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 הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית 

 /36102' במסגרת מכרז מסגרת מס
 (צ"חל)עבור המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 

 
 

:כללי

.0 ושיווק ייצור בישראל החלב לענף )צ"חל)המועצה ( "המועצה"–להלן מוקנות( לו תאגיד היא

 .והיאפועלתבכפוףלהוראותיו6100–א"התשע,סמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלבבישראל

.6 סלולרית אפליקציה והטמעת פיתוח שירותי להספקת הצעות בזאת מזמינה )המועצה –להלן

 .הכלכמפורטלהלן,"(השירותים"

המסמכיםהמפורטיםלהלןוכןכלהודעותהבהרהשתפרסםהמועצהבמסגרתההליךמהוויםאת.0

(:"מסמכי המכרז"–להלן)מסמכיהמכרז
.הזמנהזו .א
 .'נספח אהדרישותלפיתוחהאפליקציהותחזוקתה–מפרטטכני .ב

 .'כנספח בב"מצ,טופסלהגשתהצעה .ג
;(2)'נספח בלוחזמניםמוצעלפיתוחמסירהוהטמעתהאפליקציה
 .'נספח גב"הסכםהתקשרותמצ .ד

.'כנספח דב"מצ,אישורתאגיד .ה
.'כנספח הב"מצ,תצהירבדברשמירהעלזכויותעובדים .ו
.'כנספח וב"מצ,נוסחערבותבנקאית .ז

 
 :תיאור השירותים

 
 .'בהתאםלדרישותהמפורטותבמפרטהטכנינספחאימכרזזהינתנו"השירותיםעפ .4

 

לאינומסמךאפיוןאוניתוחמערכתמלאובאחריותם"הנ'מובהרכיהמפרטהטכנינספחא .5
והזוכה המציעים של המקצועי, הדעת שיקול מיטב לפי ובלבד, המרכיבים לכלל לדאוג

 .שהאפליקציהנשואמכרזזהתעמודבכלהדרישותהמפורטותבנספח
 

  



 

 

 (צ"חל)ייצור ושיווק  –המועצה לענף החלב בישראל    

 

 

    ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing)   (P.B.C) 
 

 
 

 
 
 

 ההליך
 .במסגרתמכרזזהתבחרהמועצהאתהגורםאשריבצעועבורהאתהשירותים .2

 

,המועצהשומרתלעצמהאתהזכותלבטלאתההליךנשואכתבהזמנהזה,מבלילגרועמןהאמור .8
מכלטעםשהואומבלי,אולקייםהליךשלמכרזמחדש/אולאלקבועזוכהכללו/מכלסיבהשהיאו

.ישיקולדעתההבלעדי"הכלעפ,כלצורךלנמקהחלטתה
 

מכלסוג,אוטענה/אודרישהו/לאתהיהלמשתתפיםכלתביעהו,תחליטהמועצהלבטלמכרזזה .7
.למעטהחזרתהערבותהבנקאית,שהוא

 

אואתהתנאים/אולשנותאתמסמכיהמכרזו/לתקןו,לפישיקולדעתההבלעדי,המועצהרשאית .9
להליךזהו /שנקבעו המועדהאחרוןאו והיאתודיעעלכךבכתבלפני להספקתהשירותיםעלפיו

המציעיםיערכואתהצעותיהםבהתבססעלכלהתיקונים.בדרךשתיקבעעלידה,להגשתהצעות
.כאמור,אוההבהרות/אוהשינוייםו/ו
 

,צעותלאחרהגשתהה,בנוגעלתנאיהצעתם,מעםהמציעיםאומימהם"המועצהרשאיתלנהלמו .01
.אולקייםהתמחרותביןהמציעיםהכללפישיקולדעתההבלעדי/ו
 

המועצהשומרתלעצמהאתהזכותלשנותאתהמועדהאחרוןלהגשתהצעותולהאריךאתהמועד .00
 .בהודעהאשרתפורסםבדרךשתקבעהמועצה,להגשתהצעותלתקופהנוספת

 

גםמעבר,לקיוםההצעהבמכרז,איתהמועצהתהארשאיתלדרושאתהארכתתוקףהערבותהבנק .06
המכרז במסמכי הנדרש המקורי לתוקף כזה.  במקרה של, תוקפה את להאריך המציע מתחייב

מציע.הערבותהבנקאיתותוקףהצעתויחשבכמוארךעדלמועדהארכתתוקףהערבותהבנקאית
 .יחשבכמישחזרבומהצעתו,ידרישתהמועצהאתתוקףערבותו"שלאיאריךעפ

 

תיפסלנה .00 זו בהזמנה בהתאםלאמור יוגשו לא הצעותאשר האמור. אף על וועדתהמכרזיםשל,
.שלדעתהאינםמהותיים,המועצהתהארשאיתלאפשרלמציעלתקןפגמיםבהצעתו

 
 :תנאים להשתתפות במכרז

 

 .שניםבפיתוחאפליקציותסלולריות0למציעניסיוןמוכחשל .04
 

 :הגשת ההצעות
 

:להצעתואתהמסמכיםהבאיםהמציעיצרף .05
 :ביןהיתר,הכולל,ישלכלולבמסמךזהפירוטבנוגעלמציע–פרופילהמציע .א

 .פרטיניסיונובנושאהמכרז,ותק,תאורהמציע.0.א
המלצות.6.א בצירוף עבורם שביצע העבודות של תמציתי ותיאור המציע של לקוחותיו

 .עדיפותלהמלצותלקוחותקבועיםבהתקשרותארוכתטווח–לקוחות
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:המעידיםכיהמציע0982-ו"התשל,אישוריםבתוקףעלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים .ב
י"מנהלאתפנקסיהחשבונותוכלהרשומותשעליולנהלעלפיפקודתמסהכנסהועפ.0.ב

;חוקמסערךמוסף
.6.ב לדווחלפקיד מסנוהג ולדווחלמנהלעלעסקאותשמוטלעליהן שומהעלהכנסותיו

;לפיפקודתמסהכנסהוחוקמסערךמוסף
.0982-ו"התשל,תעודתעוסקמורשהלפיחוקמסערךמוסף .ג
זה .ד הליך במסגרת המועצה שתפרסם הבהרה הודעת כל לרבות המכרז מסמכי כל כשהם,

תהווהראיהכי,חתימתהמציעכאמור.יהמציעומאומתיםלפיהנדרש"חתומיםע,מלאים
.המציעקראוהביןאתכלהנאמרבמסמכיהמכרזוהסכיםלתנאיםהאמוריםבהם

.ערבותבנקאית .ה
:במידהוהמציעהינותאגיד .ו

תאריך,חבדברשםתאגיד"דאורו"העתקתעודתרישוםתאגידהמציעאואישורעו.0.ו
.רישומוברשםהחברותומספרהרישום

.תקנוןמעודכןשלהתאגידהמציע.6.ו
עו.0.ו רו"אישור או על"ד החותמים כי אישור וכן המציע אצל זכויותחתימה בדבר ח

מסמכיהמכרזבשםהמציעהינםמורשיחתימהמטעמוהרשאיםלחייבובחתימתם
(.לעיל'בנוסחהמופיעבנספחד)

 

 . 21:00בשעה , /22.2.102המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  ./2
 

נוספותבדוא .08 לפנותבבקשהלקבלתהבהרות "מציעיםיוכלו aviva@milk.org.ilל לאיאוחרעד
 .06:11בשעה4.9.6102מיום

 

למועד .07 עד המועצה במשרדי התקבלו אכן ההבהרה שאלות כי לוודא אחראי יהיה לבדו המציע
 .האמור

 

 .והןתחייבנהאתהמציעיםבלבדאוהבהרהתפורסםבאתרהמועצה/כלתשובהו .09

 

במקרה.יוםממועדהגשתה91ההצעהתעמודבתוקפהותחייבאתהמציעככתבהוכלשונהלמשך .61
,בוהמציעמהצעתואומכלחלקממנהבכלצורהשהיאובמהלךהתקופההנקובהבסעיףזהיחזור

תאתההצעהכמבוטלתולחלטאתהערבותהבנקאיתהמצוינתבסעיףתהאהמועצהרשאיתלראו
.בהתאםלהצעה,כפיצוימוסכםבגיןהפרתהתחייבותו,ללאצורךבהוכחתנזק,להלן06
 

המועצהתודיעבכתבלכלמציעשהצעתולאהתקבלהעלאיקבלתהצעתוותשיבלואתהערובה .60
.זכאילקבלפיצויאושיפויכלשהםמהמועצההמציעלאיהא.שנמסרהעלידובמסגרתהצעתו

 

בלבד .66 המכרז מסמכי גבי על תוגשנה הצעות תוספת. כל להכניס אין באיזה, הסתייגות או שינוי
המכרז ממסמכי המסמכים, בגוף בין אחרת, דרך בכל או נלווה במכתב תוספת. כל או, שינוי
.יהיוחסריתוקףכלפיהמועצה,הסתייגותכאמור
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.ויחתוםעלגביכלעמודממסמכיהמכרזהמציעימלאאתכלהפרטיםהנדרשיםבמסמכיהמכרז .60
כאמור ידו על חתומים המכרז מסמכי כל את יכניס המציע זו), הזמנה לרבות סגורה( למעטפה

המועצה במשרדי המכרזים לתיבת ויגישה , החורש להגשת4בדרך האחרון למועד עד ביהוד
.לכאמורלעי,ההצעות

 

לעיל9שינוייםכאמורבסעיף/תוספות/כלהבהרות .64 בהליך, המכרז נפרדממסמכי חלקבלתי יהוו
 .זה

 
 :הערבות הבנקאית וחילוטה

 
יצרףהמציעלהצעתוערבותבנקאיתאוטונומיתלפקודת,יהצעתו"להבטחתהתחייבויותהמציעעפ .65

בנוסחהמצורף₪(עשרתאלפים)01,111בסך("צ"חל()ייצורושיווק)מועצהלענףהחלבבישראל"
.ימיםממועדהגשתההצעה91הערבותתעמודבתוקפהלמשך.להזמנהזו'כנספחו

 

ההצעהתישארבתוקף .62 פרטיה, כל על , להגשתההצעות91למשך ימיםמהמועדהאחרון בו. חזר
מתנאיה תנאי קיים לא או מהצעתו המציע , כפיצוי הערבות את לחלט המועצה מוסכםרשאית

 .מבלישיהיהבכךכדילגרועמכלסעדאחרהעומדלה,מראשוללאהוכחתנזק

 
 :ההצעות הזוכות 6בחירת ההצעה

 
 :הצעותהזוכותבהתאםלקריטריוניםהבאים/המועצהתבחראתההצעה .68

;21%-המחירהמוצע.א
;01%-כישוריוומומחיותו,ניסיונושלהמציע.ב
 .01%-המלצותלקוחותהמציעוהתרשמותהמזמיןמעבודותקודמותשלהמציע.ג

 
 :אחריות המציע להצעתו

 
ו .67 להוצאות אחריות בכל נושאת איננה עם/המועצה בקשר למציע שייגרמו שהם כל לנזקים או

המציעלבדויהיהאחראילבצעאתכלהבדיקותלשםהגשתהצעתווהיא.הצעתובמסגרתהמכרז
.עלאחריותובלבדתוגש

 

נכון-אםייגרם-המציעיישאבאחריותלכלנזקשייגרםלמועצה .69 כתוצאהמהכללתפרטשאינו
 .אומטעהבהצעתו/אואינומדויקו/ו

 

ולאיפרוכלזכותיםמפרםאיניהצעתו"שירותיםשיתןעפבהשתתפותובמכרזמצהירהמציעכיה .01
,(כוללשימושבגופנים)זכותיוצרים,ומבלילגרועמןהאמורלעילכלשהולרבות'קנייןשלצדגאו

 .זכותהמבצעיםאוזכותמוסריתכמשמעותהבפקודתזכויותהיוצרים
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 הודעות נציגות ושיפוט
.ואלהיחייבואותולצורךהצעתוזו.'המציעיצייןאתפרטיוכאמורבטופסההצעהנספחא .00
 

הודעהשנשלחהבדואררשוםתיחשבכאילוהגיעה.םאובפקסימיליההודעותתשלחנהבדואררשו .06
ליעדה שעותממועדהמשלוח86תוך, ,הודעהשנשלחהבפקסימיליהתיחשבכאילוהגיעהליעדה.

ובלבדששולחההודעהיידעבשיחהטלפוניתאתמקבלההודעהעל,תוךיוםעבודהממועדהמשלוח
 .ממועדמשלוחהשעות64בתוך,משלוחהפקסימיליה

 

-מקוםהשיפוטהבלעדיבקשרעםהמכרזוהצעתהמציעיהיהבבתיהמשפטהמוסמכיםבמחוזתל .00
 .יפו-אביב








,בכבודרב



(צ"חל)מועצהלענףהחלבבישראלייצורושיווק
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 מפרט טכני: 'נספח א


לסמארטפונים.0 תואמת להיות נדרשת הסלולריות/האפליקציה ההפעלה ולמערכות טאבלטים

.ios7ו4החלמגרסאותאנדרואיד('וכוIos,Android)הנפוצות

תשלום ללא להורדה תינתן האפליקציה מטעמו, פרסומות להעלות יוכל לא הספק כן כמו

שתמשיםדרךעדכוןישירבאפליקציהללאצורךעדכוניםבאפליקציהיעודכנואצלהמ.באפליקציה
.כאמורכלאלוצריכיםלהיכללבהצעה.בהורדתעדכוןישירותמחנותהאפליקציות


 :סוגי המודלים שידרשו לפיתוח לאפליקציה הן מכמה סוגים 
 

 (ללאהזדהות.)ארבעהמודוליםלמשתמשהעצמאיללאכלקישורלבסיסנתונים .א

 .ב מודולים נתוניםחדחמישה משיכת במנגנון המועצה הנתוניםשל לבסיס הכולליםקישור
 web service)כיווני לדוגמא(   בלבד תצוגתמסך והכולל בסיסנתוניםנוסף וללאניהול

 .משתמשוסיסמא:מודולזהכוללהזדהות".הצגתמכסהעדכנית"

 :רישיון פיתוח בתוכנה ששימשה לפיתוח המערכת.6
 
יצ  מגורםהספק הרשאה קיבל המערכת פותחה בה בסביבה מערכות פיתוח שלצורך בזאת היר

זכויותיוצרים/כךשכלטענהמגורםשלישיאודותרישוי,מוסמךלכךבמידהונדרשרישיוןמסוגזה
.תהיהבאחריותהספקבלבד'וכו


 נתוןמכוונתשלכלבמידהוהספקמעונייןלנהלאתמאגרהנתוניםאצלועליולספקיכולתעדכון

.במאגרהנתונים


.שלכלנתוןבמאגרהנתונים (on – line)יכולתעדכוןמקוון.א

אפשרותלמנהלמערכתמטעםהמועצהתהיהגישהמלאהלכלבסיסהנתוניםולשרתכולל.ב

.באחריותהמציעלפתוחאתהמנגנון(FTP)העלאתקבצים

ולספק(מתי,באיזהפרוטוקול,לאן,ממי)עלהספקלבצעניתורובקרהעלכלהתנועותבקו.ג

.חודשיםאחורהלפחות0הרישוםנדרשלהישמר.דוחכזהלמועצהבמקרהשלדרישה

ע .ד בשוק כמקובל מוגנים להיות נדרשים והאפליקציה "השרת ושרת פיירוול שרת IPSי

 .שיתופי


.שלהספקנדרשלהיותתואםלצרכיהמערכתנפחאחסוןהשרת.ה

ישלציין,וכן SQL Injectionהאפליקציהנדרשתלהיותמוגנתמההתקפותהמקובלותכגון.ו

כיהמציענדרשלהתאיםאתמנגנוןאבטחתהמידעלמערכתהפנימיתאליההואמתממשק
.בהתאםלדרישתהספקשלהמערכותהפנימיות

 



 

 

 (צ"חל)ייצור ושיווק  –המועצה לענף החלב בישראל    

 

 

    ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing)   (P.B.C) 
 

 
 






נדרשתלהיותמאובטחתברמהשלאתאשפרלמשתמשמסויםלראותמידעאוהאפליקציה.ז

.פרטיםאודותמשתמשאחרשמשתמשבאותההאפליקציה

 :הגדרות.0
 

:אפליקציה.א הסלולר מכשיר על רצה אשר תוכנה מחנויות, להוריד ניתן התוכנה את
.האפליקציותהשונות


:ממשק6מודול.ב עצמאי באופן ותעבוד תאופיין אשר לאפליקציה תוספת מערכת, כולל

BACKOFFICE.אומערכתהרשאותנפרדות/עצמאיתו

:מערכת הפעלה.ג התוכנהיושבתכברירתמחדש.תוכנתההפעלהשרצהעלמכשירהסלולר

הסלולר מכשיר על לדוגמא. : מכשיר ipad-ו Iphoneעל ההפעלה מערכת IOSרצה על.
.ANDROIDרצהכברירתמחדלמערכתההפעלהNOTEמכשירגלקסיוטאבלטגלקסי


על,גרסאותמערכותההפעלהמתעדכנותמעתלעת:גרסת מערכת הפעלה.ד לענות כדי

-צרכירובהמשתמשיםעלהספקלתמוךבגרסאותמערכותההפעלההשונותשיצאוהחלמ
.6104


ותבמערכתההפעלהשלמכשירהסלולראשרמתוחזקותעלידיאפליקצי:חנות אפליקציות.ה

להורידן נוספות אפליקציות בתשלום או בחינם לרכוש ומאפשרות ההפעלה מערכת ספק
למכשירהסלולר עלהספקלדאוגלהעלותאתהאפליקציהשתסופקלחנויותהאפליקציות.

לדוגמא מערכת לכל מחדל כברירת שמסופקות :APPSTORE למערכת ,IOSהפעלה
PLAYSTOREלמערכתהפעלהANDROID.'וכו


:סלולר.ו ברמת/אפליקציות מלא ותפעול בתצוגה יתמכו המכרז במסגרת שיבנו מודולים

.הסלולרכוללטאבלטיםוסמארטפוניםברזולוציותהשונות
נהכלומרבאחריותמפתחיהתוכ,איןלראותבמסמךזהמסמךאפיוןאוניתוחמערכתמלא.ז

עלפימיטבשיקולדעתםהמקצועיתלדאוגלכללהמרכיביםובלבדשתעמודבכלהדרישות
זה במסמך המפורטות תכלול. המערכת לפחות, וכל, שמתוארות הפונקציות כל את

.ההשלמותהנדרשותלמצבהקייםהיוםבמערכתשבשימושבמועצה
יומי.ח נתונים בסיס לגיבוי נדרש הספק המע, לגיבוי לילינדרש בעיבוד גרסה רכת נדרש,

.וסופיחודשעלפנישנה,יוםאחורהנע01לשחזורעדרמהיומיתשל

.שליחתמיילמהאפליקציה.ט


 :תכולת האפליקציה המבוקשת .4


המשתמשיוכללבצעשיתוףשלכתבותואינפורמציהבאפליקציהדרךהאמצעיםהמקובלים .א
 ...(.'וכוWHATSUP,פייסבוק,מייל)

 

למשתמשתהיההיכולתלשמורמסמכיםשיוצגובאפליקציהעלגביהמכשירבצורהעצמאית .ב
 .בפורמטמקובל
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שמקובל .ג כפי מהמשתמש הרשאות האפליקציה תבקש לאפליקציה ראשונית כניסה .בעת
 הודעות לקבלתתכניםכגון אישור אירועיםבעירPUSHזאתלצורך על וכו, ישיר .'דיוור

הכוונההיאלאישורשלהמשתמשלקבלתמידעמהאפליקציהולאבקשהממנולשתףמידע
באפליקציה שלו המגמההיאלאאפליקציהשלרשתחברתיתאלאהסכמהלקבלתמידע.

 .בסמסוכהודעהבאפליקציה,במייל

:תאור המערכת  .5

האפליקציההמערכתתזההאתהמשתמשעלפימשתמשוסיסמאותזכוראתהמש תמשכלעוד

 "במודולים"פתוחהרק "הזמנתמדריך" כילוי", האישי"ה" "איזור "הזמנתמזריע", , כפתור"ו
כניסהלאחדמהמודוליםתדרושהזדהותוההזדהותתשמרכלעודהאפליקציה".ריקללאכותרתב

.פתוחה
.ניתןיהיהלהשתמשללאהזדהות"מודולים"בשארה


 :מודולים  2כ "סה
 
עללחיצהמכןולאחרעיזים,כבשים,בקרכפתורים0לתוביללחיצה,חלב תשלום מדיניות 0

.מקישורשיופיעו PDFמסמכי4לעדתובילאחדכל
.מקישורשיופיע PDFלמסמךתוביללחיצה,החלב מועצת חדשות 6
.שיופיעומקישור PDFמסמכי4לחיצהתוביללעד,חדשות וארועים0
.שיופיעומקישור PDFמסמכי4שתוךשנהיוביללעד,כפתור ריק ללא כותרת א4
הזמנת מדריך5 וסיסמא, משתמש ידי על להזדהות שיוביל שוב, יש ההזדהות לאחר ואשר

.הזמנתמדריךוכשלוחציםיישלחמייללמיילשייקבעעלידיהמועצה
מכסתך"ואשרלאחרההזדהותיופיע,אשיוביללהזדהותעלידימשתמשוסיסמ,אזור אישי2

הינה " בן 7ומספר ידי על יובאמהמערכתשלנו כל WEB   SERVICEספרותאשר או
.פתרוןטכנולוגיאחראשריוסכםעלידיהמועצה

כילוי8 שיוביללהזדהותעלידימשתמשוסיסמא, יהיהלהקיש, ואשרלאחרההזדהותניתן
יהיהכפתורהזמן.ספרותוכןאפשרותלהוספתתמונה7בןמספר, ddmmyyתאריךלידה

לכתובותדואראלקטרוני(ספרותותמונה7מספר,תאריך)כילויוהואישלחאתכלהפרטים
שייקבעומראש כן. כמו , המערכתלאותן כתובותובו4פעםביוםיישלחמיילנוסףעלידי

.יהיהריכוזשלכלהמייליםשנשלחובאותוהיום

ואשרלאחרההזדהותניתןיהיה,שיוביללהזדהותעלידימשתמשוסיסמא-הזמנת מזריע.7

  להקיש , בן ספרות7מספר הפרטים. כל את ישלח והוא מזריע הזמן כפתור יהיה
,תאריך) בן פרה 7מספר מבוקש פר למספר ואופציה ספרות7ספרות דואר( לכתובות

.אלקטרונישייקבעומראש

ואשרלאחרההזדהות,שיוביללהזדהותעלידימשתמשוסיסמא,כפתור ריק ללא כותרת ב9

אוכלפתרוןטכנולוגיאחר WEB   SERVICEיופיענתוןאשריובאמהמערכתשלנועלידי
.אשריוסכםעלידיהמועצה
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 :יישום והטמעה
 

ימי  –זמני ביצוע  תהליך סעיף
 עבודה

חתימהעלהסכם0
פיתוחאפליקציתבסיסוהצגתפיילוט4

תיקוןשגיאותשהתגלובבדיקההראשונית06
(עובדימועצה)ביצועהדרכהלמעדכנים00
האפליקציות04 בחנויות לאוויר האפליקציה העלאת

.השונות





 .העלאתהאפליקציהלאווירבחנויותהאפליקציותהשונות
 
 :ותמיכה תחזוקה ./
 
 למועצהשרותתחזוקה ייתן ביוםהעל0לתקופהשלהמציע .תהאפליקציהלאויראשניםשתחל

.אונזקאפשריבמערכתללאיוצאמןהכלל/שירותהתחזוקהיכסהכלתקלהו
שניםנוספותבתנאיםשיסוכמו0למועצהשמורההזכותלהתקשרעםהמציעלתקופהנוספתשל

.ביןהצדדים
,שירותהתחזוקהיכלולעדכוניגרסאותלאפליקציהבהתאמהלגרסאותמערכתההפעלההעדכניות

במידתהצורך התאמותושחזוריםמגיבוי באגים, תיקון במהלךההפעלהשל, שיתגלו אםוככול
תינתןתמיכהלתחזוקהמונעתכמקובל הנתונים)האפליקציהוכן אופטימיזציהלבסיסי שירותי(.

 עהתחזוקה סופקו אשר והיישומים המערכת רכיבי כל על יחולו אשר"והתיקונים  המציע י
.הכרחייםלפעילותההסדירהוהשוטפתשלהמערכת

מיילעלהתקלה/שעותמקבלתהודעהטלפונית4המציעמתחייבכינציגיויטפלובבעיהתוך
טלפונית -תמיכה המזמ לנציגי תמיכהטלפונית יכללו  התמיכה ומוקדשרותי תכנים בעדכוני ין

ידינציגמיומןשינתןעל02:11עד17:11תמיכהלמשתמשיםבאפליקציהשיפעלבימיחולמהשעה
.שלהמציע

 .הספקיבצעטיפולרציףושוטףלוידויתפעולההרציףשלהמערכת
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טופס הגשת הצעה: 'נספח ב
____________:תאריך

 
 
 

 לכבוד
 (צ"חל)המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 

  4רחוב דרך החורש 
 יהוד

 ____3_102/6' מכרז מס:הנדון
הזמנה להציע הצעות לשירותי פיתוח אפליקציה סלולרית




המכרז .0 במסמכי כאמור הכל סלולרית אפליקציה פיתוח שירותי למועצה לספק מציע אני
(."השירותים"–להלן)המצורפיםלהצעתיזו

 
–הננימאשרכיהצעתיזומוגשתלאחרשקראתיוהבנתיאתתנאיהמכרזואתתנאיההתקשרות .6

המכרז במסמכי כאמור הכל הנוגע, וענין דבר הבהרותבכל האפשרותלקבל לי שניתנה ולאחר
 .אואיידיעהכלפיהמועצה/להליךזהולתנאיההתקשרותואנימוותרעלכלטענתטעותו

 
כנדרש"צר .0 וחתומים מלאים כשהם המכרז מסמכי ב לכך, המיועדים המקומות בכל לרבות,

.וחתימה על כל עמוד ממסמכי המכרז,חתימהבראשיתיבותעלכתבההזמנה
 

 :כדלקמן,היאבכפוףלכללתנאיהמכרזהתמורההנדרשת .4
עבורפיתוח .א 0)'מסירהוהטמעתהאפליקציהבהתאםללוחהזמניםהמפורטבנספחב, סך(

"ש___________________ במילים)ח _________________________: בתוספת(
 .מ"מע

תמיכהותחזוקה .ב שניםמעלייהלאויר0לתקופהשל_________________עבורשירותי
(_________________________:מיליםב)חלשנה"ש_____________________סך

 ;מ"בתוספתמע

סך .ג לאפליקציה נוספים ממשקים פיתוח לשם עבודה שעת עבור
"ש_____________________ במילים)ח _________________________: בתוספת(

 .מ"מע
 

(₪עשרתאלפים)₪01,111צמודהלמדדבסך,בלתימותנית,הננימצרףערבותבנקאיתשקלית .5
 (".צ"חל()ייצורושיווק)מועצהלענףהחלבבישראל"לפקודת

 
אולבטלאת/כיהמועצהרשאיתלהתקשרעםמציעאחדאומספרמציעיםו,ידועליואנימסכים .2

ו שהיא סיבה מכל זו הזמנה נשוא ו/המכרז כלל זוכה לקבוע לא של/או חדש הליך לקיים או
 .והכללפישיקולדעתההבלעדי,אוהתמחרותביניהם/מעםהמציעיםו"אולנהלמו/ו,מכרז
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ימיםמעתהגשתה91ליכיהצעתיזותהאבתוקףותחייבאותיבמשךתקופהשלידוע .8 וכילא,

 .אוכללבטלהצעתיבתקופהזו
 

 .ימיםמיוםקבלתדרישתהמועצהלעשותכן8בתוך'אנימתחייבלחתוםעלההסכםנספחג .7
 

 ________________________________________________________:שםהמציע

______________________________________________________:כתובתהמציע

___________________:פקסימיליה___________________:טלפון

___________________:תאגיד'מס./ז.ת'מס

_________________,________________:שמותמורשיהחתימה

___________________________________:תאריך
חתימהוחותמתהמציע


 

 י עורך דין"אימות החתימות ע


של חתימותיהם הן דלעיל החתימות וכי היום בפני חתם מעלה החתום המציע כי בזאת מאשר הנני

ה"ה ת_________, .ז.נושא ה_________ ה"ושל ת_________, ז.נושא ___________,.

.ל"מחייבתאתהתאגידהנ_______________,תימותיהםבתוספתחתימתהתאגידח/שחתימתו



___________________

ד"חתימהוחותמתעו
 
 

לוח זמנים מוצע לפיתוח והטמעת האפליקציה(: 2)'נספח ב
 
 

 מחתימת ההסכם –זמן ביצוע  אבן דרך


חתימהעלהסכם



בסיסוהצגתפיילוטפיתוחאפליקצית

 יום_____________ 


תיקוןשגיאותשהתגלובבדיקההראשונית

יום_____________ 


(עובדימועצה)ביצועהדרכהלמעדכנים

יום_____________ 


.העלאתהאפליקציהלאווירבחנויותהאפליקציותהשונות

 
יום מחתימת ההסכם 210עד 
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 ההתקשרותהסכם : 'נספח ג
 
 

 הסכם
 

 6102_____לחודש______יהודביוםשנערךונחתםב
 
:בין


 (צ"חל)המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 
יהוד,4מדרךהחורש

 "(המועצה"-:להלן)
 ;מצד אחד        

:לבין
___________________ 

____________________

 "(הספק"-:להלן)
 

 ; מצד שני 
 

מס :הואיל מכרז פרסמה והמועצה 0/6102' הכוללים__ סלולרית אפליקציה פיתוח שירותי לקבלת
ב"טופסההזמנהרצ"()השירותים"–להלן)מסירהוהטמעתהאפליקציהומתןתחזוקהשוטפת,פיתוח

;('כנספח א
נפרד:והואיל ההצעההמצורפיםלהסכםזהכחלקבלתי כמפורטבמסמכי והספקהגישהצעתו

;והמועצההכריזהעלהצעתהספקכהצעההזוכה,"(הצעת הספק"–להלן)'נספח בהימנוומסומנים
האמצעיםוכלהאישורים,הכישורים,הניסיון,הידע,והספקמצהירכיישלואתהיכולת:והואיל

ה חוקוהרישיונות פי על נדרשים למועצה, להעניק כדי נדרש המקצועי העבודה וכוח המיומנות
;הכלבהתאםלהוראותהסכםזהלהלן,השירותים

 
:כדלקמן הותנה והוסכם, הוצהרלפיכך 

 
 כללי

 .המבואלהסכםזהונספחיומהוויםחלקבלתינפרדממנו .0

ו .6 בהצעתהספק האמור סתירהמפורשתבין מקרהשל /בכל בהסכםזהאו האמור לבין ,במכרז
 .יגברוהוראותיושלהסכםזה

 :להסכםזהמצורפיםהנספחיםכדלקמן .0
;טופסההזמנה–' נספח א 
;הצעתהספק-'נספח ב 
יראואת,מבלילגרועמןהאמור.למהווהחלקבלתינפרדמהסכםזה"מובהרכיהצעתהספקהנ

לכמצגים"הצהרותיווהתחייבויותיושלהספקבמסמכיהצעתוהנ,מצגיו הצהרותוהתחייבויות,
 .בהסכםזה,במפורש,אלאאםנאמראחרת,יהסכםזהללאיוצאמןהכלל"עפ
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 השירותים

מקצועית .4 ברמה הבלעדית ואחריותו חשבונו על השירותים את למועצה להעניק מתחייב הספק
 .והוראותהסכםזה'גבוההבהתאםלהצעתונספחא

 .יועסקובכפוףלהוראותכלדין,הספקמתחייבכיהעובדיםשיעסיקלצורךמתןהשירותים .5

וךתיאוםעםהמועצהאוכלמיהספקמתחייבלבצעאתהשירותיםבכפוףלהוראותהסכםזהות .2
 .מטעמהולפעולבהתאםלהנחיותיה

 
 התמורה

₪_______________תמורתשירותיפיתוחוהטמעתהאפליקציהתשלםהמועצהלספקסךשל .8
 :כדלקמן,אשרתשולםבשיעוריםובהתאםלאבניהדרך(לפיההצעההזוכהבמכרז)מ"בתוספתמע

 ;מהתמורה01%–במועדהחתימהעלהסכםזה .א

 ;מהתמורה51%–ימיםמסיוםפיתוחאפליקצייתבסיסוהצגתפיילוטתקין8בתוך .ב

 .ג 8בתוך בפיילוט שהתגלו ותקלות שגיאות תיקון לאחר האפליקציה מהצגת 61%–ימים
 ;מהתמורה

 ;מהתמורה01%–ימיםמסיוםביצועהדרכהלעובדיהמועצה8בתוך .ד

 .מהתמורה01%–ימיםמהעלאתהאפליקציהלאווירבחנויותהאפליקציותהשונות8בתוך .ה

 .7 של כולל לתקופה שוטפת תחזוקה 0תמורה לאוויר האפליקציה מהעלאת -שנים ₪_____
 .מכחוק"בתוספתמע

 .9 לאפליקציה נוספים ממשקים ההתקשרות)פיתוח תקופת במהלך ( __ מע"לש₪ בתוספת מ"ע
 .כחוק

 .מיוםמסירתחשבוניתלתשלוםבהתאםלאבניהדרךדלעיל01+תשלוםיבוצעבתנאישוטףכל .01
 

 מעביד-היעדר יחסי עובד

היחסיםביןמועצהלביןהספקהינםיחסיםשלקבלןומזמיןשירותולאמתקיימיםולאיתקיימו .00
תקופתההתקשרותבכל,אומימטעמו/אומימעובדיוו/ביןהמועצהאומימטעמהלביןהספקו

 .עלכלהכרוךוהנובעמכך,מעביד-יחסיעובד,אועםסיומם/ו,לפיהעניין,ותקופתההארכה

והספק .06 לפצות ו/מתחייב טענה כל בגין לשפותאתהמועצה ו/או דרישה תביעהשתופנה/או או
 .אומימטעמו/ומעבידביןהמועצהלביןהספק-אליהבעילהשלקיוםיחסיעובד

,ביטוחלאומי,אוכלמימטעמוכלתשלומימסהכנסה/הספקישלםעבורעצמוו,ספקותלהסרת .00
,בגיןעובדיואויחולעלהספק/אוכלתשלוםאחראונוסףשחלו/תשלומיפנסיהו,קרנותעובדים
 .ללאיוצאמהכלל,העסקתםובטחונםהסוציאלי,תנאיעבודתם

 
 או אי ביצוע השירותים6סיום ההסכם ו

בכ .04 הספק בו מקרה ל למועצה לספק יוכל להתחייבויותיולא בהתאם השירותים תהיה,את
המועצהרשאית לגרועמכלזכותו, ומבלישתהאחייבתלבטלאת,אוסעדלוהיאזכאית/מבלי

כלשהןאודרישות/וטענותתהיינהולספקלא,ולשכוראתשירותיולפנותלספקאחר,הסכםזה
 .בגיןכך

שהיהעליולבצעעלפיההסכם,לותילאיהיההספקזכאילכלתשלוםבגיןפע,לעילורבמקרהכאמ .05
 .ולאביצעכאמור
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הצדדיםמסכימיםבזאת .02 אםמ, כי כל עפהישסיבה התחייבויותהספק מילוי השלמת לפני י"א
זה ,הסכם תחדל לבצעמהמועצה לרכז, לעסוק, ו, על/לתאם כלשהו באופן אחראית להיות או

דרישותאו/לאתהיינהכלטענותויבואהסכםזהלידיסיוםולספק,השירותיםנשואהסכםזה
או/ו זכויות כלשהן ביצוע הפסקת בגין המועצה השירותיםכנגד שירותים, עבור תשלום למעט

 .שביצע
 

הסבת ההסכם
אולמסורלאחרכל/אולהעבירו/אולמכורו/אולהסבו/אולשעבדו/הספקאינורשאילהמחותו .08

.אלאבהסכמתהמועצהבכתבומראש,זכותאוחובהמכחהסכםזהאוחלקמהם
כולןאו,קיבלהספקאתהסכמתהמועצהכאמורוהעביראתזכויותיואוחובותיועלפיהסכםזה .07

.ראילהתחייבויותהמוטלותעלהספקעלפיהסכםזהיישארהואאח,חלקן
 

 אחריות וביטוח 
נזקו .09 כל יישאבאחריותבגין שהוא/הספקלבדו סוג פגיעהמכל או ללאיוצאמהכלל, שייגרמו,

בקשרעםביצוע,במישריןאובעקיפין,שהוא'אולכלצדג/אוכלאדםו/אומימטעמהו/למועצהו
 .אומימטעמו/אומימעובדיוו/תוצאהממעשהאומחדלשלהספקואםנגרמוכ,השירותים

אותביעה/בגיןכלדרישהו,אולפצותאתהמועצהעםדרישתההראשונה/הספקמתחייבלשפותו .61
ובתנאיכי,כלשהובשלנזקיםשנגרמולובקשרעםביצועהשירותיםכאמור'אוטענהשלצדג/ו

קיוםדר בביתמשפט/ישהוהמועצהתודיעלספקעל תביעהכאמורותאפשרלספקלהתגונן .או
ביצוע במהלך שנגרם נזק עם בקשר תביעה או דרישה כל על למועצה להודיע מתחייב הספק

 .השירותיםאוהקשורבווזאתמידעםקבלתה

מורשיתאצלחברתביטוחיחזיקהספקביטוחבתוקףשנערך,יהסכםזה"במהלךההתקשרותעפ .60
 :כדלקמן,יהסכםזה"אחריותועפלכיסוי

 .ביטוחאחריותמקצועית .א

 .ביטוחאחריותהמוצר .ב

 .ביטוחחבותמעבידיםבגיןחבותכלפיעובדיהאוהמועסקיםעלידה .ג
 (יועץ ביטוח –לבדיקה )

.המועצהתרשםבפוליסותהביטוחכמבוטחתבמשותףעםהספק .66
הספקימסורלידיהמועצהלאיאוחרמשבעהימיםלאחרקבלתהודעהבכתבמהמועצהעלזכייתו .60

 .ל"אישורמחברתהביטוחעלעריכתהפוליסותהנ,ל"במכרזהנ
 

 :קנין רוחני
 

יהסכם"יהמועצהבמסגרתההתקשרותעפ"למעןהסרספקיצויןכיכלחומראשריועברלספקע .64
שלהמועצהוהספקאינורשאילעשותבושימושכלשהומלבדלטובתביצועזההינוקניינההבלעדי

 .יהסכםזה"השירותיםעפ
הזכויות .65 כל מהכלל, יוצא ללא ש, עבודה ותבכל המועצה עבור השירותים/עשה תוצרי בכל או

 .שייכותלמועצהולהבלבדיהסכםזה"ספקעפשיעניקה
אלאלשםוכחלקממתןהשירותים,ותוצריםכאמוראוחומר/לאיעשהשימושבכלעבודהוספקה .62

 .ולאלכלמטרהאחרתיהסכםזה"עפ
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ספקמצהירומתחייבה .68 שתהיהכרוכהבכךכי יעניקאתהשירותיםמבלי אוזכותהפרהשלכל

 צד של קניין לרבותשלישי כלשהו האמור, מכלליות לגרוע ומבלי , יוצרים שימוש)זכות כולל
(בגופנים זכותמוסרית,זכותמבצעים, רישיון, מסחרוכלכיוצ, ב"סימן המלאהשל, ובאחריותו

הספקועלחשבונולקבלאתכלהאישוריםוהרישיונותהנדרשיםלשםמתןהשירותיםמבלישתהא
 .בכךפגיעהבזכויותצדדיםשלישיים

 
 ניגוד עניינים ושמירת סודיות

וכי,הסכםזהי"פעקיוםהתחייבויותיושהיאלחוקיתעלכלמניעהלועוידאלצהירכיהספקמ .67
בכלענייןאחרשישבוחששלניגוד,מישריןאובעקיפיןב,במסגרתעסקיו,אקשוראומעורבואיןה

מתחייבלהימנעבמשךכלתקופתהסכםהספק.עםמתןהשירותיםלמועצהלפיהסכםזהעניינים
מעורבמזה ותלהיות בו שיש אחר /בעניין עם עניינים ניגוד של מצב ליצור העלול מתןאו

 .יהסכםזה"השירותיםלמועצהעפ

ישמורבסודיותהספק .69 וסוגשהוא, ולאיעשהכלשימושבכלמידעמכלמין לאיגלהלצדשלישי
בעקיפיןבמישריןאו,אומסחרייםהקשורים/אובסודותמקצועייםו/שהגיעלרשותואולידיעתוו

ו ו/למועצה המועצה לחברי החלב/או לענף או . התחייבויות וכל זה סעיף הוראות בנוגעהספק
 .ללאהגבלתזמן,גםלאחרתוםתקופתההסכםולשמירתסודיותתעמודנהבתוקפןותחייבנהאות

 .התחייבויותהספקבענייןמניעתניגודענייניםושמירהעלסודיותהינןמעיקריהסכםזה .01
 

 ונותש

 .ישניהצדדים"אלאאםנעשהבכתבונחתםע,כלשינוילהסכםזהלאיחייבאתהצדדים .00

המועצהתהארשאיתלקזזמכלתשלוםהמגיעממנהלספקכלסכוםאשרחייבלההספקבהתאם .06
 .להוראותהסכםזה

עלכלהודעהשתישלחמאחדהצדדיםלמשנהו.כתובותהצדדיםהינןכאמורבכותרתלהסכםזה .00
פיהכתובתהאמורה אםנשלחה,תחשבכאילוהגיעהליעדהכעבורשלושהימיםמיוםהמשלוח,

 .אםהועברהבפקסימיליה,אובמועדהעברתה,אםנמסרהביד,אובמועדמסירתה,בדואררשום
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

_____________________             ______________________ 
הספקהמועצה
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אימות חתימה –אישור תאגיד : 'נספח ד


 לכבוד
 (צ"חל)מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 

 
,.נ.ג.א


__3_2/106' מכרז מס:הנדון




.מאשראתהפרטיםהבאיםלגביהגוףהמציעלמכרזזה______________ח"רו/ד"עו,מ"אניהח

.____________________:המציעכפישהוארשוםבמרשםשלתאגידיםמסוגושםהגוף .0
.____________________:סוגההתארגנות .6
.____________________:תאריךהרישום .0
 .____________________:מספרמזהה .4
שלהםודרישותנוספותכגוןתוספת.ז.שמותהמוסמכיםלחתוםולהתחייבבשםהמציעומספרית .5

 :אםיהיו,תמתחו
 .____________________ .5.0
 .____________________ .5.6
 .____________________ .5.0

מורשימותעלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים"מע,באישורתקףעלניהולפנקסיחשבונות"מצ .2
(אכיפתניהולחשבונות) עלידישלטונות0982-ו"תשל, וכןאישורעלניכוימסבמקורכפישניתן

 .מ"מסהכנסהומע
 
 
 ,בכבודרב


____________________     ____________________       ____________________
חתימהוחותמתח"רו/ד"רישיוןעו'מסשםמלא



______________________________________________
טלפוןכתובת
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 תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים: 'נספח ה
 

:עלהמציעלצרףלהצעתואתההתחייבותהבאהחתומהכנדרשעלידו

 מטה החתום אני ז.ת___________________, . המציע_______________, אצל משמש

המציע:"להלן)__________________ אנימוסמךלחייבאתהמציעבחתימתי"(. אנימצהירכי אנימאשר.

המכרז מסמכי את שקראתי זה, למסמך המצורפים והנספחים ההסכם לביצוע, המציע שירותי את מציע

השירותיםנשואמכרזזהוכיהמציעמתחייבבזאתלמלאאחרהתנאיםוהדרישותלשביעותרצונההמלאהשל

.המועצה

זכויות בעניין כלהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעהינםאמתוהמציעמקייםאתכלחובותיו הרינילאשרכי
העבודה חוקי פי על העובדים הרחבה, צווי בצו, האמור את ובמיוחד וספציפיים כלליים קיבוציים הסכמים

קיבוציים הסכמים חוק לפי במשק מקיף פנסיוני לביטוח הרחבה "התשי, 0958–ז שר, ידי על אושר אשר
.0.0.6117התעשייהוהמסחרוהוחלעלכללהעובדיםוהמעבידיםבישראלהחלמיום

לאיפחתומהמינימוםהקבוע,יהמציעלעובדיווכלהתוספותשעליולשלםלהם"הרינילאשרכיהשכרשישולםע
 .לפיהוראותכלדין

דלעיל מהתחייבויותהמציע לגרוע מבלי , תקופתההסכםשייחתםבעקבותזכייתומתחייב לקייםבכל המציע
:לגביהעובדיםשיועסקועלידואתהאמורבחוקיהעבודההמפורטיםלהלן,במכרז

 0959 ,יט"חוקשירותהתעסוקהתש
 0950 א"חוקשעותעבודהומנוחהתשי

 0982 ו"חוקדמימחלהתשל
 0951 א"חוקחופשהשנתיתתשי

 0954 ד"שיחוקעבודתנשיםת
 0925 ו"חוקשכרשווהלעובדתולעובדתשכ

 0950 ג"חוקעבודתהנוערתשי
 0950 ג"חוקהחניכותתשי

 0950 א"תשי(החזרהלעבודה)חוקחייליםמשוחררים
 0957 ח"חוקהגנתהשכרתשי

 0920 ג"חוקפיצוייפיטוריןתשכ
 0978 ז"חוקשכרמינימוםתשמ

 0977 ח"הזדמנויותתשמחוקשיוויון
 0995 ה"תשנ(נוסחמשולב)חוקהביטוחהלאומי

  (כוללחוקבריאותממלכתי)
פיטורים על מוקדמת הודעה חובת /חוק

 התפטרות
6110 

חוקלמניעתהעסקתעבריינימיןבמוסדהמכוון
למתןשירותלקטינים
 זרים עובדים כדין)חוק שלא העסקה איסור

א"תשנ,(הוגניםוהבטחתתנאים
 

6110


0990
 

אואםהמציעיסרבלחתוםעל/ידועליכיאםיתבררשפרטמהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעיתגלהכלאנכוןו
המזמין ידי על כזוכה תוכרז זו והצעה במידה ההסכם צורפה, אשר הערבות את לחלט רשאי המזמין יהיה

.להצעה


___________________________:תאריך


________________________:שם


____________________:חתימהוחותמת

  



 

 

 (צ"חל)ייצור ושיווק  –המועצה לענף החלב בישראל    

 

 

    ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing)   (P.B.C) 
 

 
 

 
 
 
 

 (במקרה של תאגיד)ח "רו6 ד"אישור עו
 


מאשרבזהכי'_____________________,מרח____________________,ח"רו/ד"עו,מ"אניהח

קיים לעיל המפורט המציע , כמצוין המציעפרטיו את לחייב מוסמך בשמו החותם וכי נכונים לעיל

.בחתימתועלפימסמכיהיסודשלהמציע


_______________:חתימהוחותמת


_____________________:תאריך


_______________________:שם


























 
 
 
 
 

  



 

 

 (צ"חל)ייצור ושיווק  –המועצה לענף החלב בישראל    

 

 

    ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing)   (P.B.C) 
 

 
 

 
 
 
 

 
נוסח ערבות בנקאית: 'נספח ו


____ 3_102/6' מכרז מס  

 
 לכבוד 

 (צ"חל)מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 



' ____________________ערבות מס:הנדון



לסילוקכל,ללאתנאי,אנוערביםבזאתכלפיכם,("המציע"–להלן)__________________לבקשת

 של לסך עד 01,111סכום )₪ אלפים )₪עשרת ( "סכום הערבות"–להלן יתווספו(. הערבות לסכום

כאשרמדד,המתפרסםעלידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,הפרשיהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן

בעתדרישת הידוע המדד הינו הקובע ערבותזהוהמדד הוצאתכתב במועד הידוע המדד הבסיסהינו

בקשרעםהזמנה,ציעאשרתדרשומאתהמ,("הפרשי הצמדה"–להלן)התשלוםמכוחכתבערבותזה

.להספקתשירותידפוסלהציעהצעות

.יוםממועדהוצאתהולאחרתאריךזהתהיהבטלהומבוטלת91ערבותזותהיהבתוקףלמשך

(שבעה)8-אנומתחייביםלשלםלכםכלסכוםעדלסכוםהערבותבתוספתהפרשיהצמדהלאיאוחרמ

עפ בכתב דרישתכם מקבלת לה"ימים הפרטים לןי דרישתכם, את לנמק חייבים שתהיו מבלי ובלבד,

.כשהערבותבתוקף,כאמור,שדרישתכםנמסרהלנו

.ערבותזואיננהניתנתלהעברהאולהסבה


:דרישהעלפיערבותזוישלהפנותלסניףהבנקשפרטיווכתובתוכלהלן

______________________:שםהבנק

______________________:הסניף'הבנקומס'מס

______________________:כתובתסניףהבנק




__________________________________________________________________
חתימהוחותמתשםמלאתאריך


 


