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 הזמנה להציע הצעות

 הובלת דגימות חלב בקירור - 0202/2מכרז 



מזמינהבזאתהצעות"(המועצה"-להלן()צ"חל)המועצהלענףהחלבבישראלייצורושיווק
להספקתשירותיםשלהובלתדגימותחלבבקירורמנקודותאיסוףברחביהארץאלהמעבדה

.010100המרכזיתבקיסריהבמסגרתמכרז

שניםלפחות3עלהמציעועלכלמישיבצעאתהשירותיםבפועללהיותבעלניסיוןמוכחשל.0

 .עלהמציעלהציגמערכתניהולאיכותבכתב,כמוכן;בהובלהבקירור



של.0 האינטרנט באתר מפורסם מהמציעים והדרישות ההליך תנאי של ומפורט מלא עותק
 .WWW.MILK.ORG.ILהמועצהבכתובת



לתיבתהמכרזיםשבמשרדיהמועצהבדרך,20:22בשעה 21//0202/הצעותתוגשנהעדליום.3
 .לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר מועד זה.עלגבימסמכיהמכרזיהוד4החורש



.4 הבהרה שאלות להגיש ניתן בכתב בלבד Aviva@milk.org.il:ל"דואלכתובת המועד.
 .20:22בשעה  02//0202/האחרוןלהגשתשאלותהבהרהמצדמציעיםיחולביום



המועצהתהיהרשאית.5 שלב, בכל ו, ו1להבהיר להוסיף ביחסלתנאי1או שינוי כל לערוך או
ל"אוביחסלדרישותמהמציעיםוהיאתפרסםאתהודעותיהבאתרהאינטרנטהנ1ההליךו

 .על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.בלבד


הזכות.6 את לעצמה שומרת המועצה לנמקאתהחלטתהל, ומבלי הבלעדי דעתה שיקול ,פי
אולקייםהליךאחרמבלישתהיהלמשתתפיםכלטענה1לבטלאתההליךנשואהזמנהזוו

אודרישה כן. כמו אולקייםהתמחרות1ציעיםומעםהמ"המועצהתהיהרשאיתלנהלמו,
 .לאחרבדיקתעמידתהמציעיםבתנאיהסף,ביניהם



ערבו.8 תצורף להצעה לפקודת ערוכה אוטונומית בנקאית בישראל"ת החלב לענף המועצה
ושיווק צ"חל)ייצור (" ₪51,111בסך ל יוםמיוםהוצאתה01-בתוקף בו. שיחזור מציע

 .תחולטערבותוכפיצוימוסכם,מהצעתואולאיקייםתנאימתנאיה



,בכבודרב

(צ"חל)רושיווקהמועצהלענףהחלבבישראלייצו





http://www.milk.org.il/
mailto:Aviva@milk.org.il
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 הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי הובלת דגימות חלב 
 2/0202' 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 לו( תאגיד היא

והיאפועלתבכפוף0100–א"התשע,מוקנותסמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלבבישראל

 .להוראותיו

האיסוף.0 מנקודות בקירור חלב דגימות הובלת שירותי להספקת הצעות בזאת מזמינה המועצה

 .לכמפורטלהלןהכ,"(השירותים"–להלן)כהגדרתןלהלןאלהמעבדההמרכזיתבקיסריה

(:"מסמכי המכרז"–להלן)המסמכיםהמפורטיםלהלןמהוויםאתמסמכיהמכרז.3

.הזמנהזו .א

 .'נספח אהדרישותלהובלתדגימותחלב–מפרטטכני .ב

.'כנספח בב"מצ,טופסלהגשתהצעהעלנספחיו .ג

 .'נספח גב"נוסחהסכםהתקשרותמצ .ד

.'כנספח דב"מצ,אישורתאגיד .ה

.'כנספח הב"מצ,תצהירבדברשמירהעלזכויותעובדים .ו

 .'כנספח וב"מצ,נוסחערבותבנקאית .ז


 תיאור השירותים

(:"המוביל"–להלן)אלההםעיקריהדבריםביחסלשירותיםשיספקהזוכהבמכרזזה

ויוביל"(תחנות האיסוף"-להלן)המוביליאסוףדגימותחלבמןהאתריםהמפורטיםלהלן.4

 בקיסריה התעשייה בפארק הנמצאת המרכזית המעבדה אל בקירור )אותן -להלן

 (."המעבדה המרכזית"או"המעבדה"

עלהמוביללהורידאת.דגימותהחלביאספובתוךארגזיםייעודייםבשלושהצבעיםשונים.5

המעבדה מנהלת של להנחיות ובהתאם הארגזים צבעי לפי בחלוקה במעבדה הארגזים

גוניתןלהניחאת"ק5משקלושלארגזבודדכוללהדגימותהוא.יתאומימטעמההמרכז

 .הארגזיםאחדעלגביהשניבצורהבטוחה









 

 





עלהמוביליהיהלפזרבנקודותהאיסוףארגזידגימותחלב,בדבבדעםאיסוףדגימותהחלב.6

,בנוסף.מנקודותהאיסוףבמועדהבאתהדגימותלמעבדה,מעבדהאסוףמהריקיםאותםי

נוסף ציוד מהן ולהחזיר האיסוף בנקודות לפזר המוביל ידאג , בהתאם דרישתלהכל

 .ובהתאםלהנחיותיה,אומימטעמה,המועצה

באופןובשעות',עדד'במוצאישבתובימיםא,ימיםבשבוע5איסוףדגימותהחלביתבצע.8

 .לעיל0כמפורטבסעיף

וה איסוף יתבצע חמישילא בימי ובלה בלבד, חג וערבי שישי יתבצע. ובחגים בשבתות

 .האיסוףכסדרו

 :נקודותהאיסוףשלדגימותהחלבתהיינהכמפורטלהלן

 :תחנות  איסוף צפוני 

 מקום נקודת איסוף

אחיהודמחלבתשטראוס

קצריןמחלבותרמתהגולן

קיבוץאפיקיםמחסןאפימילק

השחרקיבוץאיילתאיילתהשחר

אלוןתבורמחלבתתנובה

תליוסףמחלבתתנובה



 :תחנות  איסוף דרומי 

 מקום נקודת איסוף

בארשבע,עמקשרה,3החורש .ב.ל.מרכזלוגיסטיש

נתיבותמחלבתטרה

קריתמלאכימחלבתטנאנגה

רחובותמחלבתתנובה

מרדכי.מחלבתי  ביתגמליאל 

ים-בתמחלבתגד

 ("נקודות האיסוף"–להלן)





 

 





ובהתאםלשיקול.7 הצורך לפי איסוף נקודות לגרוע או להוסיף זכותה על שומרת המועצה

דעתההמלאוהבלעדי זאת, תקופתההתקשרות, במהלך ובין זה במסגרתמכרז בין בגין.

ההתקשרות1הוספת בתקופת איסוף נקודות גריעת 1יתווסף, של סכום מ"ק₪10.60יגרע

החודשית לתמורה התוספת. וסכום החודשית התמורה לק1סכומי צמודים"גריעה יהיו מ

,מ"לשינוישיחולבתחשיביםהמופיעיםבמחירוןרכבואחזקתושלחשבמערכותמידעבע

ס"מדדהבסיסבמועדפרסוםמכרזזהעומדע,בהתאםלכך.ביחסלמשאיתלהובלתחלב

 .המחיריםיעודכנומדירבעון.0100ןלרבעו,מ"מללאמע"ק₪17.53

,איסוףהדגימותוהובלתןתעשהבתנאיםשלאיפחתומןהתנאיםהמפורטיםבמפרטהטכני.0

 .למסמכיהמכרז'נספחאב

איסוף.01 יום בכל , באיסוף להתחיל המוביל על רק מהשעה המוביל.בלילה1103:החל על

כל הדגימותבילאתולאסוףולה בשלמותן,תהאיסוףבעתהאיסוףותחניבמקררשימצאו

 .ביום שלמחרת /222:לא יאוחר מן השעה ,למסוראתהדגימותכולןלמעבדהו

 והגיע במידה הדגימות את להכניס מנת על המרכזית למעבדה מפתח יקבל לפניהמוביל

 .פתיחתהמעבדה

יודגש  אספקת חלב ומוצריו כיוון שהובלת דגימות החלב מהווה נדבך חשוב במערך :

המוביל באחריות . בהתאם ללוח הזמנים שפורט לעילעל הדגימות להיאסף , יהילאוכלוס

.כך שרציפות מתן השירותים לא תפגע, להיערך לחלופות מתאימות במקרה של תקלות

.00 יבוצעעלידי איסוףהדגימותוהובלתן ולאעלידיהמובילהמובילבלבדובאחריותעובדי

המובילימסוראיש.אלאבמקריםחריגיםובאישורמראשובכתבשלהמועצה,מטעמואחר

למועצה ולמסור העבודה ביצוע על לפקח אחראי שיהיה מטעמו קשר מנהלת, באמצעות

 .כנדרשהעבודהדווחשוטףעלביצוע,המעבדה

תקלהבסדרימנהלתהמעבדההמרכזיתעלכלמועצהולידיתליעלהמוביליהיהלדווחמ.00

האיסוף תקינותמערכתהקירור, חריגהאחרת, כל המשלוחובתכולתםאו פגיעהבארגזי

.ההובלהבתנאיקירורוהמסירההתקיניםשלדגימותהחלבבשלמותן,מסדריהאיסוף
 

 ההליך

אשריבצעעבורהאתהשירותיםלתקופהשלמציעבמסגרתמכרזזהתבחרהמועצהאתה.03

אופציהלהאריךאתהלמועצהתהיה.31.0.0104ועדליום0.01.0100למיוםהח,חודשים36

 .לאחתחודשיםכ00תקופתההתקשרותבשלושתקופותנוספותבנות







 

 





 

מכלסיבהשהיא,המועצהשומרתלעצמהאתהזכותלבטלאתההליךנשואכתבהזמנהזה.04

מכלטעםשהואומבליכלצורך,אולקייםהליךשלמכרזמחדש1אולאלקבועזוכהכללו1ו

.ישיקולדעתההבלעדי"הכלעפ,לנמקהחלטתה

זה.05 תחליטהמועצהלבטלמכרז דרישהוא1לאתהיהלמשתתפיםכלתביעהו, טענה1ו ,או

 .למעטהחזרתהערבותהבנקאית,מכלסוגשהוא

אואת1אולשנותאתמסמכיהמכרזו1לתקןו,לפישיקולדעתההבלעדי,המועצהרשאית.06

אולהספקתהשירותיםעלפיווהיאתודיעעלכךבכתבלפני1התנאיםשנקבעולהליךזהו

הצעות להגשת האחרון המועד , שתיקבע ידהבדרך על הצעותיהם. את יערכו המציעים

.כאמור,אוההבהרות1אוהשינוייםו1בהתבססעלכלהתיקוניםו

מימהם"המועצהרשאיתלנהלמו.08 מעםהמציעיםאו הצעתם, בנוגעלתנאי לאחרהגשת,

.הכללפישיקולדעתההבלעדי,ההצעות

ןלהגשתהצעותולהאריךאתהמועצהשומרתלעצמהאתהזכותלשנותאתהמועדהאחרו.07

.בהודעהאשרתפורסםבדרךשתקבעהמועצה,המועדלהגשתהצעותלתקופהנוספת

המועצהתהארשאיתלדרושאתהארכתתוקףהערבותהבנקאית.00 ,לקיוםההצעהבמכרז,

מתחייבהמציעלהאריךאת,במקרהכזה.גםמעברלתוקףהמקוריהנדרשבמסמכיהמכרז

רבותהבנקאיתותוקףהצעתויחשבכמוארךעדלמועדהארכתתוקףהערבותתוקפהשלהע

הבנקאית דרישתהמועצהאתתוקףערבותו"מציעשלאיאריךעפ. י שחזרבו, יחשבכמי

.מהצעתו

וועדתהמכרזים,עלאףהאמור.הצעותאשרלאיוגשובהתאםלאמורבהזמנהזותיפסלנה.01

.שלדעתהאינםמהותיים,למציעלתקןפגמיםבהצעתושלהמועצהתהארשאיתלאפשר

 

 פרסום הודעות מטעם המועצה והבהרות להזמנה 

לפנותבשאלות.00 המכרז1משתתףיהיהרשאי בקשהלקבלתהבהרותביחסלאמורבמסמכי

הדוא כתובת באמצעות ל"וזאת Aviva@milk.org.il: ליום 3116100עד .00:11בשעה

עד המועצה במשרדי התקבלו אכן ההבהרה שאלות כי לוודא אחראי יהיה לבדו המציע

 .למועדהאמור

  



 

 



 

להלן)www.milk.org.il:בכתובתהבהרותתפורסמנהבאתרהמועצה1התשובותלשאלות.00

באחריותםהבלעדיתשלהמציעיםלעקובאחרפרסומיהתשובות.בלבד"(אתר המועצה"–

המועצה באתר את. תחייבנה המועצה באתר שיפורסמו בכתב תשובות רק כי יובהר

 .המועצה

רשאית.03 תהא המועצה הצעות, להגשת האחרון המועד לפני עת בכל שינויים, להכניס

המכרז במסמכי ותיקונים , לשאלות בתשובה או וזאתביוזמתה המשתתפים של, בדרך

בלבד המועצה באתר הודעה פרסום כאמור. והתיקונים השינויים נפרד, בלתי חלק יהוו

 .מתנאיהמכרזויחייבואתהמציעים

כל מציע יהיה . כל פרסום באתר המועצה יחשב כאילו נמסר אישית לכל משתתפי המכרז

אמור וכל פרסום יחייב את אחראי באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה באתר כ

 . המשתתפים

 

או1סתירותאואיהתאמותכלשהןביןמסמכיהמכרזהשוניםו,מציעשימצאאיבהירויות.04

בהם אחר פגם או התאמה אי כל או מהוראותיהם שונות הוראות בין בכתב, יפרטם

 הבהרות למתן בבקשה למועצה פניה -במסגרת כן לא שאם , מנוע יהא מלהעלותהוא

למעןהסר.אוכלפגמיםאחריםכאמור1אואיהתאמותו1בעתידכלטענהבדברסתירותו

אואיהתאמותכאמור1אוסתירותו1הפרשנותהסופיתוהמחייבתלגביאיבהירויותו,ספק

 .תהאפרשנותהשלהמועצה

,סתירות,הבנהאי,לאחרהגשתההצעותלאיהיהתוקףלכלטענהשלהמציעבדברטעות.05

שגיאות וכיוצ, התאמות להציע"אי ההזמנה במסמכי המופיע ועניין דבר לכל בקשר ב

 .שגיאותכאמור,סתירות,והואיהיהמנועמלהסתמךעלטעויות,הצעות

במפורש.06 אחרת נאמר אם אלא שינויים, בדבר המועצה בפרסומי האמור או, תיקונים

במסמ האמור על יגבר כאמור המקוריתהבהרות הצעות להציע ההזמנה כי של. במקרה

לאחר פרסוםאחד בין סתירה מביניהם, בפרסוםהמאוחר האמור יגבר ספק. הסר למען

תיקון לכל תוקף יהיה לא כי מובהר שינוי, הסבר, ו, מסמכי1פרשנות לגבי הבהרה או

המכרז במפורשבפרסוםשלהמועצהבאתרכאמורלעילוהמשתתפים, לאאלאאםנעשו

 .יהמועצהכאמור"אלאאםפורסמוע,יהיורשאיםלהסתמךעליהם

  



 

 

 

 

 להשתתפות במכרז הסף  תנאי

 .שניםלפחותבהובלהבקירור3למציעולכלמישיבצעאתהשירותיםבפועלניסיוןמוכחשל.08

 .למציעמערכתניהולאיכותבכתב.07



 הגשת ההצעות

:הבאיםהמציעיצרףלהצעתואתהמסמכים.00

 :ביןהיתר,הכולל,ישלכלולבמסמךזהפירוטבנוגעלמציע–פרופילהמציע .א

 .פרטיניסיוןבנושאהמכרז,ותק,תאורהמציע (0

צילוםרישיונותכליהרכבשישמשו,לרבות,תיאורכליהרכבוהציודהעומדלרשותו (0

 .להובלתהדגימות

המציע (3 אצל ובטיחות איכות נהלי , אחת להיות מאלהיכולה א): ניהול( מערכת

(ג);יסטנדרטחיצונימוכר"מערכתניהולאיכותעפ(ב);ISO 9001י"ית"איכותעפ

ב לפחות המציע את המשמשים בכתב פנימיים עבודה החודשיםשקדמו36-נהלי

 לנוהל שנעשו אחרונים עדכונים שלושה וכן ההצעה )להגשת נוהל "–להלן

 .אתנוהלהאיכותציעיצרףלהצעתוהמ"(.האיכות

הדגימות (4 הובלת את בפועל שיבצעו הנהגים של ופרטיהם שמותיהם פירוט סוג,

פירוטביחסלמקריםבהםנשללאו,ניסיונםבהובלהבקירור,הרישיונותשברשותם

 .הותלהתוקפושלרישיונםמחמתעברותתעבורה

עב (5 המציע העבודותשמבצע של תמציתי ותיאור המציע של ורםבצירוףלקוחותיו

 .עדיפותלהמלצותלקוחותקבועיםבהתקשרותארוכתטווח–המלצותלקוחות

 .נהגחילופיים1נוהלבכתבהמפרטאתהיערכותושלהמציעלתקלותוהעמדתרכב .ב

ע .ג המתוכנן הדגימות איסוף מסלול של הכבישים"פירוט מספרי את הכולל המציע י

 .ושמותהצמתיםאותםיעבורבמסלולהאיסוף

  



 

 



 

ציבוריים .ד גופים עסקאות חוק פי על בתוקף אישורים כי0086-ו"התשל, המעידים

 :המציע

הכ (0 מס פקודת פי על לנהל שעליו הרשומות וכל החשבונות פנקסי את נסהמנהל

;יחוקמסערךמוסף"ועפ

נוהגלדווחלפקידשומהעלהכנסותיוולדווחלמנהלעלעסקאותשמוטלעליהןמס (0

;לפיפקודתמסהכנסהוחוקמסערךמוסף

.0086-ו"התשל,תעודתעוסקמורשהלפיחוקמסערךמוסף .ה

כלמסמכיהמכרזכשהםמלאים .ו יהמציעומאומתיםלפיהנדרש"חתומיםע, חתימת.
כאמור המציע המכרז, במסמכי הנאמר כל את והבין קרא המציע כי ראיה תהווה

 .והסכיםלתנאיםהאמוריםבהם

.ערבותבנקאית .ז

:במידהוהמציעהינותאגיד .ח

עו (0 אישור או המציע תאגיד רישום תעודת רו"העתק או תאגיד"ד שם בדבר ,ח
.תאריךרישומוברשםהחברותומספרהרישום

.התאגידהמציעתקנוןמעודכןשל (0

חבדברזכויותחתימהאצלהמציעוכןאישורכיהחותמיםעל"דאורו"אישורעו (3
מסמכיהמכרזבשםהמציעהינםמורשיחתימהמטעמוהרשאיםלחייבובחתימתם

 (.לעיל'בנוסחהמופיעבנספחד)

 . 20:22בשעה  21//0202/המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  .02

.יוםממועדהגשתה01תעמודבתוקפהותחייבאתהמציעככתבהוכלשונהלמשךההצעה.30

בוהמציעמהצעתואומכלחלקממנהבמקרהובמהלךהתקופההנקובהבסעיףזהיחזור

בכלצורהשהיא תהאהמועצהרשאיתלראותאתההצעהכמבוטלתולחלטאתהערבות,

 בסעיף המצוינת להלן35הבנקאית בהו, צורך נזקללא כחת הפרת, בגין מוסכם כפיצוי

.בהתאםלהצעה,התחייבותו

את.30 לו ותשיב קבלתהצעתו אי לאהתקבלהעל מציעשהצעתו לכל בכתב המועצהתודיע

המציעלאיהאזכאילקבלפיצויאושיפויכלשהם.הערובהשנמסרהעלידובמסגרתהצעתו

.מהמועצה











 

 





מסמכי.33 גבי על תוגשנה בלבדהצעות המכרז תוספת. כל להכניס אין הסתייגות, או שינוי

,כלתוספת.במכתבנלווהאובכלדרךאחרת,ביןבגוףהמסמכים,באיזהממסמכיהמכרז

.יהיוחסריתוקףכלפיהמועצה,שינויאוהסתייגותכאמור

ממסמכיויחתוםעלגביכלעמודהמציעימלאאתכלהפרטיםהנדרשיםבמסמכיהמכרז.34

המכרז . יצרף אחדמהםלאכרוך)עותקים3המציע המכרז( שלמסמכי ידו, חתומיםעל

בדרך,למעטפהסגורהויגישםלתיבתהמכרזיםבמשרדיהמועצה,לרבותהזמנהזו,כאמור

 .כאמורלעיל,ביהודעדלמועדהאחרוןלהגשתההצעות4החורש

יהווחלקבלתינפרדממסמכיהמכרז,לעיל05שינוייםכאמורבסעיף1תוספות1כלהבהרות.35

.בהליךזה

 

 הערבות הבנקאית וחילוטה

יצרףהמציעלהצעתוערבותבנקאיתאוטונומית,יהצעתו"להבטחתהתחייבויותהמציעעפ.36

₪(חמישיםאלף)51,111בסך("צ"חל)מועצהלענףהחלבבישראלייצורושיווקה"לפקודת

מע מ"בתוספת , ובנוסח כנספח המצורף זו' להזמנה . למשך בתוקפה תעמוד 01הערבות

 .ימיםממועדהגשתההצעה

בתוקף.38 ההצעהתישאר פרטיה, כל על , להגשתההצעות01למשך האחרון .ימיםמהמועד

מתנאיה תנאי קיים לא או מהצעתו המציע בו חזר הערבות, את לחלט המועצה רשאית

מבלישיהיהבכךכדילגרועמכלסעדאחרהעומד,נזקכפיצוימוסכםמראשוללאהוכחת

 .לה

 

  הזוכה  בחירת ההצעה

 :בהתאםלקריטריוניםהבאיםההמועצהתבחראתההצעההזוכ.37

 ;61%-המחירהמוצע (א)

לרבותהמלצתלקוחות (ב) והצעתו התרשמותהמועצהמהמציע האיכות, נוהל של טיבו

 ;41%-והתרשמותכללית

  



 

 

 

 

 המציע להצעתואחריות 

אולנזקיםכלשהםשייגרמולמציעבקשרעם1המועצהאינהנושאתבכלאחריותלהוצאותו.30

המציעלבדויהיהאחראילבצעאתכלהבדיקותלשםהגשתהצעתו.הצעתובמסגרתהמכרז

.והיאתוגשעלאחריותובלבד

וצאהמהכללתפרטשאינוכת,אםייגרם,המציעיישאבאחריותלכלנזקשייגרםלמועצה.41

 .אומטעהבהצעתו1אואינומדויקו1נכוןו

 

 הודעות נציגות ושיפוט

.ואלהיחייבואותולצורךהצעתוזו.'המציעיצייןאתפרטיוכאמורבטופסההצעהנספחא.40

.דואררשוםאובפקסימיליהאובaviva@milk.org.il:לכתובת,ל"דואהודעותתשלחנהב.40

שנשלחהבדואררשוםתיחשבכאילוהגיעהליעדההודעה .שעותממועדהמשלוח80תוך,

ב שנשלחה ב"דואהודעה או ליעדהל הגיעה כאילו תיחשב פקסימיליה עבודה, יום תוך

ובלבדששולחההודעהיידעבשיחהטלפוניתאתמקבלההודעהעלמשלוח,ממועדהמשלוח

 .שעותממועדמשלוחה04בתוך,הודעהה

המוסמכים.43 המשפט בבתי יהיה המציע והצעת המכרז עם בקשר הבלעדי השיפוט מקום

.יפו-אביב-במחוזתל



 

,בכבודרב



(צ"חל)מועצהלענףהחלבבישראלייצורושיווק

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 מפרט טכני: 'נספח א

 

:דרישות בסיסיות להובלת דוגמאות החלב

 

.0 קירור בתנאי תבוצע ההובלה C)כל °0-4 ועד(  בנקודותהאיסוף הדגימות איסוף מרגע

 .למסירתןליעדןבמעבדההמרכזיתבקיסריה

במידהותידרשהובלהבקירורמהמעבדההמרכזיתלנקודותהאיסוףתופעלמערכתהקירור.0

 .מיידיתעםאיסוףהדוגמאותבקיסריה

 (.44X30X04גודל)ארגזים011נפחההובלההנדרשהואעבור.3

כמוכןתכלול.מערכתהקירורתצוידבמערכתבקרהלמדידהורישוםרציףשלטמפרטורה.4

האיסוף במהלך ותקלות חריגות לאיתור התראה  אמצעי גם  המערכת ח בקרה על "דו.

הטמפרטורה במקררים בנקודות האיסוף וטמפרטורת ההובלה במהלך האיסוף יימסר 

 .הלמנהלת המעבדה המרכזית בסיום כל נסיע

מוסמכת.5 במעבדה לשנה אחת יבוצע ההובלה ברכב הטמפרטורה למדידת המערכת .כיול

 יוגש ותוצאותיה זו בדיקה ביצוע המאשר ומסמך המרכזיתלמועצה המעבדה ,למנהלת

 .בתחילת העבודה ומידי שנה

איסוף.6 כל בו יבוצע ולא התחלתהאיסוף לפני יום מידי יסודי באופן ינוקה ההובלה רכב

אחר חומר כל של במקביל מנהלת, ובהסכמת בידיעת ואינו החוזה בתנאי מוגדר שאינו

 .המעבדההמרכזית

עומדהואבכל.8  כי בקירורומכךמובן להובלתמזון רכביעודי רכבההובלהחייבלהיות

 .תנאיהרישויוהתעבורהשלמדינתישראל

באחריותהבלעדיתשלהמוביל,כנדרשבעתתקלהכלשהיאהמונעתאתאיסוףהדוגמאות.7

דלעיל הדרישות למלוא בהתאם תקין חלופי לרכב לדאוג למנהלת. מיידית להודיע יש

 .המעבדהעלכלתקלהבאיסוףוהובלתהדוגמאותלמעבדההמרכזית

הדוגמאותיובלובארגזיםייעודייםובמצבאנכיהמבטיחיםאתשמירתאיכותוכמותהחלב.0

 .תזליפתאושפיכתהחלבמהמבחנהבדוגמאומניע

 

 





 

 







טופס הגשת הצעה: 'נספח ב

____________:תאריך

 לכבוד

 (צ"חל)המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 

  4רחוב דרך החורש 

 יהוד

 2/0202' מכרז מס:הנדון

הזמנה להציע הצעות לשירותי הובלת דגימות חלב



המכרז .0 במסמכי כאמור הכל חלב דגימות הובלת שירותי למועצה לספק מציע אני

(."השירותים"–להלן)המצורפיםלהצעתיזו

תנאי .0 ואת המכרז תנאי את והבנתי שקראתי לאחר מוגשת זו הצעתי כי מאשר הנני

ולאחרשניתנהליהאפשרותלקבלהבהרותבכל,כאמורבמסמכיהמכרזהכל–ההתקשרות

אואיידיעה1דברועניןהנוגעלהליךזהולתנאיההתקשרותואנימוותרעלכלטענתטעותו

 .כלפיהמועצה

לרבות,בכלהמקומותהמיועדיםלכך,במסמכיהמכרזכשהםמלאיםוחתומיםכנדרש"רצ .3

.וחתימה על כל עמוד ממסמכי המכרז,ההזמנהחתימהבראשיתיבותעלכתב

בסך .4 היא המכרז לתנאי בהתאם השירותים מתן עבור הנדרשת החודשית התמורה

"ש_____________________ במילים)ח _________________________: בתוספת(

 ;מ"מע

ערבותבנקאיתשקלית .5 מצרף הנני מותנית, בלתי , בסך חמישים)₪51,111צמודהלמדד

 (".צ"חל)מועצהלענףהחלבבישראלייצורושיווק"לפקודת(₪אלף

כיהמועצהרשאיתלבטלאתהמכרזנשואהזמנהזומכלסיבהשהיא,ידועליואנימסכים .6

,מעםהמציעים"אולנהלמו1ו,אולקייםהליךחדששלמכרז1אולאלקבועזוכהכללו1ו

 .והכללפישיקולדעתההבלעדי

וכי,ימיםמעתהגשתה01הצעתיזותהאבתוקףותחייבאותיבמשךתקופהשלידועליכי .8

 .לאאוכללבטלהצעתיבתקופהזו







 

 





 

אנימתחייבלחתוםעלההסכםנספחג .7 ימיםמיוםקבלתדרישתהמועצהלעשות8בתוך'

 .כן

 _______________________________________________________:שםהמציע

_____________________________________________________:בתהמציעכתו

___________________:פקסימיליה___________________:טלפון

___________________:תאגיד'מס.1ז.ת'מס

_________________,________________:שמותמורשיהחתימה

__________________:אריךת




חתימהוחותמתהמציע

 

 

 י עורך דין"אימות החתימות ע

 

הננימאשרבזאתכיהמציעהחתוםמעלהחתםבפניהיוםוכיהחתימותדלעילהןחתימותיהם
של

,ה"ושלה.ז.נושאת,ה"ה

,.ז.נושאת



חתימותיהםבתוספתחתימתהתאגיד1שחתימתו התאגיד, את מחייבת
.ל"הנ








ד"חתימהוחותמתעו

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ההתקשרותהסכם : 'נספח ג

 

 הסכם
 0100_____לחודש______שנערךונחתםביהודביום

 

 (צ"חל)מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק :בין

4דרךהחורש

יהוד

          "(המועצה"-להלן)

 מצד אחד        

 

 ____________________:לבין

____________________ 

         "(המוביל"-:להלן)

 מצד שני        

 

והמועצההיאחברהלתועלתהציבורלהנתונותסמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלב:הואיל
;והיאפועלתבהתאםלהוראותיו0100–א"התשע,בישראל



חלב:הואיל דגימות הובלת שירותי לקבלת הצעות להציע הזמנה הליך קיימה והמועצה
 איסוףבקירור מנקודות למעבדה הארץ הברחבי בקיסריה )מרכזית "(השירותים"–להלן

;("המכרז"–להלן)010100'במסגרתמכרזמס



ול:והואיל היכולתמוביל את יש הידע, הניסיון, הכישורים, האישורים, וכל האמצעים
המיומנותוכוחהעבודההמקצועיהנדרשכדילספקלמועצהאת,והרישיונותהנדרשיםעלפיחוק

;הכלבהתאםלהוראותהסכםזהלהלן,ביעילותובדייקנות,קצועיתגבוההברמהמ,השירותים

הגישהצעתולמכרזכמפורטבמסמכיההצעההמצורפיםלהסכםזהכחלקמובילוה:והואיל
 ומסומנים הימנו נפרד "ההצעה"-להלן)'נספח אבלתי ה( הצעת על הכריזה מובילוהמועצה

;כהצעהזוכה







 



 

 

 

 

 

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 כללי

כותרותההסכםמובאות.המבואלהסכםזהונספחיומהוויםחלקבלתינפרדממנו.0

 .ולאתינתןלהןמשמעותפרשניתכלשהי,לצורכינוחיותבלבד

יגברו,אובמכרזלביןהאמורבהסכםזה1בכלמקרהשלסתירהביןהאמורבהצעהו.0

 .זההוראותיושלהסכם

 :להסכםזהמצורפיםהנספחיםכדלקמןשיהווחלקבלתינפרדהימנו.3

;ההצעה–'נספח א 

 ;הערבות–' נספח ב 

 

 תקופת ההסכם

.4 ביום חודשיםשתחילתם שלושיםוששה לתקופהשל נעשה זה וסיומם010110100הסכם

 )311010104ביום "תקופת ההתקשרות"–להלן (. האופציה נתונה אתלמועצה להאריך

בש ההתקשרות תקופת לוש בנות נוספות 00תקופות אחת כל נוספים )חודשים -להלן

"תקופות ההארכה" לא(. תימסר הארכה תקופת כל מימוש על המועצה מטעם הודעה

 .יןילפיהענ,יוםלפניתוםתקופתההסכםאותקופתההארכההקודמת31-יאוחרמ

.זהבמלואןבתקופתההארכהיחולוהוראותהסכם

זה.5 להביאהסכם למועצה הזכות סיוםבהודעה, לידי הבלעדי דעתה שיקול ולפי עת בכל

למעט,כלטענהאודרישהבעניןזהמובילולאתהאל,יוםמראש01לפחותלמובילשתתן

 .זכותולקבלתהתמורהעבורעבודהשביצעבפועל

 

 והתחייבויותיו המובילהצהרות 

היכולתהמוביל.6 את לו יש וכי המכרז תנאי בו מתקיימים כי מצהיר הידע, ,הניסיון,

הכישורים חוק, פי על הנדרשים והרישיונות האישורים וכל האמצעים וכוח, המיומנות

השירותים את למועצה לספק כדי הנדרש המקצועי העבודה גבוהה, מקצועית ,ברמה

 .זהלהלןהכלבהתאםלהוראותהסכם,ביעילותובדייקנות







 

 



 

מתחייבלספקלמועצהאתהשירותיםברמהמקצועיתגבוההמובילה.8 ביעילותובמסגרת,

 .לוחותהזמניםוההנחיותכפישתקבעהמועצהאוכלמימטעמה

אתהדווחים.7 וימסור העבודה ביצוע שיפקחעל מטעמו למנותאישקשר מתחייב המוביל

 .אולמנהלתהמעבדה1הנדרשיםלמועצהו

ושמותיהם.0 ידו על המועסקים נהגים ידי ועל ידו על תבוצע העבודה כי מתחייב המוביל

אוהוספתעובד1כלבקשהלשינויו.בלבד,ופרטיהםנמסרומראשבמסגרתמסמכיהמכרז

 .יועברלאישורמראשובכתבשלהמועצה,המועסקעלידיהמוביל

 

 השירותים

 איסוף והובלת דגימות חלב .22

ובהתאם)יאסוףדגימותחלבמנקודותהאיסוףהמפורטותבמסמכיהמכרזמובילה.א

)(לתוצאותהמכרז נקודות האיסוף"–להלן זאת"( , ימים במוצאי:בשבועחמישה

ערבישישיוב–בימיםחמישיהלאתתבצעהובל.לרבותבחגים',עדד'שבתובימיםא

 .חג

סוגי3)המובילימסוראתהארגזיםעםדגימותהחלבכשהםממויניםעלפיצבעם.ב

 .הכלבהתאםלהנחיותשיינתנולועלידימנהלתהמעבדההמרכזית,(ארגזים

באותםמועדים.ג דגימותחלבריקים,מעבדהיאסוףהמובילמה, םיובילאותוארגזי

 .דשותנקודותהאיסוףבמקביללאיסוףהדגימותהחל

יוםעדהמוביל.ד  32x44x14ארגזידגימותבגודלשל011יאסוףויובילבקירורמידי

"ס שבין בטמפרטורה בקירור בהובלה המאפשר4-ל0מ מתקן עם צלזיוס מעלות

הטמפרטורה של שוטף רישום הטכני, במפרט שפורטו לתנאים בהתאם הכל

.שבמסמכיהמכרזוביתרהוראותיו

המוביל.ה הדגימות באיסוף המפורטיםיתחיל בימים , השעה לפני ,לילהב03:11לא

 השעה מן יאוחר לא למעבדה שלמחרת6:11וימסרן ביום יודגש. הדגימות: על

 להיאסף ובמועדים לעילבימים הנקובים לפיכך. , על לחלופותהמוביל להיערך

ברכב תקלה של מקרה בכל מתאימות אדם, בֹכח במחסור או לכך,בציוד תהיה

.הסיבהאשרתהיה

  



 

 

 

 

 

.ו על יהיה איסוף נקודת המצויותהמובילבכל הדגימות כל את ולהוביל לאסוף

.בנקודתהאיסוףבעתהאיסוףשיםבמקרר

 .ידאגלרמתניקיוןובטיחותהובלהשתעמודבסטנדרטשלהובלתמזוןהמוביל.ז

בלבדובאחריותומובילאועובדשאושרמטעמויה"איסוףוהובלתהדגימותיעשהע.ח

.אחרמטעמולידיולאע

 

 התמורה

להספקתהשירותים.00 בתמורה זה, בהתאםלתנאיםהמפורטיםבהסכם תשלםהמועצה,

בתוספת(בהתאםלתוצאותהמכרז)_______________סכוםקבועוסופיבסךמובילל

כחוק"מע מ חודש, לכל הוספת. כל האיסוף1בגין נקודות לעומת איסוף נקודות גריעת

למכרז מהצעתו כחלק הקבלן שהגיש האיסוף ומסלול במכרז שפורטו מן1יתווסף, יגרע

 .מכחוק"מבתוספתמע"ק₪10.60התמורההאמורהסך

התוספת.00 וסכום החודשית התמורה לק1סכומי צ"גריעה יהיו שיחולמ לשינוי מודים

בע מידע מערכות חשב של ואחזקתו רכב במחירון המופיעים מ"בתחשיבים ביחס,

חלב להובלת למשאית השינויים, נאמנהאת המשקף אחר אמין מקור לכל לחלופין או

בעלויותההובלה כפישתקבעהמועצה, בהתאםלכך. מדדהבסיסבמועדפירסוםמכרז,

 .המחיריםיעודכנומדירבעון.מ"לאמעמל"ק₪17.53ס"זהעומדע

המובילהתשלוםעבורהספקתהשירותיםיעשהחודשיתכנגדחשבוניתמסכחוקשיגיש.03

אתמובילהמועצהתשלםל.עבחודשהחולףלמועצהובהיפרטאתמספרההובלותשביצ

 .יום61+התמורהבתנאישוטף

תשלוםכאמו.04 לנכותמכל תהארשאית מסבמקורהמועצה ר ה, ימציא ,מובילאלאאם

 .אישורחוקיותקףמרשויותהמסבדברפטורמניכויהמסבמקורכאמור,מראש

אשריגיעולה,אולקזזסכומים1איןבאמורלעילכדילגרועמזכותהשלהמועצהלעכבו.05

 .המובילי"שנגרמואושיגרמולהכתוצאהמהפרתההסכםע,עקבנזקים

התמורההמוביל.06 קבלת עם בקשר חבות בכל ישא למי, ובתשלומים במס חבות לרבות

 .אומימטעמו1אוספקיוו1מעובדיוו

  



 

 



 

 מעביד-היעדר יחסי עובד

היחסיםביןהצדדיםהםיחסיקבלןומזמיןשירותעצמאיולאמתקיימיםולאיתקיימו.08

ה מטעמהלבין מי המועצהאו ו1ומובילבין מעובדיו מי מטעמו1או מי או תקופת, בכל

ההארכה ותקופת ההתקשרות העניין, לפי סיומם1ו, עם או עובד, מעביד-יחסי כל, על

 .הכרוךוהנובעמכך

אותביעה1אודרישהו1אולשפותאתהמועצהבגיןכלטענהו1מתחייבלפצותוהמוביל.07

מעבידביןהמועצה-קיימיםיחסיעובדאונזקשיגרםלהכתוצאהמהעלאתטענהכימת1ו

 .אומימטעמו1והמוביללבין

מןהמוביל.00 דין כל פי על המתחייבות ההפרשות כל את לעצמו להפריש לדאוג מתחייב

.'לקרנותסוציאליותוכד,לרשויותהמס,לרבותהפרשותכנדרשלביטוחלאומי,התמורה

 

 אחריות לנזקים

,אואובדןמכלסוגשהואשייגרמו1אופגיעהו1באחריותבגיןכלנזקושאילבדויהמוביל.01

,שהוא'אולכלצדג1אולרכושו1אולצומחו1אולחיו1אולגוףו1לאדםו,ללאיוצאמהכלל

אובקשרעםהספקת1ו,אומימטעמו1אומימעובדיוו1ומובילשלה,עקבמעשהאומחדל

 .כםאובמהל1יהסכםזהו"השירותיםעפ

ספק הסר למען ה, כי מובהר מהפרתמוביל כתוצאה שיגרם נזק לכל גם אחראי יהיה
.הוראותהסכםזה

עם,אולפצותאתהמועצה1מתחייבלשפותומובילה,מבלילגרועמכלליותהאמורלעיל.00

כלשהובשלנזקים'אוטענהעלידיצדג1אותביעהו1בגיןכלדרישהו,דרישתההראשונה

 .יהסכםזה"אובקשרעםמתןהשירותיםעפ1רמולוכתוצאהושנג

 

 ביטוח

ביטוחיםמתאימים,עלחשבונו,מתחייבלערוךולקייםבמשךתקופתהסכםזהמובילה.00

לענ עסקו מסוג בעסקים מקצועיתיכמקובל אחריות ין מעבידים, חבות ביטוחים,

מוביליניםהנתוניםלאחריותושלהמתאימיםלרכבוכלביטוחנוסףשישבוכדילבטחעני

ללא,הביטוחיחולעלכלנזקמכלסוגשהואהעלוללהיגרם.יהסכםזה"כלפיהמועצהעפ

מהכלל יוצא ו, ו1לאדם לגוף ו1או לחי ו1או לצומח לרכוש1או או ממתן, כתוצאה

 .אובקשרעמם1השירותיםו

  



 

 





.03 האמוריםימציאלמועצהעותקמהביטוחיםהמוביל בקשר, נוסף אישור או מסמך וכל

 .לפידרישתהמועצה,לכך

 ערבות

בהתאםלחוזהזהמוביללהבטחתביצועהתחייבויותה.04 למועצהבמעמדמובילימציאה,

'בנוסחהמצורףכנספחב,חתימתהסכםזהערבותבנקאיתאוטונומיתלפקודתהמועצה

זה להסכם , סך תקופת₪51,111על כל בתוקף שתהא לצרכן המחירים למדד צמודה

 .ההסכם

המועצהתהיהזכאיתלדרושאתמימושהערבותבמקרהשלהפרהיסודיתשלההסכם.05

בתוךתקופהמוביליה"ההסכםשלאתוקנהעהאחרתשלאובמקרהשלהפרהמובילי"ע

 .לעשותכןובלבדשנמסרהלודרישתהמועצהימיעסקים8של

 .שלהסכםזהתיחשבכהפרהיסודית01עד7הפרתסעיפים

אךמובהרכילאיהיה,סכוםהערבותיחשבכפיצוימוסכםמראשללאצורךבהוכחתנזק.06

סעדיםנוספיםלפיהסכםזהולפימהמובילבחילוטהערבותכדילמנועמהמועצהלתבוע

 .דין

 שונות

או1מועצהורכושומסמךשלה,כלציודהמובילישיב,מכלסיבהשהיא,עםסיוםההסכם.08

 .שימצאברשותואובשליטתו,שלהמעבדה

שעניינם,ממצהומבטאאתכלהתנאיםהמוסכמיםביןהצדדים,מגלם,הסכםזהמכיל.07

,ערובות,חותאףצדלאישמעבטענהבדברהבט.המובילאספקתשירותיםלמועצהעלידי

 .אשראינםבאיםלידיביטויבהסכם,מצגיםאוהסכמותשבעלפה

 .ישניהצדדים"אלאאםנעשהבכתבונחתםע,כלשינויבהסכםזהלאיחייבאתהצדדים.00

 .אוכלחלקמהן,אינורשאילהעבירזכויותיווחובותיומכוחהסכםזההמוביל.31

מצעותקבלנימשנהבמתןשירותיםמתחייבשלאלפעולבאהמוביל.30 אלאאםנתנהלכך,

ומרא שהמועצהאתהסכמתהבכתב ה, תנאי ובכל שאבאחריותהבלעדיתלכליימוביל

 .הפעולותוהשירותיםשיינתנולמועצהבקשרעםהסכםזה

ל.30 ממנה תשלוםהמגיע מכל לקזז תהארשאית מובילהמועצה לה, חייב סכוםאשר כל

 .בהתאםלהוראותהסכםזהמובילה

  



 

 





 

זה.33 להסכם בכותרת כאמור הינן הצדדים כתובות הצדדים. מאחד שתישלח הודעה כל

הכתובתהאמורה פי על למשנהו שלושהימיםמיום, ליעדהכעבור הגיעה כאילו תחשב

המשלוח רשום, בדואר נשלחה אם מסירתה, במועד או ביד, נמסרה אם במועד, או

 .לובלבדשהגעתהאושרהטלפונית"פקסימיליהאובדואבהועברהאם,העברתה

 



 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

_____________________             ______________________ 

המובילהמועצה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 להסכם' נספח א

המובילהצעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 להסכם' נספח ב

 נוסחערבותבנקאית

 לכבוד

 (צ"חל)המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 

 4דרך החורש 

 _____________: תאריך        מונוסון-יהוד



 ,.נ.א

 כתב ערבות: הנדון

 בקשת פי על )________________________ המבקשת"-להלן כלפיכם"( בזה ערבים אנו
 של לסך עד סכום כל ( שבעים אלף)12,222לסילוק )₪ הערבות"להלן קרן הפרשי"( בתוספת

אשר,"(הפרשיהצמדה:"להלן)ללמדדכמפורטלהלן"הצמדהלמדדהנובעיםמהצמדתהסךהנ
מיום הסכם פי על כלפיכם המבקשת התחייבויות כל למילוי בקשר וזאת מאיתנו תדרשו

.________
למידעםדרישתכםהראשונהבכתב"עדלסךהנאנומתחייביםלשלםלכםכלסכוםאוסכומים

אלינו שתגיע תנאי, ללא את, שמסרתם ובלבד דרישתכם את לנמק או לבסס שתדרשו מבלי
.דרישתכםבמקוםובמועדיםהמפורטיםלהלן

הסכוםהנ של אתתשלומו רשאיםלדרושמאתנו דרישות"אתםתהיו במספר בפעםאחתאו ל
לבלבד"הסכוםהנשכלאחתמהןמתייחסתלחלקמ בתנאישסךדרישותיכםלאיעלהעלהסך,

.ל"הכוללהנ
 :בכתב זה

.מתפרסםעלידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה(כללי)מדדהמחיריםלצרכן-"מדד""

:הפרשיהצמדהיחושבוכדלקמן

תשלוםבפועל כל לפני שפורסםלאחרונה האחרון המדד כי אםיתברר "עפ, זו ערבות )י -להלן

החדש" המדד "( חודש מדד לעומת עלה )0100יוני היסודי"–להלן מדד קרן"( סכום יוגדל

.הערבותבסכוםהשווהלמכפלתהמדדהחדשבסכוםקרןהערבותכשהואמחולקבמדדהיסודי

.תיחוזרתובלתיתלויהולאניתנתלביטולערבותזוהינהבל
 עד בתוקפה תשאר זו ערבות בכלל______________ ועד אחרי. אלינו שתגיע דרישה

.ערבותנוזובטלהומבוטלת____________לאחריום.לאתענה______________
לכולםוביןאםכלדרישהעלפיערבותזותעשהעלידיהמוטביםעלפיהוהתשלוםעלפיהביןאם

.לאחדמהםיחשבכתשלוםכדיןועלפיערבותזו
.ערבותזואינהניתנתלהעברהולהסבהבכלצורהשהיא

  
 

_________________

חתימתהבנק
 

 



 

 

 

 

 

אימות חתימה –אישור תאגיד : 'נספח ד

 לכבוד

 (צ"חל)ייצור ושיווק מועצה לענף החלב בישראל 

,.נ.ג.א

0202/2' מכרז מס:הנדון

מאשראתהפרטיםהבאיםלגביהגוףהמציעח"רו1ד"עו,מ"אניהח
.למכרזזה

.:שםהגוףהמציעכפישהוארשוםבמרשםשלתאגידיםמסוגו .0

.:סוגההתארגנות .0

.:תאריךהרישום .3

.:מספרמזהה .4

שלהםודרישותנוספותכגון.ז.שמותהמוסמכיםלחתוםולהתחייבבשםהמציעומספרית .5

 :אםיהיו,תוספתחותמת

5.0. ____________________. 

5.0. ____________________. 

5.3. ____________________. 

חשבונות"מצ .6 ניהולפנקסי באישורתקףעל חוקעסקאותגופים"מע, מורשימותעלפי

וכןאישורעלניכוימסבמקורכפישניתן0086-ו"תשל,(ניהולחשבונותאכיפת)ציבוריים

 .מ"עלידישלטונותמסהכנסהומע

 

 ,בכבודרב



____________________ ____________________       ____________________

חתימהוחותמתח"רו1ד"רישיוןעו'מסשםמלא



______________________________________________

טלפוןכתובת





 

 





 

 תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים: 'נספח ה

:עלהמציעלצרףלהצעתואתההתחייבותהבאהחתומהכנדרשעלידו

 מטה החתום אני ז.ת___________________, . המציע_______________, אצל משמש
 "להלן)__________________ המציע: המציע"(. את לחייב מוסמך אני כי מצהיר אני

בחתימתי המכרז. מסמכי את שקראתי מאשר אני זה, למסמך המצורפים והנספחים ,ההסכם
מציעאתשירותיהמציעלביצועהשירותיםנשואמכרזזהוכיהמציעמתחייבבזאתלמלאאחר

.ישותלשביעותרצונההמלאהשלהמועצההתנאיםוהדר

הרינילאשרכיכלהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעהינםאמתוהמציעמקייםאתכלחובותיו
הסכמיםקיבוצייםכללייםוספציפיים,צוויהרחבה,בענייןזכויותהעובדיםעלפיחוקיהעבודה

פנסיונ לביטוח הרחבה בצו האמור את ובמיוחד הניקיון הסכמיםלענף חוק לפי במשק מקיף י
קיבוציים "התשי, 0058–ז העובדים, כלל על והוחל והמסחר התעשייה שר ידי על אושר אשר

.0.0.0117והמעבידיםבישראלהחלמיום

___יהמציעלעובדעבורשעתעבודהביוםחולרגיללאיפחתמ"הרינילאשרכיהשכרשישולםע
.לשעה₪

₪_______לאתפחתמ,כוללכלהמרכיביםהקבועיםבחוק,עתעבודהעלותהשכרלמעבידלש
.לשעה

דלעיל המציע מהתחייבויות לגרוע מבלי שייחתם, ההסכם תקופת בכל לקיים המציע מתחייב
במכרז זכייתו בעקבות המפורטים, העבודה בחוקי האמור את ידו על שיועסקו העובדים לגבי

:להלן

 0050 ,יט"חוקשירותהתעסוקהתש

 0050 א"חוקשעותעבודהומנוחהתשי

 0086 ו"חוקדמימחלהתשל

 0051 א"חוקחופשהשנתיתתשי

 0054 ד"חוקעבודתנשיםתשי

 0065 ו"חוקשכרשווהלעובדתולעובדתשכ

 0053 ג"חוקעבודתהנוערתשי

 0053 ג"חוקהחניכותתשי

(החזרהלעבודה)חוקחייליםמשוחררים
 א"תשי

0050 

 0057 ח"חוקהגנתהשכרתשי

 0063 ג"חוקפיצוייפיטוריןתשכ

 0078 ז"חוקשכרמינימוםתשמ

  



 

 

 

 

 

 0077 ח"חוקשיוויוןהזדמנויותתשמ

 0005 ה"תשנ(נוסחמשולב)חוקהביטוחהלאומי

  (כוללחוקבריאותממלכתי)

1חוקחובתהודעהמוקדמתעלפיטורים
 התפטרות

0110 

למניעתהעסקתעבריינימיןבמוסדחוק
המכווןלמתןשירותלקטינים

איסורהעסקהשלאכדין)חוקעובדיםזרים
א"תשנ,(והבטחתתנאיםהוגנים

 

0110



0000

 

אואםהמציע1ידועליכיאםיתבררשפרטמהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעיתגלהכלאנכוןו
יהיההמזמיןרשאילחלט,תוכרזכזוכהעלידיהמזמיןיסרבלחתוםעלההסכםבמידהוהצעהזו

.אתהערבותאשרצורפהלהצעה



___________________________:תאריך



________________________:שם



____________________:חתימהוחותמת

 

 (במקרה של תאגיד)ח "רו/ ד"אישור עו

 

מאשר'_____________________,מרח____________________,ח"רו1ד"עו,מ"אניהח
פרטיוכמצויןלעילנכוניםוכיהחותםבשמומוסמךלחייבאת,בזהכיהמציעהמפורטלעילקיים

.המציעבחתימתועלפימסמכיהיסודשלהמציע



_______________:חתימהוחותמת



_____________________:תאריך



_______________________:שם







 

 







נוסח ערבות בנקאית: 'נספח ו



   2/0202' מכרז מס

  ,לכבוד

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



' ____________________ערבות מס:הנדון



 לבקשת )__________________ ("המציע"–להלן כלפיכם, בזאת ערבים אנו תנאי, ,ללא
 של לסך עד סכום כל 51,111לסילוק )₪ אלף )₪חמישים ( "סכום הערבות"–להלן לסכום(.

לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי יתווספו הערבות המרכזית, הלשכה ידי על המתפרסם
זהוהמדדהקובעכאשרמדדהבסיסהינוהמדדהידועבמועדהוצאתכתבערבות,לסטטיסטיקה

המדדהידועבעתדרישתהתשלוםמכוחכתבערבותזה )הינו ("הפרשי הצמדה"–להלן אשר,
.בקשרעםהזמנהלהציעהצעותלהספקתשירותיהובלתדגימותחלב,תדרשומאתהמציע

.יוםממועדהוצאתהולאחרתאריךזהתהיהבטלהומבוטלת01ערבותזותהיהבתוקףלמשך

8-חייביםלשלםלכםכלסכוםעדלסכוםהערבותבתוספתהפרשיהצמדהלאיאוחרמאנומת
שבעה) עפ( בכתב דרישתכם מקבלת להלן"ימים הפרטים י את, לנמק חייבים שתהיו מבלי

.כשהערבותבתוקף,כאמור,ובלבדשדרישתכםנמסרהלנו,דרישתכם

.ערבותזואיננהניתנתלהעברהאולהסבה



:ערבותזוישלהפנותלסניףהבנקשפרטיווכתובתוכלהלןדרישהעלפי

______________________________:שםהבנק

______________________:הסניף'הבנקומס'מס

________________________:כתובתסניףהבנק





__________________________________________________________________

חתימהוחותמתשםמלאתאריך



 


