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 הזמנה להציע הצעות לרכישת אבקת חלב כחוש לשם ייצואה מישראל
 

מזמינה בזאת הצעות "( המועצה" -להלן ( )צ"חל) - המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק

( EXTRA GRADE SMP – Spray Dry LH)ישראל לרכישת אבקת חלב כחוש כשרה  מתוצרת 
 –להלן )י חברת תנובה "אבקת החלב יוצרה ע. ל"לשם ייצואה לחו"( אבקת החלב" –להלן )
יעשה מול , ביצוע הרכישה וייצוא אבקת החלב. ועל אחריותה והיא מאוחסנת במחסניה"( תנובה"

 . תנובה

 .כשרות מהדרין -ג  "ק 52 טון  בשקים של 215:  וצעתכמות אבקת החלב הכוללת המ .1
 

לאבקת החלב ; חודשים 02חיי מדף 1585102החל מחודש : תאריך הייצור :נתונים טכניים .2

, (HACCAP ,ISO ,GMP)אישורי איכות , תעודות כשרות, אנליזה, יצורפו מפרט טכני
מציעים שיבקשו לברר פרטים נוספים ביחס לנתונים הטכניים יוכלו לעשות . ט"ותעודת שו

    (.    יחיאל בתנובה) 6926598-10או בפקס  yehieln@tnuva.co.ilל "כן בדוא
 

 . ISRAEL  FOB ב לטון"דולר ארה   0,011:  מחיר אבקת החלב .0
 

 . טון 52: מינימום למציע כמות .5
 

או עד , יום 21המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה במשך תקופה של : המכירה .2
לפי , או עד להודעת המועצה על הפסקת ההליך, לעיל 0למכירת כל הכמות הנקובה בסעיף 

 : באופן הבא, לפי המוקדם מביניהם -שיקול דעתה 
 

 .'נספח א –על גבי טופס הצעה לרכישת אבקת חלב  אך ורקהצעות לרכישה תוגשנה  .א

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

שאינם ערבי )בימי עסקים בישראל  5102לחודש יולי  05ההצעות תוגשנה החל מיום   .ב
 05:11הצעה שתתקבל לאחר השעה (. שעון ישראל) 05:11עד לשעה , (שבת או חג

 .תחשב כאילו התקבלה ביום העסקים הבא
 

המועצה תקבע את כמות אבקת החלב , מבין ההצעות שהתקבלו באותו יום עסקים .ג
עלה היקפן של ההצעות שהתקבלו באותו . בהתאם להצעתו, שירכוש כל מציע זאת

כמויות שירכוש כל מציע לפי חלקו יקבעו ה, יום על יתרת הכמות הכוללת המוצעת
 .היחסי

 

המועצה תהיה רשאית להודיע למציע על , בכפוף לזכותה להפסקת ההליך בכל עת .ד
 "(. הודעת הרכישה" –להלן )כמות אבקת החלב שירכוש 
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 : תשלום התמורה .6

 –להלן )ישלם המציע לתנובה , בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת הרכישה .א
מסך התמורה עבור כמות אבקת החלב הנקובה  01%מקדמה בשיעור של "( הרוכש"

תפקע הצעתו מאליה ותהיה , לא שילם מציע את סכום המקדמה. בהודעת הרכישה
 .  משוללת כל תוקף

של תנובה  SHIPPING DECLARATIONיתרת התמורה תשולם לתנובה כנגד  .ב
 .י משלח מטעמו של הרוכשליד( לפני הטענתה)המאשר את מסירת אבקת החלב 

 . יבוצע לידי תנובה, על כל הכרוך בכך, תשלום התמורה .ג
 

הובלתה ותיאום , הטענתה, הכנת אבקת החלב לייצוא: הטענת אבקת החלב וייצואה .8

מבלי לגרוע  י תנובה בתיאום עם הרוכש"תבוצע ע, למי מטעמו של הרוכש( FOB)מסירתה 
 : מן האמור לעיל

יום מקבלת  91ייצא את אבקת החלב אל מחוץ לישראל בתוך הרוכש מתחייב ל .א
 .  פ לא ייחשבו כייצוא לצורך הליך זה"לעניין זה שטחי הרש. הודעת הרכישה

או משלח 8את פרטי חברת הספנות ו, לפי דרישתה, הרוכש מתחייב למסור לתנובה .ב
תדרוש או מסמך נוספים ש8וכל פרט ו, שבאמצעותם בכוונתו לייצא את אבקת החלב

 . לעניין ייצוא אבקת החלב

תובל , ות שתמשוך תנובה מחברת הספנות8גבי מכולה-אבקת החלב תוטען על .ג
 . ידה למי מטעמו של הרוכש בנמל הייצוא-ותימסר על

באחריות הרוכש לדאוג להספקת מכולות העומדות בדרישות האיכות של השירותים  .ד
י השירותים הוטרינריים "א אושרה עמכולה של. הוטרינריים בישראל לייצוא מזון

הרוכש יחויב בהוצאות הביטול לרבות , כמכולה ראויה למזון וייאסר השימוש בה
 . הובלה יבשתית והוצאות תפעול

לרבות , באחריות הרוכש לדאוג לכול האישורים הנדרשים במדינת יעד הייצוא .ה
 .אישורים וטרינריים

 

ח תמורת הרכישה כפיצוי "המקדמה ששילם ערוכש שלא יעמוד בהתחייבויותיו תחולט  .2
 .   מוסכם ללא הוכחת נזק

 

 . תהא של תנובה, האחריות הבלעדית לטיבה והתאמתה של אבקת החלב .9
 

או 8לרוכש כתוצאה מעיכובים ו8המועצה לא תישא בכל אחריות לנזקים שיגרמו למציע .01
 .  תקלות שאינם בשליטתה הישירה

 

לפי , או לשנות תנאי מתנאיו8להפסיק הליך זה ו, בכל עת, המועצה שומרת על זכותה .00
 . שיקול דעתה הבלעדי ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין זה

 

 מדור מכרזים – www.milk.org.il:עדכונים יועברו באתר המועצה .05
 

 ,בכבוד רב               
 

 (צ"חל) -ק מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיוו          
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

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

 _________________ (שם חברה8משפחה+שם)מ "ו הח8אני

ים בזאת 8מגיש_______________________ שמעננו ____________________ .( פ.ח.8ז.ת)

בהתאם להזמנה ( SMP – Spray Dry LH)נו לרכישת אבקת חלב כחוש מתוצרת ישראל 8הצעתי

המצורפת כחלק בלתי נפרד מהצעה "( ההזמנה להציע הצעות" –להלן )להציע הצעות שפרסמתם 

 .'זו כנספח א

 .טון_______________   *:ים לרכוש/ו מבקש/כמות אבקת החלב הכוללת שאני .1
 .  (טון 52מינימום )*  
 _________________: יעד המשלוח 
 ___________: ל"דוא____________ פקס _______________;  :טל: דרכי תקשורת .2

 :כדלקמן, אנו מאשרים ומתחייבים 

בכל יום תקבעו את הכמות שירכוש כל מציע ואם ; המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה .0
תקבעו את הכמויות שירכוש כל , יעלה היקף ההצעות על יתרת הכמות המוצעת למכירה

 .של הצעתו מציע לפי חלקה היחסי

תחשב כהצעה שהוגשה , ביום עסקים בישראל 05:11הצעה שתגיע למועצה לאחר השעה  .5
 .     ביום העסקים שלאחריו

את התמורה עבור אבקת החלב "( תנובה" –להלן )אנו מתחייבים לשלם לידי חברת תנובה  .2
ידוע לנו כי אם לא . בהתאם לתנאי ההזמנה, שרכישתה אושרה על ידיכם בהודעת הרכישה

מהתמורה בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת  01% –נשלם מקדמה בסך השווה ל 
מבלי , יפקעו מאליהן הצעתנו והודעת הרכישה והן תהיינה משוללות כל תוקף הרכישה

לא נשלם את יתרת ; ו כל טענה או דרישה כלפיכם או כלפי כל מי מטעמכםשתהיה לנ
תהיו רשאים לבטל את ההתקשרות עמנו ולחלט את סכום , התמורה לפי תנאי ההזמנה

 .  המקדמה כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק

יבוצע מול , כל הכרוך בעניינים הטכניים הנוגעים לאבקת החלב הנרכשת ולביצוע הייצוא .6
 . בה בלבד ועל אחריותהתנו

 .האחריות הבלעדית לטיבה ולהתאמתה של אבקת החלב תהא של תנובה .8

או תקלות שאינם 8המועצה לא תישא בכל אחריות לנזקים שיגרמו לנו כתוצאה מעיכובים ו .2
 .    או בעניינים שאינם באחריותה, בשליטתה הישירה

 
 

            
 פ.ח.8ז.ת' מס                    שם חברה8משפחה+שם            תאריך                       

 

 


