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 נספח א'

 גזר המועצה האזורית  
 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס:  08-9274040טל: 

   11/2020 פומבי מס' מסגרת  מכרז

 עיקור וסירוס חתולי רחוב במועצה   לכידה,ניהול מערך   לקבלת שירותי

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועד אחרון 
להגשת שאלות 

 הבהרה

 12:00עד השעה  חמישי 23/07/20

 מועד אחרון

 הגשת הצעות

 10:00עד השעה  שני 03/08/20

 10:00 שני 03/08/20 פתיחת מעטפות

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים •

המועצה   • במשרדי  תעשה  ההצעות  משרד   –פתיחת  להנחיות  כפוף  הפתיחה  מעמד 
הבריאות, מציע המעוניין להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את המועצה בהתאם להנחיות  
למשלוח שאלות הבהרה. בכל מקרה, יבוצע צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת  

 הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.   

רדי המועצה לצורך הגשת ההצעה וזאת המציעים נדרשים לתאם מראש את הגעתם למש •
 בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנוגע לריחוק חברתי והאיסור על התקהלות. 

 כללי  .1

האזורית   .1.1 "גזר  המועצה  "  המועצה")להלן:  רצונה המזמיןו/או  על  בזאת  מכריזה   ,)"
 בנושא המכרז.  מנותני שירות  לקבל הצעות 

ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות  ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,   .1.2
הנוסח  .  :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:    של המועצהבאתר האינטרנט  או  

הנוסח   הינו  המכרז  של  המציע  המחייב  ע"י  מסמכים   שיירכש  על  הצעות  להגיש  ואין 
  של  האינטרנט  באתרגם ביחס למכרז  בהרותבה להתעדכן יש שיורדו מאתר האינטרנט.

 .המועצה

באמצעות רכישה מרחוק כמפורט להלן או באופן פיזי    ניתן לרכושאת מסמכי המכרז,   .1.3
 ש"ח אשר 300  שלבשעות העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום במחלקת הגבייה במועצה 

תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות    לא יוחזרו.
והצעתו   הצעה  להגיש  כשיר  יהיה  לא  המכרז,  מסמכי  את  ירכוש  שלא  מציע  במכרז. 

 תפסל על הסף.  

המכרז   מסמכי  של  מרחוק"  מסמכי    -"רכישה  את  מרחוק"  ל"רכוש  המעוניין  מציע 
אל   יפנה  קופת תשלומים  המכרז,  -052בטלפון    -אירית אברהם  לגב'  ,  במועצהמשרדי 

בי  region.muni.il-Irit@Gezerובדוא"ל    8963127 בכרטיס  לצורך  התשלום  צוע 
לאחר   קבלה  שתתאשראי.  בקובץ   -קבל  המכרז  מסמכי  את  לקבל  המציע  יוכל 

PDF  .בדוא"ל שיימסר על ידו 

mailto:Irit@Gezer-region.muni.il
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  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז    -תשומת לב המציעים  
מסמכי  את  רכש  שלא  מציע  המכרז.  מסמכי  רכישת  בדבר  קבלה  להצעה  לצרף  יש 

 המכרז )בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

לצורך קבלת    050-9111964לאחר הרכישה, יש לפנות ללשכת מנכ"לית המועצה בטלפון   .1.4
מראש מסמכי   לתאם  נדרשים  המציעים  בפועל,  ההצעה  הגשת  לצורך  כן,  כמו  המכרז. 

את הגעתם למשרדי  המועצה בטלפון המצוין לעיל לצורך הגשת ההצעה וזאת בהתאם 
 להנחיות משרד הבריאות בנוגע לריחוק חברתי והאיסור על התקהלות. 

 מהות השירותים  .2

מכרז   .2.1 הינו  זה  או  ו   לכידה  לשירותימכרז  בתחומי  עיקור  רחוב  חתולי  סירוס 
 המועצה האזורית גזר. 

הבאים:   .2.2 השירותים  יבוצעו  השירותים,  סירוס  מערך  ניהול  במסגרת  לכידה, 
חתולים,   המועצה  ועיקור  ובשטחי  ביישובים  סיורים  בפרויקט,ביצוע    הכלולים 

לחתולים   בנוגע  אפליקציה   / העירוני  המוקד  דרך  תושבים  לפניות  מענה 
הומשוטטים,   מרפאה  לכידה,  מפעיל  אינו  השירות  ונותן  )במידה  למרפאה  בלה 

סימון,   עיקור/סירוס,  החתולים,  נאספו  מהן  לנקודות  בחזרה  הובלה  וכן  ניידת( 
כולל   החתולים  נתוני  של  מדוייק  דיגטלי  ותיעוד  רישום  אשפוז,  רפואי,  טיפול 
הווטרינר   בדיקת  כלבת,  נגד  חיסון  ביצוע  נאסף,  ממנו  במקום  החתול  צילום 

מטעמו  ותיהרש מי  ממנו    או  למקום  החזרתם  טרם  והמסמכים  החתולים  את 
יישובנאספו לכל  שבועי  דיווח  בפרויקט  ,  לחתולים    ולמועצה  המשתתף  בנוגע 

והכל כמפורט  וכן כל פעולה הנדרשת בתחומי המכרז והנוגעת לו    שנלכדו בשטחו
הטכני   החקלאות  במפרט  משרד  )להלן:  ובנוהל  המכרז  למסמכי  המצ"ב 

 (.ותים""השיר

   חיסוני הכלבת יסופקו ע"י המועצה ועל חשבונה. כי מובהר, ספק הסר  למען .2.3

או מי    שתקבע ע"י הווטרינר הרשותיהשירותים יבוצעו בהתאם לתכנית עבודה   .2.4
ביישובי   הזוכה  המציע  שיערוך  שבועיים  יזומים  סיורים  במסגרת  וכן  מטעמו 

 המועצה הלוקחים חלק בפרויקט וכמענה לפניות תושבים.

 בנוסח המצורף. מסגרת לתקופה עם הזוכה בהליך ייחתם הסכם  .2.5

לקריאות    זמין  להיות  נותן השירות  על  השירותים  ביצוע  במהלך  כי  בזאת  מובהר .2.6
או מי    בכל עת ולספק את השירותים במועדים אשר ייקבעו עם הווטרינר הרשותי

 .    מטעמו

למועצה     חודשים כאשר  12לתקופה של  תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה הינה   .2.7
עד   ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  )האופציה(  הזכות  שמורה  תקופות    4בלבד 

  מתקופה כאמור(.  חודשים כל אחת )או חלק  12נוספות בנות עד  
 
עת  -על בכל  השירותים  ביצוע  את  להפסיק  הזכות  עומדת  למועצה  האמור,  אף 

ימים, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה או    30וללא נימוק, בהודעה מוקדמת של  
השירותים   בגין  לו  התמורה המגיעה  לקבלת  לזכותו  ביחס  פרט  כך,  בגין  תביעה 

שבו למועד  עד  סופקו,  אם  בפועל,  ההתקשרות    שסופקו  בכפוף    -הופסקה  הכל 
 להוראות הסכם המכרז.  

תקציבית   .2.8 השירותיםמסגרת  במהלך    לביצוע  המועצה  ההסכםע"י  לא    תקופת 
של   סך  על  לא200,000₪תעלה  מע"מ  ,  לצרכי  כולל  הינו  זה  בסעיף  האמור   .

כדי לחייב את המועצה   בו  ואין  בהיקף כספי כלשהו  להזמנת שירותים  המועצה 
 ו/או בכלל. 

 נוסח המכרז הינו בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד. .2.9
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לעיל   .2.10 המפורטות  וההוראות  הנסיבות  כל  כי  מצהיר,  במכרז  המשתתף  המציע 
 מכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז. ולהלן ידועות לו וכי לקח זאת ב

  -דרישות סף להשתתפות במכרז  .3

  והתנאים  הדרישות   כל   על  העונים  מציעים  רק   הצעות   ולהגיש  בהליך   להשתתף  רשאים
 : כדלקמן המצטברים

ותק    המציע .3.1 בעל  בארץ  וטרינרית  ברפואה  לעסוק  רישיון  בעל  וטרינר  רופא  הינו 
 . שלא יפחת משנתיים

רופא    / להיות קשור בהסכם   על המציע להעסיק  –אם המציע הינו תאגיד/עמותה  
   .וטרינר כאמור

וטרינר  האמור  להוכחת רופא  רישיון  העתק  המציע  חיים יצרף  קורות  והעתק    , 
יש לצרף בנוסף אישור רו"ח לפיו הרופא    –במקרה של תאגיד/עמותה    .צילום ת.ז

 . או קשור עימו בהסכם הווטרינר מועסק ע"י המציע 

עצמאי   שהינו  ווטרינר  של  של    –במקרה  ראשון  עמוד  העתק  בנוסף  לצרף  יש 
הסכם ההתקשרות )ניתן להשחיר פרטים מסחריים( או הצהרה של הווטרינר כי  

ונותן שירותים למציע וכי התמוד דותו של המציע במכרז זה  הוא קשור בהסכם 
 הובאה לידיעתו. 

השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו    3המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות מתוך   .3.2
רשו  לפחות  עבור  ועיקורם/סירוסם  חתולים  איסוף  של  שירות  במתן  ת  במכרז 

 .  מקומית ו/או מוסד ו/או גופף אחד

מלצה המעידים  להוכחת האמור המציע יצרף להצעתו רשימת ממליצים/מכתבי ה
 .  על הניסיון כאמור

 . העומדת בדרישות המפרט מרפאה ב הינו בעלים/שוכר/בעל זכות שימוש המציע .3.3

    להוכחת תנאי זה על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

כאמור   .3.4 לווטרינר  )בנוסף  לפחות  מקצוע  בעלי  שני  הכולל  צוות  מעסיק  המציע 
 הכשרה כמפורט: לעיל( בעלי  3.1בסעיף 

 איש צוות בעל ניסיון של שנה לפחות בלכידת חתולי רחוב. .3.4.1

 אי צוות בעל ניסיון של שנה לפחות כאסיסטנט במרפאה וטרינרית.  .3.4.2

העת  האמור  להוכחת המציע  ת.ז.יצרף  צילום  והעתק  חיים  קורות  אנשי    ,  של 
רו"ח    וכן  הצוות הצוותאישור  עימ   ע"י המציע  יםמועסק   לפיו אנשי  ו  / קשורים 

 .בהסכם

 המציע צירף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.  .3.5

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.   .3.6

 למכרז.  1להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח ו'    

 יש לצרף להצעה קבלה.   –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .3.7

 צירוף מסמכים .4

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים המפורטים להלן: 

מלאים   כלל .4.1 כשהם  לו,  המצורפים  והמסמכים  הנספחים  כלל  לרבות  המכרז,  מסמכי 
 וחתומים בתחתיתם וכן בכל מקום נוסף שנדרש. 

 כמפורט בדרישות הסף.    -ערבות בנקאית   .4.2

 כל המסמכים שנדרשו לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז.  .4.3
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רישיון    העתק .4.4 טעון  עסקשל  המציע  של  שהעסק  ככל  שלא    -כאמור    עסק   וןיריש,  ככל 
לפיו העסק אינו    המציע "ד של יועמ"שחוו, יש לצרף להצעה אישור /  עסקיצורף רישיון  

 עסק. טעון רישיון 

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.5

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .4.6

 מס במקור או פטור מכך. אישור על ניכוי  .4.7

 : תאגידבמידה והמציע הינו  .4.8

 התאגיד.תעודת התאגדות של  .4.8.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  .4.8.2

ביצוע   (א) הינם וההתקשרות    השירותיםכי  המכרז  במסגרת    נשוא 
 סמכויות התאגיד. 

 שמות המנהלים של התאגיד.  (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.  (ג)

 :שותפות במידה והמציע הינו  .4.9

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.9.1

 השותפות.   ים שלחוז .4.9.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.9.3

יצרף להצעתו    -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  להלן,    8.14בשים לב להוראות סעיף   .4.10
 יקה בשליטת העסק.  אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחז 

   -לעניין סעיף זה       

בשליטת אישה"   או    -"עסק  לבד  לה,  יש  ואשר  בו,  בשליטה  עסק אשר אישה מחזיקה 
הוראות פסקאות   ובלבד שהתקיימו  לכוון את פעילותו,  היכולת  נשים אחרות,  יחד עם 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)

מסוים  –"אישור"   בעסק  כי  חשבון  רואה  של  לא   אישור  וכי  בשליטה  מחזיקה  אישה 
 התקיים 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; 

 בשליטה;אין הם קרובים של המחזיקה  -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,    –"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,   –"נושא משרה"  
 שונה; וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו    –"עסק"  
 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל; 

ציבורייתצהיר   .4.11 גופים  עסקאות  חוק  לחוברת   -  1976  -תשל"ו    םלפי  המצורף  בנוסח 
 .המכרז

 הם חתומים.  ידי המועצה למציעים, כש-שאלות ותשובות הבהרה, אם יישלחו על  .4.12

 כל מסמכי המכרז.  ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע   .4.13

 ! לפסלה תהיה ועדת המכרזים רשאית  -כאמור הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים  .4.14

ו/או מסמכים, לרבות ביחס    המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים .4.15
 . עמידת  המציע בתנאי הסףלבחינת 
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 בטחונות .5

 ערבות מכרז

במכרז   .5.1 להצעתו  יצרף  משתתף  של כל  בסך  בנקאי  להבטחת    -  ש"ח  2,500  שיק  וזאת 
 לא תובא לדיון.    -הצעה שלא יצורף לה שיק כאמור  קיום תנאי המכרז. 

 או לחילופין 

 בלתי מותנית לפירעון מיידי, לטובת   ערבות בנקאית   כל משתתף יצרף להצעתו במכרז .5.2
בנוסח דוגמת נספח   03/08/20, שתהיה בתוקף לפחות עד ליום  ₪     2,500המועצה ע"ס  

 . 1ד'

)להלן:   .5.3 במכרז  ההצעה  עם  להגישה  ויש  מההצעה  נפרד  בלתי  חלק  תהיה   -הערבות 
 (.  הערבות הבנקאית להצעה

לתוך   .5.4 להכניס  יש  שיק   / הערבות  המעטפה את  לתוך  שתוכנס  מעטפה/ניילונית 
 .המועצהשתסופק ע"י 

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית,   .5.5
במפרט  הנקובות  בהוראות  יעמדו  ותוקפה  הערבות  סכום  כאשר  דרישה  לפי  לפירעון 

 התנאים וההוראות המיוחדים.

חודשים נוספים והמציע    3הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך   .5.6
ח בהתאם יהיה  כנדרש,  להצעה  הבנקאית  הערבות  תוקף  להאריך  כזה,  במקרה  ייב 

 להוראות המועצה. 

התחייבויותיו  באיזו  מ לא יעמוד  שהמציע  כל אימת     ערבותה את  לחלט    המועצה רשאית .5.7
 וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  -מכרז הפי -על

ימים, מיום    7לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  ומשתתף במכרז שהצעתו נתקבלה   .5.8
עליש לכך  ה-ידרש  מלוא סכום  ולגבות את  לחלט    ערבותידי המועצה, רשאית המועצה 

 לכל מציע אחר.  ההרשאה לטובתה, ולמסור את 

בסמוך לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז, וכפוף   ערבותלא זכה מציע במכרז, יוחזר לו ה .5.9
 ליתר הוראות המכרז.   

 ערבות ביצוע 

, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית  בעת החתימה על חוזה המכרז .5.10
צמודה   למסמכי המכרז,  '2דנספח  בנוסח דוגמת    בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה  -

של   סך  על  לצרכן,  המחירים  מע"מ    5,000למדד  כולל  מילוי  ₪  להבטחת  וזאת 
 התחייבויות המציע הזוכה במכרז.

 

 שאלות ובירורים .6

המכרז  מציעים   .6.1 מסמכי  את  רכשו  לתנאי  יוכלו  אשר  בקשר  הבהרה  בשאלות  לפנות 
ו/או   המכרז  המכרז  לגבי  הבהרות  המכרז.  ולקבל  למסמכי  ובקשות  הנספחים  שאלות 

לידי   יועברו  הרשותילהבהרות  הרשקוביץ במועצה,    הווטרינר  כרמי  למועד  עד    ד"ר 
זה מסמך  בריישת  קבלה    לוודא  יש,    region.muni.il-carmi@Gezerבדוא"ל      הנקוב 

 .  0526-220889בטלפון 

לעיל   .6.2 המועד  אחרי  שיגיעו  י פניות  המציעים ענוילא  לכל  תשלחנה  לפניות  התשובות   .
רט הבנה בקשר לפ -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אישרכשו את מסמכי המכרז.  

ב ו/או  המכרז  במסמכי  בחוזהכלשהו  ו/או  לאחר    מפרט  נספחיהם,  האחרון  על  המועד 
 ת. והצע להגשת 

ר שאלות  ורימידע או לב   תאחרת לקבלתהא כל זכות  לא  פרט למפורט לעיל, למציעים   .6.3
המכרז/טכניות/מנהליות בנושאי  הבהרות  מציע.  אחרות  לקבלת  יפנה  באופן    ,שלא 

יהיה מנוע מלטע -אי  ,בהירות, שגיאות-אי  ,סבירות-ון טענות בדבר איובמועד כאמור, 
 התאמות וכיו"ב. 

mailto:carmi@Gezer-region.muni.il
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מתעניינים,  .6.4  / המכרז  רוכשי  לכל  המועצה  תשלח  השאלות,  קבלת  לאחר  בסמוך 
  פרוטוקול מסודר בכתב, הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות. 

רשאית, .6.5 עת,    המועצה   להגשת  עובר  בכל  האחרון  להכניס הלמועד  למכרז,  הצעות 
,  הבהרות  .לשאלות המשתתפיםבמענה  או    ה שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

'/  מכרז )בדואר/בפקסהמשתתפי  ידי המועצה ל-על בכתב  שיישלחו  והודעות    פרוטוקולים
ויהוו  (  דוא"ל נפרד  חלק  יחייבו  המכרזבלתי  לצרפ  , ממסמכי  המציע  להצעתו, ועל  ם 

    .ידו-על יםחתומ כשהם 

 . , לא תחייבנה את המועצהבאמצעות הטלפוןאו  פה -בעלוהודעות שתינתנה,  הבהרות   .6.6

 אופן הגשת ההצעה  .7

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה.  .7.1

 גבי עותק המקור של מסמכי המכרז.  -ההצעה תוגש על .7.2

   –הצעת המחיר  .7.3

תתייחס   .7.3.1 כל  ההצעה  בגין  השירותים  ביצוע  עבור  המבוקשת  לתמורה 
 חתול, כולל מע"מ.

ביצוע   .7.3.2 עבור  מירבי  מחיר  נקבע  במכרז  כי  המציעים  לב  תשומת 
 כולל מע"מ. ₪  200השירותים בגין כל חתול ע"ס 

בפני   .7.3.3 לדיון  תובא  ולא  תיפסל  המירבי  מהמחיר  גבוהה  שתהיה  הצעה 
 ועדת המכרזים.

כי   .7.3.4 סופיתיובהר  הינה  המציע  המציע,    הצעת  הוצאות  כלל  את  ותכלול 
השירותים   ובביצוע  במכרז  בהשתתפותו  הכרוכות  אלו  השאר,  ובין 

המכרז  לתנאי  זה   בהתאם  ועיקור    ובכלל  סירוס  לכידה  תחום  ניהול 
בנוגע   אפליקציה   / העירוני  דרך המוקד  לפניות תושבים  מענה  חתולים, 

משוטטים,   לכידה,  לחתולים  ונותן    שירותי  )במידה  למרפאה  הובלה 
מהן   לנקודות  בחזרה  הובלה  וכן  ניידת(  מרפאה  מפעיל  אינו  השירות 
רישום   אשפוז,  רפואי,  טיפול  סימון,  עיקור/סירוס,  החתולים,  נאספו 
במקום   החתול  צילום  כולל  החתולים  נתוני  של  מדוייק  דיגטלי  ותיעוד 

,  פק ע"י המועצה()החיסון עצמו יסו  ממנו נאסף, ביצוע חיסון נגד כלבת
 . דיווח שבועי לכל יישוב בנוגע לחתולים שנלכדו בשטחו

על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת  .7.4
לחתום חתימה מלאה    המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

חוזה המצורפים למסמכי במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי ה
 ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.  המכרז

המציע   .7.5 ל על  המכרזאת  הצעתו  לצרף  מסמכי  שנדרשו   כל  מטעמו  המסמכים  כל  ואת 
ובכל  בשוליהם  חתומים  כשהם  המכרז  למסמכי  המצורפים  הנספחים  לרבות  במכרז, 

 ידי המועצה, באופן הבא:  -מקום שהדבר נדרש על

ומענו  תוך ציון שמו המלא  באופן אישי,  יחתום  הוא  יחיד,  המציע  היה   .7.5.1
 . המלא

כדי  המציע  היה   .7.5.2 הדרוש  המינימלי  השותפים  מספר  יחתמו  שותפות, 
לחייב את השותפות תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם ויצרפו חותמת  

 . השותפות.  

רשום  היה   .7.5.3 תאגיד  המנהלים  המציע  מספר  יחתמו  שיתופית,  אגודה  או 
התאגיד את  לחייב  כדי  הדרוש  המלא    ,המינימלי  שמו/ם  ציון  תוך 

 תאגיד.  חותמת ה בצירוף וכתובתו/ם 

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.          

המציע .7.6 הצעת  והחתומה,    ,את  הצעות"המלאה  ב"מעטפת  להגיש  על  יש  ידי  -)שתסופק 
סגורה מזכירות    ,המועצה(  במשרדי  המכרזים  לתיבת  ולהכניסה  זהים,  עותקים  בשני 
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בלבד   ידנית  במסירה  יאוחזאת    -המועצה,  ההצעות.לא  להגשת  האחרון  מהמועד    ר 
התאמה בין שני עותקי ההצעה, תהא המועצה רשאית לבחור את העותק -במקרה של אי

טענה   כל  תהא  לא  ולמציע  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  עמה,  והמיטיב  לה  הנראה 
  בעניין זה. 

 
ו/או  ידנית  שאינה  אחרת  דרך  בכל  ו/או  בדואר  הנשלחות  הצעות  תתקבלנה  לא 

 .שנקבעלאחר המועד  שהתקבלו

בחותמת  .7.7 ההצעות  מעטפת  את  להחתים  המציע  על  המכרז,  מסמכי  מסירת  בטרם 
מזכירות המועצה. על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או    "נתקבל" מאת

 .וכל סימן זיהוי אחר של 

 חלקית  הצעה  הגשתת ואיסור יוהסתייגו .8

ם או ואין הוא רשאי לחלק מרכיבי השירותים  על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל   .8.1
 .לפצלם

המכרז   .8.2 מהוראות  איסטייה  מילוי-או  הטעון  מקום  תוספת    ,השלמת  או  שינוי  כל  או 
תוספת בגוף  או ידי שינוי -שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

לגרום לפסילת    ים עלול  -תב לוואי או בכל דרך אחרת  מכמסגרת  ובין ב  המכרז  מסמכי
 ההצעה. 

ממנה ולראות  לדון בהסתייגות או להתעלם    תרשאיועדת המכרזים    אף האמור לעיל,-על .8.3
  הסתייגות. הללא אילו הוגשה  כ ה הצעהאת 

למציע,  הודיע  המועצה  להתעלם  כי  ה  בחרה  והיא  על  הוא  מההסתייגות  לחתום  סרב 
ה,  הסכם ההתקשרות והמועצה  ייחשב    תרשאידבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז 

בכל מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש,   הערבות הבנקאית.את  לחלט  
ידי המועצה  )גם אם -אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על

 המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם(.  

 שיקולים לבחירת ההצעה  .9

המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגופים איתם עבד המציע ולקבל חוות דעת על   .9.1
 המציע. 

המועצה   .9.2 בחשבוןי בשיקולי  המקצועי  ,ילקחו  הידע  היתר,  טיב    ,בין  הביצוע,  כושר 
נ דומים במתן שירותים קודמים    ,סיונויהעבודה של המציע, לרבות  ומהות  גודל  בסדר 

הפסקות   או  תביעות  מזמינים והעדר  מטעם  ציבור,   עבודה  מוסדות  לרבות  אחרים, 
 רשויות וגופים אחרים. 

לשביעות את שירותיהם  בעבר  סיפקו  לא    אשר  ,המועצה רשאית לדחות הצעות מציעים .9.3
המזמין לביצוע    רצון  מספיקים  אינם  שכישוריהם  או  אחרים,  של  רצונם  לשביעות  או 

 . של המועצה להנחת דעתה -השירותים 

רשאית   .9.4 סבירה  ש המועצה  בלתי  בהצעה  להתחשב  על  לא  המקשה  באופן  שהוגשה  או 
 בחינתה. 

 או כל הצעה שהיא.   את הזולה ביותרלקבל   תמתחייבהמועצה אינה  .9.5

 ראויה לזכייה.  אחרתלא נמצאה הצעה אם  הצעה, כל לא לקבל  המועצה רשאית ש .9.6

רשאית .9.7 נוספיםמהמציע  לדרוש    המועצה  ומסמכים  שנדרשו   ,פרטים  מסמכים  לרבות 
מנת  -על   , גם לאחר פתיחת ההצעותורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף של המכרז  לצ

ה את  את  לבחון  לבצע  מטעמם  המיועדים  ו/או  המציעים  עם  להיפגש  וכן  צעתם, 
 השירותים.

בידי   .9.8 או חלק  ,לקבל את ההצעההמועצה  הרשות  כל  ה כולה  ולבצע את  או  השירותים  , 
דרך  מהם  חלק בכל  או  בעצמה  גם  שיקולים לנכוןשתמצא  אחרת  ,  בשל  לרבות   ,

  תקציביים ו/או אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההצעה  .9.9 את  תבחר  המכרזים,  ועדת  באמצעות  המועצה,  ולהלן,   לעיל  לאמור  בכפוף 
 הזולה ביותר. 



 

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

 

452886.DOCX 

, תבוצע בין  ביחס לאותו פרק  הצעות או יותר זהים  2גובה ההצעה הכספית שקיבלו  היה   .9.10
 התמחרות.מציעים אלו בלבד  

תוצאה   .9.11 קיבלו  יותר  או  הצעות  ששתי  ככל  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  האמור  למרות 
משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת 

באישה כזוכה  האמורה  ההצעה  תיבחר  פרק,  לאותו  בעת  יחס  לה,  שצורף  ובלבד   ,
 הגשתה, אישור ותצהיר.  

 כה במכרז התחייבויות המציע הזו .10

על .10.1 על הסכם המכרז,  לחתום  יידרש  הזוכה  ובכפוף  -המציע  פי המועד שתקבע המועצה 
 להוראות המכרז.  

על הזכייה,    7תוך    , שזכה במכרז מתחייבמציע   .10.2 מסור למועצה לימים מקבלת ההודעה 
 כמפורט בהסכם. -את ערבות הביצוע 

בכל מקרה של במכרז    זכייה של מציע לבטל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית   .10.3
וכן בכל מקרה בו   כי  ה, להנחת דעת המועצה הוכחהבידי  הפרת תנאי מתנאי המכרז,   ,

מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם מי  או  המציע  
במכרזי הזכי אוה  לאם    ,  של  מועצה  התברר  כלשהי  הצהרה  הכלולה  כי  במכרז המציע 

, היה בה כדי  המועצהלדעת  ש  ,עובדה מהותיתמועצה  לא גילה ליע  שהמצאינה נכונה, או  
  להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

 
בגין כל נזק,   האת הערבות שבידת המועצה לחלט  רשאי  כאמור,בוטלה הזכייה במכרז  

ביצוע המכרז  אובדן או הפסד שנגרמו לה   כפי שייקבע  וכן למסור את  גורם אחר,  לכל 
 .היד -על

 תמורה .11

פי הוראות המכרז וחוזה המכרז, כפוף לביצוע מלא  -התמורה למציע הזוכה תיקבע על .11.1
 ומושלם של כלל התחייבויות המציע הזוכה במכרז.  

מובהר כי פרט לתמורה הקבועה במכרז, לא תינתן תמורה נוספת כלשהי, אלא באישור  .11.2
 מראש ובכתב. 

 ביטוח .12

ל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח  על  המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכ .12.1
כמפורט בחוזה. הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח  

 מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה.  

לנספח   .12.2 בהתאם  המבטח  אישור  את  למועצה  הקבלן  ימציא  החוזה  על  החתימה  בשעה 
 ויות.אישור הביטוח, וללא הסתייג

יתר טפסי ה .12.3 על  יחתום  לא  והוא  נתקבלה  במכרז שהצעתו  ימים   7תוך    הסכםמשתתף 
 למסור את העבודה למציע אחר.מועצה , רשאית ה המועצהמיום שידרש לכך על ידי 

במועד בו נדרש   הסכםולא חתם על ה  הסכםנדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ה  .12.4
אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע,   לחתום עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את 

ה זכויות  בשאר  לפגוע  מבלי  המועצה  אזי  זה,  את מועצה  במקרה  לחלט  רשאית  תהיה 
 הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

בנוסח  .12.5 לשינויים שיתבקשו  להסכים  בלעדי  דעת  שיקול  יהיה  למועצה  כי  בזאת  מובהר 
עריכת המועצה.   אישור  של  הביטוח  יועץ  ע"י  אלה  שינויים  לאישור  בכפוף  ביטוחים 

מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור  
ואי המצאתו   לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז  כזה הזוכה מחויב  ובמקרה  הנ"ל 

יות הזוכה כלפי המועצה  חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבו
 ההצעה.  ערבות ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  
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 שונות .13

המציע הזוכה אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע וקיום הוראות   .13.1
 המכרז, אלא באישור מראש ובכתב של המועצה. 

העבודה או  הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל   .13.2
 חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון. 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.  .13.3

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים  .13.4
כל לנכון.  שימצאו  כפי  בדיקה,  כל  לנכון,  שימצאו  כפי  מהם,  חלק  לכל  אחד    או 

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,  .13.5
 לפסול את ההצעה. 

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או   .13.6
נ ו/או  להערכת מידע  מטעמה,  מי  ו/או  המועצה  לדעת  הדרושים,  הבהרה,  ו/או  תון 

להוכחת עמידת המציע  ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו  
 תנאי סף במכרז זה. ב

 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.   .13.7

 ה על המציע. תחולנ -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.8

 יפר  או/ו  ממנה  חלק  מכל  או  בו מהצעתו  הזוכה, יחזור  במכרז, לרבות  שמשתתף  במקרה .13.9
יסרב/ו  החוזים  תנאי  או/ו  המכרז  תנאי  פי   על  מהתחייבויותיו  אחת   לא   או  למלא  או 

תהא  בהתאם  התחייבויותיו   במילוי  יעמוד זה   כגון  במקרה  זכאית המועצה    להצעה, 
  במכרז, או  אחר   משתתף   כל  עם  התקשרות  המוחלט, לרבות   דעתה  שיקול   פי  לפעול על

 המכרז  ערבות  את  לחלט  רשאית המועצה    תהא  לנכון. כן  כלשהו, ככל שתמצא  'ג  צד  כל
  דעתה  שיקול  פי על שייקבע זקיפה  סדר פי  מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים  כולה

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

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

כי   .13.10 לידיעת המשתתפים  בזאת  עיוןמובא  זכות  קיימת  הדין,  להוראות  בהצעה    בהתאם 
מהם  בהצעתם  לציין  המציעים  על  מקצועיים.   / מסחריים  לסודות  בכפוף   הזוכה, 
 המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם 

  מהאמור לעיל, יודגש כי שמו   מבלי לגרוע  מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים.
מובהר וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.  

הינה זה  לעניין  ההחלטה  כי  הדין    בזאת  להוראות  ובכפוף  המכרזים  ועדת  בסמכות 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה  והפסיקה

האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על  בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים  
 זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או   .13.11
 לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו. 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .13.12

 מסמכי המכרז .14

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה
 נספח "א".   -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(   .14.1
 נספח "ב".   -חוזה המכרז  .14.2
 ". 1ב' נספח "  - מפרט טכני .14.3

 ".2ב' נספח " - נוהל משרד החקלאות  .14.4
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 ". 3ב'  נספח "  - טופס רישום חתול לכוד .14.5

 ". 4ב' נספח "  - דוגמת קובץ דיווח .14.6

 נספח "ג". –אישור עריכת ביטוחים  .14.7

 " 1נספח "ד'  –ערבות מכרז  .14.8

 .  "2ד'"נספח    –ערבות ביצוע  .14.9

 ."ה"נספח   - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .14.10

 " 1נספח "ה –הצהרה על העדר זיקה  .14.11

 נספח "ו".  -פרטי המציע והצהרותיו   .14.12

 ". זנספח "  -כתב הצעה והתחייבות  .14.13
 בברכה,   

    רותם ידלין, עו"ד                                       
 גזר   המועצה האזורית  תראש                        
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 נספח ב'
 לכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב –מסגרת  הסכם

 
 נערך ונחתם במועצה האזורית גזר   ש

 
 יום _________ לחודש _____________ שנת _________ ב

 
 -   ב  י  ן    -

 
 

 
 מועצה האזורית גזר  ה

 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס:  08-9274040טל: 
 ("המזמין" ו/אוהמועצה" " )להלן: 

 
   -לבין-

    _______________   __________________ 
 ח.פ. ______________   ת.ז. ___________    
 מרח' ______________   מרחוב _____________    
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום    מ________________    
 ולהתחייב בשמה כדין   "( נותן השירות)להלן: "    

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

 "( נותן השירות)להלן: "        

מכרז הואיל  פרסמה  מס'    מסגרת  והמועצה  רחוב ל   11/2020פומבי  חתולי  וסירוס  המועצה    עיקור  עבור 
 האזורית גזר, כמפורט בהסכם זה;  

נותן השירותהגיש הצעה מטעמו במכרז    נותן השירותו והואיל בהתאם להחלטת ועדת    וזאתבמכרז    כזוכהנקבעה    והצעת 
  ;  המכרזים של המועצה בישיבתה מיום ________________ אשר אושרה ע"י ראש המועצה

 ולהתקשר עמו בהסכם זה;  נותן השירות והמועצה החליטה לאשר את הצעת  הואילו

השירות  ו הואילו עצמאי   נותן  עסק  הינו  כי  ידע    עמותה/הצהיר  בעל  והינו  הנדרשים,  השירותים  בתחום 
פי דין ליתן  -וניסיון רבים לביצוע השירותים הנדרשים עבור רשויות מקומיות וכן כשיר ומוסמך על

 שירותי עזר למועצה בתחומים אלה;

 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה;  הואילו

 אשר על כן, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
 כללי  .1

זה   .1.1 לחוזה  נפרד  המבוא  בלתי  חלק  מהווים  הצעות   לקבלת  הפניה  נספחי  וכלל 
 הימנו. 

לווטרינר  , בין היתר,  נותן השירותבביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיה כפוף   .1.2
 (. המנהל -במועצה )להלן הרשותי

 נותן השירותהתחייבויות הצהרות ו .2

השירות  .2.1 שירותי    נותן  את  למועצה  לספק   חתו מתחייב  וסירוס  עיקור  לי  הלכידה, 
ידו  השירותים  -)להלן     המפרט הטכניבהתאם להוראות    רחוב ( במחיר שהוצע על 

 במכרז ליחידה.  
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במועדים שיסוכמו  מתחייב כי השירותים יבוצעו באופן זמין ושוטף,  נותן השירות .2.2
או מי מטעמו, בהתאם לתוכנית העבודה הכללית ולעמידה  עם הווטרינר הרשותי 

וקריאות    ולצורך זמינות לצרכי המועצהביעדי הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים  
 הוא יעמיד לרשות המועצה איש קשר קבוע במהלך כל תקופת ההסכם.  דחופות

___________________, טלפון ליצירת קשר    -  נותן השירותאיש הקשר מטעם  
_______  .__________________ 

השירות .2.3 הכישורים,    נותן  הידע,  התעודות,  הרישיונות,  כל  בעל  הוא  כי  מצהיר 
ליתן   הדרושים  והמקצועיות  הניסיון    גבוהה  א המיומנות,  באיכות  השירות  ת 

 ובאופן מקצועי. 

השירות .2.4 לביצוע    נותן  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  הוא  כי  ומתחייב  מצהיר 
 השירותים.  

השירות .2.5 וניסיון    נותן  ישראלי  רישיון  בעל  ווטרינר  רופא  מעסיק  הוא  כי  מתחייב 
 לביצוע השירותים. 

עובדים מקצועיים ומיומנים, שיש להם  נותן השירות מתחייב כי הוא מעסיק צוות   .2.6
העב לביצוע  הדרושים  והכישורים  להוראות  הידע  ובהתאם  גבוהה  באיכות  ודות 

 המונה את בעלי התפקידים הבאים:  הסכם זה

 לוכד חתולים מנוסה.  .2.6.1

 אססיטנט חדר ניתוח ווטרינרי מנוסה.  .2.6.2

נותן השירות מתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם יש בבעלותו/הוא קשור בהסכם   .2.7
מפרט  שכירות והינו במעמד של בר שימוש במרפאה תקינה העומדת בכל דרישות ה

 הטכני. 

 כי יש בחזקתו את כל הציוד הדרוש לביצוע השירותים כמפורט במפרט הטכני.  .2.8

מי   .2.9 או  המנהל  והוראות  הטכני  המפרט  להוראות  בהתאם  השירותים  את  יבצע  כי 
 מטעמו. 

 יעדכן במיידי את המנהל על כל תקלה / ליקוי בביצוע השירותים.   נותן השירות .2.10

השירות   .2.11 בהנותן  כאמור  מלא  דיגיטלי  תיעוד  כל  יערוך  של  הטכני  המפרט  וראות 
 החתולים הנלכדים באתר הלכידה וכן של החתולים המשוחררים באתרי השחרור. 

השירות .2.12 הכלול    נותן  המוסכם,  במחיר  העבודה  את  המחיר,    ביבצע  אשר   הצעת 
יכלול  שימוש בכל אמצעי עזר אשר יידרש לביצוע העבודה  כגון : כוח אדם,  כלי 

  , חומרים   , תרופותעבודה  אשפוז,  החתולים,  כל    שינוע  שתידרש  מבלי  וכיוצ"ב, 
 תמורה נוספת מאת המועצה.

השירות .2.13 בעתיד,    נותן  יחול  ואשר  היום  החל  דין  כל  הוראות  על  לשמור  מתחייב 
 עצה, בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.לרבות הוראות המו 

 תמורה .3

תשלם  .3.1 השירות  ל  המועצה  נותן    בהצעת   שנקוב   כפי)   המוסכם   המחיר  את   נותן 
למו  שוכן הו  בפועל  החתולים בהם בוצע ההליך  מספר  במכפלת(  במכרז  השירות  

 . כל השירותים המפורטים במפרט הטכני ובכלל זה כל הדיווחים הנדרשים
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למען הסר ספק, יובהר כי ככל שנלכד חתול חולה, אשר עבר המתת חסד בהתאם   .3.2
התמורה   מחצית  בגינו  תשולם  מטעמו,  מי  או  הרשותי  הוטרינר  להנחיות 

 המוסכמת. 

כל  רשימה מפורטת של  למועצה חשבונית מס, אליה תצורף    יעביר  נותן השירות   .3.3
ט ודיווח מלאים כנדרש  ל ידו כל חודש, כולל פירו עשבוצעו    הליכי הסירוס/עיקור

 . ובהתאם לדוגמת הדיווח המצ"ב  במפרט הטכני

השירותים   .3.4 עבור  המקומי  הועד  נציגי  מטעם  אישור  לצרף  יש  הדיווח,  לרשימת 
 שבוצעו בתחומי היישוב הספציפי.  

יתבצע לאחר מסירת החשבונית המאושרת ע"י המנהל    לנותן השירות  התשלום    .3.5
 יום.  45בתנאי תשלום שוטף + עד  -לגזברות המועצה 

נוספת בגין ביצוע העבודה. למען    נותן השירות  ידוע ל .3.6 כי לא תשולם לא תמורה 
ל התמורה  כי  מובהר  ספק,  השירות  הסר  בגין    נותן  ההוצאות  כלל  את  כוללת 
ל תשולם  ולא  השירותים  לרבות    השירות    נותןביצוע  כלשהי,  נוספת  תמורה 

 התייקרויות וכיו"ב.  

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .4

 קבלן עצמאי.  נותן השירות  ביחסיו עם המועצה מהווה   .4.1

נותן  מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין    נותן השירות   .4.2
אדם אחר מטעמו לבין  ו/או עובד מעובדיו ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל    השירות  

העובדים   כל  וכי  שותפות,  יחסי  או  מעביד  עובד  יחסי  מטעמה,  מי  ו/או  המועצה 
כעובדי   וייחשבו  יהיו  זה  חוזה  נשוא  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך  ידו  על  שיועסקו 

וסוג    נותן השירות   עובד מעביד, מכל מן  יחסי  בינם לבין המועצה  יהיו  ולא  בלבד 
 שהוא. 

המגי .4.3 התשלומים  לעובדי  כל  השירות  עים  לפגוע    נותן  ומבלי  )לרבות  מטעמו  ולמי 
ניכויים ותשלומים למס הכנסה   מכלליות האמור, שכר עבודה, זכויות סוציאליות, 
כל   אחר(,  סוציאלי  תשלום  וכל  וממנה  לעבודה  נסיעה  הוצאות  לאומי,  וביטוח 

ל ידו  המיסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו ע
התחייבויות   ביצוע  השירות  לצורך  ה  נותן  על  יחולו  זה  חוזה  השירות ע"פ    נותן 

או   אופן  בכל  לכך  לא תהא אחראית  והמועצה  ובמועדם,  במלואם  ידו  על  וישולמו 
 צורה.

 תקופת ההסכם  .5

 .  חודשים מיום ___ ועד ליום ____________ 12לתקופה של  הסכם זה הינו .5.1

  זה  הסכם   של  תוקפו  את  להאריך  הבלעדי   דעתה   שיקול   פ "ע  רשאית   תהא   המועצה  .5.2
  הודעה   כך  על  שתימסר  ובלבד  כל אחתחודשים    12תקופות נוספות של עד    4לעד  

 .   נותן השירותל מראש

 .   ההארכה  תקופת על  ההסכם הוראות  כל יחולו  – זה הסכם תקופת  הוארכה .5.3

  את  להפסיק  רשאית  המועצה  כי,  הצדדים  ידי-על  במפורש  מוסכם,  האמור  אף-על .5.4
  לא  נותן השירות  ול,  מראש  ימים  30  של  מראש  בכתב  בהתראה  השירותים  מתן

 . כך בגין  דרישה או טענה כל תהיה
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להוות   .5.5 כדי  זה  הסכם  בחתימת  אין  כי  בזאת  מובהר  מהאמור,  לגרוע  מבלי 
התחייבות לבלעדיות כלשהי. המועצה תהיה רשאית בכל עת לקבל את השירותים  

ל גורם והיא לא מתחייבת לבצע את השירותים נשוא ההסכם  נשוא הסכם זה מכ
 ו/או בכלל.    נותן השירות בהיקף כלשהו מול 

כלשהו ו/או   שירותים בהיקף למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת להזמין   .5.6
.  מבלי לגרוע  יםהנדרש  שירותים בכלל והיא תהיה רשאית להקטין את היקף ה

אין   כי  בזאת  מובהר  התחייבות  מהאמור,  להוות  כדי  זה  הסכם  בחתימת 
 .  לבלעדיות כלשהי

  -לביצוע השירותים במהלך תקופת ההסכם מסגרת תקציבית  .5.7

 לא כולל מע"מ.   ₪ לשנה 200,000סך של לא תעלה על  .5.7.1

המועצה   .5.7.2 לחייב את  כדי  בו  ואין  לצרכי המועצה  הינו  זה  בסעיף  האמור 
 לרכישת ציוד בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל. 

 הסכםביטול  .6

למועצה תהא שמורה הזכות לבטל את החוזה מידית בהתרחשות אירוע   .6.1
 מהאירועים הבאים: 

במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות   .6.1.1
נפתח הליך משפטי שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת  

 . המכרזים התקבלה על בסיס מידע מוטעה

  14שלא בוטל בתוך  נותן השירות  ים נגד  הוצא צו פירוק או כינוס נכס  .6.1.2
 ימים. 

נגדם    נותן השירות  נגד   .6.1.3 או שהוגש  פלילית  נפתחה חקירה  ומי ממנהליו 
שהרשעה   מחדלים  או  למעשים  בנוגע  הורשעו  שהם  או  אישום,  כתב 

 לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון.

כי   .6.1.4 למועצה  השירות  הוכח  החוזה    נותן  בדרישות  לעמוד  מסוגל  אינו 
 בנסיבות כספיות, טכניות, אדמניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת. 

לא תקן   נותן השירות  ו כי הוא מפר את ההסכם    נותן השירות המנהל התרה ב  .6.1.5
 הפרה זאת תוך שבעה ימים. 

ההסכם   .6.2 ביטול  כעילות  לעיל,  המנויים  המקרים  כי  בזאת  בבחינת    -מובהר  אינם 
סגור ההסכם  רשימה  את  לבטל  המועצה  מזכות  לגרוע  בכדי  במנייתם  אין  וכי  ה 

 .   נותן השירות  מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י 

לזכות הביטול של המועצה   .6.3 כמו כן, מובהר בזאת, כי אין בכל האמור לעיל באשר 
בגין   תשלום  כל  לרבות  ותרופה  סעד  כל  מהמועצה  ולמנוע  להתנות  או  בכדי  נזק 

 הפסד מכוח הסכם או מכח כל דין. 

בכתב   .6.4 הודעה  תשלח  לעיל,  לאמור  בהתאם  ההסכם,  הפרת  של  נותן  ל במקרה 
תוך    השירות   לתוקף  תכנס  וזו  עימו,  ההתקשרות  הפסקת  מיום    7בדבר  ימים 

 שליחת מכתב זה ע"י המועצה.

רשאית  המועצה   .6.5 מהתמורה    תהא  סכומים  לקזז  ו/או  ללהפחית  נותן  המגיעה 
זה במועד    הסכםנשוא    האת העבוד  נותן השירות  בכל מקרה שבו לא ביצע  השירות  
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מילא   לא  ו/או  בהסכם  הקבועים  השירות  מהמועדים  יותר    אחת    אחרנותן  או 
פי  מ על  מהתחייבויותיו  כלשהי  את    זה  הסכם  התחייבות  להעביר  רשאית  ותהא 

 חילופי.  ותן השירות לניתרת העבודה  

תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא    לא   נותן השירות  ל .6.6
יטען כנגד המועצה כי היא מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי  

 הסכם זה. 

 נזיקין באחריות  .7

יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ולכל נזק    נותן השירות .7.1
צד לכל  ו/או  למועצה  שייגרם  עובד  אחר  לכל  ו/או  או  שלישי  ממעשה  כתוצאה   ,

מצד   השירותמחדל  זה  נותן  הסכם  מביצוע  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  הנובע,   ,
ו/או של-ידו, בין אם נגרם על -ו/או בקשר אליו, בין אם נגרם על עובדיו  וחיו  ידי 

למרותו.   הנתון  כל  נזק    נותן השירותו/או  כל  על  את המועצה  לפצות  חייב  יהיה 
למועצה בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב    ,יגרםיאם    ,יגרםיכאמור ש

המועצה   את  כן  -לשפות  לעשות  הראשונה  דרישתה  עם  הסכום    -מיד  במלוא 
ששילמה המועצה או עלולה לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל  

ה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה,  ההוצאות שהמועצה נשא
מזכויות   לגרוע  מבלי  והכל  משפטיות(  הוצאות  )לרבות  כאמור  נזק  או  אובדן 

 פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. -הסכם ו/או עלה פי -המועצה על

מכל   .7.2 לגרוע  לעיל,  מבלי  ו/א האמור  להסכם  הקשורה  כלשהי  תביעה  ו  הוגשה 
לא    נותן השירותביחד או לחוד, הרי ש  ,נותן השירותמועצה ו הנובעת ממנו כנגד ה

כזאת ללא אישור מראש   יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה 
 ובכתב של המועצה. 

השירות .7.3 ו/או    נותן  למועצה  להודיע  אירוע  למנהלמתחייב  כל  להוות    ,על  העלול 
ל התפתחות בקשר  בכ  המנהלמיד לאחר התרחשותו וכן לעדכן את    , עילה לתביעה
 לאירוע כזה. 

-בעלי החיים המוחזקים עללבריאותם של  ויהיה אחראי לשלומם    נותן השירות .7.4
 ידו אצלו והוא יישא בכל האחריות ו/או נזק ו/או היזק שייגרם להם.  

לעיל,   .7.5 האמור  מכלליות  לגרוע  השירותאין  מבלי  הוצאה,    נותן  לכל  לגרום  רשאי 
תשלום    ,תשלום, או חיוב בשם המועצה או עבורה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה

 התחייבויותיו. עם  או חיוב, בקשר 

  ביטוח .8

מאחריות   .8.1 לגרוע  השירותמבלי  ו/או    פי -על   נותן  זה  דין,    פי-עלהסכם  נותן  כל 
הביטוחים  השירות   כל  את  לבצע  במסגרת  מתחייב  אישור  ")  '  ג  נספחהכלולים 

ת ההסכם וכל עוד קיימת לו  (, ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופ"עריכת ביטוח 
 . פי דין-אחריות על

רשאי לבצע    נותן השירותוהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד   .8.2
בהתאם להסכם זה    ת אחריותוביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות א

 . ובהתאם להוראות כל דין

ידי המזמין  -מובהר, כי ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על  .8.3
 והמזמין לא יידרש להפעיל את ביטוחיו.  

השירותעל   .8.4 לדרישות    נותן  בהתאם  הביטוח,  אישורי  את  המזמין  בפני  להציג 
להמציא אישור חדש מעת לעת כל עוד  האמורות לעיל במעמד חתימת ההסכם וכן 

 יום לפני תום תוקפו של כל אישור.    30, לפחות ההסכםחודשים מסיום   3לא חלפו 
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 פיצויים מוסכמים .9

להפחית   .9.1 רשאית  תהיה  המועצה  כי  בזאת  מוסכם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
מ לגבות  ו/או  השירות  מתמורה  בו    נותן  מקרה  בכל  מוסכמים,  נותן  פיצויים 

לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ ההסכם ו/או בהתאם למועדים      השירות
לא מילא אחר התחייבויותיו,    נותן השירות  נשוא הסכם זה ו/או בכל מקרה בו  

   -לרבות כמפורט להלן 

מס' 
 סידורי

בכל   ליחידה  מוסכם  פיצוי   / ליקוי   / נושא 
 מקרה

 סכום בש"ח 

 ₪ למקרה   100 שחרור חתול לא במקום בו הוא נלכד   (1

 ₪ למקרה   1,000 טיפול בחתול ללא תיעוד דיגיטלי   (2

 כל סכומי הקיזוז כוללים מע"מ. .9.2

 . נותן השירותהסכומים כאמור יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא  .9.3

  נותן השירות קביעת המנהל לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת ול .9.4
 לא תהיה כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בגין כך.  

זכות   .9.5 מכל  לגרוע  כדי  לעיל  המוסכמים  הפיצויים  בתשלום  אין  ספק,  הסר  למען 
זכויות   וכל  ההסכם  ע"פ  ו/או  דין  ע"פ  המועצה  לרשות  העומדים  סעד  ו/או 

 המועצה הן במצטבר.  

 בטחונות .10

, להבטחת ביצוע כלל השירותים    שירות  נותן הלשם הבטחת מילוי התחייבויות   .10.1
ימסור   ההסכם,  תקופת  השירות  במהלך  בנקאית    נותן  ערבות  למועצה 

להסכם, אשר   2נספח ד'אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין, בנוסח  
על מראש  כשהמדד  -יאושר  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה  כשהיא  המזמין,  ידי 

הי המדד  יהיה  זה  לענין  למכרז  הבסיסי  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  דוע 
 (. ערבות הביצוע -)להלן  ₪  5,000 ושתהיה בסכום של 

 מסירת ערבות הביצוע הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות ההסכם.  .10.2

של   .10.3 בתוספת  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  הינו  הביצוע  ערבות  חודשים,    3תוקף 
 והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין. 

שהמזמין יעשה שימוש בערבות הביצוע, או שיפוג תוקפה של הערבות,  בכל מקרה  .10.4
מ יאוחר  לא  תוך  למזמין  להמציא  המפקח  השימוש    7  -מתחייב  מיום  ימים 

לערבות   ובשיעורה  במהותה  הזהה  חדשה  בנקאית  ערבות  הבנקאית,  בערבות 
 בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה. 

שיק   .10.5 מסירת  לאשר  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  לשיקול  רשאית,  תהיה  המועצה 
 בסכום הנ"ל חלף ערבות הביצוע.  

 שמירת דינים  .11

יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף להוראות כל דין    נותן השירות  
 .   כל החוקים והתקנות העוסקים בצער בעלי חייםועל פיהם, לרבות ובכלל זה  

 
 המחאת זכויות וחובותהגבלת  .12
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אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק    נותן השירות   .12.1
 מהן, לאחר או לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל. 

מידי   נותן השירות או יותר מהן מניות   25%לעניין סעיף זה המחאה, לרבות העברת  .12.2
 לאחרים.   מי שהחזיק בהן במועד כתיבת החוזה לאחר או

ן, או מסר את  תאת זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצ  נותן השירות  המחה   .12.3
להתחייבויותיו   אחראי  הוא  יישאר  מקצתה,  או  כולה  לאחר,  העבודה  ביצוע 
המוטלות עליו עפ"י החוזה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע  

 בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם הנימחה. 

צורך  המו .12.4 בלא  החוזה  מכוח  וחובותיה  זכויותיה  את  להמחות  רשאית  תהא  עצה 
 .     נותן השירות בהסכמת 

 המועצה כמפעל חיוני   .13

מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל    נותן השירות  
ו  קיומיים"  שירותים  למתן  "כמפעל  ו/או  השירות  חיוני"  במידה    נותן  כי  בזאת  מתחייב 

ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים  
   -הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום   .13.1
 . 1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

אזרחית,  ג לחוק ההתגוננות ה9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .13.2
 . 1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה  90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .13.3
 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה.  38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .13.4

 אזי, ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה. 

 םשמירה על סודיות והימנעות מניגוד ענייני .14

השירות   .14.1 בסוד  מתחייב    נותן  המידעלשמור  לידיעתו    וובא ישוהמסמכים    על 
השירותים   תקופת  ועקב   אחרי  הסודי  -  )להלןבמהלך,  בכל  המידע  ולנקוט   )

 . להבטחתםהאמצעים 

עניין  נותן השירות   .14.2 עניינים כלשהו עם  ניגוד  ליצור  כדי  זה  כי אין בחוזה  מצהיר 
בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם  אחר שהוא עוסק בו, בין במישרין ובין  

 המועצה בחוזה זה. 

השירות   .14.3 לניגוד    נותן  חשש  ממנו  שעולה  עניין  כל  על  למזמין  להודיע  מתחייב 
להוראות   בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  אחרים  לעניינים  השירותים  בין  עניינים 

 המזמין בעניין זה. 

על   .14.4 יחול  לחוזה  זה  בפרק  השירות  האמור  על    נותן  העוסקים  וכן  הפועלים  כל 
ו  מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו    נותן השירות  מטעמו 

 בביצוע השירותים. 

נפקות לכל מו"מ,  .15 כל  ולא תהיה  בין הצדדים  זה ממצה את היחסים המשפטיים  הסכם 
הבנה, התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים, לו היו, בין במפורש ובין במרומז, בין  



 

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

 

452886.DOCX 

כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא  לא יהיה     י חתימת הסכם זה.נבכתב ובין בע"פ לפ 
 זה.  אם כן נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים להסכם

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי   .16
, תחשב כאילו הגיעה לצד או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה  הכתובת לאחד הצדדים

 שעות ממועד המשלוח.  72המכותב בתוך 

כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או   .17
החוק ולא כויתור על    ח ההסכם או מכחומכוחו, לא יראוה כויתור על זכות הנתונה לו מכ

 במועד מאוחר יותר. זכותו לממשן 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 _______________________     ___________________ 

 המועצה       נותן השירות
  

 תאגיד נותן השירות אישור עו"ד במקרה ש

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י  
_________ נותן    -_________  _______________________ת.ז  של  החתימה  מורשי 

 , מחייבת את נותן השירות לכל דבר ועניין. תם, בצירוף חותמת נותן השירות, וחתימהשירות
           
     _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1 'בנספח      

 מפרט טכני 
 כללי  .1

נותן השירות ינהל את כל המערך נשוא המכרז  עבור המועצה ובכלל זה: סיורים   .1.1
המועצה   ובשטחי  בפרויקטביישובים  תושבים    המשתתפים  לפניות  מענה  מתן 

לפרויקט   והסברה  דוברות  הרשותי,  לוטרינר  שוטף  ייעוץ  לפניות  בנושא,  מענה 
משוטט לחתולים  בנוגע  אפליקציה   / העירוני  המוקד  דרך  שירותי    ים,תושבים 

וכן   ניידת(  מרפאה  מפעיל  אינו  השירות  ונותן  )במידה  למרפאה  הובלה  לכידה, 
טיפול   סימון,  עיקור/סירוס,  החתולים,  נאספו  מהן  לנקודות  בחזרה  הובלה 

של נתוני החתולים כולל צילום    -  רפואי, אשפוז, רישום ותיעוד דיגטלי מדוייק
נאסף  ממנו  במקום  והשחרור  החתול  הלכידה  כלבת,  בזמן  נגד  חיסון  ביצוע   ,

את החתולים והמסמכים טרם החזרתם    או מי מטעמו  בדיקת הווטרינר הרשותי
וכל    דיווח שבועי לכל יישוב בנוגע לחתולים שנלכדו בשטחו  ,למקום ממנו נאספו
 . שירות נוסף רלוונטי

יובהר כי פרסום הפרויקט ייעשה ע"י המועצה באמצעות כלי הפרסום העומדים  
תכני    –לרשותה   אולם  הפייסבוק  עמוד  המועצה,  עיתון  אינטרנט,  אתר  כגון: 

 הפרסום וההסברה לפרויקט הינם באחריות נותן השירות.

נותן השירות מתחייב לפעול בעת ביצוע העבודות באמצעים המתאימים על מנת   .1.2
להוראות   בהתאם  השירותים  את  לבצע  ולהקפיד  החתולים  שלום  את  להבטיח 

 י חיים.כל דין הנוגע לצער בעל 

נותן השירות מתחייב לספק את השירותים במועדים אשר ייקבעו עם הוטרינר   .1.3
 הרשותי ולהיות זמין לקריאות בכל עת. 

 הפעילות השוטפת   .2

,  לרבות פינוי פגרים  חתוליםפעילות רצופה של לכידת    תהפעילות השוטפת כולל .2.1
א'   בימים  סיורים  ה   -הכוללת  ע"י  עבודה שתקבע  לתוכנית  ווטרינר  ו', בהתאם 

 .  הרשותי

הישובים  .2.2 נציגי  מול  אל  גם  תתואם  בפרויקט  הפעילות  זהותם  המשתתפים   ,
   .נותן השירותתועבר ל 

מובהר בזאת כי במקרה של צורך בפינוי פגרי בע"ח במהלך הסיור, לא תשולם   .2.3
       . נותן השרותתמורה נוספת ל

תכלול   .2.4 העבודה  אחד תכנית  שבועי  אחדלפחות    סיור  המועצה  בכל    מישובי 
סיורים משוטטים ובנוסף  לצורך איתור ולכידת חתולים    המשתתפים בפרויקט

לצורך עמידה ביעדי  נוספים, כחלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת    משלימים
 . המכרז מבחינת היקפי לכידת החתולים

עם איש הקשר של    מראש  יעשה לאחר תיאום  המשתתף בפרויקט  סיור בישוב .2.5
לחילופין יחתום  שילווה את הלוכד ויחתום על אישור הביצוע של הסיור,  ,  הישוב

 .  מתלונן ספציפי אליו נשלח הלוכד על טופס אישור ביצוע

יובהר כי חתימת נציג היישוב על טופס אישור הביצוע הינה תנאי מחייב לקבלת   .2.6
 תשלום בגין השירותים.

יו"ר הישוב, או למי  על הלוכד להתקשר ל  -  בנוסף לתיאום מראש עם איש הקשר .2.7
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הפעילות   על  הודעה  לצורך  לישוב  הגעתו  בעת  כך,  לשם  היו"ר  ידי  על  שהוסמך 
ליו"ר   הלוכד  בין  טלפונית  בשיחה  המדובר  חדשים.  דגשים  וקבלת  המתוכננת 

הצליח  והיש לא  בהם  חריגים  במקרים  רק  כאמור.  לקיים  הלוכד  שבאחריות  ב 
שה מי  את  או  היו"ר,  את  טלפונית  לתפוס  כך, הלוכד  לשם  היו"ר  ידי  על  וסמך 

אודות   יפרט  ובה  היו"ר  של  הקולי  במענה  הודעה  בהשארת  הלוכד  יסתפק 
 הביקור המתוכנן, מועדו, והפעילות המתוכננת בו(. 

הביצוע .2.8 לו   החתומים  אישורי  בשבוע  פעם  הויוגשו  נהלי    מועצהטרינר  במסגרת 
 . הדיווח המפורטים להלן

 
 : אופן ביצוע העבודה .3

 החתולים תתבצע ע״י לוכד בע״ח מוסמך. לכידת  .3.1

הלוכד יציג בפני מנהל השירות הווטרינרי את התעודה המעידה כי לוכד בעה״ח   .3.2
 . או הוטרינר הינם מוסמכים ללכידת בע״ח

 . צער בעלי חיים בענייןכל דין  הוראות לכידת החתולים תתבצע בהתאם ל .3.3

מנהלת .3.4 לדרישת  בהתאם  אזורים  פי  על  תבוצע  החתולים  השרות    לכידת 
 :הווטרינרי העירוני החתולים ובנוסף על פי המפרט הבא

רחובות מסוימים על פי  יישובים ובפניות תושבים על מטרדי חתולים ב .3.4.1
 . פרוט שיספק השרות הווטרינרי

ספציפיים   .3.4.2 במקומות  יזומה  ללכידה  הווטרינרי  השרות  לפניות  בהתאם 
 .שיועברו לווטרינר בדואר אלקטרוני

 
תולים בחצרות ובמבנים פרטיים ו/או חתול שסומן בחיתוך  חל איסור ללכידת ח .3.5

לו   שיש  קרי:  בקולר  המסומן  חתול  ו/או  עיקור/סירוס  שעבר  השמאלית  אוזנו 
 . בעלים

למרפאה בה    , תוך שעתיים לכל היותרהחתולים שנלכדו יועברו עוד באותו היום .3.6
 . יבוצעו הניתוחים

מאוורר   .3.7 ארגז  בעל  ברכב  תתבצע  החתולים  לא  הובלת  בו  הטמפרטורה  אשר 
מעלות צלזיוס בזמן הימצאות החתולים בתוכו. במקרה של הנחת    27תעלה על  

שהפרשות   באופן  הכלובים  בין  מחיצה  קיימת  כי  לוודא  יש  בקומות  הכלובים 
 חתול בכלוב העליון לא יבואו במגע עם החתול בכלוב שתחתיו. 

 ים. הלכידה תתבצע באמצעות ציוד ייעודי תיקני ללכידת חתול .3.8

 כלובי לכידה ידניים.  .3.8.1
 כלובי ריסון עם מחיצה הניתנת לתזוזה ודלת נוספת להעברת החתול.  .3.8.2
להעברת   .3.8.3 נוספת  דלת  בעלת  אוטומטי,  מדרך  תקנית  חתולים  מלכודת 

 החתול. 
 רשת ייעודית ללכידת חתולים או כל אמצעי אחר שיאושר ע"י המנהל.  .3.8.4

 
כיסוי המלכודת בבד מיד  הלכידה תתבצע בתנאים הומאניים ומקובלים לרבות   .3.9

 לאחר הלכידה. 

לכידת החתולים תתבצע ע"י עובדים המיומנים בלכידת חתולים ובטיפול בהם,   .3.10
הדינים   להוראות  ובהתאם  הרשותי  הוטרינר  להנחיות  בהתאם  יפעלו  אשר 

 הנוגעים למניעת צער בעלי חיים. 
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יכה  מפעילי המלכודות ומתקני התפיסה צריכים ללבוש כפפות עור המונעות נש .3.11
 או שריטה על היד. 

מיד עם לכידת החתול, יתבצע רישום הכולל תיעוד דיגיטלי על גבי "טופס רישום   .3.12
יישמר   לכוד" אשר  בו מוחזק חתולחתול  כלוב  וזאת עד לשחרורו.    בצמוד לכל 

  הטופס יכלול את הפרטים הבאים:

 שם הלוכד.  .3.12.1
 כתובת מקום הלכידה.  .3.12.2
 צבע החתול.  .3.12.3
 מין החתול. .3.12.4
 מצבו הגופני. .3.12.5
 נת החתול. תמו .3.12.6
 תמונת מקום הלכידה.  .3.12.7

 
 . יש לנקות ולחטא את המלכודות והכלובים לפני השימוש .3.13

ברפואה   .3.14 לעסוק  בתוקף  ישראלי  רישיון  בכל  להיות  המנתח  הוטרינר  הרופא  על 
 ווטרינרית ובעל שנת ניסיון אחת לפחות בעיקור / בסירוס חתולים. 

השירות   .3.15 מנהל  בכתב  אותה  שאישר  לאחר  אלה  במרפאה,  פעילות  תתבצע   לא 
 . הווטרינרי העירוני ואת הציוד בה שישמש לעיקור/סירוס החתולים             

כמקובל   .3.16 תיקני  סטרילי  ציוד  ובעזרת  סטריליים  בתנאים  יתבצעו   הניתוחים 
 . בניתוחי עיקור/סירוס בחיות מחמד            

 יוד בו יעשה נותן השירות שימוש יהיו מטיב ואיכות מעולה ולא  כל החומרים והצ .3.17
 ייעשה שימוש בתרופות וחומרים אשר תוקף חיי המדף שלהם פג.              

 הטיפול הרפואי לפני/במהלך/אחרי הניתוח יכלול את הפעולות הבאות: .3.18

 . בכל ניתוח יקבל כל חתול זריקת אנטיביוטיקה רחבת טווח .3.18.1
 .ה תת עורית או תוך ורידית במידת הצורךהחתול יקבל אינפוזי .3.18.2
 . כל הניתוח יתבצע על גבי שולחן מנירוסטה .3.18.3
עיקור/סירוס בחיות   .3.18.4 ניתוח  ויחוטא כמקובל בהכנת  יגולה   אזור הניתוח 

 . מחמד                  
 . במהלך הניתוח יוצעו הרחם והשחלות/אשכים וייקשרו בתפרים נמסים .3.18.5
 . נמסיםשרירי הבטן ייקשרו בתפרים שאינם   .3.18.6
 . ברקמת התת עורי תיקשר בתפרים נמסים .3.18.7
   -  בסיום הניתוח תינתן זריקת אייבומק כנגד טפילי מעיים וחיסון כלבת .3.18.8

 . התרכיב יינתן ע״י השירות הוטרינרי                 
 . חיתוך אוזן שמאל .3.18.9

 .בדיקת אוזניים ושיניים לפי צורך .3.18.10
כ .3.18.11 של  הרטמן(  )תמיסת  נוזלים  עירוי  לחתולות    50-100-מתן   מ"ל 

 הנמצאות במחצית השנייה של הריון או בכל מצב אחר בו הדבר יידרש                      
 לפי דעתו המקצועית של הווטרינר.                  

פוגמים   .3.18.12 או  חיים  לגורמים מסכני  טיפול  יינתן  כללית במסגרתה   בדיקה 
 באיכות חיי החתול.                 

)באזור  .3.18.13 מהצד  יתבצע  מניקות  חתולות  לעיקור  ניתוח  ביצוע  כי   יובהר 
 פלאנק שמאל( בלבד.                 

 בסיום הניתוח ייקטם חלק מאוזנו השמאלית של החתול לסימון שעבר   .3.18.14
 ס"מ(. 1-עיקור/סירוס )לא פחות מ                  

 
לכידה   .3.19 לכלוב  ו/או  חתולים  להחזקת  תיקני  לתא  החתול  יועבר  הניתוח   לאחר 

למשך                להשגחה   24-48לחתולים  הבאות  ומצב   השעות  ההרדמה  לאופן   בהתאם 
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והשגחה                בחורף  חימום  לצורך,  בהתאם  כאבים  משככי  מתן  זה  ובכלל   החתול 
 ה המצטבר של חתול בכלוב/מלכודת, מלכידתו  רפואית. בכל מקרה, משך השהיי             
 שעות.  18ועד לביצוע ההליך הרפואי לעיקור/סירוס לא יעלה על             

יבדוק את   .3.20 הווטרינר המוסמך   בהתאם להנחיות השירותים הוטרינריים, הרופא 
 החתולים ויאשר את שחרור החתולים בנקודת לכידתם.             

 ל בדיוק במקום בו נלכד.חובה לשחרר כל חתול וחתו  .3.21

על   .3.22 החתולים,  איסוף  על  מטעמו  למי  או  הרשותי  לוטרינר  יודיע  השירות   נותן 
להיות                המועצה  לנציג  ויאפשר  העבודה  ביצוע  גמר  ועל  הלכידה  ביצוע   תחילת 
מהותית                בעיה  ישנה  לחתול  כי  ויתברר  במידה  החתול.  שחרור  בשעת   נוכח 

יודיע הקבלן לוטרינר הרשותי בכדי שיקבל החלטה בדבר                הדורשת טיפול נוסף, 
 מתן טיפול נוסף או החלטה על ביצוע המתת חסד.            

 התנאים הדרושים במרפאה הווטרינרית: .4

הרשותי  מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין ויאושרו ע״י הרופא הווטרינרי   .4.1
 ם תחילת העבודות. בטר  של המועצה האזורית גזר 

 ציוד בחדר בדיקה/ניתוח:   .4.1.1

 כיור וברז עם מים חמים/קרים. .4.1.2
 שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי, עשוי מנירוסטה. .4.1.3
וחדר  .4.1.4 )במידה  מתכוונן  גובה  בעל  מנירוסטה  עשוי  ניתוחים           שולחן 

 הבדיקה והניתוח משולבים, מספיק שולחן אחד(. 
 חום ופנס או מנורת בדיקה.-מדעזרי בדיקה כגון סטטוסקופ,  .4.1.5
 משקל. .4.1.6
 ציוד ואביזרים לדיגום דם. .4.1.7
 חשמלית.  מכונת גילוח .4.1.8
 מקרר. .4.1.9

 ותאורת חירום. מנורת ניתוח .4.1.10
 מקור חמצן ואמצעים להזרמת חמצן לבעל החיים ולהנשמה במקרה של   .4.1.11

 אפנאה )לפחות אמבו(.
 וורידי להזרקה לווריד. ציוד להרדמת בעלי חיים כולל קטטר .4.1.12
פולס   .4.1.13 ו/או  לב  )מוניטור  והתאוששות  הרדמה  בזמן  ניטור   ציוד 

 . (אוקסימטר
כשהוא   .4.1.14 וסירוס,  עיקור  ניתוחי  לביצוע  הייעודי  הכירורגי  המכשור   כל 

 במצב תקין ולהנחיית דעתו של מנהל השירות הווטרינרי.
 אוטוקלב.  .4.1.15
 מזרון חימום לחימום בעל החיים בעת הניתוח.  .4.1.16

 
 

 
 ווח ליישוב די .5

בשטח   .5.1 שנלכדו  כל החתולים  על  מפורט  דו"ח  נותן השירות  ישלח  שבוע,  כל  של  בסיומו 
 היישוב לנציג הוועד המקומי לאישורו. 

הגורם  .5.2 ציון  תוך  הלכידה,  ומיקום  שנלכדו  החתולים  כמות  אודות  פירוט  יכלול  הדו"ח 
 סיור שגרתי/פנייה של תושב/פעילות על בסיס תכנית העבודה.  –שהוביל ללכידה 

לחשבונית   .5.3 ולצרפו  הדו"ח  על  המקומי  הוועד  נציג  את  להחתים  השירות  נותן  באחריות 
 לא תשולם.   – התשלום. חשבונית שתוגש ללא הדיווח ליישוב
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 :דיווח לרופא הווטרינר הרשותי .6

בסיומו של כל שבוע ישלח הרופא המנתח דו"ח מפורט על כל החתולים שעוקרו/סורסו   .6.1
 כולל חתולים חולים שלא בוצע בהם ההליך. 

 הדו"ח יכלול פרטים אודות הניתוח וכן ציון חתולים שנפטרו במהלך הניתוח או לאחריו.  .6.2

 כדוגמת הטופס המצ"ב. הדו"ח יישלח כקובץ  .6.3
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 2נספח ב'  

  משרד החקלאות –נוהל לכידה, בדיקה, חיסון, עיקור והחזרה של חתולי חוצות 
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 3 'בפח נס

 טופס רישום חתול לכוד 
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 4 'בפח נס

 דוגמת קובץ דיווח
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 'גפח נס

 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור  בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
זאת,   עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  תנאי  כל  את  כולל  אינו  התנאים  זה  לבין  זה  באישור  התנאים שמפורטים  בין  סתירה  של  במקרה 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

מבקש מ
 האישור 

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה

 :שם

אזורית    מועצה 
 גזר

 שם

 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מוצרים מזמין ☐

אזורית    ☒ מועצה 
המשתייכים   והגופים 

 אליה .  

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

בית    מען  :
 חשמונאי 

9979809 

 

 מען 

 

סוג  
 הביטוח 

 

לפי   חלוקה
  גבולות

אחריות או  
 ביטוח  סכומי

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדור 

תהפוליס 
 ה

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות/   תאריך סיום 
 סכום ביטוח 

  נוספים כיסויים
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

        רכוש
 4.000,000     צד ג'

לאירוע  
ולתקופת  

 הביטוח 

 ₪ 302 
304 
309 
315 
318 
321 
322 
328 
329 

 



33 

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

 

452886.DOCX 

אחריות  
 מעבידים 

    6,000,000 
ו   -לתובע 
20,000,000  

לאירוע    ₪
ולתקופת  

 הביטוח 

 ₪ 304 
315 
319 
328 

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

010 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 

הנכס   )לדוגמא:  סוג 
 רכב/נדל"ן( 

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  

  

  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

  לאחר   יום  30ייכנס לתוקף אלא    לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת  ביטוח  פוליסת  שלביטול    או  שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור  למבקשהודעה  משלוח

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 1' פח דנס

 ערבות בנקאית להצעה

 

 בנק: ________________          ,לכבוד
  סניף: _______________                          גזרהמועצה האזורית 

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

 ערבות בנקאית מס' _____________ הנדון:  

___-על .18 בקשת  )להלן  _____פי  למכרז  המבקשים  -______  המבקשים  הצעת  להגשת  בנוגע  מסגרת  ( 
גזרניהול מערך    –  11/2020פומבי מס'   אנו    -לכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב עבור המועצה האזורית 

 .ש"ח  2,500ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

הנ"ל .1 לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  מתוך  מיד     ,אנו  יאוחר  ממועד    7ולא  דרישתכם  ימים 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש  

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

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת   .2
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.   01/11/20יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.   01/11/20יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 . רבותנו זו בטלה ומבוטלתע  01/11/20 יוםלאחר 

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________        
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 2 נספח ד'
 

 ערבות ביצוע 
 

 בנק: ________________          לכבוד
 סניף: _______________        האזורית גזר   המועצה 
 מיקוד: ______________          

 תאריך: ______________          .נ., א.ג

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ הנדון:  

_____-על .1 בקשת  )להלן______________פי  בנוגע  "המבקשים"  :____  המבקשים  (  התחייבויות  לקיום 
להסכם   רחובבהתאם  חתולי  ועיקור  סירוס  לכידה,  מערך  המועצה  לניהול  כלפיכם    -  עבור  בזה  ערבים  אנו 

של   לסך  עד  סכום  כל  למדד    ₪  5,000לסילוק  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת 
 "(. הפרשי הצמדה" :)להלןהמפורט להלן 

דרישתכם  .2 עם  מיד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  

א משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  לטעון  כלשהו,  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  ו 
 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 מהן   .3
 ל הנ"ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכול 

 במכתבנו זה : .4

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

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן : .5

על בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  זו  -אם  ערבות   פי 
שפורסם ביום   _________/______ ( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  "המדד החדש" : )להלן

( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת  "המדד היסודי"  :______, היינו _____ נקודות )להלן
 ש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.המדד החד

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה. 

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 נה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אי

 

 בכבוד רב,                  

 בנק : _____________________                  
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 'הנספח 

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

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

  
כ .1 משמש  המציע  -אני  אצל   _________________________________________

אשר    11/2020(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'  המציע  -  ____________________________ )להלן
)להלן   המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  גזר,  האזורית  המועצה  מטעמו  המכרז(  -פרסמה  ליתן  ומוסמך   ,

 תצהיר זה בשמו ובעבורו. 

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

 בתצהיר זה:  .3

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

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

  Xיש לסמן שת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להג .4
 [: במשבצת המתאימה

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

ו/או לפי    1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002
 ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 

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

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

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

    אותן. מקיים    

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

       עובדים. 100-פחות מהמציע מעסיק 
     עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

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

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

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו    פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  
 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

ה  המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבוד .8
 ימים ממועד ההתקשרות.  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .9
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 _________ 
 חתימה          

 אישור 

  ,____________ ה"ה   ,_____________ עו"ד  בפני  ___________הופיע/ה  ביום  כי  לאשר,  הריני 
עליו/ה   כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  לעונשים  ת.ז.__________,  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי  האמת  את  להצהיר 

 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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 1נספח ה' 

 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 לכבוד 
 המועצה(   -)להלן  גזרמועצה אזורית 

 ג.א. נ., 
( במסגרת הצעתי במכרז  המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.    11/2020מספר 

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

 הקובע  כדלקמן :  1958  -לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ב׳)א(  89סעיף   .2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או   -קרוב״  לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״
 אחות״. 

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

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

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

זוגו, סוכנו  -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או  

ודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי  בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העב 
 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    .3.1
 או שותף. 

קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  אין חבר מועצה,   .3.2
   או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.   .3.3
ה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרב .4

 לא נכונה. 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  .5
( לצו המועצות  3ב׳)  89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

רשאית   מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3רוב של המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ב
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור   'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף  

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 

 חתימה של המציע:_____________________  תאריך:_______________ חתימת מורשי

 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי  
 אישור עו"ד : _________________ 
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 נספח ו

 
 פרטי המציע והצהרותיו 

 לכבוד 

 מועצה אזורית גזר 

המציע  מטעם  החתימה  מורשי  ת.ז.____________,   ___________________ הח״מ,  אנו 
)להלן  _________________________ ח.פ.   ,____________________________________________-  

 , מצהיר כדלקמן: עבור המועצה האזורית גזר לכידה, עיקור וסירוסלניהול מערך  11/2020המציע( במכרז מספר 
 
 לן פרטים על המציע לה .א
 

 שם המציע   

 ת.ז. / ח.פ.   

 כתובת משרדי המציע   

 טלפון קווי  

 פקס   

 כתובת דוא"ל   

 שם איש הקשר*   

 טלפון איש הקשר   

 תחומי עיסוק של        
 המציע   

 
 פירוט ניסיון המציע  .ב
 

גוף    / הרשות  שם 

 ציבורי/גוף אחר  

עבודה שנות   מספר 

 ותאריכים

 זהות, תפקיד , טלפון   -פירוט איש קשר ברשות 

   

   

   

   

 פרטי צוות המציע .ג
  תפקיד מספר ת.ז.  שם העובד

   

   

   

   

וביחס  הסכמי התקשרות/יש לצרף העתקי תעודות זהות, קורות חיים, אישור רו"ח על העסקה
 רישיון ישראלי תקף –לווטרינר 
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   –מטעם המציעפרטי איש איש קשר קבוע   .ד
 

 שם ____________________________ 
 טלפון __________________________ 

 דוא"ל __________________________  
 

 שמות מנהלי התאגיד  –עבור תאגיד בלבד .ה
 ת.ז. ____________________________   שם ____________________________

 ת.ז. ____________________________   ____________________________שם 
 ת.ז. ____________________________   שם ____________________________

 

 שמות מורשי החתימה  –עבור תאגיד בלבד  . ו
 ת.ז. ____________________________   שם ____________________________
 ת.ז. ____________________________   שם ____________________________
 ת.ז. ____________________________   שם ____________________________

 

 הצהרת המציע  .ז

עליי   כי  שהוזהרתי  לאחר   ,___________________ ת.ז.   ,_______________________ הח"מ  אני 
   -לומר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן

כ_______ .1 משמש  ________________ אני  אצל  )להלן: ______________   _______

 רו.ותצהיר זה בשמו ובעב "( ומוסמך ליתןהמפעיל"

להצהיר   .2 בר    ____________________  המציעאני  כי  הריני  של  במעמד   / משכיר   / בעלים 

שימוש )יש לסמן את סטטוס הבעלות( במרפאה וטרינרית העומדת בכל דרישות המפרט הטכני  

 במכרז זה, הנמצאת בכתובת _________________________________.

 וכן תצהירי אמת. זהו שמי זו חתימתי ות 
__________     ____________ _____  ________________    __________      ____________ 

 תפקיד                                    שם המציע                        תאריך                    
 

__________     ____________ _____  ________________    __________      ____________ 
 מס' זהות/מלכ"ר /עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת

 אישור 

, . . . . . . . . . . . . . . . עו"ד , ה"ה הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., 
ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 _______________________ 

 , עו"ד                                          
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 'זנספח 
 כתב הצעה והתחייבות 

 
 

 תאריך: _________ 
 לכבוד,

 האזורית גזר המועצה 

 נ., א.ג.

לכידה, עיקור וסירוס  ניהול מערך  לקבלת שירותי _11/2020מכרז פומבי מס'  -הנדון: כתב הצעה והתחייבות 
 מועצה  ב חתולי רחוב

הח"מ   .1 היא  אנו  שכתובתנו   __________ חברה/זהות  מס'   _________________________
כלפיכם,   בזה  ומתחייבים  מסכימים  מצהירים,   ,_________________________________

 כדלקמן: 

המכרז .2 מסמכי  כל  את  במכרז,  למשתתפים  הצעתכם  את  בעיון  )להלן:  ו ההסכם    , קראנו  נספחיו 
 (.המכרז""

אתאנו   .3 הבנו  כי  הקשורים    מצהירים  והנסיבות  התנאים  כל  את  בחנו  פרטיהם,  על  המכרז  מסמכי 
כל הגורמים הרלבנטיים העשויים להשפיע  של  לרבות בדיקה ובחינה  השירותים נשוא המכרז,    בביצוע

 על קיום כל התחייבויותינו. 

וההסכם  לכך  בהתאם   .4 המכרז  ומסמכי  תנאי  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  ולאחר 
לבצע את השירותים  בות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה  האמורים, לר

, במחירים שהננו מציעים בסייפת  וכל אחת לחוד ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד כולם 
 (. "התמורה ותנאי התשלום"מסמך זה )להלן: 

ביצוע   .5 את  ולמסור  זו,  הצעה  לקבל  לסרב  או  לקבל  חופשית  המועצה  כי  מסכימים  השירותים  אנו 
מכרז ואנו  הכמפורט בהוראות וראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט יכפי שי לגורם אחר,

 מתחייבים לקבל כל החלטה של המועצה.

 : במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן .6

או תוך פרק זמן אחר,    ,ימים ממועד קבלת דרישתכם  7לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך   6.1
 ידכם. -יקבע עלי כפי ש

, בכפוף לקבלת צו  ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז  3בתוך  בביצוע השירותים,  להתחיל   6.2
  . וההסכם בהתאם לכל תנאי המכרזמתאים בגין כך, ולבצע את ההרשאה 

בידיכם   6.3 במועד    -להפקיד  או  ההסכם  חתימת  השירותיםבמועד  ביצוע  המוקדם  תחילת  לפי   ,
שלהעתקי  -ביניהם  מ האחרים    ם  והמסמכים  האישורים  ב כל  ורמכהנדרשים  לרבות  בז  הסכם, 

 . הנדרשים והביטוחים  הבטחונות

כל   .7 על  ההסכם  אותנו  מחייב  זו,  הצעתנו  על  חתימתנו  מיום  כי  בזה  ומתחייבים  מצהירים  הננו 
ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב  -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

על  וקבלתה  המועצה  -הצעתנו  בין  מחייב  כהסכם  בכתב,  המועצה  יגרע  לביננוידי  שהדבר  מבלי   ,
  כמפורט במסמכי המכרז.  ,של המועצה מזכויותיה

נידרש   השירותים  להתחיל  בכתב  אם  על בביצוע  לדרישה  בהתאם  נפעל  ההסכם,  חתימת  פי  -לפני 
 הוראות ההסכם וכל המסמכים הכלולים בו. 

ומייפים  כנדרש במסמכי המכרז  ערבוןכערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה  .8
לא נחתום    וא   -כולן או מקצתן    -חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו    את כוחכם באופן בלתי

הודעת זכיה שתישלח אלינו או תוך כל מועד אחר שתקבע  / ימים ממועד הדרישה  7על ההסכם תוך  
או   מראש  הודעה  כל  בלי  זאת  הבנקאית,  הערבות  את  ולחלט  לממש  בידיכם  הזכות  הרי  המועצה, 

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל  התראה כלשהי ואנו מוותרים  
 צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.
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אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון   .9
כפי   נוספת  בתקופה  או  ההצעות  להגשת  בכתב  שנקבע  המועצה-עלשיידרש  ובמהלך  ידי  במידה   .

 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי. -תקופה זו נידרש על 

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

 ידיעה או  -איבדבר    השתתבסס על כל טענ   האו דריש  ה ל תביעמוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כ .10
 טענות אלה. המסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל מהבנה של תנאי המכרז או איזה -אי

,  ביצוע ההרשאהמצהירים כי אנו בעלי ידע ונסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם  אנו   .11
נסיון   ובעלי  מיומנים  ועובדים מקצועיים,  עבודה  מנהלי  ההסכם  ביצוע  לצורך  לרשותנו  עומדים  וכי 

במספר ובהיקף הנדרשים לצורך ביצוע מקצועי, יעיל ומוצלח של   - נשוא המכרזההתחייבויות בביצוע  
 ההרשאה. 

לי   .12 והובר  לי  הצעות  ידוע  של  במקרה  התמחרוזהותכי  לערוך  המועצה  רשאית  תהיה  לקביעת  ,  ת 
 ההצעה הזולה ביותר. 

 הצעת מחיר  

ובהסכם .13 המכרז  במסמכי  המפורט  לכל  על  ,בהתאם  המבוקשת  אספקת -התמורה  בגין  ידנו 
המכרז   וחוזה  המכרז  התחייבויות  בכלל  עמידה  וכן  המכרז  נשוא  של      הינההשירותים  סך 

 מע"מ בגין כל חתול אשר יעבור את ההליך על ידנו.  _______________₪ כולל 

של  ה סך  הינו  השירותים  לביצוע  שנקבע  המירבי  לחתול.    200מחיר  מע"מ  כולל   ₪
 הצעה אשר תחרוג מהמחיר המירבי, תיפסל על הסף ולא תובא לדיון.

 השירותים יבוצעו ע"פ האמור בהסכם ובמפרט הטכני, כולל זמינות וכיו"ב.   .14

עבור   .15 ידי,  על  סופי    ביצוע השירותיםהמחיר המוצע  להלן: "התמורה"(, מהווה מחיר  נשוא ההסכם 
כיסוי   ומהווה  בביצועם  הכרוכות  וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות  כל  את  וכולל 

להתחייבויותינו אמצעי    מלא  וכל  ואחזקתם,  ואמצעים  ציוד  עובדים,  העסקת  לרבות  ההסכם  נשוא 
 אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של השירותים.

כוללים   .16 השירותים  כי  לי  מרפאה    ידוע  מפעיל  אינו  השירות  ונותן  )במידה  למרפאה  הובלה  לכידה, 
ימון, טיפול רפואי, אשפוז,  ניידת( וכן הובלה בחזרה לנקודות מהן נאספו החתולים, עיקור/סירוס, ס 

ביצוע   נאסף,  ממנו  במקום  החתול  צילום  כולל  החתולים  נתוני  של  מדוייק  דיגטלי  ותיעוד  רישום 
הרשותי   הווטרינר  בדיקת  כלבת,  נגד  מי מטעמו  חיסון  והמסמכים טרם החזרתם  או  את החתולים 

 . והכל כמפורט במפרט הטכני המצ"ב למסמכי המכרז  למקום ממנו נאספו 

הר לנו אופן ביצוע השירותים וכן אופן קביעת הזוכה בהליך. כמו כן ידוע ומוסכם עלינו כי אף אם  הוב .17
נקבע כזוכים בהליך, אין בהסכם כדי ליצור בלעדיות והמועצה לא תהיה מחויבת בהיקף כלשהו של  

 ביצוע שירותים.  
 

 ועל כך באתי על החתום: 
 טל': _________________________  ____________________  :שם המציע

 
 פקס': _________________________  _______________________  :כתובת 

 
 נייד: _________________________  _______________________  :תאריך

 
          _________________ _____________ ________ 
 המציע חתימת                 

   וחותמת במקרה של תאגיד( ת מורשי חתימה)חתימ          

 


