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 נספח א'                           
                            

 גזרזורית המועצה הא
 

 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

  15/2019פומבי מס' מכרז 
 

 והסגראחזקת  ,רותי אחסנתישלמתן  פומביהודעה ותנאי מכרז 
 חתוליםכלבים ו 

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -
 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 08:00 א' 10/03/19  חובה ישיבת הבהרות

מועד אחרון להגשת 
 שאלות הבהרה

 10:00 ג' 12/03/19

הגשת מועד אחרון 
 הצעות

 13:00עד השעה  א' 24/03/19

 16:30 א' 24/03/19 פתיחת מעטפות

 יהיה נוכח בישיבה הצעתו תיפסל על הסף. אמציע של –ישיבת הבהרות חובה  •

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת המעטפות. •
 

 כללי .1

(, מבקשת לקבל הצעות מחיר בנושא "המזמין"ו/או המועצה" )להלן: "גזר רית המועצה האזו .1.1
 .המכרז שבנדון

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי מזכירות לשכת מנכ"ל המועצה בשעות העבודה  .1.2
ש"ח אשר לא יוחזרו. תשלום הסך כאמור בגין רכישת  300הרגילות, בתמורה לתשלום של 

להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא  מסמכי המכרז מהווה תנאי סף
 יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או  .1.3
. הנוסח :www.gezer-region.muni.il//httpבאתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: 

ז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע  ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו המחייב של המכר
 יש להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.מאתר האינטרנט. 

 ישיבת הבהרות חובה  .2

ות תתקיים ישיבת ההבהר כאמור בריישת מסמך זה.ערך י( תהשתתפות חובהישיבת הבהרות ) .2.1
 .ניין המועצה ביישוב בית חשמונאיבלשכת וטרינר המועצה, ב
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 !ישיבת ההבהרותחלה חובה על כל המציעים להשתתף במובהר בזאת, כי  .2.2

 ישיבת ההבהרות, לא יוכל להגיש הצעה במכרז. מציע אשר לא ישתתף ב .2.3

 אור המכרזית .3

המועצה מעוניינת להתקשר עם נותני שירות המפעילים שירותי אחזקה, הסגר ומכלאה  .3.1
 ילכדו בשטח השיפוט של המועצה ע"י לוכד בעלי חיים.לכלבים וחתולים שי

השירותים יבוצעו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות המפרט הטכני המצ"ב כנספח  .3.2
 למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ידו את תנאי המחיה -יספק לבעלי החיים המוחזקים על במסגרת השירותים המציע הזוכה .3.3
וג בעל החיים ובהתאם לצורכיהם הסבירים של בעלי החיים, לרבות הנאותים והמתאימים לס

 מזון, מים, טיפולים וטרינריים וכיו"ב.

תוך מתן גישה מלאה למועצה ו/או לנציגיה למכלאה  24/7השירותים יינתנו במתכונת של  .3.4
 במהלך כל שעות היום.

כל גורם אחר, ע"פ למציע הזוכה ו/או ל להפנות בעלי חיים לצורך הסגרהמועצה תהיה רשאית  .3.5
 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

חודשים, כאשר למועצה תהא הזכות להאריך את תקופת החוזה  12 -תקופת החוזה הינה ל .3.6
 חודשים כל אחת.  12לארבע תקופות נוספות בנות עד 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  / דרישות מקדמיות .4
 

וד בכל התנאים המפורטים להלן, וכן על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמ
 לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המוכיחים את העמידה בתנאים אלו:

המציע הינו בעל זכויות קנייניות במכלאת הסגר מורשית ו/או פנסיון ע"פ דין, שמספר  .4.1
מתחום שיפוט  ק"מ 15שלא יעלה על כלובים, המצויה ברדיוס  20 -הכלובים בה לא יפחת מ

 (.המכלאה - מועצה )להלןה
 

ככל שלבעל הזכויות קיימת זכות שכירות בלבד במכלאה, הוא נדרש להציג הסכם שכירות 
 3 -לפיו תקופת השכירות שלו במכלאה הינה לפחות ל -חתום )ו/או התחייבות של הבעלים(

 שנים שמניינם החל ממועד הגשת ההצעה במכרז.
 

 את המסמכים הבאים: להוכחת דרישה זו על המציע לצרף להצעתו

אסמכתא רשמית )נסח רישום ו/או הסכם שכירות(, המעידה על אופי הזכויות  .4.1.1
 הקנייניות של המציע  במקרקעין נשוא המכלאה.

 רישיון עסק תקף למכלאה. .4.1.2

התחייבות  /יש לצרף הסכם  -המציע קשור בהסכם עם בעל מכלאה כאמור שככל  .4.1.3
 כמפורט לעיל.  -הבעלים 

 
 ביחס לבעל המכלאה.  3.1.2 -ו 3.1.1' ת האישורים הנקובים בסכן יצרף המציע א

 
מובהר בזאת כי המועצה תהא רשאית לבקר במכלאה על מנת לוודא כי המכלאה 
תואמת את דרישות המועצה, כן מובהר כי התקשרות המציע עם בעל המכלאה הינה 

בעל באחריות המציע ועל חשבון המציע בלבד, שום התחייבות של המציע כלפי 
 המכלאה לא תחייב את המועצה בכל דרך ו/או אופן.

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.       .4.2
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 להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף למכרז.

כמפורט בתנאי  - או שיק בנקאי )לא של המציע(  ערבות בנקאית להצעההמציע צירף להצעתו  .4.3
 המכרז.

 רות חובה שהתקיימה.  הג מטעם המציע השתתף בישיבת הבנצי .4.4

 יש לצרף להצעה קבלה. –שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  המציע .4.5

 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .5
 

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים 
 כים הבאים:אחרים שנדרש לצרף(, את המסמ

 להלן.   5וכן מסמכים הנדרשים בסעיף  לעיל 4 המסמכים הנכללים בסעיף .5.1

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע, לרבות תצהיר חתום ומאושר ע"י עו"ד, בנוסח הנכלל  .5.2
 במסמכי המכרז.

 רשימה מסודרת, המפרטת את המידע הבא:  .5.3

 כתובת המכלאה ומיקומה.  .5.3.1

ה ומתקניה, לרבות סידור הכלובים והחצרות תשריט / שרטוט של המכלאה, מבני .5.3.2
 במכלאה.

   .בעלי החיים שניתן לקלוט במכלאה, לרבות סוג, תפוסה מקסימאלית וכיו"ב .5.3.3

 שמות ות.ז. של המפעיל, מנהל המכלאה, וטרינר המכלאה ועובדי המכלאה.   .5.3.4

 אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון. .5.4

 ודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.תע .5.5

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .5.6

 במידה והמציע הינו תאגיד: .5.7

תעודת התאגדות וכן תדפיס רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה )תאריך שלא  .5.7.1
 חודשים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות(. 3יעלה על 

 אישור עו"ד או רו"ח:  .5.7.2

ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת סמכויות כי  .5.7.2.1
 התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד.  .5.7.2.2

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.  .5.7.2.3

 במידה והמציע הינו שותפות:  .5.8

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.  .5.8.1
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 הסכם השותפות.  .5.8.2

 ויות החתימה בשם השותפות.אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכ  .5.8.3

 במידה והמציע הינו עמותה: .5.9

 אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות. .5.9.1

 אישור עו"ד / רו"ח בדבר מורשי החתימה בעמותה.- .5.9.2

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר  - עסק בשליטת אישהבמידה והמציע הינו  .5.10
 של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  –בשליטת אישה"  "עסק

( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
 של ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים  –"אישור" 
  אף אחד מאלה:

 הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;            

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  נושאת משרה בעסק –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  –"נושא משרה" 

 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו  חברה הרשומה בישראל שמניותיה –"עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.תצהיר  .5.11

 יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. 

רשאית  ועדת המכרזים תהיה –ור הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמ
 .לפסלה

 מסמכים, דוגמאות והסברים .6

המציעים המשתתפים במכרז יכולים לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז,  .6.1
כאשר לראות ולבדוק כל פרט נחוץ, לקבל הסברים בקשר למכרז במשרדי מזכירות המועצה, 

 .רק הסבר בכתב של המועצה יחייב

ו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל המציע בחותמ .6.2
 הנספחים לו והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם  .6.3
 פן כללי.של המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באו

 כן רשאית המועצה לבקר במכלאה המוצעת, על מנת לוודא את התאמתה לצרכי המועצה. .6.4

יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין  -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  .6.5
המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים  -המציע הזוכה ובין המזמין 

בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים  אלו מהווים חלק
 ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.

 סתירות ו/או אי התאמות .7
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המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות/שגיאות/אי התאמות/ספקות שימצא בקשר למובנו  .7.1
לוטרינר ות לקבלת הבהר בכתבהמדויק של כל סעיף או פרט, ובמקרה כזה, עליו לפנות 

  בדוא"ל  0001:בשעה  03/19/12, וזאת עד ולא יאוחר מיום  ד"ר כרמי הרשקוביץ, המועצה
region.muni.il-carmi@Gezer יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות. מס' הטל' לווידוא  לא

 .08-9274056קבלתו של דוא"ל בלבד, הינו 

מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות  .7.2
אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות כאלה מצד מי שלא  בדבר

 לא תשמענה. -נהג כאמור לעיל 

)בדואר /  לכל המשתתפים במכרז בכתברק הבהרות ו/או תיקונים ו/או הודעות אשר תשלחנה  .7.3
בפקס( יחייבו ויהיו חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על ידו להצעתו 

 והמציע לא יוכל להסתמך על הבהרות אשר נתנו לו בעל פה ו/או באמצעות הטלפון.

 הסתייגויות ואיסור פיצול/חלקיות ההצעה .8

ות שלא הוגשו בהתאם המועצה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא, לפסול ולא לדון בהצע .8.1
 לדרישות ולתנאי המכרז.

לא תתקבלנה כל הסתייגויות למסמכי ותנאי המכרז, כל הסתייגות של המציע עלולה לפסול  .8.2
 את הצעתו.

על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל השירותים נשוא המכרז ביחס לכל שירות שנדרש   .8.3
 .ואין הוא רשאי לפצלן ו/או לחלקן ו/או לתת הצעה חלקית

 הצעת המחיר .9

 למכרז.  יהצעת המחיר בגין השירותים תוגש למזמין בהתאם לנוסח המצורף במסגרת נספח  .9.1

 לכל רכיב נקבע מחיר מירבי.  -כתב הכמויות מכיל מספר רכיבים  -תשומת לב המציעים  .9.2

 בהצעת המחיר אין לנקוב מחיר העולה על המחיר המירבי ביחס לכל רכיב. 

תפסל על מהמחיר המירבי ביחס לרכיבי כתב הכמויות או חלקם הצעה שתכלול מחיר הגבוה 
 הסף ולא תובא לדיון!

יכללו את כל העלויות הכרוכות בביצוע שירותי ההסגר, לרבות יהיו סופיים ומחירי ההצעה  .9.3
עלויות כח האדם, אספקת כל החומרים, הציוד, האביזרים והכלים הדרושים לביצוע שירותי 

בעד מהבעלים של בעלי החיים גביית התשלומים חיסון, רישום,  ההסגר, ניקוי שטח ההסגר,
, תיקון נזקים בהתאם להוראות ההסכם - למועצהאו הובלת בעלי החיים /שירותי ההסגר ו

, עבודה ותיאום מול הרשויות המוסמכות, פינוי בעלי ידי המציע ו/או מי מטעמו-אשר נגרמו על
אחרת / נוספת, הדרושה לשם אספקת השירותים החיים ו/או ביצוע המתת חסד וכן כל פעולה 

 כנדרש וכדין.

המחירים שיוצעו על ידי המציע יהיו תקפים ומעודכנים לכל תקופת ביצוע השירותים נשוא  .9.4
 ההסכם,  למען הסר ספק לא יתווספו התייקרויות מכל סוג שהוא.

ורק במסמך אלא אך  ,כי אין לציין מחירים בגוף ההסכם או בכל מקום אחר ,מובהר בזאת .9.5
 '(. ינספח המצורף למכרז )/מחירים  הצעההכתב 

 בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף.  .9.6

 להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה. יש 'ו נספח –את הצעת המחיר  .9.7

 

mailto:carmi@Gezer-region.muni.il
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 הגשת ההצעות .10

על  המציע  להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפת ההצעות אשר נמסרה לו על ידי המועצה  .10.1
רת כלל מסמכי המכרז. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע ו/או כל סימן במסג

 זיהוי אחר.

על כל דף ממסמכי המכרז, לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז, וכן לחתום על המציע  .10.2
לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי 

 תב ברור את שמו ואת כתובתו.המכרז, ולציין בכ

על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה לתיבת המכרזים  .10.3
בלבד, לא יאוחר  במסירה ידניתשבמשרד מנכ"ל המועצה. על המציע למסור את הצעתו 

 .מהמועד האחרון להגשת ההצעות

ינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שא .10.4
 המועד הנ"ל.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל"  .10.5
 מאת מזכירות המועצה. 

 שלבי בחינת ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר .11
 

 ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים, כמפורט להלן:

   - של המכרז בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף - שלב א' .11.1

תפסל ולא תובא לדיון. אין באמור  -הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז   .11.1.1
 כדי לגרוע מסמכות המועצה וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים. 

המסמכים שיושלמו יובאו  -מובהר בזאת כי ככל שתערך פניה להשלמת מסמכים  .11.1.2
הסף של המכרז ולוועדה המקצועית בחשבון לצורך בחינת עמידת ההצעות בתנאי 

יהיה שיקול דעת להחליט אם מסמכים אלו יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההצעות 
 ע"פ הרכיבים להלן. 

בכפוף לאמור להלן, ההצעות הכשרות )שיעמדו  - שלב שקלול ודירוג ההצעות -שלב ב'   .11.2
 למפורט להלן.בהתאם  יקבלו ניקוד ע"פ הפרמטרים ואמות המידה בדרישות הסף שנקבעו 

ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא תנאי הסף ודרישות  .11.2.1
המכרז, אשר קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בהתאם למפורט להלן, 

 כאשר יתר ההצעות הכשרות ידורגו בהתאם להצעות המחיר. 

מחיר ההצעות ייבחנו וידורגו על בסיס פרמטרים של איכות ומחיר. משקל הצעת  .11.2.2
 והכל בהתאם למפורט להלן. 40%ואיכות ההצעות  60%יהיה 

 נקודות.  30של  מירבי ניקודסך הכל  –מחיר אחזקת בע"ח ללא בעלים ליום  .11.2.3
 

הצעת המחיר הטובה ביותר ברכיב זה תקבל את הניקוד המירבי ביותר ברכיב זה 
 נקודות. 30 –

 יתר ההצעות הכספיות ידורגו בהתאמה להצעה הזולה. 
 

  -וגמא לד
 

ש"ח ברכיב מחיר אחזקת בע"ח ללא בעלים, מציע ב'  20מציע א' נקב במחיר של 
 באותו רכיב.₪  40נקב במחיר 

נקודות ביחס לאותו רכיב. הצעת מציע ב'  30הצעת מציע א' תקבל ניקוד של 
 נקודות ביחס לאותו רכיב בהתאם לנוסחא   15תקבל ניקוד של 

      15   =30 X    02. 
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                                                                       40 

 נקודות.  30של  מירבי ניקודסך הכל  -בעלים ליום עם מחיר אחזקת בע"ח  .11.2.4
 

הצעת המחיר הטובה ביותר ברכיב זה תקבל את הניקוד המירבי ביותר ברכיב זה 
 נקודות. 30 –

הזולה.  אופן החישוב כמפורט  יתר ההצעות הכספיות ידורגו בהתאמה להצעה
 לעיל.

 נקודות( 40)בחינת איכות ההצעה  .11.2.5

  - , ע"פ המפורט להלןנקודות 10עד ניקוד של   - גודל כלביה  .11.2.6
לעניין זה יצרף המציע להצעה מסמכים המצביעים על גודל הכלבייה. כמו כן, 

 נציגי המועצה יהיו רשאים לבקר בכלביה לצורך מתן ניקוד ע"פ סעיף זה. 

  ללא ניקוד. -תאים 20-חות מפ .11.2.6.1

 נקודות.  5 -תאים   30עד  20בין  .11.2.6.2

 נקודות. 10 -תאים   30מעל  .11.2.6.3

   -נקודות, ע"פ המפורט להלן  30ניקוד של עד  - מיקום הכלביה המוצעת  .11.2.7

 -ק"מ מתחום שיפוט המועצה  5ברדיוס של עד הכלביה המוצעת הינה  .11.2.7.1
 נקודות. 30

ק"מ מתחום שיפוט  10ועד  ק"מ 5ברדיוס מעל הכלביה המוצעת הינה  .11.2.7.2
 נקודות. 20 -המועצה 

ק"מ מתחום שיפוט  15ק"מ ועד  10ברדיוס מעל הכלביה המוצעת הינה  .11.2.7.3
 נקודות. 10 -המועצה 

בשיקולי המזמין יובאו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית  .11.3
 וטיב השירותים של המציע וכן ניסיונו בעבודות קודמות.

הצעות או יותר זהה, תבוצע התמחרות בין הצדדים להצעות אלו,  2יה הניקוד שקיבלו ה .11.4
 בדרך שיקבע המזמין.

המזמין רשאי לקבוע זוכה חליפי, לפי שיקול דעתו, היה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא  .11.5
 תצא את הפועל, מכל סיבה שהיא.

כל השירותים או חלק  הרשות בידי המזמין לקבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את .11.6
 מהם, גם בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

נמצאה סתירה בין שני העותקים של ההצעה, בהצעה הכספית שנקב בה המציע, רשאי  .11.7
המזמין לבחור את ההצעה המיטיבה עם המזמין, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה בגין 

 כך.

משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה  ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה .11.8
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה   ביותר,

 במכרז, ובלבד שצורף לה, כבר בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כמפורט להלן. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .11.9
 יטת העסק. מחזיקה בשל
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 ערבות בנקאית להצעה .12

במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי, ערוכה לטובת  משתתףכל  .12.1
הערבות תהיה חלק ₪.  2,000למסמכי המכרז, בסך של  '1דנספח המזמין, בנוסח דוגמת 

 (. "הערבות הבנקאית להצעהבלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: "

 
₪   2,000שיק אישי של המציע(, ע"ס של  לא) בנקאירשאי המציע לצרף להצעתו שיק לחלופין, 

 . במקרה של שיק בנקאי, מועד הפרעון הינו מועד הפקת השיק - המועצה לפקודת

תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית,  המועצה .12.2
שר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט לפירעון מידי לפי דרישה כא

 התנאים וההוראות המיוחדים.

הרשות בידי המועצה  24/06/19הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף לפחות עד ליום  .12.3
חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה,  3לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך 
 כנדרש, בהתאם להוראות המועצה. להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה

תשומת לב המציעים כי יש להכניס את השיק/ערבות לתוך המעטפה הייעודית שתסופק 
 המועצה.  ע"י

ימים, מיום  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .12.4
ת להצעה שיידרש לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות את סכום הערבות הבנקאי

 לטובתה, ולמסור את העבודה למציע אחר.
     
 ביצוע  ערבות            

 -על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית  החתימהבעת  .12.5
צמודה למדד  למסמכי המכרז, '2דנספח בנוסח דוגמת  בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה

 ש"ח וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז. 7,500על סך המחירים לצרכן, 

 הוצאות המכרז .13
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על 

 המשתתף.

 ביטוח .14

על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח כמפורט  .14.1
ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת -וחים ייערכו עלבהסכם המכרז. הביט

 ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר למזמין כתנאי לחתימת חוזה המכרז. 

בשעת החתימה על הסכם המכרז ימציא המציע הזוכה למועצה את אישור המבטח, בהתאם  .14.2
 (. נספח ג'לנוסח נספח אישור הביטוח )

קול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור מובהר בזאת כי למועצה יהיה שי .14.3
עריכת ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. 
מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל 

ז ואי המצאתו חתום לידי ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכר
המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום 

 לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות הצעה .

 תמורה  .15
  

, למסמכי מכרז זה 2 'בכנספח התמורה למציע הזוכה תשולם בהתאם לנספח התמורה המצורף 
 .וכן בהסכם המכרז שנכללו בנספח התמורה רותההמציעים מתבקשים לעיין היטב בהב

 זכויות שמירת .16

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ולמשתתפים והמשתתפים במכרז לא יהיו  .16.1
 רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
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אי הצעתם המועצה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתנו/ם תקבע כזוכה, את תנ .16.2
 במכרז בהתאם לתנאי החוזה.

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .17

תהיה ועדת המכרזים  -ה ממנו ימציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטי .17.1
 רשאית לפסול את הצעתו.

 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .17.2

 רז ואין הוא רשאי לחלקן.על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכ .17.3

הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה  .17.4
 המצורף אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 כללי   .18

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  .18.1
 ון.גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכ

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .18.2

  -לעיל, מובהר בזאת  בנוסף לאמור .18.3

המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של  .18.3.1
 מוסדות ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, בשיקולי המועצה ילקחו בחשבון בין  .18.3.2
היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות 
קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או 

 הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

ני המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים )הקבלן המציע ו/או קבל .18.3.3
המשנה מטעמו( אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות 
רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה 

 להנחת דעתה.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך  .18.3.4
בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל 

אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל 
שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 

 המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

ו כל מסמך עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציא .18.3.5
ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, 
להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי 

 סף במכרז זה.

 ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .18.3.6
 באופן ,המכרז שבמסמכי נתוניםל או לדרישות התייחסות בשל חוסר או תנאיה

  .כנדרש ההצעה מונע הערכת המועצה שלדעת

 בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. .18.4

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .18.5
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או יפר אחת /ק ממנה ובמקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חל .18.6
או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי /או תנאי החוזים ו/מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו

זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה  התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא המועצה 
לנכון. כן  כלשהו, ככל שתמצא 'המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג

רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על פי  תהא המועצה 
וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינה  סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה 

או טענה מכל /או דרישה ו/הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו
או מי מטעמה בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות /ו מין וסוג שהוא כנגד המועצה 

 או על פי כל דין./על פי מכרז זה ו מזכויותיה של המועצה 

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .18.7
על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים  לסודות מסחריים / מקצועיים.

סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים 
אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא 

י ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כ
ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך 
שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 

 על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות  .18.8
 .  בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 מסמכי המכרז הם המסמכים, כדלקמן: .19

 .נספח א' -הודעת המועצה בדבר המכרז ותנאיו )מסמך זה(  .19.1

 .נספח ב' -חוזה המכרז  .19.2
 .1 'נספח ב - מפרט טכני  .19.3

 .2 נספח ב' -תמורה נספח  .19.4

 .'נספח ג -מסמך אישור עריכת ביטוח  .19.5
 .1'דספח נ –נוסח ערבות ההצעה  .19.6
 .2'דנספח  -נוסח ערבות הביצוע  .19.7
 .1 נספח ה' -הצהרה בדבר היעדר זיקה  .19.8
 .2 'הנספח  - לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  .19.9

 .3נספח ה'  -נספח תיאור המציע  .19.10
 .'ונספח   -כתב הצעה והתחייבות  .19.11

 כל הנספחים דלעיל יחתמו על ידי המציע.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 

 בברכה,          
 רותם ידלין        
 המועצה האזורית גזר תראש       
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 נספח ב' 
 

 חתוליםכלבים ווהסגר אחזקת  ,רותי אחסנתילמתן ש הסכם
 
 

 נערך ונחתם במועצה האזורית גזרש
 שנת____________________ לחודש _____________ יום _ב

 
 -ב  י  ן      -

 
 

 מועצה האזורית גזרה
 99789בית חשמונאי 

 ("המזמין" ו/אוהמועצה" " )להלן:
 

 - מצד אחד -          
 

 ל ב י ן
    

    
__________________ ________________________ 

 __________ח.פ. ___________ ת.ז. _______________   
 מרח' ____________________  מרחוב _____________   
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על __________________   
 ולהתחייב בשמה כדין: (המפעיל" ו/או הקבלן)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (המפעיל" ו/או הקבלן)להלן: "       
 

 -מצד שני  -
 

 
 

 והמזמין חפץ בביצוע עבודות כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו; הואיל:
 

 והואיל:
 

 
"( והצעת המכרזלביצוע העבודות )להלן: " 15/2019והמזמין פרסם מכרז פומבי מס' 

נקבעה כזוכה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה שאושרה ע"י ראש הקבלן 
 המועצה; 

 
ון הקבלן לבצע את העבודות, ולקיים, ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המזמין, וברצ והואיל:

 והכל כמפורט בחוזה זה;
 

 והואיל:
 

והמזמין על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו של הקבלן כמבואר לעיל ולהלן מסכים 
למסור לקבלן את ביצוע העבודות, והכל בכפוף להתחייבויותיו של הקבלן למלא אחר 

 ת, התניות והתנאים המפורטים בחוזה זה;כל ההוראו
 
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 

 וכותרות נספחים  ,מבוא .1

חלק בלתי נפרד  ים, מהוווכן כל נספחי המכרז ההצהרות הכלולות בווהמבוא להסכם זה  .1.1
 הימנו.

 בו. הכותרות בהסכם מובאות לשם נוחות הקריאה בלבד ולא לשם פרשנות האמור  .1.2
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 הגדרות  .2
 

  למונחים הבאים המשמעויות, כדלקמן:תינתנה בהסכם זה 
 

 ;על נספחיו ההסכם "ההסכם"

  "המועצה"
 ;גזרהאזורית  המועצה

  "המפקח"
ידי המועצה -ו/או כל אדם אחר שימונה עלכרמי הרשקוביץ וטרינר המועצה , ד"ר 

כפופים  אלה יהיו - תקציבובענייני כספים, תמורה בכתב. למפקח לא תהא סמכות 
 המועצה;גזבר ו ראש המועצה אישורל

 "בע"ח"
 "בעלי חיים"

 
בעלי חיים, לרבות כלבים וחתולים המצויים בשטח המועצה אשר יובלו למכלאה 

 ע"י לוכד כלבים מטעם המועצה;

או  "הקבלן"
 המפעיל

 

 
ו או כל קבלן משנה, הפועל בשמוכן ומורשיו המוסמכים הקבלן נציגי הקבלן, לרבות 

 ;של הקבלן מטעמו

שירותי "
    "ההסגר

 או
 ""השירותים

 

 
, הכל בכפוף להוראות המועצהעבור  וחתוליםכלבים והסגר אחזקת  ,שירותי אחסנת

  ;ההסכם

 .המעודכנים והתקפים החלים על המועצה בנוגע לבעלי חייםהעזר  יחוק "חוק העזר"

 שירותי ההסגר .3

מקבל על עצמו ומתחייב בזאת לבצע את שירותי המועצה מוסרת בזאת למפעיל והמפעיל  .3.1
 ובהתאםלהסכם,  'אובפרט במסגרת נספח  הסכם זהבההסגר נשוא הסכם זה, כמפורט 

 ינתנו מעת לעת.ילהוראות המפקח או המועצה ו/או מי מטעמם, כפי ש

שירותי ההסגר מתייחסים לבעלי חיים )כלבים וחתולים( אשר הובלו למכלאה ע"י לוכד  .3.2
 המועצה ו/או לוכד כלבים המספק שירותים למועצה.כלבים של 

  -זהות לוכדי הכלבים 

 ____________________, ת.ז ________________, מס' טלפון _________ -שם 

 ____________________, ת.ז ________________, מס' טלפון _________ -שם 

 (הלוכדים -)להלן

חובת תשלום כלשהי של המועצה ביחס לבעלי למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא תחול  .3.3
ביחס . חיים מתחום שיפוט המועצה אשר הובלו למכלאה, שלא ע"י הלוכדים כאמור לעיל

לכל גורם אחר, יש לקבל אישור מאת המועצה כי הנ"ל גורם המוסמך ללכידת בע"ח מטעם 
תמורה המועצה. ללא אישור בכתב מאת המפקח בדבר זהות הגורם הנ"ל, לא תשולם כל 

 ע"י המועצה. 

 תקופת ההסכם  .4

החל מיום ______________ ועד ליום חודשים,  12למשך הינה תקופת ההסכם  .4.1
 (."תקופת ההסכם")להלן: ________________
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למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי  הסכםבתום תקופת ה .4.2
(, וזאת בכפוף ת האופציה"ו"תקופ)להלן:  אכ" חודשים 12 עד  תנות בונוספ לארבע תקופות

 .ו/או תום כל תקופת אופציה יום לפני תום תקופת החוזה 30להודעה בכתב של המזמין 

בהתאם  שירותים במידה וניתנה הודעה כאמור, הקבלן יהיה מחויב להמשיך ולבצע את ה .4.3
 לחוזה זה.

 הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים. .4.4

לבטל את תחולת או להפסיק  העל רצונ המועצה תהיה רשאית להודיעמרות האמור לעיל, ל .4.5
וזאת בכפוף למסירת  - , במהלך תקופת ההסכםומכל סיבה שהיא ההסכם ותקפותו, בכל עת

ימים לפני המועד המבוקש להפסקת  30למפעיל שתימסר  ,בכתבו , מראשהודעה מוקדמת
 ביטולו.או /ההסכם ו

 בויות המפעילהצהרות והתחיי .5
 

 האמור בהסכם זה, המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:כל מבלי לגרוע מ

-על -ידי בעלי הזכויות ו/או מורשי החתימה הנדרשים לשם כך -כי הסכם זה נחתם כדין, על .5.1
 לצורך הפיכתו להסכם מחייב.  -פי דין 

 .כי הוא עומד אחר ומאשר את כלל ההצהרות שנתן במסגרת הצעתו במכרז .5.2

בדבר העסקת כי הוא מאשר, בעת החתימה על הסכם זה, שהוא עומד בהצהרות שנתן  .5.3
בדבר העסקת ו 1976-עובדים זרים כחוק, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 .עובדים לפי חוק שכר מינימום

י כלפקנייניות במקרקעי המכלאה וכי הינו מוסמך להתחייב בעניין זה הזכויות הכי הינו בעל  .5.4
 זכויותיו במקרקעין.ומבחינת מהות  ,מועצהה

פיו וכי אין כל מניעה -כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם זה ולחוב על .5.5
 פיו.-קיום התחייבויותיו עללחוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו

לרבות  זה,הסכם , לפי הוראות םשירותיהכי קיבל את כל המידע הקשור והדרוש לביצוע  .5.6
הוראות כל דין וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה לבצע את והוראות חוק העזר 

 מוותר על כל טענת , ככתבן וכלשונן וכי הוא נשוא ההסכםהשירותים 
  ." או טענה דומה אחרת בעניין זהאי התאמה"

לא תישמע כל טענה מצדו של המפעיל, כי אינו מסוגל לבצע איזה מן השירותים נשוא 
ההסכם בשל היעדר מידע וכיו"ב, אלא אם כן פנה מבעוד מועד לצורך קבלת מידע חסר 

 כאמור.  

 כי ידועות לו הוראות כל דין בנוגע לאיסורי רעש ומטרדים. .5.7

מודע היטב לכך שיתכן ויוטלו עליו מטלות או דרישות נוספות )שאינן מפורטות הוא כי  .5.8
מטעם הרשויות המוסמכות ו/או המועצה  וזאת -לביצוע השירותים זה( בכל הקשור בהסכם 

 ו/או המפקח.

ברמה מקצועית  םשירותיהכי הינו בעל היכולת, הניסיון והמיומנות הדרושים לביצוע  .5.9
 נאותה ולשביעות רצון המועצה.ו

ובהתאם  פי הסכם זה-עלמקבל על עצמו לבצע ביצוע מושלם ומלא של התחייבויותיו כי הוא  .5.10
הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות ובהתאם  ,ואר להלן(להוראות והנחיות המפקח )כמב

  .העזר יחוקלהוראות כל דין, לרבות 

כי הוא יבצע את השירותים ביושר, בהגינות ובנאמנות וכי הוא מתחייב לספק דיווח אמיתי  .5.11
 בהתאם לחובת הדיווח הנדרשת בהסכם זה.  -ונכון למועצה ו/או למפקח 
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המוחזקים אצלו מטעם המועצה, הן מבחינת מהירות  כי הוא ייתן עדיפות לבעלי חיים .5.12
וזמינות קליטתם במכלאה ומציאת כלובים פנויים עבורם והן מבחינת תנאי המחיה והשהיה 

 שיספק להם. 

כי הוא יודע שקיימת חשיבות רבה לכך שהוא יהיה ערוך באופן מצוין לקליטת כל חתול ו/או  .5.13
 י מטעמה. ידי המועצה או מ-כלב, אשר יובאו למכלאה על

ידו את תנאי המחיה הנאותים והמתאימים לסוג בעל -כי יספק לבעלי החיים המוחזקים על .5.14
החיים ובהתאם לצורכיהם הסבירים של בעלי החיים, לרבות מזון, מים, טיפולים וטרינריים 

 וכיו"ב.

 והחתוליםהכלבים בעלי את טפסי רישום מסודר ומלא כי ימלא באופן  .5.15
החתולים הכלבים ושל שחרור הטפסי את "( וטופס הרישום" )להלן:המובלים למכלאה 

וזאת בהתייחס לכל  -( טופס השחרור)להלן: "כאמור המשתחררים או מוצאים מהמכלאה 
 . לעיל 3, כמפורט בסעיף ע"י גורם מוסמך מטעם המועצה חיים אשר יובא למכלאה לבע

להעביר מכח הסכם זה  כי יקפיד להעביד למפקח את כלל הדו"חות והדיווחים אותם נדרש .5.16
או מכח הוראות כל דין המחייבות לענין זה, כשהם נכונים,  הסכם' לאאו מכח הוראות נספח 

 מלאים וחתומים, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים.  

כל כי ימנע כל מפגע וכל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחותו של  .5.17
  גורם, הנמצא בקרבת המכלאה. 

פי -של בעלי הבע"ח המובלים למכלאה, עלרישום האת טפסי מסודר וימלא כי ימלא באופן  .5.18
 ידי המפקח.-הטפסים שיידרשו על

כי יקפיד להעביד למפקח את כלל הדו"חות והדיווחים אותם נדרש להעביר מכח ההסכם או  .5.19
 ם.  מכח הוראות כל דין, כשהם נכונים, מלאים וחתומים, בצירוף כלל המסמכים הנדרשי

ידו ו/או במכלאה -כי ידאג לביטחונם ולבריאותם של בעלי החיים הנלכדים/המחוזקים על .5.20
 ויבצע את מלאכתו ברגישות הראויה ותוך התחשבות ברגשות הציבור.  

כי הוא יודע שקיימת חשיבות רבה לכך שהוא יהיה ערוך באופן מצוין לקליטת כל בעל חיים,  .5.21
 מי מטעמה.  ידי המועצה או-אשר יובא למכלאה על

ידו את תנאי המחיה הנאותים והמתאימים לסוג בעל -כי יספק לבעלי החיים המוחזקים על .5.22
החיים ובהתאם לצורכיהם הסבירים של בעלי החיים, לרבות מזון, מים, טיפולים וטרינריים 

 וכיו"ב.

את ו של בעלי הבע"ח המובלים למכלאהרישום האת טפסי מסודר ומלא כי ימלא באופן  .5.23
פי הטפסים -של בעלי החיים, המשתחררים או מוצאים מהמכלאה, עלשחרור הטפסי 

 ידי המפקח.-שיידרשו על

 כי ידאג לביטחונם ולבריאותם של בעלי החיים המחוזקים במכלאה.   .5.24

 .המכלאה וסביבתהלניקיון כי ידאג  .5.25

כי ימלא אחר הוראות הדין הרלבנטיות הנוגעות לביצוע השירותים ולטיפול בבעלי חיים,  .5.26
ו/או חוק  1994-רבות )אך לא רק( הוראות חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"דל

ו/או פקודת זבל בעלי חיים ו/או פקודת  1994-צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, תשנ"ד
ו/או הודעת מחלות בעלי חיים )הסדרת תנועת  1985-מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, תשמ"ה

 2002-ו/או החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג 1982-שראל(, תשמ"גבעלי חיים בי
ו/או תקנות להסדרת הפיקוח על  2005-ו/או תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה

ו/או הודעת מחלות בעלי חיים  2004-כלבים )יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים(, התשס"ה
ו/או תקנות הכלבת )החזקת  1934כלבת, ו/או פקודת ה 2006-)תשלום פיצויים(, תשס"ו

ו/או תקנות הכלבת )חיסון(,  1959-כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד(, התשי"ט
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ו/או תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים()החזקה שלא לצרכים  2005-התשס"ה
כל  ו/או גזרו/או חוקי העזר הרלבנטיים למועצה האזורית  2009 -חקלאיים(, התשס"ט 

 הוראות דין רלבנטית ותקפה אחרת ו/או הנחיה של רשות מוסמכת. 

 כי ימלא אחר הוראות המועצה ו/או הוראות המפקח. .5.27

 כי יפעל בשיתוף פעולה מלא עם לוכדי הכלבים מטעם המועצה.  .5.28

 סעיףבבשים לב להצהרותיו והתחייבויותיו  ,המועצה מתקשרת עמו בהסכם זהש ,כי ידוע לו .5.29
יו והתחייבויותיו אלה הינן יסודיות והפרתן תחשב כהפרה יסודית של וכי הצהרות זה 5

 ההסכם. 

 שיונותיר .6

כל ההיתרים הנדרשים מוטלת החובה והאחריות לקבל מהרשויות המוסמכות את הקבלן על  .6.1
 לקבלתם.והוא מתחייב לפעול  ו, לרבות רישיון עסק, לניהול עסק

היתרים לטובת ביצוע א לקבלת אחראים בכל צורה שהימי מטעמה אין המועצה ו/או  .6.2
  יהיה אחראי לכך. ,לבדוהשירותים, והקבלן, 

 בלבד. הקבלן על מוטלות כאמור  ההיתרים/מובהר, כי כל העלויות הכרוכות בהשגת האישורים

 נוהלי עבודה .7

האמור בהסכם בהתאם למפרט הטכני ובהתאם להוראות הקבלן מתחייב לפעול במסגרת  .7.1
, לרבות הנחיות משרד החקלאות ו/או השירותים הוטרינריים והנחיות הרשויות המוסמכות

 המוסמכים ו/או האגף הוטרינרי במועצה.

  אדם מוכשר ובעל ניסיון לצורך מתן השירותים.-הקבלן יעסיק כח .7.2

לאמור לעיל, מוסכם כי לאורך תקופת ההתקשרות כולה, יהיה נציג של הקבלן זמין בין  בנוסף .7.3
ייד זמין עם מענה אנושי )ולא תא קולי( לצורך ביצוע נ-השאר, באמצעות אחזקת טלפון

השירותים ו/או טיפול בבעיות ו/או תקלות אשר תקרינה ו/או עלולות לקרות בקשר עם ביצוע 
 ימים בשבוע(, לרבות בשבתות ובחגים. 7שעות ביממה ) 24וזאת במשך  -השירותים 

 המפקח .8

 ,עת לעת במהלך תקופת ההסכםמתינתנה אשר  ,הנחיות, החלטות והוראות המפקח לקבלן .8.1
ובלבד שהוראות אלו  ,עילה לתשלום נוסף של הקבלןתהוונה לא  ם,שירותיהבהתייחס לביצוע 

 .תעלנה בקנה אחד עם הוראות ההסכם

לביצוע ו/או למי מטעמו, מפעם לפעם, הנחיות בכל הקשור לקבלן המפקח רשאי ליתן  .8.2
  אלו.הנחיות  למלא אחר יםאו מי מטעמו מתחייבוהקבלן  השירותים

ידי המפקח ו/או -דרש עלילהעמיד לרשות המפקח כל נתון ו/או מידע שיהקבלן מתחייב  .8.3
 למתן השירותים.הקשור 

 .ההסכםפי -אופן מילוי התחייבויותיו עלאת והקבלן לבקר את פעולות  ,בכל עת ,המפקח רשאי .8.4

יד עם היוודע לו הקבלן מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה במילוי הוראות ההסכם מ .8.5
 עליהם. 

הקבלן לא ישמש כגורע ו/או כמפחית מכל התחייבות להסכם זה  7שום דבר האמור בסעיף  .8.6
אלא אמצעי  ,. אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקחההסכם פי-עלכלפי המועצה 

ההסכם ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה כי הקבלן יקיים את  ,להבטיח
  של הקבלן לביצוע התחייבויותיו.  והבלעדית

 התמורה .9
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את תשלם המועצה לקבלן  ,במלואן ובמועדן ,הסכםהפי -תמורת מילוי התחייבויות הקבלן על
פי ההוראות הקבועות בו -ועל '')ע"פ הצעת הקבלן במכרז(  2ב'נספח התמורה המוסדרת במסגרת 

 .(התמורה - )להלן

 מעבידוהיעדר יחסי עובד  .10
 

 זאת, כדלקמן:ב מצהירהקבלן 

 . למועצה יםכי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השירות .10.1

 וספריאת כדין ומנהל  ם, הרשואו כשותפות כחברה בע"מכקבלן עצמאי או כי הוא מאוגד  .10.2
 כדין, ובין השאר, במוסד לביטוח לאומי, במע"מ ובמס הכנסה. 

או עובד מעובדיו ו/או קבלן משנה /כי אין בהסכם או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן ו .10.3
יחסי עובד ומעביד או יחסי  ומטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין ו/או מי מטעמ

פי -ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-שיועסקו עלהגורמים וכי כל ו/או יחסי שליחות שותפות 
יחסי עובד ומעביד, מכל  ם לבין המזמיןיהבינואין הסכם יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ה

 מין וסוג שהוא. 

כל התשלומים לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר כי  .10.4
עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה 

לגבי  הקבלןלים על לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המסים וההיטלים הח
הסכם וכל יתר ההוצאות הפי -שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן על הגורמים

הסכם יחולו על הקבלן הפי -וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על
 המזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה. וידו במלואם ובמועדם, -וישולמו על

כל חבות ו/או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלן  םאו למפקח ו/או למי מטעמ/וין למזמין כי א .10.5
 משנה ו/או לכל מי מטעמו. 

עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א כהגדרתו בחוק וכי חוק כי  .10.6
 . פי הסכם זה-ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-העסקת עובדים על

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה שתופנה כנגד  .10.7
ו/או תביעה שעילתה בקיום יחסי פי חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א -המזמין על

ובגין כל נזק ו/או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה עובד ומעביד 
ידי -ידי הקבלן ו/או על-ם תופנה כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין על, בין אכאמורמתביעה 

 ידי צד ג'.-עובד של הקבלן ו/או על

מסכים, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם מהמזמין הקבלן  .10.8
זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א 

כי בינו לבין המזמין מתקיימים יחסי  ,אחרמוסמך ידי ערכאה שיפוטית או גורם -או ייקבע על
מהתמורה הנקובה בסעיף  60%כעובד על בסיס הקבלן עובד ומעביד, יחושב שכרו הראוי של 

ישיב והקבלן להסכם( ויראו את התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה  8"התמורה" )סעיף 
מהתמורה, בתוספת הפרשי  40%את ההפרש בשיעור  ,תו הראשונהמיד עם דריש ,למזמין

וזאת מבלי לגרוע מכל  -הצמדה וריבית כחוק, מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל 
 פי דין.-סעד אחר העומד למזמין על

 נזיקיןבאחריות  .11

ם הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ולכל נזק אחר שייגר .11.1
למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין 

ידו, בין אם נגרם -במישרין ובין בעקיפין, מביצוע הסכם זה ו/או בקשר אליו, בין אם נגרם על
ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את המועצה על כל -על

למועצה בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות  ,יגרםיאם  ,יגרםינזק כאמור ש
במלוא הסכום ששילמה המועצה או  -מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן -את המועצה 

עלולה לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמועצה נשאה בהן או 
עה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור )לרבות הוצאות משפטיות( עלולה לשאת בהן בקשר לתבי

פי כל דין לכל תרופה או סעד -הסכם ו/או עלהפי -והכל מבלי לגרוע מזכויות המועצה על
 אחרים.
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הוגשה תביעה כלשהי הקשורה להסכם ו/או הנובעת ממנו כנגד האמור לעיל, מבלי לגרוע מכל  .11.2
הקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או ביחד או לחוד, הרי ש ,המועצה והקבלן

 לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של המועצה.

מיד  ,העלול להוות עילה לתביעה ,על כל אירועלמפקח הקבלן מתחייב להודיע למועצה ו/או  .11.3
 בכל התפתחות בקשר לאירוע כזה.המפקח לאחר התרחשותו וכן לעדכן את 

ידו אצלו והוא יישא -בעלי החיים המוחזקים עללבריאותם של והקבלן יהיה אחראי לשלומם  .11.4
 בכל האחריות ו/או נזק ו/או היזק שייגרם להם. 

אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .11.5
 ותיו.התחייבויעם תשלום או חיוב, בקשר  ,המועצה או עבורה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה

 ביטוח .12

מתחייב לבצע את כל הקבלן כל דין,  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-הקבלן עלמבלי לגרוע מאחריות  .12.1
(, ולהשאירם בתוקף במשך כל "אישור עריכת ביטוח")  'ג נספחבמסגרת הכלולים הביטוחים 

 .פי דין-ת ההסכם וכל עוד קיימת לו אחריות עלתקופ

רשאי לבצע ביטוחים נוספים והקבלן נימום בלבד הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מי .12.2
 .בהתאם להסכם זה ובהתאם להוראות כל דין כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו

ידי המזמין והמזמין לא -מובהר, כי ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על .12.3
 יידרש להפעיל את ביטוחיו. 

אישורי הביטוח, בהתאם לדרישות האמורות לעיל במעמד להציג בפני המזמין את הקבלן על  .12.4
, ההסכםחודשים מסיום  3חתימת ההסכם וכן להמציא אישור חדש מעת לעת כל עוד לא חלפו 

 יום לפני תום תוקפו של כל אישור.   30לפחות 

 ידי המזמין-ההתקשרות על ביטול/הפסקת .13

כפוף למסירת נימוק, ב המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן, בכל עת וללא .13.1
למעט לקבלן לא תהא כל טענה/תביעה בגין כך,  .ימים 30של  ,מראש ובכתבלקבלן, הודעה 
 .ידו בפועל-ובוצעו עלשהוזמנו השירותים תשלומים שיגיעו לו בגין ביחס ל

לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר  13.1מוסכם כי בנוסף לאמור בסעיף  .13.2
 :לאלתר להביא הסכם זה לקיצון, בין השאר, תאפשר למזמי

במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך  .13.2.1
משפטי שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על 

 בסיס מידע מוטעה.

 להסכם. 4,5,7,11,12 סעיפיםהקבלן הפר את אחת ההוראות הכלולות ב .13.2.2

ידי -שהוזהר עללאחר  ,הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם והקבלןהקבלן  .13.2.3
  ;לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראההמפקח בכתב, 

 . סכםהטוח אינו עונה על דרישות היטוח של הקבלן או שהביפקע הב .13.2.4

 ;הקבלן נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית .13.2.5

או צו פירוק, או הוגשה ביחס  ,נכסיםכינוס צו נגדו הקבלן פשט את הרגל או הוצא  .13.2.6
 ימים; 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 ם;או חלק שירותיםרוצה לבצע את ה/הקבלן הודיע שאין הוא יכול .13.2.7

 .הדין השירותים בניגוד להוראותאת בצע המזמין כי הקבלן מ לדעתיוכח  .13.2.8

לפי קביעת  ,התמורהמ יחסיישלם המזמין לקבלן חלק הופסקה/בוטלה ההתקשרות כאמור,  .13.3
ידי -עלבפועל שבוצעו טיב, באיכות ובהיקף השירותים בהתחשב בהמפקח ובאישור המזמין, 

 -בקיזוז הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי או מחדלי הקבלן או עקב הפרת ההסכם  ,הקבלן
 פי הוראות ההסכם והדין. -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על
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סילוק מלא ומוחלט של כל ידי הקבלן תהווה הסכמה של הקבלן ל-לקבלת התשלום כאמור ע .13.4
לכאורה ייגרמו /אובדן רווח צפוי או הוצאות שנגרמו ,הפסד ,נזק בגין כלתביעה או טענה 

 לקבלן אחר.שירותים ביצוע הלמסירת המשך וההסכם הפסקת לקבלן מחמת 

 .להלן 15כאמור, יפעל הקבלן כאמור בסעיף  הובא ההסכם לידי גמר .13.5

 ערבות ביצוע  .14
 

לשם הבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, ימסור הקבלן למזמין כמבואר להלן 
 :וחה הבאהאת הבט

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין בנוסח שיאושר מראש על ידי  .14.1
המרכזית המזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה 

חתימת הסכם זה ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד ילסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לענ
 ש"ח.  7,500בסכום של ושתהיה 

 מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות חוזה זה. .14.2

ו שתחילת סכם ההלעיל יהיה למשך כל תקופת  14.1 תוקף הערבות הבנקאית הנקובה בסעיף .14.3
ובתוספת של שלושה חודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת מיום חתימת הסכם זה 

 בתום התקופה.המזמין. הערבות כאמור תוחזר לקבלן רק 

של הערבות הנ"ל  ההבנקאית ו/או שפג תוקפ תבכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבו .14.4
מוש בערבות ימיום עשית הש ימים 7-ממתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר 

מוש יהבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה ש
 או שפג תוקפה.

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .15

 .שידרוש המפקח כפי מידע ומסמכים הנוגעים לשירותים, מפקח,לתת למתחייב הקבלן  .15.1

המסמכים, כל של כל מלא העתק ים, ימ 3למזמין, תוך  ימסור הקבלן ההתקשרותגמר ב .15.2
 .ציוד/נכס של המועצה הנמצא ברשותו

ביצוע וכן להמשיך את בהם להשתמש המסמכים הינם קניינו של המזמין והוא רשאי  .15.3
 .במסמכיםהקבלן יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש . אחרקבלן שירותים באמצעות ה

 דין.הפי הוראות -תחול על וזומובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות  .15.4

להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של הקבלן ידאג ידי המזמין, -ככל שהדבר יתבקש על .15.5
  למזמין ו/או לקבלן אחר.  המסמכים

 הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת בכתב של הקבלן למסירת ביצוע השירותים לקבלן אחר.

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים  .16

במהלך, אחרי ועקב  לידיעתו  וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד ב הקבלן מתחיי .16.1
 .להבטחתם( ולנקוט בכל האמצעים המידע הסודי - )להלןתקופת השירותים 

הקבלן מצהיר כי הוא יודע שהמידע הסודי כולל מידע אודות תושבי המועצה, שהמועצה  .16.2
 ף מידע זה בפני כל גורם. מחויבת לשומרו בסודיות וכי הוא לא יגלה/יעשה שימוש/יחשו

הקבלן מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים  .16.3
 לעניינים אחרים שלו.

האמור בפרק זה להסכם יחול על הקבלן וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והקבלן מתחייב  .16.4
 השירותים.להדריך בעניין זה את עובדיו והעוסקים מטעמו בביצוע 

 העברת זכויות .17

, מבלי לקבל את הסכמת סכם לכל צד ג'הלפי הוחובותיו המזמין רשאי להעביר את זכויותיו  .17.1
  הקבלן לכך. 
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, לאחר ם,או חלק ם, כולאו את ביצוע השירותים להעביר את ההסכם/הקבלן אינו רשאי להסב .17.2
 בכתב.ומראש לכך אלא בהסכמת המזמין 

הסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע הפי -יו עלחובותו או זכויותיאת העביר הקבלן  .17.3
 , לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.םאו מקצת ם, כולשירותיםה

 המועצה כמפעל חיוני  .18

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" 
ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות  ידה ויוכרזוהקבלן מתחייב בזאת כי במ

  -אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .18.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .18.2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .18.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .18.4

 

ו/או הוראת  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות  כל דין רלבנטי אחר,

 נשוא חוזה זה.

 שינויים  וביצוע ויתורקיזוז,  .19

 , לא יהיה להם תוקף מחייב.כדיןתוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו /כל שינוי .19.1

ובין בדרך  סכםהפי -בין על ,לו מהקבלן או יגיע המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע .19.2
 לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.  אחרת.

איזו דין, או נתן אורכה לקבלן לביצוע ההסכם או הזכות לפי המזמין לא הפעיל  .19.3
 .זו ראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכותיהתחייבויותיו, לא ימ

 שונות .20

 של המועצה.ית מסמכות / חובה שלטונית / ציבורכדי לגרוע  בהסכם,אמור באין  .20.1

 מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.מהווים ראיה ספרי החשבונות של המועצה  .20.2

  .להסכםהסכם הן כמופיע במבוא הכתובות הצדדים לצורך  .20.3

להסכם, תישלח בדואר רשום או תימסר ביד בקשר ידי צד למשנהו -כל הודעה שתישלח על .20.4
 יום מסירתה ביד.בו מיום משלוחה א עסקים ימי 3ותיחשב כנמסרת תוך 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

___________________    __________________________ 
 הקבלן                 המזמין

 )חותמת + חתימת מורשי החתימה(
 

 אישור עו"ד במקרה שהקבלן תאגיד
 

______ ע"י אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום ____
מורשי החתימה של הקבלן, וחתימתם,  -_______________________ת.ז __________________ 

 בצירוף חותמת הקבלן , מחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.
            
        _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1 'בנספח 
 

 
 שירותיםהאופן ביצוע מפרט טכני ודרישות ביחס ל

 
 שירות מכלאה 

 
יספק למועצה שירות מכלאה, כאשר התשלום לקבלן יבוצע על בסיס מספר בע"ח אשר הקבלן  .1

 יועברו למכלאה ולפי מספר ימי שהות בע"ח במכלאה באותו חודש. 

הקבלן מתחייב כי המכלאה הינה מורשית ע"פ דין, ובעלת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ  .2
ק"מ מתחום שיפוט  15כלובים והיא מצויה במרחק שלא יעלה על  20יו לפחות דין, במכלאה יה

 המועצה.
 תאים מדי יום.  4הקבלן ישריין עבור המועצה לפחות 

מובהר בזאת כי ככל שהשירות ע"פ חלק זה של המפרט, מבוצע ע"י הקבלן באמצעות מכלאה שאין  .3
כלאה(, ההוראות והדרישות ע"פ מפרט לו זכויות קנייניות בה )אלא הוא קשור בהסכם עם בעל המ

זה מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין והוא יהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט כלפי המועצה בקיום 
 הדרישות להלן.

המועצה תהא רשאית, בכל עת, לבקר בהתאם לצרכי המועצה ו 24/7השירותים יבוצעו במתכונת של  .4
 נאים להלן.במכלאה על מנת לוודא עמידתה בדרישות ובת

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל חובה או אחריות של הקבלן בהתאם להוראות כל דין ו/או יתר  .5
 הוראות ההסכם.

 הגדרות .6
 

  למונחים הבאים המשמעויות, כדלקמן:בפרק זה תינתנה 
 

 כהגדרתם בהסכם; בע"ח "" או " בעל חיים"

 שמחזיק בבע"ח דרך קבע; בעליו של בעל חיים, לרבות מי "בעלי הבע"ח" או "בעלים"

 שבב זיהוי ו/או לוחית זיהוי ו/או סימן מקובל ללאבעלי חיים  "בעל חיים ללא שבב" או"בעל חיים ללא בעלים" 

 ;אחר, המעידים על שיוכם לבעלים

 בעל חיים שיש לו שבב זיהוי ו/או לוחית זיהוי ו/או סימן  "בעל חיים עם שבב"

 ;יםמקובל אחר המעיד על שיוכם לבעל

 תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא  "התקנות"

 או כל תקנות מעודכנות.  2009 -לצרכים לחקלאיים( התשס"ט 

 כללי .7

המכלאה ואחזקת בעלי חיים במכלאה תעשה באופן התואם להוראות התקנות ובהתאם  .7.1
יחולו  -רט הטכני לאמור במפרט זה. בכל מקום בו דרישות התקנות גבוהות מדרישות המפ

 ות התקנות.  אהור

לכל כלב במכלאה, למעט כלב שאינו כשיר לכך מבחינה רפואית, תתאפשר פעילות גופנית  .7.2
 לפחות פעמיים ביום.

 לכל בעל חיים חולה או סובל, בתוך זמן סביר, טיפול הולם לשם ריפויו או לשם הקלת סבלו. .7.3

יבדק על ידי רופא וטרינר ויקבל טיפול כל בעל חיים הנמצא במכלאה והמגלה סימני מחלה, י .7.4
 בהתאם להוראותיו.
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בעל חיים חולה במחלה מידבקת, או חשוד ככזה, יוחזק באזור נפרד ובבידוד משאר בעלי  .7.5
 החיים שבמתקן. כלוב כאמור בסעיף זה יסומן בשלט שעליו המילים "בבידוד רפואי".

 במכלאה תהיה הפרדה בין מקום החזקת כלבים לחתולים. .7.6

 אה תכלול גם חצר, משרד, מחסן, חדר טיפולים ומחסן נפרד לשמירת חומרי הדברה.המכל .7.7

התאים/כלובים, המבנה והחצר יהיו בנויים באופן שתהא למטפלים גישה נוחה לבעלי החיים  .7.8
 המצויים בכל חלק בהם בכל עת.

 שעות רצופות. 18בעלי חיים במכלאה, לא יושארו ללא השגחת עובד לתקופה העולה על  .7.9

 על החיים יימצא במרחב מחיה מאוורר;ב  .7.10

בעל החיים לא יהיה חשוף לתנאי אקלים ותאורה שחורגים באופן משמעותי מהתנאים   .7.11
המתאימים לסוגו, לרבות מספר שעות חשיכה; אם הוא זקוק לחימום, לקירור, לחשיפה 

(, יסופקו לו תנאים U.Vסגול )-לאור שמש או לתאורה מלאכותית שכוללת קרינת על
 ור;כאמ

למתחם שנמצא בו בעל חיים הנחשף לקהל, תהיה דופן אחת לפחות שאיננה חשופה   .7.12
 לקהל;

 תאים/כלובים .8

 מ"מ לפחות. 5יהיו מסורגים בסורגי ברזל צבועים, בעובי של  במכלאה הכלובים .8.1

 קיר מפריד.יהיה בין הכלובים  .8.2

, אינם סופגים רצפת הכלוב וקירותיו יהיו בנויים מחומרים קשיחים שאינם ניתנים ללעיסה .8.3
 מים, ניתנים לחיטוי ועמידים בפני בלייה מחומרי חיטוי והפרשות.

רצפת הכלוב תהיה משופעת באופן המאפשר ניקוז מי השטיפה וההפרשות שבכלוב לתעלת  .8.4
  ניקוז המובילה למערכת ביוב מתאימה; 

ע כל הכלובים יהיו בעלי מרחב מחייה מאוורר, המאפשר לבעל החיים, ללא כל קושי, לבצ .8.5
אחת מהפעולות הבאות: לסובב את גופו, לנקותו באמצעות לשונו, לקום, לשכב, לפשוט 

 גפיים.

בע"ח לא יהיה חשוף לתנאי אקלים ותאורה החורגים באופן משמעותי מהתנאים המתאימים  .8.6
 לסוגו. 

  -שטחו המזערי של כלוב לא יפחת מ  .8.7

 מטר; 1-לחתול, וגובה הכלוב לא יפחת מ  - מ"ר 1 .8.7.1

 ק"ג; 10לכלב שמשקלו עד   - מ"ר 1.2 .8.7.2

 ק"ג; 20-ק"ג ל 10לכלב שמשקלו בין   - מ"ר 2 .8.7.3

 ק"ג; 40-ק"ג ל 20לכלב שמשקלו בין   - מ"ר 3 .8.7.4

 ק"ג; 40לכלב שמשקלו עולה על   - מ"ר 3.5 .8.7.5

  -בכלוב שמוחזקים בו יותר מבעל חיים אחד, יתווספו השטחים הבאים  .8.8
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מ"ר לכל חתול בוגר נוסף או  0.6-לכלוב שבו יותר מחתול אחד ייווספו לא פחות מ .8.8.1
 מ"ר לחתולה עם גוריה; 1.2

 29.7לכלוב שבו יותר מכלב אחד לא יפחת מצירוף השטח האמור לעיל בפסקה  .8.8.2
ק"ג ממשקלם  10מחושב לפי הכלב הגדול ביותר במתחם ושטח של מ"ר אחד לכל 

 הכולל של שאר הכלבים במתחם;

ה נקי ומוגן משמש, מרוח ומגשם, שבו  לכלב או לחתול במתחם תהיה גישה חופשית למחס  .8.9
מקומות מרבץ במספר ובשטח המספיקים למנוחת כל בעלי החיים שבמתחם בו זמנית; 

 שטח המחסה המוגן משמש לא יפחת מהשטח המזערי הנדרש לעיל.

מקומות מרבץ במיתקן יהיו מוגבהים מהקרקע ועשויים מחומר הניתן לחיטוי; היה   .8.10
 יונח עליו בידוד תרמי; הדרגש עשוי בטון או מתכת,

 במיתקן יוחזקו אמצעים לחימום או להקלת החום במתחמים;  .8.11

 –כלוב בו מוחזק חתול יהיו בו  .8.12

 מקום מסתור מתאים; .8.12.1

 משטח מתאים להשחזת ציפורניים; .8.12.2

ארגז לעשיית צרכים ובו מצע המתאים לכך; מספר ושטח הארגזים יתאים למספר  .8.12.3
 החתולים שבמתחם;

במצע ובציוד שבתוך התא והחומרים שמהם עשויים כל אלה, כדי לא יהיה במבנה הכלוב,  .8.13
 לגרום לבעל החיים הנמצא בתוכו נזק ממשי לגופו או לבריאותו.

מצע לריפוד מרבצם של בעלי החיים יהיה יבש ונקי, ויוחלף בתדירות מספקת כך שתימנע  .8.14
 רביצת בעלי החיים על מצע רטוב.

ות גוף, מפסולת ולכלוך, בתדירות המתאימה תחום המחייה של בעלי החיים ינוקה מהפרש .8.15
 לקצב הצטברות הפרשות, פסולת ולכלוך.

תאים סמוכים יוצבו באופן שאינו מאפשר מעבר הפרשות, לכלוך, חלקיקי מצע או מזון  .8.16
 מכלוב אחד למשנהו.

 התא והציוד שבתוכו חוטאו, לפני הכנסת בעל החיים לתוכו. .8.17

 טיפה והפרשות )שיפוע מתאים וכיו"ב(.רצפת התא תהיה כזו שלא יצטברו בה מי ש .8.18

 התאים יהיו בנויים באופן המאפשר לראות את כל חלקי התא גם כשדלת התא סגורה. .8.19

 רצפת התא וקירותיו בנויים מחומרים קשיחים שאינם ניתנים ללעיסה ואינם סופגים מים. .8.20

 נית.בתאים יהיו דרגשים במספר ובשטח המספיקים למנוחה לכל בעלי החיים שבתא בו זמ .8.21

 התאים יהיו בנויים באופן שאינו מאפשר יציאת בע"ח מן התא. .8.22

התאים יהיו בנויים, ככל הניתן, באופן שאינו מאפשר מגע בין בע"ח המוחזקים בתאים  .8.23
 סמוכים.

תא שמוחזק בו חתול יהיה בו ארגז לעשיית צרכים ומצע המתאים לכך וכן ארגז ובו יוכל  .8.24
 תאים למספר החתולים שבתא.החתול להסתתר. מספר הארגזים ושטחם י

 בעל חיים עם שבב יוחזק בכלוב נפרד מבעל חיים ללא בעלים.  .8.25
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 חתולים(. 4כלבים או  4בכל כלוב יוחזקו רק בעלי חיים מאותו המין )למשל:  .8.26

 אם לגורים בני יומם תוחזק ביחד איתם באותו הכלוב. .8.27

חיים באותו כלוב יתקפו בעלי החיים יוחזקו במכלאה באופן שלא יהיה חשש סביר, כי בעלי ה .8.28
 זה את זה בשל גילם, מזגם, משקלם ו/או מינם.

-בכל כלוב יהיו דרגשי שכיבה במספר ובשטח המספיקים למנוחת כל הבע"ח שבכלוב בו .8.29
זמנית.דרגשי השכיבה יהיו מוגבהים מהקרקע ועשויים מחומר הניתן לחיטוי ועמיד בפני 

  כוח הבליה של הפרשות; 
  , פלסטיק או מחומר מקובל אחר. יבה מעץבכל תא יהיה דרגש שכ

 היה הדרגש עשוי בטון או מתכת, יונח עליו בידוד תרמי.

  כלוב שמוחזק בו חתול, יימצא בו ארגז לעשיית צרכים ובו מצע המתאים לכך;  .8.30
 מספר הארגזים ושטחם יתאים למספר החתולים שבכלוב.

ד שבתוכו, לרבות כלי מים ואוכל לפני אכלוס מחדש של כלוב, ינוקו ויחוטאו הכלוב והציו .8.31
 ויונח בכלוב מצע נקי.

לכל כלב במכלאה, למעט כלב שאינו כשיר לכך מבחינה רפואית, תתאפשר פעילות גופנית  .8.32
יציאה  –דקות בכל פעם; לעניין זה, "פעילות גופנית" משמע  30פעמיים ביום לפחות למשך 

מ"ר;  16לחצר ששטחה עולה על לטיול כשהכלב קשור ברצועה או מתן אפשרות לכלב לצאת 
מ"ר לכל כלב  2-במידה ושוהים בחצר באותה עת יותר מחמישה כלבים, יהיה שטחה גדול ב

 נוסף;

במכלאה יהיה מקום המיועד לטיפול רפואי בבעלי חיים שבו יהיו אמצעים לטיפול רפואי  .8.33
 . בהם ובכלל אלה שולחן טיפולים ואמצעים למתן עזרה ראשונה

 ם התאיםהמבנה בו מצויי .9

 ( יהיה סגור וניתן לנעילה מבחוץ.המבנה -המבנה בו מצויים התאים )להלן .9.1

המבנה יהיה מאוורר אך ניתן לסגירה למניעת חדירת קור וגשם. במבנה סגור יותקנו מתקני  .9.2
 אוורור מכני.

המבנה יהיה בנוי באופן שאינו מאפשר מגע בין בעלי החיים בתאים לבין מבקרים ואנשים  .9.3
 נה.הנמצאים במב

 במבנה יהא מקור מים המאפשר ניקוי של כל התאים. .9.4

רצפת המבנה תהא עשויה מבטון מוחלק ולחילופין מרוצפת או מצופה בחומר הניתן לחיטוי  .9.5
 ולניקוי.

 במבנה תהיה מערכת ניקוז המחוברת למערכת ביוב מוסדרת. .9.6

 במבנה יהיו נקודות חשמל המאפשרות הפעלת מתקני חימום מתאימים. .9.7

ם, ברצפתו, במצע שבתוכו ובחומרים שמהם עשויים כל אלה, לא יהיה כדי במבנה המתח .9.8
 לגרום נזק ממשי לבעל החיים הנמצא בתוכו, לגופו או לבריאותו;

המתחם והציוד שבתוכו, לרבות כלי מים ואוכל, יהיו נקיים ולא מלוכלכים בהפרשות גוף או   .9.9
 פסולת במידה שאינה סבירה בנסיבות העניין;

תחם במים, לא יופנה זרם מים אל בעל חיים ויינקטו כל האמצעים למניעת בעת ניקוי מ  .9.10
 פגיעה בבריאותו של בעל החיים כתוצאה מהרטבתו;
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בעת טיפול במתחם באמצעות חומר העלול לפגוע בבריאותו של בעל חיים לא יימצא בו בעל   .9.11
 חיים;

 החצר .10

באופן שמונע ביעילות מטר לפחות, הבנויה  2החצר תהא מגודרת בגדר היקפית בגובה של  .10.1
 מעבר אנשים ובעלי חיים דרכה או מתחתיה.

 שער החצר יהא ניתן לנעילה באופן המונע כניסת אנשים ויציאת בעלי חיים משטח החצר. .10.2

 שטח החצר יהא בגודל מספיק לכניסת רכב להובלת בעלי חיים לתוכה. .10.3

 

 ניקיון .11
 

 . ביום אחתפעם ישטפו, ככל שיידרש ולא פחות מ ים,כלובכל אחד מה

 אוכל ושתיה  .12

 מתקנים לאוכל ומתקן אוטומטי לשתיה. 2לפחות יותקנו בכל כלוב  .12.1

 בכלובים תהא אפשרות להאכלה והשקיה חיצונית )קרי: מחוץ לכלוב(. .12.2

 לבעלי החיים יהיה מזון יבש, מאיכות סבירה.יינתן )לרבות הסוג והטיב( שהאוכל  .12.3

 ם במכלאה. יש לדאוג למים נגישים תמיד לבעלי החיים המוחזקי .12.4

מזון שיסופק לבעל החיים יהיה בכמות ובהרכב תזונתי מתאימים ובתדירות מתאימה  .12.5
 לצרכיו ולהרגלי האכילה של בעל החיים לפי סוגו, מינו, גילו ומצבו הבריאותי.

 לא יוגש לבעל החיים מזון מקולקל, מורעל או עבש. .12.6

 מי שתייה יהיו זמינים ונקיים בכל עת. .12.7

ר בעלי חיים, יהיו כלי מים ואוכל במספר, במיקום, בצורה ובגודל בתא שבו מוחזקים מספ .12.8
שיאפשרו נגישה חושית לאוכל ולמים, לכל בעלי החיים שבכלוב, ושתמנע תחרות בין בעלי 

 החיים בכלוב לעניין מזון או מים.

היו כלי המים או כלי האוכל מתמלאים על ידי מתקן אוטומטי, יהיו הכלים מותקנים כך  .12.9
 ים לא יוכלו להטיל בהם את הפרשותיהם.שבעלי החי

 הסדרי השגחה / אבטחה במכלאה .13

 שערי הכניסה והיציאה למכלאה יהיו בעלי סגירה כפולה.  .13.1

בשערי הכניסה יותקנו מנעולים ו/או שרשראות כבדות לצורך מניעת כניסה של גורמים בלתי  .13.2
 מורשים. 

באופן שתימנע  -ם לנדרש בהתא -שערי הכניסה למכלאה יהיו נעולים / סגורים כל העת  .13.3
 כניסה של גורמים בלתי מורשים או בריחת בעלי חיים ממתחם המכלאה. 

שעות ביממה, באחד או יותר מן  24על המכלאה ובעלי החיים שבה להיות תחת השגחה  .13.4
 האמצעים הבאים: 

 שמירה / השגחה אנושית.  .13.4.1
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שעות  24ין התקנת והפעלה של מערכת אזעקה תקינה וכן חיבור למוקד שמירה הזמ .13.4.2
 ביממה.   

לוכד ובידי  הקבלןבידי והמפתחות יוחזקו בכל עת הכלובים יהיו סגורים במנעולים  .13.4.3
 .בעלי החיים )כהגדרתו להלן(

 ה כפולהמכלאה, עם אפשרות לסגירמורשים בלבד לרכב כלי  תהקבלן ידאג כי תתאפשר כניס .13.5
 .בעלי חייםהמכלאה כדי למנוע בריחת של 

 ציוד ואמצעים .14

 יהיו בכל עת הציוד והאמצעים הבאים: במכלאה

 אמצעים ליצירת קשר עם המפקח בזמן אמת. .14.1

-קורא שבבים אוניברסאלי בהתאם לדרישות החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג .14.2
2002. 

 מחשב וחיבור לאינטרנט. .14.3

 שעות. 48-מקרר לאחסנת גופת בעל חיים ל .14.4

 מחסן לשמירת מזון מסחרי יבש. .14.5

ת בעלי החיים במכלאה לשבוע ימים לפחות, וכן מלאי של מזון רך מלאי מזון מספיק להזנ .14.6
 )שימורים( למקרי הצורך.

 מוט תפיסה, כפפות מעור עבה, רצועות וקולרים לקשירה. .14.7

 תכשיר רשום להדברת טפילים חיצוניים. .14.8

 / ביצוע דיווחים שוטפים למפקח נוהלי רישום .15

השוהים במכלאה, לרבות מועדי  חייםכל בעלי הקבלן ידאג לניהול רישום מדויק ועדכני של ה .15.1
בנוגע מדויקים , פרטים להםכניסתם ו/או שחרורם מן המכלאה, פירוט החיסונים אשר ניתנו 

 וכיו"ב. )ככל שבעלי החיים נושאים עליהם סימני זיהוי(  יהםלבעל

 פי דרישת המפקח.-כללי הרישום ונוסח הטפסים יהיו על .15.2

והודעה למשרד החקלאות ולבעלים כנדרש,   ים [זיהוי מספר שבב ] באם קיהקבלן יבצע   .15.3
באם פרטי הבעלים חסרים ולא מופיע במרכז רישום ארצי במלואם יש לנסות לאתר מספר 

 בין השעות  08-9374031או דרך מזכירת המחלקה סימה  144טלפון דרך שירות 
לשלוח  בימי העבודה ,במידה ולא מאותר מספר טלפון אלא יש רק כתובת יש 07:30-15:30 

ימים  10מכתב רשום לבעלי הכלב ולחכות לתשובה על מכתב זה את פרק הזמן הנקוב 
ולמסור העתק של התיעוד למפקח  . יש לתעד בכתב את ניסיונות איתור הבעליםמלאים

 מטעם המועצה. 

ולמען הסר  יש בעלים הבאים לשחררו,אם אלא  ,ימים מלאים 10כלב שהגיע לכלביה יוחזק  .15.4
ימים  30כלבים המיועדים מראש לאימוץ יוחזקו על פי חוק  ניתן למוסרו. 11ה ספק רק ביום 

למען הסר ספק, הקבלן לא  .לפני שיועברו לבעלים על פי הוראות החוק ללא קשר למועצה
 ימים כאמור.  10 -יהיה זכאי לתשלום מאת המועצה מעבר ל

לן למפקח העתק של כל לכל חודש קלנדרי, יעביר הקב 15 -אחת לחודש ולא יאוחר מיום ה .15.5
הטפסים, בהתייחס לבעלי החיים ששהו במכלאה במהלך החודש החולף, כשהם מלאים 

  ידו.-וחתומים על
 מובהר כי דרישה זו הינה תנאי הכרחי לצורך תשלום התמורה לקבלן.



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש  סומך, עו"ד © 
 

 
393860.doc 

27 

במועדים ובאופן  -על הקבלן למסור למפקח דיווחים שוטפים, יומיים וחודשיים בכתב  .15.6
 דדים. הגשת הדו"חות במועד שייקבע מהווים תנאי לתשלום התמורה. שייקבעו בין הצ

 5על הקבלן לדווח למפקח על כל בעל חיים עם שבב, אשר בעליו לא הגיע לשחררו כעבור  .15.7
 ימים מיום לכידתו והובלתו למכלאה. 

 בעלי חיים שחרור  .16

ע"פ  -אם מולא טופס שחרור בעל חיים לא ישוחרר מהמכלאה ולא יימסר לבעליו, אלא  .16.1
 הנוסח שיתבקש ע"י המפקח. 

ידאג הקבלן להתקין אותו ואולם לא יסומן בעל חיים בשבב,  -במידה ולבע"ח אין שבב זיהוי  .16.2
 אלא אם נבדק קודם לכן באמצעות מכשיר ייעודי ונמצא כי בעל החיים אינו נושא שבב זיהוי.

 ידי וטרינר פרטי -מתן שירותים / טיפולים וטרינריים במכלאה על .17

( במשך כל תקופת הוטרינר -בלן יעסיק וטרינר פרטי שהינו מחסן מורשה )להלן הק .17.1
  ההתקשרות, לשם בדיקה וטיפול וטרינריים לבעלי החיים שבמכלאה.

במסגרת השירותים, נדרש הקבלן להעניק טיפול טרינרי ראשוני במקרה של קבלת חיה  .17.2
עם המועצה בכל עניין הנוגע פצועה. על הוטרינר המועסק ע"י הקבלן להיוועץ עם המפקח מט

 למתן טיפול רפואי. 

 ביצוע הרדמה, המתת חסד  .18

 בהתאם להוראות הדין. -הקבלן יהיה אחראי לביצוע המתת חסד ו/או ביצוע הרדמה  .18.1

הקבלן מחויב להודיע בכתב למפקח מיד עם מותו ו/או השמדתו ו/או הרדמתו של כל בעל  .18.2
 חיים. 

חסד ו/או מסירת בע"ח לאימוץ של בע"ח עם שבב בטרם ביצוע הרדמה יזומה ו/או המתת  .18.3
 בלבד, יפנה הקבלן בכתב למפקח לצורך קבלת אישור בכתב לביצוע פעולה זו כאמור. 

אישור למען הסר ספק, לא יורדם ו/או יימסר לאימוץ בעל חיים עם שבב, אלא בכפוף לקבלת  .18.4
 בכתב מאת המפקח או מי מטעמו על כך באמצעות הפקסימיליה.
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 דוגמאות טפסים נדרשים

 יתכנו שינויים ע"פ דרישות המפקח ו/או ע"פ הנדרש בתקנות 

 ופס שחרורט
       

 הסגר מתחנת כלב להחזרת בקשה
 

 ____________________________________________________ : הבעלים שם

 ____________________________________________________ : זהות. מס

 ____________________________________________________  : כתובת

 ____________________________________________________ :הכלב שם

 ____________________________________________________  :  מין

 ____________________________________________________  :צבעים

 ____________________________________________________  : גיל

 ____________________________________________________ : שבב מספר

 _____________________________________________:       להסגר כניסה תאריך

 _____________________________________________   :מההסגר הוצאה תאריך

   -חייבות הבעלים הת

 

 התשלום, ידוע לי כי הרבים ברשות חופשי לשוטט לכלבי לאפשר לא  ת\מתחייב הריני
 אי הכלב שוטטות בגין מנהלי קנס עלי להטיל המועצה מבעד מונע אינו ההסגר לתחנת
 .רישיון ללא החזקתו או חיסונו

  או לחסנו מועצהל ימים 14 תוך אגיע ,מחוסן אינו הכלב שאם  ת\מתחייב אני כן כמו
  .להחזקתו המועצה של רישיון ואין במידה  רישיון להוציא  ואדאג

 __________________________________________________ : תאריך

 ___________________________________________________ :          שם

 ___________________________________________________ :חתימה
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 2 'בנספח 
 תמורה ונהלי תשלומים

  בנספח זה יפורטו תנאי התמורה הכוללים וכן נוהל גביית התשלומים מבעלי בע"ח. .1

התמורה המפורטת בנספח זה הינה התמורה הסופית בגין כלל השירותים הנדרשים בהתאם  .2
רישום, דיווח, שימוש  להוראות ההסכם והמפרט הטכני ובין השאר:  לכידה, החזקה, הובלה, טיפול,

בציוד הנדרש, מכלאה, אחסנה ושחרור, החזקה, טיפול, רישום, דיווח, מתן חיסונים, מתן טיפולים 
 וטרינריים נדרשים, פינוי, המתות חסד וכן הלאה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 

 
ו בהתאם לא למותר לציין, כי התמורה לקבלן בגין הסכם זה כפופה לקיום מלוא התחייבויותי

 להסכם.

 מכלאה  יתשלומים בגין שירות .3
 

 התמורה תשולם בכפוף להבהרות להלן.  

 
 

 סוג שירות
 

 מחיר בש"ח 
 )לא כולל מע"מ(

 
 שעות(    24בעלים( בכלבייה ליום ) ללאאחזקת כלב /חתול )

 

 
 

 
 -שעות(  24בעלים( בכלבייה ליום  ) עםאחזקת כלב /חתול )

 

 
 

 
  -הבהרות  .4

 
מתייחס לכל כלב / חתול שנלכד   -  שעות( 24בש"ח ליום ) -ת כלב / חתול בכלביה מחיר אחזק

 בתחום שיפוט המועצה והועבר לכלביה )ע"י הקבלן או פקח מטעם המועצה(. 
 

 שעות מלאות. חישוב שעות ייעשה ממועד קבלת / קליטת בע"ח במכלאה.   24 -יום 

של  הבעליםהתשלום הנקוב לעיל ייגבה מאת  -מובהר בזאת כי ביחס לבעל חיים שיש לו בעלים 
 . והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום מאת המועצההכלב / חתול 

 התשלום הנקוב לעיל ישולם ע"י המועצה.    -ביחס לבעל חיים ללא בעלים 

המחירים הנקובים בטבלה הינם המחירים הסופיים, לאורך כל תקופת ההסכם, הכוללים את ביצוע  .5
למחירים לא יתווספו  -ר הפעולות, ההוצאות והעלויות הכרוכות בעשייתה הפעולה וכל ית

 . התייקרויות כלשהם

ימים ממועד  10תוך אשר בעליהם לא יפנו לקבלן לצורך שחרורם מהמכלאה בעלי חיים עם שבב,  .6
ובכפוף  רופא וטרינר מטעם הקבלןיימסרו לאימוץ ו/או להמתת חסד באישור  הובלתם למכלאה,

  .  ו/או מי מטעמו ור מראש ובכתב של המפקחאישלקבלת 

בכל חודש יגיש הקבלן למועצה חשבון כספי מפורט בשני עותקים בגין  15 -ל 1 -אחת לחודש, בין ה .7
החשבון החודשי  (.החשבון החודשי - ידו בפועל בחודש אשר קדם לו )להלן-ניתנו עלש םשירותי

  -הקודם, ע"פ הרכיבים הבאים  יפרט את השירותים שסופקו ע"י הקבלן במהלך החודש
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 , בהתאם להיקף השירות באותו חודש וסוגו.ללא בעליםתשלומים בגין אחזקת בע"ח  .7.1

 תשלומים אחרים להם זכאי הקבלן ע"פ הסכם זה.   .7.2

על הקבלן לדרוש ישירות מאת הבעלים  -למען הסר ספק, תשלומים בגין בע"ח עם בעלים  .7.3
  ולא יהיה זכאי לכל תשלום מאת המועצה.

ידי המועצה לאחר אישור -תשולם לקבלן עלהמגיעה לקבלן מאת המועצה ע"פ הסכם זה, התמורה  .8
  ימים. "45שוטף + "בתנאי  -החשבון 

 ימים מיום הגשתו. 15 -ידי המפקח/המועצה תוך לא יאוחר מ-חשבון ייבדק על

 יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין.לקבלן יכל תשלום  .9

טפסי "ו "טפסי הרישום"ידי המועצה הינו מסירת כל -התמורה לקבלן עלכי תנאי לתשלום  ,מובהר .10
  .וכן את התשלומים/האסמכתאות לתשלום חודש הרלבנטיל המלאים "השחרור

הינה התמורה היחידה לה יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע מלא הנקובה בנספח זה מוסכם כי התמורה  .11
 פי הסכם זה.-התחייבויותיו על לומושלם של כל
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 'גנספח 
 לכבוד,

 (או הרשות המועצה - )להלן גזר יתאזורהמועצה ה
 
 
 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 
 חריות מקצועית,א( פוליסות ביטוח "הקבלן"_____________________ ח.פ.                             )להלן: 

צד שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת 
 "( העבודותנשוא החוזה )להלן: "להיותו בעל מכלאה לבעלי חיים האחראי לגביהם על כל הכרוך בכך 

 
באים מכוחם, מפני אובדן, הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הרשות, הקבלן, קבלני המשנה וכל אלה ה

 נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
 

 הביטוח כולל כדלקמן:
 

 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .1

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________
 

לתקופה וש"ח לאירוע   4,000,000.- ע"סביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע 
 חודשים(. 12)

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד  .1.1

 שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסה לביטוח חבות מעבידים של הקבלן.

ת, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך יצוין במפורש בפוליסה כי הרשו  .1.2
 פוליסה זו כצד שלישי.

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום תאונתי וגם או  הרעלה.  .1.3

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן.  .1.4

 ות.הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרש  .1.5

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט   .1.6
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם  .1.7
 .ש"ח ) מאתיים אלף ש"ח ( לאירוע 200,000.-בגבול אחריות של 

 
 

 מס' פוליסה: _____________________ ידים:ביטוח חבות מעב .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ 
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
ת ש"ח לאירוע אחד ולתקופ  20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12ביטוח של 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער .2.1
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הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  .2.2
 קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 שות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הר .2.3
הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם  .2.4

 ש"ח ) מאתיים אלף ש"ח ( לאירוע 200,000.-בגבול אחריות של 
הפוליסה תורחב לשפות את המועצה במידה ויוחלט לגביה שהיא נושאת באחריות מעבידים  .2.5

 י הקבלןכלפי מי מעובד

 

 ביטוח אחריות מקצועית:  מס' פוליסה .................................. .3
 תאריך תחילה: ................... תאריך סיום ..................  
 

 ביטוח זה יכסה את אחריות הקבלן כלפי צדדים שלישיים על פי דין בגין נזק  עקב מעשה רשלנות או        
 או השמטה , המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו של הקבלן. מחדל,  טעות     
 למקרה ולתקופה. המועצה ו/או  כל הפועלים מטעמה ו/או ₪   4,000,000גבול האחריות בפוליסה  הינו      
 עבורה  יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף  לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך     
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.     
 

 ביטוח זה לא יכלול כל חריג בגין הוצאת דיבה, אי יושר עובדים, אובדן מסמכים.    
 

 תאריך רטרואקטיבי בפוליסה :........... אך לא יאוחר מיום תחילת העבודות עבור המזמין    
 
 קופת הביטוח או לא יחודשבמקרה שביטוח אחריות מקצועית המפורט לעיל יבוטל במהלך ת   
 בחברתנו מכל סיבה שהיא למעט אי תשלום פרמיה, תחול לגבי העבודות נשוא אישור זה תקופת   
 חודשים החל ממועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע עליו תמסר  6גילוי מוארכת בת    
 במהלך תקופת הביטוח. הודעה למבטח במהלך תקופה זו ייחשב לכל נושא ועניין כאילו נמסר    
 כל זאת במקרה ולא נערך ביטוח אחר המכסה את האירוע.   
 
 המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח,   
 תשלום השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.   

 הביטוח: הוראות כלליות החלות על כל פוליסות  .4
 

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם  .4.1
 עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.ישובי הרשות, את הרשות, 

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .4.2
לקבלת הודעה מהקבלן וגם או מזמין העבודה, אלא אם כן בהתאם ובאופן אוטומטי כפוף 

)שישים( יום  60נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 
 לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .4.3
ן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, היקפם , אלא אם כ

 )שישים( יום מראש. 60לפחות 

בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  .4.4
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,  –למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו  –בפוליסה 

גנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, כאשר התביעה מעו
מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, 
חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, 

עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או רכוש של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 
 הרשות.
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כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  .4.5
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

לפני קרות האירוע נשוא גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, 
 התביעה, או הקשור לעבודות ובלבד שסעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .4.6
הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה 

 לרשות, שלעניין זה מוגדר גזבר הרשות וגם או האחראי על הביטוח ברשות. היה ידוע

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  .4.7
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו  כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים
"ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי 
שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה 

 הנערכת לפי החוזה.

או רשלנות  ות או השבתותלא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שבית .4.8
 .רבתית

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם  .4.9
לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא 

 היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 ם ביטוחים זה.הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיו .4.10
 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 1'דנספח     

 
 ערבות בנקאית להצעה

 
 

 בנק: ________________       ,לכבוד
  סניף: _______________                      גזראזורית מועצה 

 מיקוד: ______________       נ.,א.ג.
 תאריך: ______________       
   

 
 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

גע להגשת הצעת ( בנו"המבקשים"______ )להלן __________________פי בקשת ___-על .1
ש"ח  2,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  אנו ערבים   15/2019 המבקשים למכרז מס'

 .ש"ח(ם יאלפי)

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,   ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  המבקשים בתביעה משפטית או בכל
 לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  .3
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 ל.הנ"

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4
 ועד בכלל. 24/06/19 ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 24/06/19 יוםדרישה שתגיע אלינו אחרי 
 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת  24/06/19 לאחר יום

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 
              

 
 בכבוד רב, 

 בנק : _____________________       
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 2'דנספח 

 
 ערבות ביצוע

 
 בנק: ________________       ,לכבוד

  סניף: _______________                    גזר אזורית מועצה 
 מיקוד: ______________       נ.,א.ג.

 תאריך: ______________       
   

 
 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

 
אנו מכלאת בע"ח נו לביצוע עבודות י( לביצוע התחייבויות"המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן 

ש"ח( בתוספת שבעת אלפים וחמש מאות ש"ח ) 7,500 ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 (."הפרשי הצמדה"הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן  הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 רישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך ד
 

 במכתבנו זה :
 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
 

 ( כי"המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
( יהיו "המדד היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן 

הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק 
 במדד היסודי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 בתוקפה עד ________ ועד בכלל.ערבות זו תישאר 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                          
 בנק : _____________________                 
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 1 'הנספח 

 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 
 לכבוד 

 המועצה(  -)להלן גזר מועצה אזורית 
 

 ג.א. נ.,

סגרת הצעתי במכרז מספר המציע( במ -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.    15/2019

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף  .2.1
נו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכ

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 אחות״.

ניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד ע 12כלל  .2.2
 הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או -לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן" לא יהיה לעובד מועצה,   
שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, 
פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 

 לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3
בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או  .3.1

 שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .3.2

 י את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשת
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  .4
 נכונה.

 בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור .5

( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר  2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו  )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות 'א 89התקשרות לפי סעיף 
 ברשומות.

 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי : אישור עו"ד : _________________
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 2נספח ה'

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר 
 

 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

_________________________ אצל המציע  -אני משמש כ .1
 15/2019פומבי מס' למכרז (,  שהגיש הצעה המציע - _________________________ )להלן

, ומוסמך ליתן המכרז( -, לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן גזראשר פרסמה המועצה האזורית 
 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] הנני מצהיר בזאת .4
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

 
  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

  לפי 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

חרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת ,אך במועד הא 1987-שכר מינימום, התשמ"ז
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       המציע והוא   חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים    

חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xנדרש לסמן  עובדים או יותר 100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -תשנ"ח

  ציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המ
, 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 ה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.לבצע פניי
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המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, הריני 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 3נספח ה' 
 נספח תיאור המציע

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש. המציע יפרט את הפרטים הבאים        
 :בכתב קריא וברור

 שם המציע
 

 
 
 

עוסק מורשה / ח.פ / מס' 
 מלכ"ר / תעודת זהות 

 
 
 

 כתובת מלאה כולל מיקוד
 
 
 

  ת.ד.
 

 
 
 

 טלפון
 

 
 
 

 טלפון נוסף / נייד
 

 
 
 

 פקס
 

 
 
 

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 
 
 
 

 שם איש קשר ותפקידו
 

 
 
 

 טלפון איש הקשר
 

 
 
 

שמות מורשי  –בתאגיד 
 חתימה

 
 
 

 
     ______________________    _____________________    ______________________ 

 שם המציע                                   תפקיד                                תאריך            
     ______________________    _____________________    ______________________ 

 רנציג/ה המציע המוסמך/ת            חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"
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 'ונספח 

 
 כתב הצעה והתחייבות 

 : _________תאריך
 ,לכבוד

  "(הרשות)להלן: "גזר אזורית מועצה 
 נ.,א.ג.

  שירותי מכלאה -  9201/15פומבי מס' מכרז  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 

___, אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ___________
 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

 נספחיהםקראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על  .1
 (."מסמכי המכרז")להלן: 

, ובחנו את כל בישיבת ההבהרותהננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו  .2
ים בביצוע העבודות, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התנאים והנסיבות הקשור

 התחייבויותינו.

כל תנאי ומסמכי המכרז, לרבות לוח הזמנים ותנאי של לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .3
מתחייבים בזה לבצע את העבודות ולקיים את כל שאר והתשלום, הננו מגישים הצעתנו זו 

 (."התמורה", במחירים שהננו מציעים בכתב הכמויות )להלן: התחייבויותינו, כולן ביחד
אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות  .4

לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות 
 החלטה כאמור של המועצה. למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר,  7לחתום על כל מסמכי המכרז תוך   .5.1
 ידכם.-יקבע עליכפי ש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין  .5.2
 טנת היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.הק

או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  במועד חתימת ההסכם ,להפקיד בידיכם .5.3
כל וכן העתקים של הנדרשים בהסכם  ואישורי הביטוח פוליסות הביטוח העתקי - מביניהם

ום את הערבות הבנקאית להבטחת קיים מכרזב יםנדרשההאישורים והמסמכים האחרים 
 התחייבויותינו.

הננו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים  .6
ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב הצעתנו -, כאילו היה חתום עללוהמצורפים 
גרע מזכויותיה ידי המועצה בכתב, כהסכם מחייב בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר י-וקבלתה על

 של המועצה.

פי -אם נידרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם לדרישה על .7
 הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו. 

8.   

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,  .8.1
 2,000על סך של  24/06/19 עד לפחות _____ בתוקף של בנק ____________ סניף ____

ש"ח, לטובתכם ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 
יה שתישלח אלינו יימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכ 7ו/או לא נחתום על ההסכם תוך 

ם לממש ולחלט את הערבות ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המועצה, הרי הזכות בידיכ
ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי,  מראש הודעה או התראה כלשהי ללאהבנקאית, זאת 

מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות 
 הנ"ל.
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ת להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימ .8.2
, שתעמוד ש"ח 7,500סך של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם ב

חודשים ואתם תהיו רשאים  3כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של אורך פה לקבתו
 התחייבויותינו. לחלטה במידה ונפר את

שנקבע  חודשים מהמועד האחרון 3אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .9
. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש המועצהידי -להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 ללא דיחוי. כןידכם לקיים את התחייבויותינו, נעשה -על

אנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  -)במקרה של תאגיד( 
 מציע.פי מסמכי היסוד של התאגיד ה-על

אי ידיעה או אי הבנה של  ה בדברשתתבסס על טענ הדריש/המוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביע .10
 תנאי המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות, יהננו מצהירים כי אנו בעלי ידע ונ .11
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ים בכל תנאי הנוכי הננו עומדי

 סיון ובמספר מתאים ומספיקימקצועיים, מיומנים ובעלי נעובדים ביצוע ההסכם כל הציוד הנדרש ו
 ביצוע העבודות.לצורך 

 כנדרש במכרז: ,אישורים ומסמכים נוספיםמצורפים  .12

______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

  המידה לבחירת ההצעה הטובה במכרז.הובהר לנו ואנו מבינים את אופן אמות  .13

כמו כן הובהר לנו היטב כי אין לנקוב בהצעת מחיר העולה על המחיר המירבי לכל אחד מרכיבי  .14
 –הצעה שתנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי או כאשר נגיש הצעה חלקית   ההצעה וכי

 הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון. 

הבנו היטב את אופן ביצוע התשלומים ואופן הגשת ההצעה, כולל ההבהרות שנכללו בנספח  .15
 התמורה. 

יותר אשר יקבלו ניקוד זהה, כן הובהר לנו ואנו מסכימים כי במידה ויהיו שתי הצעות כשרות ו/או  .16
 . הם התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה ביותריהמועצה תהא רשאית לערוך בינ

  :הצעתנו לתמורה בגין ביצוע העבודות להלן בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז .17

לא יתווספו התייקרויות כלשהם, למעט אלו הנקובות במפורש  המחירים תקפים לכל תקופת ההסכם,
 בהסכם. 

 
הצעה שתנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי  -אין לנקוב בהצעת מחיר העולה על המחיר המירבי 

 תפסל על הסף. -ביחס לפריט אחד או יותר בכתב הכמויות 
 יש לנקוב במחיר ביחס לכל פריט בכתב הכמויות.

 מחיר מירבי בש"ח רכיב בכתב הכמויות *
 ללא מע"מ

מחיר בש"ח כולל  מחיר בש"ח ללא מע"מ
 מע"מ

 -חיר אחזקת כלב / חתול בכלביה מ
 בעלים( ללאשעות(   ) 24בש"ח ליום )
ישולם חלק  -שעות  24 -עבור פחות מ

 יחסי.
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 -מחיר אחזקת כלב / חתול בכלביה 
 שעות(   )עם בעלים( 24בש"ח ליום )
ישולם חלק  -שעות  24 -עבור פחות מ

 יחסי.
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