכויות  הלספק אין ולא תהי

 . שילתקניין רוחני, בידע החדש ו/או בידע הקודם של 
וספת על התמורה שתוסכם בין הצדדים, את כל , ללא תמורה נשילתהספק מוותר, ממחה ומעביר ל

הזכויות בידע החדש, ככל שתהיינה לו זכויות, לרבות זכויות קניין רוחני לסוגיהן, ככל שקשורים לפרויקט 
 ובמרכיביו. 

 שיצטבר אצלו במהלך ביצוע ההזמנה.על כל ידע  שילתהספק מתחייב לדווח ל
ילת ובידע החדש אך ורק למטרת ביצוע ההזמנה ולא הספק יהיה רשאי לעשות שימוש בידע הקודם של ש

 לכל מטרה אחרת. 
 

  על ידע קודם של הספק שילתרישיון ל 8.2
רישיון עולמי, שאינו בלעדי, לשימוש בידע הקודם של הספק הרלוונטי להזמנה, ככל  שילתהספק יעניק ל

ק ומכירה של מוצרים ו/או שדרוש למימוש תוצרי ההזמנה בכל תחום שהוא, לרבות פיתוח, ייצור, שיוו
טכנולוגיה. הרישיון אינו ניתן לביטול, אינו מוגבל בזמן, ניתן להעברה לצד ג' וניתן להעניק מכוחו רישיונות 

  משנה.
 
 שמירת ידע של שילת. 9

 הספק אחראי כלפי שילת לשמירת הידע של שילת ולאחזקתו התקינה.  9.1
 שילת רשאית בכל עת ליתן לספק הוראות בדבר סידורי ביטחון להבטחת האמור.  9.2
הספק מתחייב ליידע כל אחד מעובדיו, לרבות קבלני המשנה, בדבר האמור והוא יהא אחראי לכך  9.3

 שאלה ישמרו על הסודיות המפורטת. 
 
 

 החזרת נכסי וידע שילת. 10
סיבה שהיא או לפי דרישת שילת, המוקדם מביניהם, יחזיר  עם סיום ביצוע ההזמנה או עם ביטולה מכל

הספק לשילת על חשבונו, מיד, במקום ובמועד שתיקבע שילת, ומבלי שתהיה לספק זכות קיזוז או זכות 
 את כל נכסי וידע שילת שנמסרו לו ו/או מצויים בחזקתו, כשהם במצב תקין, טוב וראוי לשימוש.  ,עיכוב

 
 שילת שינויים לפי דרישת .11

משלוח  וזאת ע"י ,רשאי לדרוש שינויים בעבודה בכל עת לפני השלמת ביצועה גורם מוסמך בשילת 11.1
 נוי הנדרש.יהודעה בכתב לספק שתפרט את מהות הש

השפעה על יש  םנויייבכתב, באם לש שילתנוי, יודיע הספק לייום ממועד משלוח הודעת הש 30תוך  11.2
  עמדתו ודרישותיו.ויפרט את  בהזמנה שהותנאי כל

 
 פטנטים וזכויות יוצרים .21

ו/או על ידו במהלך ביצוע העבודה  י שימוש בפריטים ו/או בידע שפותחהספק מצהיר ומתחייב בזה כ 12.1
קניינית  מפר זכויות פטנט ו/או זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או כל זכות ואינבידע הקודם שלו 

 . אחרת של צד ג'
את שילת ואת לקוחותיה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד, לרבות הוצאות  ישפהיפצה וק הספ 12.2

 .  12.1משפטיות ושכ"ט עו"ד, בעקבות הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף 
 
 בגין הפרה שילתזכויות  .31

ת לבטל א שילתכל אימת שהספק לא יעמוד באחת או יותר מהתחייבויותיו שבהזמנה, רשאית  13.1
ר ו/או נוסף לו היא כל סעד אח שילתמ אמור כדי למנועאין בההזמנה, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתה. 

  .זכאית
שילת תהא רשאית כמו כן לבטל את ההזמנה לאלתר במקרה של פשיטת רגל של הספק, בקשה  13.2

ד הספק ו/או בכל לפשיטת רגל ו/או בקשה להקפאת הליכים, פירוק הספק או בקשה לפירוק שהוגשה כנג
 מקרה המעיד על חדלות פירעון של הספק. 

לא יהא זכאי הספק לכל תשלום נוסף בקשר להזמנה את ההזמנה עקב הפרה של הספק,  שילתביטלה  13.3
  .על חשבון הזמנה זו שילתכל סכום שקיבל מ שילתישיב לוהספק 
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הזמין את אותו חלק של העבודה רשאית ל שילתבמקרה של ביטול ההזמנה כולה או חלקה, תהיה  13.4
  .אצל האדם האחר שבוטל אצל אדם אחר ולחייב את הספק במלוא העלות של העבודה שהוזמנה

בצרוף בלו"ז עמידה ב בכתב על כל פיגור בעמידה בלו"ז ו/או אפשרות לפיגור שילתהספק ידווח ל 13.5
דבר הפיגור, ועל  לו עלכשייווד הסיבות לכך, המועד המשוער לעמידה בהתחייבות שבפיגור, וזאת מיד

 להתגבר על הפיגור. האמצעים שבכוונתו לנקוט על מנת
איחר הספק במסירת הטובין או כל חלק מהם והמזמין בחר לקבל את הטובין למרות האיחור , 13.6

 פי ההזמנה או על פי-במסירה, ישלם הספק למזמין, בנוסף לכל זכות וסעד אחרים שהמזמין זכאי להם על
מערכה הכולל של ההזמנה לכל  1דין לרבות פיצוי בגין נזקים בפועל, פיצוי מוסכם בשיעור של אחוז % 

 . 10שבוע של פיגור וחלק יחסי משיעור זה לכל יום פיגור מהשבוע, עד למקסימום של %
 לו או לפי הדין.לפי תנאים כלליים א ילתשוזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרת שתעמוד ל

 
  שילתביטול ההזמנה לפי שיקול דעת  .41

רשאית מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה, בכל עת שתמצא לנכון, לבטל את ההזמנה, כולה או  שילת
לפי דרישתה את הפריטים  שילתבמקרה כזה הספק יעביר ל ספק.לחלקה, על ידי מתן הודעה בכתב 

 .ו/או חלקי שייצורם הושלם באופן מלא
לספק את המחיר שנקבע  שילתתשלם  שילת,עבור עבודה ו/או פריטים ו/או שירותים שהושלמו וסופקו ל 

את  שילתהשרות שלא סופקו עקב ביטול ההזמנה, תשלם  להם בהזמנה. עבור הפריטים ו/או העבודה ו/או
 . העלויות הישירות הסבירות שהיו לספק בפועל עד למועד קבלת הודעת הביטול

וידע  שילתהפריטים, נכסי  התשלומים המגיעים לספק על פי סעיף זה עד לקבלתאת אית לעכב רש שילת
 .שילתשעל הספק להעביר ל שילת

כי הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף עקב ביטול ההזמנה, כולה או  ,למניעת ספק מודגש בזה
 חלקה, מלבד התשלומים המפורטים בסעיף זה.

 
לעיל, שילת  14, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לנהוג כך בהסכם אחר מול צד ג' לת מחויבתבמקרה בו שי. 15

תהא רשאית לדרוש מהספק עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה בכתב, להפסיק את ביצוע ההזמנה )את 
יום לאחר שהודעה על הפסקה נמסרה  90ביצוע העבודה ו/או ייצור ואספקת הטובין( לתקופה של עד 

במהלך תקופת ההפסקה, תפעל שילת לפי אחת  הכל בהתאם להסכם מול צד שלישי כאמור לעיל.לספק, ו
 מהחלופות הבאות:

 . תבטל את ההזמנה בהתאם לתנאים כלליים אלו תבטל את ההפסקה בהודעה בכתב לספק; או
 

 איסור העברת הזמנה .16
יפין לספק אחר וכן הספק אינו הספק אינו רשאי להעביר את ההזמנה כולה או מקצתה, במישרין או בעק

לקבל הסכמה מראש ובכתב  רשאי להתקשר לגבי ביצוע ההזמנה כולה או מקצתה עם ספק אחר, מבלי
 לביצוע ההזמנה. שילתישאר אחראי כלפי יהסכמה כאמור, הספק במקרה בו ניתנה . משילת

 
 ויתור .17

חד למשנהו לא ייחשבו כויתור על שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי צד א
  .זכויותיו

 
 ושיפוי בנזיקין אחריות .18

שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ו/או שימוש בפריטים, לגופו ו/או בדן ואו/או הספק אחראי לכל נזק 
 כל דין.  פי -לרכושו של כל אדם. אחריות זו באה להוסיף על האחריות בנידון המוטלת על הספק על

 הספק ישפה את שילת ואת לקוחותיה בגין כל נזק שיגרם להם בקשר עם העבודה.
 

 הימנעות מייצור פריטים מהסוג שבהזמנה .19
פריטים או חלקי פריטים מהסוג  שילת,הספק מתחייב לא לייצר ולא לספק לכל אדם או גוף אחר זולת 

 .שילתובכתב מאת  ור לכך מראשאלא אם קיבל איש שילתנשוא ההזמנה, תוך שימוש בידע 
 
 שונות .02

 .שילתהספק לא ימשכן ו/או ישעבד כל דבר שהוא רכוש  20.1
כל הודעה בקשר עם ההזמנה תינתן בכתב ותימסר ביד או בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות  20.2

ממועד שעות  72לאחר  בהזמנה; הודעה שנמסרה בדואר רשום, תיחשב כאילו התקבלה בידי הצד השני
 מסירתה.

ביצוע הדרושים להספק ישיג באחריותו ועל חשבונו את כל הרישיונות וההיתרים והרישיונות  20.3
 ההזמנה.

בכל מקרה אחריותה המצטברת והכוללת של שילת בקשר לתנאים כלליים אלו לא תעלה על סכום  20.4
 ההזמנה אשר שולם לספק ע"י שילת.

 ברית פנחס. ההזמנה כפופה להיתר עיסקה של 20.5
 


