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 מסמך א'                                                                                                     

 
 הזמנה להציע הצעות

 
( מתכבדת בזאת לפנות  "הרשות"ו/או  "המזמינה"    ו/או"העירייה  עיריית באר יעקב )להלן גם:   .1

, עיקור, סירוס, וחיסון חתולי רחוב  עלי חייםלכידת ב באופן פומבי, ולבקש הצעות למתן שירותי  
המכרז   במסמכי  המפורטים  ולהנחיות  לדרישות  לתנאים,  בהתאם  יעקב,  באר  העיר  בתחום 

 (.  "השירותים ו/או העבודות"וביתר תנאי מכרז זה, על נספחיו )להלן גם: 
 

 / y.org.il/bids-https://www.bניתן לעיין במסמכי המכרז באתר הבית של העירייה בכתובת:   .2
 
, הממוקמת בקניון  ה, באמצעות מחלקת הגביי9.3.23את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום   .3

, באר יעקב. לשם רכישת החוברת, יש לפנות אל מחלקת  2, בקומה  17באר יעקב, ברחוב שא נס  
 . 08-9785430הגבייה בטלפון 

 הנוסח המחייב של המכרז הוא כמופיע באתר העירייה בלבד. 

  לא יוחזרו   ₪(, אשר  שלוש מאות במילים:  )  ₪  300של  חוברת המכרז תימכר תמורת תשלום בסך   .4
בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. רכישת מסמכי המכרז, כאמור 

 ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז ולהגשת הצעה.    חובהלעיל, הינה 
 

מיום   .5 יאוחר  לא  עד  הבהרה  בקשות  ו/או  שאלות  לשלוח  מנהלת    15.3.23ניתן  מחלקת  לידי 
. באחריות  y.org.il-hadasg@bבד, בדוא"ל:  הדס גלר, בכתב בלעו"ד  התקשרויות,  מכרזים ו

אין  -שאלות שלא נענו משמע    .08-9785333הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן בטלפון  
יות המציעים להתעדכן  . באחר אתר העירונישינוי בתנאי המכרז. השאלות והתשובות יפורסמו ב

 בפרסום זה ובכל פרסום נוסף בקשר עם המכרז.  
 

    במכרז זה לא ייערך כנס מציעים. .6
 

  06/23"מכרז מס'  על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה במעטפה סגורה עליה יירשם:   .7
 למתן שירותי לכידת בע"ח, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב ".  

 
, באר יעקב, בלשכת מנכ"ל,  2ההצעה תוגש במסירה ידנית לתיבת המכרזים ברח' ז'בוטינסקי   .8

   .בדיוק  14:00בשעה   29.3.23מיום עד לא יאוחר 
הוא, לא  לעיל, מכל טעם ש יםהנקוב והשעה הצעה שתישלח בכל דרך אחרת ו/או לאחר המועד 

 תוכנס לתיבת המכרזים ולא תידון בפני וועדת המכרזים. 
 

 המינים כאחד. 2-הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסות ל  .9
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 : סיכום לוח הזמנים של המכרז .10
 

 הערות  מועד ושעה  התהליך  # 
באתר   1 במכרז  לעיין  ניתן 

 הרשות
  9.3.23החל מיום 

 ₪  300עלות רכישה:  9.3.23החל מיום  חוברת המכרז מכירת  2
החוברת   *רכישת 
ותנאי  חובה  הינה 

 להשתתפות במכרז
 אין אין כנס מציעים 3
מועד אחרון להגשת שאלות   4

 הבהרה למכרז
 בכתב בלבד  15.3.23עד ליום 

 לכתובת דוא"ל: 
y.org.il-hadasg@b 

מטעם   5 תשובות  מתן  מועד 
לשאלות  הרשות 

 הבהרה 

והתשובות  21.3.23ביום  השאלות 
באתר   יפורסמו 
של  האינטרנט 
שיקול   לפי  העירייה, 

  דעתה.
על המשתתפים לעקוב 

 באתר 
הצעות מועד אחרון להגשת   6

 במכרז 
ליום   בשעה    29.3.23עד 

 ! בדיוק 14:00
אחרי   שתוגשנה  הצעות 
לא  הנקוב  המועד 
לתיבת  תוכנסנה 
תדונה   ולא  המכרזים 

 . כלל

אישית  במסירה  הגשה 
העירייה לשכת - בבניין 

מנכ"ל, ברח' ז'בוטינסקי  
 , באר יעקב2

 אין ערבות תאריך תוקף ערבות מכרז:  7
 

 אין ערבות

 
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות  -הרשות תהא רשאית, בכל עת ועל מובהר בזאת, כי 

את המועדים הנקובים בטבלה. הודעה על דחייה תתפרסם באתר האינטרנט של הרשות. על  
באתר  למכרז  בקשר  המתפרסמות  ההודעות  אחר  לעקוב  החובה  חלה  במכרז  המתעניינים 

יית באר יעקב, אם וככל שיקבעו, יחולו  ידי עיר -ולהתעדכן. על המועדים החדשים, שיקבעו על
 כל ההוראות שחלו על המועדים הקודמים להם, אלא אם נקבע אחרת בכתב מפורשות.

 
 

 בברכה,
 

 ניסים גוזלן, ראש העירייה 

 עיריית באר יעקב         
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פרט   אחר  שימוש  בהם  לעשות  מוחלט  איסור  וחל  העירייה  רכוש  הינם  המסמכים 

 להשתתפות במכרז.  
 

 

  

 מסמכי המכרז כוללים:
 

 הזמנה להציע הצעות.  מסמך א': .1
 

 הוראות ותנאי המכרז. מסמך ב': .2
 נספח א': פרטים כלליים של המציע. 

 נספח ב': פירוט ניסיון וממליצים.
 נספח ג': בוטל. 

 נספח ד': תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
 נספח ה': הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה. 

 קודמות.נספח ו': הצהרה בדבר העדר הרשעות 
 מסוימים.  מין במוסדות עברייני של העסקה  נספח ז': תצהיר לעניין מניעת

 ; בוטלנספח ח': 
 נספח ט': תצהיר בדבר העדר תיאום; 

 
 הצהרת המציע;  מסמך ג': .3

 
 הסכם; מסמך ד': .4

 נספח א': מסמך הצעת מחירים;
 נספח ב': טפסי דיווח חודשי;

 הווטרינרית;נספח ג':  תנאי המרפאה 
 ; בוטלנספח ד': 

 נספח ה': אישור בדבר קיום ביטוחים;
 נספח ו': תצהיר הזמנות עבודה;

 נספח ז': הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות. 
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 אישור קבלת מסמכי המכרז 

 

המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם  
 ואת כל ההתחייבויות המפורטות בהם: 

 

 שם רוכש/ת חוברת המכרז: _________________________________________  

 

________________________________________  כתובת פיסית של הרוכש/ת:
_____________________________________________________________ 

 

 תאריך רכישת המכרז: _____/___/___ שעה: ________________ 

 

מל ת.ז. שם  מס'   _____________________ המכרז:    מקבל  של  ת.ז.  ומס'  א 
 ___________ 

 
 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
 
 

 שם:  _________________
 

 תפקיד: _______________
 ____-טלפון:  __________ 

 
 ____ - טלפון נייד: ___________

 
 __________________________@_______________ כתובת אימייל :  

 
 ____ -מספר פקס: ___________ 

 
 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : __________________  

 
 ____ -מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ___________

 
 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 

 

      
 חתימה: __________          
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 מסמך ב' 

 הוראות ותנאי המכרז  
 מהות המכרז 

 
( מתכבדת בזאת "הרשות"ו/או  "המזמינה"    ו/או"העירייה"  עיריית באר יעקב )להלן גם:   .1

לכידת בע"ח, עיקור, סירוס, וחיסון חתולי רחוב,    שירותי   מחיר עבורלפנות לבקש הצעות  
בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז וביתר תנאי מכרז זה, על  

 (.  "העבודות" ו/או"השירותים" נספחיו )להלן גם: 
 

  מכרז זה הינו מכרז מסגרת למתן שירותים עבור השירות הווטרינרי בעירייה.   .2
צעה לכל הפרקים ו/או לחלקם  לפי תחום עיסוקו ומומחיותו, ובתנאי  מציע רשאי להגיש ה

   פרק בגינו מוגשת ההצעה.  בכלשהמציע עומד בכל תנאי הכשירות שנקבעו 
 . חובה להגיש הצעה לכל הפרקים הנדרשים אין

 להלן השירותים הנדרשים לפי פרקים:
 

 עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב.: פרק א'
  עיקורים, סירוסים וחיסון חתולי רחוב.    400-בתחומה כ העירייה ביצעה   2022בשנת 

 
 : לכידת כלבים וחתולים.פרק ב'
כ    2022בשנת   בתחומה  ביצעה  יתחייב    120-העירייה  וחתולים. המציע  כלבים  של  לכידות 

רישת  החיים תוך מניעת סבל, ולהעבירם לכלביה או לטיפול רפואי, לפי ד-ללכוד את בעלי 
  הווטרינרית הרשותית. 

  
 : לכידת בהמות )סוסים, חמורים(.פרק ג'
בע"ח  לכידות של סוסים וחמורים. המציע יתחייב ללכוד את    6-העירייה ביצעה כ    2022בשנת  

 ולהעבירם למתקן מוגן או למקום אחר, לפי דרישת הווטרינרית הרשותית. 
 

 : לכידת נחשים.  פרק ד'
לכידות של נחשים. המציע יתחייב לשחרר את הנחש לאחר    40-העירייה ביצעה כ  2022בשנת  

 הלכידה במקום שאינו מסכן את הציבור.  
 

המכרז,   .3 נשוא  השירותים  באספקת  בלעדיות  מוקנית  לא  הזוכה  לספק  כי  ומודגש,  מובהר 
בהליכים   לנקוט  ו/או  ו/או באמצעות אחר  בעצמה  השירותים  את  לבצע  והעירייה רשאית 

 פים לבחירת ספק/ים, בהתאם לשיקול דעתה, צרכיה, תקציבה ובכפוף  לכל דין.  נוס
 

ו/או בכלל. הזמנות   .4 עבודות מינימאלי  כי העירייה אינה מתחייבת להיקף  ומודגש,  מובהר 
העבודה יוצאו לספק/ים הזוכים, מעת לעת, בהתאם לצרכי העיריה, תקציבה ושיקול דעתה.  

ה ו/או דרישה כלפי העירייה בקשר עם היקף העבודות  לספק לא תהא כל טענה ו/או תלונ
 שיוצא אל הפועל מכוח מכרז מסגרת זה.  

 
מקנה לספק התחייבות כספית    ואינו מובהר ומודגש, כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת בלבד,   .5

הזמנות עבודה שתפיק העירייה.    פי-על ספציפית מאת העירייה לתשלום בעד שירותים אלא  
השירות,  למתן  החתימה    תנאי  מורשיי  בידי  ובכתב  מראש  חתומות  עבודה  הזמנות  קבלת 
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שלה. בהתאם להזמנות העבודה ולתקצוב יסופקו השירותים  לפי מחירי המכרז לאחר הנחה  
 ידי המציע הזוכה.  - כפי שניתנה על

 
מובהר ומודגש בזאת לספק/ים, כי ספק אינו רשאי לתת שירות לעירייה טרם קבלת הזמנת   .6

ידי מורשיי החתימה של העירייה )ראש עיר, גזברית( מראש ובכתב, ואין -חתומה על עבודה  
זה משנה אם גורם עירוני ביקש אחרת. ספק שייתן שירותים ללא הזמנת עבודה, כאמור, 
יידע כי תרם תרומה לעירייה,  ולא יקבל תמורה עבור השירות ו/או העבודה, ולא יהא רשאי  

ו/או תביעה כלפי העירייה בגין אספקת שירות ללא הזמנת  להעלות כל טענה ו/או תלונה  
 עבודה כתובה.

 
 תקופת ההתקשרות  

 
7.  

ידי מורשיי  -חודשים, החל ממועד חתימת ההסכם על  24תקופת ההתקשרות הינה למשך   .א
 (. "תקופת ההסכם" - החתימה של העירייה )להלן

 
 3  -לעירייה, ולה בלבד, שמורה האפשרות )האופציה( להאריך את תקופת ההתקשרות, ב .ב

חודשים,   12חודשים, כולם או חלקם, או בתקופה העולה על    12תקופות נוספות, בנות  
חודשים   60פי שיקול דעת העירייה, באופן שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על  -על

רייה מסרה הודעה בכתב לספק בדבר הארכת (, ובלבד שהעי"תקופות ההארכה"  -)להלן  
ימים לפחות לפני תום תקופת ההסכם ו/או תום תקופת ההארכה, כולה או    30החוזה  

 פי העניין.  -חלקה, על
 

האריכה העירייה את תקופת ההסכם ו/או את תקופות ההארכה, יחולו יתר תנאי מסמכי   .ג
 המכרז על תקופת הארכה בשינויים המחויבים. 

 
 תנאי סף  

 
רשאי להשתתף במכרז מציע יחיד או תאגיד הרשום במרשם המתאים בישראל, העומד בכל   .8

 תנאי הסף, כדלהלן: 
 

 )דרישות סף כלליות(: כללי
המציע בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים   .א

 .  1976  –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 המציע בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.  .ב
 

 ס וחיסון חתולי רחובפרק א': תנאים מיוחדים למציעים שירותים בתחום עיקור, סירו (1

  י השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן שירות   3-המציע בעל ניסיון מוכח ב  .א
 שתי רשויות מקומיות לפחות.  ל עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב

 
המציע או אחד מעובדיו הוא רופא וטרינר מוסמך לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל;   .ב

  
 ;להוכחת תנאי זה המציע יצרף תצלום רישיון כאמור
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הווטרינר המועסק על .ג ו/או ברשות  כל  - ברשות המציע  על  העונה  ידי המציע מרפאה 

 לחוזה.  בנספח ג' התנאים המפורטים 
 

 פרק ב': תנאים מיוחדים למציעים שירותים בתחום לכידת כלבים וחתולים   (2

שירותי  השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן   3- המציע בעל ניסיון מוכח ב .א
 לשתי רשויות מקומיות לפחות.   ליםלכידת כלבים וחתו

 
 לרשות המציע רכב ייעודי וכן ציוד המתאים ללכידה.  .ב

 
 פרק ג': תנאים מיוחדים ללכידת בהמות )סוסים, חמורים(  (3

שירותי  השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן   3- המציע בעל ניסיון מוכח ב .א
 לרשות מקומית אחת לפחות.   לכידת בהמות

 
 לרשות המציע רכב ייעודי וכן ציוד המתאים ללכידה.  .ב

 פרק ד': תנאים מיוחדים ללכידת נחשים  (4

  יבמתן שירותהשנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה   3- המציע בעל ניסיון מוכח ב .א
 לכידת נחשים לשתי רשויות מקומיות לפחות.  

 
  המציע הינו לוכד נחשים מוסמך. .ב

 להוכחת תנאי זה יש לצרף תעודת לוכד נחשים. 
 

 המציע חייב להיות בעל הציוד המתאים לצורך עבודה זו. .ג
 

 מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה 
 
9.  

על המציע לצרף למסמכי המכרז, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז, את המסמכים  
 הבאים:  

 
 הצעת המציע כשהיא חתומה על ידי מורשיי החתימה של המציע.  .א
אם המציע הוא תאגיד )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף   .ב

 את המסמכים הבאים: 
 ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות. ( צילום תעודת  1)
( אישור עו"ד התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי  2)

התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, וכי הצעת התאגיד  
התאגיד   את  ולחייב  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים  ע"י  חתומה 

המכר מסמכי  על  נשוא  בחתימתם  השירותים  מתן  וכן  במכרז  ההשתתפות  וכי  ז 
 המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד. 

 (  נסח חברות עדכני מרשם החברות )פירוט בעלי המניות והדירקטורים(. 3)
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בשם    – ( אישור מורשיי חתימה  4) לשמות האנשים המוסמכים לחתום  עו"ד  אישור 
 התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. 

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. (  5)
המס   .ג מרשות  מורשה  עוסק  תעודת  לצרף  עליו  מורשה  עוסק  הוא  המציע  אם 

 הרלוונטית.  
פירוט הניסיון המקצועי בתצהיר נספח ב' למסמך ב' וציון פרטי קשר של וטרינריים   .ד

 רשותיים לבירורים נוספים.
 אישורי ניהול פנקסי חשבונות ומיסוי כדין.   .ה
)ככל שפורסמו(, כאשר הם  שאלות ותשובות   .ו הבהרה, כפי שפורסמו באתר העירייה 

 חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד;  
אישור עו"ד של המציע בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו בעבירות העלולות   .ז

זיוף,   מרמה,  עברות  כגון:  זה,  מכרז  נשוא  ההתקשרות  בתנאי  עמידתם  על  להשפיע 
 גניבה וכו'.

ים ומאומתים ע"י עו"ד )העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום,  תצהירים חתומ .ח
 העדר קירבה לעובד או נבחר ציבור, העדר הרשעות פליליות(.

 שם המציע.  -קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על .ט
 כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז חתום.    .י
 

 :  לפרק א'
אישור כי המציע או אחד מעובדיו הוא רופא וטרינר מוסמך לעסוק ברפואה וטרינרית  .יא

 . המציע יצרף תצלום הרישיון כאמור –בישראל 
 תצהיר בדבר החזקת מרפאה העונה על דרישות בנספח ג' לחוזה.  .יב

 :  לפרק ב'
 תצהיר בדבר החזקת רכב ייעודי וציוד מתאים ללכידה.  . יג

 : לפרק ג'
 כב ייעודי וציוד מתאים ללכידה. תצהיר בדבר החזקת ר .יד

 :  לפרק ד'    
 תעודת לוכד נחשים מוסמך.  .טו

 
 תצהיר בדבר החזקת רכב ייעודי וציוד מתאים ללכידה.  .טז

 
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף, כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות   .10

במשותף   הצעות  להגיש  )אין  ההצעה  את  מגישה  אשר  אישיות  - עלהמשפטית  מספר  ידי 
משפטיות(. הגשת אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת מזו של  

 המציע עלולה להביא לפסילת ההצעה. 
עלולה   חלקם  ו/או  לעיל  המפורטים  והאישורים  המסמכים  כל  אליה  יצורפו  שלא  הצעה 

 מכרזים.  להיפסל ע"י ועדת
לפי שיקול דעתה   לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות,  מבלי לגרוע מכלליות האמור 

מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להבהיר ו/או להשלים     הבלעדי, לדרוש  
פרטים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין היתר לצורך בחינת  

 מו בתנאי הסף שפורטו לעיל. עמידתו של המציע ו/או מי מטע
 

 הכרת שטחי העירייה, סביבתם ותנאי העבודה 
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על המציע לסייר בשטחי העיר לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי הגישה אליהם, את  .11
תנאיהם, את סביבתם וכן את תנאי העבודה. כן על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בורים  

 את כל מסמכי המכרז/החוזה.  
 

 הצהרות המציע 
 

12.  
פרטי  .א שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

ברמה   ציוד  הכישורים,  הידע,  כל  את  לו  יש  וכי  לו,  ונהירים  ידועים  המכרז/החוזה 
את   לבצע  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  וכי  המקצועיות,  היכולות  ומלוא  גבוהה, 

 העבודות נשוא המכרז.  
 

בדבר .ב טענה  מפרטי    כל  כלשהם  לפרטים  או  כלשהו  לפרט  בקשר  הבנה  אי  או  טעות 
 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  -המכרז 

 
 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 
13.  

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. .א
 

המכרז ו/או כל בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי  .ב
 הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית הרשות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי: 

 לפסול את מסמכי המכרז.  (1
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.  (2
 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. (3
שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר  לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד   (4

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
 

ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של הרשות,  .ג
 בכפוף לדין. 

 
 הבהרות 

 
14.  

ו/או אי התאמות ו/או חוסר    15.3.23עד ליום   .א יודיע המציע על כל סתירות, שגיאות 
בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או  
פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז ו/או הנוגע לתנאי המכרז ו/או  לשירותים 

 נשוא המכרז. 
 

קובץ   .ב גבי  על  בלבד,  בכתב  להפנות  ניתן  הבהרה  כדוגמת   WORDשאלות  בטבלה 
המועד   y.org.il-hadasg@b הטבלה להלן. את השאלות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת  

טלת האחריות לוודא את קבלת על המציע מו  15.3.23אחרון להגשת שאלות הינו ביום  
 :  08-9785333פנייתו באמצעות טלפון מס'  

mailto:hadasg@b-y.org.il
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 תשובה  שאלה  מס' עמוד, סעיף  #

 
   

 
   

 
תשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה ועל המתעניינים לעקוב אחר המענה.   .ג

הצדדים. מסמך/י רק התשובות שתינתנה בכתב במסגרת פרסום באתר העירייה תחייבנה את  
הבהרות המפורסם באתר האינטרנט של העירייה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  ויש  

 לצרפו להצעה חתום. 

 המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות, כאמור, להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.  .ד
 

אם  .ה אלא  שנתנו,  תשובות  על  הסתמך  בהצעתו  כי  לטעון,  רשאי  יהא  לא  המציע 
 התשובות נתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. 

 
פירוש הדבר כי אין שינוי בתנאי המכרז כפי  -שאלה או בקשת הבהרה שלא נענתה   .ו

כפי   המכרז  מועדי  את  לדחות  כדי  בו  אין  מענה  מתן  אי  העיריה.  באתר  שפורסם 
 שהתפרסמו בחוברת באתר העיריה. 

 
 תהוראות שונו

 
15.  

על .א הזכות  או  - לעירייה  מהעבודות  חלק  רק  לפועל  להוציא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי 
מספר   בין  העבודות  פוצלו  בו  במקרה  גם  עיניה.  כראות  שונים  מציעים  בין  לחלקן 

-מציעים או שהעירייה החליטה לבצע רק חלק מהעבודות, הצעת המחיר שניתנה על 
תו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא  ידי המציע תחייב את המציע לכל דבר וענין לגבי או

מספר   בין  פוצלו  שהעבודות  העובדה  בגין  כלשהו  תשלום  או  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא 
 מציעים או שהוטל עליו לספק רק חלק מהעבודות.  

 
בעת הדיון בהצעות זכאית העירייה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודות או   .ב

ידי המציע  -ובע מביצוע עבודות בעבר עלביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נ
בשירות העירייה ו/או בעבור אחרים, וכן להתחשב בוותק ובניסיונו במתן שירותים  

 דומים. 
 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות ו/או מסמכים נוספים   .ג
ת, על  ו/או ניתוח מחירים הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, גם לאחר פתיחת ההצעו

למומחים  ו/או  לעירייה  למסור  חייב  יהיה  המציע  והצעתו.  המציע  את  לבחון  מנת 
מטעמה ו/או למנהלת את כל ההסברים, הנתונים והניתוחים כאמור לעיל, ובמקרה  
 של סירוב, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה, עד כדי פסילת ההצעה. 
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יא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  העיריה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שה .ד
מהות המכרז ותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של העירייה למכרז ו/או לדרישות  

 הטכניות של המכרז.  
 

העיריה רשאית לדחות הצעה של מציעים, אשר ביצעו בעבר עבודה עבורה בשל חוסר  .ה
לדעת שכישוריו של  שביעות רצון של העירייה או רשות מקומית אחרת, או שנוכחה  

 המציע ו/או מי מטעמו אינם מספקים לפי שיקול דעתה. 
 

 ביטוחי המציע 
 

16.  
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות העירייה לקיום ביטוחים על ידי הזוכה במכרז   א.

 )להלן: "דרישות הביטוח" ו/או הביטוחים הנדרשים"(. 

לעניין   ב. בדרישות  לעמוד  יידרש  הזוכה  בהסכם המציע  המפורטים  בתנאים  ביטוחים 
 המצורף למסמכי המכרז )להלן: "אישור ביטוחי הספק"(. 

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות באישור   ג.
ביטוחי הספק, ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן, והוא מצהיר בזאת כי  

ורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט באישור קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עב
 קיום ביטוח המצורף כחלק ממסמכי המכרז. 

מגיש ההצעה מתחייב, באם הצעתו תוכרז כהצעה זוכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים  ד.
תוך   המזמין  בידי  ולהפקיד  המכרז,  וכתנאי    7במסמכי  הזכייה  ממועד  עבודה  ימי 

ערי וככל לתחילת מתן השירותים, את אישור  ידי המבטח,  על  חתום  הביטוחים  כת 
 שתבוא דרישה מאת המזמין בכתב גם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.  

מובהר בזאת במפורש, כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  ה.
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות 

 לדרישות הביטוח. 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור קיום ביטוח חתום ומאושר על ידי  ו.
מבטחי המציע מהווה הפרת תנאי המכרז, והמזמין יהיה רשאי, בין היתר, למנוע ממנו 
את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום ו/או להעביר את הזכייה 

 לכשיר השני. 

 ה במכרז הזוכ
 

17.  
" א. )להלן:  על הזכייה במכרז  לזוכה  ובכפוף להמצאת אישור הזוכההעירייה תודיע   ,)"

 קיום ביטוחים, תעביר לזוכה עותק של החוזה כשהוא חתום על ידי העירייה. 
 

בתוך   ב.  לעירייה  הודעת הזכייה, אישור קיום   7על הזוכה להמציא  עבודה ממועד  ימי 
  ביטוחים חתום בידי המבטחת. 
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במסגרת   .ג המכרז  מסמכי  על  הזוכה  בחתימת  יראו  כי  בזה,  מודגש  ספק  הסר  למען 
על   הזוכה  של  נוספת  בחתימה  צורך  ללא  ומחייבת  סופית  כחתימה  שהגיש,  ההצעה 

 מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה.  
 

ימי   7מסמכי המכרז  פי -לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים אשר נדרש להמציאו על   .ה
עבודה לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את  
הזכייה של המציע במכרז, ולמסור את ביצוע העבודות למציע הבא בתור שדורג ע"י 

 ועדת המכרזים )כשיר שני( או לפרסם מכרז חדש, הכול בכפוף לדין.  
 

לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם ועדת המכרזים תהא רשאית, אך   .ו
יוכרז כזוכה במכרז בכל  ידי ועדת המכרזים,  ויוכרז על  על כשיר שני. כשיר שני, ככל 
מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות 

זה. בד  סעיף  ההודעה  ממועד  שנה  בתוקף  תהא  זה  במכרז  הכשיר  הזכייה  הצעת  בר 
והמציע מתחייב לספק את השירותים בתנאי הצעתו, היה והעירייה תפנה אליו לצורך 

 אספקת השירותים. 
 

 אמות המידה לבחירת זוכה 
 

18.  

על .א )משקל  - העירייה תבחן את ההצעות  איכות  של  מידה  אמות  )משקל 20%פי  ומחיר   )
(. ההצעות שתתקבלנה בגין כל פרק יבחנו ויקבלו ציון )כל מציע יקבל ציון בגין כל 80%

 פרק שהגיש בו הצעה(, בהתאם לאמות מידה אלה ומשקלן.  

ו לנקוב באחוז הנחה  : בכל פרק בגינו המציע הגיש הצעה, יהא עלי אמת מידה של מחיר .ב
אחוז ההנחה    המציע שיציע את   ביחס למחיר המרבי )מחיר המקסימום( של אותו הפרק. 

. יתר נק'(  80במרב הנקודות ) יזכה   ,ההצעה הזולה ביותר בכל פרק  הגבוה ביותר, קרי את
  המציעים ינוקדו באופן יחסי. 

  .  80(*  תנההצעה הנבחנוסחת חישוב הניקוד: ) 
    ההצעה הזולה                                        

  .  לחוזה נספח א'כהצעת המחיר תוגש על גבי מסמך הצעת מחירים המצ"ב   .ג
 .מע"מ כולליםמחירי המקסימום הינם 

הצעה  התשלום המבוקש לא יעלה על מחיר המקסימום שנקבע במסמך הצעת המחירים.  .ד
 .תיפסל על הסף  -המקסימום יהמציינת תשלום הגבוה ממחיר

פי אמת -: וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה תנקד את ההצעות עלאמת מידה של איכות .ה
ברשות   הווטרינרי  השירות  מנהל  של  טלפוני  ריאיון  קיום  באמצעות  איכות,  של  מידה 

מהמציע,   שירותים  שמקבלת  )הכול  המקומית  מובנה  לשאלון  כל   10בהתאם  עבור  נק' 
 נק'(.   20שאלון, סה"כ עד  

לאספקת השירותים בגין אותו    יומלץ לזכייה לציון הגבוה ביותר בכל פרק    המציע שיזכה  .ו
 .  הפרק 
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 ציון איכות לפי שאלון מובנה טלפוני =  +   80(* ההצעה הזולה/ההצעה הנבחנת)ציון המחיר 

 הציון המשוקלל בכל פרק 

מובהר בזאת, כי מחירי המכרז הינם קבועים וסופיים, ויכללו את כל העבודות, המבנה,   .ז
לביצוע העבודות   יתר הדרוש  וכל  כוח אדם  העזר,  חומרי  הרכב, החומרים,  כלי  הציוד, 

 נשוא מכרז זה.   

ככל שהעירייה תמצא לנכון להאריך את תקופת ההסכם  עפ"י שיקול  על אף האמור לעיל ו .ח
 החודשים הראשונים ממועד חתימת החוזה, הרי שבתקופת ההארכה   24  -מעבר ל  דעתה

מדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס  לפי  יעודכנו מחירי המכרז פעם בשנה, בתחילת כל שנה,  
למדד  הבסיס  מדד  שבין  להפרש  בהתאם  יחושב  והעדכון  החוזה  חתימת  תאריך  הינו 

לא יופחתו מחירי המכרז מתחת  האחרון הידוע ביום העדכון. ככל שייווצר הפרש שלילי,  
 להצעת הספק במכרז )לא יופחתו מחירי המכרז בשל מדד שלילי(.  

החל ממועד   .ט שיבוצעו  והשירותים  כל העבודות  לגבי  תקפים  יהיו  המחירים המעודכנים 
 העדכון האחרון ועד למועד העדכון הבא אחריו.  

ה מלאה וסופית עבור  תשלום התמורה, לרבות הפרשי ההצמדה כאמור דלעיל, יהווה תמור  .י
 מילוי התחייבויות הספק עפ"י הוראות חוזה זה, במלואן ובמועדן. 

 עיון במסמכים - החלטות ועדת המכרזים 
19.  

עיון    –ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים   .א
לקבוע   ובכפוף  בהתאם  תשמ"ח)ט(  22  בתקנהבמסמכים  )מכרזים(,  העיריות  - בתקנות 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998- בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח, 1987

מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן:   .ב
 "(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: "חלקים סודיים

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.  (1
 משמעי. -יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד (2
 לה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. במידת האפשר יפריד חלקים א (3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה   .ג
 לעיון מציעים אחרים. 

גם  .ד סודיים  בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 
חלקים  בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון ב

 אלה של הצעות המציעים האחרים. 

יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים, אשר  .ה
תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדין הכללי, ולאמות המידה המחייבות רשות  

 . מנהלית בדבר היקף זכות העיון במסמכי מכרז
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יון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע  החליטה ועדת המכרזים לאפשר ע .ו
הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך 
בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין, לרבות מתן פרק זמן להשיג על החלטת 

 הוועדה בפני ערכאות. 

ע, תודיע על כך ועדת מכרזים למציע  החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המצי  .ז
 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש. 

 

 שוויון בהצעות 

וועדת   .20 ביותר,  הטובות  ההצעות  שתקבלנה  המשוקלל  בציון  שוויון  במקרה  כי  מוסכם, 
המכרזים תבחר בהצעה שקיבלה את ציון האיכות הגבוה ביותר. במקרה של שוויון בציוני  

וההצעה הכספית הזולה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה. במקרה של האיכות, יכריע ציון המחיר  
שוויון מוחלט הן בציון האיכות והן בציון המחיר, תיערך הגרלה או הליך תמחור נוסף, כפי  

 שתורה הוועדה.  
 

 סמכות שיפוט
 

לבית המשפט המחוזי מרכז תהא   וחוזה המכרזבכל עניין הנובע ממכרז זה   סמכות השיפוט .21
 בלוד ולבית המשפט השלום בראשון לציון.  

    
 א י ש ו ר 
 

חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים  .22
 לעיל. 

 
)הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם  אם המצהיר הינו תאגיד 

 :  המציע(
    

וחותמת  שם   חתימה 
המציע/חבר   של 
תפקיד  ציון   + במציע 

 בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

בשם     החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
חתימה   מורשי  הינם  במציע  המציע/חבר 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור  
ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי  

הוזהרו על ידי להצהיר  החתומים בשם המציע 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם  

 כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
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 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 
 

 תאריך 

הוזהר על ידי  הריני מאשר בחתימתי כי החתום    
לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 
ולאחר   כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים 

 הרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. זשה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'
 פרטים כלליים של המציע 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 עיריית באר יעקב 

 א.ג.נ.,

 פרטי המציע הנדון: 

 

 ___________________________________________  התאגיד: שם המציע / שם 

 

 ___________________________________________    מספר זיהוי: 

 

 ___________________________________________   כתובת רשומה:

 

 ___________________________________________   כתובת הפעילות: 
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 ____________________, ______________________    מספר/י טלפון: 

 

 ____________________, ______________________     מספר/י פקס: 

 

 ___________________________________________   דוא"ל )חובה(: 

 

 _______________________________ ____________   התמחות עיקרית:

 

 ___________________________________________  הסמכות ורישיונות מקצועיים

 

 ___________________________________________  הסמכות בתקני איכות:

 

 ___________________________________________  מנכ"ל המציע )במידה ותאגיד(: 

 

  תח במציע: בעלי תפקידי מפ

 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ 

 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ 

 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ 
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 פירוט ניסיון המציע  -נספח ב' 
 

 למציעים שירותים בתחום עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב-לפרק א' 
 

סיפק שירותי עיקור, סירוס  בהן המציע    ,רשויות מקומיותשל לפחות שתי  יש למלא בטבלה שמות  
רחוב הסףוחיסון חתולי  בתנאי  עמידה  הוכחת  לצורך  וזאת  ש2) 8בסעיף    ,  כך  בדבר  בעל  (  המציע 

עיקור, סירוס וחיסון   יהשנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן שירות  3-ניסיון מוכח ב
 שתי רשויות מקומיות לפחות. ל חתולי רחוב

 

מהות השירותים   שם הרשות המקומית  מס"ד 
 שניתנו 

תקופת מתן  
השירותים )משנה עד  

 שנה( 

הווטרינרי  שם הרופא/ה 
 נייד   + טלפון הרשותי
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 פירוט ניסיון המציע  -1נספח ב' 
 

 למציעים שירותים בתחום לכידת כלבים וחתולים-לפרק ב' 
 

סיפק שירותי לכידת  בהן המציע  לפחות   רשויות מקומיות של שתי  יש למלא בטבלה שלהלן שמות
המציע בעל ניסיון ש( בדבר כך  3) 8בסעיף    וזאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף   וכלבים,חתולים  
לשתי    שירותי לכידת כלבים וחתוליםהשנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן    3-מוכח ב

 רשויות מקומיות לפחות. 
 
 

מהות השירותים   שם הרשות המקומית  מס"ד 
 שניתנו 

תקופת מתן  
השירותים )משנה עד  

 שנה( 

שם הרופא/ה הווטרינרי  
  נייד   + טלפון הרשותי

     

     

     

     

     

     

     

 
 



 

 

 

  
 עיריית באר יעקב 

 לכידת בע"ח, למתן שירותי  : 06/23פומבי מס' מסגרת  מכרז      

 עיקור, סירוס, וחיסון חתולי רחוב

 
 

    חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________  

   חתימה +חותמת                                                                                                                          
 ג -21 

 

                                     

 פירוט ניסיון המציע  -2נספח ב' 
 

 למציעים שירותים בתחום לכידת בהמות )סוס, חמור(-לפרק ג' 
 

שירותי לכידת  סיפק  בה המציע  של לפחות רשות מקומית אחת  יש למלא בטבלה שלהלן שמות  
המציע בעל  ש ( בדבר כך  3)8בסעיף    וזאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  בהמות )סוס, חמור(,

לרשות    שירותי לכידת בהמותהשנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן    3- ניסיון מוכח ב
  מקומית אחת לפחות.

 
 

מהות השירותים   שם הרשות המקומית  מס"ד 
 שניתנו 

תקופת מתן  
)משנה עד   השירותים

 שנה( 

שם הרופא/ה הווטרינרי  
 נייד   + טלפון הרשותי
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 פירוט ניסיון המציע  -3נספח ב' 
 

 למציעים שירותים בתחום לכידת נחשים -לפרק ד' 
 

שירותי לכידת  סיפק בהן המציע  של לפחות שתי רשויות מקומיותיש למלא בטבלה שלהלן שמות 
- המציע בעל ניסיון מוכח ב( בדבר כך ש4) 8בסעיף    וזאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  נחשים,

לכידת נחשים לשתי רשויות מקומיות    יהשנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן שירות   3
  לפחות.

 
  

 

מהות השירותים   שם הרשות המקומית  מס"ד 
 שניתנו 

תקופת מתן  
השירותים )משנה עד  

 שנה( 

שם הרופא/ה הווטרינרי  
 נייד    + טלפון הרשותי
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 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סע'  -נספח ד' 
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
הח"מ   _________________  אני  ת.ז.   _________________ מרח'   ________________

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  
 מצהיר כלהלן: 

 
"(, אני מכהן כ________________  החברהאני נציג ___________________ )להלן: " .1

 הצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.בחברה, ואני מוסמך ל 
ב)א( 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף   .2

"(( לא חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "  1976- לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
סור העסקה שלא  הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )אי

"( או לפי חוק שכר  חוק עובדים זרים )להלן: "  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

ב)א( 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף   .3
הורשע  ציבוריים(  גופים  עסקאות  חוק  לחוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  בפסק  ו 

ההרשעה   ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  אולם  מינימום,  שכר  חוק  לפי  או  זרים  עובדים 
 האחרונה.  

לא יועסקו על ידי החברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי   .4
די החברה ובין באמצעות ספק כוח אדם, חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על י

 ספק משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר. 
ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה   .5

 בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  
 בתצהיר זה:  .6

זרים:   6.1 האוטונומיה  עובדים  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים,  עובדים 
התעסוקה   משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם  עזה,  וחבל  שומרון  ביהודה, 
לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור  

 . 1994-יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה
 מחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: מו 6.2

הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו ספק כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי   6.2.1
לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות  

 ייחודית. 
 שוהה בישראל כדין.  6.2.2
 הייחודית. בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו   6.2.3
איננה     6.2.4 אשר  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו  בעד 

כמפורסם באתר   שכיר,  נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת 
 הלשכה לסטטיסטיקה. 

 
         

)הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם  אם המצהיר הינו תאגיד 
 :  המציע(
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של  וחותמת  חתימה  שם 
ציון   + במציע  המציע/חבר 

 תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   
 במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב  

 אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר  
 בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר 

 את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא  
 יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. 

 
 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

    
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 

 
 תאריך 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן,  

 ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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 נספח ה'
 

 תצהיר בדבר העדר קרבה לחבר/ת מועצת העיר ו/או עובד/ת העירייה 

עיריית באר  ידי  -שפורסם על   הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:יעקב

לעיל .1 האמור  את  הענייו  ,קראתי  בעלי  כל  של  ונסיבותיהם  מעמדם  בדיקת  במציע   ןלאחר 
 הנני מצהיר: והמנהלים  במציע, 

: בן זוג, ו/או המנהלים במציע  ןאף אחד מבעלי הענייאין למועצת העיר באר יעקב  בין חברי   )א(
 הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 

, אין לאחד במציע ו/או מי ממנהלי המציע  ןהמציע ו/או מי מבעלי העניי  בתאגיד שבשליטת )ב(
אחוזים בהון או ברווחים,   10ה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  מאל

 ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.  

ו/או מי ממנהלי המציעאין   )ג(  ו/או מי מבעלי השליטה במציע  זוג, שותף או סוכן  -בן  למציע 
 .בעיריית באר יעקבהעובד 

 ג' לעיל: -סעיפים א' ןלעניי 

 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין"  

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע  –"מנהל" 
 אשר על פי  מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 

ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי העניין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצת  
 העיר או עובד העירייה, נא פרט מהות הזיקה:

___________________ ______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _____________________________________ 

כי  ,יימצאאם  ,שאית לפסול את הצעתיתהיה רהעירייה כי ועדת המכרזים של  ,ידוע לי
בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי   ןלמציע ו/או למי מבעלי העניי

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.  ,מועצת העיר ו/או לעובדי העירייה

בהצהרה זו הינו  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור  .2
 אמת. 

 ולראיה באתי על החתום: 
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 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________   שם המציע: 

  



 

 

 

  
 עיריית באר יעקב 

 לכידת בע"ח, למתן שירותי  : 06/23פומבי מס' מסגרת  מכרז      

 עיקור, סירוס, וחיסון חתולי רחוב

 
 

    חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________  

   חתימה +חותמת                                                                                                                          
 ג -27 

 

                                     

 נספח ו'
 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות

 ( מנהל המציענספח זה ייחתם  ע"י ) 
 

כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או  המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או   .1
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 10בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בעשר ) 

למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז  
 ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

כן .2 ידיעתילמי  , כמו  פלילית או   , טב  נגד מי ממנהליו חקירה  ו/או  נגד המציע  זה  לא מתנהלים במועד 
הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית  
או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת  

 כמפורט להלן: 
 

______________ ________________________________________________________
  _________ 

____________________________ __________________________________________
 _________ 

ידוע למציע כי לעירייה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת  .3
 כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 
 *מחק את המיותר ופרט בהתאם לנדרש 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .4

 _______________ 

 חתימת המצהיר   

 אישור 

עו"ד __________________,   בפני,  הופיע   ______________ ביום  כי  בזה  הנני מאשר 
שברחוב   מר/גב'  ,_______________________במשרדי 

שמספרה    ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה    ,___________________
____________ אם לא כן ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ש   

זו   הצהרתו/ה  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה 
 וחתם/מה עליה בפני. 

         ___________________ 

 עו"ד ______________,
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 נספח ז'
 

 לכבוד 
 באר יעקב  עיריית

 
 2001-מסוימים, התשס"א מין במוסדות עברייני של  העסקה  למניעת תצהיר לעניין חוק הנדון : 

 
 כתב התחייבות 

 
                   אני הח"מ _______________ מס' ת.ז ________________  

 
 מנהל המציע ________________ 

 
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

אני מתחייב בשם ____________ )שם המציע( כי כל העובדים ובכלל זה עובדים   .א
לא הורשעו  שיועסקו על ידי בין במישרין בין בעקיפין ע"י קבלני משנה/בעלי מקצוע 

. 2001-בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 
נ"ל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי  אני מתחייב בשם ______________ לדרוש מה 

לא נעסיק עובדים שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ובמידה ויתקבל מידע על חשד  
לביצוע עבירות מין לגבי עובד מעובדנו נברר באופן מיידי את החשד ולא נמשיך  

 אני מתחייב בשם ______________לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.  להעסיקו.
ם ____________ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב אישור מטעם אני מתחייב בש .ב

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א משטרת ישראל לפי  
כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו, אני מתחייב בשם _______________   2001-

 לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל. 
______ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב לחדש את אני מתחייב בשם ________ .ג

  האישור הנ"ל אחת לשנה.    
 א י ש ו ר 

 
אני הח"מ, עו"ד ____________ מאשר בזאת כי בתאריך __________  הופיע בפני מר 
בשם   לחתום  המוסמך   __________________ ת.ז   _________________

 ייבות הנ"ל וחתם עליה בפני. _________________ אישר את נכונות ההתח
 __________________    ___________________ 

  חתימת עו"ד                 תאריך          
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 נספח ט'

  
 תצהיר בדבר אי תאום

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

הצעת   עם  בקשר  זה  למכרז תצהיר  "המציע"(,  )להלן:   ____________________________  
, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחומי באר יעקב  )להלן:  ת בע"חלמתן שירותי לכיד  מסגרת

 "המכרז"(, מצהיר בזאת כדלקמן: 
 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.  .1
 

המציע באופן עצמאי, ללא  המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי  .2
 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

 
המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני גורם אשר מציע הצעות למכרז או מי אשר  .3

 יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 

 הצעה למכרז. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש  .4
 

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר   .5
 מהצעת המציע למכרז. 

 
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .6

 
ם הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו ע .7

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .8
 
 

 _____    ______________   ___________ 
 חתימת המצהיר   שם המצהיר ותפקידו     תאריך  

 
 

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

בפני__________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב  
בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן  

 נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את
 
 

       _____   _________________   _______________ 
 חתימה + חותמת        שם מלא              תאריך  
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 מסמך ג'
 

 הצהרת המציע 
 לכבוד 

 עיריית באר יעקב 
 באר יעקב 

 ג.א.נ., 
 

, עיקור, סירוס וחיסון חתולי  ת בע"חלמתן שירותי לכיד  06/23מכרז מסגרת מספר   הנדון: 
 רחוב 

 אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות החוזה ונספחיו.   
 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, את מקום העבודה, תנאי הגישה אליו וכן כל   .1
ם לכך קבעתי את הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתא

 הצעתי. 
 

 אני מצהיר בזאת כי: .2
 

  הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות הדרושים לבצוע העבודות נשוא המכרז/החוזה .א
ובכלל זאת, הנני עומד בתנאי הסף הכללים והמיוחדים של המכרז, בהתאם להצעתי  

 (: פרק זה לא רלבנטי להצעתיהצעה ניתן להקיף את הסעיף    מוגשת  שלא)בפרק  
 

 )דרישות סף כלליות(: כללי
בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים   הנני  .א

 .  1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.  הנני .ב
 

 וחיסון חתולי רחובפרק א': תנאים מיוחדים למציעים שירותים בתחום עיקור, סירוס  .3
ב הנני   .א מוכח  ניסיון  שירות    3-בעל  במתן  ההצעה  להגשת  שקדמו  האחרונות  השנים 

 . (2)לפחות  לרשויות מקומיות בתחום עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב
 

הוא רופא וטרינר מוסמך לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל;   יאו אחד מעובדי   אני .ב
  

 ;רישיון כאמור להוכחת תנאי זה המציע יצרף תצלום
 

על  יברשות .ג המועסק  הווטרינר  ברשות  התנאים -ו/או  כל  על  העונה  מרפאה  ידי 
 לחוזה.  בנספח ג'  המפורטים 
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 פרק זה לא רלבנטי להצעתי.  .ד

 
 פרק ב': תנאים מיוחדים למציעים שירותים בתחום לכידת כלבים וחתולים   .4

השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן שירות    3-בעל ניסיון מוכח ב הנני .א
 .(2)לפחות  לרשויות מקומיות בתחום לכידת כלבים וחתולים

 
 רכב ייעודי וכן ציוד המתאים ללכידה.  ילרשות .ב

 
 פרק זה לא רלבנטי להצעתי.  .ג

 

 פרק ג': תנאים מיוחדים ללכידת בהמות )סוסים, חמורים(  .5
השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן שירות    3-בעל ניסיון מוכח ב הנני .א

 .(1לרשות מקומית )לפחות  ללכידת בהמות )סוסים, חמורים(
 

 רכב ייעודי וכן ציוד המתאים ללכידה.  ילרשות .ב
 

 פרק זה לא רלבנטי להצעתי.  .ג
 

 פרק ד': תנאים מיוחדים ללכידת נחשים  .6
השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במתן שירות    3-בעל ניסיון מוכח בהנני  .א

 . (2)לפחות  לרשויות מקומיות לכידת נחשים
 

  לוכד נחשים מוסמך.  הנני .ב
 להוכחת תנאי זה יש לצרף תעודת לוכד נחשים. 

 
 בעל הציוד המתאים לצורך עבודה זו.  הנני .ג

 
 פרק זה לא רלבנטי להצעתי.  .ה

 
 

במסגרת סמכויות התאגיד, התאגיד קיבל   ידנו במכרז זה הינם-המוצעים על מתן השירותים   .7
החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, והצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים  

המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי  
 ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד. 

 
האדם הדרושים על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז -הציוד, המתקנים וכוח ברשותי כל   .8

 בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז. 
 

הנני מסוגל ובעל יכולת, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי   .9
 הוראות המכרז. 
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ובין כלליות, מכל מין    בין מיוחדות -המחירים הנקובים בהצעתי כוללת את כל ההוצאות  .10
 וסוג הכרוכות בבצוע העבודה נשוא המכרז ועל פי תנאיו לרבות רווח הספק. 

 
 אני מצהיר כי ההצעה מוגשת ללא קשר/ תיאום עם משתתפים אחרים.   .11

 
אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז   .12

 . עירייהבהצעתי, ולשביעות רצונה המלא של הוהמחירים שנקבתי בהם 
 

  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך   .13
 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתו במכרז:  עבודה ימי

 אישור קיום ביטוחים חתום בידי המבטחת. להמציא לכם  א.
 החוזה. להתחיל בביצוע העבודה כאמור בתנאי  ב.

 
לעיל,    14אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות בסעיף   .14

 . תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז עיריהכולן או מקצתן במועד, ה
 

הנני מתחייב להתחיל בבצוע העבודה, בתאריך שיידרש ממני בהתאם לצו התחלת העבודה,   .15
 עירייה. שינתן לי על ידי ה 

 
תהא רשאית לחזור בה מהמכרז מכל סיבה שהיא, לרבות    עירייהלי ואני מסכים לכך, שה ידוע   .16

תהא רשאית לעשות כן גם לאחר שיקבע הזוכה    עירייההעדר תקציב לבצוע העבודות, וכי ה
 . במכרז, ללא צורך בתשלום פיצוי כלשהו למשתתפים בגין בטול המכרז למשתתפים

 
יום )תשעים יום( מהמועד האחרון    90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .17

להגשת הצעתי על פי תנאי המכרז. היה ואדרש לך, הנני מתחייב להאריך את תוקף הצעתי  
 לצורך השלמת הליכי המכרז ובחירת זוכה.   העירייה פי דרישת  -על

 
המחירים    עלי לבצע את העבודות לפי  ונספחיו,  , לרבות החוזה פי מסמכי המכרז- ידוע לי כי על .18

המכרז להלן. ידוע לי,    חוזהל  ' אנספח    שרשמתי בהצעתי המצורפת במסמך הצעת המחירים,
העבודה לתמורת  זכאי  אהיה  העבודותל  בכפוף  ,כי  כל  של  ומושלם  מלא  שירותים,  ביצוע   ,

  הפעולות וההתחייבויות שעלי לבצע עפ"י מסמכי המכרז.  ,  המטלות
 

לחוזה   .19 א'  )נספח  מחירים  הצעת  במסמך  כמפורט  במחירים  העבודה  את  לבצע  מציע  הנני 
 המכרז( המצורף להצעתי זו המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  

הטכניות   בהוראות  במפרט,  כמפורט  העבודות  כל  לביצוע  מתייחסים  המוצעים  המחירים 
 הכמויות המצורף להצעתי זו.  ובכתב 

 
כן   .20 וכמו  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  הדרוש  כל  את  כוללת  הצעתי  כי  בזה  מצהיר  הנני 

 ( המחירים  הצעת  במסמך  הרשומים  כל  המכרז  חוזה ל   'אנספח  שהמחירים  את  כוללים   )
ושלמותה   היקפה  בכל  העבודה,  לאספקת  להידרש  העלולים  והאחרות  הכלליות  ההוראות 

 המפורטים יהיו כאמור בחוזה.  והמחירים 
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 אישור

 

אני הח"מ ________________ עו"ד, מאשר בזה כי טופס הצעת המציע דלעיל נחתם על ידי  

 פי דין - המציע על   מי שמוסמך לחייב את  

 _______________________ 

  חתימת עו"ד 

 

 

הציע:   שם 
 _________________________________________________________ 

 מספר ח.פ./ת.ז./ע.מ. _________________________________________________

כתובת  
 __________________________________________________________

_ 

 טלפון ___________________________________________________________ 

 דוא"ל ___________________________________________________________ 

 שמות ומספר זיהוי של האנשים המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:  

1. _ ______________________________________ 
2.  _______________________________________ 

 
 חתימות :

 

1  __________________________ .2 __________________________ . 

                                                         ___________________________ תאריך: 
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 מסמך ד'
 

 חוזה 
 

 
 2023שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום ________בחודש ______ בשנת    

 
 

 500225305באר יעקב, מס' ח.פ.  עיריית 
 מר ניסים גוזלן  עירייהע"י ראש ה                                 

 מירי לוין, גזברית  רו"ח                                    
 , באר יעקב 1רח' ז'בוטינסקי                                    

 ( העיריה -)להלן              
 - מצד אחד-

 - ל ב י ן     -
 

 _________________ח.פ. _______    
 מרח' ______________    
 פקס: _____________ דוא"ל: ___________________    
 ע"י מורשיי החתימה מטעמו:   

 
1 .) ________________________ 
2 ________________________ .) 

 
 ( הספק -)להלן  

                                  -
 - מצד שני

 
מכרז  עירייהוה :הואיל  מס'    מסגרת  פרסמה  "  06/23פומבי  שירותי  המכרז)להלן:  למתן   )"

 "(;   השירותים, עיקור, סירוס, וחיסון חתולי רחוב בתחומה )להלן: " ת בע"חלכיד

והספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז,   והואיל:
לתנאים המפורטים   לעיריה הגיש   בהתאם  במכרז,  כל האמור  ומילוי  לביצוע  הצעה, 

 במסמכי המכרז )הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה(;

קיבל את ההצעה    עיר לת הצעתו של הספק, וראש הוועדת המכרזים המליצה על קב והואיל:
 הכריזה על הצעת הספק כהצעה הזוכה;  והעירייהכדין, 

 והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:
 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן: 
 

 מבוא
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 הימנו. המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד  .1
 

 הגדרות ומשמעותן
 
למונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בהסכם זה המשמעות המיוחסת  .2

להם בצידה השמאלי של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות  
 אחרת.

 
ידה לצורך ביצוע חוזה  -ו/או מי מטעמה שמונה על   עיריית באר  "עיריה"ה

 זה.
 

ו/או מי מטעמה שמונה על ידה    העירייה הרופאה הווטרינרית של   " נהלת"המ
 לצורך ביצוע חוזה זה.  

 
מס'    מסגרת  מכרז "המכרז" לכיד  06/23פומבי  שירותי  בע"חלמתן  ,  ת 

 .עירעיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחומי ה
 

נבחרה כזוכה במכרז, לרבות עובדיו,    /ם  שהצעתו  /ים  המשתתף "הספק"
 מועסקיו, מנהליו, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.

 
החוזה על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל   "החוזה"

 מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד. 

 

לכיד "השירותים"  בע"חשירותי  עיקור ת  רחוב  ,  חתולי  וחיסון  סירוס  בתחום  , 
וכן פעולות, התחייבויות ושירותים אחרים שעל    העיר באר יעקב,

בחוזה    -במפורש ו/או מכללא    - הספק לתת ולבצע על פי המפורט  
 זה, 

 לרבות כל פעולות הלוואי הקשורות בכך, וכל אלה לשביעות רצונה  
 עירייה.  של ה

 ספחים לחוזה נ
 
 ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המסמכים המפורטים מטה מצורפים לחוזה   .3

 
 מסמך הצעת מחירים; –נספח א'  א.
 טפסי דיווח חודשי; –נספח ב'  ב.
 תנאי המרפאה הווטרינרית;   -נספח ג'  ג. 
 בוטל;  –נספח ד'  ד. 
 אישור בדבר קיום ביטוחים;–נספח ה'  ה. 
 עבודה;תצהיר הזמנות   -נספח ו'  ו. 
 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות.  - נספח ז' ז.
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 מהות החוזה והתחייבויות הספק
 
4.   

 
ל .א נספחיו,  לרבות  זה  חוזה  מושא  העבודות  כל  את  לבצע  עצמו  על  מקבל  פי  הספק 

ידי  - מעת לעת, שיחתמו על  עירייהפי הזמנות עבודה שתוציא ה -ועל   מנהלת,הוראות ה 
 כדין.  עירייהמורשיי החתימה של ה

 
ביצוע העבודות יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות, להנחיות  .ב

הולדרישות   בנוסף, העבודות    -   מנהלתשינתנו  לעת.  מעת  ובין  בתחילת העבודה  בין 
   .תבוצענה בכפוף לכל תקן ולכל דין

 
, כי למד  עירהספק מצהיר כי קודם להגשת הצעתו במכרז ביקר וסייר פיזית בשטחי ה .ג

 היטב את היקף השירותים הנדרשים וכל הנתונים הדרושים לו לצורך מתן השירותים,  
 דרושים לביצוע השירותים וכי לא תהיינה לו כל טענות  מיין לפניו את כל הפרטים ה 

ידיעה של תנאי או נתון  -, שמקורן באיעירייהו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי ה
 כלשהו.  

 
הספק מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים  .ד

מיו  מקצועי,  אדם  וכוח  הציוד  והטכניים,  למתן  המקצועיים  הדרושים  וזמין  מן 
 השירותים  

, בהתאם להוראות חוזה זה, במועדים  עירייהעל הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון ה 
 הנקובים בו על פי כל דין. 

 
ה .ה להתקשרות  מניעה  אין  כי  מצהיר  בביצוע    עירייההספק  וכי  זה,  בחוזה  עמו 

ל צדדים שלישיים  התחייבויותיו על פי חוזה זה אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות ש
 כלשהם.

 
למתן השירותים    עירייההספק מצהיר כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת ה .ו

על ידו, הוא יפעל ליישום כל התחייבויותיו בצורה מיטבית וללא כל תקלה במשך כל  
 תקופת החוזה.

 
הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים   .ז

 במתן השירותים.  על ידו
 

להנחיות   .ח בהתאם  לפעול  עובדיו  את  ולהנחות  לפעול  מתחייב     העירייה הספק 
 במתן השירותים. 

 
 הספק מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הינם בעלי   .ט

כל הרישיונות, התעודות וההיתרים הדרושים על פי כל דין, לרבות רישיון עסק בר  
לביצוע   עובדיו  את  ו/או  אותו  שישמש  רישוי  הטעון  אחר  ציוד  לכל  ורישיון  תוקף 

 השירותים,  
והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרישיונות, התעודות וההיתרים האמורים יהיו ברי  
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 תוקף  
 ככל שיידרש.   עירייהזה, ויוצגו לביקורת ה כל תקופת תוקפו של חוזה 

 
 הספק מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה על פי כל דין, לרבות חוק  .י

כפי    -  עירייה, וחוקי העזר של ה 1994-צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד
 שיעודכנו  

פי ההוראות וההנחיות שתתפרסמנה, מעת לעת  - מעת לעת   ידי המשרדים ועל  על   ,
הרלוונטיים   ומשרד    -הממשלתיים  הבריאות  משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד  כגון: 

 החקלאות. 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר   .יא
ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק 

 אותו רישיון / היתר / מילוי אותו תנאי, על ידי הספק ו/או מי מעובדיו.  לאחר קבלת 
 

 מנהלת סמכויות ה
5.  

על   המנהלת תהא רשאית .א אופן מתן השירותים  על  ולפקח  לבדוק  ידי הספק  -לבקר, 
 ואיכותם בהתאם לחוזה. 

 
ה .ב של  בפיקוח  ה   מנהלתאין  כלפי  מהתחייבויותיו  הספק  את  לשחרר    עירייה כדי 

  ו אינ  ה של המנהלת ומאחריותו בגין אופן ואיכות השירותים בהתאם לחוזה, ופיקוח
 את אחריות הספק למתן השירותים ואיכותם על פי החוזה.  ןמקטי

 
הינה   .ג הספק    תבעלהמנהלת  ידי  על  הניתנים  השירותים  כי  לאשר  היחידה   הסמכות 

 התאמה או חוסר לעומת המצוין  -בדבר אי  המנהלתחוזה זה. החלטת    עומדים בתנאי
 בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת.

 
בקשר למתן השירותים על פי חוזה    של המנהלת  הספק מתחייב למלא אחר כל הוראה .ד

  - זה. להוראה שמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם הספק, לא יהיה כל תוקף  
 עירייה. החתימה של ה יובחתימת מורשי  בכתב הזמנת עבודה אלא אם ניתנה 

 
, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל  מנהלתאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .ה

שלביו על ידי הספק, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וספק עצמאי הן 
במידה והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הספק  

 ולתוצאות הביצוע.   העירייהאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי ל
 

 השירותים
 
6.  

ם לפי הפרק/ים בהם הגיש הצעה, כדלקמן )נא שירותי  עירייה  הספק מתחייב לספק ל .א
 לסמן את הפרקים(: 

 
 'לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב. פרק א : 
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 הספק מתחייב כי בעת לכידת חתול/ה לצורך עיקור או סירוס, לפי העניין, יבצע בנוסף 
 את הפעולות המפורטות להלן:

 

 לכידת החתול במקום הימצאו; .1

 ביצוע בדיקה כללית של החתול;  .2

 סירוס או עיקור החתול, לפי העניין, וקיטום קצה האוזן;  .3

 טיפול רפואי אמבולטורי במקרה הצורך;  .4

 וזריקת אנטיביוטיקה;תילוע  .5

 ; עירייהביצוע חיסון נגד כלבת, בתרכיב אשר יסופק על ידי ה  .6

 )עשרים וארבע( שעות;  24אשפוז החתול לאחר הסירוס/עיקור למשך  .7

אשפוז   .8 של  מינימאלי  זמן  לפרק  בכפוף  נאסף,  ממנו  למקום  החתול  החזרת 
)ארבעים    48)עשרים וארבע( שעות עד    24  -במרפאה וטרינרית לצורך החלמה  

 ושמונה( שעות, בהתאם לאופן הרדמה ומצב החתול. 

לכל חודש קלנדרי, דיווח    5-, אחת לחודש, עד העירייההספק מתחייב להעביר ל  .ב
 חודשי  

מובהר כי טופס דיווח חודשי    .כנספח ב'על הטיפול בחתולים, על פי הנוסח המצ"ב  
 על איסוף החתולים והחזרתם יועבר בנוסף כקובץ "אקסל".

 
ק מתחייב להחזיק על חשבונו טלפון נייד תקין ושמיש לצורך קיום קשר שוטף הספ .ג

 ולמוקד העירוני.  מנהלת ו/או למי מטעמהומתמיד בין הספק ו/או מי מטעמו ל
הספק מתחייב לספק, במשך כל תקופת החוזה, לצורך מתן השירותים על פי חוזה   .ד

 זה, 
 בין היתר, את הציוד והכלים המפורטים להלן: 

 

 .בנספח ג'מרפאה וטרינרית העומדת בכל התנאים המפורטים  .1

 ציוד ותרופות לביצוע העיקור והסירוס.  .2

 כלובי החסנה.  .3

מדי ייצוג לעובדי הספק ו/או מי מטעמו, כולל תגים וסמלים על פי דוגמא שתימסר   .4
 המנהלת. על ידי 

 
  ב': לכידת כלבים וחתולים.פרק 
 

החיים תוך מניעת סבל, ולהעבירם לכלביה או  לטיפול הספק מתחייב ללכוד את בעלי  .א
 רפואי, לפי דרישת המנהלת. 

 
  ג': לכידת בהמות )סוסים, חמורים(פרק 
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הספק מתחייב ללכוד את הבהמות ולהעבירם למתן מוגן או למקום אחר, לפי דרישת  .א
 המנהלת.

 
  ד': לכידת נחשיםפרק 
 

ה  .א לאחר  ולשחררו  הנחש  את  ללכוד  מתחייב  את הספק  מסכן  שאינו  במקום  לכידה 
 הציבור. 

 
יהיה בעל    נשוא חוזה לאורך כל ימי ההתקשרותהספק מתחייב כי מי שיבצע את השירותים   .7

 ברשויות מקומיות.  ניסיון של לפחות שלוש שנים במתן שירותי לכידת בעלי חיים
 

לדאוג    כי כל עובדיו יהיו מחוסנים כנגד מחלת הכלבת. מחובתו של הספק  ,הספק מתחייב .8
ו/או למי מטעמה אסמכתאות    עירייה לכך שעובדיו יחוסנו אחת לשנתיים, לפחות, ולהציג ל

 , לפי דרישה. לכך
 

 תיעוד רישום ודיווח
9.   

 
בשירות הספק מתחייב לנהל יומן משימות בו יפורטו כל המשימות והפעולות שבוצעו   .א

 העיריה. 
 

המ  .ב עם  ודיווח  עדכון  תדרוך,  בישיבות  לעת  מעת  להשתתף  מתחייב   נהלתהספק 
 ו/או מי מטעמו. 

 
 תקופת ההסכם 

10.  
ידי מורשיי  -חודשים, החל ממועד חתימת ההסכם על  24תקופת ההתקשרות הינה למשך   .א

 (. "תקופת ההסכם" - )להלן העירייההחתימה של 
 

תקופות   3  - , ולה בלבד, שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות, בלעירייה .ב
פ שיקול  ע"  חודשים,  12או בתקופה העולה על    חודשים, כולם או חלקם,  12נוספות, בנות  

המרבית   ההתקשרות  תקופת  )סך  הבלעדי  )להלן    60  -דעתה  "תקופות   -חודשים( 
ימים לפני תום תקופת ההסכם   30(, ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב לספק  ההארכה"

 פי העניין. -ו/או תום תקופת ההארכה, כולה או חלקה, על 
 

ולו יתר תנאי מסמכי  את תקופת ההסכם ו/או את תקופות ההארכה, יח  העירייההאריכה   .ג
 המכרז על תקופת הארכה בשינויים המחויבים. 

 
נתונה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק, וזאת   עירייהאף האמור לעיל, ל-על .ד

של   ובכתב,  מראש  צורך   30בהודעה  וללא  דעתה הבלעדי,  לשיקול  וזאת בהתאם  יום, 
 במתן הנמקה מיוחדת. 
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ניסיון, במהלכם תהא רשאית העירייה  .ה ששת החודשים הראשונים לחוזה יהוו תקופת 
מתן טעם מיוחד, במתן הודעה להפסיק את עבודת הספק, לפי שיקול דעתה וללא צורך ב 

   יום.   15בכתב ומראש של  
 

 טיפול לזמן תגובה 
 

11.  
קריא .א יקבל  בכתבהספק  שירות  ו/או    תווטרינריהבאמצעות    ת  מזכירת  הרשותית 

 . תהמחלקה הווטרינרי
שעות    3לא יעלה על    מעת מסירת ההודעה ועד להתייצבות לביצוע השירות  פרק הזמן  .ב

ועד להתייצבות    הקריאהמעת מסירת    שעה  לא יעלה על. זמן תגובה לקריאה דחופה  
השירות דחופה  .  לביצוע  ככזו,  קריאה  פי  תוגדר  הרשותית  על  הווטרינרית  קביעת 

 ושיקול דעתה. 
 50%)  יקבל מחצית התמורה החוזיתשעות    3מעל  היה והספק איחר לביצוע קריאה   .ג

הקריאה איחר  .  (מערך  והספק  דחופה היה  קריאה  שעה    לביצוע    30%יקבל  מעל 
מערך הקריאה(. אין באמור כדי לגרוע מזכויות העיריה ומכל   30%התמורה החוזית )

 סעד אחר ו/או נוסף המוקנה לה לפי דין או חוזה, לרבות האמור בס"ק ה', ו' להלן.  
כאמור    בקריאותלא יהא רשאי, בשום מקרה, לחרוג מלוחות הזמנים לטיפול    הספק .ד

 נהלת. עיל, אלא באישור בכתב של  המל
ה .ה לעמידת  יסודית  חשיבות  רואה  והעירייה  מובהר    בלוחות  ספקהואיל  הזמנים, 

ל  כי במקרה של איחור בלתי מוצדק בתגובה  על   קריאהבמפורש,  זמן העולה  לפרק 
 ספק ש"ח, אשר ינוכו מן התמורה המשתלמת ל  500בקנס בסך של    ספקשעה, יחויב ה

 ו ארע)ו( איחור)ים( כאמור. בגין אותו החודש ב
לעירייה,  .ו העומדים  זכות  ו/או  סעד  מכל  לגרוע  ומבלי  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

במקרה כאמור, תהיה רשאית העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את התיקון 
ולחייב את ה  ספקו/או העבודה הנדרשת באמצעות   טיפול    ספק אחר,  בתוספת דמי 

 .הספקיקוזזו משכר , אשר 17%בשיעור של 
הטיפול  .ז דחיפות  כי  באופן    בקריאה  מובהר,  עלתקבע  ומכריע  המנהלת,  - סופי  ידי 

 בהתאם לנסיבות האירוע הספציפי.  
 

 ואופן תשלומו שכר הספק
 

12.  
לספק סכום כמפורט    עירייהתמורת ביצוע העבודות על פי חוזה זה ונספחיו, תשלם ה  .א

הכלים,    בהצעת הספק ובהתאם לביצוע. סכום זה כולל את מחירי החומרים, העבודה,
רווח הספק וכל סכום ו/או הוצאה אחרים הקשורים לביצוע העבודה )להלן:   הציוד,

 "שכר הספק"(.  
 

מפורשות .ב הצדדים  בין  שכר  ,מוסכם  כל  הספק  כי  את  בתוכו  כולל  לעיל,  כאמור   ,
לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף   ספק וכי ה ספק ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, של ה

בו   המפורטים  לתשלומים  מעבר  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  בגין  כלשהו 
 .מפורשות
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שיגיש   לספק תשלומים   .ג עסקה(,  )חשבון  חודשית  תשלום  לדרישת  בהתאם  יבוצעו 
 עירייה ון כולו או חלקו ימציא הספק ללאחר אישור החשבבכל חודש.    5  - עד ה  הספק

 . חשבונית מס בגין הסך שאושר
 

על .ד החשבון  לאישור  המנהל - בכפוף  חוק  ,  תידי  להוראות  בהתאם  ישולמו  חשבונות 
התשע"ז לספקים,  תשלומים  קרי  2017-מוסר  לא  ,  התשלומים  את  תעביר  העירייה 

 ימים מתום החודש שבו הומצא לה החשבון.    45-יאוחר מ
 

הספק מחויב לצרף לחשבון העסקה דו"ח פירוט ביצוע עבודה )לפי תאריכים, שעות,   .ה
 מיקום(. לא יאושרו חשבונות ללא פירוט מתן השירותים. 

  
להאריך   .ו לנכון  תמצא  שהעירייה  וככל  לעיל,  האמור  האף  ההסכם על  תקופת  את 

בסעיף   ל10כהגדרתה  )מעבר  לעיל  חתימת ההסכם(  24  - )א(  בשנה ,  חודשים ממועד 
יעודכנו מחירי המכרז פעם בשנה, בתחילת כל שנה, צמוד למדד  השלישית להתקשרות  

והעדכון יחושב   החוזה,חתימת    המדד הידוע במועד   המחירים לצרכן. מדד הבסיס הינו 
למדד האחרון הידוע ביום העדכון. ככל שייווצר    בהתאם להפרש שבין מדד הבסיס

הפרש שלילי, לא יופחתו מחירי המכרז מתחת להצעת הספק במכרז )לא יופחתו מחירי 
 המכרז בשל מדד שלילי(. 

 
     השגחה, נזיקין וביטוח

 
13.   

ו/או אי ביצוע של כל פעולה ו/או מחדל  א. הספק יישא באחריות על פי כל דין לביצוע 
 שינקטו ע"י הספק ו/ או כל הפועל מטעמו.    

 
הספק ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי הדין ו/או הנהוג ו/או המקובל לשם  ב.

ה הספק,  עובדי  הציבור,  של  רכושם  ו/או  ביטחונם  על  המועיריהשמירה  סדות, , 
 עובדיהם וצדדים שלישיים כלשהם. 

ומי מטעמה, על פי דרישת   עיריההספק מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את ה ג.
עילה  עיריהה דרישה, מכל  או  כל תביעה  וכנגד  הוצאה  ו/או  נזק  ו/או  כל הפסד  על   ,

ו/או   שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו ו/או צד ג' כלשהו נגדה ו/או נגד מי מעובדיה 
ו/או לרכוש, לרבות  לגוף  נזק לכל אדם,  בגין  ו/או מי שבא מטעמה, לרבות  שלוחיה 
הוצאות משפטיות שיגרמו לה הקשור במישרין ו/או בעקיפין למעשיו ו/או מחדליו של 

 הספק.  
 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא  ד.
ו/או על פי הוראות כל דין, מתחייב הספק לערוך על חשבונו   אחראי בהתאם לחוזה זה,

אישור קיום ביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד    –  בנספח ה'את הביטוחים כמפורט  
 מהסכם זה. 

  
להביא   עיריההאמור בס"ק ד' הינו תנאי יסודי לחתימה על החוזה שבלתו רשאית ה ה.

 לביטול זכיית הספק במכרז.  
 

   יד  העדר יחסי עובד מעב
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14.  

יחסי עובד  עירייה הספק הינו ישות משפטית עצמאית ואין בינו ו/או מי מטעמו לבין ה  א.
מעביד לרבות מוסדותיה ו/או עובדיה. בכל מקרה בו ייקבע אחרת בפס"ד חלוט, יפצה  

ו/או מי מטעמה בכל הוצאה/חיוב שייגרמו מתביעה ו/או    עירייהו/או ישפה הספק את ה
 דרישה ו/או טענה כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.  

 
כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו    ,הצדדים מצהירים ומאשרים בזה ב.

פיקוחו  להוראותיו,  נתונים  יהיו  וכי  בלבד  הספק  של  עובדיו  הינם  זה  חוזה  פי  על 
הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  בכל  ישא  והוא  הספק,  של  המלאה  והשגחתו 

 פי כל דין.  -בהעסקתם על
 

ם לעיל. הספק מתחייב הספק יספק את העובדים הדרושים למתן השירותים האמורי ג.
להעסיק כח אדם בעל הכשרה מקצועית במספר הדרוש לשם מילוי כל התחייבויות 

 הספק, תוך הקפדה על לוחות הזמנים שיקבעו.   
 

לבטחם  ד. וידאג  דין  כל  הוראות  פי  על  שכר  מטעמו  לעובדים  לשלם  מתחייב  הספק 
 י כל דין.  בביטוחים הדרושים וליתן להם מלוא התנאים המגיעים להם על פ

 
הספק מצהיר כי ידוע לכל המועסקים על ידו לצורכי ביצוע חוזה זה כי הינם מועסקים  ה.

 אינה המעביד.  עיריהבמסגרת הארגונית של הספק בלבד וכי ה
 

הספק מתחייב למלא כלפי כל עובד שיועסק על ידו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה,  ו.
פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום ו/או   את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על

 שיחוקקו בעתיד.      
 

בדבר הרחקתו של אדם המועסק מטעמו באם    עיריההספק ימלא כל דרישה מטעם ה ז.
התנהג האדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או בחוסר אכפתיות. הורחק  העיריהלדעת 

 ין ובין בעקיפין.  בין במישר  עיריה אדם כאמור ימנע הספק מלהשיבו לעבודה עבור ה
 

 
   ת החוזה וקבלני משנהאיסור הסב

       
15.   

 
את   או המיזוג,  הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר, לרבות על דרך השעבוד א.

זכויותיו ו/או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, במישרין או בעקיפין ללא הסכמה  
 .   העיריהבכתב ומראש של  

 
ל .ג בעצמוהספק מתחייב  לשם  ספק את השירותים  ולא להעסיק קבלני משנה  ביצוע , 

אלא    השירותים חלקן,  או  כולן  זה,  הסכם  קיבל  נשוא  מראש   העירייה   כמתהסאם 
סף שנקבעו במסגרת הובכתב. העסקת ספק משנה מותנית בעמידת ספק המשנה בתנאי  

מסמכי המכרז, בדיקת העדר ניגוד עניינים, והיא תתאפשר רק לאחר שהספק יקבל את 
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לגבי העסקת ספק/קבלני המשנה, ולגבי זהות ספק/קבלני    מראש ובכתבאישור המזמין  
 המשנה המוצע על ידו.  

 
ל הדעת הבלעדי, ללא צורך בהנמקה מיוחדת, לסרב לאשר העסקת ספק שיקו   לעירייה  .ד

ההסכם   לסרב לאשר הסבה ו/או המחאה ו/או שיעבוד ו/או העברתו של  משנה ו/או
 לצד ג' או המחאת כל זכות מכוחו .  

את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה  העיריה  תנהבכל מקרה בו נ .ב
האמורה פוטרת את הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה. האחריות לקיום 
הוראות חוזה זה ולטיב העבודה תחול על הספק הזוכה בלבד. הספק יישא באחריות 

 מלאה לכל מעשה או מחדל של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 

רשאית, אך לא חייבת, וזאת על פי שיקול דעתה בלבד, לאשר לספק להחליף    העיריה .ג
ספק משנה, וזאת על פי בקשה מפורטת בכתב, שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה, 
ואת כל הפרטים הנחוצים לגבי ספק המשנה המחליף, הכול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי  

 ובכפוף לכל דין. 

 וניגודי עניינים זכויות, שמירת סודיות 
16.  

הספק   .א ידי  על  יוכנו  אשר  שהוא,  וסוג  מין  מכל  המסמכים,  בכל  היוצרים   זכויות 
והיא תהיה זכאית להשתמש בהם, בכולם או בחלקם, בהתאם   -   עיריה יהיו שייכים ל

 לחוק. 
 

סוג   .ב מכל  ונתונים  פרטים  מידע,  כל  ומוחלטת  גמורה  בסודיות  לשמור  מתחייב  הספק 
   - העיריהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ו/או אודות שהוא, בכל צורה בה יה

ובטיחות  ביטחון  בנושאי  טכני  ומידע  עבודה  שיטות  כללים,  נהלים,  עניינים,   לרבות 
)להלן:   אצלה  בעקיפין, "המידע"הנהוגים  ובין  במישרין  בין  הספק,  לידיעת  שיגיעו   ) 

 בקשר עם ביצוע השירותים. 
 

 - כל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש  הספק מתחייב לא לגלות ב .ג
ה עובדי  ה   עיריה למעט  ידי  על  המועסקים  מהאנשים  מי  מראש עיריהו/או  בהסכמה   ,

ה של  מתן  עיריהובכתב  עם  בקשר  תפקידיהם  את  לבצע  מנת  על  למידע  הזקוקים   ,
 השירותים, ובהיקף שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל. 

 
מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך   הספק .ד

 ( את המידע.עיריהביצוע השירותים, ולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר )זולת ה
 

 מובהר בזאת שעל הספק וכל עובדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דין, לרבות  .ה
, וחוק הגנת הפרטיות, 1979-ותוך הקפדה על שמירת הוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט

 . 1981-התשמ"א
 

 ביטול החוזה  
 

17.   
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זכאית לבטל החוזה על פי הודעת ביטול   עיריה היה והופר החוזה ע"י הספק, תהא ה א.
 בכתב שתישלח לספק ובה יצוינו ההפרות ומועד ביטול החוזה.  

הפחות   לכל  תשלח  הביטול  ש  30הודעת  לאחר  דרישה   העירייהימים  לספק  שלחה 
 והתראה בכתב לתקן הפרותיו תוך פרק זמן של כשלושים יום והוא לא עשה כן. 

 
פי מסמכי המכרז ו/או בחוזה זה ו/או על -על   עיריההמוקנות ל מבלי לגרוע מהזכויות   ב.

דין,   כל  אחד   העיריהפי  בכל  מידי,  ובאופן  בכתב  בהודעה  החוזה  את  לבטל  רשאית 
 מהמקרים הבאים:  

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   .1

האמור הפעולה  או  והעיקול  חלקם,  כולם  הוסרו  הספק,  או  הופסקו  לא  ה 
 לחלוטין תוך שלושים יום ממועד הטלתם.  

 
נגד הספק ניתן צו פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם   .2

או חלקם או נתקבלה על ידו החלטה של פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה  
 לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק. 

 
כי הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי    יריההע הוכח להנחת דעתה של   .3

מכל   השירותים,  ואספקת  העבודות  בביצוע  להמשיך  בידו  אין  ו/או  זה  חוזה 
 סיבה שהיא. 

 
כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם    עיריההוכח להנחת דעתה של ה  .4

כדי   בה  היה  אשר  מהותית  עובדה  גילה  לא  שהספק  או  נכונה  אינה  זה  חוזה 
 פיע באופן כלשהו על ההתקשרות עמו.  להש

 
אלא   .5 חברה  אינו  אשר  חברה  על  אף  המחויבים  בשינויים  יחול  לעיל,  האמור 

 תאגיד אחר, לרבות אדם, שותפות ו/או עוסק מורשה.  
 

זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל    עיריהבוטל החוזה כאמור בסעיף זה, תהא ה ג.
 . תאגיד ו/או גורם אחר לשם קבלת השירותים שהספק התחייב לספקם על פי חוזה זה

 
מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הספק ע"פ חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי למעט   ד.

עקב   עיריהעל פיהם, הספק ישא בכל הוצאה שנגרמה ל  עירייה מהזכויות המוקנות ל
 הפרת החוזה, לרבות בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר.  

 
לר ה. יעמדו  החוזה  הפרת  של  במקרה  לעיל,  לאמור  כל בנוסף  לחוזה,  הצדדים  שות 

 הסעדים והתרופות המוקנים על פי דין.  
 כללי  

 
18.   

למען הסר ספק, יובהר כי חוזה זה בא במקום כל חוזה אחר שבין הצדדים וככל שקיים,  א.
עובר לחתימת חוזה זה עובר לחתימת חוזה זה. עוד יובהר כי תנאי החוזה משקפים 

לא תהא קשורה בכל   עיריהאו וכי הנכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלו



 

 

 

  
 עיריית באר יעקב 

 לכידת בע"ח, למתן שירותי  : 06/23פומבי מס' מסגרת  מכרז      

 עיקור, סירוס, וחיסון חתולי רחוב

 
 

    חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________  

   חתימה +חותמת                                                                                                                          
 ג -47 

 

                                     

הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה, 
 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב   העיריה ב.

ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל חוזה, התחייבות או 
וה הודעה בדבר קיזוז  הינו בבחינת  זה  סעיף  דין.  כל  פי  על  אינה   עיריהחבות אחרת 

 חייבת לשלוח הודעות נוספות בעניין.  
 

נהגה על פיהם, אלא אם    עיריהכל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם ה ג.
 הותנו והוסכמו ע"י הצדדים כדין מראש ובכתב. 

 
ה ד. מטעם  הממונים  של  ולהנחיותיהם  להוראותיהם  להישמע  מתחייב    עיריה הספק 

 ידע ודו"חות הנוגעים לפעילותה במסגרת חוזה זה. ולספק להם לפי דרישותיהם כל מ
 

 התראות לצד השני יינתנו בכתב בדואר רשום או במשלוח על ידי שליח.  ה.
 

כתובות הצדדים לחוזה זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי  ן.
בתוך   הנמען  של הצד  לידיעתו  הגיעה  כאילו  הנ"ל תחשב  הכתובות  מן  ם  ימי  3אחת 

 בעת מסירתה.  –ממועד שגורה ואם נמסרה ביד 
  

כל ויתור על שימוש בזכות, אורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כוויתור  ז.
מצד כל שהוא ולא יפגעו בזכויות, בטענות, בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי  

 חוזה זה או לפי כל דין.  
 

בראשון   לחוזה זה הוא בית המשפט השלום   סמכות השיפוט המקומית בקשר ח.
 , לפי העניין.  ט המחוזי בלודלציון ובית המשפ

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל: 
 

 ע"י:                                                                         הספק ע"י: העירייה
 
 

__________________________                                   ___________________________ 
                                     עיריה ראש ה                 

 
 

 __________________________                                   ___________________________ 
 ית גזבר                  
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 ________________________ 
 עירייה חותמת               

 
 אישור יועמ"ש 

 
אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת  

 לחתום ולהתקשר בהסכם זה.   עירייהל
 

                                                                                          
_____________________                

  עירייההיועץ המשפטי ל                                                                                                      
        

 אימות חתימה )ב"כ ספק(
 

ידי   על  כדין  נחתם  זה  הסכם  כי  מאשר  הספק,  ב"כ   ,_____________ עו"ד  הח"מ  אני 
על   לחתום  התאגיד  מסמכי  הוראות  פי  על  המורשה  ספק,  מטעם  ה"ה_______________ 

 התחייבות זו ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה.  

        __________________ 
 עו"ד               

 
 

 אישור תקציבי 
 

 הרינו לאשר בזאת כי : 
 

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. 
 

ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב  
 בלתי רגיל מס' ______. 

 
 

_____________________    _______________________ 
 ית  גזבר     העירייה ראש            
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 נספח א'
 

 מסמך הצעת מחירים   

 
 אחוז הנחה  )כולל מע"מ(  מחיר מקסימום סוג הפעילות 

על המציע לנקוב באחוז הנחה 
   ביחס למחיר המקסימום

 
פרק  

 א' 
 סירוס חתול  

או עיקור חתולה  
  בהתאם לאמור

 להלן   1-2בסעיפים 
 

250  ( וחמישים ₪  מאתיים 
 ( כולל מע"מ.שקלים

 
 _____% 

 
 במילים__________________

פרק  
 ב'

,   לכידת כלבים
 חתולים

 ₪ )שמונה מאות שקלים( 800
בסופי  כולל  המחיר    שירות 

    .לילותשבוע וב
והעברה המחיר   לכידה  כולל 
, לפי דרישת ביה"חאו  לכלביה 

 המנהלת.

 
 _____% 

 
 במילים__________________

פרק  
 ג' 

,  לכידת סוסים
 חמורים 

   )אלף שקלים( ₪ 1,000
והובלה המחיר   לכידה  כולל 

 . למתקן מוגן

 
 _____% 

 
 במילים__________________

פרק  
 ד' 

 ₪ )חמש מאות שקלים(  500 לכידת נחשים 
 ביום חול.לכידה  ו  עבור סריקה

 
 _____% 

 
 במילים__________________

 

 ₪  )שבע מאות שלקים(   700
 מחיר בשבתות ובחגים. 

 

התנאים   .1 על  מבוססים  שלעיל  בטבלה  ידינו  על  הנדרשים  המחירים  כי  בזאת  מצהירים  אנו 
פי   על  התחייבותנו  כל  של  ומושלם  מלא  לביצוע  הדרוש  כל  את  וכוללים  המכרז  שבמסמכי 
מסמכי המכרז, לרבות לכידת החתול, ביצוע בדיקה כללית, ניתוח ועיקור או סירוס וקיטום  

אמב רפואי  טיפול  האוזן,   ולטורי  קצה 
ל  נגד כלבת, אשפוז  וזריקת אנטיביוטיקה, חיסון  )עשרים וארבע(    24-)על פי הצורך(, תילוע 

 שעות  
 )ארבעים ושמונה( שעות, שחרור החתול למקום ממנו נלכד וכיוצא באלה.  48עד 
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אינה מתחייבת להזמין מאיתנו שירותי עיקור ו/או    עיריהאנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי ה .2
ב של  סירוס  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  תבוצענה  מאיתנו  וההזמנות  שהיא,  כמות  כל 

לנו  עירייהה תהיינה  לא  וכי   , 
כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף ההזמנות שימסרו לנו בפועל, וכן כי בכל  

ביצוע  מקרה לא יחולו שינויים במחירים המוצעים על ידינו, ואנו נהיה זכאים לתשלום בגין  
 בפועל בלבד.  

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי התשלום המבוקש על ידינו לא יעלה על מחיר המקסימום הקבוע   .3
 תיפסל על הסף.  - הצעה המציינת תשלום הגבוה ממחיר המקסימום, וכי לעיל

 תנאי התשלום יהיו על פי המפורט בחוזה ההתקשרות.   .4
 

המציע:  חתימה     תאריך: ____________     וחותמת 
 ______________ 

 
 

 נספח ב' 
 

 טופס דיווח חודשי על איסוף החתולים והחזרתם 
 

 חודש ______________ 
 

תאריך  
 לכידה 

תאריך   פעולות נוספות  מקור החתול  תאור החתול 
 שחרור

 הערות
גיל   ז/נ 

 משוער 
מצב  צבע

גופני  
 כללי 

כתובת  
 לכידה 

פרטי  
מאכיל  
 )אם יש(

חיסון  
 כלבת

סימון  
 אוזן 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

 ________________  חתימת הספק 
 ________________   תאריך  

 
 ווטרינר/ית הרשות   –חתימת הרופא/ה 
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  _____   _________    _______  
  ___________ 
  מס' רישיון    שם + משפחה   תאריך  
 חתימה וחותמת  
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 טופס דיווח על ביצוע ניתוחים בחתולי רחוב 
 
 

 חודש ______________ 
 

 הערות  תאור החתול  תאריך  

 הריון   ז/נ 
ומס'  
 גורים 

גיל  
 משוער 

 מצב גופני כללי   צבע
)ירוד, תקין,  

 שמן(

תאריך חיסון  
 כלבת

 ומס' אצווה 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 ________________  חתימת הספק 
 ________________   תאריך  

 
 ווטרינר/ית הרשות   –חתימת הרופא/ה 

 
  _____   _________    _______  
  ___________ 
  מס' רישיון    שם + משפחה   תאריך  
 וחותמת חתימה   
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 נספח ג'

 תנאי המרפאה הווטרינרית

 כללי 

 מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין.  .1

יש ליידע הלקוחות בדבר שעות הפעילות המרפאה, וכן טלפון לשעת חירום בו ניתן   .2
 יהיה לקבל עזרה בעת הצורך.

 

 חדר בדיקה/ניתוח 

 כיור וברז עם מים חמים/קרים. .1

 בדיקה קל לניקוי ולחיטוי. שולחן   .2

שולחן ניתוחים בעל גובה מתכוונן )במידה וחדר הבדיקה והניתוח משולבים, מספיק   .3
 שולחן אחד(. 

 עזרי בדיקה, כגון: סטטוסקופ, מד חום או מנורת בדיקה.  .4

 משקל. .5

 ציוד ואביזרים לדיגום דם. .6

 מכונת גילוח חשמלית.  .7

 מקרר. .8

 ת חירום.מנורת ניתוח ותאור .9

אפנאה   .10 של  במקרה  ולהנשמה  החיים  לבעלי  חמצן  להזרמת  ואמצעים  חמצן  מקור 
 )לפחות אמבו(. 

 ציוד להרדמת בעלי חיים.  .11

אוקסימטר.   .12 פולס  ו/או  לב  )מוניטור  והתאוששות  הרדמה  בזמן  ניטור  ציוד 
 סטטוסקופ וושט ייחשב כציוד מינימאלי לניטור(. 

 יעודי לביצוע ניתוח עיקור וסירוס.כל המכשור הכירורגי הי  .13

 אוטוקלב.  .14

 אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח.  .15
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 נספח ה' 
 

 אישור בדבר קיום ביטוחים 
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 נספח ו'

 תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות  

 

בכתב,  אני הח"מ ________________  בעל/ת ת"ז שמספרה __________, מצהיר/ה בזאת  
 כדלקמן: 

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הזוכה  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני   .1
  (.  הזוכה –להלן מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )

ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה, וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים  .2
של העירייה )ראש עיר  מורשיי החתימה שבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י  

 וגזברית(. 

, ללא קבלת הזמנת עבודה  עיריהככל שהזוכה ביצע עבודה ו/או שירותים ו/או התחייב בשם ה .3
חתומה כדין, כאמור לעיל, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה ו/או  

 אספקת השירותים. 

ידוע לזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין מתן   .4
עבודה ו/או אספקת שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין  

 כדין. העירייה ע"י מורשיי החתימה של 
 אישור

______ עו"ד )מ.ר.  הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, _____ 
___________(, במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב'  

________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,  
 אישר/ה את תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 

 
 

 

 
  

 חותמת   עו"ד 
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 נספח ז'

 מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידותתצהיר הימנעות 

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

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר.   .ב
( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו  "המציע"____________________ )להלן: 

באר יעקב )להלן:  עירייתאינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם 
גרוע מכלליות האמור, בין בפעולה, בין ההסכם ובין "( ובכלל זה, אך מבלי להעירייה"

בהתקשרות חד צדדית, שאני, מי מבעלי השליטה בי ו/או מי ממנהליי הינם צד להם ו/או  
 כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין. 

ים במצב של ניגוד  הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי אינם נמצא  .ג
 עניינים כאמור ואף יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, בעתיד. 

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי יבצעו את העבודות הכלולות   .ד
במסגרת מכרז מס' ____________ תוך שמירה על טוהר המידות לאורך כל תקופת  

 דדים. ההתקשרות בין הצ

 
לפחות מהמניות של התאגיד    25%מי שמחזיק בשיעור של    –  בעל שליטה בתאגידבהצהרה זו:  

 לפחות מהשליטה בשותפות.  25% -ב  –או ככל שמדובר בשותפות 
 
 

 1.  2.  3.  4.  
 חותמת המציע  .9  .8 חתימת המציע  .7  .6 תאריך  .5

 
 

 


