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  /11021 ציוד משרדילאספקת הסכם מסגרת  

  

  _________שנערך ונחתם בהרצליה, ביום 

  

  קו מוצרי דלק בע"מו/או  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ  בין:

  הרצליה 3מרחוב הסדנאות 

  ")החברה" - (שתיהן ביחד ולחוד להלן 

  מצד אחד                  

  

  _______________________________  לבין:

  _________________ח.פ.   

  _________________________  

              ")הספק" -(להלן   
  מצד שני                

  

, מוצרי הציוד המשרדיוהחברה מעוניינת להזמין מאת הספק מעת לעת את   :הואיל
  כהגדרתם להלן, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה;

  בתנאים האמורים; המוצריםוהספק מעוניין לספק לחברה את     :והואיל

  

  כך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:לפי

  

 חלק בלתי נפרד ממנו.  הםהמבוא והנספחים להסכם זה  .1

הספק מתחייב לספק לחברה מעת לעת, לפי הזמנות שיקבל מהחברה, את המוצרים  .2
") מתוך רשימת המוצרים ומחיריהם, המצורפת המוצריםשיוזמנו על ידי החברה (להלן: "

"). התמורה עבור המוצרים תהיה לפי מחירי וןהמחירלהסכם (להלן: " כנספח א'
המוצרים הנקובים במחירון, אשר ישארו בתוקפם לתקופה של שנה ממועד חתימת 

 פתבתקו כל שנה יום לפני תום 45הסכם זה ובמהלך תקופה זו לא יהיו ניתנים להעלאה. 
 . , ינהלו הצדדים משא ומתן לגבי עדכון המחיריםההסכם

ת לעת, באמצעות פקס ו/או דוא"ל, הזמנות לרכישת מוצרים, החברה תעביר לספק, מע .3
בהתאם לנוסח המצ"ב  ")"מנהל הפרויקט( מנהל הפרויקט מטעם החברהחתומות על ידי 

והספק ימלא אחר כל דרישות ההזמנות ויספק , ")"ההזמנות(להלן: כנספח ב' להסכם זה 
ממועד קבלת כל  י עבודהימ 3לחברה את מלוא כמויות המוצרים שהוזמנו על פיהן בתוך 

הזמנה. אין באמור כדי לחייב את החברה לבצע הזמנות לרכישת מוצרים ו/או בהזמנת 
 כמות מינימאלית כלשהי של מוצרים.  

הספק מתחייב שהמוצרים המסופקים על ידו יהיו מטיב ואיכות מעולים, יענו על דרישות  .4
ר ידרשו על פי הוראות כל דין. כל דין וכל תקן ויסומנו על ידו בתוויות ובסימנים אש

הספק לבדו יהיה אחראי לכל נזק, ישיר ועקיף, שיגרמו לחברה ו/או לצד שלישי עקב אי 
עמידת הספק בהתחייבויותיו על פי סעיף זה. חויבה החברה בתשלום כלשהו עקב אי 
עמידת הספק בהתחייבותו לפי סעיף זה לעיל, ישפה הספק את החברה, על פי דרישתה 

 נה, בגין כל הוצאה שנגרמה לחברה.הראשו

ושם היצרן. באחריות  ו, יחידת מידה להזמנה, מחירומופיע תיאורב' פריט בנספח  לצד .5
מבלי בנספח. התואמים בכל פרטיהם את המפורט  מוצריםהספק לספק אך ורק את ה

 מן המוצרים, פריט צדהספק אינו מורשה להחליף את היצרן המופיע ללגרוע מן האמור, 
 . אם יקבל לכך אישור בכתב ממנהל הפרויקט אלא



2 
  

בכל מקרה של אי התאמה בין המוצרים המסופקים בפועל על ידי הספק ובין המוצרים  .6
המוזמנים בהזמנה לרבות מקרים של אספקת מוצרים שלא במועד על פי הנקוב בהזמנה, 

ועל , עודף במוצרים, אי התאמה בפרטי המוצרים שהוזמנו בפועל לבין אלו שסופקו בפ
 ההזמנה ו/או המוצרים, בהתאם לשיקול דעתה.תהיה החברה רשאית לדחות את 

הספק יספק את המוצרים לאתר החברה כפי שיצוין על גבי ההזמנות. הוצאות שינוע  .7
 החברה כפי שצוינו בהזמנהיסופקו ישירות לאתרי  מוצריםההמוצרים יחולו על הספק. 

הינם סופיים וכוללים כל  ב' בנספחעד רמת החומר הבודד. המחירים המפורטים 
  העלויות.

המוצרים יסופקו על ידי הספק במועד הנקוב בהזמנה. רשאית החברה לפי שיקול דעתה  .8
המוחלט לסרב לרכוש את המוצרים שלא נתקבלו במועד הנקוב בהזמנה. בין אם נתקבלו 

החברה  לפני המועד הנקוב בהזמנה ובין אם נתקבלו אחריו. לחלופין יפצה הספק את
 כדלקמן:

מסך כל  7.5%ימים ינוכה סכום המהווה  10בגין איחור באספקה העולה על  .1
  התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.         

מסך כל  10%ימים ינוכה סכום המהווה  20בגין איחור באספקה העולה על  .2
 התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.

מסך כל  12.5%ימים ינוכה סכום המהווה  30בגין איחור באספקה העולה על  .3
 התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.

מסך כל  17.5%ימים ינוכה סכום המהווה  45בגין איחור באספקה העולה על  .4
 התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.

מסך כל  25%ימים ינוכה סכום המהווה  60בגין איחור באספקה העולה על  .5
 ה כמות מוצרים מוזמנת.התשלום עבור אות

האמור בסעיף זה הינו בנוסף לכל זכות / סעד שיעמדו לחברה במקרה של אי אספקת 
 המוצרים במועד.

או שאינו \החברה תחזיר לספק והספק מתחייב לקחת לרשותו כל מוצר פגום ו –החזרות  .9
  ).ם"מוצרים מוחזרי" :ה (להלןאו שאינו תואם במלואו את תנאי ההזמנ\מאיכות מעולה ו

ימי עבודה  3 - הספק יחזיר לרשותו מוצרים מוחזרים, ממקום הימצאם, לא יאוחר מ
  ממועד מתן ההודעה על ידי החברה.

  הובלתם. לרבות עלות, מוחזריםהחזרת מוצרים הספק ישא בעלות ובאחריות בגין 

ימי עבודה ממועד ההודעה, יחויב  3לא החזיר הספק את המוצרים המוחזרים בחלוף 
הספק בעלויות אחסון המוצרים ושמירתם. החברה תהיה רשאית להחזיר את המוצרים 
על חשבון הספק בכל דרך שתראה לה, לרבות באמצעות חברת הובלה שתיבחר על ידי 

כל הקשור במצב המוצרים או דרישה ב\החברה, והספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו
  .עקב ההחזר

תעודת המשלוח שיצרף הספק לגורם המוסמך אצל המזמין תכלול את הפרטים הבאים:  . 10
, מק"ט מוצריםשם המזמין והיחידה המקבלת, כתובת, תאריך ההזמנה, תאריך קבלת ה

, כמות ומחיר לפני מע"מ. תעודת המשלוח תהיה מוצריםשסופקו, תיאור ה מוצריםה
. העתק מאושר של תעודת חברהשהוסמך על ידי ה מוצריםחתומה על ידי מקבל ה
 .המשלוח יצורף לחשבונית

 ימשלוחלכל המתייחסת מרוכזת, חשבונית מס אחת לחודש לחברה ימציא הספק  . 11
התאם על פי מחירי המוצרים הנקובים במחירון ובבחודש הקודם ( שסופקומוצרים ה

 ותההזמנ יוהעתק ותת משלוח חתומותעוד לכמויות שסופקו לחברה בפועל), בצירוף
שיפרט כמו כן, הספק יעביר למנהל הפרויקט בדוא"ל דו"ח אקסל חודשי ת. והרלבנטי

 מוצריםהספק יציין את סך ה  , מחיר יחידה וסה"כ .מחירוןקוד פריט, שם פריט, מחיר 
לא והוזמנו  המוצרים אשרסך את ו כנספח א'המצ"ב  לפי המחירוןהחודשי שהוזמנו 
 .באותו חודשמופיעים במחירון 

בדיקת ואישור החשבונית ע"י הגורם המוסמך בחברה, יבוצע התשלום באמצעות לאחר  . 12
לחודש הקלנדרי שלאחרי החודש העוקב, מקבלת החשבונית  20-או ה 5-מס"ב ביום ה

מוסכם כי מן התמורה כאמור יופחתו ). 50או שוטף +  35בחברה (דהיינו שוטף + 
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ם לספק בשל היותם בלתי הסכומים ששולמו על ידי החברה עבור מוצרים המוחזרי
יחור באספקת  המוצרים בהתאם תקינים ו/או בלתי מתאימים וכן סכומים בגין א

היא התמורה  מובהר למען הסר ספק כי התמורה האמורה לעיל לעיל. 8,9לסעיפים 
 לה יהיה הספק זכאי בגין מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה.   והסופית , המלאההכוללת

לום לספק לפי חוזה זה, כל סכום שהיא חייבת לנכות על פי דין, החברה תנכה מכל תש . 13
 אלא אם יומצא לה קודם לכן על ידי הספק פטור מתאים.

    היקף כספי מקסימאלי . 14
 בתוספת₪ __________ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו מובהר בזאת כי 

האמור לעיל לא יבצע כל שירותים מעבר לסכום  הספק .(לא כולל מע"מ) מע"מ כחוק
במהלך תקופה זו ומוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה בו יעבור 

  .סכום ההתקשרות את הסכום האמור

וכלה ביום ___________מיום חודשים, החל  12תהיה למשך מסגרת זה קופת הסכם ת . 15
 12תקופות נוספות של  ארבעבבתום תקופה זו תוארך ההתקשרות  __________.

ימים לפני סיום תקופת ההתקשרות  30, וזאת אלא אם לפחות ודשים כל אחתח
 הראשונה הודיעה החברה בכתב כי היא אינה מעוניינת להאריך את ההתקשרות כאמור.

לחברה את רועים המפורטים להלן כמקנה ימבלי לפגוע באמור לעיל, יחשב כל אחד מן הא . 16
פן מיידי וללא כל התראה, וזאת באו זה הסכםעל פי  הזכות להפסיק את ההתקשרות

מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים המוקנים לחברה לפי חוזה זה או לפי דין במקרה 
 :כאמור

עיקול כאמור לא בוטל הו רכושו של הספק או על חלק עיקרי מרכושוהוטל עיקול על   .א
  . על הטלת העיקוללספק יום מהיום שנודע  30בתוך 

צו הספק  ו/או התקבל נגדלפירוק בקשה ל ידי הספק הספק או הוגשה ע הוגשה נגד  .ב
ו/או נכסי הספק ו/או מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, על בפירוק לקבלת נכסים 

 30והבקשה ו/או הצו ו/או המינוי כאמור לא בוטלו תוך  פירוקנאמן במונה לספק 
  לספק. ימים מהיום שנודע עליהם 

ימים מקבלת  7ההפרה לא תוקנה בתוך הספק הפר התחייבויותיו לפי חוזה זה ו  .ג
  התראה מן החברה.

  

מודגש כי ההסכם הוא הסכם מסגרת בלבד והזמנת המוצרים בפועל תבוצע במישרין על  . 17
ידי החברה באמצעות הזמנות ספציפיות. אין באמור בהסכם זה כשלעצמו משום הזמנת 

 לשהם. מוצרים כלשהם על ידי החברה ואין בו כדי לחייבה להזמין מוצרים כ
  

  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  הספק                                                                                           החברה

_____________________                                                       ____________________  
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  רשימת המוצרים והמחירים –נספח א' 
  

  


