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 בס"ד                                                                            

 

 ________ביום________ ונחתם שנערך- הסכם

 נריה  שיווק דחבשי. באמצעות טופ רכש בין

  059859835מספר ע.מ 

 ד.נ בנימין  29 נריה מרחוב

 ובין

 -קשר איש שם "(,המוסד" להלן)  -שם העסק_________________

 -חברה בע"מ\ע"מ מספר                                       - מרחוב

 -החתימה מורשה שם                          -טלפון מספר                                        

    -מייל כתובת                                   -פקס מספר                       

 

 חזק קניה כוח להפעיל במטרה  רכישה -קבוצת המנהל  עסק הינו רכש וטופ :הואיל

 . ומשמעותי

 ובמטבח בכלל המוסדי המטבח של המטבחים של בצרכים מתמחה רכש טופו : והואיל

 לתת יכולים ספקים אלו ויודע, בשוק המחירים את מכיר והוא, בפרט הישיבתי

 מחירים להשוות והמיומנות הידע את לו ויש, ללקוחות ביותר הזולים המחירים

 ..השונים הספקים שלל מול בשוק ביותר הזולים המחירים את ולהשיג

 ובכך רבים למוסדות להצטרף בכדי רכש טופ עם להתקשר מעוניין והמוסד :והואיל

 במחירים הקניות סל את לרכוש יהיה שניתן באופן הספקים על לחץ מנוף ליצור

 .בשוק שישנם מהמחירים ניכר באופן זולים

 :כדלקמן הצדדים בין הוסכם

 

 כי, המחירים להוזלת מפתח הינו רכש טופ דרך שלו הקניות ריכוז כי לכך מודע המוסד .1

 את לו שמגיע יותר ומשמעותי גדול מכוח חלק להיות מוסד כל של הקניה כוח הופך כך רק

 .זה בהסכם יסודי תנאי וזה ביותר המשתלם המחיר

 .בשוק הנמוכים במחירים יהיו, המוסד י"ע שיוזמנו שהמוצרים זה למען יפעל רכש טופ .2

 חוזה על החתימה עם' ב לצד ימסרו השונים הספקים עם שסוכמו המחייבים המחירונים

פמלי,  ,מ"בע ירושלים אריזות, מ"בע ברמן מאפיות, מ"בע תנובה חברת- הם החברות, זה
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 רם-אל, , דרעי ביציםטופ גלאט בע"מי שיווק ,איילנד שיווק, ל, ערן כי טוב בע"מ, פמ

 בטיחות אש בע"מ,. נירומטל קירוסקאי בע"מ,, שיווק נריה, מ"בע

 עליכם לפנות באופן ישיר לצורך בצוע הזמנות. ,,ברמן תנובה , לחברות  הבאות ,

או  0527657784 -להזמנת המוצרים משאר החברות עליכם לפנות לידידיה דחבש בטלפון

02-6504093 

, התהליך על' א צד של טובה ושליטה פיקוח לצורך בניהם מתמיד בקשר יעמדו הצדדים

 .שבשוק והמוצרים המחירים של הדינאמיקה לאור

 רכש לטופ המוסד י"ע תדווח, הספקים התחייבו אליה המחירים מרמת חריגה כל .3

 .רכש טופ י"ע הדבר יטופל, הצורך ובמידת

 אספקת של ההזמנות שכל כך, רכש טופ עם פעולה בשיתוף לעבוד מתחייב המוסד .4

 .בידיעתו יסופקו המוסד של התצרוכת

 בהתאם שלא, עימם עובד רכש טופש מהספקים אחד אל עצמאי באופן יפנה לא המוסד .5

 .זה הסכם להוראות

 סוד הואבמסגרת הסכם זה  שיקבל והמחיריםמובהר למוסד כי המידע, המחירונים       5.1

 ישתמש לא המוסד כי מובהר, בלבד רכש טופ לקוחות את המשמש רכש טופ של מסחרי

 .מתחרים מספקים מחירים הורדת לצורך רכש-טופמ שיקבל ובמחירים במידע

מהרכש לו  מכל ספק העובד עם  30%מתחייב לרכוש לפחות  המוסד, בהנחות לזכות בכדי  .6

  טופ רכש.

 טופ רכש של לארגון הקניות המוסד יצטרף, זה בהסכם כמפורט השרות קבלת עבור .7

  .בהוראת קבע מע"מ מע"מ ₪ +  950של  חודשי סכוםב, לו דמי חבר יעביר והמוסד

 ובין רכש טופ בין שונים הסכמים וקיימים רווח למטרות פועלמובהר למוסד כי טופ רכש  .8

 העמלה לעניין והן הארגון ללקוחות הנדרשות ההנחות לעניין הן, השונים הספקים

 לארגון המשולמת

 קניה כוח להפעיל במטרה  רכישה -קבוצת המנהל  עסק הינו רכש טופו שמאחר מוסכם 

עצמם אינם מיוצרים ו/או מסופקים ע"י  המוצרים ואולם הספק מאת ומשמעותי חזק

טופ רכש והתשלום מבוצע ישירות בין המוסד ובין הספק, לא תהיה אחריות של טופ רכש 

לכל הנוגע למלאי של הספקים, לטיב השרות ואיכות המוצר וכל ההתחשבנות בענינים 

כן אלו תעשה ע"י המוסד ישירות מול הספק, יחד עם זאת מוסכם כי המוסד יערב ויעד

את טופ רכש בכל אירוע חריג בכדי לאפשר לטופ רכש לפעול לטובת המוסד ולטובת 

המוסדות האחרים שבקבוצה בכדי לשפר את השרות ו/או הסחורה שתסופק ע"י הספק 

 ו/או לבטל את ההתקשרות עם הספק במידת הצורך. 
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 יכ ומובהר מוסכם תוקף ההסכם הוא לפחות לשנה מיום החתימה על ההסכם הזה.  

 יום 90 של בכתב בהודעה ההתקשרות את לבטל רשאי מהצדדים אחד כל לאחר שנה,

 המוצרים וקבלת השרות הפסקת על והסכמה כהודעה כמוה ההתקשרות הפסקת, מראש

 בשונה שיפעל או מהספקים אחד עם התשלום מתנאי שיחרוג מוסד. רכש טופ באמצעות

 .ל"כנ במחירים מהטבות ליהנות ימשיך לא, 6 בסעיף עמו מהמסוכם

 תקלות של במקרים ורק, הספקים מול ישירות המוסד י"ע יעשה במוסדות הטיפול .9

 יסייע שמצדו, התקלה על רכש טופל המוסד ידווח, הספק ובין המוסד בין נפתרות שאינם

, ישירות הנדרש את לספקים ישלם אשר הוא המוסד כי מובהר מקום מכל, שיידרש ככל

 .רכש טופ מעורבות ללא עצמם הספקים מול המוסד י"ע תעשה ההתחשבנות מערכת וכל

 יובא, מהצדדים אחד י"ע– התנאים הפרת או\ו סכסוך הצדדים בין מחלוקת של אופן בכל .10

 המוסד של בעירשעל יד המועצה הדתית  לממונות דין- בית שלבלעדית  להכרעה הדבר

ובהעדר בית דין שכזה, תדון המחלוקת בפני ביה"ד לעניני ממונות שע"י המועצה הדתית 

 וחתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות. בירושלים

 ,החתום על באנו ולראיה

 המוסד       רכש טופ

 

      ___________________                                                                     ___________________ 


