ח' אייר ,תשע"ז
 4מאי7102 ,
02-762-72

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי הובלת דגימות חלב
במסגרת מכרז מסגרת מס' 47102/
עבור המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)

כללי

.0

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן – "המועצה") היא תאגיד לו מוקנות
סמכויות לפי חוק תכנון משק החלב בישראל ,התשע"א –  7100והיא פועלת בכפוף להוראותיו.

.7

המועצה מזמינה בזאת הצעות להספקת שירותי הובלת דגימות חלב בקירור מנקודות האיסוף
כהגדרתן להלן אל המעבדה המרכזית בקיסריה (להלן – "השירותים") ,הכל כמפורט להלן.
המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז (להלן – "מסמכי המכרז"):

.3

א .הזמנה זו.
ב .מפרט טכני – הדרישות להובלת דגימות חלב נספח א'.
ג .טופס להגשת הצעה על נספחיו ,מצ"ב כנספח ב'.
ד .נוסח הסכם התקשרות מצ"ב נספח ג'.
ה .אישור תאגיד ,מצ"ב כנספח ד'.
ו.

תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים ,מצ"ב כנספח ה'.

ז .נוסח ערבות בנקאית ,מצ"ב כנספח ו'.
תיאור השירותים
אלה הם עיקרי הדברים ביחס לשירותים שיספק הזוכה/זוכים במכרז זה (להלן – "המוביל"):

.4

המוביל יאסוף דגימות חלב מן האתרים המפורטים להלן (להלן " -תחנות האיסוף") ויוביל אותן
בקירור אל המעבדה המרכזית הנמצאת בפארק התעשייה בקיסריה (להלן " -המעבדה").

.2

איסוף דגימות החלב יתבצע מידי יום בשבוע (למעט בערבי שבת וערבי חג) .במוצאי שבת וחג
יתבצע האיסוף כסדרו .נקודות האיסוף של דגימות החלב תהיינה כמפורט להלן:
תחנות איסוף צפוני:
נקודת איסוף

מקום

מחלבת שטראוס

אחיהוד

מחלבות רמת הגולן

קצרין

מחסן אפימילק

קיבוץ אפיקים

מחלבת צוריאל

כדורי

מחלבת תנובה

אלון תבור

מחלבת תנובה

תל יוסף

תחנות איסוף דרומי :
נקודת איסוף

מקום

מרכז לוגיסטי ש.ל.ב.

החורש  ,3עמק שרה ,באר
שבע

מחלבת טרה

נתיבות

מחלבת טנא נגה

קרית מלאכי

מחלבת תנובה

רחובות

מחלבת י .מרדכי

בית גמליאל (פעמיים
בשבוע)

מחלבת גד

בת-ים

להלן – "נקודות האיסוף"
.6

המועצה שומרת על זכותה להוסיף או לגרוע נקודות איסוף לפי הצורך ובהתאם לשיקול דעתה
המלא והבלעדי ,זאת ,בין במסגרת מכרז זה ובין במהלך תקופת ההתקשרות .בגין הוספת/גריעת
נקודות איסוף בתקופת ההתקשרות ,יתווסף/יגרע סכום של /₪ 7.23ק"מ לתמורה החודשית.
סכומי התמורה החודשית וסכום התוספת/גריעה לק"מ יהיו צמודים לשינוי שיחול בתחשיבים
המופיעים במחירון רכב ואחזקתו של חשב מערכות מידע בע"מ ,ביחס למשאית להובלת חלב.
בהתאם לכך ,מדד הבסיס במועד פירסום מכרז זה עומד ע"ס /₪ 7.62ק"מ ללא מע"מ .המחירים
יעודכנו מדי רבעון.

.2

בד בבד עם איסוף דגימות החלב ,על המוביל יהיה לפזר בנקודות האיסוף ארגזי דגימות חלב
ריקים אותם יקבל במעבדה .בנוסף ,ידאג המוביל לפזר בנקודות האיסוף ולהחזיר מהן ציוד נוסף,
הכל בהתאם דרישת המועצה ,או מי מטעמה ,ובהתאם להנחיותיה.

.7

איסוף הדגימות והובלתן תעשה בתנאים שלא יפחתו מן התנאים המפורטים במפרט הטכני ,נספח
א' למסמכי המכרז.

.9

איסוף הדגימות יחל מידי יום החל מהשעה  .70:11על המוביל יהיה לאסוף ולהוביל את כל
הדגימות ,אשר ימצאו במקרר בתחנת האיסוף בעת האיסוף ,בשלמותן .על המוביל למסור את
הדגימות כולן למעבדה לא יאוחר מן השעה  12:11ביום שלמחרת.
יודגש :כיוון שהובלת דגימות החלב מהווה נדבך חשוב במערך אספקת חלב ומוצריו לאוכלוסיה,
על הדגימות להיאסף מידי יום .לפיכך ,על המוביל להיערך לחלופות מתאימות במקרה של
תקלות ,כך שרציפות מתן השירותים לא תפגע.

.01

איסוף הדגימות והובלתן יבוצע על ידי המוביל בלבד ובאחריותו ולא על ידי אחר מטעמו.

.00

על המוביל יהיה לדווח מידית למנהלת המעבדה המרכזית על כל תקלה בסדרי האיסוף ,תקינות
מערכת הקירור ,פגיעה בארגזי המשלוח ובתכולתם או כל חריגה אחרת מסדרי האיסוף ,ההובלה
בתנאי קירור והמסירה התקינים של דגימות החלב בשלמותן.

ההליך

.07

במסגרת מכרז זה תבחר המועצה את הגורם/גורמים אשר יבצעו עבורה את השירותים לתקופה
של  36חודשים ,החל מיום  0.01.7102ועד ליום  .31.9.7171למועצה תהיה אופציה להאריך את
תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות  07חודשים כ"א.

.03

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך נשוא כתב הזמנה זה ,מכל סיבה שהיא ו/או
לא לקבוע זוכה כלל ו/או לקיים הליך של מכרז מחדש ,מכל טעם שהוא ומבלי כל צורך לנמק
החלטתה ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

.04

תחליט המועצה לבטל מכרז זה ,לא תהיה למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ,מכל סוג
שהוא ,למעט החזרת הערבות הבנקאית.

.02

המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז ו/או את
התנאים שנקבעו להליך זה ו/או להספקת השירותים על פיו והיא תודיע על כך בכתב לפני המועד
האחרון להגשת הצעות ,בדרך שתיקבע על ידה .המציעים יערכו את הצעותיהם בהתבסס על כל
התיקונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות ,כאמור.

.06

המועצה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ,בנוגע לתנאי הצעתם ,לאחר הגשת
ההצעות ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.02

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות ולהאריך את המועד
להגשת הצעות לתקופה נוספת ,בהודעה אשר תפורסם בדרך שתקבע המועצה.

.07

המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות הבנקאית ,לקיום ההצעה במכרז ,גם
מעבר לתוקף המקורי הנדרש במסמכי המכרז .במקרה כזה ,מתחייב המציע להאריך את תוקפה
של הערבות הבנקאית ותוקף הצעתו יחשב כמוארך עד למועד הארכת תוקף הערבות הבנקאית.
מציע שלא יאריך עפ"י דרישת המועצה את תוקף ערבותו ,יחשב כמי שחזר בו מהצעתו.

.09

הצעות אשר לא יוגשו בהתאם לאמור בהזמנה זו תיפסלנה .על אף האמור ,וועדת המכרזים של
המועצה תהא רשאית לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו ,שלדעתה אינם מהותיים.

פרסום הודעות מטעם המועצה והבהרות להזמנה
.71

משתתף יהיה רשאי לפנות בשאלות/בקשה לקבלת הבהרות ביחס לאמור במסמכי המכרז וזאת
באמצעות כתובת הדוא"ל  Aviva@milk.org.ilעד ליום  31.2.7102בשעה  .07:11המציע לבדו
יהיה אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי המועצה עד למועד האמור.

.70

התשובות לשאלות/הבהרות תפורסמנה באתר המועצה בכתובת( www.milk.org.il :להלן –
"אתר המועצה") בלבד .באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר
המועצה .יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר המועצה תחייבנה את המועצה.

.77

המועצה תהא רשאית ,בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים וזאת ,בדרך של פרסום הודעה באתר
המועצה בלבד .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויחייבו את
המציעים.
כל פרסום באתר המועצה יחשב כאילו נמסר אישית לכל משתתפי המכרז .כל מציע יהיה אחראי
באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה באתר כאמור וכל פרסום יחייב את המשתתפים.

.73

מציע שימצא אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין
הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם ,יפרטם בכתב במסגרת פניה
למועצה בבקשה למתן הבהרות  -שאם לא כן ,הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר
סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור .למען הסר ספק ,הפרשנות הסופית
והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תהא פרשנותה של המועצה.

.74

לאחר הגשת ההצעות לא יהיה תוקף לכל טענה של המציע בדבר טעות ,אי הבנה ,סתירות,
שגיאות ,אי התאמות וכיוצ"ב בקשר לכל דבר ועניין המופיע במסמכי ההזמנה להציע הצעות,
והוא יהיה מנוע מלהסתמך על טעויות ,סתירות ,שגיאות כאמור.

.72

אלא אם נאמר אחרת במפורש ,האמור בפרסומי המועצה בדבר שינויים ,תיקונים או הבהרות
כאמור יגבר על האמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות המקורית .במקרה של סתירה בין פרסום
אחד לאחר ,יגבר האמור בפרסום המאוחר מביניהם .למען הסר ספק מובהר כי לא יהיה תוקף
לכל תיקון ,שינוי ,הסבר ,פרשנות ו/או הבהרה לגבי מסמכי המכרז ,אלא אם נעשו במפורש
בפרסום של המועצה באתר כאמור לעיל והמשתתפים לא יהיו רשאים להסתמך עליהם ,אלא אם
פורסמו ע"י המועצה כאמור.

תנאים להשתתפות במכרז

.76

למציע ולכל מי שיבצע את השירותים בפועל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בהובלה בקירור.

.72

למציע מערכת ניהול איכות בכתב.

הגשת ההצעות

.77

המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א.

פרופיל המציע – יש לכלול במסמך זה פירוט בנוגע למציע ,הכולל ,בין היתר:
)0

תאור המציע ,ותק ,פרטי ניסיון בנושא המכרז.

)7

תיאור כלי הרכב והציוד העומד לרשותו ,לרבות ,צילום רישיונות כלי הרכב
שישמשו להובלת הדגימות.

)3

נהלי איכות ובטיחות אצל המציע :בעדיפות ראשונה  -מערכת ניהול איכות עפ"י
ת"י  ;ISO 9001בעדיפות שניה – מערכת ניהול איכות עפ"י סטנדרט חיצוני
מוכר; בעדיפות שלישית – נהלי עבודה פנימיים בכתב המשמשים את המציע
לפחות ב 36-החודשים שקדמו להגשת ההצעה וכן שלושה עדכונים אחרונים
שנעשו לנוהל (להלן – "נוהל האיכות").
מציע יצרף להצעתו את נוהל האיכות.

)4

פירוט שמותיהם ופרטיהם של הנהגים שיבצעו בפועל את הובלת הדגימות ,סוג
הרישיונות שברשותם ,ניסיונם בהובלה בקירור ,פירוט ביחס למקרים בהם נשלל
או הותלה תוקפו של רישיונם מחמת עברות תעבורה.

)2

לקוחותיו של המציע ותיאור תמציתי של העבודות שמבצע המציע עבורם בצירוף
המלצות לקוחות – עדיפות להמלצות לקוחות קבועים בהתקשרות ארוכת טווח.

ב.

נוהל בכתב המפרט את היערכותו של המציע לתקלות והעמדת רכב/נהג חילופיים.

ג.

פירוט של מסלול איסוף הדגימות המתוכנן ע"י המציע הכולל את מספרי הכבישים ושמות
הצמתים אותם יעבור במסלול האיסוף.

ד.

אישורים בתוקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 0926-המעידים כי
המציע:

)0

מנהל את פנקסי החשבונות וכל הרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה
ועפ"י חוק מס ערך מוסף;

)7

נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן
מס לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף;

ה.

תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.0926-

ו.

כל מסמכי המכרז כשהם מלאים ,חתומים ע"י המציע ומאומתים לפי הנדרש .חתימת
המציע כאמור ,תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כל הנאמר במסמכי המכרז והסכים
לתנאים האמורים בהם.

ז.

ערבות בנקאית.

ח.

במידה והמציע הינו תאגיד:
)0

העתק תעודת רישום תאגיד המציע או אישור עו"ד או רו"ח בדבר שם תאגיד,
תאריך רישומו ברשם החברות ומספר הרישום.

)7

תקנון מעודכן של התאגיד המציע.

)3

אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה אצל המציע וכן אישור כי החותמים על
מסמכי המכרז בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו הרשאים לחייבו
בחתימתם (בנוסח המופיע בנספח ד' לעיל).

.79

המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  ,21.2.102/בשעה .21:00

.31

ההצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע ככתבה וכלשונה למשך  91יום ממועד הגשתה .במקרה
ובמהלך התקופה הנקובה בסעיף זה יחזור בו המציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה
שהיא ,תהא המועצה רשאית לראות את ההצעה כמבוטלת ולחלט את הערבות הבנקאית המצוינת
בסעיף  32להלן ,ללא צורך בהוכחת נזק ,כפיצוי מוסכם בגין הפרת התחייבותו ,בהתאם להצעה.

.30

המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי קבלת הצעתו ותשיב לו את הערובה
שנמסרה על ידו במסגרת הצעתו .המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהמועצה.

.37

הצעות תוגשנה על גבי מסמכי המכרז בלבד .אין להכניס כל תוספת ,שינוי או הסתייגות באיזה
ממסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים ,במכתב נלווה או בכל דרך אחרת .כל תוספת ,שינוי או
הסתייגות כאמור ,יהיו חסרי תוקף כלפי המועצה.

.33

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז ויחתום על גבי כל עמוד ממסמכי המכרז.
המציע יצרף  3עותקים (אחד מהם לא כרוך) של מסמכי המכרז ,חתומים על ידו כאמור ,לרבות
הזמנה זו ,למעטפה סגורה ויגישם לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,בדרך החורש  4ביהוד עד
למועד האחרון להגשת ההצעות ,כאמור לעיל.

.34

כל הבהרות/תוספות/שינויים כאמור בסעיף  02לעיל ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בהליך
זה.

הערבות הבנקאית וחילוטה

.32

להבטחת התחייבויות המציע עפ"י הצעתו ,יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית
לפקודת "מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)" בסך ( 21,111חמישים אלף) ₪
בתוספת מע"מ ,בנוסח המצורף כנספח ו' להזמנה זו .הערבות תעמוד בתוקפה למשך  91ימים
ממועד הגשת ההצעה.

.36

ההצעה תישאר בתוקף ,על כל פרטיה ,למשך  91ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות .חזר בו
המציע מהצעתו או לא קיים תנאי מתנאיה ,רשאית המועצה לחלט את הערבות כפיצוי מוסכם
מראש וללא הוכחת נזק ,מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה.

בחירת ההצעה/ההצעות הזוכות

.32

המועצה תבחר את ההצעה/הצעות הזוכות בהתאם לקריטריונים הבאים :המחיר המוצע (;)21%
טיבו של נוהל האיכות אצל המציע ( ;)41%טיבן של המלצות לקוחות המציע והתרשמות מהמציע
והצעתו (.)01%

אחריות המציע להצעתו

.37

המועצה איננה נושאת בכל אחריות להוצאות ו/או לנזקים כל שהם שייגרמו למציע בקשר עם
הצעתו במסגרת המכרז .המציע לבדו יהיה אחראי לבצע את כל הבדיקות לשם הגשת הצעתו והיא
תוגש על אחריותו בלבד.

.39

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למועצה  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון
ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

הודעות נציגות ושיפוט

.41

המציע יציין את פרטיו כאמור בטופס ההצעה נספח א' .ואלה יחייבו אותו לצורך הצעתו זו.

.40

הודעות תשלחנה בדואר רשום או בפקסימיליה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו
הגיעה ליעדה ,תוך  27שעות ממועד המשלוח .הודעה שנשלחה בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה
ליעדה ,תוך יום עבודה ממועד המשלוח ,ובלבד ששולח ההודעה יידע בשיחה טלפונית את מקבל
ההודעה על משלוח הפקסימיליה ,בתוך  74שעות ממועד משלוחה.

.47

מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם המכרז והצעת המציע יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז
תל-אביב-יפו.
בכבוד רב,
מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)

נספח א' :מפרט טכני

דרישות בסיסיות להובלת דוגמאות החלב:
.0

כל ההובלה תבוצע בתנאי קירור ( )0-4 ° Cמרגע איסוף הדגימות בנקודות האיסוף ועד למסירתן
ליעדן במעבדה המרכזית בקיסריה.

.7

במידה ותידרש הובלה בקירור מהמעבדה המרכזית לנקודות האיסוף תופעל מערכת הקירור
מיידית עם איסוף הדוגמאות בקיסריה.

.3

נפח ההובלה הנדרש הוא עבור  711ארגזים (גודל .)04X37X44

.4

מערכת הקירור תצויד במערכת בקרה למדידה ורישום רציף של טמפרטורה .כמו כן תכלול
המערכת גם אמצעי התראה לאיתור חריגות ותקלות במהלך האיסוף .דו"ח בקרה על
הטמפרטורה במקררים בנקודות האיסוף וטמפרטורת ההובלה במהלך האיסוף יימסר למנהלת
המעבדה המרכזית בסיום כל נסיעה.

.2

כיול המערכת למדידת הטמפרטורה ברכב ההובלה יבוצע אחת לשנה במעבדה מוסמכת .מסמך
המאשר ביצוע בדיקה זו ותוצאותיה יוגש למנהלת המעבדה המרכזית בהתאם בתחילת העבודה
ומידי שנה.

.6

רכב ההובלה ינוקה באופן יסודי מידי יום לפני התחלת האיסוף ולא יבוצע בו כל איסוף במקביל
של כל חומר אחר ,שאינו מוגדר בתנאי החוזה ואינו בידיעת ובהסכמת מנהלת המעבדה המרכזית.

.2

רכב ההובלה חייב להיות רכב יעודי להובלת מזון בקירור ומכך מובן כי עומד הוא בכל תנאי
הרישוי והתעבורה של מדינת ישראל.

.7

בעת תקלה כל שהיא המונעת את איסוף הדוגמאות כנדרש באחריות הבלעדית של המוביל לדאוג
לרכב חלופי תקין בהתאם למלוא הדרישות דלעיל .יש להודיע מיידית למנהלת המעבדה על כל
תקלה באיסוף והובלת הדוגמאות למעבדה המרכזית.

.9

הדוגמאות יובלו בארגזים ייעודיים ובמצב אנכי המבטיחים את שמירת איכות וכמות החלב
בדוגמא ומניעת זליפת או שפיכת החלב מהמבחנה.

נספח ב' :טופס הגשת הצעה
תאריך____________ :
לכבוד
המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)
רחוב דרך החורש 4
יהוד
הנדון :מכרז מס' 4/102/

הזמנה להציע הצעות לשירותי הובלת דגימות חלב
.1

אני מציע לספק למועצה שירותי הובלת דגימות חלב הכל כאמור במסמכי המכרז המצורפים להצעתי זו
(להלן – "השירותים").

.2

הנני מאשר כי הצעתי זו מוגשת לאחר שקראתי והבנתי את תנאי המכרז ואת תנאי ההתקשרות – הכל
כאמור במסמכי המכרז ,ולאחר שניתנה לי האפשרות לקבל הבהרות בכל דבר וענין הנוגע להליך זה
ולתנאי ההתקשרות ואני מוותר על כל טענת טעות ו/או אי ידיעה כלפי המועצה.

.3

רצ"ב מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים כנדרש ,בכל המקומות המיועדים לכך ,לרבות חתימה
בראשי תיבות על כתב ההזמנה ,וחתימה על כל עמוד ממסמכי המכרז.

.4

התמורה

החודשית

הנדרשת

עבור

מתן

השירותים

בהתאם

לתנאי

המכרז

היא

בסך

_____________________ש"ח (במילים )_________________________ :בתוספת מע"מ;
.5

הנני מצרף ערבות בנקאית שקלית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד בסך ( ₪ 55,555חמישים אלף )₪
לפקודת "מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)".

.6

ידוע לי ואני מסכים ,כי המועצה רשאית להתקשר עם מציע אחד או מספר מציעים ו/או לבטל את
המכרז נשוא הזמנה זו מכל סיבה שהיא ו/או לא לקבוע זוכה כלל ו/או לקיים הליך חדש של מכרז ,ו/או
לנהל מו"מ עם המציעים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.7

ידוע לי כי הצעתי זו תהא בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  05ימים מעת הגשתה ,וכי לא אוכל
לבטל הצעתי בתקופה זו.

.8

אני מתחייב לחתום על ההסכם נספח ג' בתוך  7ימים מיום קבלת דרישת המועצה לעשות כן.

שם המציע________________________________________________________ :
כתובת המציע______________________________________________________ :
טלפון ___________________ :פקסימיליה___________________ :
מס' ת.ז / .מס' תאגיד___________________ :
שמות מורשי החתימה________________ , _________________ :
תאריך__________________ :
_________________
חתימה וחותמת המציע

אימות החתימות ע"י עורך דין
הנני מאשר בזאת כי המציע החתום מעלה חתם בפני היום וכי החתימות דלעיל הן חתימותיהם של
ה"ה_________ ,נושא ת.ז _________.ושל ה"ה_________ ,נושא ת.ז,___________ .
שחתימתו/חתימותיהם בתוספת חתימת התאגיד _______________ ,מחייבת את התאגיד הנ"ל.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח ג' :הסכם ההתקשרות

הסכם

שנערך ונחתם ביהוד ביום ______ לחודש _____ 2517

בין:

מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)
דרך החורש 4
יהוד
(להלן " -המועצה")
מצד אחד

לבין:

____________________
____________________
(להלן" - :הקבלן")
מצד שני

הואיל:

והמועצה היא חברה לתועלת הציבור לה נתונות סמכויות לפי חוק תכנון משק החלב בישראל,
התשע"א –  2511והיא פועלת בהתאם להוראותיו;

הואיל:

והמועצה קיימה הליך הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי הובלת דגימות חלב בקירור
ממחלבות ברחבי הארץ למעבדה מרכזית בקיסריה (להלן – "השירותים") במסגרת מכרז מס'
( 4/2517להלן – "המכרז");

והואיל:

ולקבלן יש את היכולת ,הידע ,הניסיון ,הכישורים ,האמצעים וכל האישורים והרישיונות הנדרשים
על פי חוק ,המיומנות וכוח העבודה המקצועי הנדרש כדי לספק למועצה את השירותים ,ברמה
מקצועית גבוהה ,ביעילות ובדייקנות ,הכל בהתאם להוראות הסכם זה להלן;

והואיל:

והקבלן הגיש הצעתו למכרז כמפורט במסמכי ההצעה המצורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד
הימנו ומסומנים נספח א' (להלן" -ההצעה") והמועצה הכריזה על הצעת הקבלן כהצעה זוכה;

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

כללי
.01

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .כותרות ההסכם מובאות לצורכי
נוחיות בלבד ,ולא תינתן להן משמעות פרשנית כלשהי.

.00

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה ו/או במכרז לבין האמור בהסכם זה ,יגברו הוראותיו
של הסכם זה.

.07

להסכם זה מצורפים הנספחים כדלקמן שיהוו חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א' – ההצעה;
נספח ב' – הערבות;

תקופת ההסכם

.03

הסכם זה נעשה לתקופה של שלושים וששה חודשים שתחילתם ביום ___________ וסיומם
ביום __________ (להלן – "תקופת ההתקשרות") .למועצה נתונה האופציה להאריך את
תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות  07חודשים נוספים כל אחת (להלן " -תקופות
ההארכה") .הודעה מטעם המועצה על מימוש כל תקופת הארכה תימסר לא יאוחר מ 31 -יום
לפני תום תקופת ההסכם או תקופת ההארכה הקודמת ,לפי הענין.
בתקופת ההארכה יחולו הוראות הסכם זה במלואן.

.04

הזכות למועצה להביא הסכם זה ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לידי סיום בהודעה שתתן
לקבלן לפחות  071יום מראש ,ולא תהא לקבלן כל טענה או דרישה בענין זה ,למעט זכותו לקבלת
התמורה עבור עבודה שביצע בפועל.

הצהרות הקבלן והתחייבויותיו

.02

הקבלן מצהיר כי מתקיימים בו תנאי המכרז וכי יש לו את היכולת ,הידע ,הניסיון ,הכישורים,
האמצעים וכל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי חוק ,המיומנות וכוח העבודה המקצועי
הנדרש כדי לספק למועצה את השירותים ,ברמה מקצועית גבוהה ,ביעילות ובדייקנות ,הכל
בהתאם להוראות הסכם זה להלן.

.06

הקבלן מתחייב לספק למועצה את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,ביעילות ובמסגרת לוחות
הזמנים וההנחיות כפי שתקבע המועצה או כל מי מטעמה.

השירותים

איסוף והובלת דגימות חלב

.02

א.

הקבלן יאסוף דגימות חלב מנקודות האיסוף המפורטות במסמכי המכרז (ובהתאם
לתוצאות המכרז) (להלן – "נקודות האיסוף") זאת ,מדי יום בשבוע ,למעט ערבי חג ושבת,
ולרבות מוצאי שבת וחג.

ב.

הקבלן יקבל במעבדה ארגזי דגימות חלב ריקים יוביל אותן ויפזר אותן בנקודות האיסוף
במקביל לאיסוף הדגימות החדשות.

ג.

הקבלן יאסוף ויוביל בקירור מידי יום עד  711ארגזי דגימות בגודל של 32x44x14ס"מ
בהובלה בקירור בטמפרטורה שבין  0ל 4-מעלות צלזיוס עם מתקן המאפשר רישום שוטף
של הטמפרטורה ,הכל בהתאם לתנאים שפורטו במפרט הטכני שבמסמכי המכרז וביתר
הוראותיו.

ד.

הקבלן יתחיל באיסוף הדגימות מידי יום לא לפני השעה  70:11בערב ,וימסרן למעבדה לא
יאוחר מן השעה  2:11ביום שלמחרת .יודגש :על הדגימות להיאסף מידי יום ,בזמנים
הנקובים לעיל .לפיכך ,על הקבלן להיערך לחלופות מתאימות בכל מקרה של תקלה ברכב,
בציוד או במחסור בכֹח אדם ,תהיה לכך הסיבה אשר תהיה.

ה.

בכל נקודת איסוף יהיה על הקבלן לאסוף ולהוביל את כל הדגימות המצויות במקרר
בנקודת האיסוף בעת האיסוף.

ו.

הקבלן ידאג לרמת ניקיון ובטיחות הובלה שתעמוד בסטנדרט של הובלת מזון.

ז.

איסוף והובלת הדגימות יעשה ע"י הקבלן בלבד ובאחריותו ולא ע"י אחר מטעמו.

התמורה
.07

בתמורה להספקת השירותים ,בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ,תשלם המועצה לקבלן
סכום קבוע וסופי בסך _______________ (בהתאם לתוצאות המכרז) בתוספת מע"מ כחוק,
לכל חודש .בגין כל הוספת/גריעת נקודות איסוף לעומת נקודות האיסוף שפורטו במכרז ומסלול
האיסוף שהגיש הקבלן כחלק מהצעתו למכרז ,יתווסף/יגרע מן התמורה האמורה סך /₪ 7.23ק"מ
בתוספת מע"מ כחוק.

.09

סכומי התמורה החודשית וסכום התוספת/גריעה לק"מ יהיו צמודים לשינוי שיחול בתחשיבים
המופיעים במחירון רכב ואחזקתו של חשב מערכות מידע בע"מ ,ביחס למשאית להובלת חלב ,או
לחלופין לכל מקור אמין אחר המשקף נאמנה את השינויים בעלויות ההובלה ,כפי שתקבע
המועצה .בהתאם לכך ,מדד הבסיס במועד פירסום מכרז זה עומד ע"ס /₪ 7.62ק"מ ללא מע"מ.
המחירים יעודכנו מדי רבעון.

.71

התשלום עבור הספקת השירותים יעשה חודשית כנגד חשבונית מס כחוק שיגיש הקבלן למועצה
ובה יפרט את מספר ההובלות שביצע בחודש החולף .המועצה תשלם לקבלן את התמורה בתנאי
שוטף  61 +יום.

.70

המועצה תהא רשאית לנכות מכל תשלום כאמור מס במקור ,אלא אם ימציא הקבלן ,מראש,
אישור חוקי ותקף מרשויות המס בדבר פטור מניכוי המס במקור כאמור.

.77

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לעכב ו/או לקזז סכומים ,אשר יגיעו לה עקב
נזקים ,שנגרמו או שיגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י הקבלן.

.73

הקבלן ישא בכל חבות בקשר עם קבלת התמורה ,לרבות חבות במס ובתשלומים למי מעובדיו ו/או
ספקיו ו/או מי מטעמו.

היעדר יחסי עובד-מעביד

.74

היחסים בין הצדדים הם יחסי קבלן ומזמין שירות עצמאי ולא מתקיימים ולא יתקיימו בין
המועצה או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,בכל תקופת ההתקשרות
ותקופת ההארכה ,לפי העניין ,ו/או עם סיומם ,יחסי עובד-מעביד ,על כל הכרוך והנובע מכך.

.72

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק
שיגרם לה כתוצאה מהעלאת טענה כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין המועצה לבין הקבלן ו/או
מי מטעמו.

.76

הקבלן מתחייב לדאוג להפריש לעצמו את כל ההפרשות המתחייבות על פי כל דין מן התמורה,
לרבות הפרשות כנדרש לביטוח לאומי ,לרשויות המס ,לקרנות סוציאליות וכד'.

אחריות לנזקים

.72

הקבלן לבדו ישא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרמו ,ללא יוצא
מהכלל ,לאדם ו/או לגוף ו/או לחי ו/או לצומח ו/או לרכוש ו/או לכל צד ג' שהוא ,עקב מעשה או
מחדל ,של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,ו/או בקשר עם הספקת השירותים עפ"י הסכם
זה ו/או במהלכם.
למען הסר ספק ,מובהר כי הקבלן יהיה אחראי גם לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות
הסכם זה.

.77

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה ,עם דרישתה
הראשונה ,בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה על ידי צד ג' כלשהו בשל נזקים שנגרמו לו
כתוצאה ו/או בקשר עם מתן השירותים עפ"י הסכם זה.

ביטוח

.79

הספק מתחייב לערוך ולקיים במשך תקופת הסכם זה ,על חשבונו ,ביטוחים מתאימים כמקובל
בעסקים מסוג עסקו לענין אחריות מקצועית ,חבות מעבידים ,ביטוחים מתאימים לרכב וכל
ביטוח נוסף שיש בו כדי לבטח עניינים הנתונים לאחריותו של הקבלן כלפי המועצה עפ"י הסכם
זה .הביטוח יחול על כל נזק מכל סוג שהוא העלול להיגרם ,ללא יוצא מהכלל ,לאדם ו/או לגוף
ו/או לחי ו/או לצומח ו/או לרכוש ,כתוצאה ממתן השירותים ו/או בקשר עמם.

.31

הקבלן ימציא למועצה עותק מהביטוחים האמורים ,וכל מסמך או אישור נוסף בקשר לכך ,לפי
דרישת המועצה.
ערבות

.30

להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם לחוזה זה ,ימציא הקבלן למועצה במעמד חתימת
הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה ,בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה ,על
סך  ₪ 21,111צמודה למדד המחירים לצרכן שתהא בתוקף כל תקופת ההסכם.

.37

המועצה תהיה זכאית לדרוש את מימוש הערבות במקרה של הפרה יסודית של ההסכם ע"י
הקבלן או במקרה של הפרת ההסכם שלא תוקנה ע"י הקבלן בתוך תקופה הארכה ובלבד שנמסרה
לו דרישת המועצה לעשות כן.

.33

סכום הערבות יחשב כפיצוי מוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק ,אך מובהר כי לא יהיה בחילוט
הערבות כדי למנוע מהמועצה לתבוע מהקבלן סעדים נוספים לפי הסכם זה ולפי דין.

שונות

.34

עם סיום ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,ישיב הקבלן כל ציוד ,רכוש ומסמך של החברה שימצא
ברשותו או בשליטתו.

.32

הסכם זה מכיל ,מגלם ,ממצה ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים ,שעניינם אספקת
שירותים למועצה על ידי הקבלן .אף צד לא ישמע בטענה בדבר הבטחות ,ערובות ,מצגים או
הסכמות שבעל פה ,אשר אינם באים לידי ביטוי בהסכם.

.36

כל שינוי בהסכם זה לא יחייב את הצדדים ,אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים.

.32

הקבלן אינו רשאי להעביר זכויותיו וחובותיו מכוח הסכם זה ,או כל חלק מהן.

.37

הקבלן מתחייב שלא לפעול באמצעות קבלני משנה במתן שירותים ,אלא אם נתנה לכך המועצה
את הסכמתה בכתב ומרא ,ובכל תנאי הקבלן ישא באחריות הבלעדית לכל הפעולות והשירותים
שיינתנו למועצה בקשר עם הסכם זה.

.39

המועצה תהא רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לספק כל סכום אשר חייב לה הספק
בהתאם להוראות הסכם זה.

.41

כתובות הצדדים הינן כאמור בכותרת להסכם זה .כל הודעה שתישלח מאחד הצדדים למשנהו על
פי הכתובת האמורה ,תחשב כאילו הגיעה ליעדה כעבור שלושה ימים מיום המשלוח ,אם נשלחה
בדואר רשום ,או במועד מסירתה ,אם נמסרה ביד ,או במועד העברתה ,אם הועברה בפקסימיליה
או בדוא"ל ובלבד שהגעתה אושרה טלפונית.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
המועצה

______________________
הקבלן

נספח א' להסכם
הצעת הקבלן

נספח ב' להסכם

נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)
דרך החורש 4
תאריך______________ :

יהוד-מונוסון

א.נ,.
הנדון :כתב ערבות

על פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשת") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל
סכום עד לסך של ( /0,000שבעים אלף) ( ₪להלן "קרן הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים
מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,אשר תדרשו מאיתנו וזאת בקשר
למילוי כל התחייבויות המבקשת כלפיכם על פי הסכם מיום ________ .
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע
אלינו ,ללא תנאי ,מבלי שתדרשו לבסס או לנמק את דרישתכם ובלבד שמסרתם את דרישתכם במקום
ובמועדים המפורטים להלן.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
בכתב זה:
""מדד"  -מדד המחירים לצרכן (כללי) מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד האחרון שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן " -המדד
החדש") עלה לעומת מדד חודש מאי ( 7102להלן – "מדד היסודי") יוגדל סכום קרן הערבות בסכום השווה
למכפלת המדד החדש בסכום קרן הערבות כשהוא מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ______________ ועד בכלל .דרישה שתגיע אלינו אחרי ______________
לא תענה .לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו תעשה על ידי המוטבים על פיה והתשלום על פיה בין אם לכולם ובין אם לאחד
מהם יחשב כתשלום כדין ועל פי ערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

_________________
חתימת הבנק

נספח ד' :אישור תאגיד – אימות חתימה
לכבוד
מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' 4/102/
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח ______________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.
.1

שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם של תאגידים מסוגו.____________________ :

.2

סוג ההתארגנות.____________________ :

.3

תאריך הרישום.____________________ :

.4

מספר מזהה.____________________ :

.5

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות נוספות כגון תוספת
חותמת ,אם יהיו:

.6

.5.1

____________________.

.5.2

____________________.

.5.3

____________________.

מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות) ,תשל"ו 1076-וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על ידי שלטונות מס הכנסה
ומע"מ.

בכבוד רב,

____________________
שם מלא

____________________
מס' רישיון עו"ד/רו"ח

__________________________
כתובת

____________________
חתימה וחותמת

____________________
טלפון

נספח ה' :תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים
על המציע לצרף להצעתו את ההתחייבות הבאה חתומה כנדרש על ידו:
אני החתום מטה ___________________ ,ת.ז ,_______________ .משמש אצל המציע
__________________ (להלן" :המציע") .אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי .אני מאשר
שקראתי את מסמכי המכרז ,ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה ,מציע את שירותי המציע לביצוע
השירותים נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונה המלאה
של המועצה.
הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת והמציע מקיים את כל חובותיו בעניין זכויות
העובדים על פי חוקי העבודה ,צווי הרחבה ,הסכמים קיבוציים כלליים וספציפיים לענף הניקיון ובמיוחד את
האמור בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז –  ,1057אשר אושר על
ידי שר התעשייה והמסחר והוחל על כלל העובדים והמעבידים בישראל החל מיום .1.1.2558
הריני לאשר כי השכר שישולם ע"י המציע לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ ___  ₪לשעה.
עלות השכר למעביד לשעת עבודה ,כולל כל המרכיבים הקבועים בחוק ,לא תפחת מ _______  ₪לשעה.
מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע דלעיל ,מתחייב המציע לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו
במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה תש"יט,

1050

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

1051

חוק דמי מחלה תשל"ו

1076

חוק חופשה שנתית תשי"א

1055

חוק עבודת נשים תשי"ד

1054

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

1065

חוק עבודת הנוער תשי"ג

1053

חוק החניכות תשי"ג

1053

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א

1051

חוק הגנת השכר תשי"ח

1058

חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג

1063

חוק שכר מינימום תשמ"ז

1087

חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח

1088

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה

1005

(כולל חוק בריאות ממלכתי)
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים /התפטרות

2551
2551

1001

חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון
למתן שירות לקטינים
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א

ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו/או אם המציע יסרב לחתום
על ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המזמין ,יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות אשר צורפה
להצעה.

תאריך___________________________ :

שם________________________ :

חתימה וחותמת____________________ :

אישור עו"ד /רו"ח (במקרה של תאגיד)

אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח ____________________ ,מרח' _____________________ ,מאשר בזה כי
המציע המפורט לעיל קיים ,פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על
פי מסמכי היסוד של המציע.

חתימה וחותמת_______________ :

תאריך_____________________ :

שם_______________________ :

נספח ו' :נוסח ערבות בנקאית

מכרז מס' 4/102/
לכבוד
מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)

הנדון :ערבות מס' ____________________

לבקשת __________________ (להלן – "המציע") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם ,ללא תנאי ,לסילוק כל סכום
עד לסך של ( ₪ 55,555חמישים אלף ( )₪להלן – "סכום הערבות") .לסכום הערבות יתווספו הפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר מדד הבסיס הינו
המדד הידוע במועד הוצאת כתב ערבות זה והמדד הקובע הינו המדד הידוע בעת דרישת התשלום מכוח כתב
ערבות זה (להלן – "הפרשי הצמדה") ,אשר תדרשו מאת המציע ,בקשר עם הזמנה להציע הצעות להספקת
שירותי הובלת דגימות חלב.
ערבות זו תהיה בתוקף למשך  05יום ממועד הוצאתה ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים
מקבלת דרישתכם בכתב עפ"י הפרטים להלן ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ,ובלבד שדרישתכם
נמסרה לנו ,כאמור ,כשהערבות בתוקף.
ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו וכתובתו כלהלן:
שם הבנק______________________________ :
מס' הבנק ומס' הסניף______________________ :
כתובת סניף הבנק________________________ :

______________________

______________________

תאריך

שם מלא

______________________
חתימה וחותמת

