
 

 

 "ח חשון, תשפ"גכ
 2022נובמבר,  22

22-266-87 
 

 

  ביצוע סקר עלויות רפת הזמנה להציע הצעות ל

 4/2022במסגרת מכרז מס' 

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

 

 כללי

( היא "מועצת החלב"או  "המועצה" –המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ( )להלן  .1
והיא פועלת  2011 –תאגיד לו מוקנות סמכויות לפי חוק תכנון משק החלב בישראל, התשע"א 

 בכפוף להוראותיו. 

ייצור החלב מתוכנן, הן במסגרת משטר מכסות ליצרני החלב )המגדלים( והן בהיבט המחיר  .2
בהתאם לתקנות תכנון משק החלב  "מחיר המטרה"(המזערי שנקבע עבור החלב הגולמי )

תקנות מחיר )להלן: " 2012 –מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב(, התשע"ב )
 (.  המטרה"

ביצוע סקר עלויות רפת שהינו סקר הוצאות ייצור, תנובות חלב המועצה מזמינה בזאת הצעות ל .3
-)להלן ותפוקות בשר בשנה שלמה, על פי מדגם סטטיסטי מייצג של הרפתות בישראל 

 הכל כמפורט להלן.כנדרש ממנה בתקנות מחיר המטרה ו(,  הסקר""או  "השירותים"

לעיון בחוברת המסכמת של הסקר האחרון שבוצע, ניתן להיכנס לקישור הבא באתר מועצת  .4
 החלב:

https://www.halavi.org.il/%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%95 .א
-%d7%a8%d7%a4%d7%aa-%d7%a2%d7%a0%d7%a3-d7%aa%
/2019-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-d7%94%d7%97%d7%9c%d7%91% 

 (:"מסמכי המכרז" –המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז )להלן  .5

 הזמנה זו. .א

 .'אכנספח על נספחיו, מצ"ב טופס הגשת הצעה  .ב

 .'בנספח נוסח הסכם התקשרות מצ"ב  .ג

 .'גכנספח אישור תאגיד, מצ"ב  .ד

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

 .'הכנספח נוסח ערבות בנקאית, מצ"ב  .ו

 .כנספח ו'טופס שמירת סודיות, מצ"ב  .ז
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 :תיאור השירותים

 : ("הספק")להלן: אלה הם עיקרי הדברים ביחס לשירותים שיספק הזוכה במכרז זה 

ספק יחל בפעולות הכנה לביצוע הסקר מיד עם חתימתו על הסכם ההתקשרות עם המועצה. ה .6
, בהתאם להוראות שיקבל הספק מוועדת היגוי שמונתה לפי 2023הסקר יחל בתחילת שנת 

( ו/או גורם מוסמך אחר בעניין קיומו של "ועדת ההיגוי"לתקנות מחיר המטרה )להלן:  2תקנה 
הסקר, כפי שתורה מועצת החלב, ככל שלא יוארך תוקפן של תקנות מחיר המטרה. הספק יפעל 
לעריכת הסקר לפי העקרונות, השיטות וההנחיות שתמסור לו וועדת ההיגוי ו/או מועצת החלב 

 כאמור. 

רפתות. היקף הרפתות הסופי ייקבע על ידי  100הסקר יתבצע עם מדגם רפתות בהיקף של עד  .7
 וועדת ההיגוי בהמלצת הסטטיסטיקאי המלווה. 

על בסיס המידע שיתקבל, תחושב העלות הממוצעת לייצור ליטר חלב בשנת הסקר שהיא סך 
 ההוצאות בניכוי הכנסות מתוצרת לוואי מחולקת בתפוקת החלב.

טיסטיקאי שייבחר על ידי מועצת החלב ושכר רפתות המדגם ומקדמי הניפוח ייקבעו על ידי סט .8
 טרחתו ישולם על ידי המועצה.

הספק יפנה לרפתות המדגם לצורך איסוף מידע וירכז נתונים אודות השינויים ברפתות לרבות  .9
שינויים בציוד, ניהול, שעות עבודה ומלאי המקנה.  ברפתות המדגם שאינן מחזיקות תכנת 

 איסוף נתונים בשטח. ניהול, יבצע הספק ביקור מוקדם ל

הספק ירכז מידע על תנובת החלב ונתונים על צריכת המזונות ממרכזי המזון ועל עלויות ציוד  .10
 לרפתות. 

במהלך ביצוע הסקר, יערוך הספק פגישות עם וועדת ההיגוי ויגיש לה דוחות ביניים להצגת  .11
 ממצאים וקבלת הנחיות, בהתאם לצורך. 

על תהליכי העבודה של הספק, בעצמה או על ידי גורם  ועדת ההיגוי רשאית לבצע ביקורת .12
 מטעמה.  

יגיש הספק את התוצאות הסופיות של הסקר ובמידת הצורך, בהתאם להנחיות  30/9/2024עד  .13
 וועדת ההיגוי או מועצת החלב, יתקן הספק פגמים נדרשים. 

כל שינוי בעובד  ספק שיפורטו על ידו במסמכי המכרז בלבד.העובדי יבוצע על ידי ביצוע הסקר  .14
 מטעמו של הספק מחייב אישור מראש ובכתב של המועצה. 

 הספק יכין לרפתות המדגם דו"ח מסכם המשווה את ביצועיהם לעומת הממוצע באותו מגזר. .15

יחד עם הדו"ח המסכם, ימסור הספק מצגת מפורטת להצגת ממצאי הסקר. נציגיו של הספק  .16
ום אחר, בהתאם לדרישת המועצה, בתיאום של יציגו את הסקר בפני המועצה ובפני כל פור

 .5ימים מראש. מספר המצגות לא יעלה על  14לפחות 

 

  



 

 

 
 

 ההליך

סקר עלויות הרפת במהלך אשר יבצע עבורה את הספק במסגרת מכרז זה תבחר המועצה את  .17
 . 2026 – 2025ליישום בשנים  2023-2024השנים 

עם הספק לביצוע שלושה סקרים נוספים, אופציה להאריך את ההתקשרות הלמועצה תהיה 
 בהתאם לצורך, באותם תנאים שייקבעו על פי מכרז זה. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך נשוא כתב הזמנה זה, מכל סיבה שהיא  .18
, על פי שיקול דעתה ו/או לא לקבוע זוכה כלל ו/או לקיים הליך של מכרז מחדש, מכל טעם שהוא

 הבלעדי. 

ט המועצה לבטל מכרז זה, לא תהיה למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, מכל תחלי .19
 סוג שהוא, למעט החזרת הערבות הבנקאית.

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז ו/או את  .20
בכתב לפני המועד התנאים שנקבעו להליך זה ו/או להספקת השירותים על פיו והיא תודיע על כך 

האחרון להגשת הצעות, בדרך שתיקבע על ידה. המציעים יערכו את הצעותיהם בהתבסס על כל 
 התיקונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות, כאמור.

בנוגע לתנאי אשר יעברו את תנאי הסף, המציעים כלל עם שא ומתן המועצה רשאית לנהל מ .21
 הצעתם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות ולהאריך את  המועצה .22
 המועד להגשת הצעות לתקופה נוספת, בהודעה אשר תפורסם בדרך שתקבע המועצה.

המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות הבנקאית, לקיום ההצעה במכרז, גם  .23
זה, מתחייב המציע להאריך את תוקפה מעבר לתוקף המקורי הנדרש במסמכי המכרז. במקרה כ

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.

כרזים של הצעות אשר לא יוגשו בהתאם לאמור בהזמנה זו תיפסלנה. על אף האמור, וועדת המ .24
 המועצה תהא רשאית לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו, שלדעתה אינם מהותיים.

 

 :פרסום הודעות מטעם המועצה והבהרות להזמנה
  

משתתף יהיה רשאי לפנות בשאלות/בקשה לקבלת הבהרות ביחס לאמור במסמכי המכרז וזאת  .25
 Aviva@milk.org.il : כתובת הדוא"למזכירת ועדת המכרזים, אביבה אמסילי, בבאמצעות 

המציע לבדו יהיה אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן  .12:00בשעה  8/12/2022עד ליום 
 התקבלו במשרדי המועצה עד למועד האמור. 

 –)להלן  www.milk.org.ilבכתובת: התשובות לשאלות/הבהרות תפורסמנה באתר המועצה  .26
. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר "( בלבדאתר המועצה"

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

המציע רשאי לתאם פגישה עם כלכלן המועצה לצורך הבהרות הנוגעות להליך ביצוע הסקר. 
 .03-9564750עם מזכירת ועדת המכרזים, בטלפון:  לאחר תיאום מראשהפגישות ייערכו 

  



 

 

 

 
 

המועצה תהא רשאית, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .27
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים וזאת, בדרך של פרסום הודעה 

בלתי נפרד מתנאי המכרז ויחייבו  באתר המועצה בלבד. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק
 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.

, סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין מציע שימצא אי בהירויות .28
הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם, יפרטם בכתב במסגרת פניה 

שאם לא כן, הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר   -למועצה בבקשה למתן הבהרות 
ים כאמור. למען הסר ספק, הפרשנות הסופית סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחר

 והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תהא פרשנותה של המועצה.

לאחר הגשת ההצעות לא יהיה תוקף לכל טענה של המציע בדבר טעות, אי הבנה, סתירות,  .29
בקשר לכל דבר ועניין המופיע במסמכי ההזמנה להציע הצעות,  שגיאות, אי התאמות וכיוצ"ב

 והוא יהיה מנוע מלהסתמך על טעויות, סתירות, שגיאות כאמור.

אלא אם נאמר אחרת במפורש, האמור בפרסומי המועצה בדבר שינויים, תיקונים או הבהרות  .30
רה בין כאמור יגבר על האמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות המקורית. במקרה של סתי

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 

 .ע"י המועצה כאמוראם פורסמו 

 

 :להשתתפות במכרז הסף  תנאי
 

 שנים לפחות 3של מוכח ניסיון  , מטעמו של המציע, למציע ולכל מי שיבצע את השירותים בפועל .31
 בביצוע סקרים כלכליים, הדומים ככל הניתן לסקר העלויות הנדרש במכרז זה. 

 המציע אינו מצוי במצב שיש בו חשש לניגוד עניינים.   -ניגוד עניינים  .32
ככל שהמציע נותן שירות כלשהו או בעל זיקה לגופים בענף החלב ו/או בעלי עניין בתוצאות 

הסקר, עליו לציין זאת בצורה מפורשת בהצעתו וועדת המכרזים תבחן האם יש בזיקות שפורטו 
 אפשרות להסיר חשש זה. חשש לכך שהמציע יימצא בניגוד עניינים והאם יש 

ככל שניתן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים, ייחתם הסדר ניגוד עניינים 
 בהתאם לצורך ועל מנת להבטיח כל חשש מכך שתוצאות הסקר יושפעו ממניעים זרים. 

  



 

 

 

 

 :הגשת ההצעות
 

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .33

לרבות ותק, פרטי הניסיון בנושא המכרז רוט בנוגע למציע, ובו פיפרופיל המציע  .א
 לעיל. 33והתייחסות לניגוד עניינים כאמור בסעיף 

שמות העובדים מטעם המציע, אשר יבצעו את העבודה בפועל, לרבות פירוט ניסיונם  .ב
 בביצוע עבודות דומות בדגש על עבודות דומות בענפי חקלאות. 

וקש, לרבות הכלים לעיבוד הנתונים, ניתוח תכנית תפעולית לביצוע הסקר המב .ג
 התוצאות והצגתם, לוחות זמנים ושלבי ביניים.

הצעת מחיר כוללת וכן הצעת מחיר לכל שינוי במספר הרפתות הנדגמות, ככל שיידרש.  .ד
 מיתר מסמכי המכרז.  הצעות המחיר תוגש במעטפה סגורה ונפרדת

למשך תקופת ₪  800,000 – התקציב המוערך של מועצת החלב לביצוע הסקר הוא כ
 הסקר. 

 אופן התשלום יבוצע בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב'.

המעידים כי   1976-אישורים בתוקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ה
 המציע:

מנהל את פנקסי החשבונות וכל הרשומות שעליו לנהל על פי  (1
 וסף;פקודת מס הכנסה ועפ"י חוק מס ערך מ

נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס  (2
 לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף;

 .1976-תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .ו

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

 לתנאים האמורים בהם.

 ערבות בנקאית. .ח

 במידה והמציע הינו תאגיד: .ט

העתק תעודת רישום תאגיד המציע או אישור עו"ד או רו"ח בדבר שם תאגיד, תאריך  (1
 רישומו ברשם החברות ומספר הרישום.

 תקנון מעודכן של התאגיד המציע. (2

אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה אצל המציע וכן אישור כי החותמים על  (3
מסמכי המכרז בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו הרשאים לחייבו בחתימתם 

 )בנוסח המופיע בנספח ד' לעיל(.

  



 

 

 

 

 

 . 0015:בשעה  18/12/2022המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  .34

יום ממועד הגשתה.  90ייב את המציע ככתבה וכלשונה למשך ההצעה תעמוד בתוקפה ותח .35
בו המציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל  במקרה ובמהלך התקופה הנקובה בסעיף זה יחזור

צורה שהיא, תהא המועצה רשאית לראות את ההצעה כמבוטלת ולחלט את הערבות הבנקאית 
בהוכחת נזק, כפיצוי מוסכם בגין הפרת , ללא צורך שתצורף כנספח ה' למסמכי המכרזהמצוינת 

 התחייבותו, בהתאם להצעה.

 ותהמועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי קבלת הצעתו ותשיב לו את הערב .36
 שנמסרה על ידו במסגרת הצעתו. המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהמועצה.

בתנאי . אין להכניס כל תוספת, שינוי או הסתייגות הצעות תוגשנה על גבי מסמכי המכרז בלבד .37
לעיל הכוללים את התכנית התפעולית  33המכרז, אלא במסגרת המסמכים הנדרשים לפי סעיף 

 . יהיו חסרי תוקף כלפי המועצהמתנאי המכרז, כל תוספת, שינוי או הסתייגות והצעת המחיר. 

ויחתום על גבי כל עמוד ממסמכי המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז  .38
עותקים )אחד מהם לא כרוך( של מסמכי המכרז, חתומים על ידו כאמור,  3המציע יצרף . המכרז

 4לרבות הזמנה זו, למעטפה סגורה ויגישם לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, בדרך החורש 
 ביהוד עד למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור לעיל.

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שפורסמו בהתאם למכרז, י תוספת/שינו/הכל הבהר .39
 בהליך זה.

 

 :הערבות הבנקאית וחילוטה
 

להבטחת התחייבויות המציע עפ"י הצעתו, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  .40
 ₪)חמישים אלף(  50,000מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ(" בסך הלפקודת "

ימים  90' להזמנה זו. הערבות תעמוד בתוקפה למשך הבתוספת מע"מ, בנוסח המצורף כנספח 
 ממועד הגשת ההצעה.

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. חזר  90ההצעה תישאר בתוקף, על כל פרטיה, למשך  .41
בו המציע מהצעתו או לא קיים תנאי מתנאיה, רשאית המועצה לחלט את הערבות כפיצוי 

 ראש וללא הוכחת נזק, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה.מוסכם מ
 

   :הזוכה בחירת ההצעה
 

 בהתאם לקריטריונים הבאים:  ההמועצה תבחר את ההצעה הזוכ .42

 ; 50% – המחיר המוצע (א)

מובהר, כי המעטפות עם הצעות המחיר ייפתחו על ידי ועדת המכרזים רק לאחר דירוג 
 )ג( להלן. –ומתן ציונים לפי סעיפים )ב( ו 

 קביעת הציון תיעשה ביחס למחיר הממוצע של כלל ההצעות. 

  



 

 

 

 

 לפי הקריטריונים הבאים: 50% –איכות ההצעה  (ב)

והצעתו, לרבות התרשמות מהתכנית המוגשת לביצוע  התרשמות המועצה מהמציע (1)
 ; 30% -הסקר והתרשמות כללית 

וועדת המכרזים תעביר את התכנית להתרשמותו של כלכלן מועצת החלב ורשאית 
 להיעזר גם בחוו"ד חיצונית ובחוו"ד של יו"ר וועדת ההיגוי. 

צוע סקרים היקף הניסיון הקודם של המציע בביצוע עבודות דומות עם יתרון לבי (2)
 .20% –בענפי חקלאות 

)כלומר  60% -( יהיו מתחת ל2)-( ו1הצעות שציון האיכות שיינתן להם לפי סעיפים )ב() (3)
 ייפסלו.של משקל האיכות בדירוג( ,  50%מתוך   30%  -פחות מ 

 

 :אחריות המציע להצעתו
 

עם הצעתו המועצה אינה נושאת בכל אחריות להוצאות ו/או לנזקים שייגרמו למציע בקשר  .43
במסגרת המכרז. המציע לבדו יהיה אחראי לבצע את כל הבדיקות לשם הגשת הצעתו והיא תוגש 

 על אחריותו בלבד.

כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון , אם ייגרם, המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למועצה .44
 ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

 

 :הודעות נציגות ושיפוט
 

דואר רשום או בפקסימיליה. או ב aviva@milk.org.ilדוא"ל, לכתובת: נה בהודעות תשלח .45
שעות ממועד המשלוח.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה, תוך 

פקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה, תוך יום עבודה ממועד דוא"ל או בהודעה שנשלחה ב
, הודעהה טלפונית את מקבל ההודעה על משלוח ההמשלוח, ובלבד ששולח ההודעה יידע בשיח

 שעות ממועד משלוחה. 24בתוך 

מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם המכרז והצעת המציע יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז  .46
 יפו.-אביב-תל

 

 

 בכבוד רב,             

 

 מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ(

 

 

 

 



 

 

 

 

 : טופס הגשת הצעהא'נספח 

 לביצוע סקר עלויות רפתהזמנה להציע הצעות  - 4/2022מכרז מס' הנדון: 
 

המצורפים ולתכנית התפעולית כאמור במסמכי המכרז סקר עלויות רפת אני מציע לספק למועצה  .1
 (.השירותים"" –להצעתי זו )להלן 

 –הנני מאשר כי הצעתי זו מוגשת לאחר שקראתי והבנתי את תנאי המכרז ואת תנאי ההתקשרות  .2
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. 

ז כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בכל המקומות המיועדים לכך, לרבות חתימה רצ"ב מסמכי המכר .3
 בראשי תיבות על כתב ההזמנה, וחתימה על כל עמוד ממסמכי המכרז.

אני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי ואיני נמצא בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים בביצוע  .4
 השירותים המבוקשים. 

 , מצורפת במעטפה נפרדת וסגורה.רותים בהתאם לתנאי המכרזהתמורה עבור מתן השי .5

פרטי הצוות המבצע בצירוף פרטים ומסמכים המעידים על כישוריהם וניסיונם וכן תכנית תפעולית  .6
לביצוע הסקר לרבות הכלים לעיבוד הנתונים, ניתוח התוצאות והצגתם בפירוט לוחות זמנים ושלבי 

 . מצורפים להצעה זו –ביניים 

₪( )חמישים אלף ₪  50,000מצרף ערבות בנקאית שקלית, בלתי מותנית, צמודה למדד בסך  הנני .7
 לפקודת "מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ(".

ידוע לי ואני מסכים, כי המועצה רשאית לבטל את המכרז נשוא הזמנה זו מכל סיבה שהיא ו/או לא  .8
כרז, ו/או לנהל מו"מ עם המציעים, והכל לפי שיקול לקבוע זוכה כלל ו/או לקיים הליך חדש של מ

 דעתה הבלעדי.

ימים מעת הגשתה, וכי לא אוכל  90תקופה של לידוע לי כי הצעתי זו תהא בתוקף ותחייב אותי  .9
 לבטל הצעתי בתקופה זו.

 מיום קבלת דרישת המועצה לעשות כן.  ימים 7בתוך  ב',נספח  -אני מתחייב לחתום על ההסכם  .10
 

 _____________________  המציע: ______________________כתובת:שם 

תאגיד:  מס' ת.ז./מס' : __________________דוא"לטלפון: _________________ 
__________ 

  שמות מורשי החתימה:  ________________ ,   _______________

 _____________________חתימה וחותמת המציע:  _____________ תאריך:

 אימות החתימות ע"י עורך דין

 הנני מאשר בזאת כי המציע החתום מעלה חתם בפני היום וכי החתימות דלעיל הן חתימותיהם של 
ת.ז. ___________,   ה"ה_________, נושא ת.ז._________ ושל ה"ה_________, נושא

 שחתימתו/חתימותיהם בתוספת חתימת התאגיד _______________, מחייבת את התאגיד הנ"ל. 

 ___________________ חתימה וחותמת עו"ד

 

 



 

 

 

 

 

 : הסכם התקשרותב'נספח 

 

 2022שנערך ונחתם ביהוד ביום ______ לחודש _____ 

 

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

 יהוד 4דרך החורש 

 "(המועצה" -)להלן 

 מצד אחד

 ____________________ :לבין

____________________ 

 "(הספק" -)להלן: 

 מצד שני

 

והמועצה היא חברה לתועלת הציבור לה נתונות סמכויות לפי חוק תכנון משק החלב  הואיל:
 והיא פועלת בהתאם להוראותיו; 2011 –בישראל, התשע"א 

 –)להלן ביצוע סקר עלויות רפת הזמנה להציע הצעות לשל והמועצה קיימה הליך  הואיל:ו
 (; "המכרז" –)להלן  4/2022"( במסגרת מכרז מס' השירותים"

את היכולת, הידע, הניסיון, הכישורים, לו יש והספק הגיש הצעתו ומצהיר על כך ש והואיל:
י חוק, המיומנות וכוח העבודה האמצעים וכל האישורים והרישיונות הנדרשים על פ

המקצועי הנדרש כדי  לספק למועצה את השירותים, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות 
 ובדייקנות, הכל בהתאם להוראות הסכם זה להלן;

הגיש הצעתו למכרז כמפורט במסמכי ההצעה המצורפים להסכם זה כחלק בלתי  ספק וה והואיל: 
הספק ( והמועצה הכריזה על הצעת "ההצעה" -)להלן נספח א'נפרד הימנו ומסומנים 

, על בסיס הצהרותיו ומצגיו והכל באופן, בתנאים ובתמורה כמפורט בהסכם כהצעה זוכה
 ; זה להלן

  



 

 

 

 

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי

מובאות לצורכי המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות ההסכם  .1
 נוחיות בלבד, ולא תינתן להן משמעות פרשנית כלשהי.

הוראות הסכם זה תגברנה, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מהוראותיו של נספח  .2
 כלשהו, אלא אם כן נקבע במפורש כי הוראותיו של נספח שיצורף הן הגוברות. 

מובהר בזאת במפורש כי המחירים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר כל ספק, 
 הנקובים בהסכם זה מהווים את התמורה הסופית והמוסכמת בין הצדדים.

 להסכם זה מצורפים הנספחים כדלקמן שיהוו חלק בלתי נפרד הימנו: .3

 ההצעה; – נספח א'

 הערבות; –נספח ב' 

 

 תקופת ההסכם

, בהתאם 2024 – 2023ת בשנים ביצוע סקר עלויות רפלייכנס לתוקף ביום חתימתו הסכם זה  .4
 (. "תקופת ההתקשרות" –)להלן ללוחות הזמנים המפורטים בהצעה ובהסכם זה 

עם הספק לביצוע שלושה סקרים נוספים, ה להאריך את ההתקשרות ילמועצה נתונה האופצ
"תקופות  -)להלן באותם תנאים, כאשר כל סקר מיושם על ידי המועצה במשך שנתיים 

יום  30 -ה מטעם המועצה על מימוש כל תקופת הארכה תימסר לא יאוחר מ(. הודעההארכה"
 ין.ילפני תום תקופת ההסכם או תקופת ההארכה הקודמת, לפי הענ

 הארכה יחולו הוראות הסכם זה במלואן.כל תקופת ב

תן יהזכות למועצה להביא הסכם זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לידי סיום בהודעה שת .5
ן זה, למעט זכותו לקבלת יכל טענה או דרישה בעניספק יום מראש, ולא תהא ל 60לפחות לספק 

 עבודה שביצע בפועל. ההתמורה עבור 

 

 והתחייבויותיוהספק הצהרות 

מצהיר כי מתקיימים בו תנאי המכרז וכי יש לו את היכולת, הידע, הניסיון, הכישורים, הספק  .6
נדרשים על פי חוק, המיומנות וכוח העבודה המקצועי האמצעים וכל האישורים והרישיונות ה

הנדרש כדי לספק למועצה את השירותים, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות ובדייקנות, הכל 
 והוא מתחייב לעשות כן.  בהתאם להוראות הסכם זה להלן

  



 

 

 

 

 

 –הסקר יבוצע על פי התכנית המפורטת בהצעת הספק כפי שצורפה למסמכי המכרז )להלן  .7
"(, לרבות באמצעות הצוות כפי שפורט על ידו ובהתאם ללוחות הזמנים התכנית התפעולית"

 לסכם זה.  19 –ו  18הקבועים לביצוע הסקר ולהגשת תוצאותיו כמפורט בסעיפים 

התכנית התפעולית תבוצע באופן מלא ומדויק וכל שינוי בתכנית ו/או שינוי בהרכב הצוות  .8
 ובכתב של ועדת ההיגוי ו/או מועצת החלב. המבצע, מחייב אישור מראש

הספק מתחייב לאסוף ולמסור נתונים מהימנים ולהעביר לוועדת ההיגוי ו/או למועצת החלב,  .9
תוצאות מהימנות של הסקר. ידוע לספק כי נתוני ותוצאות הסקר משמשים את משרד 

 החקלאות ומועצת החלב בקביעת המחיר של החלב הגולמי. 

 

 והנחיות סטטיסטיות וועדת ההיגוי

"(. זהות וועדת ההיגוילתקנות מחיר המטרה  )להלן: " 2וועדת היגוי לסקר ממונה לפי תקנה  .10
 חבריה של וועדת ההיגוי יימסרו לספק.

מוסכם בין הצדדים כי ועדת ההיגוי מוסמכת לקבוע את היקף הנושאים שהסקר יכלול ואת  .11
 השאלות שהסקר ישיב עליהן.

בין הצדדים כי לוועדת ההיגוי סמכות בקרה על אופן ביצוע הסקר והספק מתחייב לבצע מוסכם  .12
 הסקר בהתאם להנחיות שיקבל מפעם לפעם מוועדת ההיגוי.

מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שהוטלה על הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק להביא  .13
תוצאת הסקר ולקבל הנחיות מוועדת ההיגוי בפני וועדת ההיגוי כל עניין שיש בו כדי להשפיע על 

 לעניין זה מיד עם התברר קיומו של עניין כאמור.

מוסכם בין הצדדים במפורש כי בניית המדגם לסקר יבוצע על ידי סטטיסטיקאי שייבחר על ידי  .14
מועצת החלב. הספק מתחייב לבצע הסקר בהתאם למדגם זה וכן לפעול בכל הנוגע לביצוע 

הנושאים הסטטיסטיים, על פי הנחייתו של הסטטיסטיקאי שנבחר כאמור על ידי המדגם ובכל 
 מועצת החלב. 

 

 מתן השירותים ודווחים 

הספק ימציא למועצת החלב, דיווחים שוטפים על התקדמות הסקר, באופן ובמועדים שייקבעו  .15
 על ידי וועדת ההיגוי ו/או מועצת החלב.

ידי וועדת ההיגוי ו/או מועצת החלב, יוגש למועצת החלב הדו"ח המסכם, לאחר אישורו על  .16
 ודוחות אקסל. pdf עותקים וכן בקבצי  100 -כחוברת מודפסת, ב

יחד עם הדו"ח המסכם, ימסור הספק מצגת מפורטת להצגת ממצאי הסקר. נציגיו של הספק  .17
תיאום של יציגו את הסקר בפני המועצה ובפני כל פורום אחר, בהתאם לדרישת המועצה, ב

 .5ימים מראש. מספר המצגות לא יעלה על  14לפחות 

  



 

 

 

 

 לוחות זמנים

 .30/7/2024הספק מתחייב למסור למועצת החלב טיוטה ראשונה של הדו"ח, עד ליום  .18

 .15/8/2024הספק מתחייב למסור למועצת החלב את התוצאות הסופיות של הסקר עד ליום  .19

, וכי 1/1/2025שתוצאות הסקר עתידות להיות מיושמות החל מיום הספק מצהיר כי ידוע לו  .20
לצורך יישום הסקר במועד זה על הספק לעמוד ולמלא בקפדנות אחר לוחות הזמנים הקבועים 

 בהסכם זה. אי עמידה בלוחות הזמנים הללו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 ותנאי תשלום התמורה

מלא ומדויק ועמידה בכל התחייבויות הספק על פי הסכם באופן בתמורה להספקת השירותים,  .21
 . בתוספת מע"מ, סכום קבוע וסופי בסך _______________ ספק תשלם המועצה לזה, 

 לעיל, תשולם לספק במועדים ובתאנים כדלקמן; 21התמורה האמורה בסעיף  .22

 %20  2023בחודש ינואר. 

 %15  לאחר הגשת דו"ח פעילות.2023בחודש אפריל , 

 %15  לאחר הגשת דו"ח פעילות.2023בחודש אוגוסט , 

 %20  לאחר הגשת דו"ח פעילות.2024בחודש ינואר , 

 %10  לאחר הגשת דו"ח פעילות.2024בחודש מרץ , 

 %10 .לאחר הגשת דו"ח ביניים של הממצאים 

 %10 .לאחר הגשת הדו"ח הסופי 

ישולמו לספק כנגד חשבונית מס כחוק לכל התשלומים המנויים לעיל יתווסף מע"מ כחוק והם  .23
 ימים לפני מועד התשלום. 60שימסור הספק למועצה 

מוסכם בין הצדדים ומובהר במפורש כי התמורה הנ"ל נקבעה על יסוד מדגם שיתבצע ב  .24
_____רפתות. במידה ויחול שינוי במספר הרפתות, בהתאם להנחיית הסטטיסטיקאי, תעודכן 

 לכל רפת. ₪  התמורה בסכום של ______

הצדדים מצהירים בזה ומתחייבים בזה כי התמורה המפורטת לעיל היא מלאה, סופית וכוללת  .25
את מלוא התשלומים, שהספק זכאי להם, ללא יוצא מן הכלל, וכי המועצה אינה חייבת 

 בתשלומים נוספים כלשהם לספק ו/או לעובדיו על פי הסכם זה. 

  



 

 

 

 

 מעביד-היעדר יחסי עובד

היחסים בין הצדדים הם יחסי קבלן ומזמין שירות עצמאי ולא מתקיימים ולא יתקיימו בין  .26
ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, בכל תקופת ההתקשרות  הספקהמועצה או מי מטעמה לבין 

 מעביד, על כל הכרוך והנובע מכך.-ותקופת ההארכה, לפי העניין, ו/או עם סיומם, יחסי עובד

לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק  מתחייבהספק  .27
 הספקמעביד בין המועצה לבין -שיגרם לה כתוצאה מהעלאת טענה כי מתקיימים יחסי עובד

 ו/או מי מטעמו.

מעביד בינה לבין עובדיו של  –חויבה המועצה בתשלום כלשהו בגין קביעה כי נוצרו יחסי עובד  .28
הספק ו/או נותן שירותים בשמו ו/או במקומו ו/או עבורו, תהא רשאית המועצה לקזז סכומים 

 אלה כנגד סכומים המגיעים ו/או שיגיעו לספק בגין פעילותו כאמור בהסכם זה. 
 

 , שיפוי וביטוחאחריות לנזקים

ה ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרמו, ללא שא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעילבדו יהספק  .29
באופן יוצא מהכלל, לאדם ו/או לגוף ו/או לחי ו/או לצומח ו/או לרכוש ו/או לכל צד ג' שהוא, 

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, ו/או בקשר עם הספק עקב מעשה או מחדל, של ישיר או עקיף, 
 הספקת השירותים עפ"י הסכם זה ו/או במהלכם.

יהיה אחראי גם לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות הספק ר ספק, מובהר כי למען הס
 הסכם זה. 

מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה, עם דרישתה הספק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .30
הראשונה, בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה על ידי צד ג' כלשהו בשל נזקים שנגרמו לו 

 או בקשר עם מתן השירותים עפ"י הסכם זה. כתוצאה ו/

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם, מתחייב הספק להחזיק, החל ממועד  .31
חתימת הסכם זה וכל עוד הדבר יהיה נחוץ לאחר סיומו או ביטולו של ההסכם, בפוליסות 

ת ביטוח לצד ג'. הספק הביטוח המפורטות להלן: חבות מעבידים לגבי כל עובדי הספק ופוליס
מתחייב כי בפוליסות הביטוח שתירכשנה על ידו יכללו את המועצה כמבוטח נוסף וכן יתווסף 
בהם סעיף בדבר ויתור המבטחת על זכות חזרה בתביעה נגד המועצה, בגין כל סכום שישולם על 

 ידה מתוקף ביטוחים כאמור. 
 

 בעלות בנתונים, הגנת הפרטיות וסודיות

אלונים והנתונים אשר יאספו במהלך הסקר על ידי הספק, יישמרו אצל הספק באופן כל הש .32
שמבטיח הגנה ושמירה על פרטיותם של המשתתפים בסקר, בהתאם להוראות חוק הגנת 

 . 1981 –הפרטיות, התשמ"א 

הנתונים שייאספו כאמור לא יועברו למועצת החלב או לצד ג' כלשהו באופן שיש בו לחשוף את 
הנסקרים. הספק יעביר למועצת החלב וועדת ההיגוי ניתוח של הנתונים ואת הנתונים זהות 

 המעובדים בלבד.

  



 

 

 

 

 

לעיל, מובהר בזאת ומוסכם בין הצדדים במפורש כי  32מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .33
 הספק לבדו יהיה אחראי בגין כל נזק אשר ייגרם לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבויות
הספק על פי כל דין, והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל תביעה אשר תוגש 

 כנגד המועצה בגין הפרה כאמור.

הספק מתחייב כי יחתים את עובדיו וכל הבאים מטעמו שיהיו קשורים, במישרין או בעקיפין  .34
בביצוע הסכם זה, על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיוכן על ידי המועצה ויצורף כנספח 

 להסכם זה. 

 

 ערבות

ת למועצה במעמד חתימספק זה, ימציא ה הסכםבהתאם לספק להבטחת ביצוע התחייבויות ה .35
הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה, בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה, 

 צמודה למדד המחירים לצרכן שתהא בתוקף כל תקופת ההסכם. ₪  50,000על סך 

שלא ת ההסכם על ידי הספק המועצה תהיה זכאית לדרוש את מימוש הערבות במקרה של הפר .36
 ובלבד שנמסרה לו דרישת המועצה לעשות כן.ימי עסקים  7של בתוך תקופה ספק תוקנה ע"י ה

סכום הערבות יחשב כפיצוי מוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק, אך מובהר כי לא יהיה  .37
 .סעדים נוספים לפי הסכם זה ולפי דין מהספקבחילוט הערבות כדי למנוע מהמועצה לתבוע 

 

 שונות

ת כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, שעניינם אספקת הסכם זה מכיל, מגלם, ממצה ומבטא א .38
. אף צד לא ישמע בטענה בדבר הבטחות, ערובות, מצגים או הספקשירותים למועצה על ידי 

 הסכמות שבעל פה, אשר אינם באים לידי ביטוי בהסכם.

 כל שינוי בהסכם זה לא יחייב את הצדדים, אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים. .39

 אינו רשאי להעביר זכויותיו וחובותיו מכוח הסכם זה, או כל חלק מהן.הספק  .40

כתובות הצדדים הינן כאמור בכותרת להסכם זה. כל הודעה שתישלח מאחד הצדדים למשנהו  .41
על פי הכתובת האמורה, תחשב כאילו הגיעה ליעדה כעבור שלושה ימים מיום המשלוח, אם 

מסירתה, אם נמסרה ביד, או במועד העברתה, אם הועברה נשלחה בדואר רשום, או במועד 
 ובלבד שהגעתה אושרה טלפונית. בדוא"ל 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

_____________________             ______________________ 

 הספק                  המועצה                            

 

 



 

 

 

 

 

 אימות חתימה –': אישור תאגיד גנספח 

 

 לכבוד

 מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ(

 א.ג.נ.,

 2022/3מכרז מס' הנדון: 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח ______________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז 
 זה.

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם של תאגידים מסוגו: ____________________. .1

 סוג ההתארגנות: ____________________. .2

 תאריך הרישום: ____________________. .3

 מספר מזהה: ____________________. .4

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כגון  .5
 תוספת חותמת, אם יהיו:

5.1  .____________________ 
5.2   .____________________ 
5.3   .____________________ 

מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  6
וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על ידי שלטונות  1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

 מס הכנסה ומע"מ. 

 בכבוד רב,

 

_________________       ____________________      ____________________ 

 חתימה וחותמת         מס' רישיון עו"ד/רו"ח          שם מלא   

 

____________________              __________________________ 

 טלפון              כתובת                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים: ד'נספח 

 

 על  המציע לצרף להצעתו את ההתחייבות הבאה חתומה כנדרש על ידו:

אני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, משמש אצל המציע 
"(. אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע המציע__________________ )להלן: "

שר שקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, בחתימתי. אני מא
מציע את שירותי המציע לביצוע השירותים נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר 

 התנאים והדרישות לשביעות רצונה המלאה של המועצה.

ת כל חובותיו הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת והמציע מקיים א
בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים כלליים וספציפיים 

ובמיוחד את האמור בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, 
, אשר אושר על ידי שר התעשייה והמסחר והוחל על כלל העובדים והמעבידים 1957 –התשי"ז 

 .1.1.2008בישראל החל מיום 

 הריני לאשר כי השכר שישולם ע"י המציע לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת 

 לשעה.₪    מ  

שכר מינימום עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים הקבועים בחוק, לא תפחת מ
 כנדרש על פי דין. 

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

 להלן:

 1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט, 

 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א

 1954 נשים תשי"דחוק עבודת 

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג

 1953 חוק החניכות תשי"ג

 1951 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א

 1958 חוק הגנת השכר תשי"ח

  



 

 

 

 

 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג

 1987 חוק שכר מינימום תשמ"ז

 1988 הזדמנויות תשמ"ח חוק שיוויון

 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(

 2001 חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ התפטרות

 חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

הוגנים(, חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת   תנאים 
 תשנ"א

2001 

 

1991 

 

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 
לחייב בזה כי המציע המפורט לעיל קיים, פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך 

 את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של המציע.

 חתימה וחותמת: _______________

 תאריך: _____________________

 שם: _______________________

 

 

  



 

 

 

 

 

 : נוסח ערבות בנקאיתה'נספח 

 

   2022/3מכרז מס' 

  ,לכבוד

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

 

 מס' ____________________ ערבותהנדון: 

 

(, אנו ערבים בזאת כלפיכם, ללא תנאי, לסילוק "המציע" –לבקשת __________________ )להלן 
(. לסכום הערבות יתווספו "סכום הערבות" –)להלן ₪( )חמישים אלף ₪  50,000כל סכום עד לסך של 

ת לסטטיסטיקה, כאשר הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזי
מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד הוצאת כתב ערבות זה והמדד הקובע הינו המדד הידוע בעת 

(, אשר תדרשו מאת המציע, בקשר "הפרשי הצמדה" –דרישת התשלום מכוח כתב ערבות זה )להלן 
 עם הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי הובלת דגימות חלב. 

 יום ממועד הוצאתה ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  90למשך  ערבות זו תהיה בתוקף

 7 -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה לא יאוחר מ
)שבעה( ימים מקבלת דרישתכם בכתב עפ"י הפרטים להלן, מבלי שתהיו חייבים לנמק את 

 כשהערבות בתוקף. דרישתכם, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו, כאמור,

 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: ________________________

 

_______________________________     ______________________    ____________ 

 חתימה וחותמת       שם מלא                       תאריך         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 טופס שמירת סודיות –נספח ו' 
 

"( מזמינה המועצה" –והמועצה לענף החלב בישראל )ייצור ושיווק( )חל"צ( )להלן  הואיל:
"( שירותים החברה" -_______________________________ )להלן מחברת 

______________________________________________________)להלן: 
 "(; השירותים"

ומתוקף כך, אנו ו/או כל מי מטעמנו ו/או עובדינו חשופים ו/או צפויים להיחשף לפרטי  והואיל:
או נתונים כספיים ו/או מידע עסקי או /מידע ו/או נתונים ו/או סודות מקצועיים ו

מסחרי או לכל מידע נוסף הנוגע באופן כלשהו למועצה ו/או לפעילותה ו/או לצדדים 
 "(; המידעשלישיים לרבות רפתנים ו/או מחלבות ו/או מרכזי מזון )להלן: "

 והמועצה רואה חשיבות רבה לשמירת המידע בסודיות מלאה; והואיל: 

 כלפיכם, כדלקמן : לפיכך, אנו מתחייבים

 ללא, לעיל כמפורט מידע כל לגלות ולא ומלאה מוחלטת בסודיות לשמור מתחייבת החברה .1
 . השירותים מתן אגב, בעקיפין או במישרין, לידיעתה יגיע או יובא אשר, הכלל מן יוצא

 שימוש כלתעשה  החברה, בין בעצמה או בין באמצעות אחרים, לא, האמור מכלליות לגרוע מבלי .2
, תמסור, תעביר לא, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, לרבות ממנו חלק בכל או במידע שהוא

 שלא או בתמורה, בעקיפין או במישרין, כן לעשות לאחרים  תרשה ולא, תפרסם, תעתיק
 הספק רשאי, לעיל האמור למרות.  בלבד השירותים במתן תפקידה מילוי לצורך אלא, בתמורה
 את נתן או נותן הוא כי לפרסם

 .למזמין השירותים .3

החברה מתחייבת לשמור בהקפדה על המידע החסוי בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם  .4
 מניעת אובדנו ו/או הגעתו של המידע לאחר.

 הפועל כל על גם, מהכלל יוצא ללא, תחול זו ההתחייבות כי ומתחייבת מצהירה החברה .5
 החברה. השירותים מתן לצורך ידה על המועסק אדם כל או/ו עובדיה על או/ו מטעמה

 לכל המלאה אחריותה זו ותהיה ההתחייבות קיום להבטחת האמצעים בכל לנקוט מתחייבת
 .  ידם על  זה התחייבות כתב הפרת

החברה מתחייבת לדווח מידית למועצה בכל מקרה שבו מחמת מעשה או מחדל, נמסר לגורם  .6
 כלשהו מידע חסוי. 

 לבין החברה בין ההתקשרות תקופת כל במהלך יעמדו זה תהתחייבו על פי כתב התחייבויות .7
 . מכן לאחר מוגבלת בלתי ולתקופה המועצה

 
 : החתום על באנו ולראיה

 
_______________________                     __________________________ 

  החברה                     תאריך         
      

 


