
 

 

 אשכול השרון

 

 2/19מס'   פומבי מכרז

  

 ברשויות האשכולחתולי רחוב  והחזרה של חיסוןללכידה, עיקור, סירוס, 

 

והחזרה   חיסון  ,איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר ללכידה, עיקור, סירוס

ניתן להגיש הצעה לחלק מהשירות המבוקש: לכידה והחזרה . לחתולי רחוב ברשויות האשכו של

של חתולי רחוב בלבד או עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בלבד. ניתן גם להגיש הצעה לשני 

 השירותים. 

 

מטרת המכרז היא לספק שירות אחיד וכולל לכלל רשויות האשכול. המכרז הוא מכרז מסגרת ואין 

בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה 

מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות 

 בגין היקף ההזמנות בפועל. האשכול ו/או הרשויותרות כלפי כספיות או אח

 

 להבטחת קיום ההצעה על מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול

 ש"ח שתעמוד בתקפה עד ליום 5,000)המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו(, בשיעור 

1/3/20. 

 

  עותקים, יש להכניס במעטפה  2  -כשהם חתומים על ידי המציע באת ההצעות ואת כל מסמכי המכרז  

לתיבת המכרזים במתחם   2/19שעליה מצוין מכרז פומבי  מס'     עם מסמכי המכרז,  ר, שתימססגורה

לא "( בוויז נא לכתוב "קליקה קאסם האבכפר קאסם ) 76קאסם האב עומר אל חטאב  –קליקה 

 .0012:עד השעה   1/1/2020יאוחר מיום 

 

 אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.  1/1/2020ם פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביו

 

המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה, מנהל ספרי חשבונות כחוק, ביכולתו להשיג את 

כל המשאבים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין, וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות, הכל 

 )המפרט את רשימת המסמכים הנדרשים( בפרט.  6ובסעיף  מכרזבתנאי ה

 

 מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים. 

 

היה רשאי יהאשכול  אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 את העבודה ברמה מעולה.להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע 

 

 

        _________ 

 פז הירשמן        

 מנכ"ל אשכול רשויות השרון        
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 02/19 מכרז מס' 

 מסמך א

 הוראות למשתתפים במכרז

 

 

 

 אשכול השרון

 

 02/19מס'   פומבימכרז 

 

 חתולי רחוב ברשויות האשכול  והחזרה של חיסון  ,עיקור, סירוס, ללכידה

 

 כללי .1

 

"(  הינו תאגיד אשר הוקם במסגרת התאגדויות האשכולאיגוד ערים אשכול רשויות השרון )להלן: "

עולה בין אזוריות. מטרת הקמת האשכול ע"י משרד הפנים, היא פיתוח אזורי וקידום שיתוף פ

מועצה , עיריית טייבה :מקומיות רשויות 7 -מ האשכול מורכב כיוםרשויות מקומיות שונות. 

עיריית , צורן-מועצה מקומית קדימה, עיריית כפר קאסם, עיריית כפר סבא, מקומית כפר ברא

. חמש רשויות נוספות ממתינות לאישור משרד הפנים להצטרפותן לאשכול, עיריית רעננהו  קלנסווה

ן, מו"מ כוכב יאיר צור יגאל, מוא"ז לב והן: מו"מ ג'לג'וליה, מוא"ז דרום השרון, עיריית הוד השרו

. פעילות האשכול היא בהתאם ("הרשותאו " "רשויות האשכולאו " "הרשויות" –)להלן  השרון

לנהלי משרד הפנים בנושא לצו ההקמה ובהתאם ותקנותיו,  1955 –לחוק איגודי ערים, תשט"ו 

, כחברות באשכוליתווספו רשויות נוספות  עם הזוכה במכרז ייתכן וההתקשרות  בתקופת  אשכולות.  

 . ועל כן מכרז ותנאיו יוחלו גם ביחס לרשויות אלו בנוסף לרשויות המנויות לעיל

 

 מציערשויות האשכול יהיו "המזמין" של השירותים, וזאת בהתאם להתקשרות ישירה בינן לבין 

האשכול מזמין בזאת   זה.במכרז, וזאת בשים לב לאמור להלן במסמכי מכרז  השירותים הזוכה

 אשר יתקשרו עם הזוכה  ללכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב ברשויות האשכולקבלת הצעות  

לא תשולם כל תמורה  לזוכהו ינה ישירה עם רשויות האשכול. יובהר, כי ההתקשרות הבמכרז זה

 .נוספת מעבר למובא בהצעתו

 

אינן חייבות הרשויות  התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. זהמכרז ביובהר כי אין 

הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של כל אחת  עמם, וההתקשרות במכרז זה הזוכהלהתקשר עם 

  .רשויות בנפרדהמ
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 תבחר לקבל את השירותים באמצעותו, וזאת בהתאם להצעתושהרשות להתקשר עם  חייב הזוכה

הפעלת השירות תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות . במכרז

לתשלומים אך ורק בגין הזמנות עבודה שיעוברו אליו הזוכה במכרז יהיה זכאי ובהתאם לצורך.  

לזוכה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות  לביצוע בפועל בהתאם להצעתו במכרז.

 בגין היקף ההזמנות בפועל. האשכול ו/או הרשויותכלפי 

 

 

 נשוא המכרז .2

 

למכרז  מפרט השירות (3וכמפורט בנספח ג) הבאים שירותיםל מבקש לקבל הצעות מחירהאשכול 

 :זה

 

חתולים תתבצע על פי כתובות אשר הה והחזרה של  לכיד .  בחושל חתולי רלכידה והחזרה    -פרק א  

באישור הווטרינר( ובתאום עם מאכילי )וזאת    יופקו על ידי השירות הווטרינרי ו/או עמותת חתולים

 ."(לכידה" –)להלן  חתולים במידה ויש

רבות: ביצוע בדיקה כללית, ניתוחם, קיטום קצה האוזן, ל  עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב  -פרק ב  

 24  –טיפול רפואי אמבולטורי במקרה הצורך, תילוע וזריקת אנטיביוטיקה, אשפוז החתולי רחוב ל  

ל ידי שעות לאחר הניתוח. בנוסף, כל חתול שינותח יחוסן בחיסון נגד כלבת מתרכיב אשר יסופק ע

 "(עיקור" –)להלן  הרשות המקומית נשוא ההתקשרות.

לכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי  -( פרק א ופרק בהשירותים במצורף )שני  -פרק ג 

 . "(כידה ועיקורל"  –)להלן  רחוב

 

 או לכולם וזאת לפי בחירת המציע.  לכל אחד מהפרקיםניתן להציע הצעה 

 

הלכידות כמות הערכה של  מטרת המכרז היא לספק שירות אחיד וכולל לכלל רשויות האשכול.

   .2020לשנת  4000 -בכלל הרשויות עומדת על כהנדרשות ו/או הניתוחים הנדרשים המקסימליות 

 יודגש, כי זוהי הערכה בלבד ואין בה בכדי לחייב את האשכול או את הרשויות החברות באשכול. 

 

האשכול מביא בזאת לידיעת המציעים כי  1955 -)ג( לחוק איגודי ערים תשט"ו  2ד17כנדרש לפי ס' 

סכום ")להלן: ₪  800,000 היקף ההתקשרות המצטבר הכולל על פי המכרז לא יעלה על סך

אין בהבאת היקף ההתקשרות המירבי האמור לעיל בסעיף זה, התחייבות   (."ההתקשרויות המירבי

היקף השירותים וההתקשרות יקבע   .לרכישות בהיקף זה או אף חלק ממנורשויות  השל האשכול או  

וכל רשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את הרשויות בהתאם להחלטת 

ים כולם ובהתאם לכך תגדל או תקטן התמורה, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים היקף השירות

עם כלל רשויות האשכול לא יעלה על סכום  הזוכהבהסכם זה. בכל מקרה, היקף ההתקשרות של 

על מנת לבדוק עמידה בהוראות בחוק, הקובעות את סכום ההתקשרות  .ההתקשרות המרבי

להעביר לאשכול העתק של כל חשבונית מס שתצא למי מרשויות האשכול בגין על הזוכה  המירבי,  

להתקשר עם רשויות האשכול,  הזוכהתנאי זה יהיה תנאי ייסודי לזכותו של מתן השירותים. 
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אם טרם הסתיימה תקופת ההסכם, או טרם מומש מלוא והפרתו תגרור ביטול זכייתו במכרז, גם 

 סכום ההתקשרות המירבי. 

 

 מסמכי המכרז  .3

 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":  

 

 הוראות למשתתפים במכרז.  -ונספחיומסמך א'  א. 

 הצעת המציע.  -ונספחיו מסמך ב'  ב. 

 . מול הרשות המקומית הסכם – ונספחיו מסמך ג' ג. 

 

 במכרז ותקופת ההתקשרות יםהצעת הזוכההצעה עד להחלטה במכרז, תוקף תוקף  .4

מהמועד האחרון להגשת הצעות  יום 90תעמוד לתקופה של ה עד להחלטה במכרז הצעהתוקף 

 ככל שיבחר בכך האשכול.  ,המכרז. לאשכול זכות להאריך תקופה זו

 

במכרז. לאשכול   ההזכיימיום ההודעה על   שנהבמכרז תעמוד לתקופה של    יםתוקף הצעת הזוכ

ככל שיבחר שנה נוספת,  תעמוד לתקופה נוספת של    הזוכיםזכות להאריך תקופה זו, כך שהצעת  

רשויות הבמכרז להתקשר עם  יםהזוכ יםהאשכול. בכל התקופות האמורות לעיל מתחייבבכך 

                                                                                                                 .                                                                                                                   זהים לתנאים האמורים בהסכם נותן במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז ובתנאים

 

תקופת ההתקשרות של הזוכים במכרז עם רשויות האשכול שיבחרו בכך לביצוע העבודות הינה 

התחלת העבודות מרשות האשכול לקבלן הזוכה,  הודעהאשר תחל במועד מתן שנה אחת ל

 12ולרשויות האשכול תהינה זכות להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 

מבלי לגרוע מהאמור  .שנים לשלושאחת, כך שסך כל תקופת ההתקשרות תהיה  -חודשים כל

התחלת  הודעת חודשים מיום מתן 12לעיל, לרשויות האשכול זכות לבטל את ההסכם לאחר 

 .העבודות, וזאת מכל סיבה שהיא

 

 להשתתפות במכרז  סף נאית .5

 

אישורים  -למכרז זה(  פרק א ו/או פרק ג)שירות לכידה בלבד או לכידה ועיקור מציע ה .5.1

עד   2012במצטבר, במהלך השנים    שנתייםוהמלצות על ניסיון קודם ומוכח של המציע של  

. והחזרתם עבור רשות מקומית הובלתם ,בעלי חייםרותים של לכידת מתן שיל, 2019

תנאי סף זה יש לצרף אסמכתאות לרבות חוזים חתומים עם רשויות ב הלהוכחת עמיד

 מקומיות )ניתן למחוק סכומים כספיים(.

 

אישורים  -למכרז זה(פרק ב ו/או פרק ג ) שירות עיקור בלבד או לכידה ועיקורמציע ה .5.2

עד   2012במצטבר, במהלך השנים    שנתייםוהמלצות על ניסיון קודם ומוכח של המציע של  

 הלהוכחת עמיד. עבור רשות מקומית רחוב , בביצוע עיקור, סירוס וחיסון חתולי2019

תנאי סף זה יש לצרף אסמכתאות לרבות חוזים חתומים עם רשויות מקומיות )ניתן ב
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 למחוק סכומים כספיים(.

 
עמידה  -למכרז זה(פרק א ו/או פרק ג המציע שירות לכידה בלבד או לכידה ועיקור ) .5.3

והחזרה של חתולי חוצות -עיקור-חיסון-בדיקה-בתנאים המפורטים בנוהל לכידה

נוהל " –)להלן  01-08במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה ברשויות, מס' הוראה 

יכולת לכידה ניין לכידה. כמו כן, לע ,(6ג)", מצ"ב למכרז זה כנספח משרד החקלאות

להוכחת עמידה בתנאי סף חתולים בשנה לפחות.  250של  ,מכרז זה( ל3בנספח ג) כמפורט

 זה יש לצרף הצהרה חתומה ע"י עו"ד. 

עמידה  –למכרז זה(פרק ב ו/או פרק ג )מציע שירותי עיקור בלבד או לכידה ועיקור ה .5.4

יכולת  . כמו כן,((6)מצ"ב למכרז זה כנספח ג) החקלאותלנוהל משרד  בתנאים המפורטים

ויכולת לקלוט ולאחסן   חתולים בשנה לפחות  250של    ,מכרז זה( ל3בנספח ג)כמפורט    עיקור

 .הצהרה חתומה ע"י עו"דתנאי סף זה יש לצרף ב העמיד להוכחת חתולים ביום. 25

 

 הגשת ההצעות  .6

 

לאחר המועד להגשת ההצעות.  שנהעל ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך  .6.1

האשכול רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות להבטחת 

קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, יהיה האשכול 

ם הצעתו, גם אם באותה עת טרם נקבע רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיו

 .הזוכה בהליך

 

הצעת מחיר המציע  הצעת המציע, - על כל נספחיו כל מציע ימלא ויחזיר את מסמך ב' .6.2

בשני עותקים ויפרט את התמורה אותה הוא דורש במידה ויזכה  והתחייבות לאשכול,

רבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמינה לבמכרז. כמו כן יצורפו כל מסמכי המכרז 

 אשר יוכנסו חתומים בידי המציע למעטפה המצורפת למכרז זה.  בכתב )ככל שנשלחו(

 

 להלן.  7כמפורט בסעיף  להבטחת קיום ההצעהכל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  .6.3

 
 כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  .6.4

 
וכן אישורים  (,1במסמך א)פרוט ניסיון קודם ועמידה בתנאי הסף כנדרש   .6.4.1

 למכרז זה.  5ואסמכתאות עפ"י 

 

 למציע ולעובדיו.בתוקף רישיון וטרינר ישראלי העתק  - ו/או פרק גב פרק למגישים   .6.4.2
 

  
אישור רו"ח או פקיד שומה, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .6.4.3

 .1976 -גופים ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

 

אישור בדבר היות המציע עוסק מורשה. במידה והמציע הינו תאגיד, יצורפו צילום   .6.4.4

של תעודת הרישום של התאגיד, מסמכי ההתאגדות, תדפיס מעודכן נכון למועד 

 . במרשם החברות נותן השירותהגשת ההצעות למכרז של רישום 
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יב את  אישור מעו"ד או רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחי .6.4.5

 .(2)אבנוסח המצורף במסמך  התאגיד בחתימתם על מסמכי  המכרז

  
 תצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח   .6.4.6

 לפיו המציע או כל בעל זיקה  ,(3א)מסמך המצ"ב למסמך זה כ

 אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

 

תצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה   .6.4.7

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה  ,(4)מסמך אכ

 .אשכול השרוןלפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם 

 

על ידי המציע ומאומת כדין ע"י עו"ד, בנוסח אי תאום הצעות בעניין תצהיר חתום   .6.4.8

 (. 5)אהמצ"ב כמסמך 

 
בעלי המציע ו/או מנהלי המציע ו/או מועמד תצהיר לפיו אין כנגד המציע ו/או   .6.4.9

  (.6כמסמך א)בנוסח המצ"ב  שעה פלילית שנקבע שיש עימה קלוןהתאגיד, הר

 

 (.7כמסמך א)הצהרה בדבר קרבה משפחתית בנוסח המצורף  .6.4.10

 

 (. 8)אמסמך ב בנוסח המופיענוסח ערבות  .6.4.11

 

, במעטפה סגורה 12:00בשעה  1/1/2020המועד האחרון להגשת הצעות להזמנה זו הינו  .6.5

 כפר קאסם  76קאסם האב עומר אל חטאב    –במתחם קליקה      עם מסמכי המכרז,  רשתימס

המציע יקבל אישור מאת האשכול על הגשת  "(בוויז נא לכתוב "קליקה קאסם האב)

לגבי שאלות הכוונה )נירית(  0505553938ניתן לפנות טלפונית למספר  ההצעה במועד.

 למקום. 

 

שלא לדון כלל בהצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל או  האשכול יהא רשאי .6.6

 לדרוש מהמציע לצרף מסמך שנדרש לצרף למכרז ולא צורף.

 
בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת  תוגשההצעה  .6.7

 או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.

 

 הלהבטחת קיום ההצע ערבות בנקאית .7

 

מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה, אוטונומית, בנוסח מקובל בבנק מוכר ה .7.1

 תעמוד בכל התנאים המצטברים להלן:בישראל  ש

 .האשכוללטובת  ש"ח 5000הערבות תהא על סך מדויק של   .7.1.1

 . 2019 נובמברלמדד של חודש הערבות תהא צמודה  .7.1.2
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ל מים   עלא יאוחר מעשרה יהערבות תהא אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה  .7.1.3

 . האשכולצדדית של  -פניה חד  ידי

 

חובה על המציעים להגיש ערבות בנקאית  (.8)מסמך אבנוסח הערבות  מצורףלמסמך זה  .7.2

 זה. על כל הדרישות המפורטות בסעיף  בנוסח מקובל של בנק מוכר בישראל העונה במדויק  

 

כשהיא   אשכול השרוןהערבות תוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק, ותנוסח לטובת   .7.3

 .האשכולצדדית של -אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה על ידי פניה חד

 

 האשכולותוארך במידת הצורך ועפ"י דרישת       1/3/20  הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך .7.4

  קבלת הסכמת הנערב.יום נוספים, ללא צורך ב  90למשך 

 

 הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה במכרז. .7.5

 

תיפסל   –הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל    .7.6

 ל.על הסף ולא תידון כל

 

 דרישת פרטים מהמציע  .8

 

ספיות והמקצועיות כתנאי לדרוש מהמציע פרטים בדבר אפשרויותיו הכ האשכול יהא רשאי

במקרה בו המציע יסרב לשתף את הפרטים.  מו, והמציע יהא חייב לספק לאשכולע להתקשרותו

 ואף לפסול את ההצעה. ולהסיק מסקנות לפי ראות עיני האשכולפעולה כאמור, רשאי 

 

 הצהרות המציע .9

 

הגשת הצעות של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז  .9.1

ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז  וההסכם

ובהסכם. כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי 

 הצעת המציע.  המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת

 

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות  .9.2

ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי המכרז, 

לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור 

 בהסכם וכיו"ב.

 
ר למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי אסו .9.3

 כשלהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם. 

 
לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי   רשאי  האשכול .9.4
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 המכרז ולפסול את הצעת המציע. 

 
כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהוא מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר  .9.5

 הגשת הצעת המציע. 

 
על כל מציע לחתום על כל מסמכי   על המשתתף למלא את מסמכי המכרז על כל סעיפיהם. .9.6

המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן 

 בשולי כל עמוד.

 
 הבהרת מסמכי המכרז  .10

 

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים לפנות לאשכול  12:00בשעה  24.12.19עד יום  .10.1

 ב., לשאלות הבהרה בכת info.esharon@gmail.comבאמצעות דוא"ל

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .10.2

 האשכול.תחייבנה את  -רק תשובות בכתב 

 

האשכול רשאי, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים  .10.3

ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי 

ידי רוכשי מסמכי ההזמנה, יחתמו ע"י -ו עלמסמכי ההזמנה בדוא"ל לפי הפרטים שנמסר

 ידו להצעתו.-המציע ויצורפו על

 
 שמירת זכויות .11

 

, והמשתתפים בהזמנה לא יהיו לאשכולכל הזכויות במסמכי ההזמנה שמורות  .11.1

 רשאים לעשות כל שימוש במסמכי ההזמנה אלא לצורך הכנת והגשת הצעה בהזמנה זו. 

 

האשכול יהא זכאי לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו  .11.2

 בהזמנה.

 

ו/או   האשכולהמציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד   .11.3

, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור בהזמנה זו, במישרין או בעקיפין,  ומי מטעמ

 מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי.

 
 החלטות האשכול .12

 

הצעת   -  (1)בבנספח  בנפרד בהצעות המחיר כמפורט    שירותהאשכול יחליט לגבי כל   .12.1

  המציע.
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"(. מסירת הזוכים" –בכל שירות יבחרו שלושת המציעים הזולים ביותר )להלן  .12.2

 – )להלן  העבודות ע"י רשויות האשכול תהיה לזוכה הזול ביותר מבין שלושת הזוכים

, מכל סיבה, לביצוע העבודה, תפנה הזוכה הראשון. רק אם יסרב "(הראשון הזוכה"

הצעות הזוכים הרשות לשני הזוכים הנוספים ותבצע הליך התמחרות מולם. יודגש כי 

 בהליך התמחרות זה אינן יכולות לעלות על ההצעה במכרז זה. 

 

. (1ב)להיות זולה יותר מהמחיר המקסימלי המופיע בנספח בפרק ג על ההצעה  .12.3

 הצעה גבוהה יותר מהמחיר המקסימלי תפסל. 

 
 

ברשויות  ללכידה ו/או עיקור צורךההיה וההתקשרויות עם הזוכים לא ענתה על  .12.4

, רשאי האשכול לקבוע זוכים לרבות לעניין כמות הלכידות/העיקורים הנדרשת האשכול

 נוספים מבין ההצעות שהוגשו. 

 

 יהיהא  והזולה ביותר או כל הצעה שהיא והאין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה   .12.5

רשאי להתחשב בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לתת את השירות הנדרש ברמה 

 מעולה. 

 

אשכול רשאי לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר ה .12.6

 והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם האשכול, ככל שיידרש. 

 

התחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל האשכול רשאי לא ל .12.7

חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת האשכול מונע 

 הערכת ההצעה כנדרש. 

 

 וו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונלדרוש מהמציעים פרטים  רשאי האשכול .12.8

ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים  האשכול לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאיהמלא גם 

 במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.

 

וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את  .12.9

הרשויות החברות של    ןניסיונו הפיננסית של המציע, ואת  אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולת

. לצורך כך, תהא מים שונים ברשויות אלולעניין זה, לרבות התייעצות עם גור אשכולב

לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים  רשאית האשכול

 , ככל שיידרש.האשכולמתחייבים לשתף פעולה עם 

 

את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים וכן  והאשכול שומר לעצמ .12.10

 .ולהזמין את כל השירות נשוא המכרז או רק חלקים ממנו, הכל לפי ראות עיני

 
בוטל המכרז האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא.   .12.11
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ייה מכוחו או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכ

או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או 

זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי 

 לפיצוי מכל מין וסוג.  

 

הזולות ככל שתוגשנה הצעות זהות  באפשרות האשכול לערוך הגרלה בין ההצעות   .12.12

לפצל את  רשאי היהיו/או  הבלעדי של האשכול והכשרות הזהות והכל על פי שיקול דעת

 .והעבודה בין ההצעות הכשרות הזולות הזהות על פי שיקול דעת

 
 הגשת ההצעות, מועדים  .13

 

את ההצעות לרבות תיקונים ו/או עדכונים שהופצו למציעים עד למועד הגשת  .13.1

 שתוכנס לתיבת המכרזים    עם מסמכי המכרז,  ר, שתימססגורההמכרז יש למסור במעטפה  

בוויז נא לכתוב "קליקה ) כפר קאסם 76קאסם האב עומר אל חטאב רחוב  –קליקה ב  -

 . 2/19, בציון מכרז פומבי ("קאסם האב

 

  .  0012:השעה עד  1.1.20המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .13.2

 
להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור האשכול רשאי להאריך את המועד  .13.3

תשלח לכל מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף זה כדי 

 .להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות

 
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .14

 

מסירת העבודות ע"י   בכל שירות יבחרו שלושה זוכים בעלי ההצעות הזולות ביותר. .14.1

 . לזוכה הזול ביותר מבין שלושת הזוכיםבראש ובראשונה רשויות האשכול תהיה 

 

על תוצאות בהליך, וכן יודיע למציעים שהצעתכם נבחרה כזוכים האשכול יודיע  .14.2

 המכרז לרשויות האשכול.

 

מיום ההודעה על הזכיה   שנהתעמוד לתקופה של    בלבד  במכרז  יםתוקף הצעת הזוכ .14.3

תעמוד לתקופה נוספת של  הזוכיםבמכרז. לאשכול זכות להאריך תקופה זו, כך שהצעת 

 יםהזוכ יםככל שיבחר בכך האשכול. בכל התקופות האמורות לעיל מתחייבשנה נוספת, 

רשויות במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים הבמכרז להתקשר עם  

 .       נותן האמורים בהסכם

 
כתב התחייבות " –לחתום על כתב ההתחייבות לאשכול )להלן  זוכיםהעל  .14.4

 10תוך הזוכים במכרז ידרשו להפקיד בידי האשכול . למכרז זה (2נספח ב)(, "לאשכול

ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת האשכול, לקיום התחייבויות ימים 
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סכום הערבויות יהיה  ₪ (. 5000ההצעה )המציע/ים, בסכום הזהה לסכום ערבות לקיום 

. ("אשכולהתחייבות לערבות להלן: ") צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הקובע

מועד החלטת ועדת המכרזים על זהות הזוכים. היה בתוקף עד שנתיים מתת האשכול  ערבו

 . המצורף להזמנה זו (4)בנוסח הערבויות ותנאיהן יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך 

 

אשר תבחר  ו/או מקבלי שירות מהאשכול רשות מקומיות מרשויות האשכול  .14.5

ימים או  10בהודעה מראש של  זוכה/יםתודיע ל הראשון או הזוכים הזוכהלהתקשר עם 

ותכלול   ,ההודעה תשלח בכתבימים.    10כל מועד אחר שתקבע הרשות המקומית שיעלה על  

למכרז זה.  (3)בכמסמך יידוע האשכול בדבר ההתקשרות וזאת בהתאם לנוסח המצורף 

הבאים הנ"ל להמציא לרשות המקומית את המסמכים  ים/הזוכהעד לאותו מועד יידרש 

 .לר האשכוולקבל אישו

 
ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת הרשות המקומית, לקיום  .14.5.1

 מהיקף ההתקשרות עם הרשות  5%התחייבויות המציע, בסכום שיהיה בסכום של 

ערבות הרשות להלן: ") כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן במועד הקובע

הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד  .(המקומית"

 לחצי שנה לאחר תום תקופת ההתקשרות. 

להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח   (4ג)אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך   .14.5.2

 .בישראל

 . כל מסמך אחר שיידרש על ידי הרשות המקומית .14.5.3

 

הא רשאי יאו בחלקן במועדן,  14.4בסעיף לא עמד המציע בדרישות האמורות  .14.6

יהיה האשכול רשאי לחלט את הערבות  וכן לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז האשכול

ולא לאשר את זכייתו בהליך  )ערבות התחייבות לאשכול( שניתנה להבטחת קיום ההצעה

ל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכ

 .ל על פי כל דין ו/או הסכםלאשכו

 

זוכה, מכל סיבה, לביצוע העבודה, תפנה הרשות לשני הזוכים הנוספים הסרב  .14.7

ותבצע הליך התמחרות מולם. יודגש כי הצעות הזוכים בהליך התמחרות זה אינן יכולות 

 14.4תנאים המפורטים בסעיף הזוכים ידרשו לעמוד בכל ה לעלות על ההצעה במכרז זה.

 למכרז זה. 

 

 הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם. ןיית האשכול .14.8

 

האשכול ו/או הרשויות ידי  -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .14.9

 , ולקיום מסגרת תקציבית מאושרת כדין.החברות בו

  

 שונות .15
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מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור חתימתו של המציע והגשת ההצעה  .15.1

במסמכי המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם 

ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, 

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם רשויות האשכול בהסכם 

שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי האשכול ו/או מי מטעמו ו/או  במידה

 .בעתיד –כולן או מקצתן  –רשויות האשכול 

אשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר ה  .15.2

להשתתפותו בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו 

 .ביותר כהצעה המתאימה

 

 

 בכבוד רב, 

 פז הירשמן

 השרון יגוד ערים אשכול רשויות א מנכ"ל
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 נתונים עיקריים למכרז  -טבלת ריכוז 

 02/2019 מספר מכרז

 

 . 12:00בשעה  24/12שאלות הבהרה: עד ליום 

  12:00בשעה  1/1/20הגשה: עד 

 הצעת המגישים 

  -תוקף ההצעה  
עד ליום  

30.3.2020   

 

לאשכול זכות 
להאריך תקופה 

 זו. 

 -ערבות השתתפות במכרז  

 5000  ₪ 

 .  1/3/2020עד ליום 

   הצעת הזוכים

תוקף הצעת 
  –הזוכים )בלבד( 

 1.1.21עד ליום 

זכות לאשכול 
להאריך תקופה 

זו, לתקופה 
שנה נוספת של 

 נוספת.

 

 

 -  התחייבות לאשכולערבות 

 5000  ₪ 

 )שנתיים(  .1.1.2022עד ליום 

 התקשרות

תקופת 
ההתקשרות היא 

אחת + לשנה 
זכות להארכת 

תקופת 
ההתקשרות 

בשתי תקופות 
 12נוספות בנות 

 -חודשים כל
 .אחת

  

   מהיקף השירותים. 5%לרשות המקומית בגובה ערבות 

 +צי שנה לאחר תום ההתקשרות.חעד 

 

 (.  4כמפורט בנספח ג ) לעניין עיקור ביטוחים
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 2/19 מכרז מס' 

 (1מסמך א)

 מסמכי הערכת המשתתף

 

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף

 פרטים על המשתתף .1

 

       שם המשתתף: .1.1

   _____       מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 

 5.1ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .2

 

, למתן שירותים של 2019עד  2012של שנתיים במצטבר, במהלך השנים בעל ניסיון מוכח  2.1

הניסיון יכול שיהיה מצטבר  מקומית.לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזרתם עבור רשות 

 ממס' רשויות מקומיות.

חוזים חתומים עם רשויות  המלצות ולהוכחת בעמידת תנאי סף זה יש לצרף אסמכתאות לרבות 

 מקומיות )ניתן למחוק סכומים כספיים(, וכן למלא את הטבלה הבאה:

שם רשות 

 מקומית 

פירוט השירות 

 )לכידה/הובלה/

 (החזרה

ביצוע מועד 

השירותים 

 )בחודשים(

שם 

ותפקיד 

איש קשר 

 בגוף 

טלפון איש 

 קשר

     

     

     

     

     

 

 

 25.ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .3

 

, בביצוע עיקור, 2019עד  2012שנתיים במצטבר, במהלך השנים בעל ניסיון מוכח של  2.1
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הניסיון יכול שיהיה מצטבר ממס'  סירוס וחיסון חתולי רחוב עבור רשות מקומית.

 רשויות מקומיות.

חוזים חתומים עם המלצות ולהוכחת בעמידת תנאי סף זה יש לצרף אסמכתאות לרבות 

 כספיים(, וכן למלא את הטבלה הבאה:רשויות מקומיות )ניתן למחוק סכומים 

שם רשות 

 מקומית 

פירוט השירות 

 חיסון  /עיקור, סירוס

מועד ביצוע 

השירותים 

 )בחודשים(

שם 

ותפקיד 

איש קשר 

 בגוף 

טלפון איש 

 קשר

     

     

     

     

     

 

  5.3להוכחת תנאי הסף שבסעיף  הצהרה על יכולת לכידה .4
 

 הצהרה

 

___________________________ המעוניין להשתתף במכרז מס' _______, אני הח"מ 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 . (6המצורף למכרז זה כנספח ג) אני עומד בתנאי נוהל משרד החקלאות .1

 ברשותי רכב תיקני להובלת בעלי חיים.  .2

 חתולים בשנה לפחות.  250של  זהמכרז בלכידה כמפורט ביכולתי לספק שירות  .3

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 שם המציע: _____________________ חתימת המציע: _______________

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב' 

_________ נושא ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא 

 .הצהרה זויעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על 

           

             _____________ 

 ןדי –עורך             
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  .45להוכחת תנאי הסף שבסעיף  עיקורהצהרה על יכולת  .5
 

 הצהרה

 

אני הח"מ ___________________________ המעוניין להשתתף במכרז מס' _______, מצהיר 

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 . (6המצורף למכרז זה כנספח ג) אני עומד בתנאי נוהל משרד החקלאות .6

 לרבות: משרד החקלאות הציוד הנדרש בהתאם לנספח א' לנוהלברשותי  .7

 כיור וברז עם מים חמים/קרים. .7.1

 שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי. .7.2

ניתוח משולבים, מספיק במידה וחדר הבדיקה וה)שולחן ניתוחים בעל גובה מתכוונן  .7.3

 (.שולחן אחד

 חום ופנס או מנורת בדיקה.-עזרי בדיקה כגון סטטוסקופ, מד .7.4

 .משקל  .7.5

 ציוד ואביזרים לדיגום דם. .7.6

 מכונת גילוח חשמלית. .7.7

 מקרר. .7.8

 מנורת ניתוח ותאורת חירום. .7.9

 .על החיים ולהנשמה במקרה של אפנאהמקור חמצן ואמצעים להזרמת חמצן לב .7.10

 ציוד להרדמת בעלי חיים. .7.11

 .ציוד ניטור בזמן הרדמה והתאוששות .7.12

 כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס. .7.13

 אוטוקלב. .7.14

 אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח. .7.15

 חתולים בשנה לפחות. 250של  זהכמפורט במכרז  עיקורביכולתי לספק שירות  .8

 חתולים ביום.  25ביכולתי לקלוט ולאחסן  .9

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .10

 אמת.

 

 החתום:ולראיה באתי על 

 שם המציע: _____________________ חתימת המציע: _______________

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב' 

_________ נושא ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא 

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על הצהרה זו.יעשה כן יהיה צפוי 

_____________ 

 דין –עורך 
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 : _____________________המציעשם      

      

 : ____________המציעחתימת וחותמת      

         

 תאריך: _______________________     
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 2/19 מכרז מס' 

 (2מסמך א)

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על 

 זכויות החתימה במציע 

 

 

 : השרוןלכבוד איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 אישור זכויות חתימה

 

 :אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע

, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי (התאגידשם התאגיד ומס' ) ____________________

זה מצורף לה חתמו ה"ה _____________________, _____________________ וכי חתימת 

ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת  ________________ה"ה 

  .הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין

 

 

  ____________________     ____________________ :תאריך.

 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח 

 

ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון *

 המאשר

 .נא מחקו את המיותר **
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 2/19 מכרז מס' 

 (3מסמך א)

 חוקי עבודהנוסח תצהיר 

 

                                               

 תצהיר

 

 בתצהיר זה:

 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. -"תושב ישראל" 

 

 .1981 -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"בעל שליטה" 

 

 כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה. -"חוקי העבודה" 

 

___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישראל המציע במכרז לאחר אני הח"מ 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר בזאת כדלקמן:

  

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לעירייה. .1

 

 ומתחייב כי באם אזכה במכרז, אקיים אחר האמור בחוקים הבאים:הנני מצהיר  . 2

 

 .1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט •

 .1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א •

 .1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו •

 .1950 -חוק חופשה שנתית, תשי"א •

 .1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד •

 .1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו  •

 .1953 -ק עבודת הנוער, תשי"גחו •

 .1953 -חוק החניכות, תשי"ג •

 .1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(*, תשי"א •

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  •

 .1963 -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג •

 .1995 -חוק הביטוח הלאומי, )נוסח משולב(, תשנ"ה •

 .1987 –חוק שכר מינימום התשמ"ז  •

 .2002 -בד )תנאי עבודה(, התשס"בחוק הודעה לעו •
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הקיבוציים  כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים  .3

 הרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני נותן את שירותיי לעירייה.

 

 שלהלן: המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות  .4

o  אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי אני הח"מ מצהיר כי

 השליטה מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה.

o  אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי

חוקים השליטה, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי אחד או יותר מה

לעיל )המציע יפרט את שמות החוקים  2המנויים בסעיף 

:_________________________(, יחד עם זאת, ההרשעה האחרונה לא הייתה 

בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני מצהיר כי העבירה האחרונה לפי חוק 

 _______________ נעשתה בתאריך ___________.

o /או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי הנני הח"מ מצהיר כי אני ו

 השליטה, הורשעתי/עו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן:

 

 עבירה על חוקי עבודה : ________________________ -

 עבירה בדין הפלילי לפי חוק : ____________________  -

 ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר     נקנסתי על ידי מינהל -

 בגין עבירה על חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו  

 להגשת ההצעה.  

 מועד מתן הקנס ___________וסכום הקנס )בש"ח ( __________ 

 

לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בדבר  .5

 מור או העדרם.ההרשעות והקנסות כא

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .6

 

 _______________     ______________ 

 המצהיר                 תאריך           

 אישור

 

אני הח"מ, _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר/גב' 

____________ נושא ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

  אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.      

                                             

                                                  

           ___________ 

 דין –עורך                    
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 2/19 מכרז מס' 

 (4מסמך א)

 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים

 

 

 תצהיר

 

 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. -"תושב ישראל" 

מי שנשלט ע"י תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם גם בעל  -זיקה" "בעל 

 השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

 .1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   -"שליטה" 

חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים(  -"חוק עובדים זרים"

 .1991 –התשנ"א 

 

אני הח"מ ___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישראל המציע במכרז לאחר 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר בזאת כדלקמן:

  

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לעירייה. .1

 המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שתי האפשרויות  . 2

 שלהלן: 

o  אני מצהיר כי אני ו/או בעל זיקה אלי, מעולם לא הורשענו בעבירה לפי חוק עובדים

 זרים.

o  אני הח"מ או בעל הזיקה אלי, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי

שעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו חוק עובדים זרים, יחד עם זאת, ההר

למועד ההתקשרות. אני מצהיר כי העבירה האחרונה לפי חוק עובדים זרים נעשתה 

 .1.1.2002 לפני/אחרי

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

________________                                   _________________ 

  המצהיר                                                    תאריך  

     

 אישור

אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב' 

_________ נושא ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא 

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.יעשה כן יהיה צפוי 

        

            _____________ 

 דין –עורך             
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 2/19 מכרז מס' 

 (5מסמך א)

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז

 

 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על 

 "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת תצהיר זה 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרזמס' ________ )להלן: " פומבי, מכרז למכרז ____________

 

 תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך לחתום על  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד המחירים בהצעת המשתתף למכרז  .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6

 המשתתף למכרז.

 בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב  .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

)יש לסמן בעיגול  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 שובה(. את הת

 אם לא נכון, נא פרט: 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

 ______ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,  .10

אם . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 

            לא נכון, נא פרט: 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר  .11

 

_______________     ____________     _____________________     __________ 

 תאריך                       שם המשתתף              שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר       

 

 אישור

 

____________ התייצב אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום 

בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך 

להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה 

 י.כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפנ

 

                            __________________________                                                      _______________ 

  תאריך                                                                                 שם מלא + חתימה + חותמת          
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 2/19מכרז מס'  
 (6מסמך א)

 תצהיר העדר הרשעות
 

 
 תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים  

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה   ___________ת.ז.    ____________אני הח"מ  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
"( המציעהנני נותן תצהיר זה כמציע או בשם _______________________ )להלן: " .1

ות ( בעקב"האשכול)להלן: "  איגוד ערים אשכול רשויות השרוןשהוא המבקש להתקשר עם 
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה המכרז)להלן: "/___19מס פרסום מכרז 
 בשם המציע.

הנני מצהיר בזאת כי המציע  ו/או בהתאמה מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או מי  .2
מבעלי המניות שלו ו/או מי מעובדיו ו/או מועמד התאגיד, במישרין או בעקיפין לא הורשעו 

 עבירה פלילית שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מין. ב
הנני מצהיר בזאת כי לא הוגשו כנגד המציע ו/או בהתאמה כנגד מי מבעלי המציע ו/או מי  . 3

 ממנהלי המציע, כתבי אישום בעבירות שיש עימן קלון. 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 אישור

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר 
משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 רו דלעיל וחתם עליו בפני.אישר נכונות תצהי
          ____________________ 

 חתימת עורך הדין       
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 /192מכרז מס'  

 (7מסמך א)

הצהרה על העדר קרבה לעובד 

  האשכולהרשות ו/או לחבר 

 

 

 "האשכול"(:  –השרון )להלן לכבוד איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 :מציע את הוראות הסעיפים הבאיםהאשכול מביא בזאת לידיעת כל 

 

לא יהיו לעובד האיגוד, לא   )ב(: " 1977-צו איגוד ערים )הוראות אחידות(, תשל"זל 37ס'  ▪

או שותפו, כל חלק או טובת  במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, מורשהו

הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת 

שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו 

 או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.

על חבר המועצה או ועדה או עובד האיגוד  )ב( לא יחולו-הוראות סעיפים קטנים )א( ו   )ג( 

מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או 

בעסק כאמור באותם הסעיפים הקטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או 

 ".5%על פקיד אחראי בגוף המשפטי או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או :" פקודת העיריות ]נוסח חדש[לא. )א( 122ס'  ▪

תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד 

זה,  לענין ; מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה

 ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –"קרוב" 

א. "חבר מועצה, קרובו,  :,כדלקמן 1950-לצו המועצות המקומית, תשי"א (א)א'103סעיף  ▪

בהונו או ברווחיו,  10%סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 

ה או לעסקה עם הרשות. לעניין או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוז

 . "בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –זה "קרוב 

,קובע כי פקיד או עובד מועצה לא  1950-תשי"א (א)לצו המועצות המקומיות  142סעיף  ▪

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, -ידו עצמו על על-יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

  ה".הרשות ובשום עבודה שמבוצעת למענ עםבשום חוזה שנעשה 

ג. חבר " :,כדלקמן 1958-, תשי"ח)מועצות אזוריות(א' לצו המועצות המקומית 89סעיף  ▪

 10%מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 

ה או לעסקה בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוז

 ."בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –עם הרשות. לעניין זה "קרוב 

 

בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי 

ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות 

 .האשכולהאשכול או עובד 
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 הצהרה

 

אני הח"מ ___________________________ המעוניין להשתתף במכרז מס' _______, מצהיר 

  :ומתחייב בזאת כדלקמן

 

 :קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר. .1

 )מחק את המיותר)בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין   .א

 .לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף

 (מחק את המיותר)לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין  .ב

בהון או  5%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

  .ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי

בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות (  מחק את המיותר)יש/אין לי   .ג

  ל.האשכו

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 .הצהרה לא נכונה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 .אמת

 

 :ולראיה באתי על החתום

 _______________ :שם המציע: _____________________ חתימת המציע
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 2/19 מכרז מס' 

 (8מסמך א)

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 

 

 לכבוד:

 אשכול השרון

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' …………………………….. הנדון: 

 

, הננו 2/19-המבקש( בקשר למכרז פומבי מס  –על פי בקשת ________________ )להלן  .1

חמשת ש"ח )במילים:  5000ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל  

ש"ח(, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על אלפים  

שפורסם ב  נובמבר"המדד"( בין מדד חודש  –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 15/11/19

מעת הגיע אלינו דרישתכם  לא יאוחר מעשרה ימיםסכום הערבות ישולם לכם על ידינו  .2

הראשונה בכתב, חתומה ע"י האשכול, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה 

להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המבקש.

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא  _________ליום  תוקף ערבות זה יהיה עד .3

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה 

 על ידינו.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .4

 

 בכבוד רב,

 

 __בנק __________________       סניף _______________
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 2/19מכרז מס'  

 מסמך ב' 

 הצעת המציע

 

 

 

  ________________________ המציע:שם 

 תאריך:____________________

 

 

 :לכבוד

 השרון איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.נ., 

 

 לכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול

 

 אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז.  .1

 

את רשויות אני מצהיר כי אני מכיר כמו כן אני הח"מ מצהיר כי למדתי את תנאי העבודה.  .2

 הכבישים בין/האזורים השונים ברשויות, את הדרכים , הדרכים בהן,השונות האשכול

 . רשויותה

 
הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים  .3

המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את 

-הבנה או אי-אי ציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות שלאלא  אני מצהיר כיהצעתי. 

 על טענות כאלו. מוותר בזה מראש יו מתנאי מסמכי ההצעה ואנידיעה כשלהי של תנאי כלשה

 

 מתחייב לתת את השירותים האמורים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם  יהננ .4

 לתת את השירותים ימקבל על עצמ ניבהצעת המחיר והנעל ידי  ויחד, לפי המחירים שהצע

 מור במסמכי ההצעה.לשביעות רצונן הגמור של רשויות האשכול כא האמורים

 

הצעתנו   כי  לימצהיר כי ידוע לנו שרשויות האשכול אינן חייבות להתקשר איתנו, אולם ידוע    הנני .5

שיצטרפו ו/או מקבלי שירות  הינה כלפי כל רשויות האשכול יחד וכל אחת לחוד, לרבות רשויות  

 בעתיד.ל לאשכו

 

)תשעים(   90הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .6

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לני, כי האשכול יהא רשאי לדרוש הארכת 
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תוקף ההצעה, וכי אם לא אאריך הצעה זו לכשאדרש, אחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי 

 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-תרופה אחרים להם זכאי האשכול על לגרוע מכל סעד או

 
 

, הריני מתחייב להמציא לכם ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית זכהאם הצעתי ת .7

 10לטובת האשכול, לקיום התחייבויותיי בסכום הזהה לסכום ערבות לקיום ההצעה וזאת תוך  

 .זכייתי במכרזימים מתאריך הודעתכם בדבר 

 
מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של   שנהלתקופה של  תקפה  זו הינה    הצעתיאם הצעתי תזכה,   .8

 הבהתאם להצע מיתוכלנה כל אחת מרשויות האשכול להתקשר עי האשכול, כאשר בתקופה זו

ככל שנה נוספת, תעמוד לתקופה נוספת של  ילאשכול זכות להאריך תקופה זו, כך שהצעת זו.

 . , באותם התנאיםשיבחר בכך האשכול

 
 

ימים מיום הודעת מי מרשויות האשכול אשר יבקשו להתקשר עשרה( )10מתחייב כי תוך  יהננ .9

על החוזה, התנאים   אחתוםשלא יפחת מעשרה  הרשויות  עימנו, או תוך זמן אחר שייקבע על ידי  

פקיד במעמד חתימת אהכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ו

 .ות הרשותהחוזה ערבות בנקאית לזכ

 

כולן או מקצתן     6-9יפים  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסע .10

חלט את הערבות הבנקאית המצורפת הא רשאי ליאאבד את זכותי לביצוע העבודות והאשכול 

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות  .להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר

או סעד שיעמדו לרשות האשכול עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי 

  .למכרז

 

 אני מצהיר בזאת כי:  .4

 

 א. הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לבצוע העבודות נשוא המכרז. 

 

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כח האדם, החומרים והציוד הדרושים על מנת  .ב

 לבצע את העבודות נשוא המכרז. 

 

וחים והטיפולים, בהתאם להוראות ברשותי הציוד, כוח האדם והיכולת לבצע את הנית .ג

 העירוני ו/או הנציג המוסמך מטעמו. תנותן השירו

 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות  ה.

 המכרז. 

 

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע  ו.

 הממשלה השונים. העבודות נשוא  המכרז, לרבות דרישות משרד 
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המחיר הכלול בהצעתי, כפי שנרשם על ידי בהצעתי, כולל את כל ההוצאות בין  ז.

על פי תנאי   -מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בבצוע העבודה נשוא המכרז  

 נותן השירות. /נותן השירותהמכרז, לרבות רווח 

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל  ח. 

, ועל פי הוראות םו/או הממונה מטעמ רשויות האשכולתנאי המכרז לשביעות רצון 

 ההסכם ובכפוף לכל דין. 

 

המקומיות החברות  אין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויותבמכרז ה  כי ט.  ידוע לי

, תעשה ישירות מול כל רשות, בהתאם לצרכיההחוזית  להפעלתו. ההתקשרות    באשכול

 ביצוע בפועל.לצורך אך ורק בגין הזמנות עבודה ככתוב בהסכם. התשלומים יבוצעו 

 

האשכול כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי  לי תהינהאני מצהיר כי לא  י. 

 ן היקף ההזמנות בפועל.בגי ו/או הרשויות

 

, אשר מהווה אינו האשכולמוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד    יבזה כי אנ  אני מאשריא.   

סעד כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  

 מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי.

 

הנני מתחייב להגיש אחת לחצי שנה הצהרה של רואה חשבון לפיו הנני משלם על פי .  יב

בנוסף, הנני  הסוציאליים המצוינים בטבלה לעיל.החוק לעובדי לרבות כל התנאים 

דרישה, הצהרה בתוקף מאת רואה החשבון, כי אני משלם ל בהתאםמתחייב להציג 

 בהתאם לחוק, לעובדיי. 
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 2/19מכרז מס'  

 (1)מסמך ב' 

 הצעת מחיר המציע

 

 

  ________________________ המציע:שם 

 תאריך:____________________

 

 

 :לכבוד

 השרון איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.נ., 

 

 לכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול

 

  -לרבות  2/19( למכרז 3בהתאם למפרט השירותים המופיע כנספח ג)

חתולים תתבצע על פי כתובות אשר יופקו על ידי הלכידת  לכידה והחזרה של חתולי רחוב.     -פרק א  

באישור הווטרינר( ובתאום עם מאכילי חתולים )וזאת  השירות הווטרינרי ו/או עמותת חתולים

 "(.לכידה" –)להלן  במידה ויש

רבות: ביצוע בדיקה כללית, ניתוחם, קיטום קצה האוזן, ל  עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב  -פרק ב  

 24  –טיפול רפואי אמבולטורי במקרה הצורך, תילוע וזריקת אנטיביוטיקה, אשפוז החתולי רחוב ל  

ר יסופק על ידי שעות לאחר הניתוח. בנוסף, כל חתול שינותח יחוסן בחיסון נגד כלבת מתרכיב אש

 "(עיקור" –)להלן  הרשות המקומית נשוא ההתקשרות.

לכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי  -השירותים במצורף )פרק א ופרק ב( שני  -פרק ג 

 . "(לכידה ועיקור"  –)להלן  רחוב

 

 ניתן להציע הצעה לכל אחד מהפרקים או לכולם וזאת לפי בחירת המציע. 

 

 לחתול מחיר מקסימלי הצעת המציע במכרז 2 סעיף 

 לל מע"מ(כו )₪

 ₪סכום מבוקש לחתול )

 כולל מע"מ(

לכידה והחזרה של  פרק א

 –)להלן  רחובחתולי 

 "לכידה"(

--  
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עיקור, סירוס  פרק ב

וחיסון חתולי רחוב 

 "עיקור"( –)להלן 

--  

לכידה, עיקור,  פרק ג

סירוס, חיסון 

והחזרה של חתולי 

"  –רחוב )להלן 

 .לכידה ועיקור"(

200  

 

 

 המצורף למכרז זה.  (3את המפורט בנספח דרישות לביצוע ג)כוללים המחירים הנ"ל  ❖

 לחתולה. הן לחתול והן המחירים מתייחסים  ❖
 

 

 

 _________________  שם המציע:

 ת.ז. או מס' ח.פ.:________________  

 כתובת:  _____________________ 

 ______________________     טלפון:

 טלפון סלולרי:  _________________

 מס' פקס: ____________________

 

 חתימה+חותמת:_______________

 

 תאריך: _____________________
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 2/19מכרז מס'  

 (2ב)מסמך 

 כתב התחייבות לאשכול

 

 

 

 :לכבוד

 השרון איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.נ., 

 

 לכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול-/219 מכרז

 

 אני מצהיר בזאת כי:  .1

 

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לבצוע העבודות נשוא המכרז.  .א

 

ברשותי או יש בכוחי להשיג את כל כח האדם, החומרים והציוד הדרושים על מנת לבצע  .ב

 את העבודות נשוא המכרז. 

 
הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות  .ג

 המכרז. 

 
הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע  .ד

 הממשלה השונים. העבודות נשוא  המכרז, לרבות דרישות משרד 

 
תי, כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות המחיר הכלול בהצעתי, כפי שנרשם על ידי בהצע .ה

על פי תנאי המכרז,  -ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בבצוע העבודה נשוא המכרז 

 לרבות רווח נותן השירות.  

 

 המקומיות החברות באשכול אין התחייבות מצד האשכול או הרשויותבמכרז זה  כי ידוע לי .2

, ככתוב בהסכם. ישירות מול כל רשות, בהתאם לצרכיהתעשה החוזית להפעלתו. ההתקשרות 

 ביצוע בפועל.לצורך אך ורק בגין הזמנות עבודה התשלומים יבוצעו 

 

האשכול ו/או כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי  לי תהינהאני מצהיר כי לא  .3

 .בגין היקף ההזמנות בפועל הרשויות

 
 ישרשויות האשכול אינן חייבות להתקשר איתנו, אולם ידוע לי כי הצעת  יהנני מצהיר כי ידוע ל .4
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הינה כלפי כל רשויות האשכול יחד וכל אחת לחוד, לרבות רשויות ו/או מקבלי שירות שיצטרפו 

 .לאשכול בעתיד

 
 

שנים מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול, כאשר בתקופה זו  ההצעתי זו הינה לשנ .5

הנני מתחייב למחירים  .תוכלנה כל אחת מרשויות האשכול להתקשר עימי בהתאם להצעה זו

לאשכול זכות להאריך תקופה זו, כך שהצעתי תעמוד לתקופה   המופיעים בהצעתי, לפרק זמן זה.

 שכול, באותם התנאים.נוספת של שנה נוספת, ככל שיבחר בכך הא

 

ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית ימים    10תוך  הפקיד בידי האשכול  הנני מתחייב ל .6

כום הזהה לסכום ערבות , בסיהתחייבויותילקיום    ,(4ב)בנוסח המופיע בנספח    לטובת האשכול

 .במועד הקובעסכום הערבויות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע  ה.לקיום ההצע

  .בתוקף עד שנתיים ממועד החלטת ועדת המכרזים הערבות תהיה

 

ימים מיום הודעת מי מרשויות האשכול אשר יבקשו להתקשר עשרה( )10מתחייב כי תוך  יהננ .7

, או תוך זמן אחר למכרז זה(( 3ב)בנספח "הודעת הרשות לזוכה", כמופיע  –)להלן  עימנו

, התנאים ההסכם מול הרשותעל  אחתוםימים, שלא יפחת מעשרה הרשויות שייקבע על ידי 

פקיד במעמד חתימת א, ומההסכםהכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק 

 .ות הרשותהחוזה ערבות בנקאית לזכ

 
 

לעיל כולן או מקצתן   7אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף   .8

לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  הא רשאיית זכותי לביצוע העבודות והאשכול אאבד א

להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות 

ו לרשות האשכול עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי או סעד שיעמד

 למכרז. 

 

, אשר מהווה אינו סעד האשכולמוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד  יבזה כי אנ אני מאשר .9

כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת 

 ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי.כל סעד משפטי 

 

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 _______________ :שם המציע: _____________________ חתימת המציע
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 2/19מכרז מס'  

 (3ב) מסמך

 הודעת הרשות לזוכה

 

 

 

 לכבוד:

 

 : ____________________19/2זוכה במכרז מס' 

 

 תאריך:______________

 

ת השירותים הבאים: לכידה/עיקור/לכידה ועיקור )מחק את המיותר( בקבל םמעונייניאנו  .1

 . 19/2והכל כמפורט במסמכי מכרז מס' 

 

הודעת קבלת הודעה זו מיום  ____ ימים )לא יפחת מעשרה ימים(, /ימים )עשרה( 10תוך  .2

מול הרשות, כאשר הוא חתום על ידך, לרבות ההסכם הינך מתבקש להעביר לידינו את 

 ., בהתאם למופיע במסמכי המכרזבנקאית לזכות הרשותאישור קיום ביטוחים וערבות 

 
 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,         

  

 רשות מקומית        

 

 

 

 השרון איגוד ערים אשכול רשויות העתק: 
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 2/19מכרז מס'  

 (4ב)מסמך 

 נוסח ערבות התחייבות לאשכול

 

 

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד

 השרוןאיגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.ג.נ,

 כתב ערבותהנדון: 

 

 2/19 בקשר למכרז מס'  ("המבקש" -להלן ) ח.פ.   על פי בקשת 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם  האשכוללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות 

 .(אלפים ש"ח" חמשת"במילים: )₪  5000לסילוק כל סכום עד לסך 

יום מיום דרישתכם הראשונה   10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  

איגוד ערים אשכול רשויות בכתב שתגיע אלינו, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה על ידי 

, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או השרון

טעון כלפיכם לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי ל

 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה 

וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר מהמועד  1.1.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 הנ״ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

   תאריך:

 בנק :
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 2/19מכרז מס'  

 ג'מסמך 

 הסכם

 

 

 

 

 

 _____ביום _________ לחודש _______ שנת  _____שנערך ונחתם 

 

 ________ בין :

 (" או "העיריה"רשות מקומית") 

 מצד אחד        

 

 

 שם :  ______________________  ח.פ./ת.ז. :  _______________ לבין :

 

 ________________________________כתובת :   

 טלפון : ______________  פקס : ________________ 

 נייד :  ________________   

         )להלן "נותן השירות"(            

 מצד שני       

 

 –)להלן    בקבלת שירותים של לכידה והחזרת חתולי רחוב  תוהרשות המקומית מעוניינ    הואיל

"( והכל בהתאם ועל עיקור"–)להלן  עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב או/"( ולכידה"

"( שנערך ע"י איגוד ערים אשכול רשויות השרון המכרז"  -)להלן     2/19מכרז מס'    סמך

 "(;  האשכול" –)להלן 

 

והצעת נותן השירותים היא ההצעה  ונותן השירותים הגיש הצעה במסגרת המכרז  והואיל: 

  ;הזוכה במכרז

 

נותן השירותים מצהיר כי הוא מוסמך על פי הוראות כל דין לספק את השירותים ו  והואיל: 

כמפורט בחוזה על נספחיו, ומתחייב לבצע את העבודות בהתאם נשוא חוזה זה, 

 ;להוראות כל דין

 



 

 

38 

מצהיר בזאת שהינו מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם  ונותן השירות    והואיל

המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט 

 ;העיריהשל 

 

וניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע והצדדים מע    והואיל

  למתן השירות נשוא הסכם זה.

 

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 

 מבוא .1

 

 מבוא להסכם זה, והנספחים המצורפים אליו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.ה .א

 

 כאחד.ההסכם המנוסח בלשון זכר, מיועד לשני המינים  .ב

 

 ההתקשרות .2

 

מקבל על עצמו, את  מתחייבת בזאת למסור לנותן השירות ונותן השירות רשות מקומיתה 

 ביצוע השירות נשוא הסכם זה, הכול בהתאם להוראות ההסכם ותנאיו.

  

 נותן השירות מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כדלקמן:

 

הנדרש, ככל שנדרש, על פי כל דין לביצוע כל בידיו כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר כי  .א

העבודות ו/או אספקת השירותים נשוא חוזה זה והוא מתחייב כי בכל תקופת תוקפו של 

חוזה זה יהיו בידיו כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין 

 .כשהם תקפים

 

תנאי ההסכם ואין כל מניעה על פי כל כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל   .ב

 דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

 

הינו בעל ידע, ניסיון ויכולת ארגונית לקיים התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, והוא יפעל  .ג

 במלוא מרצו במתן השירות.

 

ו הוא ייתן את השירות נשוא הסכם זה תוך שימוש במיטב כישוריו, ידיעותיו וניסיונ .ד

 .האשכוללתועלת 

 

כי לא קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו  .ה

על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד אינטרסים והוא לא יפעל בניגוד אינטרסים ליתן שירותי 

 ייעוץ כאמור בהסכם זה.
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השירות את חוות דעתו  הינם מקצועיים כי השיקולים והקריטריונים לפיהם ייתן נותן  .ו

 ותמי לב.

 

נותן השירות מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי  .ז

 . רשות מקומיתהלפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי 

 

 ,נותן השירותים מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה .ח

יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה וכי לא 

כלשהו, שהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית 

 . לרשות המקומית בכל דבר ועניין שבחוזה זה

 

נותן השירותים מתחייב להודיע לרשות המקומית מיד על כל שינוי שיחול בתוקף  .ט

רותיו, לרבות על ביטול כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, וכן על כל צו שניתן הצה

 .כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה

 

נותן השירותים מצהיר כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים  .י

על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן מקצועיים ובעלי הסמכה, המתאימים לעיסוקם 

 .ומתאים לביצוע כל העבודות /ואו השירותים הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה

 

 מפרט השירות .3

 

המצורף כנספח הביצוע בהתאם למפרט שירות , השירות אשר יינתן על ידי נותן השירות .א

 . ובהתאם  ( להסכם זה3)ג

 

 , ביכולתו לספק את השירות, בהתאם למפרט שירות הביצוענותן השירות מתחייב כי  .ב

  .תחתולים בשנה לפחו( חמישים מאתיים) 250  -ל

 

או למי  נותן השירותל העירוני או מי מטעמו רהווטרינהשירות יינתן בהתאם לדרישות  .ג

 שיוסמך מטעמו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות כל דין.

 

מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על כל כללי הבטיחות על פי כל דין,  נותן השירות .ד

נפרד וכי בטרם תחילת  המצורף להסכם זה כחלק בלתי( 5ג )לרבות על פי נספח הבטיחות 

 .הבטיחות לקבלת הסבר וחתימה על נספח רשות מקומיתל שייגהשירות 

 

 

 תקופת ההסכם .4

 

 _______ועד ליום _______תחילת ההסכם הינה לשנה החל מיום  .א

 העירוני ו/או מי שימונה מטעמו.  הוטרינרהשירות יתבצע לאורך כל השנה בתיאום עם   .ב
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בהתאם לשיקול דעתה להאריך את  רשות מקומיתהבתום תקופת ההסכם, רשאית  .ג

ההסכם לתקופות נוספות של שנה כל אחת ובלבד שסך תקופות ההארכה, לא יעלה על 

 שלוש שנים.

 הוארך ההסכם, יחולו הוראות ההסכם בשינויים המחויבים. .ד

 

 התמורה   .5

 

רשות התמורת מתן השירות כנדרש על פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של  .א

, את הסכומים בהתאם להצעתו נותן השירותל רשות מקומיתה, תשלם מקומית

 "(.התמורהלהסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן " (1ג)כנספח המצורפת 

בגין מתן השירות  נותן השירותכי התמורה כוללת את כל הוצאות  מוסכם ומוצהר .ב

 נשוא הסכם זה.

 בכפוף לתנאים המפורטים להלן : נותן השירותהתמורה תשולם ל .ג

בקובץ ובהדפסה, כמפורט  –הגשת חשבונית מס ודו"ח ביצוע ממוחשב  .1

 ד' דלעיל, בסיומו של כל חודש.4בסעיף 

או מי שיוסמך מטעמו, על דו"ח הביצוע ועל גבי  הוטרינר העירוניחתימת  .2

 החשבונית.

ולפי הוראות חוק הגשת החשבונית  יום ממועד    45התשלום יבוצע בתנאים של שוטף +   .ד

  .2017 -מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 .רשות מקומיתההתשלום יבוצע בימי התשלום הקבועים של  .ה

 

 

 הנציג  .7

 

לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות מתן הנחיות, הוראות, אישורים יהיה  רשות מקומיתהנציג 

העירוני ו/או מי שהוסמך על ידו וכל הנחיה, הוראה או אישור שינתנו על ידו יראו   רהווטרינ

 לפי הסכם זה.  רשות מקומיתהכאילו ניתנו על ידי 

 

 כאמור.מודגש בזאת כי כל פעולה תעשה בתיאום מלא עם בעלי התפקידים 

 

 

 דווח על התקדמות  .8

 

נותן השירות ימסור לעירייה מעת לעת, ולפי בקשתה דין וחשבון מלא ומפורט על התקדמות 

 מתן השירות. 

 

 יחסי עובד ומעביד  א.    8

 

מוסכם בזאת על הצדדים כי השירות שינתן לעירייה עפ"י הסכם זה ניתן על ידי  א.  

יחסי עובד  רשות מקומיתהנותן השירות כקבלן עצמאי, ולא יקשרו בינו לבין 
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מעביד וכי לא יהיה זכאי לתשלומים ו/או לזכויות ו/או להטבות כלשהם המגיעים 

 עפ"י דין ונוהג לעובד ממעביד. 

 

נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו  ב.

לצורך מתן השירות, בהתאם לכל דין, וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו כלפי 

עובדיו, לרבות תשלום כל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו עפ"י כל דין 

 ת אחריות כלשהו. לא תהא אחראית כלפי עובדי נותן השירו רשות מקומיתוה

  

 בנוסף מוסכם ומובהר בזאת כי בין נותן השירות לעירייה לא  ג. 

 יתקיימו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי היועץ לא יהא רשאי ו/או  

 מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה או מחדל שיש בהם כדי לחייב  

 אש מר האשכולכלפי צדדים שלישיים ללא אישור של  רשות מקומיתהאת  

 ובכתב. 

 

 

 נותן השירותות אחרי .9

 

מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך   נותן השירות .א

מתן השירות על פי הסכם זה, וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין לגבי 

עובדיו, לרבות תשלום שכר מינימום וכל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי 

נותן חריות כלשהי כלפי עובדי , לא תהא תשא באמצידה רשות מקומיתהכל דין. 

 . השירות

זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות  נותן השירותלפגוע בכלליות האמור לעיל, אין מבלי  .ב

 אחרות הנהוגות על פי כל דין או נוהג.

מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל נזק אשר ייגרם לעירייה, למועסקים  נותן השירות .ג

 על ידו או לכל צד שלישי, כפועל יוצא, ישיר או עקיף מן השירות.

ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, תשלום   נותן השירותלשלם    רשות מקומיתההיה ותחויב   .ד

זיקין לצד שלישי נכלשהו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו, או שתחויב בתשלום פיצויי  

בכול סכום בו תחויב כאמור, לרבות  רשות מקומיתהאת  נותן השירותאו אחר, יפצה 

 הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.

 

 אחריות לעניין לכידה  .10

 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או     .א

ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד קלקול אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או 

ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל טעות או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל 

 מי שפועל מטעמו, תוך כדי בצוע העבודות או בקשר לעבודות.

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא    .ב

והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל  בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה,

 אדם הנמצא בשירותיה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.
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הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו    . ג

לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפועל 

מו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב בשמו ו/או מטע

 לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.

הקבלן פוטר את העירייה, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא    .ד

פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או -אחראי כאמור לעיל ועל

תהיה לו כנגד העירייה, עובדי העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם שיש לו ו/או ש

העירייה ומתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם 

 כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי להם כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה את     .ה

רייה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה העי

ו/או הוצאה שתגרם למי מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים 

בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן 

לו להתגונן כנגדה תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור באופן שיאפשר  

 על חשבונו.

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או    העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן    .ו

מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין 

מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 ו מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.לעירייה מחמת מעשה א

 

 

 ביטוח לעניין עיקור א. 10

 

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירות לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, נותן השירות    .א

מתחייב להחזיק על חשבונו בתוקף בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל וזאת 

במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה את הביטוחים המצויינים בנוסח "אישור 

ביטוחים אלו ייערכו בשמו ובשם . (4)ג' זה כנספח הסכםעריכת ביטוח" המצורף ל

בתנאים, בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים בנספח לגבי   רשות מקומיתה

 כל ביטוח.  

 

לשביעות רצונה במועד חתימת  לרשות המקומיתנותן השירות מתחייב להמציא     .ב

במועד אחר( וכתנאי מקדים לתחילת פעילותו  רשות מקומיתהזה )או באישור  הסכם

לעיל, כשהוא חתום כדין  1בהתאם להסכם את אשור עריכת הביטוח המצויין בס"ק 

ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחים. כמו כן מתחייב נותן השירות 

להמציא מידי תום כל תקופת ביטוח אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח 

. ידוע כי עריכת רשות מקומיתהרך את הכיסוי וזאת לשביעות רצונה המלאה של  אשר ע

הביטוחים המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם 

מעיקרי ההסכם, ואי עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור במועד יהוו הפרה יסודית 

תהיה רשאית למנוע את פעילותו בהתאם   רשות מקומיתהשלו. נותן השירות מאשר כי  
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להסכם ו/או לנקוט בכל צעד אחר בהתאם לשיקול דעתה, במקרה ואישור הביטוח 

 החתום לא יומצא לה כנדרש ובמועד. 

 

נותן השירות מתחייב לשמור את ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח,    .ג

 שות המבטח.  לשלם בדייקנות את הפרמיה, וכן לפעול בהתאם לדרי

 

וכל הבאים מטעמה מאחריות בגין נזק כלשהו   רשות מקומיתהנותן השירות פוטר את     .ד

 לאחר העיקור/סירוס בהתאם חתולי רחובאשר נגרם לרכושו )כולל מקום אישפוז ה

(, בין אם הוא זכאי לשיפוי בגין נזק כזה מכוח פוליסת ביטוח ובין אם אחרת, הסכםל

 מקרה של כוונת זדון.אולם פטור זה לא יחול ב

 

ככל שלדעת נותן השירות קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנזכרים לעיל ו/או    .ה

לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב נותן השירות לעשות כן ללא דיחוי, על חשבונו.  נותן 

השירות מאשר בזה כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי 

  על הגורם הבודק חובה  או רשות מקומיתה על או מטעמה לא תטיל תרשות מקומיה

 פי נותן השירות על על המוטלת שהיא מחובה כלשהן, והדבר לא יגרע או אחריות

 זה או על פי חוק. הסכם

 

בקרות אבדן או נזק או  הולעיריינותן השירות מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח    .ו

אירוע העלול לגרום לכך, ויפעל לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמירת ומימוש של 

נותן  ביטוחי בגין העצמית ההשתתפות דמי כי במפורש בזאת . מוסכםהאשכולזכויות 

 השירות יהיו באחריותו של נותן השירות בלבד.

 

 . ביטול ההסכם11

 

ב הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת בכתרשאית לבטל  רשות מקומיתה

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  נותן השירותבת שלושים יום. במקרה כאמור, ל

 בשל סיום ההסכם האמור.

, החלק היחסי של התמורה בהתאם נותן השירותכל מקרה של ביטול ההסכם, ישולם לב

 לשלב הפסקת העבודה.

 

 . ערבות 12

 

 נותן השירותעל פי הסכם זה מתחייב  נותן השירותלהבטחת קיום התחייבויות    .א

, הרשות במקומיתלהמציא לעירייה עם החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת  

מהיקף  5%ל של בלתי מותנית, אוטונומית וצמודה למדד המחירים לצרכן בסך 

 סכם זה. ( לה7)________ ₪( בנוסח המצורף כנספח ג)ההתקשרות 

 

 עד לחצי שנה לאחר תום תקופת ההתקשרות.הערבות תעמוד בתוקפה        .ב
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תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת  רשות מקומיתה ג.

שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח 

 זאת. 

 

 רשות מקומיתההאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות   ד.

 עקב ובגין ההפרה. 

 

 הפרות ותרופות . 13

 

על פי תוכנית העבודה ו/או על פי  נותן השירותמוסכם בין הצדדים כי בגין אי הגעת  .א

זכאית לפיצויים  ות המקומיתרשהדרישת המוקד העירוני ו/או המנהל, תהא 

 ₪ לכל מקרה. 1,000מוסכמים בסך 

 

לנותן השירות מאת או יגיע זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע  הרשות מקומית .ב

בהתאם אם בגלל אי ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדרשת  מקומיתהרשות 

 לשלם בגלל רשלנות נותן השירות מחדליו או פעולותיו.  הרשות מקומית

 

 

 הוראות כל דין . 14

 

מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין  נותן השירות

וע העבודות נשוא הסכם זה לרבות חוקי העזר המתייחסות במישרין ו/או בעקיפין לביצ

 העירוניים. 

 

 . היתרים ורשיונות 15

 

מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהיא שיש צורך  נותן השירות .א

בביצועה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, 

 וזאת בכפוף לכל דין. 

 

 נותן השירות רישיון או היתר עפ"י דין, חייב  בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, .ב

 בעל רישיון כאמור. להעסיק רק מי שרשום כ

 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .16

 

נותן השירות אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו  .א

או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד 

 על פי חוזה זה, כולן או חלקן. ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו

 

)חמישים אחוזים( מהשליטה  50%במקרה של נותן שירות שהינו תאגיד הרי העברת  .ב



 

 

45 

בתאגיד, לעומת השליטה במועד הגשת ההצעות במכרז, בין אם ההעברה נעשתה בבת 

 .א לעיל.16אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו אותה כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף

 

 -נותן השירות לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה בביצוע העבודה, כולה או חלקה  .ג

 קיבל, מראש ובכתב, את אישור הרשות המקומית.אלא אם 

 

 . הימנעות  מתחרות וסודיות16

 

 נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב  א. 

 על פי הסכם זה, לרבות מידע שיוכן על ידו אשר  רשות מקומיתהקשריו עם   

 לרבות נוסחאות ו/או דו"חות  רשות מקומיתהמתייחס לתחום העיסוק של   

 רשות מקומיתהו/או נתונים ו/או רישומים, הינו ויהיה סודי ורכושה של   

 והוא ניתן לידיעתו של נותן השירות אך ורק בקשר לקשריו עם   

 על פי הסכם זה. נותן השירות מתחייב בזאת לא לעשות  רשות מקומיתה  

 לצד שלישי כלשהו ללא שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור   

 בכתב ומראש. רשות מקומיתההסכמת   

 

 נותן השירות מצהיר כי המידע הסודי הנ"ל כולל מידע השייך  ב. 

 לשומרו מחויבת  רשות מקומיתהואשר    רשות מקומיתהללקוחות ו/או לספקים של    

 בסוד והינו מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ו/או לעשות שימוש   

 כלשהו במידע הנ"ל.  

 

 מתקשרת עימו  רשות מקומיתהנותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו ש ג. 

 זה בהסתמך על התחייבויותיו ונכונות הצהרותיו כמפורט  הסכםב  

 זה. הסכםב  

 

 

 . העברת זכויות וחובות 17

 

להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו  נותן השירותבמפורש בין הצדדים כי אסור לסכם מו 

על פי הסכם זה כולן או מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, 

 לכך בכתב ומראש.  רשות מקומיתהאלא אם קבל את הסכמת 

 

 . ויתור והימנעות מפעולה 18

 

רשות הלא יחשבו כוויתור  רשות מקומיתהמחדל מצד כל ויתור, הימנעות מפעולה או  

 על זכויותיה בכתב ומראש.  רשות מקומיתהעל זכויותיה, אלא אם כן ויתרה  מקומית

 

 . שינוי ההסכם 19
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אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או  

 מכללא. 

 

 .  כתובות והודעות 20

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  א.                 

כל הודעה אשר תשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו עפ"י הכתובת דלעיל תחשב  .ב

מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד בעת שעות מעת  48כמתקבלת תוך 

 מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה בעת שיגורה בפקסימיליה.

 

 

 : לראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

___________________                                        ___________________ 

 נותן השירותו                                                                     הרשות המקומית              
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 מכרז מס' 2/19

 מסמך ג')1(

 תמורה

 

 

 זוכה יצורף לאחר בחירת    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/19מכרז מס'  

 (2)ג'מסמך 

 טופס דיווח ניתוחי עיקור וסירוס
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 /219מכרז מס'  

 (3)' גמסמך 

 השירותמפרט 

 

 

 

 מפרט השירות .1

והחזרה של חתולי חוצות במסגרת מבצע משרד -עיקור-חיסון-בדיקה-נוהל לכידהיש לפעול לפי 

 לרבות:( "נוהל משרד החקלאות" –)להלן  01-08החקלאות לתמיכה ברשויות, מס' הוראה 

 

 לכידה

כתובות ומאכילי חתולים מהווטרינר העירוני ובתאום קבלת רשימת    ע"י  לכידת החתולי רחוב .1

 עם מאכילי החתולים באם יש.

 הלכידה תתבצע בציוד לכידה ייעודי  ותיקני אשר  ינוקה ויחוטא אחר כל לכידה. .2

, ברכב החתולים יועברו מייד בסיום לכידתם למרפאה הווטרינרית לצורך עיקורם/סירוסם .3

 .רוניייעודי אשר אושר על ידי הוטרינר העי

 כל חתול )כלוב( יסומן באופן ברור בכתובת הלכידה, תיאור החתול ופרטי מאכיל  החתולים. .4

שעות ובתאום עם מאכיל  24חרת הניתוח ולא יאוחר ממשחרור החתולים יבוצע בבוקר ל .5

 החתולים באם יש.

 החתולים ישוחררו לאחר בדיקת רופא הווטרינר אשר יאשר את שחרורם. .6

 ינוקו ויחוטאו.כלובי הלכידה  .7

 שחרור החתולי רחוב למקום שבו נלכדו. .8

 הנפקת דו"חות חודשיים ממוחשבים, על פי מפרט השו"ט .9

 מסירת הדיווחים הנדרשים לעיריה בהתאם להסכם. .10

 

 עיקור 

 

 . ביצוע הערכה כללית לגבי מצבו הגופני של החתול .1

ק"ג ו/או גיל מוערך של  1ינותחו בעלי חיים שנמצאו בריאים בבדיקה, במשקל אשר עולה על  .2

 חודשיים ומעלה.

 ניתוח עיקור או סירוס וקיטום קצה האוזן .3

במקרה  עקירת שן, קטיעת זנב, תפירת חתך, אנוקליאציהכולל  טיפול רפואי אמבולטורי .4

 בתאום  ובאישור של הווטרינר העירוני במידה וחורג  מהכלול במכרז. - הצורך

 תילוע במידת הצורך - וזריקת אנטיביוטיקה תילוע .5

 .בכל ניתוח כאבים ת משכךזריק  .6

 . יסופק על ידי המחלקה הווטרינרית העירוניתחיסון נגד כלבת בתרכיב אשר יסופק על ידי  .7

 שעות לאחר הניתוח 24 –אשפוז ל  .8

 הנפקת דו"חות חודשיים ממוחשבים, על פי מפרט השו"ט .9

 מסירת הדיווחים הנדרשים לעיריה בהתאם להסכם. .10

 ניתוחים יבוצעו במרפאה ייעודית אשר עומדת בדרישות קל הקורא לעיקורי/סירוסי חתולים .11
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 ועברה ביקורת על ידי הווטרינר העירוני.

 מבצע הניתוחים הינו רופא וטרינר בעל רישיון תקף בישראל לעסוק ברפואה וטרינרית .12

 החתולים יאושר על ידי הווטרינר העירוני.פרוטוקול הרדמת  .13

 

 אופן השירות: .2

 : לכידה 

הגעה למקום על פי תכנית עבודה מהמחלקה הווטרינרית    נותן השירות יגיע למקום בהתאם .1

 ו/או עמותת החתולים

 כלובים, תן השירות יספק את כל כוח האדם והציוד הנדרש לקיום השירות, לרבות: נו .2

 כלי רכב.מלכודות 

 

 עיקור:

 נותן השירות יבצע את העבודה במקום סגור בעל רישוי כדין אשר יכלול : .1

 

 דרכי גישה לרכב .1

חדר ניתוח ייעודי אשר יעמוד בדרישות קל הקורא לעיקור/סירוס . .2

 החקלאות.של משרד 

 חדר לאחסנת הכלובים .3

 אספקת חשמל .4

 אספקת מים זורמים .5

 כלי ניתוח וכלים וציוד מתאים לחיטוי וניקוי כלי הניתוח. .6

 כלי הניתוח יעברו ניקוי וסטרליזציה אחר כל ניתוח. .7

 

נותן השירות יספק את כל כוח האדם והציוד הנדרש לקיום השירות, לרבות: ציוד ותרופות  .2

 הניתוחים וכלובי החסנה.לביצוע 

כל חתול יקבל  מנה אחת של חיסון כנגד כלבת, תרכיב החיסון יסופק על ידי הווטרינר   .3

 העירוני.

נותן השירות יערוך רישום ידני וממוחשב מדויק של החתולי רחוב שלכד, מצבם הרפואי  .4

.  '(2ג)נספח והטיפולים שקיבלו ומועד שחרורם בתום הטיפול, בהתאם לטופס המצורף כ

 הדו"ח החודשי ייערך בקובץ "אקסל" בגיליון נפרד לכל חודש.
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 2/19מכרז מס' 

 (4)' גמסמך 

 אישור עריכת ביטוח

 

 

 

 

 

 לעניין עיקור  אישור עריכת ביטוח

 

 _________________שם המבטח:       

 

 

 

 

 לכב'

 )להלן "העיריה"( ___________

 

 

 א.נ.,

 

 

 

 אישור ביטוח שהוצא עבור _______________________________ הנידון: 

 

 )להלן "נותן השירות"(ח.פ./ת.ז. ____________________  

 

 

  

 

כמפורט להלן, כולל  X-את הפוליסות המסומנות ב עבור נותן השירות ערכנו אנו מאשרים בזה כי

 עיקור, סירוס, חיסון של חתולי רחובלצורך בקשר עם הסכם שנחתם בין נותן השירות לעירייה 

 

 :א. ביטוח חבות מעבידים     

ביטוח חבות מעבידים לביטוח חבות נותן השירות בגין פגיעה גופנית )כולל מחלה( שתגרם 

לעובדיו תוך כדי ועקב עבודתם אצלו, בגבול אחריות של _______________ ש”ח לאירוע 

. הביטוח מכסה את חבותו של נותן 1ש”ח  בסה"כ לתקופת הביטוח השנתית 20,000,000-ו

 
האחריות התקניים המוצעים בכיסוי זה על ידי בביטוח חבות מעבידים גבולות האחריות לא יפחתו מגבולות  1

 חברות ביטוח בישראל.
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השירות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים התשמ"א 

1981. 

כמבוטח עיריההלכלול את  , והכיסוי הורחבהאשכולבביטוח זה בוטלה זכות השיבוב כנגד 

נותן השירות.  כן  כלפי מי מעובדי היא נושאת בחובות כמעבידויטען כי  במידהנוסף, וזאת 

 עבודה, שעות ובעומק, בגובה בדבר חבות הנובעת מעבודות הגבלה בוטלה בפוליסה כל

נוער כחוק. הביטוח כולל  העסקת בדבר וכן ורעלים פתיונות ועובדיהם, משנה קבלני קבלנים,

כתוצאה ביצוע העבודות כהגדרתן לעיל, כולל במפורש חבות בגין אירוע שנגרם בעת ו/או 

 .ההכנות להן

 מספר הפוליסה: ____________תקופת הביטוח: מ __________ עד ______________

 

 

 

 

 : ב. ביטוח חבות כלפי צד שלישי 

כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( על פי כל דין הנוהג בישראל ביטוח חבות נותן השירות )כולל 

השירות, בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כתוצאה מפעילותו של נותן  

כולל מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם בעת ו/או כתוצאה ממתן השירותים, כולל ההכנות 

 להם.

גבול האחריות בביטוח זה הינו ________________ ש”ח לאירוע ו ________________ 

 2ש”ח  בסה"כ לתקופת הביטוח השנתית.

חריות למעשי ולמחדלי נותן כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אעיריהההביטוח הורחב לכלול 

מובהר במפורש כי רכוש השירות בקשר עם העבודות, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת.   

 ייחשב כרכוש צד ג' לפי תנאי הכיסוי.עיריהה

 

חבות הנובעת מבעלי חיים, אש, התפוצצות, בהלה,  ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר

מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, דבר מזיק במאכל מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 

 המוסד לביטוח לאומי.  ובמשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד

 

חבות בגין נזק גוף או רכוש שתגרם כתוצאה מאירוע תאונתי הפוליסה כפופה להבהרה לפיה 

מכלליות האמור גם לפי כלשהו לא תהיה מוחרגת לפי חריג כלשהו בפוליסה, ומבלי לגרוע 

 חריג שענינו אחריות מקצועית.

 

 מספר הפוליסה: ____________תקופת הביטוח: מ __________ עד ______________

 

 ג. ביטוח אחריות מקצועית: 

 
₪  למקרה  2,000,000בביטוח חבות  כלפי צד שלישי גבולות האחריות בפוליסה לא יפחתו מסכום של  2

 ולתקופה.
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ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריות מקצועית לפי כל דין בישראל כלפי כל אדם או גוף 

 משפטי שהוא, הנובעת מפעולתו של נותן השירות כולל בעת מתן השירותים המקצועיים.

 

האחריות בביטוח זה הינו ________________ש”ח  לאירוע ו גבול 

 .3________________ש”ח  בסה"כ לתקופת הביטוח השנתית

 

כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי  עיריהההביטוח הורחב לכלול את 

נותן השירות בקשר עם השירותים המקצועיים, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת, אולם מובהר 

 . האשכולכי הפוליסה לא תעניק כיסוי לתביעות שיוגשו על ידי נותן השירות נגד 

 

וללת הפוליסה את התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו ______________. כמו כן כ

 ההרחבות הבאות:

חדשים לאחר תום תקופת הביטוח המקורית,  6הרחבה בדבר תקופת גילוי מוארכת של 

 בהתאם לנוסח הרחבה זו הנהוג בחברתנו.

 הרחבה בדבר חבות בשל מעשה אי יושר של עובדי נותן השרות.

 הרחבה בדבר חבות בגין אבדן מסמכים.

 

 ______________ תקופת הביטוח: מ __________ עד ______________מספר הפוליסה: 

 

 

 :רכושד. ביטוח  

ביטוח רכוש לכיסוי אבדן או נזק פיזי שייגרם לרכוש המשמש את נותן השירות בעת מתן 

השירותים, בין אם רכוש זה הינו בבעלות נותן השירות ובין אם אשר נותן השירות אחראי 

נזק, על בסיס "אש מורחב" כולל  או אובדן הרכוש המבוטח כנגדלו, בערך כינון מלא של 

 פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים.  

 

 מספר הפוליסה: ____________תקופת הביטוח: מ __________ עד ______________

 

 כל אחת מן הפוליסות המצויינות לעיל כפופה לתנאים הבאים:

 עלדומה אשר נערך  לכל ביטוח והינו קודם Primary)ראשוני )הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח  א. 

נטל הכיסוי  בעיריההזכות להשתתפות מבטחי  כל או עבורה, ואנו מוותרים על עיריההידי 

של חוק חוזה הביטוח  59 הביטוחי והחיוב, ככל שזכות כזו הייתה מוקנית לנו מכוח סעיף

 , או אחרת.1981התשמ"א 

 

יום לפחות  60של   נמסרה לעיריה הודעה  אם אלא יבוטל ולא יצומצם בפוליסה לאהכיסוי  ב. 

 רשום. בדואר כך מראש על

 
 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  1,000,000גבולות האחריות בביטוח אחריות מקצועית לא יפחתו מסכום של  3
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וכל הפועל מטעמה, אולם האמור לא יחול במקרה של כוונת  עיריההבוטלה זכות השיבוב נגד  ג. 

 זדון.

 

ולמילוי החובות רק נותן השירות יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית,   ד.

 המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

 

 בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל.

 

 

 בכבוד רב

 

 חתימה וחותמת: ______________________________ תאריך ______________

  

 

 _________________________________________שם החותם ותפקידו: 

 

 

 

 2/19מכרז מס'  

 (5)' גמסמך 

  בטיחותנספח 

 

 

 הוראות בטיחות עבודה עם בעלי חיים 

 

 תוכן עניינים 

 מבוא . .1

 הוראות בטיחות כלליות . .2

 ציוד מגן אישי . –הוראות בטיחות  .3

 כלי עבודה, ציוד ומתקנים . –הוראות בטיחות  .4

 אחסון אמצעי עבודה . –בטיחות הוראות  .5

 התנהגות עם בעלי חיים . –הוראות בטיחות  .6

 טיפול בבעלי חיים . –הוראות בטיחות  .7

 שינוע בעלי חיים . –הוראות בטיחות  .8

 פסולת רפואית . –הוראות בטיחות  .9

 עבודה עם חומרי הדברה . –הוראות בטיחות  .10
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 ראות גיהות בעבודה עם בעלי חיים הו .11

 

 

 

 . מבוא : 1

 מובאות בזאת לידיעתך הוראות בטיחות וגיהות לעבודה עם בעלי חיים .

הוראות הבטיחות אילו באות להקנות ידע לעובדים ומנהלים כאחד העוסקים 

 בעבודות עם בעלי חיים לצורך מניעת תאונות ושמירה על היגיינה אישית .

 ים רבים : עבודה עם בעלי חיים מטבע הדברים מסוכנת וכרוכה בסיכונ

י, מטפל בחיות , נותן השירות, פקח נותן השירותעובד הבא במגע עם בעלי חיים ) 

 מטפל בפינות חי ( , מתמודד מידי יום עם סיכונים שונים המאופיינים לעבודתו כגון : 

 פגיעות פיזיות מבעלי חיים . •

 הדבקות במחלות מבעלי חיים נגועים . •

 חשיפה לחומרים כימיים . •

 מאמצעים פיסיים העלולים לגרום לנזקים בריאותיים  •

 ועוד . •

 

הוראות הבטיחות המובאות להלן, אינן מכסות את כל המצבים המסוכנים בעבודה 

 עם בעלי חיים ואינן באות לגרוע מהוראות כל דין .

נדרש מכל עובד במצבים מסוימים, להפעיל שיקול דעת ולנקוט בפעולות זהירות 

 ו שומר נפשו " .בבחינת "נוצר דרכ

 זכור תמיד כי בטיחות זו דרך חיים הנתונה לבחירתך .

על מנת שתפיק את התועלת המצופה מהוראות אלו, למד ושנן את הוראות הבטיחות 

 , והכי חשוב למען שלומך ובריאותך עבוד על פיהן .

 

 . כללי : 2

 לא יבוא עובד במגע עם בעלי חיים בטרם קיבל הדרכה מתאימה . 2.1 

 לא יטפל ולא ישגיח עובד על בעלי חיים ללא הכשרה מתאימה . 2.2 

רפואית ע"י רופא תעסוקתי נבדק לא יחל עובד במגע עם בעלי חיים אם טרם  2.3 

 העסקתו .                 אשר אישר 

לא יבוא עובד במגע עם בעלי חיים בטרם קיבל את החיסונים ע"פ דרישת  2.4 

 ל הצוות להיות מחוסן כנגד כלבת בעת מתן השירות.על כ הרשויות המוסמכות .

 ובכפוף להוראות כל דין . נותן השירותהמתת בעלי חיים מותרת אך ורק לו 2.5 

העירוני ידאג לרענן את העובדים הבאים במגע עם בעלי חיים  נותן השירותהו 2.6 

והגיהות אלו לפחות אחת לשנה, ויעדכנם בהוראות               בהוראות הבטיחות 

 לעבודה כפי שיפורסמו מעת לעת .        והנחיות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות 

או הוראות בטיחות /הוראות הבטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראת החוק ו 2.7 

 המקובלות בעירייה ו/או דרישות רשויות מוסמכות אחרות .                   האחרות 
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 . ציוד מגן אישי : 3

 כל שימוש בציוד מגן אישי יש תחילה לבדוק את תקינותו . 3.1 

 . השתמש במגפי בטיחות בעת הצורך . נעל נעלי בטיחות בעבודה  3.2 

 אימות לסוג העבודה ודאג להחליפן בעת הצורך .השתמש בכפפות מת 3.3 

 בעת עבודה עם חומרי חיטוי יש ללבוש כפפות מתאימות ולהרכיב משקפי מגן . 3.4 

בעת ריסוס או שימוש בחומרי הדברה יש להצטייד בביגוד מלא ובמסכת פנים +  3.5 

 פילטר מתאים .

 ם נגועים או מתים .השתמש במסכה + מסנן חלקיקים בעת עבודה עם בעלי חיי 3.6 

בעבודות שקיימת בהם סכנת חדירה של חלקיקי אבק , אסבסט , טיפות  3.7 

 ואירוסלים חובה להרכיב משקפי מגן .               כימיקלים , ערפל 

 לבש חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים ארוכים . 3.8 

 .השרוןעיריהרצוי כי על בגדי הלוכדים יצויין כי הם בפעילות עבור 

אם הנך עובד בכביש , אי תנועה או בשוליהם לבש ביגוד מחזיר אור הן ביום והן  3.9 

 בלילה 

אם הינך חשוף לשמש , חבוש כובע מצחייה , הרכב משקפי שמש ומרח קרם  3.10 

הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת          הגנה על העור ) אין 

 אחר (.שימוש בציוד מגן אישי 

 וודא שרכב העבודה יצויד תמיד בפרטים הבאים :  3.11 

 ציוד המגן הדרוש כאמור לביצוע העבודה . 3.11.1  

 ערכת עזרה ראשונה . 3.11.2  

 מטף כיבוי אש . 3.11.3  

 מיכל ובו מים . 3.11.4  

 

 

 מיכלים לאיסוף פסולת . 3.11.5  

 שקיות ניילון . 3.11.6  

 וד אישי חייב : עובד שקיבל צי 3.12 

 להשתמש בו בהתאם לייעודו . 3.12.1   

 להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו . 3.12.2   

 להחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו . 3.12.3   

מנהל האגף / מחלקה / יחידה או מנהל עבודה יספק לעובד ציוד נקי , וידאג  3.13 

 הציוד ותחזוקתו .          לשגרה של ניקיון 

הציוד יוחזק במקום המבטיח את תקינותו וניקיונו, שלא בתנאי חום, יובש ,  3.14 

 וגזים.                לחות , אבק 

 שה בו שימוש בהתאם להוראות היצרן .הציוד יישמר , יתוחזק וייע 3.15 

אין להעביר ציוד מגו אישי כגון : משקפי מגן, מגן פנים, מסיכה, כפפות , קסדה  3.16 

מגפי בטיחות נעלי בטיחות שהיו בשימושו של עובד אחד לעובד               , אוזניות , 

 וחיטוי נאותים .          אחר , אלא אם כן עברו ניקוי 

 ר כל שימוש בציוד מגן יש לנקות אותו .לאח 3.17 
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 . כלי עבודה , ציוד ומתקנים : 4

מתקני החשמל יהיו מוארקים ותימנע גישה של בעלי החיים אליהם . המתקנים  4.1 

 ע"י חשמלאי בודק .       ייבדקו ויאושרו 

 אין להשאיר חוטי חשמל גלויים או כאלה שאינם עמידים בפני כרסום . 4.2 

 ר לחמם כלוב בגוף חימום גלוי ובלהבה גלויה .אסו 4.3 

 חשמלי בקרבת מים .  –הימנע משימוש בציוד מכני  4.4 

 המתקנים, הציוד, דרכי הגישה והשבילים יהיו נקיים ובמצב תקין . 4.5 

 אין לאפשר גישה של מבקרים אל הציוד או אל כלי העבודה . 4.6 

 

 . אחסון אמצעי עבודה : 5

מחוץ למקום העבודה תרכיבים, ציוד, כלים, בגדי עבודה ואמצעי אין לאחסן  5.1 

 לאחר שימוש .               הגנה אישיים 

יות , חומרי חיטוי , חיסונים וכד' יאוחסנו במקרר ייעודי נותן השירותתרופות  5.2 

 נעול .

מוצרי מזון של עובדי האגף / מחלקה / יחידה יאוחסנו במקררים נפרדים  5.3 

 חיסון וכד' .           מתרופות, תרכיבי 

   

יש לוודא שהמחט במזרק שלא בהפעלה יהיה סגור במכסה פלסטי למניעת   5.5 

 להעביר את המזרק עם מחט פתוחה .         דקירה עצמית. אין 

 יותר ממזרק אחד עם מחט פתוחה . אסור להחזיק ביד 5.6 

מומלץ להשתמש במזרקים אוטומטיים כדי להבטיח מרחק בטוח בין העובד  5.7 

 לבין בעל החיים .

ציוד רב שימושי כגון מזרקים , מחטים, יש לחטא באמצעות אוטוקלב או בתוך  5.8 

 מתאימה .         תמיסת חיטוי 

 

 . התנהגות עם בעלי חיים : 6

 התנהג בכבוד אל בעלי החיים וטפל בהם היטב . 6.1 

הימנע מפעולות שיש בהם כדי להבהיל את בעלי החיים, להתגרות או להתעלל  6.2 

 בהם .

הרחק ילדים ומבקרים מאזור מגורי בעלי החיים ושטח העבודה והשגח על  6.3 

 הביקור .             תנועתם במהלך 

להפנות את הגב לבעלי החיים . שמור על קשר עין עם  אין להישען על הכלובים או 6.4 

 בעלי החיים .

 נהג בזהירות יתרה בקרבת בעלי חיים כשהמון מסביבם . 6.5 

 היה זהיר מתנועות , בעיטות , הפרשות , ארס, נשיכות , נגיחות וכו' . 6.6 

ת התרחק מבעלי חיים מפוחדים , פצועים, חולים או מתנהגים בצורה לא שגרתי 6.7 

. 

. אם נתקלת בהתנהגות לא שגרתית  נותן השירותהטיפול בהם יעשה באמצעות        

 . נותן השירותעליך לדווח מיד על כך לו         של בעל חיים, חובה 
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 . טיפול בבעלי חיים : 7

 . נותן השירותהטיפולים בבעלי חיים חייבים להיות בפיקוח בהנחיתו של  7.1 

לפני הכניסה לכלובים וביתנים יש לוודא כי כל החיות במקומן וכן הרשתות  7.2 

 והדלתות נעולות .

לפני הטיפול ובסופו יש לוודא שכל המנעולים במקומם, הדלתות נעולות ואף בעל  7.3 

 שאינו אמור להיות .       חי אינו במקום 

 סגורה .לפני פתיחת דלת פנימית יש לוודא שהדלת החיצונית  7.4 

ית יש לנקוט בפעולת כגון : ריסון בעלי החיים, נותן השירותטרם ביצוע פעולות  7.5 

 למניעת תזוזה והפרדת בעלי חיים כמתחייב .             שימוש באמצעים 

 

במידה וימצא חתול אשר מצבו הבריאות עלול לסכן את שלומו במידה וינותח, יש ליצור קשר  7.6

 י וינותח לאחר החלמתו.ירותנותן השעם השירות הו

 נותן השירותבמקרה של תמותה יש לדווח על האירוע באמצעות הטפסי דווח, לעדכן את הו .7.7 

 העירוני ולפנות את הגופה על פי החוק.

 

תברואיים ולפני ואחרי הניתוח יעשה בתנאים  חתולי רחובאשפוז ה 7.8

יוחזקו לפני ואחרי הניתוח בכלובים  חתולי רחובבמתקן יעודי סגור וממוזג.הנאותים,

  נפרדים, עם חציצה בין כלוב לכלוב.

 

 . שינוע בעלי חיים : 8

 בעת שינוע ידני הקפד על כללי הרמה נכונה ואל תהסס לקבל עזרה בעת הצורך . 8.2

 העירוני . נותן השירותהובלת בעלי חיים תיעשה ע"פ הנחיות מקדימות מאת הו 8.3 

 . ע"י הוטרינר העירוניההובלה תתבצע ברכב שאושר לכך  8.4 

 

בנוסף, במידה והארגזים מועמסים ברכב "בקומות", יש לפרוש שמיכה בין כל 

בעלי החיים קומה וגם מעל הקומה העליונה.) לשם מניעת נזילת הפרשות על 

 המוחזקים(

 הובלת בעל חיים על גבי רכב תיעשה בכלובים מתאימים וע"פ דרישות א.   8.5

 החוק .  

יש להימנע  -יש לוודא חיטוי של הכלובים לפני הכנסת בעל חיים חדש אליהם . ג

 ומיד לוכדים אחרים לאותם כלובים. חתולי רחובמשחררים ממצב  בו  

 

אין להשתמש בחומרים המכילים אקונומיקה על המלכודות מבלי לבצע שטיפה  .ד

 יסודית לאחר מכן.
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ולא באמצעים  חתולי רחוביש ללכוד באמצעות מלכודות יעודיות לצורך לכידת  .ה

 מאולתרים

 

שמור יש ל -שנלכדו סגורים בכלוב בתוך רכב סגור חתולי רחובאין להשאיר  .ו

 במקום מאוורר בעל תנאי סביבה נעימים

 

הכלובים לא יוחזקו האחד על גבי השני. במקרה של הסעת הכלובים ברכב, זה  .ז

על גבי זה, תעשה חציצה באמצעות שמיכה בין כל קומה וגם מעל הקומה 

 העליונה.

 

 

 . פסולת רפואית : 9

 פינוי פסולת רפואית יבוצע אך ורק באמצעות חברה מוסמכת . 9.1 

פסולת רפואית כגון : כפפות, מזרקים, מחטים, ושאריות יאוחסנו ברכב בשקיות  9.2 

 במיכלים פלסטיים המיועדים לכך אשר יסומנו בהתאם .              ניילון או 

 יש לפנות רקמות ביולוגיות כמקובל על פי החוק  9.3 

 

 סולת רפואית, מזרקים ללא השגחה .אין להשאיר פ 9.4 

 

 . הוראות גיהות בעבודה עם בעלי חיים : 11

בעלי החיים והעובדים הבאים עימם במגע יחוסנו ע"פ דרישות החוק , הנחיות  11.1 

 ים .נותן השירותו/או השירותים הו         משרד הבריאות 

במהלך העבודה הימנע ממגע ישיר עם בעלי חיים , פסולת רפואית , חומרים ,  11.2 

 נוזלים או אבק .

 אין להיחשף לבעל חיים חולה או שבודד . 11.3 

במידה וחתול ישרוט/ ינשך את אחד מעובדי הצוות, על העובד לדווח מיידית  .11.4 

ול, על העובד לגשת ללשכת י ולממונה  עליו, לבודד את החתנותן השירותלשירות הו

הבריאות לצורך דיווח האירוע וקבלת טיפול רפואי מוסמך מיידי ואין לשחרר את 

 ינותן השירותהחתול עד קבלת אישור מהשירות הו

 נותן השירותאת בעל החיים הפוגע יש לבודד בכלוב מיוחד ולהתייעץ עם הו 11.5 

 העירוני להמשך טיפול .

 השתמש בכפפות מגן . 11.6 

 מקום בעלי החיים יהיה נקי. יש לשמור על ניקיון בעלי החיים . 11.7 

כלים המשמשים להאכלת בעלי חיים יש לשטוף ולהחזיר למקומם בתום  11.8 

 השימוש.

 אין לאכול ולשתות באזור העבודה . 11.9 

 שטוף את ידיך במים ובסבון :  11.10 

 לאחר סיום עבודתך בשטח . 11.10.1  
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 אחר מגע עם כלים .ל 11.10.2  

 לפני אכילה . 11.10.3  

 ביציאה משירותים . 11.10.4  

 יש לנקות כלים וציוד מגן אישי לאחר השימוש בהם ולפני אחסונם . 11.11 

 לשטוף את הידיים היטב במים ובסבון . 11.12 

 ייבוש הידיים ייעשה באמצעות מגבות חד פעמיות או זרם אוויר חם .            

 בגמר העבודה , העובד יתקלח ויחליף את בגדיו . 11.13 

ניקוי וחיטוי נעלי עבודה או מגפיים יבוצע ע"י העובד בתום יום העבודה  11.14 

        בחומר חיטוי 

 מתאים .           

עודי במחלקה טרם כביסה . אין יבגדי עבודה מזוהמים יאוחסנו במקום י 11.15 

 להוציא בגדי עבודה 

 או כלים מזוהמים אל מחוץ למחלקה ) מקום העבודה( .            

 מדי יום.חובה לנקות ולחטא את רכב העבודה  11.16 

 היה ערני למצבך הבריאותי ופנה לרופא כאשר הינך מגלה סימפטומים כגון : 11.17 

 שלשולים

 ן , חום , הקאות, גירויי עור ועוד ., כאבי בט           

  

 נותן השירותחתימת  – 2נספח 

 

 כתב התחייבות

 

   עובד ב            אני הח"מ 

 תפקיד         ת.ז.   שם העובד          

 

 אני מצהיר בזאת כדלקמן :

     

ידי הפרתן  כולן  -אני מבין את תוכן ההוראות ומתחייב לפעול בהתאם לאמור בהן , ידוע לי כי על

או חלקן , אני מסכן את בריאותי ועושה זאת בניגוד להוראות הממונים עלי , ועל אחריותי 

 הבלעדית בלבד. 

 

  

 

 

                                   

 תאריך            נותן השירותחתימת    
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 2/19מכרז מס'  

 (6)' גמסמך 

 נוהל משרד החקלאות

 

 

 pdf הנוהל מצורף ב
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 2/19מכרז מס' 

 (7)' גמסמך 

 ערבות

 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד

 רשות מקומית_____________

 

 א.ג.נ,

 כתב ערבותהנדון: 

 

  2/19 מכרז מס' הסכם מבקשר ל( "המבקש" -להלן ) ______________ח.פ.   על פי בקשת 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול 

 .(ש"ח" __________"במילים: )₪  _______מסך ההתקשרות  5%לסילוק כל סכום עד 

יום מיום דרישתכם הראשונה   10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  

, _______ הרשות המקומיתבכתב שתגיע אלינו, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה על ידי 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

ה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה הסכום תחיל

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך 

 הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

לנו לא יאוחר מהמועד  וכל דרישה על פיה צריכה להמסר ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 הנ״ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

   תאריך:

 בנק :

 

 

 

 

 

 

 

 

 


