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 תנאים ותניות אלה, הזמנת הרכש וכל מסמך שמוזכר או מצורף בזאת (ביחד "הזמנת רכש"), מהווים את מלוא ההסכם בין

AUTODESK  לבין הספק. הספק אינו רשאי לשלוח או להתחיל בביצוע בהתאם להזמנה, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על
התחלת הביצוע על פיה, הספק מסכים לציית באופן מלא לכל  ידי שני הצדדים.  בפעולת הקבלה של הזמנת רכש זו ו/או

 . התנאים והתניות של הזמנת רכש זו ויהיה כפוף לתנאים ולתניות של הזמנת רכש זו
 
כל מסמך מצורף שמוזכר בהזמנת רכש זו או שמצורף אליה מהווה לכל דבר ועניין חלק בלתי נפרד  תנאים קובעים.. 1

ות בלתי פתירה בין מסמכים מצורפים אלה לבין התנאים שמצוינים בזאת, תנאים ותניות אלה מהזמנה זו. במקרה של התנגש
לא תהיה כפופה, ומתנערת במפורש מכל התנאים והתניות שכלולים במסמכים או  Autodesk, יהיו הקובעים.  יתר על כן

 .בחשבוניות של הספק או שמצורפים להם, אלא אם כן הדבר מצוין במפורש בזאת
 
לא תישא  Autodesk. כל המחירים והחיובים עבור מוצרים ו/או שירותים שמצוינים הזמנת הרכש הנם סופיים תמחור. .2

באחריות לחיובים מכל סוג, אלא אם כן צוינו במפורש בהזמנת הרכש. כל הפחתה כללית במחיר עליה הכריז הספק עבור 
רכש זו, יפחיתו באופן אוטומטי את המחיר בזאת באחוז שווה מוצרים ו/או שירותים הדומים לפריטים שמתוארים בהזמנת 

 . ערך
 
אלא אם כן צוין במפורש בהזמנת הרכש, הספק חייב לחשב ולשם את כל המסים  פטור ממס על מכירות ושימוש.. 3

 . המקומיים, הלאומיים או האחרים הרלוונטיים בכל הנוגע למוצרים ו/או לשירותים שמסופקים להלן
 
לזמן יש חשיבות מהותית בביצועי הספק לפי הזמנת רכש זו. הספק ימסור את המוצרים ו/או השירותים  ומסירה.משלוח . 4

בתאריך המסירה שצוין בהזמנת הרכש. אי עמידה במועד המסירה שהוסכם עליו תחשב להפרת הזמנת הרכש. הספק יוודא 
ים המסחריים המומלצים.  תחליפים של הספק, משלוחים שהמשלוחים ארוזים כהלכה, כדי למנוע אבדן או נזק, בהתאם לנוהג

חלקיים או חשבוניות חלקיות אינם מותרים.  הספק יצרף לכל מסירה של מוצרים, רשימת תכולה שכוללת את מספר הזמנת 
 הרכש, תוכן האריזה, תאריכי תפוגה ומזהים אחרים של המוצרים. אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב, תנאי המשלוח הם

DDP  (Incoterms 2012) תשלום מראש של דמי הובלה למיקום המסירה של Autodesk  שצוין בהזמנת הרכש. סיכון אבדן
או בסיום המסירה, אם לא התבצעה קבלה על , Autodesk בעת קבלת המוצרים ו/או השירותים על ידי Autodesk-יעבור ל

החוקים, התקנות ו/או תקנות המשלוח שרלוונטיים במקום. מבלי להגביל את הנאמר לעיל, הספק יציית לכל . Autodesk ידי
 . הספק לוקח אחריות על כל עלויות המשלוח והמסירה, לרבות בין השאר, מכסים, תשלומים, עלויות, מסים וביטוח

 
 Autodesk המוצרים ו/או השירותים יהיו כפופים לביקורת, בדיקה ו/או קבלה על ידי, Autodesk לפי בחירתה של קבלה.. 5

בעת קבלת המוצרים ו/או השירותים הנה  Autodesk כל ביקורת התחלתית על ידי. Autodesk או נציגיה, במיקום שציינה
. מותנית ואינה מבטלת את זכויותיה לדחות מוצרים ו/או שירותים אלה אם התגלו במועד מאוחר יותר פגמים סמויים

Autodesk  מלא או בחלקםרשאים לדחות מוצרים ו/או שירותים באופן. 
 
אם המוצרים ו/או השירותים פגומים, אינם עומדים בדרישות או סופקו בכמות גדולה או קטנה מהכמות שצוינה  החזרות.. 6

) להחזיר 1רשאית לבחור בכל אחת מהאפשרויות הבאות: ( Autodesk ,בהזמנת הרכש, או לא התקבלו מכל סיבה אחרת
) לדרוש החלפה מידית של המוצרים ו/או ביצוע חוזר של 2ם לקבלת החזר מלא, או (חלק, או את כל, המוצרים ו/או השירותי

הספק אחראי לכל העלויות וההוצאות הסבירות שכרוכות בהחזרה של מוצרים . Autodesk השירותים, עד לקבלה על ידי
יטים והחומרים שיוחזרו שאינם עומדים בדרישות או בהחזרה של משלוחים עודפים או בביצוע חוזר של שירותים. כל הפר

עקב הצורך לקבל  Autodesk לספק עקב הפרה של אחריות להלן יתבצעו על חשבון הספק, לרבות הוצאות וקנסות שיחולו על
 . והוצאות המסירה החוזרת Autodesk חזרה פריטים וחומרים אלה אשר סופקו ללקוחות של

 
 וצרים ו/או שירותים וקבלתם לשביעות רצונה המלאה שלהספק יגיש חשבוניות בעת מסירת מ חשבוניות ותשלום.. 7

Autodesk. ימים ממועד קבלת חשבונית מס מדויקת שאין עליה מחלוקת. בכל חשבונית יש לציין  60 התשלום יתבצע בתוך
 Autodesk-רשאית להפחית כל סכום חוב מכל סיבה, בכל עת, שהספק חייב ל Autodesk.  בבירור את מספר הזמנת הרכש

לשלם בכל עת בהקשר של הזמנת רכש זו.  אלא אם כן  Autodesk ו למי מהחברות המסונפות אליה, כנגד כל סכום שעלא
 לכתובת: או בדואר   accounts.payable.israel@autodesk.comצוין אחרת בהזמנת הרכש, ניתן לשלוח חשבוניות אל:  

Israel Ltd, 36 Hanamal Street, Tel Aviv, 63506, IsraelAutodesk   
 
הספק יהיה אחראי, על חשבון הספק ובשמו של הספק, על כל מסי העובדים וכל דמי הביטוח הרלוונטיים  ביטוח/אישורים.. 8

סחרית כללית, ביטוח רכב וכל ביטוח אחר שדרושים עבור עובדיו, כגון ביטוח אבדן כושר עבודה ופיצויים, כמו גם אחריות מ
, Autodesk שנדרש או מתאים באופן סביר בהינתן אופיים של המוצרים ו/או השירותים שיסופקו בזאת או בהתאם לדרישות

וכן כל הרישיונות והאישורים שנהוגים או נדרשים עבור המוצרים ו/או השירותים שיסופקו בזאת.  לפי דרישה, הספק ימסור 
 .Autodesk-לכך ל הוכחה
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 הזמנת רכש זו, וכל התיעוד הנלווה או שקשור להזמנת רכש זו, יחשבו לסודיים ולמידע קנייני של סודיות ופרסום.. 9

Autodesk  .הספק אינו רשאי, ללא הסכמה בכתב מראש של Autodesk ,לפרסם בציבור את קשריו כספק של Autodesk . 
ללא הגבלה. הספק מצהיר ומתחייב שכל עובד של הספק חתם על  Autodesk-וניתן לכל מידע שימסור הספק ייחשב לסודי 

הסכם סודיות בנוגע לכל המידע שקשור להזמנת רכש זו, שתנאיו מחמירים לפחות כמו אלה שבמסמך זה.  תנאי זה יימשך 
 .   גם לאחר הפקיעה, הסיום או הביטוי של הזמנת רכש זו

 
) עובדי הספק הנם מורשים ומבוטחים כהלכה, מחזיקים 1היר ומתחייב כדלהלן: (הספק מצ וערבויות. . הצהרות10

בכישורים, בהכשרות ובאישורים הדרושים לצורך אספקת המוצרים ו/או השירותים בזמן, באופן מקצועי וכנדרש בהתאם 
 ) כל המוצרים ו/או השירותים של הספק יעמדו מכל הבחינות בדרישות ובמפרטים שמציבה2לסטנדרטים הנהוגים בתעשייה; (

Autodesk ; )3 כל המוצרים ו/או השירותים יכללו חומרים ועבודה טובים, יהיו נטולי פגמים בייצור או בתכנון ובעלי איכות (
אינה פוטרת את הספק מחבותו  Autodesk סחירה ומתאימים למטרתם המיועדת. קבלת המוצרים ו/או השירותים על ידי

תחת אחריות זו. אחריות הספק תהיה בתוקף לפרק הזמן שצוין על גבי הזמנת רכש זו. אם לא צוין פרק זמן שכזה על גבי 
או לפרק זמן , Autodesk הזמנת הרכש, האחריות תהיה בתוקף שנה אחת מתאריך קבלת המוצרים ו/או השירותים על ידי

שציין הספק.  במידה והדבר רלוונטי, הספק ימסור ו/או יעביר את כל כתבי האחריות של היצרן ו/או הסכמי ארוך יותר כפי 
 .רמת השירות עבור המוצרים ו/או השירותים שסופקו

 
) שנים מתום התשלום הסופי 7) ישמור רשומות מדויקות בכל הנוגע להזמנת רכש זו למשך שבע (1הספק ( רשומות.. 11

או שניהם, בכל מועד סביר, לערוך  האו גורם שנקבע על ידי Autodesk ) מאשר לנציג מוסמך של2רכש זו; ( בהתאם להזמנת
) 3בהתאם להזמנת רכש זו; ( Autodesk בדיקה או ביקורת של כל הנתונים, בכל צורה או אופן, שקשורים לביצוע ולחיוב את

או כדי לברר ו/או  Autodesk י הקבלת עומדים בדרישות שלגישה סבירה למשרדיו כדי לבדוק עם ביצוע Autodesk-מאשר ל
 .לוודא את האיכות, השלמות או הביצוע בזמן של העבודה, עמידה בלוח הזמנים וכל עניין קשור אחר

  
כל שירות יצירתי או מותאם אישית שהוכן, פותח וסופק על ידי הספק לפי הזמנת רכש זו, הנם "יצירה שנוצרה  בעלות.. 12

לדוגמה, בין השאר, תיעוד, דוחות, תצלומים, עיצוב באינטרנט, גרפיקה, כתיבה). ) (work made for hire) "מנהלפי הז
והנם קניינה  Autodesk-הספק מצהיר ומסכים שהשירותים (וכל הזכויות להם, לרבות בין השאר, זכויות יוצרים) שייכים ל

ותים אינם נחשבים ל"יצירה שנוצרה לפי הזמנה" לפי החוק אם, מסיבה כלשהי, השיר . Autodesk הבלעדי והיחיד של
ממשיכיה והממונים על ידה, את מלוא הזכות, הבעלות והעניין של , Autodesk-התקף, הספק בזאת מוכר, מקצה ומעביר ל

ולגבי כל  זכויות היוצרים על השירותים וכל הרישומים ויישומי זכויות היוצרים שקשורים לכך וכל חידושים והרחבות בזאת,
ולחברות המסונפות לה רישיון שאינו  Autodesk לחברות הבת של, Autodesk-היצירות שנגזרות מכך.  הספק מעניק ל

בלעדי, נטול תמלוגים, שאין לשנותו, תמידי, ניתן להעברה וניתן לרישוי משנה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג, לשנות 
 .כדי לממש את זכויותיה במוצרים ו/או השירותים Autodesk- ל הספק, ככל שנדרש לוליצור יצירות נגזרות מכל קניין קודם ש

 
בעלי התפקידים שלה, סוכניה ועובדיה מכל נזק בגין אבדן, עלות, , Autodesk הספק יגן, ישפה וישחרר את שיפוי.. 13

פי שהם, כתוצאה, או במקרה של, פגיעה או פציעה גופנית, לרבות מוות, נזק לרכוש או כל פגיעה כלכלית מכל סוג או או
הביצועים, המסירה או ההתקנה שקשורים להזמנת רכש זו, שנגרמו באופן חלקי או מלא בשל פעולה, או אי פעולה, של 

בעלי התפקידים שלה, , Autodesk הספק, עובדיו, בעלי התפקידים שלו וסוכניו או אחד מהם. הספק יגן, ישפה וישחרר את
אבדן, עלות, פגיעה חבות, תביעות או דרישות, בין אם לפי חוק או צדק, בגין הפרה בפועל או לכאורה של סוכניה ועובדיה מכל 

פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת שנובעים מהרכישה או מהשימוש במוצרים ו/או 
כזו נובעת אך ורק מעיצוב של חומרים ופריטים כאלה כפי בשירותים שמסופקים לפי הזמנת רכש זו, למעט כאשר הפרה 

 . Autodesk שנמסר במקור לספק על ידי
 

תסיים  Autodesk רשאית לסיים הזמנת רכש זו לפי שיקול דעתה על ידי הודעה בכתב לספק.  אם Autodesk .סיום. 14
שבוצעו בפועל או המוצרים שסופקו  תשלם לספק אך רק עבור השירותים Autodesk, הזמנת רכש זו לפי שיקול דעתה

לא תישא בחבות נוספת  Autodesk.  כפי שצוין בהזמנת רכש זו, עד למועד הסיום, Autodesk בפועל, והתקבלו על ידי
 .כלשהי לספק כתוצאה מסוים שכזה. כל התחייבות או חובות אשר, לפי טיבם ימשיכו להתקיים לאחר הסיום, ימשיכו להתקיים

 
מסכימים במפורש שהספק וכל אחד מעובדיו הנם קבלנים עצמאיים.  הספק ישלם  Autodesk-הספק ו הצדדים.קשר בין . 15

את כל המשכורות, התגמולים וסכומים אחרים שיש לשלמם לעובדיו, ויהיה אחראי לכל ההתחייבויות אליהם בכל הקשור למסי 
ביטוח אבטלה, ביטוח בריאות ותשלומי פנסיה וחובות דומים  שכר רלוונטיים, הורדת מס הכנסה, נכות, פיצויים לעובדים ודמי

לרבות מדיניות בטיחות ואבטחה, כפי שרלוונטי.  הספק מסכים , Autodesk אחרים.  הספק יעמוד בכללי המדיניות של
 כל תביעות, אבדן, עלויות, חיובים, חבויות, נזקים, שכר טרחת עו"ד והוצאות שיחולו עלעל  Autodesk לשפות את
Autodesk כתוצאה ישירה או עקיפה מכל טענה או קביעה שהספק או עובדיו או קבלני המשנה שלו הנם עובדי Autodesk . 

 
שומרת בידיה במפורש את כל הזכויות והתרופות שזמינות לה לפי חוק או צדק, לרבות בין  Autodesk .שמירת זכויות. 16

 .Uniform Commercial Code השאר, זכויות ותרופות לפי



                           תנאים ותניות של הזמנת רכש                                  

3עמוד  מתוך   3 

 

 
לאכוף בכל עת, או למשך כל פרק זמן, סעיף כלשהו בהזמנת רכש זו, אינם מהווים  Autodesk כל כשל של כתב ויתור.. 17

 .לאכוף כל אחד מהסעיפים Autodesk ויתור על סעיף זה או על זכותה של
 

 . Autodesk אישור מוקדם בכתב שלחובות הביצועים לא יוקצו ולא יועברו על ידי הספק ללא  מינויים וקבלנות משנה.. 18
כל ניסיונות למינוי או להעברה ללא הסכמה כזו יהיו חסרי תוקף חוקי. הספק לא יעביר בקבלנות משנה חלק כלשהו מהעבודה 

 .Autodesk ה מראש בכתב שלכמשצריכה להתבצע על ידו לפי הזמנת רכש זו, ללא הס
 

 ות להזמנת רכש זו חייבים להיעשות בכתב ולהתבצע על ידי נציג מוסמך שלכל השינויים, התיקונים או התוספ שינויים.. 19
Autodesk . 

 
  .הזמנת רכש זו תהיה כפופה לחוקי תחום השיפוט שעבורו הזמנת רכש זו הונפקה החוק החל.. 20

 
ניים והמקומיים הספק יציית בכל עת לחוקים, לצווים ולתקנות הפדרליים, המדינתיים, המחוזיים, העירו ציות לחוק.. 21

  .הרלוונטיים, לרבות בין השאר, אלה שמשפיעים על עובדיו ועובדים אחרים
 


