 22אוגוסט 2007
לידי מנהל מרכז מזון /תערובת/רפת
שלום רב,

הנדון :הזמנת גרעיני כותנה 2007
 .1להלן חוזר המציין את תנאי המכירה וטופס הזמנה מחייב.
 .2כללי:
היבול השנה צפוי להיות נמוך בכ 10-15%-מהיבול של שנה שעברה .גם השנה עיקר
היבול הינו פימה ,כ 20%-מהיבול יהיה אקלפי וכמויות האקלה יהיו מזעריות.
על-מנת לאפשר למועצה להקצות את הגרעינים בצורה נכונה ולהתארגן לאספקה
בהתאם ,הנכם מתבקשים להקדים את הזמנותיכם.
 .3מחיר הגרעינים :

פימה /$ 246.00טון
אקלפי /$ 271.00טון
אקלה /$ 280.00טון
מחיר הגרעינים נקוב בדולר ארה"ב ,בחצר הלקוח ובתנאי שהלקוח אינו מרוחק יותר
מ 80-ק"מ מהמנפטה הקרובה אליו.
גמר האספקה :לא יאוחר מ 15.1.08 -או בגמר עונת הניפוט ,המאוחר מביניהם.

 .4התחשבנות הגרעינים
א .במהלך תקופת האספקה יוצאו חשבונות זמניים לפי שער דולר חזוי ומחיר
שאינו סופי.
ב .יום הערך לחיוב הלקוחות והתחשבנויות ריבית הינו .31.12.07
שער הדולר – השער יקבע כשער ממוצע ל 3-תאריכים 15 :אוק' 15 ,נוב'
ו 14-דצמ'.2007
ג .בתום התקופה יערך חשבון סופי.
ד .תנאים אלה יהיו תקפים גם לגבי גרעינים שיסופקו לאחר .31.12.07
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ה .הקונים יוכלו לבחור בין שני מסלולי תשלום:
.1מזומן –
ביום הקובע  31.12.07ישולם הסכום על פי החשבונות הזמניים.
 .2אשראי  4 -תשלומים
סך החשבונות הזמניים יחולק ל 4 -תשלומים חודשיים שווים ,החל מהיום הקובע,
 ,1.12.07ואליהם יתווספו ההפרשים מהחשבון הסופי .תשלומים אלה נושאים
ריבית חובה של משקי הקיבוצים מהיום הקובע ועד למועד התשלום.
ו .הקונים ידרשו לבטחונות מספקים דרך ארגוני הקניות ,תנובה או אחרת .קונים אשר
לא יהיו להם בטחונות מספקים ,ידרשו לבצע את התשלומים לפני האספקה.
 .5משקים המבקשים להזמין גרעינים יעבירו למועצה הזמנה מחייבת בנוסח המצ"ב,
ישירות או דרך ארגוני הקניות .ארגון הקניות יצרף ההזמנות של המשקים הבודדים
לרשימה מרוכזת ומחייבת ,אותה יעבירו יחד עם הזמנות המשקים למועצת הכותנה.
 .6ההזמנות חייבות להגיע למועצה לא יאוחר מתאריך  ,5.09.07ובהתיחס לאמור
בסעיף .2
 .7מצ"ב טפסים להזמנות.
 .8לבירורים בנושא הזמנות ניתן לפנות ל:
מלי שניצר בטלפון  ,09-9604003 :פקס.09-9604010 :

בברכת שנה טובה,
המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
אורי גלעד
מנכ"ל

עדכן פרטיך בעמודה זו:
שם קונה:
כתובת
טלפון :
טלפון :
פקס
תאריך ____ / __ /

לכבוד
מועצת הכותנה בע"מ
ת.ד384 .
הרצליה ב' 46103

פקס09- 9604010 :
שלום רב,
הנדון :הזמנת גרעיני כותנה מיבול 2007
אנו מזמינים כמות של :
______

טון גרעיני כותנה מזן פימה במחיר /$ 246.00טון

______

טון גרעיני כותנה מזן אקלפי במחיר /$ 271.00טון

______

טון גרעיני כותנה מזן אקלה במחיר /$ 280.00טון

אנו בוחרים בתנאי תשלום( :סמן  Xבריבוע המתאים)
א) במזומן

ב) אשראי ( -כפי
שמוסבר בסעיף  4בחוזר)

ידוע לנו שבמידה ולא נבחר בתנאי תשלום ,תבחר מועצת הכותנה באחת
השיטות ,על פי שקול דעתה.
האספקה תחל בחודש ספטמבר  2007לפי יכולת המנפטות ,ואנו נעמיד מקום פריקה מתאים
במועדים שיקבעו ע"י המנפטה המספקת או המועצה.
הזמנה זו מחייבת אותנו לרכוש מכם כל כמות של גרעינים שתספקו לנו בפועל על פי המצוין
לעיל.
אנו לא נהיה רשאים לבטל הזמנה זו או חלק כלשהו ממנה אלא אם נקבל את הסכמתכם לכך
בכתב.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שאינכם מחויבים לספק ולמכור לנו את כל כמות הגרעינים
המוזמנים על ידינו כמצוין לעיל ,וכי אתם תספקו ותמכרו לנו גרעינים שהוזמנו על ידינו
כאמור בכפוף לזמינותם ובהתחשב בהזמנות והתחייבויות אחרות שלכם למכירת גרעיני
כותנה.

על הזמנה זו יחולו הכללים כפי שפורסמו בחוזר שלכם בנושא מיום  22אוגוסט .2007
בברכה,
_______________________________
__________
חתימת מורשי חתימה מטעם המשק בצרוף חותמת
שם המזמין

