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    תאריך:       

         שם הספק:
       

  :דוא"ל    

  טל':    

  פקס:    
 

 שלום רב,

המקומית כפר שמריהו להתקשרות מסגרת להספקה שוטפת של כיבוד למועצה בקשה להצעת מחיר  הנדון:
 חל"צ-העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מולחברה 

 1-150119-בל"מ

 כללי .1

, שתיהן יחד וכל חל"צ-העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מהמועצה המקומית כפר שמריהו והחברה  1.1
 : "המזמין"( מבקשות להתקשר עם ספק להספקה שוטפת של מצרכי כיבוד.אחת מהן לחוד, )להלן

להנפיק הזמנות עבודה לספק לפי אישור זה על  זמיןלמזו הינה לאפשר מסגרת מטרת התקשרות  1.1
ידרש לבקש מספר הצעות מחיר בטרם כל רכישה בנושא לעיל, לפי הדין החל יבסיס הצעתו מבלי ש

 , ובלבד שהספק עמד בתנאיה.ועלי

לקבלת הצעת מחיר ו/או  המזמיןכי אין בבקשת  ,מובהר בזאת ,למרות האמור לעיל ולמען הסר ספק 1.1
בתחום הנדון, בכלל או רק מספק  פיה כדי לחייבו לרכוש את הנדרש לום ספק על בהתקשרות ע

 אחד.

את הזכות להתקשר לצורך כך עם יותר מספק אחד ולהזמין בכל  זמיןהמ ולעצמ שומר ,על פי העניין 1.1
  המתאימים ביותר במחיר הזול ביותר. מוצריםהבתחום הנדון מהספק שיציע את  ועת את הנדרש ל

עבורם מבוקשת הצעת מחיר הינה רשימה מייצגת ואין בה כדי ש מוצריםכי רשימת ה ,מובהר בזאת 1.1
 ים אלו ו/או את הכמויות הנקובות בה.ווקא שירותלהזמין ד זמיןלחייב את המ

 

 אופן ותקופת ההתקשרות .2

אישור התקשרות מסגרת בנוסח הנהוג אצל  זמיןוציא המימו זמין להתקשר עבחר המילספק ש 1.1
  .המזמין

חודשי על סמך הרכישות שבוצעו במהלך החודש הקודם על בסיס תעודות משלוח יהיה התשלום  1.1
 .מאושרות וחשבונית מרכזת

  .שלוש שניםתקשרות לפי בקשה זו היא למשך הה  1.1

שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת ובלבד  זמיןלמ 1.1
  .ש שניםחמשך ההתקשרות כולה לא יעלה על  שמ

למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, שמורה למזמין הזכות לסיים את ההתקשרות עם הספק  1.1
 יום, מבלי שיהא עליו לנמק את החלטתו ולספק לא תהא כל טענה בקשר לכך. 10בהודעה מראש של 
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 אופן הספקת השירותים .3

 תהיה לפי צרכי המזמין.  זמיןהספקת המוזמן למ 1.1

 תתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:הזמנת המוצרים  1.1

 סמא.יבאתר האינטרנט של הספק באמצעות שם משתמש וס 1.1.1

 באמצעות טופס הזמנה שישלח בפקס. 1.1.1

 .11:00עד השעה  NBDייעשה ביום העבודה הבא  זמיןהמשלוח למ 1.1

תתועד על גבי תעודת משלוח או מסמך שווה ערך, שיחתם על ידי נציג  מוצריםבכל מקרה מסירת ה 1.1
 במועד המסירה. זמיןהמ

 והן מספר ההזמנה. יםהמסופק מוצריםבתעודת המשלוח יפורטו הן ה 1.1

, מחיר המסופקותהכמויות , כפי שהם במחירון/קטלוג הספקהתעודה תכלול את כל פרטי המוצר  1.3
 המחירון וההנחה ממחיר המחירון.

 , יצורף לחשבונית, כאמור בהמשך. זמיןמתעודות המשלוח, מאושר על ידי נציג המ עותק 1.7

שאינם או שהמזמין הגיע למסקנה  זמיןבכל מקרה של הספקת פריט או כמות שלא לפי הזמנת המ 1.3
 יודיע על כך המזמין לספק עם גילוי אי ההתאמה. ,מתאימים

 כוי.חשבונית זי זמיןרה כאמור לעיל, ינפיק הספק למבכל מק 1.3

 בכל מקרה של הספקת פריט פגום יודיע על כך המזמין לספק עם גילוי הפגם. 1.10

יחליפם  זמיןהפגומים בחזרה ולפי דרישת המ בכל מקרה כאמור לעיל, ימשוך הספק את הפריטים 1.11
 חשבונית זיכוי. זמיןבשמישים או ינפיק למ

לכל ההזמנות שתסופקנה לכל האתרים  פעם אחת בלבדדמי משלוח: המזמין יחויב בדמי משלוח  1.11
 במועצה באותו היום וזאת בשיעור של דמי המשלוח הנקובים להזמנה בודדת.  

 מקום ההספקה .4

 אתרים: 1-הספקת הכיבוד נדרשת ל

 כפר שמריהו 13ברח' קרן היסוד  - בית המועצה (1
 כפר שמריהו 3ברח' הנוטע  – מרכז וייל לתרבות ואומנות (1
 17ברח' האורנים  – שמריהו חוף השרוןבית הספר המשותף כפר  (1
 , רשפון11ברח' הפרחים   – אשכול גנים ומרכז העצמה (1
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 התמורה .5

שסופקו במהלך מהספק,  זמיןיהיה חודשי ויכלול את התמורה עבור הזמנות המ התשלום לספק 1.1
 .ו כאלהיהיככל ש ,החודש הקודם

במהלך  ים שסופקומוצרה פירוטאת הכוללת  ,יתבסס על חשבונית מס מרכזת בלבד התשלום 1.1
 .החולף החודש

זמין הוגשו למ לעיל המסמכים המפורטיםאך ורק לאחר שנמצא שכל  מזמיןהתשלום יעשה על ידי ה 1.1
ם כמוזמן והן את מוצריאישרו הן את קבלת הגזבר הו שמשגר ההזמנה מטעם המזמיןולאחר  כנדרש

 הסכום לתשלום.

 שגר ההזמנה והגזבר. על ידי מהתשלום יהיה אך ורק בשיעור שיאושר  1.1

 (.10בו הוגשו מסמכי החיוב כנדרש )שוטף + שיום מתום החודש  10התשלום יעשה בתוך  1.1

חשבונית  זמיןבכל מקרה של אי אישור התשלום לפי הסכום הנקוב בחשבונית, ימציא הספק למ 1.3
 זיכוי.

 הצעת המחיר .6

 עפ"י ההנחיות הבאות:לצורך בחינת התקשרות המזמין עם ספק בנדון , יידרש המציע לנהוג 

 מילוי טבלת הבקשה להצעת מחיר, על כל הפרטים. 3.1

יש לצרף להצעה מחירון של כלל המוצרים שבנדון בציון % ההנחה המוענק למועצה ממחיר  3.1
 המחירון. 

 :רשימת הפריטים 3.1

  

 יחידה תיאור הפריט / עבודה / שרות מס'
מחיר יחידה 

 ₪ 
 ₪סה"כ מחיר  כמות

  11  יח' לעיל 1.11כאמור בסעיף  משלוח לתחום המועצה   .1

  11  יח' גר' 100נס קפה עלית פשוט   .1

  7  חבילה גר' 1.1נס קפה עלית אריזת שקיות   .1

  1  יח' ר' ג 100נטול קפאין ק. נמס טסטר'ס צ'ויס   .1

  1  יח' גר' 100מקסוול קפה מיובש מגורען   .1

  13  יח' גר' 100קפה טסטר'ס צ'ויס צנצנת  נס  .3

  1  יח' גר' 100מאג קפה נמס רד   .7

  17  יח' גר' 100ארומה קפה נמס קלאסי   .3

  1  יח' ארומה קפה נמס נטול קפאין  .3

  100  יח' גר' 100קפה טורקי בצלופן עלית   .10

  173  יח' גר' 100קפה טורקי עלית   .11

  10  יח' גר' 100קפה טורקי ואקום עלית   .11

  10  יח' גר' 1 שקיות 100 קלאסיק תה ויסוצקי   .11
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 יחידה תיאור הפריט / עבודה / שרות מס' 

מחיר יחידה 
 ₪ 

 ₪סה"כ מחיר  כמות

גר' בטעמים  10שקיקים  11מארז של תה ויסוצקי   .11
  שונים

  11  יח'

 1.1 שקיקים 100תה קלאסיק נגיעות לימון ויסוצקי   .11
 גר'

  10  יח'

 1.1 שקיקים 100 נענעתה קלאסיק נגיעות ויסוצקי   .13
 גר'

  10  יח'

  13  יח' ויסוצקי תה ירוק בטעמים שונים  .17

  1  יח' גר' 1.1 שקיות 10 תה ארל גריי -ויסוצקי   .13

  1  יח' גר' 1.1 שקיות 100תה ויסוצקי זהב   .13

  1  יח' גר' 1.1 שקיות 100תה ליפטון ילו לייבל   .10

  1  יח' ק"ג 1שוקולית בקופסה   .11

  1  יח' ל'  1בקרטון  1%חלב טרי תנובה   .11

  1  יח' ל'  1בקרטון  1%חלב טרי טרה   .11

  1  יח' ל'  1בקרטון  1%חלב טרי יטבתה   .11

  11  יח' ל'  1בקרטון  1%חלב טרי תנובה   .11

  7  יח' ל'  1בקרטון  1%חלב טרי טרה   .13

  1  יח' ל'  1בקרטון  1%חלב טרי יטבתה   .17

  113  יח'  'ל 1תנובה  1%חלב עמיד   .13

  1  יח'  'ל 1שטראוס  1%חלב עמיד    .13

  1  יח'  'ל 1תנובה  1%חלב עמיד   .10

  1  יח'  'ל 1שטראוס  1%חלב עמיד    .11

  17  יח' ק"ג 1סוכר לבן   .11

  1  יח' ק"ג 1 סוגת סוכר לבן  .11

  1  יח' ק"ג באריזת פלסטיק 1מלח   .11

  1  יח' טבליות 100סוכרזית פטריה ביסקול   .11

  3  יח' טבליות 700סוכרזית פטנט ביסקול   .13

  1  יח' טבליות 1100סוכרזית קנקן ביסקול   .17

  1  יח' ל'  1.1קוקה קולה דיאט   .13

  1  יח' ל' 1.1קוקה קולה   .13

  1  יח' ל'  1.1 לימון קוקה קולה דיאט  .10

  1  יח' ל' 1.1ספרייט רגיל   .11

  1  יח' ל' 1.1ספרייט דיאט   .11

  1  יח' ל'  1 100%פריגת מיץ תפוזים   .11

  1  יח' ל'  1 100% אשכוליותפריגת מיץ   .11

  1  יח' ל'  1.1אשכוליות  ג'אמפטמפו   .11

  1  יח' ל'  1.1 תפוזיםג'אמפ טמפו   .13

  1  יח' ל'  1.1 תפוזיםמיץ פז זהב יפאורה   .17

  1  יח' ל'  1.1מיץ פז זהב אשכוליות יפאורה   .13

  1  יח' ל'  1נקטר ספרינג תפוזים יפאורה   .13

  1  יח' ל'  1.1ספרינג תפוזים יפאורה   .10

  1  יח' ל'  1.1 תפוזים דיאט  –תפוזינה יפאורה   .11
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 יחידה תיאור הפריט / עבודה / שרות מס' 

מחיר יחידה 
 ₪ 

 ₪סה"כ מחיר  כמות

  1  יח' 'ל 1.1 דיאט  אשכוליות –תפוזינה יפאורה   .11

  1  יח' 'ל 1.1 לימונים  דיאט  –תפוזינה יפאורה   .11

  1  יח' ל'  1.1 תפוזיםפריגת   .11

  1  יח' ל'  1.1פריגת אשכוליות   .11

  10  יח' ל' 1.1מים מינרלים מי עדן   .13

  11  יח' גר' 100שמרים שוקולד עוגת הבית אסם   .17

  1  יח' גר' 100עוגת הבית אנגלית אסם   .13

  1  יח' גר' 100 תפוזיםעוגת הבית אסם   .13

/עוגת גר' 100 שוקולד עם אגוזיםעוגת הבית אסם   .30
 תפוחי עץ פירורים

  11  יח'

  7  יח' גר' 100עוגת שיש ביתית עלית   .31

  1  יח' גר' 100עוגת חגיגה שזיפים עלית   .31

  11  יח' גר' 100 שוקולדעוגת עלית   .31

  1  יח' אסם עוגת הבית קראנץ' אגוזים  .31

  11  יח' אסם עוגת הבית שמרים פרג  .31

  1  יח' ק"ג 1מיני קוקיס וניל צנצנת כרמית   .33

  1  יח' גר' 300מיני קוקיס שוקולד צ'יפס כרמית   .37

  177  יח' גר' 100עבאדי עוגיות מזרחיות   .33

  1  יח' גר' 100מזרחיות עוגיות   .33

ג' )לחמי, ענת טרלובסקי,  110עוגיות באריזה של   .70
 קפולסקי(

  71  יח'

  1  יח' גר' 171עוגיות מיני ממולאות אגוז אסם   .71

  3  יח' גר' 110עוגיות שוקולד צ'יפס לחמי   .71

  7  יח' ''עלית עוגיות סנדוויץ  .71

  11  יח' ליימן שליסל עוגיות מלבן שקדים  .71

  1  יח' ליימן שליסל עוגיות חמאה פריכות  .71

  1  יח' ק"ג 1פתי בר באריזה של   .73

  11  יח' תלמה נשנושים דגנים/קוקטייל מלח  .77

  11  יח' תלמה קרקר קריספי שומשום/מלוח  .73

  11  יח' 300דגנים אר. חסכון  3תלמה קרקר   .73

  11  יח' עלית ופלים בטעם שוקולד  אר' חיסכון  .30

  11  יח' בטעם לימוןעלית ופלים   .31

  1  יח' 'גר 100יד מרדכי דבש טהור מפרחי בר   .31

  1  יח' גר' 100עוגיות קונדיטוריה   .31

  11  יח' גר' 100בייגלה אסם שמיניות קטנות   .31

  1  יח' גר' 100בייגלה אסם טבעות שומשום   .31

  1  יח' גר' 100בייגלה אסם מקלות מלוחים   .33

  10  יח' גר' 100שוקולד חלב עלית   .37

  11  יח' גרם 100 אחלה חומוס  .33

  11  יח' גרם 100טחינה גולמית אחווה   .33

  10  יח' בירה לבנה גולדסטאר  .30
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 יחידה תיאור הפריט / עבודה / שרות מס' 

מחיר יחידה 
 ₪ 

 ₪סה"כ מחיר  כמות

  1  יח' צרור נענע טרייה  .31

  1.1  ק"ג לימון  .31

  111  יח' מחלבות רמת הגולן 1%ליטר  1חלב עמיד   .31

  11  יח' גרם הנמל 100עוגיות מרוקאיות   .31

  1  יח' גרם החיים הטובים 300 עוגיות מרוקאיות  .31

  1  יח' גרם 300עוגיות ציפוי שוקולד   .33

  31  ק"ג עגבניה  .37

  1  ק"ג גזר  .33

  73  ק"ג מלפפון  .33

  11  ק"ג פלפלים  .100

  11  יח' גרם 131חמאת בוטנים סקיפי   .101

  30  ק"ג תפוח חרמון  .101

  1  ק"ג תפוח פינק ליידי  .101

  13  ק"ג תפוז  .101

  131  ק"ג בננות  .101

  11  ק"ג תפוח מוזהב  .103
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