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 לכבוד:

 מציעים בפלה"מ לאספקת נייר

 
 שלום רב,

 

 02/14פלה"מ מס'  הנדון:

 בנושא: אספקת נייר

 
המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( פונה לקבלת הצעת מחיר בנושא אספקת נייר, בהתאם למפרט המצורף כנספח 

 א' , ובהתאם לתנאים וההנחיות המפורטים במסמכי הזמנה זו. 
 

חודשים )אחד עשר חודשים(, החל מיום  11פה קצובה, בת תקופת ההתקשרות הינה לתקו 1.1

 )להלן: "תקופת החוזה"(. 31.12.14ועד ליום  1.2.14

 12למכללה בלבד מוקנית האופציה לחדש את תקופת החוזה לשתי תקופות נוספות בנות  1.2

 )שניים עשר( חודשים כל אחת, בתנאים המפורטים לעניין זה בחוזה.

ס קבלני, כאשר על הקבלן יהיה לספק על אחריותו ועל חשבונו אספקת הנייר תבוצע על בסי 1.3

את הנייר למחסני המכללה והתקנת מתקני הנייר בכל המקומות הנדרשים במכללה על 

חשבונו של הקבלן. מובהר כי תעריפי הנייר יכללו את כל העלויות הכרוכות בהובלת הציוד 

 למכללה, ויהווה מחיר סופי.

  . 50תנאי התשלום שוטף +  1.4

 ימי עבודה, מקבלת הזמנה מהמכללה. 5אספקת נייר תוך  1.5

 הקבלן יציע הצעת מחיר ויפרט את הפרמטרים בהתאם למפורט בנספח א'.  1.6

 יובהר כי,  אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  1.7

גרת, מובהר בזאת, כי ההתקשרות בין המכללה לבין המציע הזוכה תהיה התקשרות מס  1.8

במסגרתה תוכל המכללה, אך לא תהיה חייבת, להזמין מהמציע הזוכה, מדי פעם ובמהלך 

תקופת ההתקשרות, אספקה של נייר מהסוג אשר פורטו בהצעתו, בהתאם לצרכיה ובהיקפים 

שייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי . המכללה אינה מתחייבת לקנות את כל הנייר הדרוש לה 

 יע אחד. במסגרת הזמנה זו ממצ

במידה והמכללה תממש את זכותה לקבל את הנייר  מכמה ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל  1.9

 פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. 

החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על חוזה התקשרות בנוסח שתמציא המכללה  1.10

 וחתימתה על החוזה, והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה.

 ציע ימנה איש קשר יחיד מטעמו מול המכללה. המ 1.11
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יש להגיש הצעה הכוללת את כל מסמכי הפלה"מ לרבות נספח א חתום ע"י המציע עם חותמת  1.12

 וחתימה מלאה בסוף כל עמוד.

 

 רשאים להגיש הצעות .2

 

רשאים להגיש הצעות לאספקת נייר אך ורק מי שהמכללה פנתה אליהם בהזמנה להציע  2.1

 הם במועד הגשת ההצעה כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:הצעה ואשר מתקיימים ב

 המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל. .1

 אינו בעל הרשעות פליליות שיש עימן קלון.  -ביחיד .2

 בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות באספקת נייר.  .3

 למציע אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.  .4

מוצרי הנייר אשר מוצעים על ידי המציע תו תקן ישראלי רישמי כמשמעותו לכל דגמי  .5

 , וכי הם עומדים בדרישות תו התקן.1953 -בחוק התקנים התשי"ג

לעיל הצעתו לא תובא לדיון.  2.1מובהר כי מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים בסעיף   

 

 מסמכי ההזמנה .3

 

 ההנחיות למציעים וכתב ההצעה .א

 והצעת המחיר. המפרט  -נספח א' .ב

"מסמכי ההזמנה"(  -)לעיל ולהלן        

כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה של המכללה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  3.1

והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. אין המציע רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

נה ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המכללה אם תמצא סתירה בין מסמכי ההזמ 3.2

רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף 

של מסמכי ההזמנה, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנבעת מהסתירה ו/או מאי 

 הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המכללה. 

ו/או אי התאמה בין מסמכי ההזמנה השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו כל סתירה  3.3

 מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המכללה. 

 
 . 12:00בשעה  13.1.14 –את ההצעות יש להגיש עד ליום ה 

 
 באחריות המציע לוודא שהמייל התקבל במועד הנדרש.  an_sh@achva.ac.ilshirההצעות יוגשו למייל : 

mailto:shiran_sh@achva.ac.il
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 הצעות שלא יוגשו במועד האמור לעיל ייפסלו. 

 

בחדר הישיבות. השתתפות בסיור הינה  2קומה  3בבוקר בניין  10:00בשעה   12.1.14יערך ביום  סיור קבלנים

 חובה.

 , על חשבון המציע. ייר לצורך הדגמה ובדיקת המכללהדוגמאות למוצר הנלסיור הקבלנים יצרפו המציעים 

 רק תשובות בכתב יחייבו את המכללה. 

 

 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 זלץ, עו"ד-נגה נובוגרוצקי
 

 
       

 
 
 

  


