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 עיריית סח'נין

 2020סל מזון " פרויקט בטחון לרווחה והבראה " בסחנין הזמנת הצעות מחיר לאספקת 
 

עיריית סח'נין מזמינה בזאת הצעות מחיר, בשיטת המעטפה הסגורה, לאספקה שוטפת של דברי מזון 
 ומכולת.

 
 רשאי להשתתף ולהגיש הצעות בעל מכולת העונה על התנאים שלהלן=

 
מורשה מוכר לצורכי מע"מ, אישור ניהול תעודת עוסק רישיון עסק בתוקף, ה יש לצרף להצע .4

הצעה שלא יצורפו אליה כל ספרים ואישור ניכוי מס במקור בתוקף ליום הגשת ההצעה. 
 המסמכים הנ"ל עלולה להיפסל.

 
 על המשתתף למלא את פרטיו באופן מלא וברור ולחתום על כל הדפים כולל טבלת המחירים. .5

 
מכולת המכילה את כל הפריטים שבטבלה, ויש לו יכולת לספק את המוצרים, לפי  בבעלותו .6

 שעות ממועד ההזמנה. הובלת המוצרים חלה על המשתתף. 57הזמנת העירייה תוך 
 

את ההצעות יש להגיש על דרך מתן הנחה כללית מן המחירים שבטבלת האומדן המצורפת.  .4
 .7עמוד  נות או להוסיף הערות.אסור לתת הנחות נפרדות לפי פריטים. אסור לש

 
שני ביום מסירה אישית לידי מנכ"ל העירייה את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וב .8

 . 33=45עד השעה   5924325353
 

ניתן להוריד את מסמכי ההזמנה להצעות מחיר מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת  .9
in.muni.ilwww.sakhn  או לקבלם אצל מנהל הרכש מר מרואן אבו ריא ו2או מר עותמאן וואיל

 ( בקומה השנייה של בניין העירייה.33=33-48=>3עותמאן בשעות העבודה הרגילות )
 

 מובהר בזאת כי הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תשתתף בהליך ותוחזר לבעליה. .:
 

אחד מן המשתתפים שיסכים לספק את הטובין  העירייה תהיה רשאית להתקשר בחוזה עם כל .;
באותו מחיר של ההצעה הזולה, אם כי לבעל ההצעה הזולה תהיה זכות קדימה ועדיפות כל עוד 

 הוא יהיה זמין ומסוגל לספק את הטובין בכמויות ובמועדים שהעירייה תבקש.
 

 

עד  6>;;;:37-9או לפקס.  5>;;;:37-9לבירורים ניתן להתקשר למנהל הרכש בטלפון מספר  .>
 והתשובה תינתן טרם מועד ההגשה כאמור לעיל. 5724325353רביעי ליום 

 
 בכבוד רב                             
 ד"ר ספואת אבו ריא                    

 ראש העירייה                                             

 

http://www.sakhnin.muni.il/
http://www.sakhnin.muni.il/
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 עיריית סח'נין
זון " פרויקט בטחון לרווחה סל מהזמנת הצעות מחיר לאספקת 

 2020והבראה " בסחנין 
 

 ציעפרטי המ
 

 
 

 _____________________________ שם:
 

 __________________________ ח.פ. / ת.ז. 
 

 _____________________________ כתובת:
 

 __________ ___________________ טלפון:
 

 _____________________________ פקס.
 

 _____________________________ נייד.
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 )מכולת( הסכם לאספקת טובין
 2020ח'נין ביום ____ חודש _____שנת שנערך ונחתם בס

 
        

 בין:
 עיריית סח'נין 

 43;63, סח'נין 68ת.ד. 
 ;;;;;:37-9טל. 

 )להלן="העירייה"(
 מצד אחד

 
 

 לבין:
 

 שם: _____________________________
 ת.ז. / ח.פ.: ________________________
 כתובת:  __________________________
 טלפון:  ___________ פקס. ___________

 )להלן="הספק"(
 מצד שני

 
 

דברי מכולת, וכיבודים הכל והעירייה הזמינה הצעות מחיר לאספקת טובין מסוג  הואיל:
, )להלן="הטובין"(, נפרד ממנו כמפורט במפרט המוצרים המצורף לחוזה כחלק בלתי 

וועדת הרכש שבדקה את ההצעות מצאה כי הצעתו של הספק הנה ההצעה הזולה ביותר 
 והחליטה להתקשר איתו בחוזה זה.

 
וביום ___________ התכנסה ועדת הרכש 2 המכרזים, והחליטה לקבל את הצעתו של  והואיל:

 הספק הנ"ל בהיותה ההצעה הזולה ביותר.
 

 הצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם ע"פ ובהתאם לתנאי הסכם זה.ו והואיל:
 

ההוצאות הכרוכות בקיום חוזה  וקיים בתקציב העירייה המאושר סעיף תקציבי לכיסוי והואיל:
 זה .

 
 אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:
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 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .4
 
רים כחוק, וכי בידיו כל האישורים והרישיונות הנחוצים ע"פ הספק מצהיר בזה כי הוא מנהל ספ .5

 חוק לאספקת הטובין. וכי אין כל מניעה חוקית להתקשר בחוזה זה.
 

הספק מתחייב לספק לעירייה, מדי פעם, את הטובין במועדים ובכמויות שייקבעו, הכל בהתאם  .6
 להזמנת העירייה ולמחירים שאושרו ע"י ועדת הרכש.

 
זה כי כל הטובין שהוא מספק ו2או יספק לעירייה הנם מסוג א', ועומדים הספק מתחייב ב .7

בדרישות החוקיות לרבות בענייני בטיחות, ובתקן הישראלי לסוג זה של טובין. הספק מתחייב 
בזה למלא אחר הוראות היצרן ו2או משרדי הממשלה השונים בכל הקשור לסחר בטובין ו2או 

 באספקתם.
 

את הטובין במקום שייקבע ע"י העירייה תוך פרק הזמן שייקבע, הספק מתחייב בזה לספק  .8
 שא בכל העלויות הקשורות בשינוע הטובין עד להגעתם ליעדם.יוהוא י

 
במידה ויתברר כי יש בטובין כל פגם שהוא, ו2או שאינם בהתאם לדרישות העירייה, מתחייב  .9

י שיהיה זכאי לתוספת הספק להחליפם ולהביא חדשים במקומם לאלתר הכל על חשבונו, ומבל
 מחיר כלשהי.

 
הטובין יהיו מאותו סוג, ובעלי אותן תכונות כפי שציין הספק בהצעתו, ואסור לו לספק טובין  .:

שאינם תואמים את הצעתו. במידה ומסיבה כלשהי אין ביכולת הספק לספק טובין זהים לאלה 
ן לעשות בהם, הכל שבהצעתו, הוא מתחייב לספק טובין זהים מבחינת הטיב והשימוש שנית

 באישור מנהל המחלקה ומנהל הרכש של העירייה.
 

למען הסר ספק, במקרה כזה המחיר המרבי שהעירייה תהיה חייבת לשלם לספק הנו המחיר  .;
 שהוא נקב בהצעות ואושר ע"י ועדת הרכש.

 
מאה וחמשים אלף  , )במילים=כולל מע"מ₪ 150000הסכום הכולל של ההתקשרות הנו בסך של  .>

 לל מע"מ(. העירייה לא תהיה חייבת בתשלום כל סכום שהוא מעבר לסכום הנ"ל.כו₪ 
 

אספקת הטובין מותנית בקיומה של התחייבות כספית מצד העירייה חתומה ע"י ראש העירייה,  .43
הגזבר, והחשב המלווה בצוותא בצירוף חותמת העירייה, אחרת העירייה תהיה פטורה מתשלום 

פק לוודא, טרם אספקת הסחורה כי קיימת התחייבות כספית כל תמורה בעד הטובין. על הס
 חתומה כאמור לעיל.

 
באחריות מנהל המחלקה לוודא כי התקיימו כל ההליכים הפנימיים המהווים הכשר  .44

להתקשרות בחוזה זה, היינו, קיומו של תקציב מתאים, החלטת ועדת רכש מתאימה, וכן 
 הזמנות והתחייבויות חתומות כדין.

 
בות שאינה חתומה כדין כאמור לעיל, לא תחייב את העירייה, ועובד העירייה, מנהל כל התחיי .45

המחלקה, ו2או מי מטעמה שהזמין טובין שלא ע"פ הנהלים ובניגוד להוראות החוק יהיה חייב 
 באופן אישי כלפי הספק.
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דת הספק מתחייב בזה להגיש לעירייה חשבונית מס בה יפורטו כל הטובין שסופקו בצירוף תעו .46

המשולח החתומה כאמור להלן. מנהל המחלקה הנוגעת בדבר יבדוק את החשבון ויאשר אותו 
ימים מיום הגשתו. אישר מנהל המחלקה את החשבון, כולו או חלקו, יעביר אותו  :תוך 

 לגזברות להמשך טיפול ותשלום.

 

העירייה תשלם לספק את התמורה והמחירים שאושרו ע"י ועדת הרכש בעד הטובין שהוא ספק  .47
שא התמורה ייום מיום אישור החשבון ע"י מנהל המחלקה כאמור לעיל, אחרת ת 78בפועל תוך 

 .7%הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, וכן ריבית שנתית בשיעור של 
 

. 6424525353לא יאוחר מיום עד והסכם זה וממועד חתימת החל תקופת ההתקשרות הנה  .48
הארכת תקופת ההתקשרות מעבר למועד הנ"ל מותנית באישור ראש העירייה, הגזבר, החשב 

 המלווה, ובלבד שאין כל מניעה חוקית להארכה כאמור לעיל.
 

מועד האספקה הנו מועד חתימת נציג העירייה על תעודת המשלוח בה מפורטים כל הטובין  .49
ען הסר ספק, העדר תעודת משלוח חתומה משמעותה שהטובין לא סופקו על כל שסופקו. למ

 המשתמע מכך.
 

 עם ביצוע התשלום ימציא הספק לעירייה קבלה בהתאם. .:4
 

 נציגי העירייה לצורך ביצוע הסכם זה הנם מנהל המחלקה הנוגעת בדבר ו2או מנהל הרכש. .;4
 

חוק האחריות למוצרים פגומים, ,  ו3:>4 –חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א  .>4
חלים על ההתקשרות ע"פ הסכם זה. והספק יהיה אחראי כלפי העירייה   3;>4 –תש"ם 

 לתקינותם של כל הטובין שהוא מספק.
 

הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה, וכי חוזה זה ו2או כל מסמך שיש בו  .53
אלא אם הם היו חתומים ע"י ראש העירייה, גזבר  התחייבות כספית אינם מחייבים את העירייה

 העירייה, והחשב המלווה בצירוף חותמת העירייה.
 
 
 
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 
 
 

_____________________ 
 הספק

 
 
 



  

   נין'סח עיריית                             بلـدية سخنيـن  
  68,  ת.ד.  43;63סח'נין, מיקוד                        SAKHNIN  MUICIPALITY          03. ب.ص –  03803 دالةسخنين  

 >3;;;:37-9, פקס. 33;;;:37-9טל.            
____________________________________________________________________________________ 

 

6 
 

 
 
 
 

 
 

 עיריית סחנין
 2020בסחנין  הזמנת הצעות מחיר לרכישת ואספקת סל מזון "פרויקט בטחון לרווחה והבראה"

 ת מחירהצע
 
 
 

אני הח"מ , ____________________ מציעים בזה לספק את כל השירותים המפורטים בטבלאות 
 המצורפות כמפורט להלן=
 *המחירים כוללים מע"מ.

 הצעת מחיר
 סה"כ כולל מע"מ  כמות מחיר כולל מע"מ שם פריט מס"
  

 מוצרי חלב
 

   

 ₪ 6.5 יחי 4 ₪ 6.5 גרם 583,  6%קוטג'  1
 ₪ 6.5 יחי 4 ₪ 6.5 גרם  583,  8%' קוטג 2
 ₪ 6.5 יחי 4 ₪ 6.5 גרם  583, 6%גבינה לבנה  3
 ₪ 6.5 יחי 4 ₪ 6.5 גרם 583, 8%גבינה לבנה  4
 ₪ 17 יחי 4 ₪ 17 גרם  533,  48%גבינה צהובה  5
 ₪ 19 יחי 4 ₪ 19 גרם  833, 8%לבנה  6
 ₪ 19 יחי 4 ₪ 19 גרם  833,  6%לבנה  7
 ₪ 17 יחי 4 ₪ 17 ליטר 4.8, 6%יוגורט  8
ליטר, 4,  % 4או  6%חלב  9

 בשקית.
 ₪ 5 יחי 4 ₪ 5

יחי  L   ,45ביצים מידה  10
 בקרטון 

 ₪ 12 יחי 4 ₪ 12

  
 ירקות קפואים

 

   

 33;אפונה ירוקה קפוא ,  11
 גרם .

 ₪ 15 יחי 4 ₪ 15

 33;שעועית ירוקה קפוא  12
 גרם 

 ₪ 10 יחי 4 ₪ 10

א קליפה מוקפא פול ירוק לל 13
 גרם  933, 

 ₪ 10 יחי 4 ₪ 10
 

 33;גרעיני תירס קפואים ,  14
 גרם

 ₪ 14 יחי 4 ₪ 14

 ₪ 17 יחי 4 ₪ 17 33;גרגרי חומוס קפואים ,  15
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 גרם.
 ₪ 12 יחי 4 ₪ 12 גרם  33;גזר גמדי מוקפא  16

 
  

 מוצרי מאפיה ולחם

 

   

 033לחם חיטה מלאה חתוך , 79

 גרם
 ₪ 77 יחי 0 ₪ 77

 ₪ : יחי 0 ₪ : יחי 0103לחם ערבי בשקית  :7

 ₪ 0790 יחי 0 ₪ 0790 לחמניות ;7
 ₪ 8 יחי 4 ₪ 8 גרם 433פריכיות אורז מלא ,  20
עלי טורטייה מקמח חיטה ,  21

 גרם. 653
 ₪ 11 יחי 4 ₪ 11

  
 משקאות חמים/קרים

 

   

 ₪ 12 יחי 4 ₪ 12 . 42433תה קלאסי בקופסא  22
 ₪ 22 יחי 4 ₪ 22 גרם . 533לית ,קפה נמס עי 23
 ₪ 35 יחי 4 ₪ 35 ק"ג 4קפה ערבי אסלי , 24
מים מינרליים נביעות או  25

 ליטר. 4.58* 429ש"ע, 
 ₪ 13 יחי 4 ₪ 13

 ₪ 5 יחי 4 ₪ 5 ליטר . 4.8בקבוק סודה  26
  

 שמורים / שמנים
 

   

 ₪ 8 יחי 4 ₪ 8 גרם. 3;8,  %;5רסק עגבניות  27
 ₪ 10 יחי 4 ₪ 10 גרם . 893שים , זיתים כבו 28
 493נתחי טונה בהירה בשמן ,  29

 גרם.
 ₪ 5 יחי 4 ₪ 5

 ₪ 28 יחי 4 ₪ 28 ליטר 6שמן קנולה  30
 ₪ 30 יחי 4 ₪ 30 מ"ל. 83:שמן זית מעולה ,  31
 ₪ 15 יחי 4 ₪ 15 גרם . 833טחינה ,  32

  
 תבלינים

 

   

 433פפריקה מתוקה מיכל  33
 גרם

 ₪ 12 ייח 4 ₪ 12

 ₪ 12 יחי 4 ₪ 12 גרם 433כמון טחון במיכל  34
 ₪ 12 יחי 4 ₪ 12 גרם 433כורכום טחון במיכל  35

 
 433פלפל שחור טחון במיכל  36

 גרם
 ₪ 12 יחי 4 ₪ 12

 ₪ 10 יחי 4 ₪ 10 גרם  3;קינמון טחון במיכל  37
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 ₪ 3 יחי 4 ₪ 3 ק"ג 4מלח לבן ,  38
 ₪ 5 ייח 4 ₪ 5 ק"ג 4סוכר לבן ,  39
  

 מוצרים לבישול
 

   

 ₪ 6 יחי 4 ₪ 6 גרם  833ספגטי ,  40
 ₪ 7 יחי 4 ₪ 7 גרם  833בורגול ,  41
פתיתים אפויים קוסקוס ,  42

 גרם. 833
 ₪ 7 יחי 4 ₪ 7

 ₪ 12 יחי 4 ₪ 12 ק"ג 4אורז לבן ,  43
 ₪ 7 יחי 4 ₪ 7 ק"ג. 4קמח חיטה ,  44
 ₪ 5 יחי 4 ₪ 5 גרם 833פתיתים ,  45
 ₪ 76 יחי 0 ₪ 76 גרם 333קינואה ,  68

גרנולה ודגנים ללא תוספת  69

 גרם 033סוכר , 
 ₪ 78 יחי 0 ₪ 78

 ₪ : יחי 0 ₪ : גרם 333שעועית לבנה ,  :6

 ₪ : יחי 0 ₪ : גרם 333שעועית אדומה ,  ;6

 ₪ : יחי 0 ₪ : גרם 333שעועית שחורה ,  70

 ₪ 9 יחי 0 ₪ 9 גרם 333עדשים אדומות ,  77

 ₪ 9 יחי 0 ₪ 9 גרם 333עדשים ירוקות ,  75

 ₪ 70 יחי 0 ₪ 70 ק"ג 0גרגרי חומוס ,  75
 ₪ 7 יחי 4 ₪ 7 גרם 833אפונה ,  54
 ₪ 10 יחי 4 ₪ 10 ק"ג 4אורז אוסטרלי עגול ,  55
 ₪ 10 יחי 4 ₪ 10 ק"ג 4אורז ארוך ,  56

********* ******** 

 ₪ 633.7 סה"כ כולל מע"מ
  (הנחה)___%

סה"כ לאחר הנחה כולל 
 מע"מ

 

 
 
 
 
 
 המחירים כוללים מע"מ. (1

 המחיר הנמוך מבין כל ההצעות הוא המחיר המחייב. (2

 שעות מיום בקשת העירייה. 48האספקה תוך  (3

 חבילות לכל ספק. 60העירייה רשאית לפצל עד  (4

 לחבילה(.₪  500חבילות )בשווי  300כמות החבילות הכוללת  (5

 יה, הספק יוביל את החבילות לבניין העירייה עם תעודת משלוח .החלוקה תבוצע ע"י העירי (6
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 .45תשלום : שוטף + (7

 

 

 

 

 ההצעה הכספית

 אני הח"מ ___________________________ ת.ז. ___________________

למשך  % מתחייב בזה לספק לעירייה את המוצרים שברשימה דלעיל בהנחה בשיעור _________

 .הגבלה בסכום כל תקופת ההתקשרות וללא

 המחירים כוללים מע"מ

 

 

__________________    ________________ 

 חתימה       תאריך     

 

 


