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 הזמנה להציע הצעות לרכישת אבקת חלב כחוש לשם ייצואה מישראל


ושיווק ייצור בישראל החלב -המועצהלענף )צ"חל) ( המועצה"-להלן מזמינהבזאת"(
מתוצרתישראל  – SMPEXTRA GRADE)הצעותלרכישתאבקתחלבכחושכשרה

Spray Dry LH( ( אבקת החלב"–להלן ל"לשםייצואהלחו"( יוצרהע. י"אבקתהחלב
)חברתתנובה תנובה"–להלן ועלאחריותהוהיאמאוחסנתבמחסניה"( ביצועהרכישה.

.יעשהמולתנובה,וייצואאבקתהחלב


כמות אבקת החלב הכוללת המוצעת .1  311: בשקיםשל  "ק83טון  חלב)"ג
 (.כשרותמהדרין"חלבישראל)"ג"ק83טוןבשקיםשל311ו(כשרה"ישראל

;חודשים81חיימדף,/107818החלמחודש:תאריךהייצור :נתונים טכניים .2
אישוריאיכות,תעודותכשרות,אנליזה,לאבקתהחלביצורפומפרטטכני

(HACCAP,ISO,GMP),מציעיםשיבקשולבררפרטים.ט"ותעודתשו
ל"ניםהטכנייםיוכלולעשותכןבדואנוספיםביחסלנתו

yehieln@tnuva.co.il(.יחיאלבתנובה)15-/601680אובפקס    
 

.FOB ISRAEL בלטון"דולרארה8,6/3:(כשרה)מחיר אבקת החלב .3
 .FOB ISRAEL ןבלטו"דולרארה31/,8:(מהדרין.כ)מחיר אבקת החלב       

 

.טון81: כמות מינימום למציע .4
 

,יום31המכירהתתבצעבשיטתכלהקודםזוכהבמשךתקופהשל:המכירה .5
לעיל8אועדלמכירתכלהכמותהנקובהבסעיף עדלהודעתהמועצהעל, או

:באופןהבא,לפיהמוקדםמביניהם-לפישיקולדעתה,הפסקתההליך
–עלגביטופסהצעהלרכישתאבקתחלבאךורקישהתוגשנההצעותלרכ.א

ב"רצ .'נספח א לכתובת. אלקטרוני דואר באמצעות תוגשנה הצעות
 aviva@milk,org.il.

.ב מיום החל תוגשנה 85ההצעות   פברואר  עסקים8181לחודש בימי
הצעה(.שעוןישראל)88:11עדלשעה,(חגשאינםערבישבתאו)בישראל

.תחשבכאילוהתקבלהביוםהעסקיםהבא88:11שתתקבללאחרהשעה
עסקים.ג יום באותו שהתקבלו ההצעות מבין כמות, את תקבע המועצה

זאת מציע כל שירכוש החלב אבקת להצעתו, בהתאם של. היקפן עלה
יוםעליתרתהכמותהכו באותו ללתהמוצעתההצעותשהתקבלו יקבעו,

.הכמויותשירכושכלמציעלפיחלקוהיחסי
עת.ד בכל ההליך להפסקת לזכותה בכפוף להודיע, רשאית תהיה המועצה

"(.הודעת הרכישה"–להלן)למציעעלכמותאבקתהחלבשירכוש

mailto:yehieln@tnuva.co.il
mailto:aviva@milk,org.il


 

 

 


:תשלום התמורה .6

עסקיםמקבלתהודעתהרכישה.א בתוךשלושהימי בהישלםהמציעלתנו,
) הרוכש"-להלן "( של בשיעור כמות81%מקדמה עבור התמורה מסך

הרכישה בהודעת הנקובה החלב אבקת סכום. את מציע שילם לא
.תפקעהצעתומאליהותהיהמשוללתכלתוקף,המקדמה

שלSHIPPING DECLARATIONיתרתהתמורהתשולםלתנובהכנגד.ב
 החלב אבקת מסירת את המאשר הטענתהלפני)תנובה משלח( לידי

.מטעמושלהרוכש
 .יבוצעלידיתנובה,עלכלהכרוךבכך,תשלוםהתמורה.ג



הטענת אבקת החלב וייצואה .7 הכנתאבקתהחלבלייצוא: הטענתה, הובלתה,
יתנובהבתיאוםעם"תבוצעע,למימטעמושלהרוכש(FOB)ותיאוםמסירתה

:מבלילגרועמןהאמורלעיל.הרוכש
.א בתוך לישראל מחוץ אל לייצאאתאבקתהחלב יום01הרוכשמתחייב

פלאייחשבוכייצואלצורך"לענייןזהשטחיהרש.מקבלתהודעתהרכישה
.הליךזה

לתנובה.ב למסור מתחייב הרוכש דרישתה, לפי הספנות, חברת פרטי את
לייצאאתאבקתהחלב7ו אומשלחשבאמצעותםבכוונתו או7וכלפרטו,

.מסמךנוספיםשתדרושלענייןייצואאבקתהחלב
על.ג תוטען מכולה-אבקתהחלב מחברתהספנות7גבי תנובה ,ותשתמשוך

.להרוכשבנמלהייצואידהלמימטעמוש-תובלותימסרעל
באחריותהרוכשלדאוגלהספקתמכולותהעומדותבדרישותהאיכותשל.ד

מזון לייצוא בישראל הוטרינריים השירותים ע. אושרה שלא י"מכולה
הרוכש,השירותיםהוטרינרייםכמכולהראויהלמזוןוייאסרהשימושבה

 .תפעוליחויבבהוצאותהביטוללרבותהובלהיבשתיתוהוצאות



חתמורת"רוכששלאיעמודבהתחייבויותיותחולטהמקדמהששילםע.1
.הרכישהכפיצוימוסכםללאהוכחתנזק



.תהאשלתנובה,האחריותהבלעדיתלטיבהוהתאמתהשלאבקתהחלב.0


למציע.81 שיגרמו לנזקים אחריות בכל תישא לא כתוצאה7המועצה לרוכש
.אינםבשליטתההישירהאותקלותש7מעיכוביםו



זכותה.88 על שומרת המועצה עת, בכל ו, זה הליך תנאי7להפסיק לשנות או
.לפישיקולדעתההבלעדיולמציעלאתהיהכלטענהבענייןזה,מתנאיו



מדורמכרזים–www.milk.org.il:עדכוניםיועברובאתרהמועצה.88


,בכבודרב


 (צ"חל)-מועצהלענףהחלבבישראלייצורושיווק


 
 
 



 

 

 
 
 

 הצעה לרכישת אבקת חלב כחוש לשם ייצואה מישראל -' נספח א
 

הח7אני "ו חברה7משפחה+שם)מ (שם .(פ.ח.7ז.ת)_________________
 ____________________ שמעננו בזאת7מגיש_______________________ ים

לרכישתאבקתחל7הצעתי SMP – Spray Dry LH)בכחושמתוצרתישראלנו בהתאם(
 שפרסמתם הצעות להציע )להזמנה ההזמנה להציע הצעות"–להלן כחלק"( המצורפת

.'בלתינפרדמהצעהזוכנספחא


 *:ים לרכוש/ו מבקש/כמות אבקת החלב הכוללת שאני .1

 כשרה.  (טון81מינימום)* .טון_______________

 כשרות מהדרין.  (טון81מינימום)* .טון_______________

 _________________: יעד המשלוח

____________פקס_______________;:טל:דרכי תקשורת .2

:ל"דוא 


:כדלקמן,אנומאשריםומתחייבים

בכליוםתקבעואתהכמותשירכוש;המכירהתתבצעבשיטתכלהקודםזוכה .8
תקבעו,ההצעותעליתרתהכמותהמוצעתלמכירהכלמציעואםיעלההיקף

.אתהכמויותשירכושכלמציעלפיחלקההיחסישלהצעתו
תחשבכהצעה,ביוםעסקיםבישראל88:11הצעהשתגיעלמועצהלאחרהשעה .8

.שהוגשהביוםהעסקיםשלאחריו
תנובה"–להלן)אנומתחייביםלשלםלידיחברתתנובה .5 אתהתמורהעבור"(

הרכישה בהודעת ידיכם על אושרה שרכישתה החלב אבקת לתנאי, בהתאם
ההזמנה . אםלאנשלםמקדמהבסךהשווהל כי לנו מהתמורה81%–ידוע

הרכישה הודעת מקבלת עסקים ימי שלושה הצעתנו בתוך מאליהן יפקעו
מבלישתהיהלנוכלטענהאו,והודעתהרכישהוהןתהיינהמשוללותכלתוקף

מטעמכםדריש מי כל כלפי או כלפיכם ה לפי; התמורה יתרת נשלםאת לא
ההזמנה תנאי סכום, את ולחלט עמנו ההתקשרות את לבטל רשאים תהיו

.המקדמהכפיצוימוסכםללאהוכחתנזק
,כלהכרוךבענייניםהטכנייםהנוגעיםלאבקתהחלבהנרכשתולביצועהייצוא .8

.יבוצעמולתנובהבלבדועלאחריותה
.האחריותהבלעדיתלטיבהולהתאמתהשלאבקתהחלבתהאשלתנובה .3
כתוצאהמעיכוביםו .6 לנו אחריותלנזקיםשיגרמו או7המועצהלאתישאבכל

.אובענייניםשאינםבאחריותה,תקלותשאינםבשליטתההישירה



______________________________________________________
 פ.ח./ז.ת' מס          שם חברה/משפחה+שם          תאריך      

 


