הסכם תשלום לפי הרשאות
שנחתם ב_____________ ביום _____________

)להלן – הספק(

שם הספק:
מס' במס הכנסה:

מס' עוסק מורשה/ח.פ:

מיקוד:

כתובת:
טלפון:

פקס:

נייד:

)להלן –המוצרים(

המוצרים:
תנאי תשלום:
תנאי אשראי:
הנחה על המחיר הנקוב:
עמלת ארגון ) בתוספת מע"מ(:

שיעור ניכוי מס במקור לפי אישור מס הכנסה

הואיל

והספק מעוניין לספק מוצרים למשקים ו/או מפעלים )להלן – הלקוחות(
החברים ו/או הקשורים עם ארגון הקניות משקי הגליל העליון אגודה
שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ )להלן -הארגון או מג"ע(;

והואיל

והספק מעוניין להצטרף להסדר תשלום התמורה ,בגין המוצרים שיספק
ללקוחות ,באמצעות המערכת הממוכנת הקיימת בארגון )להלן  -המערכת
הממוכנת(;

והואיל

ומג"ע הסכימה להתקשר עם הספק בהסכם זה ובתנאים המפורטים בו;
לפיכך מסכימים הצדדים כי :

.1

כל אחד מן הצדדים יהיה רשאי להודיע על רצונו בסיום ההתקשרות על פי הסכם זה ,ובלבד
שהודעה בכתב על כך נשלחה לצד האחר לפחות  30יום מראש.

.2

הספק ימציא לארגון ,לא יאוחר מה 8-לכל חודש ,את ריכוז חשבוניות המקור ע"ש הלקוח,
עם העתק לארגון ,בגין מכירות שבוצעו בחודש הקודם.

.3

הספק מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהארגון ,יעביר לו התשלום ,רק בגין חשבוניות
שקיימת לגביהן הרשאת תשלום במערכת הממוכנת .יובהר כי הרשאת תשלום הינה תקפה,
אך ורק לחודש הקניה הנקוב בה.

.4

הספק מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי אחריותו של הארגון על פי הסכם זה הינה להעברת
התשלומים המגיעים לספק בתנאים המפורטים בהסכם זה בלבד ,מחשבונו של הלקוח
בארגון לחשבונו של הספק ,בניכוי העמלה המגיעה לארגון ,ובשום מקרה לא יחשב הארגון
כרוכש המוצרים ו/או כערב ,החייב בתשלום התמורה בגינם במקומו של מי מהלקוחות.

.5

הספק מצהיר ומתחייב ,כי לא ידרוש ולא יתבע מן הארגון לשלם התמורה ,בגין חשבוניות,
שלא קיימת הרשאת תשלום בגינן במערכת הממוכנת ,מכל סיבה שהיא .בהעדר הרשאת

תשלום במערכת הממוכנת ,יהיה הספק האחראי הבלעדי לגביית התמורה בגין המוצרים,
והארגון לא ישא בכל אחריות שהיא.
.6

הארגון לא יידרש לבצע תשלומים לספק בגין לקוחות שהוצא נגדם צו הקפאת הליכים ו/או
כינוס נכסים ,ו/או פירוק ,זמני או קבוע והאחריות לגביית התמורה בגין המוצרים שסיפק
תחול על הספק בלבד ,מבלי שהארגון ישא באחריות מכל סוג כלפי הספק.

.7

הספק יהיה אחראי לעקוב אחר קיומן של הרשאות מאת הלקוחות באמצעות אתר האינטרנט
של הארגון וכן באמצעות הדיווחים החודשיים שישלחו אליו על ידי הארגון.

.8

העמלה כהגדרתה לעיל ,תקוזז מכל תשלום שישולם לספק בגין המוצרים.

.9

הספק ימציא לארגון ,לפי דרישתו ,מחירון מעודכן ומפורט התקף לגבי כלל לקוחותיו
)להלן – המחירון(.

.10

הספק יודיע ללקוחות ולארגון 14 ,יום מראש ,על כל שינוי צפוי במחירי המחירון .שינוי
המחירון ללא הודעה מוקדמת כאמור ,לא יחייב את הלקוחות.

.11

הספק יספק המוצרים ללקוחות ,על פי תנאי התשלום הקבועים לעיל וכל עוד לא הוסכם
לשנותם בכתב.

.12

הספק מצהיר כי תנאי התשלום ללקוחות בגין המוצרים ,אינם נחותים מתנאי התשלום מהם
נהנים לקוחות הרוכשים מוצרים מן הספק באותם היקפים ,ובמידת הצורך ישופרו תנאי
התשלום הקבועים לעיל.

.13

היה ויתברר כי תנאי התשלום המפורטים לעיל ,אינם עדיפים על תנאי התשלום הניתנים
ללקוחותיו של הספק ,הרוכשים מוצרים בהיקפים נמוכים יותר ,יהיו זכאים הלקוחות לקבל
מן הספק את ההפרש בין בסכום בו חיובו ,לסכום אותו חייב הספק את מי מלקוחותיו
האחרים.

.14

היה ויתברר כי שולם לספק תשלום בגין מוצרים שלא סופקו ו/או שנמצאו פגומים ו/או לא
מתאימים ,יהיה הארגון רשאי לקזז התשלום ,מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע לספק בעתיד.

.15

התחייבויות הספק הינן בלתי חוזרות היות וזכויות הארגון והלקוחות תלויות בכך.

.16

הספק מתחייב להודיע בכתב לארגון ,ללא דיחוי ,על כל שינוי בפרטיו המפורטים במבוא
להסכם זה.

.17

החתומים על הסכם זה מוסמכים לחתום עליו וחתימתם מחייבת לכל דבר ועניין.

_______________

הספק

_______________

משקי הגליל העליון

