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 ") לצורך רכישת מוצרים, שירותים או תוכנה.שלנו" או "אנו" או "סיינטיפיקבוסטון (להלן: "

אלא אם כן  ,  בדרך אחרת  לתקנםאו    פם, להחליהםילע  , להוסיףאלה  רכישה כלליים  תנאי  אין לשנות
כל תנאי אחר   גוברים עלכלליים אלה    רכישה  תנאיבוסטון סיינטיפיק.    בכתב על ידי  ניתן לכך אישור

על ידי הספק (בין   וזכראאו    הוכללאו    הותנהאחר ש  יוכל תנא  ,")ספקלהלן: "על ידי הספק (  נקבעש
 .כלשהו חוזהבזאת על ידי בוסטון סיינטיפיק ולא יהווה חלק מ נדחה) שלאבאישורו ובין  ש

 הצעה, הזמנת רכש ושינויים .1

 .הצעות יוגשו על ידי הספק ללא תשלום

דואר אלקטרוני, פקס וכו'). הזמנות  אמצעות  בכתב יהיו תקפות (למשל ב  תנעשוה  רכשרק הזמנות  
יכללו את המידע     הטובין של  ; (ג) מפרט  ההזמנה; (ב) מספר  ההזמנה: (א) תאריך  שלהלןרכש 

יחד ולחוד, (שהוזמנו  ")  תוכנה"להלן:  ") או התוכנה (שירותים"להלן:  "), השירותים ( טובין"להלן:  (
(ה)    ,")םמוצרי "  להלן: רכישה;  (ד) מחיר  כמות;  יעד המשלוח   אספקה  מועדלרבות  (ו)  מבוקש; 

 .השילוח ואופן השינוע  בדבר(ז) הנחיות -המבוקש ו

עם קבלתה, אך בכל מקרה לא יאוחר מעשרה ימים מיום מיד    ת רכשהספק יקבל או ידחה כל הזמנ
ת דחייה תוך עשרה ימים ממועד הזמנאישור או  קבל  תלא    בוסטון סיינטיפיק. אם  כאמור  קבלה
. ת רכשבהירות בהזמנ-חוסר. הספק יצביע על כל טעות והתקבלהתיחשב כ  ת הרכש, הזמנהרכש

דואר  אמצעות  נו בכתב (למשל בשל  מקבלת ההזמנה תחייב אישור הזמנת הרכשכל סטייה של  
 .אלקטרוני, פקס וכו')

אך  ל ידי הספק עצמו. קבלני משנה יועסקו  ע  יבוצעושלנו  הזמנות הרכש  אלא אם כן הוסכם אחרת,  
 .נו בכתבה שלרק בכפוף להסכמו

המוצרים או    מהות(א)   :הזמנת הרכש  יש אפשרות בכל עת, בכתב, לשנות את בוסטון סיינטיפיקל
 .; (ג) מקומות אספקהשילוחו יטות אריזהשהשירותים שיבוצעו; (ב) 

  בוסטון סיינטיפיק  יום, על הספק ליידע את 30ולכל המאוחר לאחר  ,יםשינויללאחר קבלת בקשות 
לא    בוסטון סיינטיפיקשינויים באספקה. אם  לגורמים לשינויי מחירים ו/או    המבוקשיםם השינויים  א

תוך    תקבל מהספק  כלשהי  אזיהקבלה  ממועדם  מיי   30תשובה  ייחשבו   יםשינוילבקשות  ה  , 
 .קבלו על ידי הספקהתכ
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 / ביטול לוחשי/  אספקה .2

לכתובת    האספקה בהזמנ  אספקההתתבצע  הרכשהמצוינת    המוסכמיםהמכר   ותנאי  ,ת 
)Incoterms  (הם  Ex Works  (EXW)  .מסמכי  ה בכל  ילוו  כל    השילוחמשלוחים  המתאימים. 

מספר   את  יכללו  הרכש המסמכים  ש ו ,הזמנת  נוספים  ככל  זיהוי  מספרי  לגבי  כלשהם  רלוונטי, 
מראש ובכתב.    ה שלנו. הספק לא יהיה זכאי לבצע משלוחים חלקיים ללא הסכמהמסוימיםהמוצרים  

יהיו מחייבים. עמידה במועד    זמני האספקהאו בלוח    ת הרכש המצוינים בהזמנ  אספקההמועדי  
. הספק אחראי לערוך את סידורי  האספקהנקבעת לפי מועד קבלת המוצרים בכתובת    האספקה

 .מוצרים ויישא בכל העלויות בקשר לכךההובלה המתאימים לאספקת ה

מיידית על כל עיכוב באספקה, תוך ציון הנסיבות    מחלקת הרכש של בוסטון סיינטיפיקהספק יודיע ל 
 .הרלוונטיות

ישפה   סיינטיפיקאת  הספק  אותה    בוסטון  על  מכל  ויפטור  שיושתו  לפיצויים  בוסטון אחריות 
של מוצרים או מאוחר    משלוח  ת. קבלכאמור להלןה או לביטול  אספקלאיחור ב   בקשר סיינטיפיק

 .לא תהווה ויתור על תביעות כלשהן בגין נזקים בוסטון סיינטיפיק שירות על ידימאוחר של ביצוע 

יבצע או   הזמן הנקוב או כל  פרק  תוך    הרכש  בהזמנתיעמוד בהוראה כלשהי  לא  אם הספק לא 
בכתב    הרשאית, בהודע בוסטון סיינטיפיקכתב,  ב יפיקבוסטון סיינט ה על ידיניתנהארכה שלו ש 

למעט  ,  חבותללא    ,מהםכלשהו  חלק  כולם או    ,, לבטל את המוצרים שהוזמנוהפרה  בדברלספק  
ומוצרים מוחשיים שסופקו והתקבלו במסגרת אותו חלק של הזמנת   התקבלושירותים שהושלמו ו

בכל עת לפני   חבותלבטל את הזמנת הרכש ללא  גם  רשאית   בוסטון סיינטיפיקל.  הרכש שלא בוט
ידי  אספקה על  סיינטיפיק וקבלה  ל (i) :אם , בוסטון  יפסיק  הספק במהלך    עסקיאת    קייםהספק 

במועד ובאופן   זו  ת רכשוד בהתחייבויות הספק לפי הזמנלעמ  יכולהספק אינו  )  ii; (העסקים הרגיל
 (iv); אוהליכי חדלות פירעוןלהליכי פירוק, מרצון או שלא מרצון, או  להספק נתון   (iii) משביע רצון;

צד מתעכב  על ידי    הספק. על אף האמור לעיל: אם ביצוע  ם שלנושיהלטובת  הספק מבצע המחאה  
ו  , מעשה אלוהים או סיבה דומה אחרת שאינה בשליטת דומה, שריפה  מתיחותבגלל מלחמה או  

בביצוע לא ייחשב הפרה של    כאמורלא יכול היה למנוע באופן סביר, עיכוב    כאמורצד וצד  אותו    של
בוסטון   כאמורם או יותר מסיבה  מיי  30של  על ידי הספק  עיכוב    שבמקרה שלובלבד  ,  הזמנת הרכש

 .זו, כולה או מקצתה הזמנת רכשהודעה לבטל   באמצעות רשאית  סיינטיפיק

 העברת בעלות וסיכון  .3

 .האספקההעברת הבעלות והסיכון תתבצע עם 

 

 אחריות  .4

  רלוונטי ובכל מפרט    ת הרכשהמוצרים עומדים בכל הדרישות המפורטות בהזמנ, כי  הספק מתחייב 
לקוי, חומר    כנוןתעקב  שפגמים, בין  וחפים מהמוצרים הם באיכות משביעת רצון  , וכי  מוצרשל ה
 .חרונהלא  ויוצרושהמוצרים  הלקוי עבודהאו  פגום

 ו על ידיפורטשימוש מתאימים למטרות שבהם  נעשה  שהספק מתחייב במפורש שכל החומרים  
 .או לשימוש המקובל במוצר בוסטון סיינטיפיק

  בתעשייה   מיטביים ים  שירות יבוצעו בהתאם לנהג  רכיב שלהספק מתחייב כי כל המוצרים הכוללים  
)good industry practice (  צוות ידי  נאותה,ומיומן    כשיר, על   תשומת לב ,  כישוריםעם    בצורה 

ש  ושקדנות כפי  ביותר  הגבוהה  האיכות  וברמת  סיינטיפיקרלוונטיים  סביר   בוסטון  באופן  יכולה 
 .לצפות



 
7מתוך   3עמוד   

2021נוסח נובמבר    
 

,  בין במפורש ובין מכללאבעל פה, שבכתב ובין  ש, התנאים וההתניות של הספק, בין  ההתחייבויות
 .האספקהמועד חודשים מ 24 לכל הפחותיחולו 

יעמדו,  אם המוצרים   ייחשבו  ובהתניותתנאים  ב ,  בהתחייבויות  ,וכלשה  מהיבטלא  , מוצרים אלה 
המוצר הפגום  שלבקש    כלשהן,נוספות  מבלי לפגוע בזכויות    ,רשאית בוסטון סיינטיפיקם.  פגומיל
 .חזיר כל מוצר פגום לספק על חשבון הספקלהחלף או יוקן או ותי

 :תוכנההתחייבויות בגין ה

יק,  בוסטון סיינטיפלהענקת הרישיון  שם  לספק יש את כל הזכויות הדרושות ל  (i) כי  ,הספק מתחייב 
הרישיון והשימוש בתוכנה    הענקת (ii) ;ותביעות אחרות משכוןשעבוד, מכל  ותונקי ות חופשי ןכשה

כל פטנט, סימן מסחרי,  ים ולא יפרו  פרמ  ם, אינסופקש  תיעודבהתאם ל,  בוסטון סיינטיפיק על ידי
ויהיו חופשיים מחבויות    ,כלשהו  שלישיזכויות יוצרים, סוד מסחרי או זכות קניין רוחני אחרת של צד  

התוכנה תפעל  (iii) ; וכןהזמנת הרכשבחזית    יםהמפורטאלה  מלבד כל  ,  תמלוגים ואגרות רישויל
הספק מתחייב   ש.הזמנת הרכ אחרות של  השות  , למפרטים ולדרילתיעוד שסופקבהתאם, ותתאים  

תבקש  יהסכם נאמנות לטובת בעלי הרישיונות של הספק. אם  הוא נשוא  שקוד המקור של התוכנה  
של קוד המקור    נותידע הקשור לנאממ בוסטון סיינטיפיקל  ימסורהספק    ,בוסטון סיינטיפיק על ידי

הנאמ שם  לרבות  התוכנה,  והנהלים    ןשל  לוהתנאים  סיינטיפיקהמאפשרים  לקוד   גישה  בוסטון 
בוסטון   בדיקה, קבלה ותשלום עבור התוכנה על ידי  ימשיכו לחול לאחר  האל  התחייבויותהמקור.  

 .דין, שנוצרו על פי ובין מכללאבין במפורש האחרות,  ההתחייבויותוהן בנוסף לכל  סיינטיפיק

 בדיקות  .5

תתבצע שבכל עת ובכל מקום, ובמידה    בוסטון סיינטיפיק על ידי  וייבחנו  . המוצרים ייבדקו  מוצרים
 .יספק ללא עלות נוספת כל עזרה וסיוע סבירהספק בקרה כאמור  

הזמנת בדרישות  מסיבה אחרת  ייצור או שאינו עומד  או    חומריםמבחינת  אם נמצא כי מוצר פגום  
שומרת לעצמה את הזכות לסרב למוצר. מוצרים שנדחו יוחזרו לספק על  בוסטון סיינטיפיק,  הרכש

בהחזרת   הכרוכותאת כל עלויות הטיפול וההובלה   בוסטון סיינטיפיקאחריותו בלבד. הספק ישלם ל
 .קים חלופייםאספקת מוצרים או חלבמוצרים או חלקים שנדחו ו

שירותים של  וקבלה  ביצועהערכה  ו  י.  לתוכנה  הקשורים  ושירותים  העבודה  תהשירותים  וצר 
ו  שירותים הקשורים לתוכנה כפופים לבדיקה, הערכה וקבלה על ידיה והתוצרים מכל השירותים 

השירותים או    יתשלום סופי אלא לאחר הקבלה הסופית. אם ביצועלא יתבצע  ו בוסטון סיינטיפיק
יעמדהש לא  לתוכנה  הקשורים  לא    וירותים  או  הרכש  הזמנת  של  בבמפרט    התחייבויות יעמדו 

לדרוש ביצוע מחדש של השירות או   (i) : תהיה הזכות בוסטון סיינטיפיק , לדיןבהזמנה או על פי  ש
 (ii)כאמור:    התחייבויותבו מפרטים  שיעמדו בעל חשבון הספק עד    לתוכנה   קשוריםהירותים  הש

עם צד שלישי לביצוע שירותים או שירותים הקשורים לתוכנה כדי לתקן או להחליף   חוזהלהתקשר ב
. סעיף זה לא יגביל כל זכות ת הרכשלבטל את הזמנ (iii) וצר העבודה על חשבון הספק; ו/אותאת  

 .הזמנת הרכשאו על פי  דיןעל פי  בוסטון סיינטיפיקאחרת שיש ל

תוכנה של  וקבלה  התוכנה  בדיקה  ידי.  על  וקבלה  הערכה  לבדיקה,  סיינטיפיק כפופה   ,בוסטון 
ש,  הזמנת הרכתנאי  והתשלום לא יתבצע אלא לאחר הקבלה הסופית. אם התוכנה לא תעמוד ב

 בוסטון סיינטיפיק, לדיןאו על פי   הזמנת הרכשלא תמלא את ההתחייבויות ב התוכנה, או    מסמכי 
הזכות ל (i) :תהיה  על חשבון הספק  מסור לדרוש מהספק  לדרוש    (ii)  ;עותק חדש של התוכנה 
על חשבון    בהתאם למצגים וההתחייבויותלפעול  או אחרת לגרום לתוכנה  תוכנה  ה  את  מהספק לתקן

 סעיף זה לא יגביל כל זכות אחרת שיש לבוסטון סיינטיפיק.  ת הרכשלבטל את הזמנ (iii) הספק; ו/או
  .על פי דין או על פי הזמנת הרכש
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 , חשבונית ותנאי תשלוםמחירים .6

לשינוי.    נתוניםואינם    קשיחיםהינם    ת הרכשזכרים בהזמננהוסכם אחרת, המחירים ה  כן  אלא אם
וכו'. במקרה של המרת מטבע,  מע"מ    כלשהם,  היטליםו   , מיסים, מכסיםותריזאהמחירים כוללים  

 .ה החליםלרבות כל כללי ההמר   ,החל דיןהספק מתחייב לציית לתקנות האיחוד האירופי ול

לכתובת תישלח  דואר  החשבונית  בהזמנ  למשלוח  המוזכרת  הרכששלנו  דואר    ת  לכתובת  או 
את   ול, החשבונית תכלשלנוהוראה אחרת    באין  .בוסטון סיינטיפיק תבהסכממסוימת  אלקטרוני  

מע"מ של רישום    ינו, מספר הפריט ומספרשל  המצוין בהזמנת הזמנת הרכש: מספר  המידע שלהלן
 .בוסטון סיינטיפיק  הספק ושל

  ייעשו במפורש. התשלומים  עליהם  אלה שהוסכם  פים על פני  נוס  יםחיובבהספק אינו רשאי לחייב  
ם נטו (אלא אם כן נקבע במפורש תנאי תשלום אחר בחוזה הספק הנוכחי) לאחר קבלת  מיי  45תוך  

 ה שלפן קבלומוצרים או שירותים. התשלום לא יהווה בשום פנים ואו   מפורטת ומדויקתחשבונית  
 .בוסטון סיינטיפיק רש כוויתור על זכויות כלשהן שלוהמוצרים ולא יפ

שנקבע אלה עד למועד    רכישה כלליים   אם צד לא יבצע תשלום כלשהו המגיע לצד השני לפי תנאי 
לשנה מעל שיעור    4%בשיעור של  ריבית    שטרם נפרעסכום  הישלם על    המפרהצד  אזי  ,  לתשלום

מעת לעת. ריבית כאמור תצטבר על בסיס יומי    כפי שייקבע  המרכזי של אנגליההבסיס של הבנק  
לפני פסק דין  ש, בין  שטרם נפרעסכום  הועד לתשלום בפועל של    שנקבע לתשלוםמועד  המהחל  
. סעיף זה לא יחול על שטרם נפרעסכום  הישלם את הריבית בצירוף    המפרלאחריו. הצד  שובין  

 .בתום לב הםחולק עלי המפרתשלומים שהצד 

 .המוצרים אספקתתשולם לפני  שום חשבונית לא

 המחאה  .7

הזמנת רכש לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה    מכוחהספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו  
 .בוסטון סיינטיפיק מראש ובכתב של

 

 ביטוח ושיפוי  .8

כיסוי היקף הפעילויות  לוכן    ,ומקיפה לכיסוי עובדיו ורכושו  תקפהק פוליסת ביטוח  יהספק יספק ויחז
 .מוצר  אחריותו כלפי צד ג'כללית  אחריותוהחבויות שלו, לרבות 

  , מכל סוג שהוא, ישירים ועקיפים  ,הפסד, תביעה, נזק, עלות או הוצאהכל  הספק יישא באחריות ל
  איזו להפרה על ידי הספק של  הנובעים בקשר   שהיא תישא בהם,או   לבוסטון סיינטיפיקשייגרמו  

הזמנ  או  זה  הסכם  פי  על  רכשמהתחייבויותיו  לרבות  ת  אי  האספקה,  שימוש    האספקה -או  ו/או 
 .לרבות אך לא רק אחריות מוצר ו/או פגמים נסתרים ,במוצרים

ויפטור מאחריותעל חשבונו,    ,הספק מכל תביעה של צד   ויגן עליה  בוסטון סיינטיפיק  את  ישפה 
 .למוצרים  כלשהן בנוגערות של זכויות יוצרים, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות  שלישי בגין הפ 

לציין בחשבונית את    בקרהכ כולו, על הספק  או המוצר  או  מדינת המוצא  על חלקים  של חלקים 
ש המסופקומוצרים  הגדרת  פי  על  אתשבתוקף  ECE-הבתקנת    וצא ,  ישפה  הספק  בוסטון   . 
והעלויות,  הכל  בגין   סיינטיפיק בין  ההפסדים  ושנזקים,  ש ישירים  כתוצאה  בין  שייגרמו  עקיפים, 

 .מדינת המוצא לגבימהצהרות כוזבות או לא מדויקות 
להתייחס להזמנות שלנו ולכל    ,תקנות החלים, לרבות אך לא רקלחוקים ול,  דיניםהספק יציית ל 

וגמול לעובדים,    עובדים  לע   הגנה ה  ייצור,ה הפרטים המסחריים והטכניים הקשורים כמידע סודי,  
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ותנאי עבודה    תעסוקת אסיריםעבודת ילדים, עבודת כפייה או    המפקחים עלותקנות    דיניםלרבות  
 .לא בטוחים או סביבתיים

 מידע סודי  .9

הספק יתייחס להזמנות שלנו ולכל הפרטים המסחריים והטכניים הקשורים כמידע סודי וישתמש  
 .בוסטון סיינטיפיק רק כדי לבצע את התחייבויותיו כלפיאך ובהם 

 הגנה על נתונים .10

הסכם עיבוד נתונים או   יחתום עלאישי, הספק    מידעאם שירותי הספק כוללים עיבוד כלשהו של  
 ה של בקש לפימיד  ,בוסטון סיינטיפיק של  ם המקובליםתנאי העל  יםהמבוסס נספח עיבוד נתונים,

 .אישי מידעולפני עיבוד   בוסטון סיינטיפיק

 1981-, התשמ"אחוק הגנת הפרטיותלהפרטיות והגנת המידע החלים, לרבות  ציית לדיני  על מנת ל
מכוח שהותקנו  סיינטיפיק ו,והתקנות  ה בוסטון  את  אמיידעת  מידע  כל  כי  עובדי ספק  של    ו ישי 

  העובדים של להיכלל בחשבוניות הנגזרות מחוזה הספק או כל אינטראקציה אחרת עם    העשויים
 dataבעל השליטה במידע (היא    בוסטון סיינטיפיקלגביו  אוטומטי ש  במאגר מידע  ויכלליהספק  

controller(  היחסים החוזית שלנו   היאהעיקרית    ההמטר כש ולוגיסטי של מערכת  פיננסי  ניהול 
מי    הממוקםשרת  ב או  שהספק  במידה  הברית.  מספקים    מעובדיובארצות  או  בוסטון לאוספים 

") בקשר למוצרים, אישי  מידע "להלן:  (  או הניתנים לזיהוי נוגע לאנשים מזוהים  במידע   סיינטיפיק
כי הוא האחראי הבלעד ומסכים בזאת  י להשגת כל ההסכמות הנדרשות בהתאם הספק מאשר 

בוסטון  אל ועל ידי    המידע האישי, שימוש, עיבוד והעברה של  גילויבקשר לאיסוף,  החלים  ם  דיניל
מהדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים,   מילה, או  הקשורות שאו החברות    סיינטיפיק

 הם, בקשר עם המוצרים או מימוש זכויותיה שלכל אחד מ  של  נמחיםהם או  חליפיה  ,נותני השירות
תהיה הזכות להשתמש במידע זה   בוסטון סיינטיפיקלש   לווידואלמוצרים ו  יחסב בוסטון סיינטיפיק

 .פרטיות החליםהגנת המידע וה דיניהעולה בקנה אחד עם באופן 

של  ונותני שירותים  ם  עובדיה שימוש בעיקר על ידי  בו  ייעשה  גישה ותהיה  הספקים שלנו    על  למידע
, לרבות מחוץ  בוסטון סיינטיפיקברות של  בכל החעל ניהול הספקים    בוסטון סיינטיפיק האחראים

אך לא רק,   ,שלהם, לרבות   יהאיש  מידעלישראל. הספק יוודא שעובדיו ואנשיו הסכימו לשימוש ב 
 .המשך שלהם מחוץ לישראל והעברותאישי ה המידעייצוא של 

הרכש המאובטח  במערכת  יישמר  או  Ariba שלנו  תהמידע  איתנו  עובדת  עוד החברה שלך  כל 
 .Sunshine Lawוחקיקת כגון איסור הלבנת הון  דין,יותר כדי לעמוד בדרישות הלמשך זמן ארוך 

עם    SAP Aribaמערכת   נתונים  העברת  הסכמי  קשורותמקיימת  משנה  חברות    של   ומעבדי 
SAP/SAP Ariba. 

הספק יכול לממש את זכויות הגישה, התיקון, המחיקה וההתנגדות שלו על ידי פנייה אל  של  צוות  ה
פנות  או ל Europeprivacy@bsci.com בכתובת  בוסטון סיינטיפיקקצין הגנת המידע האירופי של  

אל    BSC Data Protection Officer Europe, calle Ribera del Loira 46 (ed 2)בכתב 
28042 Madrid (Spain). 

 פטנט / מסמכים טכנייםמסמכי   .11

 בוסטון סיינטיפיק  על ידי  הנמסרים  יםאחר  יםטכניאו נתונים  חומרים  ל השרטוטים, המפרטים וכ
בוסטון  ייעשה בהם שימוש לייצור שלא עבור  ולא  ,לאחרים  אסור לגלות אותםנו ושל  רכושהנשארים  

 .בוסטון סיינטיפיקל אלהיש להחזיר חומרים  .סיינטיפיק
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 שונות .12

  בוסטון סיינטיפיק ן  כל מערכת היחסים העסקית ביעל  אלה ו  רכישהתנאי  דיני מדינת ישראל יחולו על  
 .לא תחול (CISG) לבין הספק. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר בינלאומי של טובין

אביב, ישראל תהיה סמכות שיפוט בלעדית  -כי לבתי המשפט בתל  חוזר,כל צד מסכים באופן בלתי  
 נאי כתוצאה מת  שיתעוררומחלוקות או תביעות שאינן חוזיות)    לרבותליישב כל מחלוקת או תביעה (

 .גיבושםאו  םשלה  התוכןהזמנות רכש) או  לרבות ( אלה או בקשר אליהם  רכישה כלליים

 .על ידי הספק יהיה הכתובת למשלוח המסופקיםמוצרים הביצוע עבור מקום 

לא    תהיהכלשהם  אם הוראה מתנאי רכישה כלליים אלה או הוראה המתייחסת להסכמים אחרים  
 שפיע על תוקפן של הוראות או הסכמים אחרים להכדי יהא בכך  , לאללא תקפהאו תהפוך  תקפה

 .כלשהם
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 איכות: תנאי 

 :כללי .1
לפי הדרישות המשולבות  COC/COA/COT הספק יספק לכל משלוח אישור רלוונטי, כלומר .1.1

 .הזמנת הרכשב
 .הוגדר אישור אחראם לא  COC סופקיכברירת מחדל  
1.2. COC  פחות: כל הול ליכל 

לדרישות   הצהרת התאמה של המוצר , )Lot (למוצרים מנוהלי לוט), מספר ורוויזיהמק"ט פרטי מוצר (
 .שם המאשר, תאריך וחתימה  .רטהמפ ההזמנה, השרטוט ו

1.3. COA פחות: כל הל יכלול 
דוח אנליזה לכל חומר גלם , )Lotפרטי מוצר (מק"ט ורוויזיה), מספר לוט (למוצרים מנוהלי 

 . , תאריך וחתימהמאשרשם ה ., כולל מספר לוט של החומרו/או ציפוי או טיפול תרמי

1.4. COT  פחות: כל הליכלול 
תוצאות , גודל מדגם בדיקה, )Lotפרטי מוצר (מק"ט ורוויזיה), מספר לוט (למוצרים מנוהלי 

 . , תאריך וחתימהבודקשם ה. בדיקה לכל דגימה

תאימות   .1.5 אישור  יספק  כהגדר  ROHS-להספק  המוצרים   RoHSבדירקטיבה  תםעבור 
Directive 2011/65/EU. 

 . מוצרים עם תאריך תפוגה יסופקו עם לפחות מחצית מתקופת חיי המדף .1.6
רק  אך ו גליל מדיקל אינה מעידה על אישור למוצר. אישור יינתן  של    ניםקבלת המוצר במחס .1.7

 .לה שהוגדרו על ידי גליל מדיקללאחר שהפריט עבר את בדיקות הקב
 :ובחינה בדיקה  .2

את  את איכות המוצרים ו  ולבחוןלבדוק  רשאי  הקונה  של  חלק מתנאי ההזמנה, נציג  לסכן  מבלי   .2.1
או לאחר   לפני הקבלה, בעת הקבלה  פי החלטת  וקבלה, הכשהתהתאמתם להזמנה  ל על 

 .הקונה על מנת לקבוע האם המוצרים מתאימים להזמנה
 .יבצע כל תשלום עבור מוצרים שהיו פגומים או לא מתאימים להזמנההקונה לא  .2.2

 :הזמנה ויניש .3
הקונה   על ידי  סכםואלא אם כן ה  , מפורט בהזמנה  שאינוהספק לא יבצע כל שינוי במוצרים   .3.1

 .בכתב
 .הוסכם בין הקונה והספקכן בתנאי ההזמנה אלא אם כלשהם לא יחולו שינויים  .3.2
ישפיע    כאמורבהזמנה; אם שינוי    יםהזכות לשנות מפרטי מוצר גליל מדיקל שומרת לעצמה את   .3.3

 .על העלויות ומועד האספקה שינוי זה יוסכם על ידי שני הצדדים ויהיה בכתב
 :אריזה .4

 :הפרטים הבאיםמפרט תכולה הכולל, לפחות, את תכלול  אריזה .4.1
 של גליל מדיקל; הזמנת הרכש מספר .4.1.1
 ;מק"ט של הפריט .4.1.2
 . כמות .4.1.3
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 

 
THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTCs) ARE APPLICABLE TO 
ANY ORDER MADE BY 
 
Galil Medical Ltd. 
Tavor Building 1, Industrial Park, P.O. Box 224, Yokneam, 2069203 Israel 
Registration in Israel under No. 51-241014-3 
VAT No. 512410143 
 
("BOSTON SCIENTIFIC" or "we", "our", "us") FOR THE PURCHASE OF GOODS, SERVICES OR 
SOFTWARE. 
 
THE GTCs MAY NOT BE MODIFIED, ADDED TO, SUPERSEDED OR OTHERWISE ALTERED 
UNLESS APPROVED BY BOSTON SCIENTIFIC IN WRITING.  THESE GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS OF PURCHASE SUPERSEDE ANY OTHER TERMS ISSUED BY SUPPLIER 
(“SUPPLIER”) AND ANY OTHER TERMS STIPULATED OR INCORPORATED OR REFERRED 
TO BY SUPPLIER (WHETHER IN ITS CONFIRMATION OR OTHERWISE) ARE HEREBY 
REJECTED BY BOSTON SCIENTIFIC AND SHALL NOT FORM PART OF ANY CONTRACT. 
 

1. OFFER, PURCHASE ORDER AND CHANGES 

Offers shall be made by the Supplier free of charge. 

Only purchase orders ("PO") placed in writing shall be valid (e.g. by e-mail, fax, etc.).  POs will 
include the following information: (a) date of issuance; (b) PO number; (c) specification of the 
ordered goods ("Goods"), services ("Services"), or software ("Software") (individually or together 
“Products”) including quantity; (d) purchase price; (e) requested date of delivery; (f) requested 
shipping destination and (g) instructions as to shipping and mode of transportation. 

The Supplier shall promptly accept or reject each PO upon receipt thereof, but in any event by no 
later than ten days of such receipt.  If we have not received a confirmation or rejection within ten 
days following the date of the PO, the PO shall be deemed accepted.  The Supplier shall point out 
any mistakes and ambiguities in a PO.  Any deviation by the PO from the order acceptance shall 
require our written confirmation (e.g. by e-mail, fax, etc.). 

Unless otherwise agreed, our POs shall be fulfilled by the Supplier itself.  Subcontractors shall only 
be engaged subject to our written consent. 

BOSTON SCIENTIFIC has the option at any time, in writing, to change the PO: (a) nature of the 
Products or Services to be performed; (b) shipments and packaging methods; (c) delivery locations. 

After receipt of a change requests and at the latest after 30 days, the Supplier will have to inform 
BOSTON SCIENTIFIC if the desired changes result in price changes and / or delivery changes.  If we 
have not received any reply by the Supplier within 30 days of receipt the change requests will be 
deemed accepted by the Supplier. 
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2. DELIVERY / SHIPPING/CANCELLATION 

Delivery shall be made to the delivery address specified on the PO and the agreed Incoterms is Ex 
Works (EXW) .  Deliveries shall be accompanied by all appropriate shipping documents.  All 
documents shall contain the number of the PO and, where applicable, any additional identification 
numbers as to the specific Products.  The Supplier shall not be entitled to effect partial deliveries 
without our prior written consent.  The delivery dates indicated in the PO or delivery schedule shall 
be binding. Compliance with the delivery date is determined by when the Products are received at 
the delivery address.  The Supplier is responsible for making the appropriate arrangements of 
transportation for delivery of the Products and shall bear all costs in relation hereto. 

The Supplier shall promptly notify BOSTON SCIENTIFIC Procurement of any delayed deliveries, 
specifying the relevant circumstances. 

The Supplier shall indemnify and hold BOSTON SCIENTIFIC harmless from any damages incurred by 
BOSTON SCIENTIFIC relating to the delayed delivery or below cancellation.  The acceptance of a 
late delivery of Products or performance of Service by us shall not constitute a waiver of any claims 
for damages. 

If Supplier fails to perform or comply with any provision of the PO within the time specified or any 
extension thereof provided by BOSTON SCIENTIFIC in writing, BOSTON SCIENTIFIC may, by written 
notice of default to Supplier, cancel the whole or any part of the Products ordered without liability, 
except for Services completed and accepted and tangible Products delivered and accepted under 
that portion of the PO not cancelled.  BOSTON SCIENTIFIC also may cancel the PO without liability 
at any time prior to delivery and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC if: (i) Supplier ceases to 
conduct Supplier’s operations in the normal course of business; (ii) Supplier is unable to timely and 
satisfactorily meet Supplier's obligations under this PO; (iii) Supplier is the subject voluntary or 
involuntary bankruptcy, or insolvency proceedings; or (iv) Supplier makes an assignment for the 
benefit of Supplier' s creditors.  Notwithstanding the foregoing: if a party's performance is delayed 
because of war or similar unrest, fire, act of God or other similar cause that is beyond such party’s 
control and which such party could not have reasonably prevented, such delay in performance 
shall not be considered a breach of the PO provided however that if Supplier experiences a delay 
of 30 days or more for such reason BOSTON SCIENTIFIC may upon notice cancel aIl or any portion 
of this PO. 

 

3. TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK 

The transfer of ownership and risk shall take place upon delivery. 

 

4. WARRANTY 

The Supplier warrants that the Products comply with all requirements set out in the PO and any 
applicable Product specification and that the Products are of satisfactory quality and free from any 
defects, whether due to faulty designs, poor material or poor workmanship and that the Products 
are newly manufactured. 
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The Supplier expressly warrants that all materials used are fit for the intended purposes as 
specified by BOSTON SCIENTIFIC or the generally accepted use of the Product. 

The Supplier warrants that all Products that include a Service element will be performed in 
accordance with good industry practice, by appropriately qualified and trained personnel with 
relevant skill, care and diligence and to the highest standard of quality as it is reasonable for 
BOSTON SCIENTIFIC to expect. 

The Supplier’s warranties, terms and conditions, whether in writing or oral, express or implied, 
shall be applicable for a minimum period of 24 months from the delivery. 

If the Products should fail in any respect to meet the warranties, terms and conditions such 
Products shall be deemed defective.  BOSTON SCIENTIFIC may without prejudice to any further 
rights request the defective Product either repaired or replaced or return any defective Product to 
the Supplier at Supplier’s expense. 

Warranties for Software: 

Supplier warrants that (i) Supplier has all rights necessary to grant the license to BOSTON 
SCIENTIFIC free and clear of all liens, encumbrances and other claims; (ii)  the grant of the license 
and use of the Software by BOSTON SCIENTIFIC, in accordance with the documentation provided, 
does not and will not infringe or violate any third party  patent, trademark, copyright, trade secret 
or other intellectual property right and will be free from liabilities of royalties and licensing fees 
other than any specified on the front of the PO; and (iii) the Software will operate in accordance 
with, and conform to the documentation provided, the Specifications and other requirements of 
the PO.  Supplier warrants that the source code of the Software is the subject of an escrow 
agreement for the benefit of Supplier’s licensees.  If requested by BOSTON SCIENTIFIC, Supplier 
shall provide BOSTON SCIENTIFIC with information related to the escrow of the source code of the 
Software, including the name of the escrow agent and the conditions and procedures for BOSTON 
SCIENTIFIC to access the source code.  These warranties survive inspection of, acceptance of, and 
payment for the Software by BOSTON SCIENTIFIC and are in addition to all other warranties, 
whether express or implied, created by law. 

 

5. TESTS / CHECKS 

Products.  Products will be checked and tested by BOSTON SCIENTIFIC at all times and in all places, 
and if such control is carried out the Supplier shall provide at no extra cost any help and reasonable 
assistance. 

If a Product is found to be defective in materials, manufacturing, or otherwise does not meet the 
requirements of the PO, BOSTON SCIENTIFIC reserves the right to refuse the Product.  Rejected 
Products will be returned to the Supplier at his own risk.  The Supplier shall pay BOSTON SCIENTIFIC 
all costs of handling and transportation incurred in the return of rejected Products or parts and the 
provision of replacement Products or parts. 

 

Evaluation and Acceptance of Services.  The performance of the Services and Software-related 
Services and the work product and deliverables from all Services and Software-related Services are 



Page 4 of 7 
Version November 2021 

subject to the review, evaluation and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC and final payment will 
not be made until after final acceptance.  If the performance of the Services or Software related 
Services fail to meet the Specification of the PO or confirm to the warranties in the PO or under 
law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right to: (i) require the re-performance of  the Service or 
Software-related Services at Supplier' s expense until they are in conformance with such 
Specifications and warranties: (ii) contract with a third party to perform Services or Software-
related Services to correct or replace  the work  product at Supplier's expense; and/or (iii) cancel 
the PO.  This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has under a law or under 
the PO. 

Testing and Acceptance of Software.  The Software is subject to testing, evaluation and acceptance 
by BOSTON SCIENTIFIC, and payment will not be made until after final acceptance.  If the Software 
fails to meet the Specifications of the PO, the documentation for the Software, or conform with 
the warranties in the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right to: (i) require 
Supplier to deliver a new copy of the Software at Supplier' s expense; (ii) require Supplier to fix, 
repair or otherwise cause the Software to perform as represented and warranted at Supplier's 
expense; and/or (iii) cancel the PO.  This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC 
has at law or under the PO. 

 

6. PRICES, INVOICE AND PAYMENT TERMS 

Unless otherwise agreed, the prices mentioned in the PO are firm and not subject to change.  The 
prices are inclusive of any packaging, taxes, duties, levies, VAT etc.  In the case of currency 
conversion, the Supplier undertakes to comply with EU regulations and applicable law including 
any applicable conversion rules. 

The invoice shall be sent to our postal address mentioned on the PO or to a specified e-mail address 
in agreement with BOSTON SCIENTIFIC.  Unless otherwise directed by us, the invoice shall contain 
the following information: the PO number indicated in our order, the item number and the 
Supplier's and BOSTON SCIENTIFIC’s VAT number. 

The Supplier may not invoice any additional charges than those expressly agreed.  Payments are 
made within 45 days net (unless a different payment term is expressly set forth in the current 
Supplier Contract) after receipt of a correct invoice and Products or Services.   Payment shall under 
no circumstances constitute acceptance of the Products nor be construed as a waiver of any rights 
of BOSTON SCIENTIFIC. 

If a party fails to make any payment due to the other under these terms and conditions by the due 
date for payment, then the defaulting party shall pay interest on the overdue amount at the rate 
of 4% per annum above the Bank of England's base rate from time to time.  Such interest shall 
accrue on a daily basis from the due date until actual payment of the overdue amount, whether 
before or after judgment.  The defaulting party shall pay the interest together with the overdue 
amount.  This clause shall not apply to payments the defaulting party disputes in good faith. 

No invoice will be paid before the delivery of the Products. 
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7. ASSIGNMENT 

The Supplier may not assign its rights and obligations under a PO to any third party without the 
prior written consent of BOSTON SCIENTIFIC. 

 

8. INSURANCE AND INDEMNITY 

The Supplier shall provide and maintain an effective and comprehensive insurance policy to cover 
for its own personnel and its own property as well as cover of its own scope of activities and 
liabilities including general third-party liability and product liability. 

Supplier shall be liable for any and all direct and indirect losses, claims, damages, costs or expenses 
incurred or suffered by BOSTON SCIENTIFIC whatsoever arising in connection with a breach by the 
Supplier of any of its obligations under this agreement or a PO, including the delivery or non-
delivery and/or use of the Products including but not limited to product liability and/or hidden 
defects. 

Supplier shall indemnify and hold harmless and defend, at its own expense, BOSTON SCIENTIFIC 
from and against any and all claims by a third party of infringements of copyrights, patents or any 
other intellectual property rights relating to the Products. 

As a control for parts or the whole Product, the Supplier must indicate on the invoice the country 
of origin of parts or Products delivered, according to the definition of origin given by the ECE 
Regulation in force.  Supplier shall indemnify BOSTON SCIENTIFIC from any costs, losses and 
damages, whether direct or indirect, that would be incurred as a result of false or inaccurate 
statements about the country of origin. 
The Supplier shall comply with applicable laws, statutes and regulations, including but not limited 
to treat our orders and all related commercial and technical details as Confidential Information the 
manufacture, protection and remuneration of workers, including laws and regulations governing 
child labor, forced labor or prison labor and unsafe working conditions or environmental. 

 

9. CONFIDENTIAL INFORMATION 

The Supplier shall treat our orders and all related commercial and technical details as Confidential 
Information and use them only to perform its obligations towards us. 

10. DATA PROTECTION 

If the Supplier’s Services include any processing of personal data, the supplier will execute a Data 
Processing Agreement or Data Processing Addendum, based on BOSTON SCIENTIFIC standard 
terms, immediately upon BOSTON SCIENTIFIC request and prior to the processing of personal data. 

In order to comply with the applicable privacy and data protection laws, including, the Protection 
of Privacy Law- 1981 and regulations promulgated thereunder, BOSTON SCIENTIFIC informs the 
supplier that any personal data of its employees that could be contained in invoices derived from 
the supplier contract or any other interaction with the Supplier staff will be included in an 
automated database of which Boston Scientific is data controller with the main purposes of 
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financial and logistical management of our contractual relationship with a server located in the 
United States.  To the extent that Supplier or any of its personnel collects or provides BOSTON 
SCIENTIFIC with information relating to identified and identifiable individuals (“Personal Data”) in 
connection with Products, Supplier hereby acknowledges and agrees that it is solely responsible 
for obtaining all consents required under applicable Laws in connection with the collection, 
disclosure, use, processing and transfer of the Personal Data to and by BOSTON SCIENTIFIC or its 
affiliates, or any of their respective directors, officers, employees, agents, service providers 
successors or assigns, in connection with the Products or exercise of BOSTON SCIENTIFIC's rights 
related to the Products and for ensuring BOSTON SCIENTIFIC has the right to use such information 
in a manner consistent with applicable data protection and privacy laws. 

The data of our suppliers will be primarily accessed and used by BOSTON SCIENTIFIC employees 
and service providers in charge of managing suppliers across the companies of BOSTON 
SCIENTIFIC, including outside of Israel.  Supplier will ensure that its employees and personnel have 
consented to the use of their personal data, including without limitation export of their personal 
data outside of Israel and subsequent transfers. 

The information will be kept in our secure procurement system Ariba so long as your company 
works with us or longer to comply with legal requirements such as Anti-Money laundering and 
Sunshine Act legislation. 

SAP Ariba maintains data transfer agreements with SAP/SAP Ariba affiliates and sub-processors. 

The supplier staff can exercise his rights of access, rectification, deletion, and opposition by 
contacting Boston Scientific European data Protection Officer at Europeprivacy@bsci.com or write 
to BSC Data Protection Officer Europe, Calle Ribera del Loira 46 (ed 2) 28042 Madrid (Spain). 

11. PATENT / TECHNICAL DOCUMENTS 

All drawings, specifications and other technical information or materials provided by BOSTON 
SCIENTIFIC remain our property and shall not be disclosed to others or used for manufacturing 
other than for BOSTON SCIENTIFIC.  Those materials must be returned to BOSTON SCIENTIFIC. 

 
12. MISCELLANEOUS 

These Terms and Conditions of Purchase and the entire business relationship between us and the 
Supplier shall be governed by the laws of the State of Israel.  The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply. 

Each party irrevocably agrees that the courts of Tel-Aviv, Israel shall have exclusive jurisdiction to 
settle any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in 
connection with these GTC (including POs) or its subject matter or formation. 

The place of performance for Products provided by the Supplier shall be the shipment address. 

If a provision of these General Terms and Conditions of Purchase or a provision relating to any 
other agreements should be or become invalid, this shall not affect the validity of any other 
provisions or agreements 
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Quality Terms: 

1. General:  
1.1. The vendor will provide with each shipment relevant certification i.e. COC/COA/COT per the 

requirements incorporate within the PO.  
As a default COC shall be provided if no other certification have been defined. 

1.2. COC shall contain at least:  
1.3. P.N, Revision, Lot number (for lot managed products), Statement of conformance, declares 

that products inspected and are with compliance with P.O, drawings and specifications. 
Approver name, date and signature.COA shall contain at least:  

- P.N, Revision, Lot number (for lot managed products), Raw Material and/or coating 
or thermal treatment analysis results, including material lot #. Approver name, date 
and signature 

1.4. COT shall contain at least:  
- P.N, Revision, Lot number (for lot managed products), Number of samples, Testing 

results for each sample. Tester name, date and signature 
1.5. The vendor will provide ROHS Compliance Certification for the products as defined by RoHS 

Directive 2011/65/EU.  
1.6. Products with expiry date shall be supplied with at least half of the shelf-life period 
1.7. Receipt of the product in Galil Medical warehouse, does not indicate approval for the 

product. Approval will be given only after the item has passed the defined receiving 
inspections by Galil Medical.  

2. Inspection and Testing:  
2.1. Without compromising some of the conditions of the order, buyer representative may 

inspect and test the quality of products and their suitability to order prior to acceptance, 
when acceptance or after accepted, all by buyer decision to determine whether products 
are suitable to the order.  

2.2. Buyer will not perform any payment for products which were defective or unsuitable to 
order.  

3. Change Order:  
3.1. Vendor shall not perform any changes in products than specified in the order unless agreed 

by the buyer, in writing.  
3.2. No changes shall be applied to the terms of the order unless agreed between buyer and 

vendor.  
3.3. Galil Medical reserves the right to change product specifications in the order; whether this 

change will impact costs and delivery date this change will be agreed by both parties and 
will be in writing 

4. Packaging:  
4.1. Package shall include packing list with at least the following details:  

4.1.1. Galil Medical PO#  
4.1.2. Item P/N  
4.1.3.  QTY 
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