
 

 
 

 
 

  1 

 בע"מ ברנמילר אנרג'יתנאים כלליים 
"( יחולו על כל התנאים הכללייםהתנאים הכללים שלהלן )"

בע"מ חברת ברנמילר אנרג'י הזמנה של שירותים שתזמין 
 .מספקיה"( ברנמילר)"

 הזמנה וקבלת התנאים הכלליים       .1

" תהא כל הזמנה בכתב לרכישת שירותים הזמנה"   .1.1
לספק,  ברנמילרלח על ידי "( שתשהעבודה)דות()"

למען הסר ספק, . ואשר תאושר על ידי הספק בכתב
אך ורק לאחר קבלה על  ברנמילרהזמנה תחייב את 

 את אישור הספק בכתב את ההזמנה.  ברנמילרידי 

במתן אישור בכתב את ההזמנה, הספק מקבל את    .1.2
התנאים הכלליים. בהיעדר אישור בכתב של הספק 

אספקה של עבודות הקבועות את ההזמנה, כל 
 בהזמנה תיחשב לקבלת הספק את התנאים הכלליים. 

התנאים הכלליים יגברו על תנאיו הכלליים של הספק    .1.3
לרכישה, באם קיימים, אלא אם הוסכם אחרת 
בכתב.  באם )א( הצדדים יתקשרו בהסכם מפורט, 
וגם )ב( תהא סתירה בין התנאים הכלליים להסכם 

  ים הקבועים בהסכם המפורט יגברו. המפורט; התנא

 מחיר ההסכם ותנאי תשלום       .2

"( )א( הינו מחיר מחיר ההסכםמחיר העבודות )"   .2.1
קבוע, ולמעט כקבוע במסמך זה, לא יותאם בשל כל 
שינוי בעלויות עבודה, חומרים, תחבורה, חוק, וכו', 
וגם )ב( הינו התמורה היחידה לה יהא הספק זכאי 

זמנה והתנאים הכלליים, ויכלול, מבלי לגרוע תחת הה
מן האמור לעיל,  כל תמורה עבור כל מי מטעם 
הספק. למען הסר ספק, מחיר העבודה כולל, מבלי 

האמור לעיל, תחבורה, ביטוח,  מכלליותלגרוע 
 אריזה, הוצאות מס, בדיקות התאמה, תעודות וכו'. 

אים כל תמורה הניתנת לתשלום תחת ההזמנה והתנ  .2.2
הכלליים כוללת את כל המיסים החלים )למעט 

 מע"מ(. 

התשלום עבור העבודות תחת ההזמנה והתנאים   .2.3
הכלליים יבוצע בהתאם לתנאי התשלום אשר יפורטו 
בכל הזמנה. במקרה והזמנה אינה מפרטת את תנאי 

)כלומר,  60התשלום, תנאי התשלום יהיו שוטף + 
 ימים(. 60סוף חודש הנוכחי + 

באם מחיר ההסכם נקבע בהזמנה במטבע זר,   .2.4
התשלום יתבצע על פי שער החליפין ביום התשלום 

 בפועל.

כל תשלום יבוצע כנגד מתן חשבונית מס כדין, בכפוף   .2.5
למתן אישור ניהול ספרים, כנדרש על פי חוק, ואישור 

 ניכוי מס במקור.
 את החשבוניות יש לשלוח למחלקת הנהלת חשבונות,  2.6

 98ברנמילר אנרג'י קונסלטינג בע"מ, רח' יגאל אלון 
  ת"א.

במקרה שמחיר ההסכם בגין העבודות מחושב על    .2.7
יחד עם החשבון  ברנמילרבסיס שעות, הספק ימציא ל

( פרטי כל הזמנות המשימה; iאת הפרטים הבאים: )
(ii( ;שעות שנצרכו עבור כל משימה )iii תאריך )

 סיומה של כל משימה.

 איכות העבודות; אחריות       .3

הספק מתחייב כי העבודות שיסופקו תחת ההזמנה    .3.1
הרלוונטית והתנאים הכלליים )באם הדבר מתאים 
לאופי העבודות(: )א( יסופקו בהתאמה להוראות, 

; )ב( יסופקו בהתאם לתקני ברנמילרדרישות ומפרטי 
הזהירות, המיומנות והנאותות התואמים את 

הנהלים והטכניקות הגבוהים ביותר הנוהגים, 
ללא פגמי תכנון  ברנמילרבתחום; )ג( יסופקו ל

ועבודה; )ד( יסופקו תוך שימוש בחומרים וציוד 
חדשים ללא פגמים וליקויים; וגם )ה( הבעלות 
בעבודות תועבר במלואה כשהיא נקייה מכל שעבוד 

 או זכות דומה. 

בלה של תקופת האחריות של העבודות תחל עם הק   .3.2
חודשים  12, ותמשך לפחות ברנמילרהעבודות על ידי 

לאחר מכן, ולא פחות מתקופת האחריות הנהוגה 
"(. במקרה של פגם תקופת האחריותבתחום )"

בעבודות בתקופת האחריות, הספק יתקן את הליקוי 
 . ברנמילרבמהרה על פי הנחיות 

 שינויים       .4

צע כל שינוי, תיקון, תהא זכאית בכל עת לב ברנמילר   .4.1
חילוף, הפחתה, הוספה של העבודות, לרבות 
ההוראות, הדרישות והמפרטים המפורטים בהזמנה 

"(, והספק יהא השינוייםותנאים כלליים אלה )"
 מחויב לבצע את השינויים באשר הם. 

באם יהא צורך, הצדדים יסכימו באופן הוגן וישר    .4.2
הזמנים בשל באשר להתאמת מחיר ההסכם ולוחות 

השינויים. למען הסר ספק, מודגש בזאת שהספק לא 
יהא זכאי לכל שינוי במחיר ההסכם או בלוחות 
הזמנים באם השינויים נדרשים בשל מעשה, מחדל או 

 הפרה של הספק. 

  בעלות ורישיון       .5

הספק מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ומסכים    .5.1
א הבעלות, תהא באופן בלעדי מלו ברנמילרשל

הזכויות, והעניין ב: )א( כל מידע סודי )כפי שמונח זה 
העבירה או תעביר לספק,  ברנמילרמוגדר להלן( אשר 

או שהספק השיגו או ישיגו בדרך אחרת; )ב( כל 
מסמכי תכנון וכל זכות קניין רוחני מכל סוג, בין אם 

זכויות הקניין ניתן לעגנה בפטנט ובין אם לא )"
ים לעבודות; )ג( כל זכויות הקניין "( הקשורהרוחני

הרוחני וכל המידע, תהליכים, חומרים ומסמכים 
או מי מטעמו עשויים לפתח או \( הספק, וiאשר )

ליצור במהלך העבודות, או אשר עשויים באופן אחר 
או כל עבודה \להיות תוצאה של אספקת העבודות ו

אחרת שתיעשה על ידי הספק עבור, או לבקשת 
או קשורים לכל שינוי \( הינם תוצאה וii) ; אוברנמילר

, או מי מטעמה; או ברנמילרשיעשה לעבודות על ידי 
(iii הינם תוצאה משימוש או גישה של הספק למידע )

הסודי; או נוצרו תוך הפרה של הוראות הסכם 
הסודיות )כפי שמונח זה מוגדר להלן( )כל אלה יחד 

 "(.הקניין הרוחני והחומרים"

לא ירכוש כל זכות בקניין הרוחני והחומרים, הספק    .5.2
וההזמנה והתנאים הכלליים לא יפורשו בכל דרך 
אשר מעניקה לספק כל זכות או רישיון בנוגע לקניין 
הרוחני והחומרים, למעט הזכות להשתמש בקניין 
הרוחני והחומרים למטרת ייצור ואספקת העבודות 
בהתאם לתנאי הסכם הסודיות והוראות הסודיות 

 שבתנאים הכלליים, ולמטרה זו בלבד. 

אשר יסופק לספק יטופל על ידי  ברנמילרכל רכוש    .5.3
הספק כמפורט להלן: )א( הוא יסומן בבירור כרכוש 

; )ב( הוא יופרד כאשר אינו בשימוש; )ג( הוא ברנמילר
ישמר כשיר לעבודה והספק ישא בעלות התחזוקה; 

 תה הראשונה. מייד עם דריש ברנמילר)ד( הוא יוחזר ל

 פיצוי ושיפוי       .6
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מפני וכנגד כל  ברנמילרהספק יפצה וישפה, יגן על    .6.1
תביעה, הפסד, עלות, קנס, נזק, אחריות או הוצאות 

עשויה  ברנמילר)לרבות הוצאות משפטיות( בהם 
להיות מחויבת, בקשר עם )א( פציעה או מוות של כל 

 ברנמילרשל אדם או )ב( נזק לעבודות או רכוש אחר 
או של כל אדם אחר או )ג( חריגה של הספק )או אחר 

( iii( תנאים כלליים אלה, )ii( ההזמנה, )iמטעמו( מ: )
כל דין; ואשר נגרם בקשר עם אספקת העבודות. יתר 

מפני וכנגד  ברנמילרעל כן, הספק יפצה וישפה, יגן על 
כל תביעה, הפסד, עלות, קנס, נזק, אחריות או 

 ברנמילרות הוצאות משפטיות( בהן הוצאות )לרב
עשויה להיות מחויבת בשל כל מעשה, מחדל או הפרה 

( II( ההזמנה, )Iעל ידי הספק או מי מטעמו של )
 ( כל דין. IIIתנאים כלליים אלה, )

 ביטוח       .7

הספק מתחייב לערוך ולקיים במשך כל תקופת    .7.1
ההתקשרות וכל עוד עשויה לקום לספק אחריות 

קית, ביטוח מספק לכסות את רכושו ואת חבויותיו חו
, בקשר עם ברנמילרלצדדים שלישים, לרבות עובדיו ו

מוצרים שסופקו, שירותים ופעולות שנערכו על ידי 
הספק או על ידי מי מטעמו, וכן ביחס לכל הפרה של 
תנאי הזמנת רכש זו או על פי כל דין. ביטוחים אלו 

)למעט  ברנמילרלפי יכללו ויתור על זכות השיבוב כ
בקשר עם נזק בזדון( ו/או יורחבו לכסות את אחריות 

למעשה או מחדל של הספק, לפי העניין.  ברנמילר
 ברנמילרהספק מוותר על כל תביעה או דרישה כנגד 

בקשר עם כל נזק בר שיפוי על הביטוח שנערכו על ידי 
 הספק.

 סודיות       .8

ת בהתאם להוראותיו הצדדים יהיו מחויבים לסודיו   .8.1
של כל הסכם סודיות שייחתם על ידי הצדדים 

"( והוראות הסודיות שלהלן. כל הסכם הסודיות)"
הפרה או הפרה צפויה של הסכם הסודיות והוראות 
הסודיות שלהלן תהוונה הפרה מהותית של תנאים 

 כלליים אלה וההזמנה. 

פרסומים בנוגע להזמנה או לייצור או אספקת    .8.2
ודות תיעשה אך ורק לאחר אישור בכתב העב

 . ברנמילרמ

מבלי לגרוע מהסכם הסודיות שנחתם בין הצדדים,    .8.3
 8.4בסעיף אם נחתם, כל מידע סודי )כפי שמוגדר 

להלן( אותו ישיג או יקבל הספק בקשר עם ביצוע 
ההזמנה וכל מידע סודי אותו ישיג או יקבל הספק 

תוח שבוצעה עבור בקשר עם פעילות מחקר או פי
, או שהושג או התקבל בעת ביצוע על ידי ברנמילר

הספק של ההזמנה, יטופל כסודי והספק ישמור על 
סודיותו ולא יחשוף, ימסור, יעביר, ישדר אותו או 
יביא אותו לידיעתו של אף צד שלישי. יתר על כן, 
הספק מתחייב בזאת לנקוט בכל הצעדים הדרושים 

ות הסודיות בתנאים כלליים על מנת לקיים את דריש
 אלה. 

" יכלול כל מידע בעל מידע סודיזה " 8סעיף לצורך     .8.4
אופי סודי או קנייני, בין אם הוא ניתן לעיגון בפטנט 
ובין אם לא, אשר יושג או יתקבל על ידי הספק או מי 

או מי מטעמה, לרבות ומבלי  ברנמילרמטעמו מ
י, רעיונות, להגביל, כל מידע טכני, מסחרי, כלכל

פיתוחים, קונספציות, גילויים, שיפורים, חידושים, 
ידע מקצועי, המצאות, טכנולוגיה, סודות מסחריים, 
סודות מקצועיים, זכויות יוצרים וכל קניין רוחני 

פה או בכתב או -אחר, בן אם נמסרו או נתקבלו בעל
בדיסק או במדיה אלקטרונית או בכל מדיה, או דרך 

רבות אך מבלי להגביל, מסמכים, או שיטה אחרת )ל
תרשימים, דוחות, סקרים, תכתובות, נוסחאות, 
מידע, ספציפיקציות, חומרים, תהליכים, מודלים, 
אבות טיפוס, שרטוטים, תכניות, מדריכים, מפרטים, 
קוד מקור או יעד, מדיית אחסון מידע, ניירות עבודה, 

 מחברות, וכל חומר או אמצעי אחר או דומה(. 

הספק ועובדיו לא יחשפו כל פרט הקשור לאספקת     .8.5
, או כל שירות אחר הניתן ברנמילרהעבודות ל

, לרבות אך מבלי להגביל, ההתקשרות ברנמילרל
 העסקית בין הצדדים. 

 סיום        .9

תהא רשאית להביא את ההזמנה או כל חלק  ברנמילר   .9.1
 ממנה לסיום מטעמיה שלה, בכל עת ומבלי לפגוע בכל

זכות או תרופה אחרת, וזאת בהודעה בכתב לספק 
"(. סיום כאמור יהא תקף סיום מטעמי נוחות)"

בהתאם למפורט בהודעה האמורה בכתב. במקרה של 
סיום כאמור, הספק יחדל מיידית מכל פעילות תחת 
תנאים כלליים אלה, ויגרום מיידית למי מטעמו, 

ל לרבות ומבלי להגביל, ספקים וקבלני משנה, לחדו
מפעילותם כאמור, בכפוף לכל הוראה אחרת של 

 ברנמילר. קודם לגמר חוב, הספק ימציא לברנמילר
כתב ויתור כללי על כל תביעה של הספק כלפי 

 . ברנמילר

שלם ברנמילר יבמקרה של סיום מטעמי נוחות,     .9.2
לספק, כפיצוי מוחלט וסופי בגין סיום, את היתרה 

ההזמנה בגין  שטרם נפרעה של מחיר ההסכם של
לאחר הפחתת ברנמילר, סופקו לכבר העבודות אשר 

ברנמילר שולמו על ידי  כבר אותם הסכומים אשר
  .פקלס

תהא רשאית לסיים את ההזמנה כולה  ברנמילר   .9.3
מיידית, בקרות האירועים הבאים: )א( הספק הפר 
את ההזמנה או את התנאים הכלליים הפרה מהותית 

ביל, המחאה או העברה לקבלן )לרבות, אך מבלי להג
משנה של העבודות, או עיכוב באספקת העבודות(, או 
)ב( הספק לא השלים בהצלחה כל בדיקה הנדרשת או 
לא עמד ברמות ביצועים נדרשות במועד הקבוע לכך 
בהזמנה, או )ג( הספק חדל פירעון, נמצא בהליכי 
פשיטת רגל או פירוק או כינוס נכסים, או כל אירוע 

שר על פי הדין הינו בעל השלכות דומות אחר א
 "(. סיום סיבתילהשלכות האירועים האמורים )"

הפרה לא מהותית של הספק תחשב להפרה מהותית    .9.4
 14אם אותה הפרה לא תוקנה על ידי הספק בתוך 

 ברנמילרימים לאחר שליחת הודעה על הפרה על ידי 
 לספק. 

ום סיבתי, תסיים הזמנה בשל סי ברנמילראם    .9.5
 התנאים שלהלן יחולו:

כל תשלום מקדמה  ברנמילרהספק ישיב מייד ל. 9.5.1
ששולם לו תחת ההזמנה שהסתיימה, עבור 

בשל הפרה  ברנמילרהעבודה שלא סופקה ל
 כאמור.

בכל מקרה בו בשל הפרת התחייבויות הספק, . 9.5.2
כולן כחלקן )לרבות במקרה שההזמנה בוטלה 

סיפק את העבודות,  כתוצאה מכך(, הספק לא
, או בכל מקרה בו העבודות לא ןחלק ןכול

בשל אי התאמה, הספק  ברנמילרמקובלות על 
-פיצוי מוסכם בסך השווה ל ברנמילרישלם ל
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ממחיר ההסכם של ההזמנה. הפיצוי  20%
תת סעיף זה יהא בנוסף לכל סכום בהאמור 
, ולא יגרע מכל סעד או תרופה ברנמילרהמגיע ל

על פי  ברנמילרם לרשות אחרים העומדי
 ההזמנה, התנאים הכלליים או כל דין. 

מכל זכות אחרת לעיל,  9.5.2מסעיף מבלי לגרוע . 9.5.3
על פי ההזמנה או התנאים  ברנמילרשל 

הכלליים או על פי כל דין, הספק מתחייב בזאת 
, כל ברנמילרלתקן, עם דרישתה הראשונה של 

ן תקלה, אי התאמה או פגם אחר, על חשבו
בגין  ברנמילרהספק בלבד, ולפצות ולשפות את 

מלוא סכום הנזקים או האובדן שנגרמו 
כתוצאה מפגם כאמור. באם הספק  ברנמילרל

לא ישלים את התיקונים האמורים בתוך זמן 
תהא רשאית לתקן את הפגם  ברנמילרסביר, 

תוך שימוש בספק אחר, והספק יחזיר 
 ל כךבש ברנמילרכל הוצאה בה תשא  ברנמילרל

 . מיד עם דרישה

בשום מקרה לא יהא הספק רשאי לנקוט צעד . 9.5.4
כלשהו או הליכים כלשהם שמטרתם או 
השלכותיהם הם עיכוב העבודות, לרבות צווי 
מניעה. מובהר בזאת שהתרופה הבלעדית 
העומדת לספק, בנוסף על אלו הניתנות לו 
במפורש בהזמנה ובתנאים הכלליים, תהא 

 פיצוי כספי. 

 שונות   .10

להקים פורטל מקוון, שיאפשר  ברנמילרבכוונת .10.1
באופן מקוון, במקום  ברנמילרלספקים לתקשר עם 

באמצעות דוא"ל ואמצעים אחרים. עם הודעת 
, הספק ישתמש בפורטל האמור על פי ברנמילר
 . ברנמילרהוראות 

הצדדים מכירים בזאת במפורש, שבדיקות, אישורי, .10.2
על פי  ברנמילרמות, הסמכות הסכמות, אי הסכ

ההזמנה או התנאים הכלליים הם מנהליים בטבעם 
ואינם פוטרים את הספק מכל התחייבות או אחריות 
תחת ההזמנה או התנאים הכלליים, או מטילים 

 . ברנמילרהתחייבויות או אחריות כאמור על 

למעט כקבוע במפורש בתנאים כלליים אלה, הספק .10.3
ת או להעביר לכל גורם, לרבות לא יהא רשאי להמחו

לנציג או קבלן משנה אי אלו מזכויותיו או חובותיו 
תחת ההזמנה או התנאים הכלליים, בלי אישור 

 .ברנמילרמראש ובכתב מ

כל הודעה של צד אחד למשנהו, הדרושה או רצויה על .10.4
פי ההזמנה או התנאים הכלליים, תהא בכתב ותחשב 

ה אישית, באותו יום, כאילו נמסרה כדין: אם נמסר
ימים לאחר תאריך  5או אם נשלחה בדואר רשום, 

השליחה, או אם שודרה באמצעות פקסימיליה 
המספקת לשולח הוכחת שליחה, ביום העסקים 

 הראשון לאחר שידור כאמור. 

לספק היא של קבלנים  ברנמילרמערכת היחסים בין .10.5
עצמאיים. דבר בהזמנה או בתנאים הכלליים לא 

שב כיוצר יחסי עובד מעביד, סוכנות, שותפות, יח
יוזמה משותפת או כל יחסי שיתוף אחרים בין 
הצדדים. אף צד לא יהא בעל זכות, כוח או סמכות 

לכבול את הצד להציג מצג כלשהו בשם הצד השני, 
השני, להתחייב בהסכם, להבטיח הבטחה, לתת 
ערבות, אחריות, התחייבות, לבצע עסקה, בשמו או 

ו של הצד השני, או להטיל על הצד השני מטעמ

אחריות, וכל צד יוותר קבלן עצמאי ואחראי 
לפעולותיו שלו. הספק יהא אחראי בלעדית לכל 
החובות על פי דין בקשר עם כוח האדם שלו, וכן 
להשגת רישיונות, אישורי עבודה וכל אישור אחר 

 הדרוש בגינם. 

יים אינה במקרה והוראה מההזמנה או התנאים הכלל.10.6
תקפה או תהפוך לא תקפה תחת כל דין, לא תהא לכך 
השפעה על שאר הוראותיהם. יתר על כן, הצדדים 
מסכימים להחליף כל הוראה בלתי תקפה בהוראה 
חדשה ותקפה אשר תהא, ככל הניתן, בעלת אותה 

 כוונה כמו ההוראה שהוחלפה. 

 שינוי או תיקון ההזמנה או התנאים הכלליים לא יהא.10.7
תקף אלא אם בוצע בכתב, והוא מציין במפורש כי 
הוא מתקן את ההזמנה או את התנאים הכלליים, 

 וחתום על ידי נציגים מוסמכים כדין של הצדדים.

כל הוראה מהוראות ההזמנה או התנאים הכלליים .10.8
להתקיים לאחר פקיעת ולהמשיך  כהצרי השמטבע

משיך תוקף או סיום ההזמנה או התנאים הכלליים, ת
להתקיים לאחר פקיעת תוקף או סיום ההזמנה או 

 התנאים הכלליים. 

אף שיהוי, הימנעות או מחדל מצדו של צד להסכם .10.9
לאכוף, לבצע או לקדם כל תביעה, טענה או תרופה 
אחרת העולה מההזמנה או מהתנאים הכלליים לא 
יחשב כויתור על אותה תביעה, טענה או תרופה 

 אחרת. 

הזמנה ועל התנאים הכלליים יחול הדין על ה .10.10
הישראלי בלבד מבלי ליתן תוקף לדיני ברירת הדינים 
שבו. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין 
הקשור ו/או הנובע מההזמנה או התנאים הכלליים 

 יפו.  –נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב 

 


