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 הזמנת רכשלוהתניות  םתנאי
 )כמופיע בגב הזמנות רכש הישראליות של חברת אלביט מערכות(

                                        

 הגדרות: (1
 

 החברה המצוינת על הזמנת הרכש. -  "הקונה" .א
 האדם, בית העסק או החברה עבורם ממוענת הזמנת הרכש. -  "המוכר" .ב
 הזמנת הרכש עבורה מצורפים התנאים וההתניות, לרבות  -  "ההזמנה" .ג

 .להזמנה מצורפיםאחרים כלשהם ה מסמכים     
 המוצרים הנרכשים להלן, כמתואר החומרים ו/או השירותים ו/או  -  "אספקות" .ד

 של הזמנה זו. בפתיח    
 

 כללי (2
 

(, SOWכל הגדרת עבודה )בכפוף לתנאים וההתניות הנכללים כאן ולרק מבוצעת  זוהזמנה  .א
של הזמנה זו. ההפניה לכל בפתיח סימוכין כ יםהכלולתוכניות, מפרטים ומסמכים נוספים, 

מידע בסיסי לגבי מחיר, מתן פירוט של הצעה מהמוכר )אם קיימת(, הינה אך ורק לצורך 
תואמים את לום ואספקה וגם אז, רק במידה ותנאים אלו תאור האספקות, כמויות, תנאי תש

 תנאים. במקרה של סתירות בין תנאים והתניות כלליים אלה לבין המצ"בהתנאים וההתניות 
 .התנאים הפרטניים יקבעו, או בחוזה/הסכם מפורש בין הצדדים הזמנה זופתיח שב יםפרטני

מפורשים כהצעות לתוספת הבאים בנוסף או אחד מהתנאים וההתניות של המוכר הכל  .ב
סוכמו בכתב ע"י הקונה ומופיעים בהזמנה או במסמכים אם להזמנה זו לא יחייבו אלא 

המצורפים כסימוכין. התחלת ביצוע של המוכר בכפוף להזמנה זו, או אישור חתום של 
 מצדקבלה אישור כל חלק מהן, מהווים המוכר או קבלת תשלום כלשהו עבור האספקות או 

 תנאי והתניות ההזמנה הללו.המוכר של 

 

 אספקותפירוט ה (3
 

אספקות תסופקנה בשלמותן מכל הבחינות על פי ההזמנה ובהתאם לכל התקנים הישימים. הקונה 
על פי המפרטים המקוריים או מפרטים מעודכנים שסופקו שלא רשאי לסרב לקבל אספקות כלשהן 

הישימים ו/או שיוצרו מחומרים  בהתאם לתקניםשאינן שסוכמו בין הקונה והמוכר בכתב ו/או 
לקונה הזכות להחזיר את הסחורה ו/או מוקנית . במקרה כזה שאינם בהתאם לתקנים הישימים

אספקות אלה מהמוכר להחליף רשאי לדרוש לעיל, הקונה למרות האמור לעכב תשלום בגינה. 
סכמים ו/או אספקות העומדות במפרטים המתאימים והמוב, ללא כל עיכוביםאם נדרש, ו, לאלתר

 החלפה זו יחולו על המוכר.בגין , לרבות הוצאות הובלה וצאותתקנים על פי ההזמנה. כל הב

לבקש מהקונה להחזיר את האספקות שסופקו שלא כהלכה, אולם בכל רשאי המוכר במקרה כזה, 
על אריזה מחדש ו/או על הובלה. הוצאות המקרים המוכר ישא בכל ההוצאות הכרוכות לרבות 

אספקות אלו, הקונה רשאי להיפטר מהן בכל דרך קבל בחזרה והמוכר יבחר שלא לבמידה 
את האספקות שסופקו  לאלתרלהחליף אינו מצליח שתיראה לקונה כמתאימה. במידה והמוכר 

סכם הסדרים חלופיים או לשלא כהלכה, עם אספקות לפי מפרטים מתאימים ומוסכמים, 
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, רשאי במקרה זהבין הקונה והמוכר בתוך פרק זמן סביר, הקונה, בכתב מוסכמים הדדית ה
את הקונה בגין כל ההפסדים או הנזקים שנגרמו לו מכך, לרבות ללא  לפצותלדרוש מהמוכר 

בנוסף האמור לעיל הינו . הללואספקות ההגבלה, עלויות שנגרמו ע"י הקונה בגין החלפת או תיקון 
או תוקנו שנפסלו אספקות שוב וזה או בדין. המוכר לא יגיש בח והאחרות המוקנות ללכל הזכויות 

 תיקון.ל הדרישהיחשוף את הפסילה הקודמת או את המוכר אלא אם 

 

 תשתיות וציוד מיוחד (4
 

ללא סיוע של הקונה, את כל ללא עיכובים והמוכר מאשר כי ברשותו כעת, או שביכולתו להשיג 
, כלים, צבעים מיוחדיםלצורך ביצוע בזמן של הזמנה זו. דרושים וציוד מיוחד ה תשתיתאמצעי 

 יסופקו על ידי ועל חשבון המוכר. שבהזמנה זוייצור האספקות כיוצא בזה המשמשים לתבניות ו

 

 רכוש ו/או חומרים המסופקים ע"י הקונה (5
 

כל חומר ו/או רכוש המסופקים ע"י הקונה, שלא על בסיס חיוב, בנוגע להזמנה זו, ייחשבו 
כל הזמן של הקונה. המוכר מסכים שאר יוהבעלות תכמושאלים למוכר למטרות ההזמנה בלבד, 

שלא יוחזרו לקונה כפי שהושאלו לפצות באופן מלא את הקונה עבור חומרים ו/או רכוש כאלה 
עקב השימוש בהם על פי דרישות הזמנה זו ולצורך הזמנה זו בלבד( או סביר במקור )למעט בלאי 

ביטוח לשביעות רכוש פוליסת או פוליסות ל האספקות שהוזמנו. המוכר מסכים לכחלק משולב ש
הרכוש ו/או החומרים שבבעלותו של הקונה את כל כנגד הפסד או נזק  יםרצונו של הקונה, המבטח

לא תיחשב כפוטרת פוליסות אלה בעודם בחזקתו של המוכר. יחד עם זאת, רכישת אשר סופקו לו 
 הנוגע לרכושו של הקונה. את המוכר מאחריותו בכל

 

 אריזה, סימון ומשלוח (6
 

המוכר לקונה בכתב, המחירים הנקובים על ידי המוכר יכללו את אריזת יודיע אחרת אלא אם 
כמו גם שילוט האספקות, במיכלים המתאימים לייצוא במשלוח דרך האוויר או הים )כפי שישים(, 

המוכר מסכים גם לשאת בהוצאות  וסימון על פי דרישות הקונה ואספקה בהתאם להזמנה.
במידה וההזמנה  הישימים.( INCOTERMS)תנאים המסחריים הבינלאומיים ההובלה בהתאם ל

 תהיה מתאימהאו כל חלק ממנה תישלח דרך היבשה, יחולו התנאים שלעיל למעט שהאריזה 
על ידי הקונה הרשאה ניתנה אלא אם  במשלוח אחדלהובלה יבשתית. האספקות תישלחנה 

מורשה על פי הוראות הקונה הפציפית למשלוחים חלקיים. על האספקות להישלח למוביל ס
המופיעות על גבי ההזמנה. במקרה שבו חומר האריזה מסופק על ידי הקונה, המוכר יוודא את 

 התאמת החומר, לפני המשלוח.

 

 חשבוניות ומסמכי משלוח (7
 

, פריט תההזמנה של הקונה ומספר שוררשימות אריזה וחשבוניות צריכות להראות את מספר 
של היצרן ותאור קצר של האספקות. כל מיכל או אריזה חייב להכיל רשימת אריזה פריט מספרי 

את תכולות המיכל. עותק אחד של רשימת האריזה חייב להיות מוצמד גם מחוץ  ציינתמשלו המ
שני מיכל. אותו סף בתוך למיכל בתוך מעטפת פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת, ויש לשים עותק נו

אריזה חייבים להיות של חשבונית ושני עותקים של רשימת  , מתוכם אחד נאמן למקור,עותקים
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ועותק אחד של  מקור למשלוח. יש לשלוח שני עותקי חשבוניתהנלווה שטר המטען מוצמדים ל
הרכש של ישירות למחלקת וכן בדואר אלקטרוני בהתאם להוראות בהזמנה, רשימת אריזה בדואר 

 התשלום.יגרום לעיכוב הקונה. אי ביצוע הנ"ל יעכב את זיהוי המשלוחים, ו

 

 בחינה ובדיקה (8
 

הקונה ו/או הלקוח שלו או הנציג)ים( הממונה)ים( מטעמו של הקונה ו/או מטעם הלקוח שלו,  .א
שיסופקו, הן במהלך והן  יהיו רשאים לבחון ולבדוק את האספקותו/או כל גוף רגולטורי רלוונטי 

המוכר ו/או במתקני כל אחד מקבלן)ני( המשנה שלו. המוכר יספק אם במתקני הייצור, לאחר 
את כוח האדם והתשתיות הנדרשים לצורך בדיקה נאותה של האספקות. המוכר נוטל על 

כל לפני ביצוע מראש לתת לבוחן של הקונה הודעה בכתב מספיק זמן המחויבות עצמו 
בדיקות הקבלה של המוכר. בחינה זו לא תשחרר בשום פנים ואופן את הנדרשות ו הבחינות
להזמנה זו. אספקות כלשהן שתיפסלנה תוחלפנה על חשבונו של מאחריותו הקשורה המוכר 
 המוכר.

או תוכנית דגימה המאושרת על  011% בחינה של הקונה, על פי שיקולו הבלעדי, יכול לבצע .ב
לאחר מכן  011% -להיבחן בוכלו תוכנית דגימה כזו יעל פי אשר ייכשלו שלוחים ידי הקונה. מ

על ידי הקונה. המוכר יחויב בגין כל עלויות הבחינה הזו. בחינה כזו לא תהווה בחינת קבלה 
 סופית ע"י הקונה, זו תבוצע במתקני הקונה.

אחר , לה על ידי הקונהכל האספקות המוזמנות כפופות לבחינת קבלה סופית ולאישור .ג
בדיקת בחינת הקבלה יוחזרו למוכר. על פי אשר ייכשלו משלוחים מתקני הקונה. ב תןאספק

, יוחזרו על סיכונו וחשבונו של המוכר לצורך תיקון יםמוחזרה יםפסולמשלוחים אספקות או 
, ללא תשלום או החזר כספי, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הקונה. ללא דיחויו/או החלפה 

צדק העל פי דין או ות אחרתרופות , ויהיה בנוסף לכל חריגלה לא יהיה ביצוע תיקונים א
אינו מהווה , מוסכם במפורש שתשלום מראשתשלום למרות הקונה. העומדות לרשותו של ה

 קבלה סופית.

, ות, בדיקהרכבותהמוכר יחזיק מערכת אבטחת איכות אפקטיבית לצורך בקרה איכות חומר,  .ד
ווידוא איכות ופעולות מתקנות אשר תהיה קבילה על תיים לשגרתהליכים ואריזה ומשלוח, 

אלא אם כן מוצהר אחרת על גבי הזמנה זו, מערכת אבטחת איכות הקונה ו/או הלקוח שלו. 
)כפי  ביותר מעודכניםה 0011ASו/או  ISO 9001-2008כזו תהיה על פי הדרישות של תקני 

 שישים(.
ו/או יבצעם  ספקים המאושרים על ידי הקונה תהליכים מיוחדים, המוכר יפעיל אך ורקלגבי 

 .במתקניו באישור הקונה בלבד 
המוכר לשמור את כל השרטוטים והמסמכים הרלוונטיים להזמנה זו למשך תקופה של על 

 ( שנים מהאספקה האחרונה.7שבע )

המוכר יודיע לקונה בכתב על כל חריגה לגבי האספקות וכן יקבל את אישור הקונה בהקשר  .ה
הטיפול בחריגות.  המוכר מתחייב להוריד הנחיה זאת לספקים הקשורים להזמנת לאופן 
 הקונה.

 

 שינויים (9
 

יכול לערוך שינויים באספקות המסופקות להלן או הקונה בכל עת, על ידי הוראת שינוי בכתב, 
אם עלות או זמן . או בכל תנאי או התניה אחרים של ההזמנה בכמויות שלהן או במועדי האספקה
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האספקה עולים או יורדים 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
 יום ממועד הוראת השינוי. 7להיות מוגשת בכתב, תוך  התאמה כזו חייבת

, בשלמותה או בחלקה, כוויתורכשונה, מתוקנת, מבוטלת או הזמנה זו לא תיחשב או תפורש 
למעט על ידי הוראת שינוי בהקשר זה החתומה על ידי נציג מורשה של הקונה ואין בדבר הכלול 

 את השינוי.בחלק זה בכדי לפטור את המוכר מלהמשיך בהליך הור

כל שינוי מהותי בתהליכי הייצור או תהליך אחר אצל המוכר בהקשר לאספקות, כגון: שינוי מיקום 
הייצור, שינויי תיכון, החלפת קבלן משנה עיקרי, שינוי באחד או יותר מתהליכי הייצור, שינוי שיכול 

מראש ובכתב (, מחייב הודעה Fit, Form and Function) FFFבהיבט  האספקותלהשפיע על 
 לקונה.

 

 אספקה (11
 

 .INCOTERM 2010 -לנם כפי שמצוין על גבי הזמנה זו ויפורשו בהתאם יתנאי האספקה ה .א

וכתוצאה מכך הקונה בלוחות הזמנים המצוינים כאן אינן עומדות אספקותיו של המוכר והיה ו .ב
דורש והמוכר מבצע משלוחי אקספרס ו/או משלוחים אוויריים, משלוחים חלקיים, או שניהם, 

לכיסוי תשלומים המשלוח הנוספים. חשבוניות הוצאות אזי המוכר מסכים לשאת בכל חיובי 
 ןמועד פירעונלמשלוחים שנשלחו לפני מועדי האספקה המבוקשים לא תשולמנה עד עבור 
 המועד המצוין לאספקה.לפי  הרגיל

המוזכר לעיל, אף צד לא יהיה אחראי לעיכובים או מחדלים עקב סיבות שמעבר למרות  .ג
נמנעים. במקרה של התרחשות כזו, הצד -צפויים והן בלתיבלתי לשליטה סבירה אשר היו הן 

 שנפגע ממנה יודיע מיידית לצד השני אודות מקרה כזה עם התרחשותו.

להלן,  22הזמנה זו, או על פי דין כמצוין בסעיף על פי מבלי לגרוע מזכויותיו של הקונה  .ד
הקונה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל הזמנה זו בשלמותה או בחלקה, כאשר ישנו 

תהיה הזכות לתבוע את הקונה לא עיכוב באספקה מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה למוכר 
 אחרים כלשהם. בגין הביטול או תשלומים

מוזמנות האספקות המהותי וכי נו יבהזמנה זו ההנקוב המוכר מכיר בזאת כי מועד האספקה  .ה
ספק ללקוחותיו. לפיכך המוכר להקונה על משולבות עם אספקות אחרות שמיועדות להיות 

מסכים בזאת לשפות את הקונה בגין הפסדים ו/או נזקים ו/או הוצאות שיגרמו לקונה עקב כל 
כאן כפופה המפורטים על ידי המוכר באספקת האספקות. אספקה לפני המועדים עיכוב 

 לאישור מראש ובכתב של הקונה.

לקונה, ללא כל  ה)ות(אספקהזמנה זו, תועבר בעלות על הלתנאי עם האספקה, בהתאם  .ו
 חובות. שעבודים, תביעות ונטל

 

 אחריות (11
 

למשך תקופה של שנים עשר  ,שסופקו לכל האספקותנוטל אחריות קבלת ההזמנה המוכר על ידי 
בכתב בהזמנה זו( מיום מצוינת אחרת תקופה )אלא אם ועשר שנים לפגם נסתר ( חודשים 02)

עקב תיכון, להתגלות הקונה במחסן שלו, כנגד כל פגם שעלול קבלת האספקות הישימות על ידי 
על ידי המוכר ללא עלויות  ללא דיחוי. כל פריט פגום יוחלף יםאיכות עבודה, חומר או ביצוע לקוי

רשותו של לו רתנאי האחריות עבור הפריטים שהוחלפו. הפריטים הפגומים יוחזיחודשו לקונה, ו
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לקונה ללא דיחוי בקשתו של קונה, המוכר יספק עם המוכר לצורך החזרה או והחלפה על חשבונו. 
. אם המוכר לא יספק [return of material authorization' (RMA)'] אישור החזר חומר  מספר
RMA .אחריות חוזית זו ישימה מבלי לפגוע בזכויות   כזה, הדבר ייחשב כמחדל של המוכר

 לאחריות הקיימת בחוק.

 

 קניין רוחניעל  שיפוי (12
 

לקוחות הקונה ונציגיהם, מנהליהם ועובדיהם )להלן על הקונה, על לשמור  מתחייבהמוכר 
"( מכל נזק שעלול להיגרם מהפסד, נזק או חבות )לרבות עלויות ו/או הוצאות כלשהן המשופים"

משניים הנוספים על כך( שייגרמו מכל הפרה של כל פטנט או זכויות קנייניות אחרות בהקשר 
לאספקות כלשהן המסופקות בכפוף להזמנה זו, בתנאי שאספקות כאלו אינן מיוצרות אך ורק 

יגן על הוא על חשבונו, שלכך, מוכר על ידי הקונה. המוכר מסכים גם בעקבות תיכון המסופק ל
של הפרה לכאורה, מותנה שהמוכר יודע על תביעה המשופים כנגד כל פעולה, תביעה או טענה, 

 מהוות בחזקתמייד לכשהדבר יהיה מעשי. במקרה שהאספקות או חלק מהן או טענה כאמור 
נמנע, המוכר, על חשבונו, יבצע אחד מהדברים  הפרה או השימוש באספקות או בכל חלק מהן

( יחליף 2( ירכוש עבור הקונה את הזכות להמשיך ולהשתמש באספקות או בחלק מהן, )0הבאים: )
( יתאים את האספקות כך שתהיינה לא 3אספקות או חלק מהן שאינן מפירות, או )אותן עם 

כל הפרה או טענה מכך מבוססת על יוכיח שהמוכר מפירות. המוכר לא יהא חב לקונה אך ורק אם 
שימוש באספקות על ידי הקונה בשילוב עם פריטים אחרים אשר הפרה או טענה לגביהם מכך לא 

 הייתה מתרחשת כתוצאה משימוש רגיל עבורו תוכננו האספקות.

 

 נתונים וסודיותעל זכויות קניין, זכויות  (13
 

מאמץ חד שמאמצי ניסוי, פיתוח, או מחקר או כאשר הביצוע בכפוף להזמנת רכש זו כולל  .א
ועבודה כזו משולמת בשלמותה או בחלקה על ידי הקונה, המוכר מסכים  כליםפעמי הכולל 

לחשוף בפני הקונה את כל התהליכים ו/או הידע הסודיים ו/או הסודות המסחריים ו/או כל 
פטנטים, זכויות יוצרים, ו/או כל כלי עבודה כתוצאה מהם. כל ה ן רוחניהמצאה, גילוי, קניי

רכושו הבלעדי של הקונה סודות מסחריים, סימנים מסחריים, או קניין רוחני הנובע מהם יהיו 
ועל פי בקשתו של הקונה, המוכר יעביר זכויות לקונה עבור כל המצאה וזכויות קניין הנובעים 

המוכר יספק פטנט, ללא חיוב נוסף. רישום בקשה למהם, לרבות ללא מגבלה, כל פטנט או 
. לקונה תהיה הזכות המלאה ופטנט כזרישום בקשת תמיכה עבור תביעה של הקונה ל

ללא טענה כלשהי מצידו של המוכר וללא חבות כספית שהיא להשתמש בקניין כזה בכל דרך 
 כלשהי למוכר בגין שימוש כזה.

ו/או  היצרןמהמוכר ו/או מאספקה של אספקות שמצריכה רישיון  תבמידה וההזמנה כולל .ב
כל צד שלישי שהוא עבור השימוש באספקות ו/או עבור העברת האספקות לכל צד שלישי מ

שהוא, כיחידה עצמאית או כמשולבת עם פריטים אחרים, חומרה או תוכנה, המוכר מצהיר 
רישיון כל ל אף ערישיון כזה לקונה ללא הגבלה, שהוא מעניק באופן בלתי חוזר בזאת 

סטנדרטי האספקות, אלא אם הקונה מסכים במפורש לתנאי ללוות את  עשויסטנדרטי ש
 כזה.

המוכר מסכים שכל המידע שנחשף על ידי הקונה למוכר, לרבות ללא הגבלה של מידע  .ג
הכלול בשרטוטים, מפרטים, או מסמכים אחרים כלשהם, תוכנה או פריטים אחרים, 

ינו של הקונה )להלן הנמסרים על ידי הקונה למוכר בכפוף או בעקבות הזמנה זו, הוא קני
במלואו הקניין רוחני כי אלא אם הקונה מאשר אחרת בכתב,  מתחייב(, והמוכר קניין רוחני""
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לא יכלול מידע הקניין רוחני , למעט לצורך מימוש הזמנה זו. לא ישמש את המוכר או בחלקו
או רשלנות  הפרה על ידי להוציאבכתב כי הוא נחלת הכלל,  ראיהשהמוכר יכול להוכיח ב

בזמן חשיפתו ללא התחייבות או סודיות, או שהושג כחוק  מוכרמצד המוכר, או שהוא ידוע ל
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 

קבלה על ידי המוכר כלהלן של מידע קנייני של הקונה לא תיחשב כמתן לישיים. צדדים ש
יישרדו עד (ג. 03זכות או רישיון כלשהם למוכר בנוגע למידע כזה. התנאים בחלק זה 

מלא תוקף שרירים וקיימים ובעלי הפסקתה של הזמנה זו וימשיכו להיות להשלמתה ו/או 
 ן.( שנים לאחר מכ01למשך תקופה של עשר )

הקניין הרוחני על ו/או הפסקתה של הזמנה זו, המוכר יחזיר מיידית לקונה את השלמתה עם 
, או בעקבות בקשתו של הקונה, ישמיד מידע קנייני כזה, ויספק לקונה אישור וכל עותקי

 השמדה בכתב.

להלן מוצרים או במסמכים שסופקו לקונה באשר נחשף ונו קניינו של המוכר יכל מידע שה .ד
עבור הזמנה זו ולקונה תהיה הזכות לשימוש בו  מורהככאלו שנחשפו כחלק מהת ייחשבו

 לפי שיקולו של הקונה.

המוכר יעמוד בכל נהלי ותקנות האבטחה הישימים, והגישה לכל מידע קנייני שעשוי לכלול  .ה
 מידע מסווג תהיה מוגבלת בהתאם.

בהקשר לחילופין או כל פרסום של הזמנת רכש זו או כל הודעה לעיתונות בהקשר אליה  .ו
( על ידי המוכר ןלקונה )לרבות האספקות שסופקו להלן ותמונות, תיאורים או דגימות מה

 אישור בכתב ומראש של הקונה.לאחר הנם אסורים, למעט 

 

 הפסקת עבודה (01

הקונה יהא רשאי להורות לחברה בכתב על הפסקה כללית או חלקית בביצוע העבודות תחת  .א
ימים.  הקונה יבצע כל צעד סביר כדי  021לתקופה מצטברת של עד ההזמנה מפעם לפעם 

 להקטין את ההוצאות הקשורות לחלק העבודה שהופסק.

( יסיים את ההזמנה על פי הפרק 2( ביטול ההוראה, או 0בתקופה האמורה הקונה יבצע: 
( יסיים את ההזמנה על פי הפרק 3מחמת נוחות או  -"הפסקת התקשרות" סעיף ב. 

( יאריך את 1מחמת הפרה, במידה וקיימת הפרה, או  -סעיף א'.  –התקשרות"  "הפסקת
 תקופת הפסקת העבודה.

הקונה יחדש העבודות במידה והפסקת העבודה בוטלה.  המוכר והקונה ינהלו משא ומתן  .ב
  ( ההזמנה לא בוטלה;0בהקשר לפיצוי מתאים במחיר, מועדי האספקה או בשניהם באם: 

( 3 -מה לשינוי בעלויות המוכר ו/או היכולת לעמוד במועדי האספקה ו( הפסקת העבודה גר2
 ( ימים אחרי ביטול הפסקת העבודה.01המוכר הגיש תביעה תוך חמשה עשרה )

 

 הפסקת התקשרות (15
 

כל חלק שטרם סופק הקונה שומר את הזכות להפסיק הזמנה זו, או כל חלק ממנה, ולבטל  .א
אם המוכר אינו מבצע את האספקות כמתחייב בהזמנה זו או מהזמנה זו במלואו או בחלקו 

ר לעיל, ומבנוסף לאאם המוכר מפר חלקים מהתנאים שלה, לרבות אחריותו של המוכר. 
ולבטל כל חלק שטרם סופק לקונה מוקנית הזכות להפסיק את הזמנה זו או כל חלק ממנה, 

פשיטת רגל של המוכר, ( iבהתרחש אחד מהמקרים הבאים: )מהזמנה זו במלואו או בחלקו 
תנאי שהמוכר יוכרז כפושט רגל )בכנגד המוכר על מנת דרישה בלתי תלויה הגשת ( iiו/או )

או פירוק עם מתן צו ( iiiהגשה(, ו/או )אותה זו אינה מבוטלת בתוך שלושים יום ממועד ש
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ל דומה בהקשר למוכר, או אם מונה מפרק זמני או קבוע או כונס נכסים על כל נכסיו ש
אותו יום ממועד מתן  31צו או מינוי כזה אינו מבוטל תוך תנאי שהמוכר, או חלקם העיקרי )ב

אם ( vעל ידי המוכר לטובת נושיו ו/או )כלשהו  ויתור( ivמינוי(, ו/או )אותו צו או ממועד של 
לקונה לא תהיה מחויבות כלפי המוכר בנוגע לחלק  .פירוק מרצוןהמוכר מעביר החלטת 

המבוטל של הזמנה זו. חבותו של הקונה תהיה מוגבלת לתשלום בגין החלק של הזמנה זו 
שימוש על ידי הקונה במחיר המצוין על גביה )שמשקף מחירי -שסופק והתקבל שהוא בר

ע על ידי המוכר, כמויות כאילו הזמנה זו הושלמה במלואה(. אם כתוצאה ממחדל של ביצו
מופסקת הזמנה זו במלואה או בחלקה ונדרש לרכוש כל חלק שהוא מהאספקות המצוינות 

שמעבר לכמות אותה במקום אחר, אזי תחול החבות על המוכר בגין כל חיובי הרכש מחדש 
אלה  תרופותאמור היה המוכר לספק אם הוא היה מסיים את ההזמנה באופן משביע רצון. 

קונה לפי הדין או התרופות האחרות העומדות לזכות העל כל ות ונוספ ותמצטברתהיינה 
 .צדקה

להזמנה זו, בשלמותה או הקשר רשאי, לפי נוחותו, להפסיק את העבודה ביהא הקונה  .ב
את העבודה  מיידית מוכרבחלקה, על ידי מתן הודעה בכתב למוכר. כתוצאה מכך יפסיק ה

על הזמנה זו, או על החלק ממנה שהופסק, ויודיע לקבלני המשנה לעשות כן. המוכר יהא 
רשאי לפיצוי בגין העלויות בפועל שנגרמו עד וכולל יום ההפסקה, בתנאי שעלויות כאלו 

אספקות בעלות על ההמוצדקות בהתחשב בנקודת הזמן היחסית של ביצוע ההזמנה וכי 
קונה. עלויות אלה ידי המו בחלקן לרבות כל חומר נדרש הועברו לשהסתיימו או שהסתיי

ייקבעו בהתאם לעקרונות חשבונאיים מוכרים. המוכר יהא גם זכאי לרווח סביר על העבודה 
לקביעת מחיר הרכש המקורי. יחס ששימש שלא יחרוג מהיחס שבוצעה לפני הפסקה כזו ב

בור החלק היחסי של הזמנה זו עבור את מחיר ההזמנה עיכזו לא בדרישה ל וכהסך ה
 קודם למוכר.בגינה כבר שולמו שבוטל, בחיסור הסכומים ש

הקונה במקרה של ביטול של ביקורת ללבחינה ונתונים תביעות סיום ההתקשרות יהיו  .ג
 בכפוף לסעיף זה.

 

 מחירים (16
 

ניתנים בהזמנה זו הם קבועים וסופיים, אינם נקובים אלא אם מצוין אחרת בהזמנה זו, המחירים ה
 לשינוי או העלאה כלשהם וכוללים את כל המיסים, אגרות והיטלים.

 

 תנאי תשלום (17
 

 תנאי התשלום יהיו כפי שסוכם בין הקונה והמוכר וכפי שמצוין בכתב בהזמנה.

 

 שיפוי (18
 

כנגד כל  אורחיהםהם, עובדיהם, סוכניהם ולקוחותיו ומנהליעל הקונה, על וישמור המוכר ישפה 
מכל סוג, לרבות ללא הגבלה, בנוגע לפציעות או ונזקים  חבויות, הפסדים, חבלותיעות, תבטענות, 

מעשה ( iמוות של בני אדם או נזקים לרכוש )לרבות עלויות והוצאות נלוות להם(, שנגרמו על ידי )
במישרין או בעקיפין שמבוצעות אם או ספקיו, אורחיו המוכר, מנהליו, עובדיו, סוכניו,  מחדל שלאו 

קבלני משנה או ספקים של המוכר ו/או  של מחדלאו  מעשהביצוע של הזמנה זו או כל מ כתוצאה
(ii( האספקות המסופקות להלן ו/או )iii המשנה שלו או )( ההפרה על ידי המוכר או קבלן)ני

 או ספקיהם של חוקים ישימים, פעולות או תקנות כלשהם. אורחיהם, עובדיהם, סוכניהם, מנהליהם
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 העברת זכויות (19
 

המוכר אינו רשאי להעביר את זכויותיו, מחויבויותיו בכפוף להזמנה זו ללא הסכמה מראש של 
 הקונה בכתב.

כויות בכפוף להזמנה זו לכל חברת אם, חברת בת מהזהקונה רשאי להעביר באופן חופשי כל חלק 
 או חברה שותפה.

 

 מיסים (21
 

באחריות בכפוף ובהקשר להזמנה זו לכל מיסים ממשלתיים, עירוניים או מיסים  הקונה לא ישא
 ו/או לתשלומי חובה אחרים. אחרים, חובות, היטלים

 

 היתרי ייצוא/ייבוא (21
 

המוכר יהא אחראי להשיג היתר/רישיון ייצוא, וכל רישיון או אישור אחר, להיקף הנדרש, בכפוף 
או ביצוע השירותים בכפוף להזמנה זו. הקונה יהא אחראי  האספקות ביצועלחוק הישים לצורך 

להשיג היתר ייבוא לצורך זה, אם נדרש בכפוף לחוק הישים. המוכר יהא אחראי להשגת אישורים, 
המוכר   היתרים או רישיונות אחרים הנדרשים על מנת לעמוד בהתחייבויותיו בכפוף להזמנה זו.

וזמן ובמידה ונדרשות הצהרות כול שהן לקבל את אישור יודיע לקונה בכתב איזה פיקוח חל על המ
 םהקונה מראש ובכתב לכל הצהרה.  המוכר ינהל רישום מסודר של הפריטים המפוקחים וע

 הספקתם לקונה יצרף את הרישיונות והיתרים הרלוונטיים.

 

 מחלוקות (22
 

סכם בין הצדדים להתיישב על ידי ההתוכל שלא  להזמנה זועניין הקשור כל מחלוקת בין הצדדים ב
לפי  ,חיפה או תל אביבישראל, בבידי התדיינות משפטית בבתי משפט  תיושב בסופו של דבר על

 .מסכימים בזהמשפטית הצדדים ואשר על סמכותו השל הקונה, הבלעדי שיקול דעתו 

 

 הקובעחוק ה (23
 

 חוק הקובע להזמנה זו יהא החוק של מדינת ישראל ללא התייחסות.ה

 

 ספקים -קוד אתי (24

 

מתחייב לנהוג ביושרה עסקית מיטבית, כולל בקשר לעסקי "( הקונהאלביט מערכות בע"מ )להלן: "
 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. 
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קה אמינה ואתית הינה קריטית לצורך שימור יכולת הקונה לתמוך במטרותיו ומטרות שרשרת אספ
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 

 קבלני משנה ושותפים עסקיים נוספים, החולקים ערכים אלה.  כי יעבוד עם ספקים,
על מנת לתמוך ביושרה העסקית של פעילותנו, אנו דורשים כי הגורמים בשרשרת האספקה יאמצו 

"(. עקרונות הקוד הקודספקים )" –את ערכי הקונה בנוגע למגוון תחומים המפורטים בקוד האתי 
צורה בה אנו עושים עסקים והינה חלק אינטגרלי הינם חלק בסיסי מההתחייבות המשותפת ל

 מיחסים כלשהם עם הקונה. 

 התחייבות הקונה להתנהגות אתית והוגנת 2441
 

הקונה מתחייב לנהל את עסקיו בהגינות, באופן הולם ואתי וללא משוא פנים, לרבות  .0

 בתהליך קבלת החלטות הרכש שלו.

"( מפורסם באתר האינטרנט של הקודהקוד להתנהגות עסקית ואתית של הקונה )" .2
                                                          :הכותרת תחת  http://www.elbitsystems.comהקונה: 

                         “About– Ethics and Conduct"- “Supplier Code of Conduct” 
 וא 

"Investor Relations” – “Corporate Governance” – “Ethics and Conduct" –            
“Supplier Code of Conduct”        

ין שאר הוראות הקוד, דורש הקונה מעובדיו לחשוף בזמן אמת אירועים בהם לבני ב
הייתה היכולת להשפיע, בפועל או לכאורה,  משפחה, חברים אישיים או עובדים לשעבר

 על החלטותיו העסקיות של הקונה, לרבות החלטות הרלוונטיות לרכש.
 

בנוסף, קובע הקוד שעובדי הקונה יוכלו לקבל מספקים או ספקים פוטנציאלים רק  .3

 Anti-Briberyמתנות, הוצאות אירוח ותשורות שערכן הכספי סמלי בלבד, כמפורט בנוהל 

Compliance Policy. 

 התנהגות והתחייבות הספק 2442

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 עבודתו בהתאם להנחיות הקוד. 
נך מתחייב לבצע את בכניסתך להסכם לקבלנות משנה או להזמנת רכש עם הקונה, ה

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. 
ה כלשהי, עמידה בכללי הקוד עלולה להוביל לסתירה עם הוראות החוק, עליך אם, מסיב

 לציית לחוק. 
 

הספק מתחייב לנהל את עסקיו הקשורים בקונה באופן הוגן, אתי, ובאופן התואם לכל  .0

 דין, לרבות אך לא רק, אלו הנוגעים לנושאים הבאים:

 זכויות אדם -

o העסקת ילדים 

http://www.elbitsystems.com/
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o  בחוזה עבודהסחר בבני אדם, לרבות בכפייה או 

 נוהל העסקה -

o הטרדה 

o מניעת אפליה 

o שכר והטבות 

o התאגדות חופשית 

 מניעת שחיתות -

o חוקים והתקנות למניעת שחיתות 

o מדיניות של אפס סובלנות 

o תשלומים או הטבות בלתי חוקיים ופסולים 

o בדיקת נאותות 

o מתנות/מחוות עסקיות 

o הצעות להעסקה 

o מרמה והונאה 

 תחרות והגבלים עסקיים -

 פניםסחר במידע  -

 ניגוד עניינים -

 שמירה על תיעוד מדויק -

 הגנה על מידע -

o הגנה על מידע רגיש 

o שימוש במידע רגיש 

o אבטחת המידע 

 חומרי שיווק ואינטראקציות עם התקשרות -

 סביבה, בריאות ובטיחות -

o ניהול סביבה, בריאות ובטיחות 

o שימור משאבי הטבע 

o הגנה על בריאותו ובטיחותו של העובד 

 דרישות סחר עולמית -

 מיקור אחראי של מינרלים -

 חלקים מזויפים -

 רכש ממשלתי -

o ציות לתקנות חוזים ממשלתיים 

o מידע על בחירת מקור 

o שתדלנות 

 ציפיות מתכנית האתיקה -

o הגנה על מלשינים ואיסור ענישה 

o תוצאות להפרת הקוד 

o מדיניות האתיקה 

 דיווח חששות -

o בקרה עצמית ודיווח 
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o איש קשר לדיווח 

 זכות לביקורת -

 
הספק מתחייב להיענות לדרישות הקוד הנ"ל, המפורסמות באתר הקונה 

www.elbitsystems.com תחת: 
 "About” – “Ethics and Conduct” – “Supplier Code of Conduct"   

 או תחת
“Investor Relations” – “Corporate Governance” – “Ethics and Conduct” -  
“Supplier Code of Conduct” 

 
על הספק לעיין ולבדוק את מידת עמידתו בסטנדרטים המוזכרים מעלה ולהודיע מיד  .2

התאמה שעלול להשפיע על קשריו עם -התאמה או חשד לאי-לקונה על כל מקרה של אי
 .הקונה

 

 מניעת חלקים מזויפים (25

כי נעשה , הוא מאשר עם כל משלוח של תוצרים המוכר מצהיר ומתחייב כי בקבלת ההזמנה זו

המוכר ירכוש אך . וכי הם אינם מכילים חלקים מזויפים שימוש אך  ורק חומרים חדשים ואותנטיים

או דרך שרשרת ההפצה המורשית או  OEMS/OCMS -ורק חלקים/רכיבים אותנטיים ישירות מה

וכי יעמיד ( או יהיה לו)י יש לו המוכר גם מצהיר ומתחייב כ. OEM/OCM -בעלת הזיכיון של ה

או משרשרת  OEM/OCM -את כל תיעוד הרכישה/רכש מה, לבקשתו של הקונה, לרשות הקונה

מודול או מכלול , רכיב ההפצה המורשית או בעלת הזיכיון אשר מאמת את עקיבותו של כל חלק,

משמען " מזויפיםחלקים , "לעניין סעיף זה. הישים OEM/OCM -של מוצרי או טובין של המוכר ל

, ביצועיהם, מקור ייצורם, החומר שלהם, או מכלול או אספקה שמקורם, מודול, יהיה חלק, רכיב

חלקים שכבר ( א, )-אך אינו מוגבל ל, כולל" חלקים מזויפים"המונח . או מאפייניהם הנם מצג שווא

או /ם פגומים וחלקי( ב, )תם או לצורך הטעיית זהות היצרןוואסומנו )סומנו מחדש( לצורך הס

, תוקנו או שוקמו, חלקים משומשים שנמשכו( ג, )ידי היצרן המקוריעל חומר עודף שהושלך 

 חלקים שהגיעו לגבול אורך חייהם.( ד), או "חדשים"ומסופקים כ

 AS6174בתקנים  הנחיות  בסיס   על  מזויפים רכיבים   מניעת  תוכנית  ויתחזק יקיים  המוכר 

התוכנית מניעת אספקה של רכיבים מזויפים ובקרה של רכיבים שזוהו .  מטרת AS5553 -ו

 כמזויפים.

במידה ורכיבים מזויפים יסופקו תחת הזמנה זו לקונה הזכות להחרים הרכיבים ולהשמידם, 

אות הקשורות צולחייב את המוכר בכול ההו AS5553-ו AS6174בהתאם להנחיות תקן 

כמו כן לקונה זכות לעצור תשלומים לרכיבים אלו, להחרמה, השמדה, הסרה והחלפת הרכיבים. 

 לדווח ואף להעבירם לשלטונות הרלוונטיים.

להלן  28בנוסף  לאמור   לעיל, במידה והלקוח הסופי הוא ממשלת ארה"ב כאמור בסעיף 
 אזי:  )"סעיפים   חוזיים      לחוזי       ממשלת       ארה"ב"(, 

http://www.elbitsystems.com/
http://www.elbitsystems.com/
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DFARS 252.246-7007 Contractor Counterfeit Electronic Part Detection and Avoidance System  וכן

NDAA Section 818 במקרה של סתירות בין ה.  להזמנה זו מיםישי-DFARS / NDAA   לבין האמור

  .בפרק זה הדרישות היותר חמורות תקפות

 זה בהתקשרות עם ספקים ככל שרלוונטי. פרקהמוכר יכלול תנאי 

 (Prohibited Software) תוכנה אסורה (26
 

 הכוללות תוכנה. להספקותזה מתייחס רק  סעיף .א
 
 As used herein, "Prohibited License" means the General Public License ("GPL") .ב

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" .ג

or    uses software inconnection 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. 

 
בכתב, כאשר הקונה בשיקול דעתו אלא אם קיבל הספק/המוכר את אישור הקונה מראש ו .ד

בהקשר  Prohibited Software -הבלעדית עשוי שלא לאשר, הספק/המוכר לא יעשה שימוש ב
 להזמנה/הסכם זה.

הספק/המוכר מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את הקונה, לקוח הקונה וספקים קשורים חפים 
סבירות לעורכי דין בהקשר  הוצאות ועלויות, כולל הוצאות הפסדים, כנגד כל תביעה, נזקים,

 .Prohibited Software -להסכם/הזמנה זו ושימוש ב
 

 דיווח –אירוע סייבר  (27
 

או שנוצר כתוצאה  הקונההציפיות של לקוחותינו ושלנו להיות מדווחים במידה ומידע שסופק על ידי 
 הושפע כתוצאה מאירוע סייבר, מכאן: הקונהמהפעילות עם 

 
 שעות לכל היותר אם מידע כאמור לעיל נחשף. 72ידווח תוך  המוכר   -
נחשף הכוונה לכך ש: כניסה לא מורשת, גילוי בהיסח דעת, שימוש לא נכון, איבוד מידע,    -

 .זמנהמחיקה או שינוי המידע שלא על פי הנדרש בה
 לפעול מידית לחקירת האירוע והסיכונים הקשורים לו. המוכרעל    -
 בביצוע כל חקירה של אופי והיקף האירוע. הקונהישתף פעולה במידה סבירה עם  המוכר   -
 יישא בעלויות בביצוע החקירה ותיקון תוצאות האירועים. המוכר   -
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 סעיפים חוזיים לחוזי ממשלת ארה"ב  (28

 
 אם ההזמנה היא תוצאה של הסכם ראשי ממשלת ארה"ב, זאת במידה ומצוין בשורות ההזמנה 
 U.S Prime Cont.: - , DPAS Rating: - 

 מהווה חלק בלתי נפרד מההזמנה. Annex USGאזי נספח  
בנוסף, לקונה הזכות להגיש העתקי ההזמנה או מידע קשור לממשל האמריקאי או לחברות 
אמריקאיות שבשרשרת בין הקונה לממשל, במידה והקונה נדרש לספק מידע זה כתימוכין להצעות 

 או להזמנות.
 

 שונות  (29

 

הווה ויתור על זכויות כאלה או יכישלונו של הקונה לכפות את זכויותיו בכפוף להזמנה זו לא  .א
 ותהמצוינרופות . זכויותיו של הקונה והתמובן אחרכל זכויות אחרות בכפוף להזמנה זו או ב

לפי החוק או רופות העומדות לרשותו ובנוסף לכל יתר הזכויות והתמצטברים כאן יהיו 
 .צדקה

על  במובן אחר, של תנאי כלשהו לא ישלול תוקף או ישפיע וו בחלקולו אוקף, בכהתביטול  .ב
 תוקפו של כל תנאי אחר.

לא יתקיימו יחסי אי לכך והמוכר מייצג ואחראי לכך שהזמנה זו תבוצע על ידו כקבלן עצמאי  .ג
 מעביד.-עובד

הזמנת מימוש ספקיו לצורך  בהתקשרות עם של מסמך זההתנאים וההתניות  כלולהמוכר י .ד
 , ככול רלוונטי.  הקונה

אלא אם מוסכם אחרת בהזמנת רכש זו, כל התיעוד, תוויות, שרטוטים, מכתבים,  .ה
אלא אם כן נדרש אחרת ע"י הקונה.  )כגון:  והתקשרויות בכל סוג יוצגו בשפה העברית

  אנגלית במידה ומיועד ללקוח בחו"ל(.

 פירעון בכפוף להזמנה זו. לקונה תהא הזכות להעמיד זה כנגד זה כל סכומים ברי .ו

במקרה של מוכר לא אמריקאי, קבלת הזמנה זו תיחשב כאילו אין מגבלות  –הצהרת המוכר  .ז
 קצה בהקשר לאספקות.-משתמש

 

 הודעות (31

 

או מסודר משלוח רשום  באמצעותהודעות שנחוץ או שרצוי לשלוח לכל צד להלן, תישלחנה 
, לכתובת או למספר הפקסימיליה של הצד הרלוונטי כמצוין ובדואר אלקטרוני באמצעות פקסימיליה

המצוין.לפי העניין המצוין בהזמנה,  רכשבהזמנה, ולידיעת איש ה



 

 

 

Elbit Systems Ltd. Annex USG  Rev 05/2016  

 

  
Page 1 

 
  

General Provisions and FAR/DFARS Flowdown Provisions for 
Subcontracts/Purchase Orders for Commercial and Non Commercial 

Items Ordered Under a U.S Government Prime Contract  
 

Introduction to Suppliers 

The Purchase Order (PO) or subcontract, (“this Contract”, or “Contract”), is entered between Elbit Systems Ltd 
(“ESL” or “Purchaser”) and Seller/Supplier in support of a U.S Government (USG) Prime Contract. 

This Annex is applicable to any Contract / PO that includes items or services where the ultimate end user is the 
U.S Government. 

This Annex includes USG provisions and flowdown requirements applicable to this subcontract or Purchase 
Order. 

a. Commercial vs. Non-Commercial 

This Annex includes two main sections:  
Section 1 - Non Commercial, and  
Section 2 - Commercial Items. 

If the deliverables under this Contract have been represented by Seller to be a Commercial Item as defined by 
FAR 2.101, the clauses listed in Section 2 of this Annex are incorporated herein and form a part of this Contract. 

If the deliverables under this Contract are not Commercial Items, the clauses listed in Section 1 of this Annex are 
incorporated herein and form a part of this Contract. 

”Commercial Item” means a 'commercial item' as defined in FAR 2.101. All other contracts are considered 'Non-
Commercial'. Typically, commercial items are those customarily used by the general public or by 
nongovernmental entities for purposes other than government purposes and are sold or offered for sale to the 
general public. As an example, processors, memory chips, electronic components, and software operating 
systems are usually considered as commercial items. 

b. FAR/DFARS flowdowns acceptance 

The Federal Acquisition Regulation (FAR) and Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) 
clauses referenced below are incorporated herein by reference, and are applicable with the same force and effect 
as if they were given in full text. , 

If any of the following clauses do not apply to this Contract, as defined in the respective FAR or DFARS provision, 
such clauses are considered to be  non-applicable. 

By accepting this Contract from ESL, Seller certifies compliance with the relevant USG terms and provisions, 
including compliance with the FAR/DFARS and mandatory Certifications and Representations.  

Accordingly, Seller shall indemnify ESL against and hold ESL harmless from all expenses, losses, claims, arising 
out of performance of this Contract by Seller 's and Seller’s failure to comply with the applicable U.S Government 
FAR/DFARS clauses and other rules, regulations, and standards. 

c. Priority Rating (DPAS) 

If DPAS rating is identified on this Contract than this Contract is a “rated order” certified for national defense use, 
and Seller shall follow all the requirements of the Defense Priorities and Allocation System (DPAS) Regulation. 
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Under DPAS regulations, if this Contract supports the U.S. Government, is DX or DO Rated, and exceeds 
$50,000.00, the Seller must acknowledge acceptance of DX-Rated orders within ten (10) days, and DO-Rated 
orders within fifteen (15) days of receipt hereof. 

Commencement of performance of the Work called for by this Contract in the absence of Seller’s written 
acknowledgement thereof shall be deemed acceptance of this Contract as written. 

d. Conflict Minerals 

ESL’s policy is to use “conflict-free” minerals in its products.  As part of our conflict minerals compliance policy, 
ESL requires that suppliers of raw materials or products shall provide any information requested by ESL (in 
sufficient detail), with written certifications thereof, to enable ESL to timely comply with all of ESL's and ESL's 
customer’s due diligence, disclosure and audit requirements under Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act (the "Dodd-Frank Act") and Rule 13p-1 and Form SD under the Securities 
Exchange Act of 1934, and all similar, applicable statutes and regulations, including due inquiry of Seller's supply 
chain (and certifications by such suppliers) identifying conflict minerals (as defined in Section 1502(e)(4) of the 
Dodd-Frank Act) contained in each product and the country of origin of such conflict minerals (or, following due 
inquiry, why such country of origin cannot be determined). Noncompliance with any element of this section is a 
default for purposes of the Termination for Default article of this Contract.   

 

e. U.S Government Subcontract  

The following notes applies to the clauses referenced below:  

1. ”Commercial Item” means a 'commercial item' as defined in FAR 2.101. All other contracts are considered 
'Non-Commercial'. 

2. “Contractor "and "Offeror" means Seller. 

3. “Prime Contract” means the contract between ESL and the USG or between ESL and its higher-tier contractor 
in support of a prime contract with the USG.  

4. “Subcontract” means Seller’s subcontractor at any tier under this Contract.  

5. In each FAR/DFARS clause as may be applicable, substitute “ESL” after “Government” or “United States” or 
“Contracting Agency”, and “ESL Procurement Representative” for “Contracting Officer” or "ACO". 

6. In each FAR/DFARS clause as may be applicable, Insert “and ESL” after “Government” or “Contracting 
Officer”, as appropriate, throughout this clause.  

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.  

NOTE: the below clauses relate to FFP (Firm Fixed Price) type contracts.  
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Section 1 - Non Commercial Items 

1.1.  FAR/DFARS clauses flowdown 

52.204-2 SECURITY REQUIREMENTS - Applies if the Work requires access to classified information  

52.204-9 PERSONAL IDENTITY VERIFICATION OF CONTRACTOR PERSONNEL - Applies where SELLER 
will have physical access to a Federally-controlled facility or access to a Federal information system. 

52.211-5 MATERIAL REQUIREMENTS  

52.211-15 DEFENSE PRIORITY AND ALLOCATION REQUIREMENT 

52.214-26 AUDIT AND RECORDS- SEALED BIDDING – applies for awards made under sealed bidding 

52.214-27 PRICE REDUCTION FOR DEFECTIVE COST OR PRICING DATA – MODIFICATIONS – SEALED 
BIDDING  

52.214-28 SUBCONTRACTOR COST OR PRICING DATA – MODIFICATIONS – SEALED BIDDING  

52.215-10 PRICE REDUCTION FOR DEFECTIVE COST OR PRICING DATA  
Rights and obligations under this clause shall survive completion of the Work and final payment. 

52.215-11 PRICE REDUCTION FOR DEFECTIVE COST OR PRICING DATA - MODIFICATIONS  
Rights and obligations under this clause shall survive completion of the Work and final payment. 

52.215-15 PENSION ADJUSTMENTS AND ASSET REVERSIONS 

52.215-18 REVERSION OR ADJUSTMENT OF PLANS FOR POST-RETIREMENT BENEFITS (PRB) OTHER 
THAN PENSIONS  

52.215-20 REQUIREMENTS FOR COST OR PRICING DATA OR INFORMATION OTHER THAN COST OR 
PRICING DATA  

52.215-21 REQUIREMENTS FOR COST OR PRICING DATA OR INFORMATION OTHER THAN COST OR 
PRICING DATA - MODIFICATIONS  

52.222-1 NOTICE OF GOVERNMENT LABOR DISPUTES 

52.222-20 WALSH-HEALEY PUBLIC CONTRACTS ACT  

52.222-21 PROHIBITION OF SEGREGATED FACILITIES – Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
(*) This clause apply to this Contract, if Work under the Contract will be performed in the US or Seller recruits 
employees in the US to Work on the Contract 

52.222-26 EQUAL OPPORTUNITY - Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
(*) This requirement is part of (22.810) the Equal Employment Opportunity law (Executive Order 11246) 
pertaining to nondiscrimination in employment by contractors. Applicability (22.807 (b)(2)) - the Equal 
Employment Opportunity requirements DON'T apply for work outside the United States, by employees not 
recruited in the United States. 

52.222-41 SERVICE CONTRACT ACT OF 1965 Not Applicable for Non-U.S Contractors (*)  
(*) applies if this Contract is for services subject to the Service Contract Act.   Applicability: only to subcontracts 
subject to the SCA, and accordingly doesn't apply to contracts performed outside the US  

52.222-50 COMBATING TRAFFICKING IN PERSONS  

This clause is applicable to all orders.  
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The requirements in 52.222-50 (h) “Compliance Plan” apply only to subcontracts for supplies and services other 
than commercially available off-the-shelf (COTS) items, acquired outside the United States with an estimated 
value that exceeds $500,000. 
If any subcontractor is required by clause 52.222-50 (h) (5) to submit a certification, the subcontractor shall 
provide such submission prior to the award of the subcontract and annually thereafter.  
The subcontractor shall include the substance of this clause, in all subcontracts and in all contracts with agents. 

52.222-54 EMPLOYMENT ELIGIBILITY VERIFICATION: Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 

52.223-6 Drug Free Work Place. 

52.223-11 OZONE-DEPLETING SUBSTANCES – Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
(*) Applies if the Work was manufactured with or contains ozone-depleting substances when any work under the 
Purchase Order will be performed in the United States.  

52.224-2 / 52.223-3 HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION AND MATERIAL SAFETY DATA – applies if 
this contract involves hazardous materials 

52.225-1 BUY AMERICAN ACT––SUPPLIES - Applies if the Work contains other than domestic components 

52.225-5 TRADE AGREEMENTS-  applies if the Work contains other than domestic components 

52.225-8 DUTY FREE ENTRY - Applicable to Purchase Orders for supplies that may be imported into the US.  

52.225-13 RESTRICTIONS ON CERTAIN FOREIGN PURCHASES  

52.227-1 AUTHORIZATION AND CONSENT AND Alternate I - Applies only if the Prime Contract contains this 
clause. Include Alternate I if it is included in the prime contract. These clauses relate to authorization on usage of 
US patents. They are prohibited in Purchase Orders when both complete performance and delivery are outside 
the United States and may require pre approval by the contracting officer. 

52.227-9 REFUND OF ROYALTIES  

52.227-10 FILING OF PATENT APPLICATIONS-CLASSIFIED SUBJECT MATTER - Applies if the Work or any 
patent application may cover classified subject matter 

52.227-11 PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE CONTRACTOR – applies (refer to 27.303 (b)(1)) unless an 
alternative Patent Rights Clause applies to this contract. An alternative clause can be applied for DOD contracts 
other than for small business (in such DoD contracts 27.303 (d) allows use of 252.227-7038). Additionally, FAR 
52.227-13 applies in lieu of 52.227-11 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. 

52.227-13 PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE GOVERNMENT – 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.  

52.227-14 RIGHTS IN DATA – GENERAL - Does not apply if DFARS 252.227-7013 applies). 

52.228-3 WORKERS’ COMPENSATION INSURANCE (DEFENSE BASE ACT)  

52.228-5 INSURANCE – WORK ON A GOVERNMENT INSTALLATION Applies if this Contract involves Work 
on a Government installation 

52.229-6 TAXES – FOREIGN FIXED PRICE CONTRACTS  

52.230-2 COST ACCOUNTING STANDARDS - full CAS Coverage applies unless an exception has been 
granted. 

52.230-3 DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES applies only when 
referenced in this or in a higher tier contract that modified CAS coverage applies. 
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52.230-4 DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES FOR CONTRACTS 
AWARDED TO FOREIGN CONCERNS - applies only when referenced in this Contract or a higher tier contract 
that modified CAS coverage applies..  

52.230-6 ADMINISTRATION OF COST ACCOUNTING STANDARDS - applies if FAR 52.230-2, FAR 52.230-3, 
FAR 52.230-4 or FAR 52.230-5 applies. 

52.233-3 PROTEST AFTER AWARD and Stop Work procedure pursuant to FAR 33.1 In the event Buyer's 
customer has directed Buyer to stop performance of the work under which this Contract is issued pursuant to 
FAR 33.1, Buyer may direct Seller to stop performance of the work called for by this Contract. In paragraph (f) 
add after "33.104(h) (1)" the following: "and recovers those costs from ESL 

52.237-2 PROTECTION OF GOVERNMENT BUILDINGS, EQUIPMENT AND VEGETATION  

52.242-15 STOP-WORK ORDER  

52.243-1 CHANGES - FIXED PRICE  

52.246-2 INSPECTION OF SUPPLIES - FIXED PRICE  

52.246-4 INSPECTION OF SERVICES - FIXED PRICE  

52.247-63 PREFERENCE FOR U.S.-FLAG AIR CARRIERS – applies to Orders that involve international air 
transport 

52.244-6 SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS This clause applies to subcontracts for "Commercial 
Items" when the Prime Contract is not for a Commercial Item. This clause prescribes 9 mandatory FAR flow-
downs applicable to all subcontracts for commercial items at all tiers. 

52.245-1 GOVERNMENT PROPERTY applicable if the Seller uses any Government Property  

52.245-17 Special Tooling 

52.245-18 Special Test Equipment 

52.246-16 RESPONSIBILITY FOR SUPPLIES  

52.247-64 PREFERENCE FOR PRIVATELY OWNED U.S.-FLAG COMMERCIAL VESSELS  

52.249-2 TERMINATION FOR CONVENIENCE OF THE GOVERNMENT (FIXED-PRICE) –Insert “or ESL” after 
“Government” in this clause in paragraphs (b)(4) and (b)(6), it applies to all of paragraph (b)(8) and it applies to 
the second time "Government" appears in paragraph (d). In paragraph (n) “Government" means "ESL and the 
Government" . In paragraph (c) "120 days" is changed to "60 days." In paragraph (d) "15 days" is changed to "30 
days," and "45 days" is changed to "60 days." In paragraph (e) "1 year" is changed to "6 months." Paragraph (j) is 
deleted. In paragraph (l) "90 days" is changed to "45 days." Settlements and payments under this clause may be 
subject to the approval of the USG Contracting Officer.)  

52.249-8 DEFAULT (FIXED PRICE SUPPLY AND SERVICE) - Substitute “ESL” for "Government" or "United 
States" or “Contracting Officer” throughout this clause, except for paragraph (c). Insert “or ESA” after the second 
and third time "Government" appears in paragraph (e). Timely performance is a material element of this Contract. 

252.204-7000 Disclosure of Information - applies to Purchase Orders when Seller will have access to or 
generate unclassified information that may be sensitive and inappropriate for release to the public. 

252.204-7008 REQUIRMENTS FOR CONTRACTS INVOLVING EXPORT-CONTROLLED ITEMS –Note: Israel 
is a Qualified Country 

252.211-7003 ITEM IDENTIFICATION AND VALUATION - Applies if this Contract requires the Work to contain 
unique item identification (UID).  

252.215-7000 PRICING ADJUSTMENTS - Applies if FAR 52.215-12 or 52.215-13 applies to this Contract 



 

 

 

Elbit Systems Ltd. Annex USG  Rev 05/2016  

 

  
Page 6 

 
  

252.215-7002 COST ESTIMATING SYSTEM REQUIREMENTS  

252.219-7003 SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN Not Applicable for Non-U.S Contractors (*)  
The Seller's subcontracting plan is incorporated herein by reference. (*) Applies if FAR 52.219-9 applies to this 
Contract. The Small Business Subcontracting Program (FAR 19.9, 52.219-9) requires Subcontracting Plans; 
however they are NOT required for contracts that will be performed entirely outside of the United States (FAR 
19.701 (c) (3) 

DFARS 252.222-7006 RESTRICTION ON THE USE OF MANDATORY ARBITRATION AGREEMENTS- The 
certification in paragraph (b)(2) applies to both Seller in its own capacity and to Seller's covered subcontractors.)  

252.223-7001 HAZARD WARNING LABELS - applies for goods that require submission of hazardous material 
data sheets (see FAR 23.302(c).  

252.223-7002 SAFETY PRECAUTIONS FOR AMMUNITION AND EXPLOSIVE – applies only if the articles 
furnished under this Contract contain ammunition or explosives, including liquid and solid propellants.  

252.223-7003 CHANGE IN PLACE OF PERFORMANCE AMMUNITION AND EXPLOSIVES  

DFARS 252.223-7007 SAFEGUARDING SENSITIVE CONVENTIONAL ARMS, AMMUNITION, AND 
EXPLOSIVES - 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. 

252.223-7008 PROHIBITION OF HEXAVALENT CHROMIUM  

252.223-7006 PROHIBITION ON STORAGE AND DISPOSAL OF TOXIC AND HAZARDOUS MATERIALS 
Applies to orders that may require, a Seller to treat or dispose of non-DoD-owned toxic or hazardous materials  

252.225-7001 BUY AMERICA ACT AND BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE – Not 
Applicable for Non-U.S Contractors – 
(*) Applies for US companies and if the Work contains other than domestic components. Applies in lieu of FAR 
52.225-1. 

252.225-7002 Qualifying Country Sources as Subcontractors 

252.225-7007 PROHIBITION ON ACQUISITION OF UNITED STATES MUNITIONS LIST ITEMS FROM 
COMMUNIST CHINESE MILITARY COMPANIES -. Applies if Seller is supplying items on the U.S. Munitions list. 

252.225-7008 RESTRICTION ON ACQUISITION OF SPECIALTY METALS – note that Israel is a Qualified 
Country. Applicable to Purchase Orders for the delivery of specialty metals as end items or to the extent 
necessary to ensure compliance of the end products that Buyer will deliver to the Government when DFARS 
clause 252.225-7009 is in the prime contract.  

252.225-7009 RESTRICTION ON ACQUISITION OF CERTAIN ARTICLES CONTAINING SPECIALTY 
METALS, Applicable to orders for items containing specialty metals to the extent necessary to ensure compliance 
of the end products that Buyer will deliver to the Government. 

252.225-7012 PREFENCE FOR CERTAIN DOMESTIC COMMODITIES 

252.225-7013 DUTY FREE ENTRY – Not Applicable for Non-U.S Contractors 
The prime contract number and identity of the Contracting Officer are contained elsewhere in this contract. If this 
information is not available, contact ESA's Procurement Representative 

252.225-7014 Preference for Domestic Specialty Metals and Alternate I are applicable to orders for items 
containing specialty metals that the Buyer will deliver to the Government under prime contracts awarded before 
July 29, 2009 and that do not specifically incorporate a different specialty metals clause  

252.225-7016 RESTRICTION ON ACQUISITION OF BALL AND ROLLER BEARINGS Applies if Work supplied 
under this Contract contains ball or roller bearings  
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252.225-7025 Restriction on the Acquisition of Forgings 

252.225-7027 Restriction on Contingent Fees for Foreign Military Sales 

252.225-7028 Exclusionary Policies and Practices of Foreign Governments - Applicable only to orders under 
international military education training and FMS prime contracts. 

252.225-7021 TRADE AGREEMENTS Applies if the Work contains other than U.S.-made, qualifying country, or 
designated country end products. Applies in lieu of FAR 52.225-5. Note: Israel is a qualifying country. 

252.225-7032 and 7033 WAIVER OF UNITED KINGDOM LEVIES EVALUATION OF OFFERS Applies if this 
Contract is with a United Kingdom firm 

252.225-7037 Duty Free Entry – Eligible End Products 

252.225-7043 ANTI-TERRORISM/FORCE PROTECTION FOR DEFENSE CONTRACTORS OUTSIDE THE US  

252.227-7013 RIGHTS IN TECHNICAL DATA - NON-COMMERCIAL ITEMS - applies to solicitations and 
resulting contracts when Seller’s technical data will be provided to Buyer for delivery to the USG. Apples in lieu of 
FAR 52.227-13. 

252.227-7014 RIGHTS IN NON-COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE AND NON-COMMERCIAL 
COMPUTER SOFTWARE DOCUMENTATION - Applies to solicitations and resulting contracts when Seller may 
deliver computer software or computer software documentation to Buyer for delivery to USG. Apples in lieu of 
FAR 52.227-14. 

252.227-7015 Technical Data - Commercial items 

252.227-7016 RIGHTS IN BID OR PROPOSAL INFORMATION – Applicable to solicitations and resulting 
contracts that will include DFARS clause 252.227-7013, 252.227-7014, or 252.227-7018  

252.227-7017 Identification and Assertion of Use, Release, or Disclosure Restrictions - Applicable to 
solicitations and resulting contracts that will include DFARS 252.227-7013, 252.227-7014, or 252.227-7018  

252.227-7018 RIGHTS IN NONCOMMERCIAL TECHNICAL DATA AND COMPUTER SOFTWARE-SMALL 
BUSINESS INNOVATION REASEARCH (SBIR)  

252.227-7019 VALIDATION OF ASSERTED RESTRICTIONS - COMPUTER SOFTWARE 

252.227-7025 LIMITATIONS ON THE USE OR DISCLOSURE OF GOVERNMENT-FURNISHED 
INFORMATION MARKED WITH RESTRICTIVE LEGENDS  

252.227-7026 DEFERRED DELIVERY OF TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE 

252.227-7027 DEFERRED ORDERING OF TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE 

252.227-7028 TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE PREVIOUSLY DELIVERED The definitions for 
"contract" and "subcontract" shall not apply herein, except for the first reference to contract. 

252.227-7030 TECHNICAL DATA - WITHHOLDING OF PAYMENT - Applicable to solicitations and resulting 
contracts that include DFARS clause 252.227-7013 or 252.227-7018  

252.227-7032 Rights in Technical Data and Computer Software (Foreign). 

252.227-7037 VALIDATION OF RESTRICTIVE MARKINGS ON TECHNICAL DATA  

252.227-7038 PATENT RIGHTS - OWNERSHIP BY THE CONTRACTOR (LARGE BUSINESS) 

252.228-7001 Ground and Flight Risk – applicable only to contracts involving acquisition, development, 
production, modification, maintenance, repair, flight, or overhaul of aircraft  

252.228-7005 ACCIDENT REPORTING AND INVESTIGATION INVOLVING AIRCRAFT, MISSILES, AND 
SPACE LAUNCH VEHICLES  
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DFARS 252.246-7003 NOTIFICATION OF POTENTIAL SAFETY ISSUES  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. Seller shall provide notifications to ESL and the 
contracting officer identified to Seller.)  

252.227-7015 Technical Data – Commercial Items - Applicable when technical data related to commercial 
items developed at private expense will be provided under this contract to Buyer for delivery to the Government.  

252.231-7000 SUPPLEMENTAL COST PRINCIPLES Applicable for contracts that are subject to the principles in 
FAR subparts 31.1, 31.2, 31.6, or 31.7  

252.235-7003 FREQUENCY AUTHORIZATION Applies if this Contract requires developing, producing, 
constructing, testing, or operating a device requiring a frequency authorization 

252.243-7001 PRICING OF CONTRACT MODIFICATIONS  

252.244-7000 SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS AND COMMERCIAL COMPONENTS (DoD) 

252.246-7001 WARRANTY OF DATA, ALTERNATE II - applies when the prime contract include DFARS 
252.227-7013  

252.246–7007 Contractor Counterfeit Electronic Part Detection and Avoidance System. This clause applies 
for orders for electronic parts or assemblies containing electronic parts. The Subcontractor shall include the 
substance of this clause in subcontracts, including subcontracts for commercial items, for electronic parts or 
assemblies containing electronic parts. 

 

I (a). Additional clauses applicable to Contracts whose value exceeds $ 10,000 

52.222-36 AFFIRMATIVE ACTION FOR WORKERS WITH DISABILITIES - Not Applicable for Non-U.S 
Contractors (*) 
(*)This clause apply(52.222-36 (d)) to this Contract, if Work under the Contract will be performed in the US or 
Seller recruits employees in the US to Work on the Contract 

I (b). Additional clauses applicable to Contracts whose value exceeds $ 25,000 

52.204-10 REPORTING EXECUTIVE COMPENSATION AND FIRST-TIER SUBCONTRACT AWARDS - 
If Seller meets the thresholds specified in paragraphs (c)(2) and (d) of the clause, he shall report required 
executive compensation by posting in Government's Central Contractor Registration (CCR) database at http://ww

w.ccr.gov . All information posted will be available to the general public  

52.209-6 Protecting the Government's Interests When Subcontracting With Contractors Debarred, 
Suspended or Proposed for Debarment – applicable for each proposed subcontract exceeding $ 30,000 other 
than for COTS items. Seller agrees it is not debarred, suspended, or proposed for debarment by the Federal 
Government. Seller shall disclose to Buyer, in writing, whether as of the time of award of this contract, Seller or its 
principals, is or is not debarred, suspended, or proposed for debarment by the Federal Government. 

 

I (c). Additional clauses applicable to Contracts whose value exceeds $ 100,000 

52.222-35 EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS - Not Applicable for Non-U.S Contractors. 

52.222-37 EMPLOYMENT REPORTS ON VETERANS  - Not Applicable for Non-U.S Contractors. 

 

I (d). Additional clauses applicable to Contracts whose value exceeds $ 150,000 (the 
Simplified Acquisition Threshold) 

http://www.ccr.gov/
http://www.ccr.gov/
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52.203-3 GRATUITIES  

52.203-5 COVENANT AGAINST CONTINGENT FEES  

52.203-6 RESTRICTIONS ON SUBCONTRACTOR SALES TO THE GOVERNMENT  

52.203-7 ANTI-KICKBACK PROCEDURES  

52.203-10 PRICE OR FEE ADJUSTMENT FOR ILLEGAL OR IMPROPER ACTIVITY 

52.203-12 LIMITATION ON PAYMENTS TO INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS  

52.215-2 AUDIT AND RECORDS-NEGOTIATION - applies if Seller is required to furnish cost or pricing 
data, funding, or performance reports, or this is an incentive or redeterminable type. 

52.215-14 INTEGRITY OF UNIT PRICES 

52.219-8 UTILIZATION OF SMALL BUSINESS CONCERNS -  Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
(*) As prescribed in 19.704 (a)(9) each subcontractor will include the clause at 52.219-8, Utilization of Small 
Business Concerns in all lower tier subcontracts that offer further subcontracting opportunities, and that the 
offeror will require all subcontractors (except small business concerns) that receive subcontracts in excess of 
$550,000 to adopt a plan that complies with the requirements of the clause at 52.219-9, Small Business 
Subcontracting Plan. The Small Business Subcontracting Program (FAR 19.9, 52.219-9) requires Subcontracting 
Plans; however they are NOT required for contracts that will be performed entirely outside of the United States 
(FAR 19.701 (c) (3) 

52.244-5 COMPETITION IN SUBCONTRACTING  

FAR 52.223-18 ENCOURAGING CONTRACTOR POLICIES TO BAN TEXT MESSAGING WHILE DRIVING - 
Not Applicable for Non-U.S Contractors  
Applies if this Contract exceeds $3,000 and only if Work under the Contract will be performed in the US. 

52.222-4 CONTRACT WORK HOURS AND SAFETY STANDARDS ACT -OVERTIME COMPENSATION - Not 
Applicable for Non-U.S Contractors  
Applicable to Purchase Orders that (i) require or involve the employment of laborers and mechanics at any tier 
and (ii) when any work under the Purchase Order will be performed in the United States. 

52.222-40 NOTIFICATION OF EMPLOYEE RIGHTS UNDER THE NATIONAL LABOR RELATIONS ACT - Not 
Applicable for Non-U.S Contractors  
This clause apply to this Contract, if Work under the Contract will be performed in the US or Seller recruits 
employees in the US to Work on the Contract 

52.227-2 NOTICE AND ASSISTANCE REGARDING PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT  

52.227-3 Patent Indemnity  

52.242-13 BANKRUPTCY  

52.248-1 VALUE ENGINEERING  

252.203-7001 PROHIBITION ON PERSONS CONVICTED OF FRAUD OR OTHER DEFENSE CONTRACT-
RELATED FELONIES 

252.209-7001 DISCLOSURE OF OWNERSHIP OR CONTROL BY GOVERNMENT OF TERRORIST COUNTRY  

252.247-7023 TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA Applies in lieu of FAR 52.247-64 in all Contracts for 
ocean transportation of supplies. Paragraph (f) and (g) shall not apply if this Contract is at or below $150,000.  

DFARS 252.247-7024 NOTIFICATION OF TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA - Applicable if this 
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I (e). Additional clauses applicable to Contracts whose value exceeds $ 550,000-700,000 

252.226-7001 UTILIZATION OF INDIAN ORGANIZATIONS, INDIANOWNED ECONOMIC ENTERPRISES, 
AND NATIVE HAWAIIAN SMALL BUSINESS CONCERNS- DOD CONTRACTS - Applies if the Contract 
exceeds $ 550,000. 

52.219-9 or 252.219-7003 (DoD Contracts) SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN Not Applicable for 
Non-U.S Contractors  
The Seller's subcontracting plan is incorporated herein by reference. The Small Business Subcontracting 
Program (FAR 19.9, 52.219-9) requires Subcontracting Plans; however they are NOT required for contracts that 
will be performed entirely outside of the United States (FAR 19.701 (c) (3)). 

DFARS 252.249-7002 NOTIFICATION OF ANTICIPATED CONTRACT TERMINATION OR REEDUCTION - 
Applies if this Contract exceeds $650,000. Substitute ESL for Contracting Officer and ACO. Delete paragraph (d) 
(1) and the first five words of paragraph (d) (2). 

52.215-12 SUBCONTRACTOR COST OR PRICING DATA  - applies if this Contract exceeds $700,000 and is 
not otherwise exempt under FAR 15.403  

52.215-13 SUBCONTRACTOR COST OR PRICING DATA - MODIFICATIONS  

52.215-23 LIMITATION ON PASS-THROUGH CHARGES 

252.225-7006 QUARTERLY REPORTING OF ACTUAL CONTRACT PERFORMANCE OUTSIDE THE US 
Paragraph (f) is deleted 

 

I (f). Additional clauses applicable to Contracts whose value exceeds $ 1,500,000 or $ 
5,000,000 

252.211-7000 ACQUISITION STREAMLINING – applicable for Contracts above $ 1,500,000 

52.203-13 and DFARS 252.203-7003 CONTRACTOR CODE OF BUSINESS ETHICS AND CONDUCT 
applicable above $ 5,000,000 Disclosures made under this clause shall be made directly to the Government 

52.203-14 or DFARS 252.203-7004 DISPLAY OF HOTLINE POSTERS - Not Applicable for Non-U.S Contractors 
Applies to subcontracts exceeding $ 5,000,000 unless they are for commercial items or performed entirely outside 
the United States (52.203-14 (b)(1)). 
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1.2  Certifications and Representations (non Commercial) 

The clauses listed below contain certifications and representations that are material representations of fact upon 
which Elbit will rely in making awards to Seller in support of a US Government contract.  

By submitting its offer, or accepting any Contract from ESL, Seller certifies its compliance and/or duly submittal of  
the representations and certifications as set forth below in this clause. Seller shall immediately notify ESL of any 
change of status with regard to these certifications and representations. 

The following clauses of the Federal Acquisition Regulation (FAR) are incorporated herein by reference, with the 
same force and effect as if they were given in full text, and are applicable to this Contract and any associated 
purchase orders.  

(a) Certifications applicable for every Contract 
 

1. FAR 52.203-11 Certification and Disclosure Regarding Payments to Influence Certain Federal 
Transactions - (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 ESA 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 52.209-5 Certification Regarding Debarment, Suspension, Proposed Debarment, and Other 
Responsibility Matters  
(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  
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(ii) Seller has not, within a three-year period preceding this offer, had one or more contracts terminated for default 
by any Federal agency.  
(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 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).  
(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.  
 

(b) Certifications applicable for US suppliers - Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
 
3. FAR 52.222-22 Previous Contracts and Compliance Reports  
(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.  
 
4. FAR 52.222-25 Affirmative Action Compliance  
(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.  
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(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. 
 

(c) Other Certifications applicable – applicability as specifically defined below 
 
52.230-1 Cost Accounting Standards (CAS) Notices and Certification: to the extent that Seller is not exempt 
from CAS requirements, the "Cost Accounting Standards Notices and Certification" in the form provided in 
52.230-1 shall be completed by Seller, as applicable for each Seller. 
Applicability: Any contract in excess of $700,000 will be subject to Cost Accounting Standards Board (48 CFR 
Chapter 99) requirements, unless an exemption is applicable per 48 CFR Subpart 9903.201-1.  
Specifically, Non US Suppliers are subject to modified CAS coverage: i.e. CAS 401 and 402 only as defined in 
FAR 52.230-4. 
 
15.403-4 Certificate of Current Cost or Pricing Data:  Seller's certification that the cost or pricing data (as 
defined in FAR 2.101 and required under FAR 15.403-4) as submitted is accurate, complete and current. 
Applicability: for any proposal or contract exceeding the threshold of $700,000, unless an exception under 
15.403-1(b) applies (most commonly competition or Commercial item). 
 
Certification Regarding Political Contributions, Fees, and Commissions Paid In Connection with Sales 
Subject to the Provisions of the Arms Export Control Act. In compliance with 22 C.F.R. 130, neither Seller nor its 
subcontractors at any tier have paid, offered or agreed to pay, or will pay or offer or agree to pay, in respect to the 
Work which is to be provided to Buyer under any Contract awarded, political contributions, fees, or commissions 
in amounts as specified in 22 C.F.R. 130.9.  
 
Certification of Toxic Chemical Release Reporting (FAR 52.223-13) - Not Applicable for Non-U.S Contractors 
- applicable to contracts which exceed $100,000. (Note that the Seller is exempt from the form filling requirement 
under this Certification when the facility is not located in the United States) 

 

1.3  Truth in Negotiations (TINA) – Certified Cost and Pricing Data 

Additional Requirements for sole-source non-commercial subcontracts exceeding $ 700,000 

1. Proposal Phase 

Unless exempt under FAR Part 15.403 (typically for contracts awarded under competition or for commercial 
items), Seller shall submit a FAR Part 15 compliant cost proposal (complying with  the instructions in FAR 15.408 
Table 15-2)  which shall be updated throughout the negotiation process.  

At the conclusion of negotiations, and regardless of any prior certification, Seller must certify as to the accuracy, 
currency and completeness of its information in accordance with the FAR 15.406-2 required Certificate of Current 
Cost or Pricing Data. 

2. Indemnification 

If any price (including profit or fee) negotiated in connection with the prime contract between the Government and 
the Buyer or any cost that is reimbursable under said contract is reduced because cost or pricing data furnished 
by the Seller in connection with any proposal submitted by the Buyer relating to said contract or in connection with 
this Purchase Order was  not accurate, complete, or current, the Seller shall indemnify the Buyer in the amount of 
said reduction, plus simple interest and penalty equal to the amount of the overpayment, if the Seller knowingly 
submitted cost or pricing data which were incomplete, inaccurate, or non-current. 

3. Contract Changes 
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When pricing any contract changes, Seller shall submit the cost and pricing for any change or other modification 
to this contract which involves increases and/or decreases in costs and profit expected to exceed the threshold 
for submission of cost or pricing data, and shall certify that the data accordingly.  



 

 

 

Elbit Systems Ltd. Annex USG  Rev 05/2016  

 

  
Page 15 

 
  

Section II -  Commercial Item Contracts 

2.1  FAR/DFARS flowdown clauses 

52.212-4 CONTRACT TERMS AND CONDITIONS - COMMERCIAL ITEMS – the clause provides general terms 
and conditions applicable for acquisition of Commercial Items. This clause applies to all subcontracts when the 
Prime Contract is for "commercial Item". 

52.212-5 CONTRACT TERMS AND CONDITIONS REQUIRED TO IMPLEMENT STATUTES OR EXECUTIVE 
ORDERS – COMMERICAL ITEMS – the clause provides applicable FAR provisions to acquisitions of commercial 
Items. In sub-contracts for commercial items only the 8 mandatory flow-down clauses listed in 52.212-5 (e)(1) 
shall apply to all sub contractors at all tiers. These clauses are listed directly below this clause. Other FAR 
clauses from 52.212-5 (a), (b), (c) and (d) shall apply if included in the Prime Contract. 

 
52.222-26 EQUAL OPPORTUNITY Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
(*) This requirement is part of (22.810) the Equal Employment Opportunity law (Executive Order 11246) 
pertaining to nondiscrimination in employment by contractors. Applicability (22.807 (b)(2)) - the Equal 
Employment Opportunity requirements DON'T apply for work outside the United States, by employees not 
recruited in the United States. 
 
52.222-35 EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS - Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
(*) Applicability (52.222-35 (6)): This clause apply to this Contract, if Work under the Contract will be 
performed in the US or Seller recruits employees in the US to Work on the Contract 
 
52.222-36 AFFIRMATIVE ACTION FOR WORKERS WITH DISABILITIES - Not Applicable for Non-U.S 
Contractors  
Applicability (per 52.222-36 (d)): This clause apply to this Contract, if Work under the Contract will be 
performed in the US or Seller recruits employees in the US to Work on the Contract 
 
52.222-40 NOTIFICATION OF EMPLOYEE RIGHTS UNDER THE NATIONAL LABOR RELATIONS ACT 
Not Applicable for Non-U.S Contractors (*)  
(*) This clause apply to this Contract, if Work under the Contract will be performed in the US or Seller 
recruits employees in the US to Work on the Contract 
 
FAR 52.222-41 SERVICE CONTRACT ACT OF 1965  - Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
Applies if this Contract is for services subject to the Service Contract Act.   (*) Applicability: only to 
subcontracts subject to the SCA, and accordingly doesn't apply to contracts performed outside the US. 
 
FAR 52.222-50 COMBATING TRAFFICKING IN PERSONS   

This clause is applicable to all orders.  
The requirements in 52.222-50 (h) “Compliance Plan” apply only to subcontracts for supplies and services 
other than commercially available off-the-shelf (COTS) items, acquired outside the United States with an 
estimated value that exceeds $500,000. 
If any subcontractor is required by clause 52.222-50 (h) (5) to submit a certification, the subcontractor 
shall provide such submission prior to the award of the subcontract and annually thereafter.  
The subcontractor shall include the substance of this clause, in all subcontracts and in all contracts with 
agents. 
 
FAR 52.222-54 EMPLOYMENT ELIGIBILITY VERIFICATION - Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
Applies if this Contract exceeds $3,000, except for commercial services that are part of the purchase of a 
COTS item. (*) This clause apply to this Contract, if Work under the Contract will be performed in the US or 
Seller recruits employees in the US to Work on the Contract  
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FAR 52.247-64 PREFERENCE FOR PRIVATELY OWNED U.S. FLAG COMMERCIAL VESSELS  
 

52.209-6 Protecting the Government's Interests When Subcontracting With Contractors Debarred, 
Suspended or Proposed for Debarment – applicable for each proposed subcontract exceeding $ 30,000 other 
than for COTS items. Seller agrees it is not debarred, suspended, or proposed for debarment by the Federal 
Government. Seller shall disclose to Buyer, in writing, whether as of the time of award of this contract, Seller or its 
principals, is or is not debarred, suspended, or proposed for debarment by the Federal Government. 

52.203-12 LIMITATION ON PAYMENTS TO INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS - applies if the 
Contract exceeds $ 150,000.  

52.203-13 and DFARS 252.203-7003 CONTRACTOR CODE OF BUSINESS ETHICS AND CONDUCT 
Applicable above $ 5,000,000, disclosures made under this clause shall be made directly to the Government. 

52.204-9 PERSONAL IDENTITY VERIFICATION OF CONTRACTOR PERSONNEL  - Applies where SELLER 
will have physical access to a federally-controlled facility or access to a Federal information system. 

52.204-10 REPORTING EXECUTIVE COMPENSATION AND FIRST-TIER SUBCONTRACT AWARDS - 
If Seller meets the thresholds specified in paragraphs (c)(2) and (d) of the clause, he shall report required 
executive compensation by posting in Government's Central Contractor Registration (CCR) database at http://ww
w.ccr.gov . All information posted will be available to the general public  

52.215-20 REQUIREMENTS FOR COST OR PRICING DATA OR INFORMATION OTHER THAN COST OR 
PRICING DATA  

52.215-21 REQUIREMENTS FOR COST OR PRICING DATA OR INFORMATION OTHER THAN COST OR 
PRICING DATA - MODIFICATIONS  

52.219-8 UTILIZATION OF SMALL BUSINESS CONCERNS - Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 

As prescribed in 19.704 (a)(9) each subcontractor will include the clause at 52.219-8, Utilization of Small 
Business Concerns in all lower tier subcontracts that offer further subcontracting opportunities, and that the 
offeror will require all subcontractors (except small business concerns) that receive subcontracts in excess of 
$550,000 to adopt a plan that complies with the requirements of the clause at 52.219-9, Small Business 
Subcontracting Plan. 

(*) The Small Business Subcontracting Program (FAR 19.9, 52.219-9) requires Subcontracting Plans; however 
they are NOT required for contracts that will be performed entirely outside of the US (FAR 19.701 (c) (3) 

52.222-21 PROHIBITION OF SEGREGATED FACILITIES - Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
(*) This clause apply to this Contract, if Work under the Contract will be performed in the US or Seller recruits 
employees in the US to Work on the Contract 

52.223-11 OZONE-DEPLETING SUBSTANCES – Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
Applies if the Work was manufactured with or contains ozone-depleting substances when any work under the 
Purchase Order will be performed in the United States. 

52.225-1 BUY AMERICAN ACT––SUPPLIES Applies if the Work contains other than domestic components 

52.225-5 TRADE AGREEMENTS - applies if the Work contains other than domestic components 

52.225-13 RESTRICTIONS ON CERTAIN FOREIGN PURCHASES  

52.227-19 COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE-RESTRICTED RIGHTS  

52.244-6 SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS This clause applies to subcontracts for "Commercial 
Items" when the Prime Contract is not for a Commercial Item. This clause prescribes 9 mandatory FAR flow-
downs applicable to all subcontracts for commercial items at all tiers. 

http://www.ccr.gov/
http://www.ccr.gov/
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52.245-1 GOVERNMENT PROPERTY applicable if the Seller uses any Government Property  

252.204-7008 REQUIRMENTS FOR CONTRACTS INVOLVING EXPORT-CONTROLLED ITEMS –Note: Israel 
is a Qualified Country 

252.211-7003 ITEM IDENTIFICATION AND VALUATION Applies if this Contract requires the Work to contain 
unique item identification (UID).  

252.223-7008 PROHIBITION OF HEXAVALENT CHROMIUM  

252.225-7001 BUY AMERICA ACT AND BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE – Not 
Applicable for Non-U.S Contractors.  
Applies for US companies and if the Work contains other than domestic components. Applies in lieu of FAR 
52.225-1. 

252.225-7007 PROHIBITION ON ACQUISITION OF UNITED STATES MUNITIONS LIST ITEMS FROM 
COMMUNIST CHINESE MILITARY COMPANIES - applies if Seller is supplying items on the U.S. Munitions list. 

252.225-7009 RESTRICTION ON ACQUISITION OF CERTAIN ARTICLES CONTAINING SPECIALTY 
METALS, Applicable to orders for items containing specialty metals to the extent necessary to ensure compliance 
of the end products that Buyer will deliver to the Government. 

252.225-7021 TRADE AGREEMENTS - applies if the Work contains other than U.S.-made, qualifying country, or 
designated country end products. Note: Israel is a Qualified Country. Applies in lieu of FAR 52.225-5 

252.226-7001 UTILIZATION OF INDIAN ORGANIZATIONS, INDIANOWNED ECONOMIC ENTERPRISES, 
AND NATIVE HAWAIIAN SMALL BUSINESS CONCERNS- DOD CONTRACTS. Applies if the Contract 
exceeds $ 500,000. 

252.227-7013 RIGHTS IN TECHNICAL DATA - NON-COMMERCIAL ITEMS - applies to solicitations and 
resulting contracts when Seller’s technical data will be provided to Buyer for delivery to the USG. Apples in lieu of 
FAR 52.227-13. 

252.227-7014 RIGHTS IN NON-COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE AND NON-COMMERCIAL 
COMPUTER SOFTWARE DOCUMENTATION - Applies to solicitations and resulting contracts when Seller may 
deliver computer software or computer software documentation to Buyer for delivery to USG. Apples in lieu of 
FAR 52.227-14. 

252.227-7015 Technical Data – Commercial Items - Applicable when technical data related to commercial 
items developed at private expense will be provided under this contract to Buyer for delivery to the Government.  

252.227-7019 VALIDATION OF ASSERTED RESTRICTIONS - COMPUTER SOFTWARE 

252.227-7037 VALIDATION OF RESTRICTIVE MARKINGS ON TECHNICAL DATA  

252.246-7003 NOTIFICATION OF POTENTIAL SAFETY ISSUES  - 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. Seller shall provide notifications to ESL and the 
contracting officer identified to Seller. 

252.246–7007 Contractor Counterfeit Electronic Part Detection and Avoidance System. This clause applies 
for orders for electronic parts or assemblies containing electronic parts. The Subcontractor shall include the 
substance of this clause in subcontracts, including subcontracts for commercial items, for electronic parts or 
assemblies containing electronic parts. 

252.247-7023 TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA - Applies in lieu of FAR 52.247-64 in all Contracts for 
ocean transportation of supplies. Paragraph (f) and (g) shall not apply if this Contract is at or below $150,000.  
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252.249-7002 NOTIFICATION OF ANTICIPATED CONTRACT TERMINATION OR REDUCTION - Applies if this 
Contract exceeds $650,000. Substitute ESL for Contracting Officer and ACO. Delete paragraph (d) (1) and the 
first five words of paragraph (d) (2). 
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2.2  Certifications and Representations (Commercial Items) 

The clauses listed below contain certifications and representations that are material representations of fact upon 
which Elbit will rely in making awards to Seller in support of a US Government contract.  

By submitting its offer, or accepting any Contract from ESL, Seller certifies  its compliance and/or duly submittal 
ofthe representations and certifications as set forth below in this clause. Seller shall immediately notify ESL of any 
change of status with regard to these certifications and representations. 

The following clauses of the Federal Acquisition Regulation (FAR) are incorporated herein by reference, with the 
same force and effect as if they were given in full text, and are applicable to this Contract and any associated 
purchase orders.  

(a) Certifications applicable for every Contract 
 
1. FAR 52.203-11 Certification and Disclosure Regarding Payments to Influence Certain Federal 
Transactions - (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 ESA 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 52.209-5 Certification Regarding Debarment, Suspension, Proposed Debarment, and Other 
Responsibility Matters  
(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  
(ii) Seller has not, within a three-year period preceding this offer, had one or more contracts terminated for default 
by any Federal agency.  
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(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 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).  
(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.  
 

(b) Certifications applicable for US suppliers - Not Applicable for Non-U.S Contractors (*) 
 
3. FAR 52.222-22 Previous Contracts and Compliance Reports  
(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.  
 
4. FAR 52.222-25 Affirmative Action Compliance  
(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. 

 


