תנאים נלווים להזמנת רכש
1

2

כללי
1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .כל האמור במבוא כפוף לאמור להלן בהסכם זה ,ובכל
מקרה של סתירה עדיף האמור בגוף ההסכם.

1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא תשמשנה כאמצעי לפירוש הוראות
ההסכם.

1.3

הזמנה זו הינה בכפוף לתנאים וההתניות הנכללים במסמך זה ולכל הגדרת עבודה ( ,)SOWתוכניות,
מפרטים ,שרטוטים וכל מסמך נוס ף אשר הועבר על ידי הקונה השייך להזמנה זו וכלול כסימוכין בפתיח
הזמנה זו .ההפניה להצעת המוכר (ככל שקיימת) ,הינה אך ורק כרפרנס בלבד לצרכי המוכר ואינה מהווה
כל מסמך ישים ומחייב לתנאי ההזמנה אלא אם כן נרשם אחרת במפורש בהערות להזמנה במקרה של
סתירות בין תנאים והתניות כלליים אלה לבין תנאים פרטניים שבפתיח הזמנה זו או בחוזה/הסכם
מפורש בין הצדדים ,התנאים הפרטניים יקבעו.

1.4

כל תוספת מצד המוכר הבאה בנוסף להזמנה זו ,לא תחייב אלא אם ניתנה הסכמה בכתב על ידי הקונה
ו/או הוספה על ידי הקונה להזמנה או למסמכים המצורפים כסימוכין .התחלת ביצוע העבודה על ידי
המוכר הינה בכפוף להזמנה זו ו/או אישור חתום של המוכר ו/או קבלת תשלום כלשהו עבור האספקות
או כל חלק מהן ,כל אלו ביחד ולחוד מהווים אישור להסכמתו של המוכר בדבר התנאים והתניות
המפורטות בהזמנה ,במסמך זה וכל מסמך אשר צורף על ידי הקונה להזמנה.

נספחים:
נספח א' – קוד אתי ספקים
נספח ב' -נהלי בטיחות ואיכות הסביבה
נספח ג'USG -

3

4

הגדרות:
3.1

"הקונה"

-

החברה המצוינת על גבי הזמנת הרכש שלה מצורף מסמך זה.

3.2

"המוכר"

-

האדם ,בית העסק ,החברה או הישות המשפטית עבורם ממוענת הזמנת
הרכש.

3.3

"ההזמנה"

-

הזמנה עבורה מצורפים התנאים וההתניות המופיעים במסמך
זה  ,לרבות מסמכים אחרים המצורפים להזמנה.

3.4

"אספקות"

-

החומרים ו/או השירותים ו/או המוצרים הנרכשים להלן ,כמתואר
בפתיח ההזמנה.

זמני אספקה וכמויות
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4.1

המוכר מודע ומבין כי עמידה בלוח הזמנים הינה רכיב מפתח .המוכר מתחייב לעשות כל מאמץ לעמוד
בדייקנות בזמנים המפורטים בהזמנת הרכש .המוכר מתחייב לאשר את ההזמנה על כל תנאיה ,לרבות
את המועד הנדרש ע"י הקונה בהזמנת הרכש עד  5ימי עבודה משליחת הזמנת הרכש .המועד החוזי
לאספקה הקובע הינו המועד שאושר במעמד אישור ההזמנה כל עוד הוא בהתאם לזמני האספקה
הסטנדרטיים ( ) Lead Timeהמוסכמים בין הצדדים במידה וקיימים .במידה ולא התקבל אישור הזמנה
מהמוכר כעבור  5ימי עבודה ייחשב המועד המבוקש ע"י הקונה כמועד החוזי בהזמנה .במקרה של צפי
לאיחור על המוכר( :א) להודיע בכתב לקונה על הסיבות לעיכוב ומהן הפעולות אשר הינו מבצע על מנת
לצמצם העיכוב; (ב) יספק לקונה תוכנית מפורטת ובה לוח זמנים צפויים לאספקה.

4.2

במקרה שהציוד המוזמן יוכרז בעתיד כמיושן ( ,)obsoleteבאחריות המוכר להודיע לקונה בהתרעה
מספקת כדי לאפשר  Last time buyאו לאתר תחליפים.

4.3

היה והמוכר אינו עומד בלוח הזמנים המצוין בתנאים המצורפים או כמפורט בהזמנה וכתוצאה מכך
הקונה דורש והמוכר מבצע משלוחי אקספרס ו/או משלוחים אוויריים ,משלוחים חלקיים ,ו/או שניהם,
אזי המוכר מסכים לשאת בכל חיובי הוצאות המשלוח הנוספים על חשבונו הבלעדי.

4.4

המוכר לא ישלח ו/או יספק את האספקות טרם המועד הקבוע אלא אם כן הדבר אושר על ידי הקונה
בכתב.

4.5

במקרה והמוכר שלח את האספקות טרם המועד הקבוע אזי חשבוניות לכיסוי תשלומים לא תשולמנה עד
למועד פירעונן הרגיל לפי המועד המצוין לאספקה.

4.6

המוכר לא ישלח ו/או יספק כמויות עודפות מאלו המצוינות על גבי ההזמנה במידה והמוכר יספק כמויות
עודפות מאלו המצוינות על גבי ההזמנה יישא המוכר בכל העלויות הנלוות לרבות עלויות השילוח ,עלויות
האחסון ו/או כל עלות נוספת אשר תחול בגין כך.

4.7

אספקות תסופקנה בשלמותן בהתאם לתקנים הישימים ,האיכות הנדרשת ,הכמות הנדרשת ובזמן הנדרש
והכל בהתאם להזמנה.

4.8

כל האספקות המוזמנות כפופות לבחינת קבלה סופית/בחינה במקור ולאישורה על ידי הקונה .משלוחים
אשר ייכשלו על פי בדיקת בחינת הקבלה/בחינה במקור יוחזרו למוכר/לא יסופקו לקונה .אספקות או
משלוחים פסולים המוחזרים ,יוחזרו על חשבונו של המוכר לצורך תיקון ו/או החלפה ללא דיחוי ,ביצוע
התשלום יבוצע לפי שיקול דעתו הבלעדי של הקונה .יהיה בנוסף לכל תרופות אחרות על פי דין או הצדק
העומדות לרשותו של הקונה .במקרה של תשלום מראש ,מוסכם במפורש שתשלום אינו מהווה קבלה
סופית.

4.9

לקונה שמורה הזכות לסרב לקבל אספקות אשר סופקו שלא על פי המפרטים המקוריים ו/או מפרטים
מעודכנים שסוכמו בין הקונה והמוכר בכתב ו/או שאינן בהתאם לתקנים הישימים ו/או שיוצרו מחומרים
שאינם בהתאם לתקנים הישימים .במקרה כזה שמורה לקונה הזכות להחזיר את האספקות בצורה
חלקית או מלאה ו/או לעכב תשלום בגינה .למרות האמור לעיל ,הקונה רשאי לדרוש מהמוכר להחליף
אספקות אלה לאלתר ,ללא כל עיכובים ,באספקות חדשות העומדות במפרטים המתאימים והמוסכמים
ו/או בתקנים על פי ההזמנה ללא צורך בהחזרת האספקות הקודמות.

 4.10אילו הקונה בחר להחזיר בצורה חלקית ו/או מלאה אספקות שסופקו שלא כהלכה ,אזי בכל המקרים
הללו יישא המוכר בכל ההוצאות הכרוכות לרבות הוצאות על אריזה מחדש ו/או הובלה ו/או ביטוחים
נדרשים וכל היוצא בזאת .במידה והמוכר יבחר שלא לקבל בחזרה אספקות אלו ,הקונה רשאי לעשות
בהן כרצונו בכל דרך שתיראה לקונה כמתאימה ואילו למוכר לא תהא כל טענה כלפי הקונה.
 4.11אילו המוכר אינו מצליח להחליף לאלתר את האספקות שסופקו שלא על פי דרישות הקונה ,באספקות
לפי המפרטים שהוסכמו על פי הזמנה זו ,או לפי הסדרים חלופיים המוסכמים הדדית בכתב בין הקונה
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והמוכר בתוך פרק זמן סביר ,אזי המוכר מתחייב לפצות את הקונה בגין כל ההפסדים או הנזקים שנגרמו
לה מכך .האמור לעיל הינו בנוסף לכל הזכויות האחרות המוקנות לו בחוזה או על פי דין.
 4.12המוכר לא יספק שוב אספקות שנפסלו או תוקנו טרם השלים את הדרישה לתיקון ואת השינויים
וההתאמות הנדרשות.
5

6

אריזה ,משלוח ואספקה
5.1

התמורה בגין ההזמנה מהווה את התמורה הכוללת והסופית לרבות אריזת האספקות ,במיכלים
המתאימים לייצוא במשלוח דרך האוויר ו/או הים ו/או היבשה כפי הנדרש ,שילוט וסימון על פי דרישות
הקונה ואספקה בהתאם להזמנה אלא אם תתקבל הנחיה אחרת בכתב מטעם הקונה וכל הנדרש בהתאם
לתנאים ודרישות ההזמנה שנקבעו על ידי הקונה.

5.2

מבלי לגרוע מזכויותיו של הקונה על פי הזמנה זו ,או על פי דין הקונה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
לבטל הזמנה זו בשלמותה או בחלקה ,כאשר ישנו עיכוב באספקה מכל סיבה שהיא ,ובמקרה כזה למוכר
לא תהיה כל טענה כלפי הקונה בגין הביטול או תשלומים אחרים כלשהם והקונה לא יחוב בכל תשלום
נוסף פרט לתשלום בגין האספקות שסופקו.

5.3

המוכר מצהיר בזאת כי מועד האספקה הנקוב בהזמנה זו הינו מהותי וכי האספקות המוזמנות מיועדות
להיות משולבות עם אספקות אחרות שעל הקונה לספק ללקוחותיו .לפיכך המוכר מתחייב בזאת לשפות
את הקונה בגין הפסדים ו/או נזקים ו/או הוצאות שיגרמו לקונה עקב כל עיכוב על ידי המוכר באספקת
האספקות.

5.4

עם האספקה ,בהתאם לתנאי הזמנה זו ,תועבר הבעלות על האספקות לקונה ,ללא כל שעבודים ,תביעות,
חובות או הגבלות כלשהן.

5.5

תנאי האספקה הינם כפי שמצוין על גבי הזמנה זו ויפורשו בהתאם ל International Commercial
( Terms 2010להלן.)"Incoterms" :

5.6

המוכר מתחייב לשאת בהוצאות ההובלה בהתאם ל  Incotermsהישימים .האספקות תישלחנה במשלוח
אחד אלא אם ניתנה הוראה על ידי הקונה הוראה אחרת .האספקות תישלחנה על ידי מוביל מורשה על פי
הוראות הקונה המופיעות על גבי ההזמנה .במקרה שבו חומר האריזה מסופק על ידי הקונה ,המוכר יוודא
את התאמת החומר לאריזת האספקה ,במועד קבלת החומר וטרם השילוח.

סימון ,חשבוניות ומסמכי משלוח
אופן סימון והוספת החשבוניות יהיו כדלקמן:
6.1

רשימות האריזה והחשבוניות יכללו:
א .מספר הזמנת הקונה ומספר שורת פריט.
ב .מספר פריט של אלביט כמופיע בהזמנת הרכש
ג .מספרי פריט של היצרן ותיאור האספקה.

6.2

תכולות מיכל או אריזה:
א .כל מיכל או אריזה יכילו רשימת אריזה המציינת את תכולתו.
ב .עותק אחד יוצמד אל מחוץ למיכל או האריזה בתוך מעטפת פלסטיק בעלת אטימה חוזרת.
ג .עותק נוסף יימצא בתוך המיכל או האריזה.
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6.3

שטר המטען:
א .שטר המטען יכיל שני עותקים אשר אחד לפחות נאמן למקור.
ב .שטר המטען יכיל חשבוניות ועותקים של רשימת האריזה.

6.4

חשבוניות:
יש לפעול עפ"י ההנחיות המופיעות בהזמנת הרכש

6.5

7

8

אי ביצוע ההוראות הרשומות לעיל עלול לגרום לעיכוב התשלום למוכר ולקונה תעמוד הזכות לקזז כל
הוצאה בהתאם לאמור בהסכם זה.

בחינה ובדיקה
7.1

לקונה שמורה הזכות לבצע בדיקה ובחינה מלאה או חלקית של האספקה והכל בהתאם לשיקול דעתו של
הקונה.

7.2

הקונה ו/או הלקוח שלו או נציגיהם ,ו/או כל גוף רגולטורי רלוונטי יהיו רשאים לבחון ולבדוק את
האספקות שיסופקו ,הן במהלך והן לאחר הייצור ,אם במתקני המוכר ו/או במתקני כל אחד מקבלני
המשנה שלו .המוכר יספק את כוח האדם והתשתיות הנדרשים לצורך בדיקה נאותה של האספקות.
הקונה יעביר הודעה למוכר שלושה ( )3ימים לפני ביצוע בדיקה במתקני המוכר ו/או במתקני קבלני
המשנה .בחינה זו לא תשחרר המוכר מאחריותו הקשורה להזמנה זו .אספקות כלשהן שתיפסלנה בעת
הבדיקה תוחלפנה על חשבונו הבלעדי של המוכר.

7.3

אספקות אשר לא תעמודנה במבחנים והבדיקות הנדרשות תוכלנה להיבחן בשנית לאחר תיקון המוכר
ואילו עלויות בדיקה זו יוטלו על המוכר באופן בלעדי.

7.4

המוכר מתחייב להפעיל ולהיות בעל מערכת אבטחת איכות על פי תקני  ISO 9001-2008ו/או AS0099
ו/או כל תקן אחר שייקבע בהזמנה זו או יעודכן מעת לעת לצורך בקרת איכות חומר ,הרכבות ,בדיקות,
אריזה ומשלוח ,ותהליכים שגרתיים לווידוא איכות ופעולות מתקנות אשר תהיה מקובלת על הקונה ו/או
הלקוח שלו .במידה ונדרשים תהליכים אשר מוגדרים כמיוחדים (כגון :ציפויים ,צביעה וטיפולים
טרמיים) ,המוכר מתחייב להפעיל אך ורק ספקים אשר אושרו מראש על ידי הקונה ו/או יבצעם במתקניו
באישור הקונה בלבד.

7.5

המוכר מתחייב לשמור בשני עותקים את כל השרטוטים והמסמכים הרלוונטיים להזמנה זו למשך
תקופה של שבע ( )7שנים מיום האספקה האחרונה .העותקים יישמרו בשני מקומות נפרדים על פי כללי
הביטחון הנדרשים בהתאם לאופי האספקה.

7.6

המוכר מתחייב להודיע בכתב לקונה על כל חריגה בטיב האספקה או כל חריגה בין אם עסקית ,כלכלית
הקשורה לאיכות הזמנה בין אם במישרין או בעקיפין.

7.7

המוכר יקבל את אישור הקונה לכל חריגה ומתחייב לפעול על פיה.

תשתיות וציוד מיוחד
המוכר מאשר כי ברשותו ,או שביכולתו להשיג ללא עיכובים וללא סיוע של הקונה ,את כל אמצעי התשתית
והציוד הדרושים לצורך ביצוע ההזמנה במועד המוסכם .כל אלו יסופקו על ידי ועל חשבון המוכר ללא כל
תוספת מצד הקונה .כל ציוד אשר יידרש הקונה לספק למוכר ולא סוכם בהזמנה זו ייגרע מהתמורה הסופית
למוכר.
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9

10

רכוש ו/או חומרים המושאלים למוכר
9.1

באם ישאיל המוכר ציוד מהקונה ,מתחייב המוכר לשמור ,ולדאוג כי כל מי שבא מטעמו ישמור על הציוד
המושאל .המוכר מתחייב כי הציוד המושאל למוכר ו/או למי מעובדיו (להלן "נכסי הקונה") לצורך
עבודתו עבור הקונה ,תהיה כאחריות שומר חינם על פי חוק השומרים תשכ"ז – .1967

9.2

המוכר מתחייב כי הציוד המושאל ישמש את המוכר עבור צרכי הקונה בלבד ולא עבור צדדים שלישיים.

9.3

המוכר מתחייב ,כי העובדים והספקים מטעמו מכירים הנחיות וכללים אלה ומעודכנים בהם .בהתאם
לכך ,המוכר ,יפקיד צ'ק ביטחון ללא תאריך לצורך הבטחת התחייבויותיו תחת סעיף זה

9.4

למען הסר ספק ,כל חומר ו/או רכוש המסופקים על ידי הקונה ,שלא על בסיס חיוב ,בנוגע להזמנה זו,
ייחשבו כמושאלים למוכר למטרות ההזמנה בלבד ,והבעלות תישאר בכל זמן בידי הקונה.

9.5

המוכר מתחייב לפצות ולשפות עם דרישה ראשונה באופן מלא את הקונה עבור חומרים ו/או רכוש כאלה
שלא יוחזרו לקונה כפי שהושאלו במקור (למעט בלאי סביר עקב השימוש בהם על פי דרישות הזמנה זו
ולצורך הזמנה זו בלבד) או כחלק משולב של האספקות שהוזמנו.

9.6

הקונה יהיה אחראי בכל זמן על הציוד וישמור עליו בפני כל אובדן או נזק ומתחייב במיוחד לשמור את
המידע והידע המוכללים בציוד זה .במקרה של אובדן ו/או נזק יודיע המוכר במידית לקונה בדבר האירוע.

9.7

המוכר מתחייב לרכוש פוליסת או פוליסות ביטוח לשביעות רצונו של הקונה ,המבטחים כנגד הפסד ו/או
נזק את כל הרכוש ו/או החומרים שבבעלותו של הקונה אשר סופקו לו בעודם בחזקתו של המוכר .יחד עם
זאת ,רכישת פוליסות אלה לא פוטרת את המוכר מאחריותו בכל הנוגע לרכושו של הקונה.

שינויים
 10.1לקונה שמורה הזכות לערוך שינויים באספקות בכל עת ,על ידי הוראת שינוי בכתב ,הקונה יוכל לערוך
שינויים באספקות ו/או בכמויות ו/או במועדי האספקה ו/או בכל תנאי או תניה אחרת של ההזמנה.
במידה ועלות או זמן האספקה יושפעו כתוצאה מהוראות שינוי כאלו ,יערכו בהוראת השינוי התאמות
במחיר ההזמנה ו/או בלוחות הזמנים של האספקה .אם התאמת מחיר ו/או אספקה אינה נכללת בהוראת
השינוי ,לא תתאפשר העלאת מחיר או עיכוב באספקה .כל תביעה מצד המוכר להתאמה או אי-התאמה
כזו חייבת להיות מוגשת בכתב ,תוך  7ימים ממועד הוראת השינוי על ידי הקונה.
 10.2הזמנה זו לא תיחשב או תפורש כשונה ,מתוקנת ,מבוטלת או כוויתור ,בשלמותה או בחלקה ,למעט על ידי
הוראת שינוי בהקשר זה החתומה על ידי נציג מורשה של הקונה ואין בדבר הכלול בחלק זה בכדי לפטור
את המוכר מלהמשיך בהליך הוראת השינוי.
 10.3כל שינוי מהותי בתהליכי הייצור או תהליך אחר אצל המוכר בהקשר לאספקות ,כגון :שינוי מיקום
הייצור ,שינויי תכן ,החלפת קבלן משנה ,שינוי באחד או יותר מתהליכי הייצור או שינוי שיכול להשפיע
על האספקות בהיבט  ,)Fit, Form and Function( FFFמחייב הודעה מראש ובכתב לקונה.

11

אחריות
המוכר מקבל על עצמו את האחריות המלאה לכל האספקות שסופקו ,למשך תקופה של שנים עשר ( )12חודשים
מיום קבלת האספקה וקליטתה במחסני הקונה על ידי הקונה אלא אם כן סוכמה תקופת אחריות אחרת
ונרשמה שתנאי ההזמנה או במסמכי ההתקשרות האחרים .במקרים של פגמים נסתרים תקופה האחריות תהא
עשר שנים לכל פגם נסתר אלא אם צוין אחרת בכתב ההזמנה כנגד כל פגם שעלול להתגלות עקב תיכון ,איכות
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עבודה ,חומר או ביצוע לקויים .כל פריט פגום יוחלף ללא דיחוי על ידי המוכר ללא עלויות לקונה ,ויחודשו תנאי
האחריות עבור הפריטים שהוחלפו .הפריטים הפגומים יוחזרו לרשותו של המוכר לצורך החזרה או והחלפה על
חשבונו .במידה ונדרש ,עם בקשתו של הקונה ,המוכר יספק לקונה ללא דיחוי מספר אישור החזר חומר [ 'return
' .])RMA( of material authorizationאם המוכר לא יספק  RMAכזה ,הדבר ייחשב כמחדל של המוכר.
אחריות חוזית זו ישימה מבלי לפגוע בזכויות האחרות הקיימות בחוק.
12

שיפוי בגין הפרת קניין רוחני
 12.1המוכר מתחייב להגן על הקונה ,על לקוחות הקונה ונציגיהם ,מנהליהם ועובדיהם (להלן" :המשופים")
מכל נזק שעלול להיגרם מהפסד ,נזק או חבות (לרבות עלויות ו/או הוצאות כלשהן משניים הנוספים על
כך) שייגרמו מכל הפרה של כל פטנט או זכויות קנייניות אחרות בהקשר לאספקות הזמנה זו ,בתנאי
שאספקות כאלו אינן מיוצרות אך ורק בעקבות תכן אשר סופק למוכר על ידי הקונה.
 12.2המוכר מתחייב ,להגן על המשופים כנגד כל פעולה ,תביעה או טענה ,של הפרה לכאורה ,סעיף זה מותנה
שהמוכר יודע על תביעה או טענה כאמור מיד לכשהדבר יהיה מעשי .במקרה שהאספקות או חלק מהן
מהוות בחזקת הפרה או השימוש באספקות או בכל חלק מהן נמנע ,המוכר ,על חשבונו ,יבצע אחד
מהדברים הבאים )1( :ירכוש עבור הקונה את הזכות להמשיך ולהשתמש באספקות או בחלק מהן)2( ,
יחליף אותן עם אספקות או חלק מהן שאינן מפירות ,או ( )3יתאים את האספקות כך שתהיינה לא
מפירות .המוכר לא יהא חב לקונה אך ורק אם המוכר יוכיח שכל הפרה או טענה מכך מבוססת על שימוש
באספקות על ידי הקונה בשילוב עם פריטים אחרים אשר הפרה או טענה לגביהם מכך לא הייתה
מתרחשת כתוצאה משימוש רגיל עבורו תוכננו האספקות.

13

זכויות קניין ,זכויות על נתונים וסודיות
 13.1במקרה בו הביצוע בכפוף להזמנת רכש זו כולל ניסויים ,פיתוח ,מחקר או מאמץ חד פעמי הכולל כלים
ועבודה כזו המשולמת בשלמותה או בחלקה על ידי הקונה ,המוכר מתחייב לחשוף בפני הקונה את כל
התהליכים ו/או הידע הסודי ו/או הסודות המסחריים ו/או כל המצאה ,גילוי או ידע הנובעים מכך .כל
זכויות הקניין הרוחני לרבות פטנטים ,זכויות יוצרים ,סודות מסחריים ,סימנים מסחריים ,הנובעים
מהם יהיו רכושו הבלעדי של הקונה ועל פי בקשתו של הקונה ,המוכר יעביר זכויות לקונה עבור כל
המצאה וזכויות קניין הנובעים מהם ,לרבות ללא מגבלה ,כל פטנט או בקשה לרישום פטנט ,ללא חיוב
נוסף .המוכר יספק תמיכה עבור תביעה של הקונה לבקשת רישום פטנט כזו .לקונה תהיה הזכות המלאה
להשתמש בקניין כזה בכל דרך שהיא ללא טענה כלשהי מצידו של המוכר וללא חבות כספית כלשהי
למוכר בגין שימוש כזה.
 13.2אספקות המצריכות רישיון מהמוכר ו/או מהיצרן ו/או מכל צד שלישי שהוא עבור השימוש באספקות
ו/או עבור העברת האספקות לכל צד שלישי שהוא ,כיחידה עצמאית או כמשולבת עם פריטים אחרים,
חומרה או תוכנה ,המוכר מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר להעניק לקונה רישיון נקי ללא הגבלה ,ללא
תמלוגים נוספים על אף כל רישיון סטנדרטי שעשוי ללוות את האספקות ,אלא אם הקונה מסכים
במפורש לתנאים נוספים.
 13.3המוכר מסכים שכל המידע שנחשף על ידי הקונה למוכר ,לרבות מידע הכלול בשרטוטים ,מפרטים ,או
מסמכים אחרים כלשהם ,תוכנה או פריטים אחרים ,הנמסרים על ידי הקונה למוכר בכפוף או בעקבות
הזמנה זו ,הוא קניינו של הקונה (להלן" :קניין רוחני") ,והמוכר מתחייב כי אלא אם הקונה מאשר אחרת
בכתב ,הקניין רוחני במלואו או בחלקו לא ישמש את המוכר ,למעט לצורך מימוש הזמנה זו .הקניין רוחני
לא יכלול מידע שהמוכר יכול להוכיח בראיה בכתב כי הוא נחלת הכלל ,להוציא על ידי הפרה או רשלנות
מצד המוכר ,או שהוא ידוע למוכר בזמן חשיפתו ללא התחייבות או סודיות ,או שהושג כחוק ללא הגבלה
על ידי המוכר מצד שלישי .המוכר לא יחשוף מידע קנייני בפני כל צד שלישי שהוא ,וינקוט בכל אמצעי
הזהירות הסבירים על מנת למנוע את חשיפת המידע הקנייני בפני צדדים שלישיים .קבלה על ידי המוכר
כלהלן של מידע קנייני של הקונה לא תיחשב כמתן זכות או רישיון כלשהם למוכר בנוגע למידע כזה.
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התנאים בחלק זה  )3(13יישרדו עד להשלמתה ו/או הפסקתה של הזמנה זו וימשיכו להיות שרירים
וקיימים ובעלי תוקף מלא למשך תקופה של עשר ( )10שנים לאחר מכן.
עם השלמתה ו/או הפסקתה של הזמנה זו ,המוכר יחזיר מיידית לקונה את הקניין הרוחני על כל עותקיו,
או בעקבות בקשתו של הקונה ,ישמיד מידע קנייני כזה ,ויספק לקונה אישור השמדה בכתב.
 13.4כל מידע שהינו קניינו של המוכר ונחשף במוצרים או במסמכים שסופקו לקונה ייחשבו ככאלו שנחשפו
כחלק מהתמורה עבור הזמנה זו ולקונה תהיה הזכות לשימוש בו לפי שיקולו הבלעדי של הקונה.
 13.5המוכר יעמוד בכל נהלי ותקנות האבטחה הישימים ,והגישה לכל מידע קנייני שעשוי לכלול מידע מסווג
תהיה מוגבלת בהתאם.
 13.6כל פרסום של הזמנת רכש זו או כל הודעה לעיתונות בהקשר אליה או לחילופין בהקשר לקונה (לרבות
האספקות שסופקו להלן ותמונות ,תיאורים או דגימות מהן) על ידי המוכר הנם אסורים ,אלא אם
התקבל אישור מראש בכתב מאת הקונה.
14

השהיית עבודה
 14.1הקונה יהא רשאי להורות למוכר על הפסקה עבודה כללית או חלקית בביצוע העבודות תחת הזמנה זו
מפעם לפעם לתקופה מצטברת של עד  120ימים .הקונה יבצע כל צעד סביר כדי להקטין את ההוצאות
הקשורות לחלק העבודה שהופסק.
 14.2בתקופה האמורה הקונה יוכל לבחור מבין האפשרויות הבאות :א) ביטול ההוראה ב) סיום ההזמנה על פי
הפרק "הפסקת התקשרות" סעיף ב - .מחמת נוחות ג) יסיים את ההזמנה על פי הפרק "הפסקת
התקשרות" – סעיף א' - .מחמת הפרה ,במידה וקיימת הפרה ,ד) יאריך את תקופת הפסקת העבודה.
 14.3הקונה יחדש העבודות במידה והפסקת העבודה בוטלה .המוכר והקונה ינהלו משא ומתן בהקשר לפיצוי
מתאים במחיר ,מועדי האספקה או בשניהם באם )1 :ההזמנה לא בוטלה;  )2הפסקת העבודה גרמה
לשינוי בעלויות המוכר ו/או היכולת לעמוד במועדי האספקה ו )3 -המוכר הגיש תביעה תוך חמשה עשרה
( )15ימים אחרי ביטול הפסקת העבודה.

15

הפסקת התקשרות
 15.1הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד הזמנת הרכש ועד אספקת השירותים/מוצרים המפורטים בהזמנת
הרכש.
 15.2סיום תקופת ההתקשרות לפי ההסכם שלא מחמת הפרתו:
 15.2.1על אף האמור בסעיף  15.1לעיל ,רשאית הקונה להפסיק את ביצוע ההתקשרות על פי הסכם זה
בכל עת ומכל סיבה שהיא ,זאת בהודעה למוכרת בת  30ימים מראש ובכתב.
 15.2.2במקרה בו הופסקה ההתקשרות עם המוכר ביוזמת הקונה ,כאמור בסעיף  15.2.1לעיל ,לא תהיה
למוכר כל טענה ,תביעה ודרישה כספיות או אחרות כלפי הקונה והוא יהיה זכאי אך ורק לחלק
התמורה אשר על הקונה לשלם למוכר על פי הסכם זה עד מועד הפסקת ההתקשרות ולא יהיה
זכאי לפיצוי נוסף מהקונה.
 15.3הקונה יהא רשאי לבטל ההתקשרות עם המוכר לפי הסכם זה באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים
וזאת במתן הודעה בכתב למוכר:
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 15.3.1המוכר הפר אחת או יותר מהתחייבויותיה היסודיות האמורות בהסכם זה ולא תיקן את ההפרה
אחרי שהוזהר על ידי הקונה תוך  15ימים ממועד ההתראה.
 15.3.2פקעה אחת או יותר מפוליסות הביטוח בהן מחויב המוכר בהתאם להסכם זה ,או שאחת או יותר
מפוליסות הביטוח אינו עונה על דרישות הסכם זה.
 15.3.3אם המוכר נכנס להליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כונס נכסים ו/או הסדר נושים ,או הוטל
עיקול על נכסיו שיש בו כדי לשלול את יכולת המוכר לספק שירותים לפי הסכם זה ואלו לא
בוטלו תוך עשרים ואחת ( )21ימים.
 15.4אין בביטול ההתקשרות על פי הסכם כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לקונה על פי כל דין או על פי כל
הסכם.
 15.5כתוצאה מהפסקת העבודה לפי סעיף  15.2מכך יפסיק המוכר מיידית את העבודה על הזמנה זו ,או על
החלק ממנה שהופסק ,ויודיע לקבלני המשנה לעשות כן .המוכר יהא זכאי לתשלום בגין העלויות בפועל
שנגרמו עד וכולל יום ההפסקה ,בתנאי שעלויות כאלו מוצדקות בהתחשב בנקודת הזמן היחסית של
ביצוע ההזמנה וכי הבעלות על האספקות שהסתיימו או שהסתיימו בחלקן לרבות כל חומר נדרש הועברו
לידי הקונה .עלויות אלה ייקבעו בהתאם לעקרונות חשבונאיים מוכרים .המוכר יהא גם זכאי לרווח סביר
על העבודה שבוצעה לפני הפסקה כזו ביחס שלא יחרוג מהיחס ששימש לקביעת מחיר הרכש המקורי.
הסך הכול בדרישה כזו לא יעבור את מחיר ההזמנה עבור החלק היחסי של הזמנה זו שבוטל ,בחיסור
הסכומים שכבר שולמו בגינה קודם למוכר.
16

מחירים
אלא אם צוין אחרת בהזמנה זו ,המחירים הנקובים בהזמנה זו הם קבועים וסופיים .המחירים כוללים את כל
העלויות בגין הזמנה זו ואינם ניתנים לשינוי או העלאה כלשהם וכוללים את כל המיסים ,אגרות והיטלים.

17

תנאי תשלום
על אף האמור בחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז ,2017 -הצדדים ניהלו משא ומתן והסכימו על תנאי
התשלום כמצוין בהזמנת הרכש בין הקונה והמוכר .עוד מסכימים הצדדים כי אין בתנאי התשלום משום הרעה
בלתי סבירה וכי תנאים אלו הוגנים לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות.

18

שיפוי
המוכר ישפה וישמור על הקונה ,על לקוחותיו ומנהליהם ,עובדיהם ,סוכניהם ואורחיהם כנגד כל טענות,
תביעות ,חבויות ,הפסדים ,חבלות ונזקים מכל סוג ,לרבות ללא הגבלה ,בנוגע לפציעות או מוות של בני אדם או
נזקים לרכוש (לרבות עלויות והוצאות נלוות להם) ,שנגרמו על ידי (א) מעשה או מחדל של המוכר ,מנהליו,
עובדיו ,סוכניו ,אורחיו או ספקיו ,אם במישרין או בעקיפין שמבוצעות כתוצאה מביצוע של הזמנה זו או כל
מעשה או מחדל של קבלני משנה או ספקים של המוכר ו/או (ב) האספקות המסופקות להלן ו/או (ג) ההפרה על
ידי המוכר או קבלן(ני) המשנה שלו או מנהליהם ,עובדיהם ,סוכניהם ,אורחיהם או ספקיהם של חוקים ישימים,
פעולות או תקנות כלשהם.

19

איסור הסבה
 19.1המוכר לא יהיה רשאי להעביר ,להמחות ,להסב או למסור לאחר ,במישרין או בעקיפין ,את חובותיו
וזכויותיו על פי הסכם זה ,ואת ביצוע השירותים ,ללא קבלת אישור מהקונה בכתב ומראש (להלן בסעיף
 19זה " -האישור") והעברה ,המחאה ,הסבה או מסירה כאמור ללא אישור ייחשבו כבטלים .לעניין זה,
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ייחשב שינוי השליטה במוכר כמסירה לאחר .האישור יינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי של הקונה ומבלי
שתצטרך לנמק את הטעמים להסכמתו או סירובו למתן האישור.
 19.2האחריות לביצוע השירותים וקיום כל התחייבויות המוכר על פי הסכם זה ושמירת הדין החל עליו כספק
שירותים ,תחול על המוכר אף אם יעביר ,ימחה ,יסב או ימסור את ביצוע התחייבויותיו או חלק מהן
לאחר ,בהתאם לאמור לעיל.
 19.3הקונה יהיה רשאי להעביר ,להמחות ,להסב או למסור את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,לחברות בנות ,חברות קשורות או חברות שלובות ,על פי שיקול דעתו בהודעה למוכר מראש
ובכתב ובלבד שזכויותיו של המוכר לפי הסכם זה לא תפגענה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המוכר יספק
את השירותים על פי הסכם זה למוכר ו/או לחברות בנות ,חברות קשורות ,או שלובות של הקונה ,בהתאם
להוראותיו.
20

מיסים
 20.1כל צד יישא בעלויותיו בקשר עם הסכם זה.
 20.2מתשלומי הקונה למוכר ינוכו מיסים והיטלים (לרבות מס הכנסה במקור) כחוק ,כמקובל וכמתחייב,
אלא אם ימציא המוכר אישור מתאים על פטור מניכוי מס במקור ו/או ניכוי מס מוגבל.

21

היתרי ייצוא/ייבוא
 21.1המוכר יהא האחראי הבלעדי להשיג היתר/רישיון ייצוא ,וכל רישיון או אישור אחר ,להיקף הנדרש,
בכפוף לחוק הישים לצורך ביצוע האספקות או ביצוע השירותים בכפוף להזמנה זו .הקונה יהיה אחראי
להשיג היתר ייבוא לצורך זה ,אם נדרש בכפוף לחוק הישים ,במידה ויידרש ,על המוכר לספק לקונה כל
האינפורמציה הנדרשת לקבלת היתר זה.
 21.2המוכר יהא האחראי הבלעדי להשגת אישורים ,היתרים או רישיונות אחרים הנדרשים על מנת לעמוד
בהתחייבויותיו בכפוף להזמנה זו .המוכר יודיע לקונה בכתב איזה פיקוח חל על המוזמן ובמידה ונדרשות
הצהרות כלשהן לקבל את אישור הקונה מראש ובכתב לכל הצהרה .המוכר ינהל רישום מסודר של
הפריטים המפוקחים ועם הספקתם לקונה יצרף את הרישיונות והיתרים הרלוונטיים.
 21.3למען הסר ספק ,המוכר לא יורשה למסור שום הצהרה בשם הקונה ללא אישור מראש ובכתב המאשר את
ההצהרה ותוכנה.

22

כוח עליון
נבצר מצד למלא התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה עקב "כוח עליון" לרבות מצב חירום ,מלחמה,
שביתה ,השבתה ,או נקיטת סנקציות כלשהן מצד עובדים של החברה או אחרים וכל היוצא באלו ,אשר יכללו
במונח "כוח עליון" לצורך הסכם זה ,ידחה מילוי אותה התחייבות עד להסרת המניעה לקיומה וצד לא יהיה
חייב בתשלום כלשהו כלפי הצד השני בשל אי מילוי אותה התחייבות ו/או האיחור שנגרם למילויה.

23

קיזוז ועיכבון
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 23.1הקונה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע למוכר על פי הסכם זה כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע לה מהקונה.
 23.2המוכר מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון הנתונה לו על פי כל דין על רכושה של הקונה לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל על תוכניות ,מסמכים ,תוצרים אחרים של השירותים ומידע בכל צורה
שהיא.
24

מניעת חלקים מזויפים
 24.1המוכר מצהיר ומתחייב כי בקבלת ההזמנה זו הוא מאשר עם כל משלוח של תוצרים ,כי נעשה שימוש אך
ורק חומרים חדשים ואותנטיים וכי הם אינם מכילים רכיבים ו/או חלקים מזויפים או כל דבר אחר אשר
הינו תחליפי למוצר המקורי.
 24.2המוכר ירכוש אך ורק חלקים/רכיבים אותנטיים ישירות מה OCMS/OEMs -או דרך שרשרת ההפצה
המורשית או בעלת הזיכיון של ה .OCM/OEM -המוכר גם מצהיר ומתחייב כי וכי יעמיד לרשות הקונה,
לבקשתו של הקונה ,את כל תיעוד הרכישה/רכש מה OCM/OEM -או משרשרת ההפצה המורשית או
בעלת הזיכיון אשר מאמת את עקיבותו של כל חלק ,רכיב ,מודול או מכלול של מוצרי או טובין של המוכר
ל OCM/OEM -הישים .לעניין סעיף זה" ,חלקים מזויפים" משמעם יהיה חלק ,רכיב ,מודול ,או מכלול
או אספקה שמקורם ,החומר שלהם ,מקור ייצורם ,ביצועיהם ,או מאפייניהם הינם מצג שווא .המונח
"חלקים מזויפים" כולל ,אך אינו מוגבל ל( ,-א) חלקים שכבר סומנו (סומנו מחדש) לצורך הסוואתם או
לצורך הטעיית זהות היצרן( ,ב) חלקים פגומים ו/או חומר עודף שהושלך על ידי היצרן המקורי( ,ג)
חלקים משומשים שנמשכו ,תוקנו או שוקמו ,ומסופקים כ"חדשים" ,או (ד) חלקים שהגיעו לגבול אורך
חייהם.
 24.3המוכר יקיים ויתחזק תוכנית למניעת רכיבים מזויפים על בסיס הנחיות המופיעות בתקנים
 AS6174ו .AS5553 -מטרת התוכנית הינה מניעת אספקה של רכיבים מזויפים ובקרה של רכיבים אשר
זוהו כמזויפים.
 24.4במידה ורכיבים מזויפים יסופקו תחת הזמנה זו לקונה הזכות להחרים הרכיבים ולהשמידם ,בהתאם
להנחיות תקן  AS6174ו AS5553-ולחייב את המוכר בכול ההוצאות הקשורות להחרמה ,השמדה,
הסרה והחלפת הרכיבים .כמו כן ,לקונה תהא שמורה הזכות לעצור תשלומים לרכיבים אלו ,לדווח ואף
להעבירם לשלטונות הרלוונטיים.
 24.5בנוסף לאמור לעיל ,במידה והלקוח הסופי הוא ממשלת ארה"ב כאמור בסעיף  28להלן ("סעיפים
חוזיים לחוזי ממשלת ארה"ב") ,אזי:
DFARS 252.246-7007 Contractor Counterfeit Electronic Part Detection and Avoidance
 Systemוכן  NDAA Section 818ישימים להזמנה זו.
במקרה של סתירות בין ה DFARS / NDAA -לבין האמור בפרק זה הדרישות היותר חמורות תקפות.
 24.6המוכר יכלול תנאי פרק זה בהתקשרות עם ספקים ככל שרלוונטי.

25

תוכנה אסורה ( )Prohibited Softwareוקוד פתוח
 25.1סעיף זה מתייחס לאספקות הכוללות מרכיב תוכנה.
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"Prohibited License" means the General Public License ("GPL") or Lesser/Library GPL, the Artistic
License (e.g., PERL), the Mozilla Public License, the Netscape Public License, the Sun Community
Source License, the Sun Industry Standards License, or variations thereof, including without limitation
"licenses referred to as "GPL-Compatible, Free Software License.
"Prohibited Software" means software that incorporates or embeds software in, or uses
software in connection with, as part of, bundled with, or alongside any
;(1) open source or "free" software, library or documentation, or
(2) software licensed under or subjects the software to a Prohibited License, or
(3) software provided under a license that requires the delivered software to be licensed for the
purpose of making derivative Supplies or be redistributable at no charge, or obligates Buyer to
make available in any way or accessible to any third party the delivered software, in any
format, or any portion thereof, any products and/or object code and/or source code formats
incorporating the delivered software.
 25.2שימוש בתוכנה זו יאושר אך ורק אם קיבל המוכר את אישור הקונה מראש ובכתב ,כאשר הקונה בשיקול
דעתה הבלעדית עשויה שלא לאשר שימוש בתוכנה מסוג זה ,באם ולא התקבל אישור בכתב אזי המוכר
לא יעשה שימוש ב Prohibited Software -ו/או  Prohibited Licenseבהקשר להזמנה/הסכם זה.
 25.3המוכר מסכים להגן ,לשפות ולהחזיק את הקונה ,לקוח הקונה וספקים קשורים חפים כנגד כל תביעה,
נזקים ,הפסדים ,הוצאות ועלויות ,כולל הוצאות סבירות לעורכי דין בהקשר להסכם/הזמנה זו ושימוש ב-
 Prohibited Softwareו/או .Prohibited License
26

התרחשות אירוע סייבר
בכל מקרה בו יתקיים אירוע סייבר במתקני ו/או משרדי המוכר ו/או קבלני המשנה שלו ו/או בכל מקום שיש בו
השפעה על אספקות הקונה אזי:
()1

המוכר ידווח תוך  72שעות לכל היותר אם מידע כאמור לעיל נחשף לרבות כניסה לא מורשית ,גילוי

בהיסח דעת ,שימוש לא נכון ,איבוד מידע ,מחיקה או שינוי המידע שלא על פי הנדרש בהזמנה.
()2
()3
()4
27

על המוכר לפעול מידית לחקירת האירוע והסיכונים הקשורים לו.
המוכר ישתף פעולה במידה סבירה עם הקונה בביצוע כל חקירה של אופי והיקף האירוע.
המוכר יישא בעלויות ביצוע החקירה ותיקון תוצאות האירועים.

סעיפים חוזיים לחוזים עם ממשלת ארה"ב
אם ההזמנה הינה חלק מהסכם עם ממשלת ארה"ב ,זאת במידה ומצוין בשורות ההזמנה:
 U.S Prime Contract, DPAS Ratingאזי נספח ג' מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
בנוסף ,לקונה הזכות להגיש העתקי ההזמנה או מידע קשור לממשל האמריקאי או לחברות אמריקאיות
שבשרשרת בין הקונה לממשל ,במידה והקונה נדרשת לספק מידע זה כתימוכין להצעות או להזמנות.
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28

העדר יחסי עובד מעביד
 28.1אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין המוכרת ו/או מי מעובדיה ו/או הפועלים מטעמה לבין
הקונה ,וזאת לכל צורך ועניין שהוא.
 28.2המוכרת מתחייבת לחתום עם כל אחד מעובדיה על חוזה עבודה שבו יוגדרו היחסים שבין המוכרת לבין
העובד כיחסי עובד-מעביד.
 28.3כל התשלומים למי מעובדי המוכרת ו/או מי מטעמה שיועסקו על-ידה במתן השירותים (לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,שכר עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה וכל
תשלום ו/או הטבה סוציאליים אחרים) וכל יתר ההוצאות בגינם יחולו באופן בלעדי על המוכרת והקונה
לא תהיה אחראית לכך בכל צורה שהיא.
 28.4המוכרת מתחייבת לקיים כלפי עובדיה את כל חובותיה על פי הדין ,לרבות ומבלי לגרוע מחוקי העבודה,
ההסכמים הקיבוציים ,צווי ההרחבה החלים על כלל המשק וצווי ההרחבה הרלוונטיים לענף השירותים
שהחברה מספקת.
 28.5המוכרת תשפה את הקונה מיד עם דרישה ראשונה על כל הוצאה ,תשלום ו/או נזק שייגרמו לקונה עקב
טענה או קביעה בדבר קיומם ,או הקשורה בקיומם ,של יחסי עובד-מעביד בינה לבין מי מעובדי המוכרת,
עובדי קבלני המשנה של המוכרת ו/או מי מטעם המוכרת.
 28.6בכלל זה ,תשפה המוכרת את הקונה על כל ההוצאות המשפטיות שייגרמו לה בכדי להתגונן בפני תביעה
בה תיטען טענה כאמור ותישא בכל תשלום שיוטל על הקונה ,אם בפסק דין ואם במקור אחר ,לרבות
הסכם פשרה ,וזאת בין התשלום למי מעובדי המוכרת ו/או מי מטעמה ובין אם לרשות כלשהי (לרבות -
אך מבלי לגרוע  -מס הכנסה ,ביטוח לאומי ומס בריאות) ו/או לצד ג' כלשהו.
 28.7האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות הקונה לפי ההסכם ו/או על פי כל דין.

29

שונות
 29.1כישלונה של הקונה לאכוף את זכויותיה בכפוף להזמנה זו לא תהווה ויתור על זכויות כאלה או כל זכויות
אחרות בכפוף להזמנה זו או במובן אחר .זכויותיה של הקונה והתרופות המצוינות כאן יהיו מצטברים
ובנוסף לכל יתר הזכויות והתרופות העומדות לרשותה על פי דין.
 29.2ביטול התוקף ,בכולו או בחלקו ,של תנאי כלשהו לא ישלול תוקף או ישפיע במובן אחר על תוקפו של כל
תנאי אחר.
 29.3המוכר יכלול התנאים וההתניות של מסמך זה בהתקשרות עם ספקיו לצורך מימוש הזמנת הקונה ,ככול
רלוונטי.
 29.4אלא אם מוסכם אחרת בהזמנת רכש זו ,כל התיעוד ,תוויות ,שרטוטים ,מכתבים ,והתקשרויות בכל סוג
יוצגו בשפה העברית אלא אם כן נדרש אחרת ע"י הקונה( .כגון :אנגלית במידה ומיועד ללקוח בחו"ל).
 29.5לקונה תהא הזכות להעמיד זה כנגד זה כל סכומים ברי פירעון בכפוף להזמנה זו.
 29.6הצהרת המוכר – במקרה של מוכר לא אמריקאי ,קבלת הזמנה זו תיחשב כאילו אין מגבלות משתמש-
קצה בהקשר לאספקות.
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 29.7הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע ,יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל .לבתי המשפט
המוסמכים בחיפה ,ולהם בלבד ,תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה
 29.8כל שינוי או ויתור של צד מן הצדדים בהסכם זה לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב ובהסכמה.
 29.9כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לפי כתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם
זה או לכל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב כאמור .הודעה שנשלחה כאמור תחשב כאילו
נמסרה עם קבלתה בידי הנמען ,או שלושה ימים לאחר שיגורה מבית דואר בישראל ,לפי המוקדם.

© כל הזכויות שמורות אלביט מערכות
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נספח א'
קוד אתי ספקים
.1

קוד אתי -ספקים

הקונה מתחייב לנהוג ביושרה עסקית מיטבית ,כולל בקשר לעסקי הקונה עם ספקים ,קבלנים ויועצים.
ההתחייבות של הקונה לפעול בהתאם לסטנדרטים אתיים הינה גורם חשוב על מנת לאפשר לקונה לעמוד
במטרותיו ובדרישותיו העסקיות בשוק העכשווי .שרשרת אספקה אמינה ואתית הינה קריטית לצורך שימור
יכולת הקונה לתמוך במטרותיו ומטרות לקוחותיו .יושרה ,בטיחות ואיכות הינם מרכיבים בסיסיים בפעילות
הקונה ,ולפיכך הינו מעודד סביבה של שיתוף פעולה עם שרשרת האספקה שלנו בתחומים אלה .לקוחות הקונה
סומכים עליו כי יעבוד עם ספקים ,קבלני משנה ושותפים עסקיים נוספים ,החולקים ערכים אלה .על מנת
לתמוך ביושרה העסקית של פעילותנו ,אנו דורשים כי הגורמים בשרשרת האספקה יאמצו את ערכי הקונה בנוגע
למגוון תחומים המפורטים בקוד האתי – ספקים ("הקוד") .עקרונות הקוד הינם חלק בסיסי מההתחייבות
המשותפת לצורה בה אנו עושים עסקים והינה חלק אינטגרלי מיחסים כלשהם עם הקונה.
.2

התחייבות הקונה להתנהגות אתית והוגנת

א .הקונה מתחייב לנהל את עסקיו בהגינות ,באופן הולם ואתי וללא משוא פנים ,לרבות בתהליך קבלת
החלטות הרכש שלו.
ב .הקוד להתנהגות עסקית ואתית של הקונה ("הקוד") מפורסם באתר האינטרנט של הקונה:
http://www.elbitsystems.com
תחת הכותרת :
– ” Investor Relationsאו ”“About– Ethics and Conduct"- “Supplier Code of Conduct
”“Corporate Governance” – “Ethics and Conduct" – “Supplier Code of Conduct
ג .ב ין שאר הוראות הקוד ,דורש הקונה מעובדיו לחשוף בזמן אמת אירועים בהם לבני משפחה ,חברים
אישיים או עובדים לשעבר הייתה היכולת להשפיע ,בפועל או לכאורה ,על החלטותיו העסקיות של הקונה,
לרבות החלטות הרלוונטיות לרכש.
ד .בנוסף ,קובע הקוד שעובדי הקונה יוכלו לקבל מספקים או ספקים פוטנציאלים רק מתנות ,הוצאות אירוח
ותשורות שערכן הכספי סמלי בלבד ,כמפורט בנוהל.Anti-Bribery Compliance Policy :
.3

התנהגות והתחייבות הספק

על הספק לפנות אל עקרונות הקוד במידה ועולה שאלה בתחום האתיקה או הציות .כל אחד מעקרונות הקוד
הינם מהותיים לדרך בה אנו עושים עסקים .הקונה מסתמך על שרשרת האספקה על מנת לבחור קבלני משנה
וספקים ,אשר גם הם חולקים את העקרונות הכלולים בקוד .ישנה חשיבות לכך שכל מי שעובד עבורך לצורך
ביצוע העבודה עבור הקונה יבצע את ע בודתו בהתאם להנחיות הקוד .בכניסתך להסכם לקבלנות משנה או
להזמנת רכש עם הקונה ,הנך מתחייב לבצע את פעילותיך בדרך התואמת לקוד .בהתאם ,על כל פעילותך
העסקית בקשר לעבודתך עם הקונה להיות מבוצעת באופן הוגן ,אתי ותואם להוראות הקוד ,החוק והתקנות
המתאימות .בעוד הקוד קובע כללים עליהם יש לשמור ,הוא אינו יכול להקיף את כל המצבים האפשריים .אם,
מסיבה כלשהי ,עמידה בכללי הקוד עלולה להוביל לסתירה עם הוראות החוק ,עליך לציית לחוק.
הספק מתחייב לנהל את עסקיו הקשורים בקונה באופן הוגן ,אתי ,ובאופן התואם לכל דין ,לרבות אך לא רק,
אלו הנוגעים לנושאים הבאים:
© כל הזכויות שמורות אלביט מערכות
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-

-

-

-

זכויות אדם
 oהעסקת ילדים
 oסחר בבני אדם ,לרבות בכפייה או
בחוזה עבודה
נוהל העסקה
 oהטרדה
 oמניעת אפליה
 oשכר והטבות
 oהתאגדות חופשית
מניעת שחיתות
 oחוקים ותקנות למניעת שחיתות ואי
מתן שוחד
 oמדיניות של אפס סובלנות
 oתשלומים או הטבות בלתי חוקיים
ופסולים
 oבדיקת נאותות
 oמתנות/מחוות עסקיות
 oהצעות להעסקה
 oמרמה והונאה
שמירה על תחרות והגבלים עסקיים
פיקוח על היצוא
סחר במידע פנים
ניגוד עניינים
שמירה על תיעוד מדויק
קניין רוחני

 שמירה על מידע והגנת הפרטיות oהגנה על מידע רגיש
 oשימוש במידע רגיש
 oאבטחת המידע
 חומרי שיווק ואינטראקציות עם התקשורת סביבה ,בריאות ובטיחות oניהול סביבה ,בריאות ובטיחות
 oשימור משאבי הטבע
 oהגנה על בריאותו ובטיחותו של העובד
 דרישות סחר עולמית ציות לכללי Conflict Minerals איסור על רכיבים מזוייפים רכש ממשלתי oציות לתקנות חוזים ממשלתיים
 oמידע על בחירת מקור
 oשתדלנות
 ציפיות מתכנית האתיקה oהגנה על מלשינים ואיסור ענישה
 oתוצאות להפרת הקוד
 oמדיניות האתיקה
 דיווח חששות oבקרה עצמית ודיווח
 oאיש קשר לדיווח
 -זכות לביקורת

המוכר מתחייב להיענות לדרישות הקוד הנ"ל ,המפורסמות באתר הקונה  www.elbitsystems.comתחת:
– ” “Investor Relationsאו תחת ""About” – “Ethics and Conduct” – “Supplier Code of Conduct
”“Corporate Governance” – “Ethics and Conduct” - “Supplier Code of Conduct

על הספק לעיין ולבדוק את מידת עמידתו בסטנדרטים המוזכרים מעלה ולהודיע מיד לקונה על כל מקרה של
אי-התאמה או חשד לאי-התאמה שעלול להשפיע על קשריו עם הקונה.

© כל הזכויות שמורות אלביט מערכות

15

© All rights reserved

נספח ב'
נהלי בטיחות ואיכות הסביבה
המוכר מתחייב:
 .1למנות מנהל עבודה/אתר/מתקן אחראי באתר ,שיפקח על שמירת הבטיחות ואיכות הסביבה בכל מהלך
העבודה.
 .2לבקר מראש במקום המיועד לביצוע העבודות ובסביבותיו ולבחון את דרכי הגישה ואת התנאים והנסיבות
הקשורים בביצוע העבודות כולל טיבן והסיכונים הכרוכים בהן ,ולוודא כי בידו הכלים ,האמצעים ,החומרים,
הכישורים ,הידע וכוח האדם המתאים לביצוע.
 .3לקבל את כל ההיתרים מהרשויות הנדרשים על-פי דין לביצוע העבודות המיועדות (הובלות חריגות ,חומ"ס,
וכיו"ב).
 .4לבצע את העבודה תוך נקיטת כללי זהירות ובטיחות בעבודה לפי כל הדרישות על-פי דין.
 .5להישמע להנחיות בטיחות ואיכות סביבה של ממונה הבטיחות באתר.
 .6לא לגרום לזיהום סביבתי.
 .7לא לגרום לפגיעה בעובדים ובנוחות הציבור והשכנים (מעברי הולכי רגל ,תנועת רכבים ,רעש ,לכלוך ,וכיו"ב).
 .8לא לגרום לפגיעה בתשתיות (מים ,דלק ,חשמל ,גז ,תקשורת ,מבנה ,וכיו"ב).
 .9לחתום על טופס "אישור עבודה לקבלן" עם התחלת עבודה ובכל הזמנת עבודה חדשה ,על-פי דרישת ממונה
הבטיחות באתר.
 .10למנות ממונה/נאמן בטיחות ואיכות סביבה/מנהל עבודה ע"פ הדרישות של ממונה הבטיחות באתר ו/או על-פי
דין.
לגבי עובדי המוכר  -המוכר מתחייב:
 .11להעסיק עובדים מיומנים לעבודה המיועדת ,מוסמכים על-פי דין ,ומודרכים לבטיחות ואיכות הסביבה.
 .12עובדים אלה יהיו במצב בריאות מתאים לביצוע העבודה .בדיקות רפואיות תעסוקתיות יבוצעו לפי כל
הדרישות על-פי דין ותיעוד ישמר ויימסר לנציג אלביט בכל מקרה של השפעה על יכולת ביצוע תפקיד העובד
ובתיאום עמו.
 .13בעבודה מיוחדת שדורשת רישיון או היתר או תעודת הסמכה יעסוק רק עובד מנוסה ומיומן בעל רישיון ,היתר
או תעודת הסמכה בתוקף.
 .14להדריך את העובדים לגבי התחייבויותיהם בנושאי בטיחות ואיכות הסביבה ,לפני כל עבודה באתרי החברה
או מטעמה.
© כל הזכויות שמורות אלביט מערכות
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 .15למסור מראש לנציג אלביט את רשימת העובדים המיועדים לעבוד באתר ,התמחותם ותעודות הסמכה
רלוונטיות במידת הצורך.
 .16הכנסת עובדים חדשים/קבלני משנה לאתר מחייבת את כל הנ"ל והודעה מראש לנציג אלביט באתר וקבלת
תדריך בטיחות בהתאם.
 .17העברת עובד ממקום עבודה/סוג עבודה אחד למשנהו מחייבת הודעה מראש לנציג אלביט באתר וקבלת תדריך
בטיחות מתאים.
 .18לצייד את העובדים בלבוש וציוד המגן האישי הנדרש על-פי דרישה של נציג אלביט ,ע"פ דין או ע"י רשות
מוסמכת ,לעבודה המיועדת .העובדים מתורגלים ומיומנים בשימוש בציוד מגן ומשתמשים בציוד המגן הנכון
לסוג העבודה.
במקרה של עבודה באתר הקונה – המוכר מתחייב:
 .19להתייצב באתר העבודה עם תעודות הסמכה ,הדרכה והיתרים נדרשים לכל עובד.
 .20לקבל תדריך בטיחות מנציג אלביט/ממונה בטיחות באתר.
 .21לשלט ולגדר את שטחי העבודה כנדרש לבטיחות העובדים והציבור.
 .22להתקין אמצעי בטיחות זמניים לטיפול ראשוני בבעיות חירום שעלולות להתעורר במהלך העבודה.
במהלך העבודה באתר הקונה  -המוכר מתחייב:
 .23לבצע את העבודה תוך עמידה בדרישות הבטיחות על-פי דין (חוקים ,תקנות ותקנים בנושאי בטיחות ואיכות
הסביבה) והרשויות המוסמכות.
 .24לנקוט באמצעי זהירות למניעת כל פגיעה בעובדים ,בציבור ובתשתית.
 .25לשמור את שטחי העבודה וסביבתם בצורה נקיה ,מסודרת ובטוחה.
 .26לאכוף על עובדיו עישון רק במקומות עישון ייעודיים ומסומנים.
 .27לכל נגיעה או פגיעה בתשתית (ארונות חשמל ,צנרת מים ,צנרת גז ,מערכת כיבוי אש ,וכיו"ב) ,יש לקרוא לאיש
המקצוע המתאים באתר.
 .28שימוש בציוד כיבוי אש (לרבות גלגלונים ,זרנוקים ,הידרנטים וכיו"ב) ,ייעשה רק לצורך כיבוי אש.
 .29שימוש בחומרים מסוכנים/רעש מזיק/קרינה מכל סוג שהוא ,ייעשה רק באישור מראש של נציג אלביט/ממונה
הבטיחות באתר.
 .30ביצוע עבודה חמה (בלהבה גלויה ,ריתוך ,חיתוך בדיסק וכיו"ב) ,ייעשה רק באישור מראש של נציג
אלביט/ממונה הבטיחות באתר.
 .31ביצוע שינוע חריג ,ייעשה רק באישור מראש של נציג אלביט/ממונה הבטיחות באתר.
© כל הזכויות שמורות אלביט מערכות
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 .32לאסור ולמנוע שתיית משקה/חומר משכר/מסמם.
 .33לדווח על כל אירוע בטיחותי/כמעט תאונה/תאונת עבודה או אירוע סביבתי לנציג אלביט/ממונה בטיחות
באתר.
 .34לבצע תחקיר מלא ומתאים (ע"פ נהלי אלביט ו/או דרישות הדין) לכל אירוע המוזכר בסעיף  33ולהעבירו בכתב
לממונה הבטיחות של אלביט באתר.
 .35החברה מתחייבת לעמוד בכל דרישות נציגי אלביט בתחום הבטיחות ואיכות הסביבה ובין השאר גם כאלו
הנדרשים ע"פ ת"י לניהול הבטיחות ות"י לניהול איכות הסביבה בגרסתם העדכנית ( ISO-14001/OHSAS
.)18001
 .36מדי יום עבודה לסלק חומרי פסולת דליקים מאזורי מבנים (עץ ,נייר ,קרטון ,פלסטיק ,ארגזים וקופסאות
ריקים וכיו"ב).
 .37לסלק פסולת לאתרי פסולת מאושרים ,לפי סוג הפסולת ולהציג אישורים מתאימים לנציג אלביט ,על פי
דרישתו.
בסיום העבודה באתר הקונה – המוכר מתחייב:
 .38להשאיר שטח נקי מכל פסולת ,חפצים ואריזות.
 .39לפרק ולפנות שילוט ,גידור ואמצעי בטיחות זמניים שהותקנו לצורך העבודה.
 .40לפנות כלים וציוד שהביא לאתר העבודה ,להחזיר כלים וציוד שקיבל מהחברה.
 .41להתנתק ממקורות אנרגיה ששימשו לעבודה (חשמל ,גז ,מים ,וכיו"ב) באמצעות הסמכות המקצועית
המתאימה באתר.
במידה והמוכר לא עמד בהוראה כלשהי בנוגע לבטיחות ,שעליו לקיים ע"פ דין כלשהו ו/או ע"פ ההסכם שנחתם בינו
לבין הקונה ו/או ע"פ הוראותיו של נציג הקונה ,אזי ,הקונה תהיה רשאית ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,לחייב את המוכר
בתשלום פיצוי מוסכם בסך של  3%מערך ההזמנה ולא פחות מ ₪ 2,000 -לכל הפרה (אשר ישולם מידית עם דרישה
ראשונה) ,ו/או להפסיק את עבודתו של המוכר באופן תמידי או לפרק זמן אשר ייקבע ע"י הקונה ,וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד העומד לקונה ע"פ כל הסכם ו/או כל דין.

© כל הזכויות שמורות אלביט מערכות
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'נספח ג
USG
FAR / DFARS FLOWDOWN PROVISIONS FOR FIXED PRICE PURCHASE ORDERS FOR
NONCOMMERCIAL ITEMS UNDER A UNITED STATES GOVERNMENT CONTRACT
March 2017
The Federal Acquisition Regulation (FAR) and Department of Defense (DOD) FAR Supplement (DFARS) clauses provided in
this document are incorporated by reference, modified as indicated, with the same force and effect as if provided in full text. The
following words in the FAR and DFARS clauses are to be understood as follows, except (a) in those clauses where the terms
should retain their original meaning due to authority vested in the U.S. Government, in which case Buyer retains such rights as
are needed to perform this clause under its contract with Buyer’s Customer and (b) where the context reasonably requires
otherwise:


"Contract" is the contract between Buyer and Seller as defined in the General Provisions incorporated by reference
into the Purchase Order issued by Buyer.



"Contractor" and “Offeror” mean Seller.



"Subcontractor" means Seller's subcontractors.



“Government” usually means Buyer, but can also mean both the Government and/or Buyer when the context
reasonable requires that constructions (e.g., the right to inspect per FAR 52.246-2).



“Contracting Officer” means Buyer’s Authorized Representative, except for those specific clauses where the context
refers to rights, acts authorizations or obligations that are uniquely performed or granted by the U.S. Government.

The listed clauses that are not applicable due to monetary threshold, place, performance, type of effort or contract shall be
treated as self-deleting.
These clauses do not establish privity between Seller and Buyer’s Customer. Notwithstanding any provision to the contrary,
Seller shall have no right to pursue a claim or any other relief directly against the U.S. Government. The Contract Disputes Act
shall not be applicable to the Contract. Any reference to a “Disputes” clause shall mean the Disputes clause of the Contract as
set forth in the General Provisions. Any communication or notification required under these clauses to or from Seller to or from
the Buyer’s Customer shall be made through Buyer.
If the contract between Buyer and Buyer’s Customer incorporates a preceding version of any such clause, that version shall
apply to this Contract. Buyer will provide the applicable dates upon receipt of a written request from Seller.
If Seller is an international contractor, clauses marked with an asterix (*) apply to this Contract only if work under the
Contract will be performed in the United States or Seller is recruiting employees in the United States to work on the Contract.
A. PRESERVATION OF THE GOVERNMENT'S RIGHTS
If Buyer furnishes designs, drawings, special tooling, equipment, engineering data, or other technical or proprietary
information which the U. S. Government owns or has the right to authorize the use of (“Government Furnished Items”),
nothing herein shall be construed to mean that Buyer, acting on its own behalf, may modify or limit any rights the
Government may have to authorize Seller’s use of such Government Furnished Items in support of other U. S. Government
prime contracts.

© All rights reserved
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B. PROVISIONS OF THE FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FAR) INCORPORATED BY
REFERENCE
The following FAR clauses apply to this Contract:

FAR Reference Title
52.202-1
52.203-3
52.203-19
52.222-21
52.222-26
52.222-50
52.223-6
52.225-13
52.227-3
52.236-13
52.242-13
52.244-6

DEFINITIONS (NOV 2013)
GRATUITIES (APR 1984)
PROHIBITION ON REQUIRING CERTAIN INTERNAL CONFIDENTIALITY
AGREEMENTS OR STATEMENTS (JAN 2017)
PROHIBITION OF SEGREGATED FACILITIES (APR 2015) (*)
EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016) (*)
COMBATING TRAFFICKING IN PERSONS (MAR 2015)
DRUG-FREE WORKPLACE (MAY 2001)
RESTRICTIONS ON CERTAIN FOREIGN PURCHASES (JUNE 2008)
PATENT INDEMNITY (APR 1984)
ACCIDENT PREVENTION (NOV 1991)
BANKRUPTCY (JUL 1995)
SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS (JAN 2017)

The following FAR clauses apply to this Contract subject to the parenthetical notes:
52.204-2
52.204-9

52.204-21
2016)

52.211-15
52.215-12
52.215-13
52.215-15
52.215-16

52.215-17

52.215-18

52.215-19
52.219-8

© All rights reserved

SECURITY REQUIREMENTS (AUG 1996)
(Applies if the work requires access to classified information.)
PERSONAL IDENTITY VERIFICATION OF CONTRACTOR PERSONNEL (JAN 2011)
(Applies where SELLER will have physical access to a federally-controlled facility or access to a
Federal information system.)
BASIC SAFEGUARDING OF COVERED CONTRACTOR INFORMATION SYSTEMS (JUN
(Applies where SELLER has “Federal contract information” residing in or transiting through its
information system).
DEFENSE PRIORITY AND ALLOCATION REQUIREMENTS (APR 2008)
(Applies if a rating is listed on the cover page of this Contract)
SUBCONTRACTOR COST OR PRICING DATA (OCT 2010)
(Applies if Buyer notifies SELLER that it must submit certified cost or pricing data)
SUBCONTRACTOR COST OR PRICING DATA – MODIFICATIONS (OCT 2010)
(Applies if Buyer notifies SELLER that it must submit certified cost or pricing data)
PENSION ADJUSTMENTS AND ASSET REVERSIONS (OCT 2010)
(Applies if this Contract meets the applicability requirements of FAR 15.408(g))
FACILITIES CAPITAL COST OF MONEY (JUN 2003)
(Applies only if this Contract is subject to the Cost Principles at FAR Subpart 31.2 and SELLER
proposed facilities capital cost of money in its offer.)
WAIVER OF FACILITIES CAPITAL COST OF MONEY (OCT 1997)
(Applies only if this Contract is subject to the Cost Principles at FAR Subpart 31.2 and SELLER
did not propose facilities capital cost of money in its offer.)
REVERSION OR ADJUSTMENT OF PLANS FOR POST-RETIREMENT BENEFITS (PRB)
OTHER THAN PENSIONS (JUL 2005)
(Applicable if this Contract meets the applicability requirements of FAR 15.408(j).)
NOTIFICATION OF OWNERSHIP CHANGES (OCT 1997)
(Applies if this Contract meets the applicability requirements of FAR 15.408(k).)
UTILIZATION OF SMALL BUSINESS CONCERNS (NOV 2016) (*)
(Applies if SELLER is another-than-small business concern and Purchase Contract/Subcontract
will offer further lower-tier subcontracting opportunities)
20
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52.222-4

52.222-41
52.222-51

52.222-53

52.222-55
52.223-7

52.223-11
52.225-1

52.225-5

52.225-8

52.227-9
52.227-10
52.227-11

52.227-13

52.227-14
52.227-19
52.228-3
52.228-4
52.232-40

© All rights reserved

CONTRACT WORK HOURS AND SAFETY STANDARDS ACT - OVERTIME
COMPENSATION (MAY 2014) (*)
(Applies if the work requires or involves the employment of laborers or mechanics.)
SERVICE CONTRACT LABOR STANDARDS (MAY 2014) (*)
(Applies if this Contract is for services subject to the Service Contract Act.)
EXEMPTION FROM APPLICATION OF THE SERVICE CONTRACT LABOR STANDARDS
TO CONTRACTS FOR MAINTENANCE, CALIBRATION, OR REPAIR OF CERTAIN
EQUIPMENT-REQUIREMENTS (MAY 2014)
(Applies if this Contract is for services subject to the Service Contract Act.)
EXEMPTION FROM APPLICATION OF THE SERVICE CONTRACT LABOR STANDARDS
TO CONTRACTS FOR CERTAIN SERVICES-REQUIREMENTS (MAY 2014)
(Applies if this Contract is for services subject to the Service Contract Act.)
MINIMUM WAGES UNDER EXECUTIVE ORDER 13658 (DEC 2015)
(Applies if this Contract is for services subject to the Service Contract Act.)
NOTICE OF RADIOACTIVE MATERIALS (JAN 1997)
(Applies to work containing covered radioactive material. In the blank at paragraph (a) insert
"30".)
OZONE-DEPLETING SUBSTANCES (JUN 2016)
(Applies if the work was manufactured with or contains ozone-depleting substances.)
BUY AMERICAN ACT – SUPPLIES (MAY 2014)
(Applies if the work contains other than domestic components, and is performed for a non-DOD
prime contract.)
TRADE AGREEMENTS (OCT 2016)
(Applies if the work contains other than U.S. made or designated country end products as
specified in the clause, and is for a non-DOD prime contract.)
DUTY-FREE ENTRY (OCT 2010)
(Applies if work will be imported into the Customs Territory of the United States for a non-DOD
prime contract.)
REFUND OF ROYALTIES (APR 1984)
(Applies if work involves reported royalties in excess of $250.)
FILING OF PATENT APPLICATIONS-CLASSIFIED SUBJECT MATTER (DEC 2007)
(Applies if the work or any patent application may cover classified subject matter.)
PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE CONTRACTOR (MAY 2014)
(Applies if this Contract includes, at any tier, experimental, developmental, or research work and
SELLER is a small business concern or domestic nonprofit organization. Reports required by this
clause shall be filed with the agency identified in this Contract. If no agency is identified, contact
the Buyer’s Procurement Representative. FAR 52.227-13 applies in lieu of this clause if SELLER
is not located in the United States or does not have a place of business located in the United States
or is subject to the control of a foreign government.)
PATENT RIGHTS - OWNERSHIP BY THE GOVERNMENT (DEC 2007)
(Applies if this Contract is for experimental, developmental or research work and SELLER is not
located in the United States or does not have a place of business located in the United States or is
subject to the control of a foreign government. Paragraph (g) is deleted. If not otherwise included
in this Contract, the name and address of the contracting officer may be obtained from Buyer’s
Procurement Representative.)
RIGHTS IN DATA – GENERAL (MAY 2014)
(Applies where work supports non-DOD prime contract
COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE LICENSE (DEC 2007) (Applies where SELLER is
providing commercial computer software to be delivered to the Government).
WORKERS’ COMPENSATION INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) (JUL 2014)
(Applies if Contract is subject to the Defense Base Act)
WORKERS COMPENSATION AND WAR-HAZARD INSURANCE OVERSEAS (APR 1984)
(Applies if Contract is subject to the War Hazards Compensation Act)
PROVIDING ACCELERATED PAYMENTS TO SMALL BUSINESS SUBCONTRACTORS
(DEC 2013) (Applies if SELLER is a small business concern. This clause does not apply if Buyer
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52.234-1

52.237-2
52.245-1

52.247-63
52.247-64

does not receive accelerated payments under the prime contract. Not all agencies provide
accelerated payments.)
INDUSTRIAL RESOURCES DEVELOPED UNDER TITLE III, DEFENSE PRODUCTION
ACT (SEP 2016)
(Applies if Title III industrial resources are developed under the Buyer’s prime contract)
PROTECTION OF GOVERNMENT BUILDINGS, EQUIPMENT AND VEGETATION (APR
1984) (Applies if work is performed on a Government installation.)
GOVERNMENT PROPERTY (ALTERNATE I) (JAN 2017)
(The following is added as paragraph (n) "SELLER shall provide to Buyer immediate notice if the
Government or other customers (i) revokes its assumption of loss under any direct contracts with
Seller, or (ii) makes a determination that SELLER's property management practices are
inadequate, and/or present an undue risk, or that SELLER has failed to take corrective action
when required.")
PREFERENCE FOR U.S. FLAG AIR CARRIERS (JUNE 2003)
(Applies when air transport of either supplies or personnel will be involved.)
PREFERENCE FOR PRIVATELY OWNED U.S. FLAG COMMERCIAL VESSELS (FEB

2006)
(Applies when ocean transport of either supplies or personnel will be involved.)
The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $3,500
52.222-54

52.223-18

EMPLOYMENT ELIGIBILITY VERIFICATION (OCT 2015) (*)
(Applies except for commercial services that are part of the purchase of a commercial-off-theshelf (“COTS”) item (or an item that would be a COTS item, but for minor modifications),
performed by the COTS provider, and are normally provided for that COTS item.)
ENCOURAGING CONTRACTOR POLICIES TO BAN TEXT MESSAGING WHILE
DRIVING (AUG 2011)

The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $10,000
52.222-40

NOTIFICATION OF EMPLOYEE RIGHTS UNDER THE NATIONAL LABOR RELATIONS
ACT (DEC 2010) (*)

The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $15,000
52.222-20
52.222-36

CONTRACTS FOR MATERIALS, SUPPLIES, ARTICLES, AND EQUIPMENT EXCEEDING
$15,000 (MAY 2014)
AFFIRMATIVE ACTION FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUL 2014) (*)

The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $30,000
52.204-10

REPORTING EXECUTIVE COMPENSATION AND FIRST-TIER SUBCONTRACT
AWARDS (JUL 2013)
(SELLER shall report required executive compensation by posting the information to the System
for Award Management (“SAM”) at www.sam.gov. All information posted will be available to
the general public.)

The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $35,000
52.209-6

PROTECTING THE GOVERNMENT'S INTEREST WHEN SUBCONTRACTING WITH
CONTRACTORS DEBARRED, SUSPENDED, OR PROPOSED FOR DEBARMENT (OCT
2015)
(Applies unless this Contract is for COTS items. Any notices required by SELLER under this
clause shall be provided to Buyer.)

The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $150,000
© All rights reserved
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52.203-6
52.203-7
52.203-12
52.203-17
52.215-2
52.215-14
52.215-23

52.227-2
52.222-17
52.222-35
52.222-37
52.227-1
52.248-1

RESTRICTIONS ON SUBCONTRACTOR SALES TO THE GOVERNMENT (SEP 2006)
ANTI-KICKBACK PROCEDURES (MAY 2014)
LIMITATION ON PAYMENTS TO INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS
(OCT 2012)
CONTRACTOR EMPLOYEE WHISTLEBLOWER RIGHTS AND REQUIREMENTS TO
INFORM EMPLOYEES OF WHITLEBLOWER RIGHTS (APR 2014)
AUDIT AND RECORDS – NEGOTIATION (OCT 2010)
(Applies if Buyer notifies SELLER that it must submit certified cost or pricing data)
INTEGRITY OF UNIT PRICES (OCT 2010)
LIMITATION ON PASS-THROUGH CHARGES (OCT 2009)
(Applies if this is a cost-reimbursement subcontract in excess of $150,000, except if the prime
contract to which this contract relates is with DoD, then the clause applies to both costreimbursement subcontracts and fixed-price subcontracts, except those identified in
15.408(n)(2)(i)(B)(2), that exceed $700,000.)
NOTICE AND ASSISTANCE REGARDING PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT
(DEC 2007)
NONDISPLACEMENT OF QUALIFIED WORKERS (MAY 2014)
EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS (OCT 2015) (*)
EMPLOYMENT REPORTS ON VETERANS (FEB 2016) (*)
AUTHORIZATION AND CONSENT (DEC 2007)
VALUE ENGINEERING (OCT 2010)

The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $700,000
52.219-9
52.219-16

SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (JAN 2017)
(Does not apply if SELLER is a small business concern)
LIQUIDATED DAMAGES-SUBCONTRACTING PLAN (JAN 1999)
(Does not apply if SELLER is a small business concern)

The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $750,000
52.214-26
52.215-20
52.215-21
52.230-2

52.230-3

52.230-4

52.230-5

52.230-6

AUDIT AND RECORDS- SEALED BIDDING (OCT 2010)
REQUIREMENTS FOR COST OR PRICING DATA OR INFORMATION OTHER THAN
COST OR PRICING DATA (OCT 2010)
REQUIREMENTS FOR COST OR PRICING DATA OR INFORMATION OTHER THAN
COST OR PRICING DATA - MODIFICATIONS (OCT 2010)
COST ACCOUNTING STANDARDS (OCT 2015)
(Applies only when referenced in this Contract that full CAS coverage applies. Delete paragraph
(b) of the clause.)
DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES (OCT 2015)
(Applies only when referenced in this Contract that modified CAS coverage applies. Delete
paragraph (b) of the clause.)
DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES – FOREIGN
CONCERNS (OCT 2015)
(Applies if Vendor is a foreign concern subject to Cost Accounting Standards)
COST ACCOUNTING STANDARDS -- EDUCATIONAL INSTITUTIONS (AUG 2016)
(Applies only when referenced in this Contract that this CAS clause applies. Delete paragraph (b)
of the clause.)
ADMINISTRATION OF COST ACCOUNTING STANDARDS (JUN 2010)
(Applies if FAR 52.230-2, FAR 52.230-3, FAR 52.230-4 or FAR 52.230-5 applies.)

The following FAR clauses apply if this Contract exceeds $5,500,000
52.203-13
© All rights reserved

CONTRACTOR CODE OF BUSINESS ETHICS AND CONDUCT (OCT 2015)
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52.203-14

(Applies if this Contract if the period of performance is more than 120 days. Disclosures made
under this clause shall be made directly to the Government entities identified in the clause.)
DISPLAY OF HOTLINE POSTER(S) (OCT 2015)
(Applies is work is for a non-DOD prime contract)

C. PROVISIONS OF THE DEPARTMENT OF DEFENSE FEDERAL ACQUISITION REGULATION
SUPPLEMENT (DFARS) INCORPORATED BY REFERENCE
The following DFARS clauses apply to this Contract if Buyer’s prime contract is with the Department of Defense,
subject to the parenthetical notes below:
DFARS Reference

Title

252.203-7002

REQUIREMENTS TO INFORM EMPLOYEES OF WHISTLEBLOWER RIGHTS
(SEP 2013)
DISCLOSURE OF INFORMATION (OCT 2016)
(SELLER shall submit all required requests through Buyer)
SAFEGUARDING OF UNCLASSIFIED CONTROLLED TECHNICAL
INFORMATION (OCT 2016)
(Reports required under this clause shall be made through Buyer within 72 hours of
discovery of any cyber incident).
LIMITATIONS ON THE USE OR DISCLOSURE OF THIRD-PARTY CONTACTOR
REPORTED CYBER INCIDENT INFORMATION (OCT 2016)
DISCLOSURE OF INFORMATION TO LITIGATION SUPPORT CONTRACTORS
(MAY 2016)
INTENT TO FURNISH PRECIOUS METALS AS GOVERNMENT-FURNISHED
MATERIAL (DEC 1991)
(Applies if Contract requires items containing precious metals)
ITEM IDENTIFICATION AND VALUATION (MAY 2016)
(Applies if this Contract requires the work to contain unique item identification. All
reports required to be submitted under this clause shall be submitted to Buyer at a
location to be provided; delete paragraph (g) and insert the following in lieu thereof: "(g)
Lower-Tier Subcontracts. SELLER shall include this clause, including this paragraph (g),
in all lower tier subcontracts issued under this Subcontract for the acquisition of
components identified herein as requiring UID.)
REPORTING OF GOVERNMENT-FURNISHED PROPERTY (AUG 2012)
(Applies if SELLER is in possession of government-furnished property in support of this
Contract.)
PRICING ADJUSTMENTS (DEC 2012)
RESTRICTIONS ON THE USE OF MANDATORY ARBITRATION AGREEMENTS
(DEC 2010)
(Certification pursuant to paragraph (b)(2) applies to both SELLER in its own capacity
and to SELLER's covered subcontractors.)
HAZARD WARNING LABELS (DEC 1991)
(Applies if this Contract requires the delivery of hazardous materials.)
SAFETY PRECAUTIONS FOR AMMUNITION AND EXPLOSIVES (MAY 1994)
(Applies only if the articles furnished under this Contract contain ammunition or
explosives, including liquid and solid propellants.)
CHANGE IN PLACE OF PERFORMANCE - AMMUNITION AND EXPLOSIVES
(DEC 1991)
(Applies if 252.223-7002 applies to this Contract.)
SAFEGUARDING SENSITIVE CONVENTIONAL ARMS, AMMUNITION, AND
EXPLOSIVES (SEP 1999)
(Applies if this Contract is for the development, production, manufacture, or purchase of
arms, ammunition, and explosives or when arms, ammunition, and explosives will be
provided to SELLER as Government Furnished Property.)

252.204-7000
252.204-7012

252.204-7009
252.204-7015
252.208-7000

252.211-7003

252.211-7007

252.215-7000
252.222-7006

252.223-7001
252.223-7002

252.223-7003

252.223-7007

© All rights reserved

24

© כל הזכויות שמורות אלביט מערכות

252.223-7008
252.225-7001
252.225-7007

252.225-7009

252.225-7012
252.225-7013

252.225-7016
252.225-7021

252.225-7028
252.225-7033

252.225-7043

252.225-7048
252.227-7013
252.227-7014
252.227-7015
252.227-7016
252.227-7019
2011)
252.227-7025
252.227-7026
252.227-7027
252.227-7028
252.227-7037
252.227-7038

252.228-7005
252.231-7000
252.235-7003

© All rights reserved

PROHIBITION OF HEXAVALENT CHROMIUM (JUN 2013)
BUY AMERICAN AND BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM (DEC 2016)
(Applies if the work contains other than domestic components.)
PROHIBITION ON ACQUISITION OFUNITED STATES MUNITIONS LIST ITEMS
FROM COMMUNIST CHINESE MILITARY COMPANIES (SEP 2006)
(Applies if SELLER is supplying items on the U.S. Munitions list.)
RESTRICTION ON ACQUISITION OF CERTAIN ARTICLES CONTAINING
SPECIALTY METALS (OCT 2014)
(Applies if the work to be furnished contains specialty metals.)
PREFERENCE FOR CERTAIN DOMESTIC COMMODITIES (DEC 2016)
DUTY-FREE ENTRY (NOV 2014)
(Applies if Contract requires import of Qualifying country components or no qualifying
country components which exceed $200 per unit).
RESTRICTION ON ACQUISITION OF BALL AND ROLLER BEARINGS (JUN
2011) (Applies if work supplied under this Contract contains ball or roller bearings.)
TRADE AGREEMENTS (DEC 2016)
(Applies if the work contains other than U.S.-made, qualifying country, or designated
country end products.)
EXCLUSIONARY POLICIES AND PRACTICES OF FOREIGN GOVERNMENTS
(APR 2003)
WAIVER OF UNITED KINGDOM LEVIES (APR 2003)
(Applies if SELLER anticipates awarding a lower-tier subcontract in excess of
$1,000,000 with a United Kingdom firm.)
ANTI-TERRORISM/FORCE PROTECTION POLICY FOR DEFENSE
CONTRACTORS OUTSIDE THE UNITED STATES (JUL 2015)
(Applies where SELLER will be performing or traveling outside the U.S. under this
Contract.)
EXPORT-CONTROLLED ITEMS (JUNE 2013)
RIGHTS IN TECHNICAL DATA - NON-COMMERCIAL ITEMS (FEB 2014)
(Applies to the extent specified in DFARS 252.227-7015.)
RIGHTS IN NON-COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE AND NONCOMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE DOCUMENTATION (FEB 2014)
TECHNICAL DATA - COMMERCIAL ITEMS (FEB 2014)
RIGHTS IN BID OR PROPOSAL INFORMATION (JAN 2011)
(SELLER must flow down this clause to all lower-tier subcontractors.)
VALIDATION OF ASSERTED RESTRICTIONS - COMPUTER SOFTWARE (JAN
LIMITATIONS ON THE USE OR DISCLOSURE OF GOVERNMENT-FURNISHED
INFORMATION MARKED WITH RESTRICTIVE LEGENDS (MAY 2013)
DEFERRED DELIVERY OF TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE
(APR 1988)
DEFERRED ORDERING OF TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE
(APR 1988)
TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE PREVIOUSLY DELIVERED TO
THE GOVERNMENT (JUN 1995)
VALIDATION OF RESTRICTIVE MARKINGS ON TECHNICAL DATA (SEP 2016)
PATENT RIGHTS - OWNERSHIP BY THE CONTRACTOR (LARGE BUSINESS)
(JUN 2012)
(Applies if (1) SELLER is not small business or nonprofit organization subject to FAR
52.227-11, and (2) the Contract is for experimental, developmental, or research work.)
ACCIDENT REPORTING AND INVESTIGATION INVOLVING AIRCRAFT,
MISSILES, AND SPACE LAUNCH VEHICLES (DEC 1991)
SUPPLEMENTAL COST PRINCIPLES (DEC 1991)
FREQUENCY AUTHORIZATION (MAY 2014)
(Applies if work requires developing, producing, constructing, testing, or operating a
device requiring a frequency authorization.)
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252.239-7018

252.244-7000
252.245-7001

252.245-7002
252.245-7003
2012)
252.245-7004
252.246-7003

252.246-7007
252.246-7008

252.247-7023

252.247-7024

SUPPLY CHAIN RISK (OCT 2015)
(Applies if the work involves the development or delivery of any information technology,
whether acquired as a service or as a supply.)
SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS (JUN 2013)
TAGGING, LABELING, AND MARKING OF GOVERNMENT-FURNISHED
PROPERTY (APR 2012)
(Applies if work requires government-furnished property.)
REPORTING LOSS OF GOVERNMENT PROPERTY (APR 2012)
(Applies if work requires government-furnished property.)
CONTRACTOR PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM ADMINISTRATION (APR
(Applies if work requires government-furnished property.)
REPORTING, REUTILIZATION, AND DISPOSAL (SEP 2016)
(Applies if work requires government-furnished property.)
NOTIFICATION OF POTENTIAL SAFETY ISSUES (JUN 2013)
(Applies if this Contract is for (i) parts identified as critical safety items; (ii) systems and
subsystems, assemblies, and subassemblies integral to a system; or (iii) repair,
maintenance, logistics support, or overhaul services for systems and subsystems,
assemblies, subassemblies, and parts integral to a system. Contractor shall provide
notifications to Buyer and the contracting officer identified to SELLER.)
CONTRACTOR COUNTERFEIT ELECTRONIC PART DETECTION and
AVOIDANCE SYSTEM (AUG 2016)
SOURCES OF ELECTRONIC PARTS (OCT 2016)
(Applies when SELLER is providing electronic parts or assemblies containing electronic
parts, unless SELLER is the original manufacturer).
TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA (APR 2014)
(Applies in all Contracts for ocean transportation of supplies. In the first sentence of
paragraph (g), insert a period after “Contractor” and delete the balance of the sentence.
Paragraph (f) and (g) shall not apply if this Contract is at or below $150,000.)
NOTIFICATION OF TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA (MAR 2000)
(Applicable if this Contract meets the criteria set forth in paragraph (b) (2) (ii) of the
clause.)

The following DFARS clauses apply if this Contract exceeds $50,000
252.225-7993

PROHIBITION ON PROVIDING FUNDS TO THE ENEMY (DEVIATION 2015O0016) (SEP 2015)
(Applies if Contract will be performed outside the United States)

The following DFARS clauses apply if this Contract exceeds $150,000
252.203-7001

PROHIBITION ON PERSONS CONVICTED OF FRAUD OR OTHER DEFENSE
CONTRACT-RELATED FELONIES (DEC 2008)
(In paragraph (e), the remedies described in subparagraphs (2) and (3) are available to
Buyer not the Government.)

The following DFARS clause applies if this Contract exceeds $500,000
252.226-7001

© All rights reserved

UTILIZATION OF INDIAN ORGANIZATIONS, INDIAN-OWNED ECONOMIC
ENTERPRISES AND NATIVE HAWAIIAN SMALL BUSINESS CONCERNS (SEP
2004)
(Buyer shall have no liability to Seller for any incentive payment under this clause unless
and until the Government provides said incentive payment to Buyer)
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The following DFARS clauses apply if this Contract exceeds $700,000
252.219-7003
252.219-7004

252.249-7002

SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (DoD CONTRACTS) (OCT 2014)
(Applies if FAR 52.219-9 applies to this Contract.)
SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (TEST PROGRAM) (OCT 2014)
(Applies if SELLER is participating in the DoD Small Business Subcontracting Test
Program.)
NOTIFICATION OF ANTICIPATED CONTRACT TERMINATION OR
REDUCTION (OCT 2015)

The following DFARS clauses apply if this Contract exceeds $1,500,000
252.211-7000

ACQUISITION STREAMLINING (OCT 2010)

The following DFARS clauses apply if this Contract exceeds $5,500,000
252.203-7004

DISPLAY OF FRAUD HOTLINE POSTER(S) (OCT 2016)

E. CERTIFICATIONS AND REPRESENTATIONS
SELLER acknowledges that Buyer will rely upon SELLER certifications and representations contained in this clause (below)
and in any written offer, proposal or quote, or company profile submission, which results in award of a contract to SELLER.
By entering into such contract, SELLER republishes the certifications and representations submitted with its written offer,
including company profile information and oral offers/quotations, and additionally SELLER makes the certifications and
representations set forth below. SELLER shall immediately notify Buyer of any change of status regarding any certification
or representation.
1. FAR 52.203-11 Certification and Disclosure Regarding Payments to Influence Certain Federal
Transactions (SEP 2007)
(Applicable to solicitations and contracts exceeding $150,000)
(a) Definitions. As used in this provision-"Lobbying contact" has the meaning provided at 2 U.S.C. 1602(8).
The terms "agency," "influencing or attempting to influence," "officer or employee of an agency," "person,"
"reasonable compensation," and "regularly employed" are defined in the FAR clause of this solicitation entitled
"Limitation on Payments to Influence Certain Federal Transactions" (52.203-12).
(b) Prohibition. The prohibition and exceptions contained in the FAR clause of this solicitation entitled "Limitation
on Payments to Influence Certain Federal Transactions" (52.203-12) are hereby incorporated by reference in this
provision.
(c) Certification. SELLER hereby certifies to the best of its knowledge and belief that no Federal appropriated funds
have been paid or will be paid to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any
agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress on its
behalf in connection with the awarding of this contract. 11
(d) Disclosure. If any registrants under the Lobbying Disclosure Act of 1995 have made a lobbying contact on
behalf of the offeror with respect to this contract, SELLER shall complete and submit, with its offer to Buyer, OMB
Standard Form LLL, Disclosure of Lobbying Activities, to provide the name of the registrants. SELLER need not
report regularly employed officers or employees of the offeror to whom payments of reasonable compensation were
made.
(e) Penalty. Submission of this certification and disclosure is a prerequisite for making or entering into this contract
imposed by 31 U.S.C. 1352. Any person who makes an expenditure prohibited under this provision or who fails to
file or amend the disclosure required to be filed or amended by this provision, shall be subject to a civil penalty of
not less than $10,000, and not more than $100,000, for each such failure.
2. FAR 52.203-18 Prohibition on Contracting with Entities that Require Certain Internal Confidentiality
Agreements or Statements-Representation (JAN 2017).
© All rights reserved
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(a) Definition.
“Internal confidentiality agreement or statement,” “subcontract”, and “subcontractor”, as used in this provision, are
defined in the clause at 52.203-19, Prohibition on Requiring Certain Internal Confidentiality Agreements or
Statements.
(b) In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the Consolidated and Further Continuing
Appropriations Act, 2015 (Pub. L. 113-235) and its successor provisions in subsequent appropriations acts (and as
extended in continuing resolutions), Government agencies are not permitted to use funds appropriated (or otherwise
made available) for contracts with an entity that requires employees or subcontractors of such entity seeking to
report waste, fraud, or abuse to sign internal confidentiality agreements or statements prohibiting or otherwise
restricting such employees or subcontractors from lawfully reporting such waste, fraud, or abuse to a designated
investigative or law enforcement representative of a Federal department or agency authorized to receive such
information.
(c) The prohibition in paragraph (b) of this provision does not contravene requirements applicable to Standard Form
312, (Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414 (Sensitive Compartmented Information
Nondisclosure Agreement), or any other form issued by a Federal department or agency governing the
nondisclosure of classified information.
(d) Representation. By submission of its offer, the SELLER represents that it will not require its employees or
subcontractors to sign or comply with internal confidentiality agreements or statements prohibiting or otherwise
restricting such employees or subcontractors from lawfully reporting waste, fraud, or abuse related to the
performance of a Government contract to a designated investigative or law enforcement representative of a Federal
department or agency authorized to receive such information (e.g., agency Office of the Inspector General).
3. FAR 52.209-5 Certification Regarding Responsibility Matters (OCT 2015)
(a)(1) SELLER certifies, to the best of its knowledge and belief, that-(i) SELLER and/or any of its Principals-(A) Are not presently debarred, suspended, proposed for debarment, or declared ineligible for the award of
contracts by any Federal agency;
(B) Have not, within a three-year period preceding this offer, been convicted of or had a civil judgment
rendered against them for: commission of fraud or a criminal offense in connection with obtaining, attempting
to obtain, or performing a public (Federal, state, or local) contract or subcontract; violation of Federal or State
antitrust statutes relating to the submission of offers; or commission of embezzlement, theft, forgery, bribery,
falsification or destruction of records, making false statements, tax evasion, violating Federal criminal tax laws,
or receiving stolen property;
(C) Are not presently indicted for, or otherwise criminally or civilly charged by a governmental entity with,
commission of any of the offenses enumerated in subdivision (a)(1)(i)(B) of this provision; and
(D) Have not, within a three-year period preceding this offer, been notified of any delinquent Federal taxes in
an amount that exceeds $3,000 for which the liability remains unsatisfied.
(1) Federal taxes are considered delinquent if both of the following criteria apply:
(i) The tax liability is finally determined. The liability is finally determined if it has been assessed. A
liability is not finally determined if there is a pending administrative or judicial challenge. In the case
of a judicial challenge to the liability, the liability is not finally determined until all judicial appeal
rights have been exhausted.
(ii) The taxpayer is delinquent in making payment. A taxpayer is delinquent if the taxpayer has failed
to pay the tax liability when full payment was due and required. A taxpayer is not delinquent in cases
where enforced collection action is precluded.
(2) Examples.
(i) The taxpayer has received a statutory notice of deficiency, under I.R.C. Sec. 6212, which entitles
the taxpayer to seek Tax Court review of a proposed tax deficiency. This is not a delinquent tax
because it is not a final tax liability. Should the taxpayer seek Tax Court review, this will not be a final
tax liability until the taxpayer has exercised all judicial appeal rights.
(ii) The IRS has filed a notice of Federal tax lien with respect to an assessed tax liability, and the
taxpayer has been issued a notice under I.R.C. Sec. 6320 entitling the taxpayer to request a hearing
with the IRS Office of Appeals contesting the lien filing, and to 12 further appeal to the Tax Court if
the IRS determines to sustain the lien filing. In the course of the hearing, the taxpayer is entitled to
contest the underlying tax liability because the taxpayer has had no prior opportunity to contest the
© All rights reserved

28

© כל הזכויות שמורות אלביט מערכות

liability. This is not a delinquent tax because it is not a final tax liability. Should the taxpayer seek tax
court review, this will not be a final tax liability until the taxpayer has exercised all judicial appeal
rights.
(iii) The taxpayer has entered into an installment agreement pursuant to I.R.C. Sec. 6159. The taxpayer
is making timely payments and is in full compliance with the agreement terms. The taxpayer is not
delinquent because the taxpayer is not currently required to make full payment.
(iv) The taxpayer has filed for bankruptcy protection. The taxpayer is not delinquent because enforced
collection action is stayed under 11 U.S.C. 362 (the Bankruptcy Code).
(ii) SELLER has not, within a three-year period preceding this offer, had one or more contracts terminated for
default by any Federal agency.
(2) Principal, for the purposes of this certification, means an officer, director, owner, partner, or a person having
primary management or supervisory responsibilities within a business entity (e.g., general manager; plant manager;
head of a division, or business segment; and similar positions).
(b) SELLER shall provide immediate written notice to Elbit Systems of America if, at any time prior to contract
award, SELLER learns that its certification was erroneous when submitted or has become erroneous by reason of
changed circumstances.
(c) The certification in paragraph (a) of this provision is a material representation of fact upon which reliance was
placed when making award. If it is later determined that SELLER knowingly rendered an erroneous certification, in
addition to other remedies available, Elbit Systems of America may terminate this contract for default.
4. FAR 52.222-22 Previous Contracts and Compliance Reports (FEB 1999)
(a) SELLER represents that if SELLER has participated in a previous contract or subcontract subject to the Equal
Opportunity clause (FAR 52.222-26): (a) SELLER has filed all required compliance reports and (b) that
representations indicating submission of required compliance reports, signed by proposed subcontractors, will be
obtained before subcontract awards.
(b) Paragraph (a) applies only to the extent (1) SELLER performs work in the United States, or (2) recruits
employees in the United States to work on this Contract.
5. FAR 52.222-25 Affirmative Action Compliance (APR 1984)
(a) SELLER represents: (a) that SELLER has developed and has on file at each establishment, Affirmative Action
programs required by the rules and regulations of the Secretary of Labor (41 CFR 60-1 and 60-2), or (b) that in the
event such a program does not presently exist, SELLER will develop and place in operation such a written
Affirmative Action Compliance Program within one-hundred twenty (120) days from the award of this Contract.
(b) Paragraph (a) applies only to the extent (1) SELLER performs work in the United States, or (2) recruits
employees in the United States to work on this Contract.
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