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 רשימת מסמכים וצרופות 
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 ציע ואישור בדבר ניסיון קודם  פרטי המ - (1מסמך א)
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 הצעת מחיר. -
 

 ערבות בנקאית להצעה.  - (3מסמך א)
 

 בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר  - (4מסמך א)
 
 

 הצהרת משתתף.  – ' במסמך 

 

 . הסכם  -מסמך ג' 

לביצוע  התנאים הדרושים להכרה במרפאה וטרינרית כמקום מאושר  - (1)ג מסמך
 עיקורים וסירוסים 

 רישום חתום לכוד/דיווח על ביצוע ניתוח –דיווח יומי  - (2)ג מסמך

איסוף חתולים על ידי הרשות המקומית והחזרתם למקום   –דיווח חודשי  - (3)גמסמך 
 ממנו נלקחו

 . נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה - (4)ג מסמך

 .ביטוחים  - (5)ג מסמך

 נספח בטיחות  - (6)גמסמך 
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 7/2023מכרז מס' 
   יהוד מונוסוןלמתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר 

 כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
למתן שירותי עיקור וסירוס "( מזמינה בזאת להציע הצעות  העירייה)להלן: "  יהוד מונוסוןעיריית  

 הכל כמפורט במסמכי המכרז . , יהוד מונוסוןחתולי רחוב בעיר 
 

מונוסון בעבור סך  -, יהוד6את חוברת המכרז ניתן לרכוש בבניין העירייה ברחוב מרבד הקסמים 
ש"ח שלא יוחזרו בכל מקרה. התשלום יבוצע האתר האינטרנט של עיריית יהוד תחת    250 -של 

 www.yehud-monosson.muni.ilהלשונית מכרזים בכתובת 
 

חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להכניס למעטפה  את ההצעות, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, 
 סגורה ללא סימני זיהוי של המציע עליה מצוין מספר ושם המכרז בלבד.  

 
בתיבת המכרזים של   12:00בשעה   9.2.2023 עד ליום את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית 

 , קומה ראשונה בבניין העירייה. 113העירייה הממוקמת בחדר 
 

ר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית משלוח ההצעה בדוא 
 של המציע. 

  
   michrazyahud@ye-mo.org.ilלמייל: .   31/01/2023ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד לתאריך  
  
 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.  
  
 . 03-5391249לשאלות ניתן לפנות למר אבי שיריזלי, בטלפון:   
 
 

 

 
                   _____________ 

 יעלה מקליס עו"ד 
 ראש העירייה       
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 מסמך א' 

 7/2023 מכרז מס' 
  יהוד מונוסוןלמתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר 

   כללי .1
  מחיר  הצעות  הגישמציעים ל   בזה  נהמזמי  ,(" המזמינהו/או " "העירייה: "להלן)   יהוד מונוסוןעיריית   .1.1

:  להלן) המכרז  מסמכי  להוראות  בהתאם  יהוד מונוסוןלמתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר  
 (.  "שירותיםה"

 

 כי כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.   יובהר .1.2

 

 

 ההתקשרות  עיקרי .2

 

  רק   הצדדים   את  תחייבנה   הסעיף  והוראות  בלבד  כלליים   הינם   להלן   זה  בסעיף   המובאים   הפרטים  .2.1
  הייתה.  המכרז  ממסמכי   באיזה  ומפורשת  מפורטת   אחרת  התייחסות  אין  בהם  אשר  במקרים

 .והמפורטת  האחרת ההוראה  תחייב, המכרז ממסמכי באיזה כאמור אחרת התייחסות

 

יידרש   .2.2 במכרז  ייעודיותהזוכה  רשת  מלכודות  באמצעות  רחוב  חתולי  לכידת  הלכידה  לבצע  ציוד   .
  ודלת נוספת להעברת החתול   עם מחיצה הניתנת לתזוזה  הבסיסי יכלול: כלוב לכידה ידני, כלוב ריסון 

(squeeze)  רשת ללכידת חתולים ומוט    אוטומטית עם דלת נוספת להעברת החתול,    מלכודות מדרך
משקלם המינימלי  .  לכידה )בו יש לצמצם  שימוש למקרים בו לא מתאפשרת לכידה באמצעים אחרים(

או חתולים בבעלות פרטית.  לא יילכדו חתולים עם קולר  ק"ג.  1  -של החתולים שיילכדו לא יהיה קטן מ 
 יש להימנע מלכידת חתולות מניקות.  

 הלכידה וההובלה יתבצעו באמצעים המתאימים תוך מזעור הסבל הנגרם לחתולים.   

 

הווטרינר  .2.3 יוביל  החתולים  לכידת  ניתוח    לוכד /לאחר  יבוצע  בה  המרפאה  אל  החתולים  את 
 העיקור/סירוס.  

המבצע, אשר יהיה רכב    לוכד/רהווטרינתבוצע ברכב    -לפני הניתוח ו/או לאחריו    -העברת החתולים   
בו,ממוזג,   על   לא  כאשר טמפרטורת החלל הפנימי  צלזיוס  27תעלה  ע"י הווטרינר  מעלות  ויאושר   ,
   .הרשותי

  להשאיר  איןו  צלזיוס   מעלות   15-ל  מתחת   יורדת  בו   שהטמפרטורה  ברכב  חתולים   להשאיר   אין  , כן  כמו
שתסכן  מהנקוב  תחרוג  שהטמפרטורה  חשש  יש  בהם  בתנאים  חונה  ברכב  חתולים את    בצורה 

 בריאותם. 

 

יש לכסות מלכודת או כלוב שדפנותיו עשויים מרשת או סורג בעת שמצוי בו חתול, כדי למזער את   .2.4
 .אוויר מספיקה העקה הנגרמת לו. בעת כיסוי הכלובים או המלכודות יש לוודא שיש בהם זרימת

 
והכלובים    (ללא סיכות הידוק)על תחתית הכלוב יונח מצע סופג נקי לשימוש חד פעמי כמו דפי עיתון   .2.5

 ייסגרו היטב באמצעים שימנעו מהחתול לפתוח את הכלוב.
 

סימנים מיוחדים   ,לגבי כל חתול שנלכד יירשמו פרטיו המזהים ובכללם: צבע, זוויג, תאריך לכידה .2.6
המדויק בו נתפס. כשמדובר בחתול המטופל ע"י מאכילים קבועים, יש לציין גם את פרטיהם.  והמקום  

רישום הכולל את הפרטים הללו יוצמד לכלוב בו מוחזק החתול בכל זמן. עם העברת החתול מכלוב  
 .יועבר הרישום בהתאם –למשנהו 
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ובמידת האפשר לצמצם את   כלובי חתולים יופרדו זה מזה באופן שימנע מהחתולים לפגוע זה בזה, .2.7

 . האפשרות שלהם לראות זה את זה
 

גבי זה, אלא אם הם מופרדים באופן המונע זליגת הפרשות לכלוב שמתחתיו.  -לא יונחו כלובים זה על .2.8
 יש להניח משטח מתאים בין הכלובים  –אם רצפת הכלוב אינה רציפה 

 

המרפאה תעמוד בכל התנאים הדרושים לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס כמפורט במכרז זה על נספחיו   .2.9
על נספחיו.   יבוצע בהתאם  מקרה כל  כל  בותבוצענה בה כלל הפעולות המפורטות במכרז זה  טיפול 

 ת.יות משרד החקלאוחלהנ

מוחזקים חתולים    חתולים שנלכדו יועברו ישירות למרפאה המנתחת. מבנה המרפאה והחדרים בהם .2.10
לפני ואחרי ניתוחי העיקור יהיו נקיים, ומאווררים והתאורה בהם תאפשר את בדיקת מצב החתולים  

  .בכל עת

כלובי חתולים יופרדו זה מזה באופן שימנע מהחתולים לפגוע זה בזה, ובמידת  בזמן השהייה במרפאה   .2.11
גבי זה, אלא אם הם - כלובים זה עלהאפשר לצמצם את האפשרות שלהם לראות זה את זה. לא יונחו  

יש להניח    –אם רצפת הכלוב אינה רציפה   .מופרדים באופן המונע זליגת הפרשות לכלוב שמתחתיו 
                                                                                                                                                 משטח מתאים בין הכלובים

משך השהייה המצטבר של חתול בכלוב או במלכודת, מלכידתו ועד לביצוע ניתוח העיקור, לא יעלה  
יותר    18על   ארוך  זמן  נדרשת החזקה למשך  יוחזק החתול בהתאם למצבו    –שעות. במקרים בהם 

להוראות   חיים()החזקה שלא  ובהתאם  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער   לצרכים חקלאיים(,תקנות 
  . 2009-תשס"ט

  )שעות  18-גם כשמדובר בפחות מזק חתול מס' שעות רב לפני עיקור )במזג אוויר חם במקרה בו מוח .2.12
 במקרה בו מוחזקים במרפאת העיקור גורים צעירים, יש להקפיד על מתן     .יינתנו לחתול מים לשתייה

השמאלית   .2.13 האוזן  קצה  בעתיד    ס"מ(   5.0-)כקטימת  החתול  את  לזהות  כדי  הניתוח  במהלך  תעשה 
כמעוקר, הסימון ימנע לכידה מחדש של חתולים שעוקרו בעבר ויאפשר זיהוי חתולים בלתי מעוקרים  

  .חדשים שיתווספו לקהילה

 .החיסונים יסופקו על ידי העירייה.   .יל לעיקור יחוסנו החתולים כנגד כלבתבמקב .2.14

יש לשלב טיפול בנוזלים, טיפול באנטיביוטיקה רחבת טווח, טיפול נגד אקריות אוזן וכן עקירת שיניים   .2.15
  .אם הדבר נדרש

הווטרינר הרשותי, יעבור  חתול במצב ירוד או חתול הסובל ממחלה או פציעה, לפי שיקול דעת הרופא   .2.16
 .טיפול תומך או יומת המתת חסד

 יש להמית עוברים בהזרקת חומר מתאים או לסגור את הרחם    –חתולה המעוקרת כשהיא בהריון   .2.17
   .ולהניחו בצד למשך זמן מתאים עד למות העוברים

ללא סיכות  ) לפני החזרת חתול לכלוב יונח על תחתיתו מצע סופג נקי לשימוש חד פעמי כמו דפי עיתון .2.18
 ( הידוק 

שעות בהתאם למצבו. באם פרק זמן זה אינו    48עד  15יש להחזיק חתול שנותח במתקן לפחות למשך  .2.19
התאושש   שלא  חתול  לשחרר  אין  המלאה.  התאוששותו  להשלמת  עד  במתקן  להשאירו  יש  מספיק 
להחזיק   ואין  התאוששות)  להמשך  מתאים  למתקן  להעבירו  ניתן  בו  במקרה  (למעט  מההרדמה 
בחתולים מעבר לפרק הזמן הנדרש להתאוששות. רופא וטרינר יבדוק לפני שחרור החתול שאין פתיחת  

יוחזק החתול    ,שעות  12-תפרים והחתול מרגיש בטוב. במקרים בהם נדרשת החזקה למשך זמן ארוך מ 
ת  ובהתאם להוראו )בהתאם למצבו (ובכלל זה מתן מים ומזון לפי שיקול דעת הרופא הווטרינר המנתח

 2009- תשס"ט , החזקה שלא לצרכים חקלאיים()הגנה על בעלי חיים)תקנות צער בעלי חיים
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החתולים   .2.20 שהיית  ממנה  בבהסתיים  שלהם,  המחייה  טריטוריית  אל  חזרה  החתולים  יושבו  אשפוז 
לאחר   נלקחו העירוני  יעבורהווטרינר/לוכד  ש  וזאת  הווטרינרי  השירות  ביקורת,  לטובת    במשרדי 

מסר גם  יהמידע יכול לה  .הווטרינר המבצעע"י    חתום   (2)ספירת החתולים והשארת טופס הפירוט ג
 .באמצעים אלקטרוניים )דואר אלקטרוני, וואטסאפ(

 

בתחילת יום    פעולות הלכידה ועיקור החתולים, תבוצענה בפומבי מהלך כל שעות היום ו/או הלילה. .2.21
שכל   לוודא  בכדי  הווטרינרית  במחלקה  להתייצב  מחויב  הקבלן  החתולים  איסוף  ולפני  העבודה 

שעות    48על הקבלן לעדכן את המחלקה הווטרינרית בכתובות המתואמות ללכידה    הכלובים ריקים.
 טרם הלכידה.  

 

 ידו והפכו באחת למקרי חירום. - להיות זמין גם לטיפול במקרים שטופלו על רעל הווטרינ .2.22

 

דו"ח פעולה ובו פירוט הפריטים שנלכדו, הפריטים שעוקרו/סורסו   רימציא הווטרינ לכידה  בתום כל  .2.23
 .בהתאם לפירוט בנספח   מהיכן נלקחו ולהיכן הושבו

 

 ם כמפורט במכרז על נספחיו.  דרש למלא טופסי דיווח חודשיים ויומיייהרופא הווטרינר י .2.24

 

,  יהוד מונוסוןהעירוני של עיריית    רהווטרינ  ל ידיבהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו ע  השירותים יבוצעו .2.25
, ובשים לב, לסדרי עדיפויות העירייה  מציע הזוכהל  רשיימסבהתאם להוראות צו התחלת העבודה  

 ולשיקול דעתה הבלעדי.  

 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לבצע חלק מהשירותים בעצמה.  .2.26

 

 על המציע הזוכה בלבד.   יחולו כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים .2.27

 

לסבסוד עיקור וסירוס חתולי רחוב הקבלן מתחייב  ככל שהעירייה תזכה בתמיכה ממשרד החקלאות   .2.28
 לעמוד בכלל דרישות משרד החקלאות בנידון.

 

למשך   .2.29 תהיה  הבלעדי  חודשים  24ההתקשרות  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות  שמורה  לעירייה  כאשר   ,
חודשים או חלק מהן, כל אחת, עד    12תקופות נוספות בנות    3-והמוחלט להאריך את ההתקשרות ב

 שנות התקשרות. 5ל לסך כולל ש

 

 במכרז להשתתפות  תנאים .3

 

 רשאים להשתתף במכרז זה מציעים המקיימים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן:         
 

שירותים מרופא וטרינר, כאשר    תאו מקבל   אגודה/עמותה למען בעלי חיים המעסיקה או  רופא וטרינר   .3.1
  בעלת כל התנאים הנדרשים למתן השירותים או בעל זכות שימוש במרפאה  בעל מרפאה  הינו    רהווטרינ

 (; 1כמפורט במסמך ג)

 
אשר יעניק את    רהווטרינהעתק רישיון הרופא  המציע  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף  

ג) נספח  את  וכן  בפועל  ידי  1השירותים  על  חתום  הוא  כאשר  המקומית    רהווטרינ(  הרשות  של 
 הרלוונטית

 

נ .3.2 בעל  של  ימי שהוא  וותק  בסיון  לפחות  )   5- שנתיים  שירותים  2018-2022השנים האחרונות  במתן   )
באמצעות מלכודות רשת ייעודיות  חתולי רחוב בשנה אחת    1,500לפחות    לרשויות מקומיות של לכידת 

 ם;וסירוס  םעיקור וכן
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( ויצרף המלצות מגורמים להם  1מסמך א)   לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את  
 העניק שירות 

 

 במכרז. ₪ כמפורט  2,000  רף להצעתו ערבות מקור בסך שליצמי ש .3.3
 

 המצ"ב בדיוק. (3מסמך א')ערבות מקור בנוסח   לצורת הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע

 

 להלן.   ₪7 כמפורט בסעיף  250רכש את מסמכי המכרז בסך של מי ש .3.4

 
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע

 

  פלילית   חקירה   תחת   הנמצא   באירוע  מעורב  ההי   אשר,  מציע  למכרז   לגשת  רשאי   יהיה   לא מובהר, כי   .3.5
  מציע   כמו כן,.  ומטעמ   מי  באחריות  אוו ו/באחריות  שהיה  תחום/נושא/בענין   המידות  טוהר  מתחום

אשר היו מעורבים באירוע    ,משנה  קבלן  אוו/או מנהל ו/  עובד  כל,  עצמו  את  בהצעתו  מלהציע  מנוע  יהיה
 כאמור. 

 
 : להלן המפורטים  התנאים  כל מתקיימים בו אירוע ייחשב" אירוע ' זה סעיף לצרכי

  או /ו  השירותים  בסוג  בעקיפין  או/ו  במישרין  עוסק  או/ו  מתקשר  בו  הפלילי  המעשה  אשר  אירוע .א
 ; המידות טוהר שמתחום עבירה ובעניין המכרז  נשוא  השירותים במתן

 ; פלילית  חקירה תחת  היה  או, פלילית  חקירה תחת נמצא האירוע .ב

  או /ו המציע  את  לדין  להעמיד   המלצה  ללא   להיסגר   עומד   שהתיק   כך  על   דהמעי  רשמי   מסמך   אין  .ג
 ;המשנה קבלןו/או   המנהל  אוו/  העובד

  או ו/או המנהל ו/  העובד   אוו/  המציע  כי  מוסמך  משפט  בית  ידי  על  כאמור  אירוע  לגבי  נקבע  לא .ד
,  דין  פי  על  המתחייבים  אמצעים  בכל  נוקטים  היו  אם  גם  למונעו  היו   יכולים  לא  המשנה  קבלן

 .    בתחום  המקובל  ונוהג הסכם

 . (1לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א') 

 

להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו    ןהמעוניי מציע  
'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור,  

 לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז   mihrazim@Holon.muni.ilלכתובת:    יפנה לעירייה בכתב
 ינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית. ו

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול  
דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר  

 זה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.אי
 

המלצות   הניסיון,  במכרז,  הנדרשים  המסמכים  וכל  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  ההצעה 
מפורטות בכתב, הערבות הבנקאית והסיווג, יהיו על שם המציע, אלא אם נכתב אחרת ביחס לעובדיו של  

 המציע ו/או מי מטעמו. 
 

 ההצעה  .4

  ( "המציע"" או  "המשתתףההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )המגיש יכונה לעיל ולהלן:   .4.1
כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף  

 במכרז בלבד. 
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תאם  , כאשר על המציע לרשום את אחוז ההנחה המוצע על ידו בה(2א)נספח ההצעה תהא באמצעות   .4.2
אין להציע תוספת על מחיר המקסימום. מציע אשר יציע תוספת,  . בנספח למחיר המקסימום המצוין 

 הצעתו תיפסל על הסף.
 

יחתום    –הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המשתתף תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש   .4.3
 המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת. 

 

 על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.   .4.4

 

 ההצעה  מסמכי .5

 :  שלהלן המסמכים כל את להצעתו  יצרף מציע כל
 

ע"י המזמי .5.1 )ככל שנשלחו(,    נהסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו  בכתב 
 כשהם חתומים ע"י המציע.  

 

 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.   3כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 

 אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה. .5.3
 

 אישור ניכוי מס במקור.  .5.4

 

 , דהיינו: 1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .5.5

 

  פנקסי   את  מנהל  הוא  כי  המעיד  ממנו  העתק  או,  מס  מיועץ  או  ח" מרו,  שומה  מפקיד  אישור .5.5.1
  1976  ז"התשל,  מוסף  ערך  מס  וחוק  הכנסה  מס  פקודת  פי  על  לנהלם  שעליו  והרשומות  החשבונות

  הכנסותיו   על  השומה  לפקיד  לדווח  נוהג  הוא  וכי  מלנהלם  פטור  שהוא  או(,  "מ"מע  חוק: "להלן)
 .מ"מע  חוק לפי מס  עליהם שמוטל עסקאות   על למנהל  ולדווח

 

  להציע  להזמנה  המצורף  (4)א  מסמך  בנוסח ,  בהתאם לחוק לעסקאות גופים ציבוריים  תצהיר .5.5.2
 .  הצעות

 

ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה   .5.6
התשמ"א   הביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  בישראל  לעסוק  לבקשת    1981  - רישיון 

וזאת להבטחת    ₪31.12.2023 ובתוקף עד ליום    2,000המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של  

 .בדיוק (3כמסמך א) הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב 

 
  :מובהר כי

 

העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות  
אי  ההצעה(.  תוקף  הארכת  משמעה  הערבות  תוקף  )הארכת  הדרישה  כנדרש  -עפ"י  הערבות  הארכת 

 סילת הצעת המשתתף. תהווה, כשלעצמה, עילה לפ 

 

 .ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה

 

חלקה, במקרים   או  כולה  לפירעון,  הערבות  להגיש את  יהיו רשאים  העירייה  ו/או  וועדת המכרזים 
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 :הבאים

להגשת הצעות, בכל כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון   5.8.1
 דרך שהיא. 

 .כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים 5.8.2
לא   5.8.3 מהותי  מידע  או  מוטעה  מידע  המכרזים  לוועדת  מסר  שהמשתתף  אימת   כל 

 מדויק. 
ההוראות   5.8.4 פי  על  פעל  לא  הוא  במכרז,  כזוכה  המשתתף  שנבחר  שלאחר  אימת   כל 

 .ם להתקשרותהקבועות במכרז שהן תנאי מוקד
 

והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל.  
 .למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב

 

רשום   בדואר  במכרז,  הזוכה  עם  לאחר ההתקשרות  לו  תוחזר  ערבותו  זכתה,  לא  משתתף שהצעתו 
  (.1תובת שיציין המציע במסמך א)לכ

 

העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח כי   .5.7
 החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע )בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד(. 

 

  ולפי  בלבד  זה  מטעם  העירייה    תרשאיצירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל,    אל .5.8
  ישלים  או /ו  יוסיף  כי   לבקש ;  לחלופין  או  המציע  של   הצעתו  את   לפסול ,  והמוחלט  הבלעדי ה  דעת  שיקול 

 .  בה המפורטים הנתונים  או /ו  שבהצעתו מהמסמכים  איזה יבהיר או/ו  יתקן  או/ו
 

לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או    תהא רשאית  הו/או מי מטעמ  העירייה .5.9
הקודם של המציע בתחום וכן   וניסיונ נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת 

לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות,  
 שות להסברים וכיו"ב.  פגי

 

ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מכל המועמדים מידע ומסמכים נוספים ככל שיידרשו לה, והיא   .5.10
 רשאית להזמין כל מועמד לראיון.  

 

 ההצעה  הגשת אופן .6

בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם    ןלרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמי את ההצעות על כל נספחיהן   .6.1
יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא  ,  חתומים ע"י המציע

, בבניין  ראשונהקומה    ,113, לתיבת המכרזים בחדר 12:00שעה ב   9.2.2023  סימני זיהוי אחרים, עד ליום 
 . יהוד מונוסון, 6מרבד הקסמים העירייה, רח' 

 

לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה   .6.2
 בלבד.   "7/2023 מכרז"

 

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או   .6.3
 דלעיל. הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים 

 

הפרטים  ל  ע .6.4 השלמת  )למעט  המכרז  במסמכי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  הסתייגות  או  תיקון  שינוי,  המציע 
  ה , מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתתרשאי  העירייההיה  ת הנדרשים ממנו בהצעתו(  

לשינויים כאמור( יחייב    הלא העיר  העירייההבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם  
 וכפי שנמסר למציעים.  העירייהאת הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 
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המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים   .6.5
ה לכך  את  המיועדת  המכרזים  לתיבת  המעטפה  את  וישלשל  לעיל,  כאמור  סגורה,  במעטפה  מסמכים 

  העירייה . ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  העירייהבמשרדי  
 ושמטו. ה להורות על השלמת חתימות ככל ואלו ת  הא רשאית

 

של   .6.6 לתקופה  בתוקף  תהא  הצעה  במכרז.    90כל  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  הא  ת  העירייהימים 
 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.    הלדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעת  תרשאי

 

לפסול את    ת, מטעם זה בלבד, רשאיהעירייההיה  תלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל,   .6.7
לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין,   הההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעת 

להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות  
 כאמור. 

 

 והוצאות המכרז חוברת  רכישת .7

  . באתר האינטרנט של העירייה  מע"מ,    ₪ כולל  250לסך של  את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה   .7.1
 ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום.סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת   .7.2
 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.  

 
 

   ושינויים  הבהרות .8
, עד ליום   WORD    בפורמט     michrazyahud@ye-mo.org.il  :    בדואר אלקטרוני:  ניתן לשלוח שאלות הבהרה   .8.1

מתן    –  7/2023כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס'    .12:00לא יאוחר מהשעה    31.01.2023
 ". יהוד מונוסוןעיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר שירותי  

 

 על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא:  .8.2
 

 פירוט השאלה  הסעיף בחוברת המכרז  מספר עמוד בחוברת המכרז  מס"ד 

    

 

על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירות, סתירות   .8.3
או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת,  

בסעיף   הנקוב  למועד  עד  וזאת  בכתב,  ולפרטם  לעירייה  לפנות  יפנה    8.1עליו  שלא  משתתף  דלעיל. 
הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות,  לקבלת  

 סתירות או אי התאמות כאמור.
 

והיא    המציעיםתופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז ומשתתפי מפגש    ,ככל שיהיו שינויים במכרז .8.4
 תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  - תשובה שניתנו בעלכל הסבר, פרשנות או   .8.5
 תחייבנה את העירייה.  –
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עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים   .8.6
מנוע   יהיה  במכרז,  זה. משתתף שהגיש הצעה  בסיס  על  הצעתו  והגיש  סוג שהוא,  הרלבנטיים מכל 

 ון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו. מלטע
 

ותיקונים   .8.7 שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  רשאית,  העירייה 
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק  

יובאו,   המכרז,  מתנאי  נפרד  או  בלתי  רשום  בדואר  המכרז  מסמכי  רוכשי  כל  לידיעת  בכתב, 
  ידו - ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על 

 להצעתו.  

 

 זכויות   שמירת .9

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  עירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .9.1
 לא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. במסמכי המכרז א

 

 את תנאי הצעתו במכרז. ,לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה תהא זכאיתהעירייה    .9.2
 

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר   .9.3
או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי  אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין  

 ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי.  
 
 

 בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה  .10
וזאת בכפוף להוראות כל דין, עמידת המשתתף בתנאי    ככלל, תבחר העירייה בהצעה הזולה ביותר .10.1

במקרה של הצעות זהות,    הסף, דיני המכרזים, סבירות ההצעה ויתר התנאים המפורטים במכרז זה.
 תכריע העירייה בין ההצעות על בסיס ניסיון קודם עם המציעים ובהעדר ניסיון, על בסיס הגרלה. 

 

לתקנה   .10.2 בהתאם  כי  בזאת,  התשמ"ח1)ה22מובהר  )מכרזים(,  העיריות  לתקנות  )להלן:   1987-( 
ן ההצעות היא  אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מ  "התקנות"(

של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור  
 ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות. 

 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי   .10.3
נוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי  המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שי

 או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה   .10.4
ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת העירייה, מונע את הערכת  

 כדבעי. ההצעה 
 

לפצל את הזכייה בין  שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף הצעה וכן שומרת את הזכות העירייה  .10.5
 המשתתפים.  

 

ם במכרז כדי להטיל על העירייה חובה להעניק למי שנקבע/ו כזוכה/ים  ו/אין בקביעת זוכה/ים כלשה  .10.6
לה, והיקף העבודה, יקבע ע"י העירייה באופן בלעדי ובהתאם    רכלשהי לגבי היקף העבודה שיימסזכות  

 לשיקול דעתה הבלעדי.  
 

את אמינותו וכושרו של המשתתף    , העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות .10.7
   חוזה המוצע ואת ניסיונה של העירייה עם המשתתף בעבר.ב כל הנדרש צע אתלב
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נוספות   .10.8 הבהרות  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  תהא  העירייה 
המלא רצונה  ההצעות  ,לשביעות  פתיחת  לאחר  במסגרת    ,גם  והצעתו  המשתתף  את  לבחון  מנת  על 

 שיקוליה, כאמור. 
 

מחיר שונה על ידי המשתתף, לגבי אותו פריט, בשתי חוברות המכרז, יובא בחשבון   במקרה של מילוי .10.9
 המחיר הנמוך מבין השניים. 

 

מובהר כי במקרה ובו תוגשנה שתי הצעות או יותר, הזהות מבחינת המחיר, רשאית העירייה להעדיף   .10.10
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.     ,סיון טוב יותריאת ההצעה לגביה ישנן המלצות ו/או נ 

 

  , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה .10.11
או   מכרז,  בהליכי  המקובלת  בדרך  שלא  ו/או  לב  תום  בחוסר  שפעל  לחשוש  סביר  יסוד  לה  יש  אם 

או על ידי תכסיסים בלתי    ,שנעשו במתכווןשכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות  
או על הנחות בלתי נכונות או אם    ,הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. 
 

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה   .10.12
פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות  מכוחו או לא  

גרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין  יתביעה בגין כל פיצוי אף אם י
 וסוג.   

 

 :וההתקשרות זכייה  על הודעה .11
העירייה  עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה.   .11.1

הסכם, או זכייתו    אתו   םייחתתקבע גם כשיר שני במכרז אשר יכנס בנעלי הזוכה במכרז במקרה בו לא  
 תתבטל או שהוא לא יוכל מסיבה כלשהי לעמוד בהתחייבויותיו. 

 

על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו    הודעת במועד שיקבע ע"י העירייה בה .11.2
  מסמך להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע בנוסח  

למזמינה תהיה הזכות לדחות את    להסכם.  (5ג)   מסמך  להסכם, ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח   (4ג)
 מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות    11.2  לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
הא  ת אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו,  

יה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים  העירי  תרשאי
במקרה זה להזמין    העירייה  תהא רשאיתנוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן    ההעומדים לזכות

- העירייה על   תאת העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי 
 פי כל דין. - או עלפי המכרז ו/

 

ותיהעירייה   .11.4 זכייתם  בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי  להם את ערבות  תתן הודעה  חזיר 
 המציע שהוכרז כשיר שני יקבל את ערבותו רק לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה.  המכרז.

 

מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה   .11.5
הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל  

 מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה.  
 

 ההסכם .12

 המציע שיזכה במכרז יחתום על הסכם בהתאם לנוסח המצורף למכרז זה.   .12.1
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ימים מקבלת ההודעה מהעירייה על זכייתו במכרז. במידה    7על הזוכה יהיה לחתום על ההסכם תוך   .12.2
והזוכה לא יחתום על ההסכם תוך פרק הזמן האמור לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות  

 צוע העבודות לידי מציע אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. הבנקאית שמסר ולמסור את בי

 

 על כל דף ודף הכלול במכרז.  ,חתימה מטעמו בצירוף חותמת מורשההמציע יחתום באמצעות  .12.3

 

המכרז .12.4 מסמכי  על  וחתימה  למילוי  הכתוב    ,פרט  מן  דבר  המציע  ימחק  ו/או  יוסיף  ו/או  ישנה  לא 
  במסמכים.  

  
  

 , רב בכבוד 
 

   יעלה מקליס עו"ד  
   יהוד מונוסוןראש עיריית  
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 ( 1מסמך  א)

 

 טופס פרטי מציע ואישור בדבר נסיון קודם  

 מציע פרטי ה .1

 __ _________________________________________________ :ציעשם המ .1.1
          מס' הזיהוי:  .1.2
        )כולל מיקוד(:  מציעמען ה .1.3
 ______       : ציעשם איש הקשר אצל המ .1.4
         תפקיד איש הקשר:   .1.5
 ______       : )משרד+טל' נייד( טלפונים .1.6
          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

שירותים   .1.9 מקבל  או  המעסיק  גוף  של  של    רמווטרינבמקרה  ופרטיו  שמו  את  לציין  יש 
 :____________________________________________ רהווטרינ

 
 

 3.2עמידה בתנאי סף המופיע בס' הוכחת לצורך  .2

נ בעל  של  ימי שהוא  וותק  בסיון  לפחות  לרשויות  (  2018-2022)השנים האחרונות    5- שנתיים  שירותים  במתן 
של   לפחות  מקומיות  רשת    1,500לכידת  מלכודות  באמצעות  אחת  בשנה  רחוב  עיקורם  חתולי  וכן  ייעודיות 

 וסירוסם
 

נותן בזאת את הסכמתי   , לרבות איש  לו סופקו השירותים  ורםליצור קשר עם הג   יהוד מונוסון לעיריית  אני 
 , לקבלת פרטים על אופן עבודתי. רם זההקשר בגו

 
המקומית   מס' הרשות 

סופקו  לה 
 השירותים

השירותים  
 שניתנו 

החתולים   מספר 
אליהם   ביחס 

 השירותים ניתנו 

בה  התקופה 
סופקו  

 השירותים

ופרטי  קשר  איש  שם 
 התקשרות

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

 3.5לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף המופיע בס'  .3
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

מ .א הייתי    שהיה  תחום/נושא /בענין  המידות  טוהר  מתחום  פלילית   חקירה   תחת  הנמצא  באירוע  עורבלא 
  קבלן   או ו/או מנהל ו/  עובד  כל  לא הצעתי במסגרת הצעתי  כמו כן,.  ימטעמ  מי   באחריות  או י ו/באחריות 

 אשר היו מעורבים באירוע כאמור.  ,משנה
 

 :להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים בו אירוע ייחשב" אירוע' זה  סעיף לצרכי             
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  במתן   או/ו  השירותים  בסוג  בעקיפין  או/ו  במישרין  עוסק  או/ו  מתקשר  בו  הפלילי  המעשה  אשר  אירוע .1
 ; המידות  טוהר  שמתחום עבירה   ובעניין  המכרז נשוא  השירותים

 ; פלילית  חקירה תחת  היה  או, פלילית  חקירה תחת נמצא האירוע .2
  העובד   או/ו המציע  את  לדין  להעמיד  המלצה  ללא  להיסגר  עומד  שהתיק  כך  על  דהמעי  רשמי  מסמך  אין .3

 ;המשנה קבלןו/או  המנהל  אוו/
  קבלן   אוו/או המנהל ו/  העובד  או ו/  המציע  כי   מוסמך   משפט   בית  ידי  על  כאמור   אירוע   לגבי  נקבע  לא .4

  ונוהג   הסכם,  דין  פי  על  המתחייבים  אמצעים  בכל  נוקטים   היו  אם   גם  למונעו  היו  יכולים  לא  המשנה
 .     בתחום המקובל

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

                                                                                                  ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                        

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
ת ת.ז. שמספרה _________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר  / ____________, מר/גב' ____________, נושא

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה 
 נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני. 

 

 _________________  _________________ 

 חותמת + חתימה                                                                                              תאריך             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 _______________חתימה וחותמת: 
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 ( 2מסמך  א)

 הצעת מחיר 

 : חתול רחוב אחדלביצוע פעולת לכידה, עקור/סירוס, אשפוז והשבה לשטח של מחיר מקסימום 
 

250   ₪ 
 

על   הנחה   _________% היא:  מחיר הצעתי  על  הנחה  אחוזי   ___________ )ובמילים:  המקסימום  מחיר 
 המקסימום( 

 
 

כמות החתולים שתעוקר מדי שנה תהיה בהתאם להחלטת העירייה, לתקציב שיעמוד לרשותה,  מובהר, כי   •
 ולהוראת הביצוע שתינתן ע"י העירייה לקבלן הזוכה. 

 יציע תוספת, תיפסל הצעתו על הסף. מובהר, כי אין להציע תוספת למחיר המקסימום. מציע אשר  •

נדרש לביצוע  הכל ולרבות   המחיר הינו מחיר קבוע כולל כל התשלומים, לרבות מע"מ ככל שחל מע"מ •
 . שהיא ההליך וללא כל תוספת תשלום

של הווטרינר העירוני   ה הבלעדי ים לטיפול תהיה בהתאם לשיקול דעתלהיכן יפונה כל בעל חי ההחלטה  •
 בהתאם לצרכיו הרפואיים של בעל החיים.  

   , מהות השירות והמחירים.להלן, לידיעה בלבד ללא התחייבות של העירייה לכמויות  •
 
 

 מחיר   השירות  מס"ד 

קבלה וטיפול בחיה פצועה   1
בימי העבודה בשעות  

ובסופי   07:00-20:00
 השבוע בתיאום.  

הטיפול יכלול טיפול ראשוני  
לפי המפרט: טשטוש,  

בדיקה כללית עפ"י הצורך  
הרפואי, טיפול ושחרור  

החיה/ המתת חסד במקרים  
שעות   48קשים, אשפוז ל 

 ראשונות 

650  ₪ 

אשפוז כל יום נוסף כולל   2
 ואנטיביוטיקה טיפול נוזלים  

  5עד   ליום,   ₪ 120
ימים, מהיום השישי  

 ₪ ליום  70

 
 
 

 :החתום על  באנו ולראיה
 

 

 : ____________________ מס' זיהוי: _____________ מציעשם ה
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 מסמך א)3( 

 להצעה בנקאית ערבות נוסח
 

   לכבוד
 יהוד מונוסון עיריית 

 
   7/2023מכרז מס'  -להצעה בנקאית ערבות: הנדון    

 
 בזאת  ערבים   אנו "(,  המבקשים: "להלן. _____________ )ז.ת. /  פ.ח____________________    בקשת  פי  על

 למדד   הצמדה   הפרשי   בתוספת(,  חדשים  שקלים  אלפיים:  במילים)  2,000₪  של   לסך  עד  סכום   כל  לסילוק  כלפיכם
  בקשר  המבקשים  מאת  שתדרשו"(,  הצמדה  הפרשי: "להלן)  להלן  כמפורט,  למדד  ל" הנ   הסך  מהצמדת  הנובעים
 . יהוד מונוסוןלמתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר  7/2023מס' למכרז 

 
 להטיל  מבלי,  אלינו  שתגיע  בכתב  דרישתכם  מיד עם,  ל"הנ  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו

 .   המבקשים מאת תחילה  הסכום את  לדרוש או  דרישתכם את לבסס עליכם
 

 בהליך  פיה  על  דרישתכם  את  להוכיח  צורך  יהיה  ולא,  לביטול  ניתנת  ולא  תלויה  ובלתי  חוזרת  בלתי  הינה  זו  ערבות
  נגד   משפטית   תביעה,  פיה  על   תשלום  קבלת   לשם,  תחילה  להגיש  חייבים  תהיו  ולא,  אחר  באופן  או ,  משפטי

 .   המבקשים  מאת תשלום  תחילה  ולדרוש, המבקשים
 

 : זה במכתבנו
 

 
 ועד בכלל.    31.12.2023ערבות זו תישאר תוקפה עד ליום 

 לא תענה.    31.12.2023דרישה שתגיע אלינו אחרי  
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  31.12.2023לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 

 ,   רב בכבוד        
 

 _________________________ 

    
עם הבנק:____________ שם ותפקיד החותם מט  

_ ____________שם הבנק:_______________   
_ שם הסניף וכתובתו:____________________  
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 מסמך א)4( 

 בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

הח"מ   צפוי/ה    ___________ת.ז.    ____________ אני  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציע":  הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ )להלן .1
מונוסוןעיריית  עם   "  יהוד  ")להלן:  בעקבותהעירייה  מס'    (  מכרז  אני  המכרז ":  להלן)   7/2023פרסום   .)"

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

ב לחוק עסקאות גופים  2" כהגדרתם בסעיף  עבירה"-" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
  - עובדים זרים כדין(, התשל"ו  ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת  

תנאי לעסקה עם    -"(, תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין  החוק"ן:  )להל  1976
 גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 : )יש לסמן( הנני מצהיר בזאת כי .3

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  2ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  עד למועד  
זה   לעניין  הוגנים(,    -)עבירה  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  עפ"י  עבירה 

 ;( 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991- התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה  2בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  המציע או  
  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  -לעניין זה  

אחרון להגשת הצעות  (, אולם במועד ה31.10.02, שנעבר לאחר יום  1987  -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 בנוסף, הנני מצהיר בזאת, כי מתקיים במשתתף אחד מאלה )יש למחוק את המיותר(: 

חוק שוויון זכויות( לא    – )להלן    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   .א
 חלות עליו;

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף  (1) .ב

של    100אם המשתתף מעסיק   (2) למנהל הכללי  לפנות  על התחייבותו  הוא מצהיר  לפחות,  עובדים 
לחוק שוויון    9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

ר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש  לשם קבלת הנחיות בקש  –זכויות, ובמידת הצורך  
 )ה( לחוק שוויון זכויות;8בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף  

המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים   (3)
ב) הוראות ס'  ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותו 2לפי  לעיל  הוא    –סעיף    ( 

לחוק שוויון זכויות,    9הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  
 הוא גם פעל ליישומן; 

המשתתף מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של   (4)
 עד ההתקשרות. ימים ממו  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

         ____________________ 

 חתימת המצהיר                  

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
להצהיר את האמת  ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
          ____________________ 

       חתימת עורך הדין                     
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 ' במסמך 

 

 הצהרת המשתתף  
 

           לכבוד 
 "(העירייה  )להלן: " יהוד מונוסון עיריית 

 
 ., נ.א.ג

 

 יהוד מונוסוןלמתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר  7/2023 מספר מכרז
 

 
    והתחייבות הצהרה

 
שירותים   הצעתנו  בזאת  מגישים,  המכרז  מסמכי  כל   את  זהירה  בחינה  ובחנו  שקראנו  לאחר,  מ"הח  אנו למתן 

 :  כדלקמן בזה ומתחייבים  מצהירים, יהוד מונוסוןמשפטיים לגביית חובות עיריית 
 

  כל  את  ובדקנו,  אליו  מצורפים  שאינם  ובין  אליו  המצורפים  בין,  המכרז  במסמכי  האמור   כל  את  הבנו .1
 .  עליה להשפיע העלולים או/ו העבודה   בביצוע הקשורים הגורמים

 

קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  הננו מצהירים בזה כי   .2
את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים  
על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על  

,  וו/או מי מטעמ   וצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי העירייה  ו/או עובדימ
אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  

  על  מראש   בזאת  מוותרים  ואנו  הבנה  אי  או/ו  ידיעה  אי  על   המבוססות   דרישות  או  תביעות   כל  נציג  ולא
 .  כאמור  טענות

 

  נשוא   העבודות  לביצוע  הדרושים  והכישורים  ההיתרים,  שיונותיהר ,  הכשירות,  המומחיות,  הידע  בעלי  אנו .3
 . המכרז מסמכי לכל בהתאם, המקצועית מהבחינה והן המימון מבחינת הן, המכרז

 

  שבמסמכי   הדרישות   כל   על   עונה   זו   והצעתנו   במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים   בכל  עומדים  אנו .4
  אישור או/ו מסמך נצרף  ולא  במידה   כי לנו ידוע . הנדרשים  המסמכים כל את מצרפים  אנו ולראייה המכרז

  שמורה  המכרזים  לוועדת  כי  לנו ידוע עוד. הצעתנו את  לפסול  עלולה   המכרזים וועדת,  דלעיל  המפורטים  מן
  יידרש   אשר   נוסף  מסמך  / מידע  כל  להציג  מאיתנו   ולדרוש  או /ו   שלישיים  לצדדים  ולפנות  לחקור  הזכות

  נסרב   אם.  ב"וכיו   העבודות  לביצוע  התאמתנו,  המימון  אפשרויות,  מומחיותנו,  ניסיוננו,  כשירותנו  להוכחת
 .  ההצעה את לפסול   ואף  עיניה ראות לפי  מסקנות להסיק הוועדה רשאית, כאמור מסמך או מידע למסור

 

 .   הסתייגות כל בלא במכרז הכלולים והתנאים  ההתחייבויות כל את  לבצע עצמנו על מקבלים אנו .5

 

  מנת  על  והמיומן  המקצועי  האדם  וכוח  הנדרש  הציוד  וכל  המקצועיים,  הטכניים  האמצעים  כל  את  לנו  יש .6
 .   במכרז נזכה אם כן לעשות   מתחייבים ואנו , המכרז במסמכי הנקובים במועדים לספק את השירותים

 

לצורך ביצוע השירותים והעבודות נשוא המכרז    נואו המועסקים על ידי/כי כל העובדים ו  יםמתחייב   אנו .7
 נו. או בעבירה שהיא בתחום עיסוקי /אינם בעלי הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון ו
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והעירייה    .8 במכרז  ונזכה  במידה  כי  מתחייבים  בהסכם,  תהננו  איתנו  השירותים תקשר  את  נשוא    נספק 
, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים  םהמכרז בשלמות

 בהצעתנו להלן, לשביעות רצון העירייה . 
 

זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה   כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז .9
 במפורש במסמך זה. 

 

 .  אחרים משתתפים עם תיאום  או קשר כל ללא  מוגשת זו הצעה  כי בזה מצהירים אנו .10
 

  יום (  מאה עשרים)  120  במשך  תקפה  ותהא,  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  הינה  זו  הצעתנו .11
,  ההצעה  תוקף  הארכת  לדרוש  תרשאי  האת  העירייה    כי,  לנו  ידוע.  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד

  תרופה  או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  והכל,  מהצעתו  בו  שחזר  כמי  נחשב,  לכשנידרש  זו  הצעתנו  נאריך  לא  אם  וכי
 .   דין כל  פי-על  או/ו  המכרז פי-על העירייה   תזכאי להם אחרים

 

  והאישורים   המסמכים  כל  את   נמציא,  ידכם  על  לכך  שנידרש  במועד  כי  מתחייבים  אנו,  תתקבל  והצעתנו  היה .12
  עריכת   על  והאישור  הביצוע  ערבות,  כדין  חתום,  ההסכם  לרבות,  המכרז  למסמכי  בהתאם  להמציא  שעלינו

 .  ביטוחים
 

  המכרז   במסמכי  המפורטים  מהמסמכים  יותר  או  אחד  נמציא  שלא  במקרה  כי ,  ומסכימים  מצהירים  אנו .13
  ₪  1000  של   לסך   יתזכא  העירייה    האת,  להצעתנו בהתאם   העבודה   לביצוע התחייבותנו  אחר   נמלא  לא  או /ו
  במסמכי  הנזכרים  המועדים  מתום  איחור   יום  כל  בגין  מראש   וקבועים  מוסכמים  כפיצויים(  ח"ש  אלף)

זאת, מבלי לגרוע  .  שביניהם   המאוחר   המועד   לפי,  האישורים  כל   המצאת   למועד  ועד,  העניין  לפי,  המכרז
 מזכותה של העירייה  לחלט את הערבות שניתנה לה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.  

 

להיפרע מאיתנו את כל הנזקים וההוצאות שיגרמו   תהא רשאי תהעירייה   ,כמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה
 .  אחר הספקעקב כך ו/או להתקשר עם  הל

  העירייה לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות    ,חילופי  הספקכן ידוע לנו שבהתקשרות עם  
עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז. הננו מצהירים כי לא תהיה לנו  

 קומנו.   כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות העירייה  עם מציע אחר במ

  ובכלל,  המכרז  שבמסמכי  לתנאים  בהתאם  העבודה  לביצוע  והסופית  המלאה  התמורה  את  כוללת  זו  הצעתנו .14
  תנאי  פי  על  העבודות   בביצוע  הכרוכות,  שהוא  וסוג  מין   מכל,  כלליות  ובין  מיוחדות  בין,  ההוצאות  כל  זה

,  אביזרים,  ציוד,  אדם  כוח  לרבות,  החוזה  נשוא  התחייבויותינו   לכל  מלא  כיסוי  ומהווה,  בשלמות  המכרז
  הבדק   תקופת   ולרבות  העבודה   ביצוע   לצורך  המתחייבות  ההתאמות,  והיתרים  רישוי,  ביטוחים,  חומרים

 . המכרז במסמכי  הנדרשת  והאחריות

 

  לרבות ,  דלעיל  ידינו  על  הנקוב  לסכום  מעבר   העבודות  ביצוע  בגין  נוספת  תמורה  כל  לנו  תשולם  לא  כי  לנו  ידוע .15
 . וכדומה  תשומות, תקורות, במיסים שינוי כל בגין לא  לרבות, למדד הצמדה  הפרשי בגין לא

 
 

  ביצוע   על  בעתיד  יחולו  אשר  או  החלים,  שהוא  סוג   מכל,  חובה  תשלום,  היטל,  מס  כל  כי  לנו  מובהר   כן .16
  כל  לנו  שיגיעו  מהסכומים  העירייה    כהתנ,  כך  לצורך. ידינו על וישולמו  עלינו  יחולו,  זה  חוזה  י "עפ  העבודות

  . לנו תשלום תהווה לזכאי  אלו סכומים והעברת, דין כל לפי  לנכות שעליה סכום

 

,  ההצעה   מוגשת  בשמו  התאגיד  במסמכי   הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר   הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו  .17
  הצעה  על  לחתימתנו  הסכם  או  דין  פי-על  מניעה  כל  אין  וכי,  זו  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אנו  כי
 . זו
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מהווה סעד כספי,  אינו  אנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה , אשר   .18
ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או  

 צו משפטי, מלבד סעד כספי.  
 

 : זו הצהרתנו של המלאה  משמעותה את שהבנו לאחר החתום על  באנו ולראיה .19
 
 
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________ 

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________ 

 דוא"ל: ______________________  

 _______________ טל' נייד : _____________________ איש קשר: 

 

 :______________________ חתימה    __________ תאריך
  

 
 

 אישור עו"ד

)להלן:    ________________ ת.ז.   ________________ של  עו"ד   ___________________ הח"מ  אני 
 "( מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו.  המשתתף"
 

 __________________   _____________________              
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                         תאריך
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 ' גמסמך 

   הסכם
 

 2023 חודש____ ____  ביום  ________ב ונחתם שנערך
    

 
 יהוד מונוסוןעיריית  :בין   
 , יהוד מונוסון 6מרבד הקסמים מרח'     
 "( נההמזמי" או" העירייה : "להלן)    
     
 ;  אחד מצד           

 
 ______________________________  :לבין   
     ______________________________ 
  "( נותן השירותים: " להלן)    
 ;  שני מצד           

 
 

יהוד  למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר    7/2023והעירייה פרסמה מכרז  פומבי מס'   הואיל:
 (; בהתאמה "העבודות" או ו"השירותים" "המכרז"להלן: )  מונוסון

זאת בהתאם  ולעירייה  השירותים    מתןעדת המכרזים הצעת מחירים לוהגיש לו   נותן השירותיםו והואיל:
 לתנאי המכרז, מפרטיו ודרישותיו; 

את ביצוע    קבלןנתקבלה על ידי ועדת המכרזים והעירייה החליטה למסור ל  נותן השירותיםוהצעת   והואיל:
 כמפורט להלן: יתן לעירייה את השירותים מקבל על עצמו ל השירותיםנותן  ו  השירותיםמתן 

 

 : כדלהלן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך
 

   כללי .1

 . ממנו נפרד  בלתי חלק מהווה זה לחוזה  המבוא .1.1

 

  יחד  כולם וייקראו, שלא ובין לו מצורפים שהם בין , זה מחוזה נפרד  בלתי חלק מהווים שלהלן המסמכים .1.2
 ":ההסכם"   או" החוזה"  הקיצור לשם

התנאים הדרושים להכרה במרפאה וטרינרית כמקום מאושר לביצוע   - ( 1ג) מסמך
 עיקורים וסירוסים 

 רישום חתום לכוד/דיווח על ביצוע ניתוח  –דיווח יומי  - ( 2ג) מסמך

איסוף חתולים על ידי הרשות המקומית והחזרתם למקום   –דיווח חודשי  - ( 3מסמך ג)
 ממנו נלקחו 

 . נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה - ( 4ג) מסמך
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 נוסח אישור על עריכת ביטוחים.  - ( 5ג) מסמך

 נספח בטיחות  - ( 6מסמך ג)

 נותן השירותים הצהרות .2

 :  כדלקמן בזאת מצהיר נותן השירותים

וטרינר מוסמך/יעסיק וטרינר מוסמך בעל כל האישורים, ההיתרים והרישיונות לביצוע עיקור    הוא .2.1
 .  ההסכם תקופת  כל במשך בתוקף יישארואלה  תורישיונווסירוס חתולים וכי אישורים, היתרים  

 

  בעל  הוא  וכי,  זה   חוזה  לפי  שירותיםה  לביצוע  וכישורים מקצועיים  ידע  ,ניסיון,  מיומנות  בעל   הוא .2.2
לביצוע התחייבויותיו, והכל בהתאם  וציוד הדרושים  אדם  כוח מבחינת   ומספיקים  נאותים אמצעים

 לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההסכם. 

 

וכי אין    מהן  הנובעים  או/ו   עבודותה  בביצוע  הקשורים  והנסיבות  הנתונים,  התנאים  כל  את  בחן  הוא .2.3
ם האמור לעיל, והוא מוותר בזאת מראש  ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר ע

 על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כאמור.

 

-קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, על  הוא .2.4
  התחייבויותיו  ובביצוע  זה  חוזה  על  בחתימתו  וכיי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה  פ

 .  דין כל פי  על  או הסכם פי  על, כלשהם שלישיים  צדדים של בזכויות   פגיעה משום יהיה  לא פיו על
 

  נהירים   לו  והנספחים  החוזה   תנאי   וכל,  ונספחיו  זה   חוזה   לרבות  ונספחיו   המכרז   את   קרא  הוא .2.5
 . לו  וברורים

 

ולהקפיד לבצע  בעת מתן השירותים באמצעים המתאימים כדי שלא לפגוע בחתולים  מתחייב לפעול   .2.6
 את כל הנהלים והוראות הדין הרלוונטיים לרבות נהלי משרד החקלאות בנושא. 

 

בכל מקרה כל טיפול יבוצע מתחייב לעמוד בכמות העיקורים הנדרשת בהתאם לדרישות העירייה.  .2.7
 בהתאם להחניות משרד החקלאות/איגוד השירותים הווטרינרים.

 

 

   במסמכים סתירות .3

  החוזה  מהוראות  אחת  בין  באלה  וכיוצא  משמעות   דו,  התאמה  אי,  סתירה  השירותיםנותן    גילה .3.1
  חלק  כל  של  או  מסמך  של   הנכון  בפירושו  מסופק   נותן השירותים  שהיה  או,  ממנו  אחרת   להוראה

  הוראת   כזה  במקרה.  בדבר  בכתב  הוראות  לו  ייתן  והמנהל  מנהלל  בכתב  נותן השירותים  יפנה,  ממנו
 המנהל לצורך הסכם זה הוא הווטרינר העירוני או מי מטעמו.  .הקובעת היא  המנהל 

 

,  הצורך  לפי,  הוראות  ,העבודות  ביצוע  כדי  תוך  לזמן  מזמן  לנותן השירותים  להמציא  רשאי  המנהל  .3.2
 .  ותהעבוד   לביצוע

 

  מוקדמות בדיקות .4
השירותים    את  בדק  ,זה  חוזה  פי  על  התמורה  חישוב  לבסיס  הסכים  שבטרם  כמי  נותן השירותים  את  רואים

  בחוזה  התחייבויותיו  על  או/ו   התמורה  על  השפעה  להם  להיות  עשויה  או  יש  אשר  הגורמים  כל  את  וכן,  הנדרשים
 .  זה
 

 שירותים ה מהות .5

לנותן השירותים    רהשירותים המפורטים להלן ינתנו בהתאם להוראות צו התחלת העבודה שיימס .5.1
 ובשים לב לסדרי עדיפויות העירייה ולשיקול דעתה הבלעדי.
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 . יהוד מונוסוןתחומי הטריטוריה של עיריית השירותים ינתנו ב .5.2

 

נותן השירותים יבצע לכידת חתולי רחוב באמצעות מלכודות רשת ייעודיות. ציוד הלכידה הבסיסי   .5.3
ריסון  כלוב  ידני,  לכידה  כלוב  לתזוזה  יכלול:  הניתנת  מחיצה  החתול   עם  להעברת  נוספת    ודלת 

(squeeze)    מלכודות מדרך אוטומטית עם דלת נוספת להעברת החתול,  רשת ללכידת חתולים ומוט
משקלם  אחרים(.  באמצעים  לכידה  מתאפשרת  לא  בו  למקרים  שימוש  לצמצם   יש  )בו  לכידה 

א יילכדו חתולים עם קולר או חתולים  ק"ג. ל1  -המינימלי של החתולים שיילכדו לא יהיה קטן מ
 בבעלות פרטית. יש להימנע מלכידת חתולות מניקות.  

 הלכידה וההובלה יתבצעו באמצעים המתאימים תוך מזעור הסבל הנגרם לחתולים.    
 

יש לכסות מלכודת או כלוב שדפנותיו עשויים מרשת או סורג בעת שמצוי בו חתול, כדי למזער את   .5.4
 לו. בעת כיסוי הכלובים או המלכודות יש לוודא שיש בהם זרימת אוויר מספיקה.העקה הנגרמת  

על תחתית הכלוב יונח מצע סופג נקי לשימוש חד פעמי כמו דפי עיתון )ללא סיכות הידוק( והכלובים   .5.5
 ייסגרו היטב באמצעים שימנעו מהחתול לפתוח את הכלוב.

 
סימנים מיוחדים   ,ובכללם: צבע, זוויג, תאריך לכידהלגבי כל חתול שנלכד יירשמו פרטיו המזהים   .5.6

את   גם  לציין  יש  קבועים,  מאכילים  ע"י  המטופל  בחתול  כשמדובר  נתפס.  בו  המדויק  והמקום 
פרטיהם. רישום הכולל את הפרטים הללו יוצמד לכלוב בו מוחזק החתול בכל זמן. עם העברת החתול  

 .יועבר הרישום בהתאם –מכלוב למשנהו 
 

לכ .5.7 הווטרינרלאחר  יוביל  החתולים  ניתוח    לוכד/ידת  יבוצע  בה  המרפאה  אל  החתולים  את 
 העיקור/סירוס. 

 

-תיעשה ברכב ממוזג -לפני הניתוח ו/או לאחריו - המבצע  לוכד/רהווטרינרחוב ברכב  -חתולי  העברת .5.8
ע"י      מעלות צלזיוס  27תעלה על   לא  כאשר טמפרטורת החלל הפנימי בו,  ויר,א הווטרינר  ויאושר 

מעלות צלזיוס    15-כמו כן, אין להשאיר חתולים ברכב שהטמפרטורה בו יורדת מתחת ל  הרשותי.
בצורה   מהנקוב  תחרוג  שהטמפרטורה  חשש  יש  בהם  בתנאים  חונה  ברכב  חתולים  להשאיר  ואין 

 שתסכן את בריאותם. 
 

מוחזקים חתולים  חתולים שנלכדו יועברו ישירות למרפאה המנתחת. מבנה המרפאה והחדרים בהם   5.9
אפשר את בדיקת מצב החתולים  לפני ואחרי ניתוחי העיקור יהיו נקיים, ומאווררים והתאורה בהם ת

  ת.בכל ע

בזה,   5.10 זה  לפגוע  מהחתולים  שימנע  באופן  מזה  זה  יופרדו  חתולים  כלובי  במרפאה  השהייה  בזמן 
 .ובמידת האפשר לצמצם את האפשרות שלהם לראות זה את זה

  
 גבי זה, אלא אם הם מופרדים באופן המונע זליגת הפרשות לכלוב שמתחתיו. -בים זה עללא יונחו כלו 5.11

 
 .יש להניח משטח מתאים בין הכלובים –אם רצפת הכלוב אינה רציפה  5.12

 
המרפאה תעמוד בכל התנאים הדרושים לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס כמפורט במכרז זה על נספחיו   5.13

טיפול יבוצע בהתאם מקרה כל  כל  בותבוצענה בה כלל הפעולות המפורטות במכרז זה על נספחיו.  
 ת.יות משרד החקלאוחלהנ

 
לביצוע ניתוח העיקור, לא יעלה  משך השהייה המצטבר של חתול בכלוב או במלכודת, מלכידתו ועד    5.14

יוחזק החתול בהתאם למצבו    –שעות. במקרים בהם נדרשת החזקה למשך זמן ארוך יותר    18על  
 ובהתאם להוראות תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים()החזקה שלא לצרכים חקלאיים(,

 . 2009-תשס"ט
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  )שעות 18-יקור )גם כשמדובר בפחות מבמזג אוויר חם במקרה בו מוחזק חתול מס' שעות רב לפני ע 5.15

מקרה בו מוחזקים במרפאת העיקור גורים צעירים, יש להקפיד על  . ביינתנו לחתול מים לשתייה
ס"מ( תעשה במהלך הניתוח כדי לזהות את החתול בעתיד    5.0- מתן קטימת קצה האוזן השמאלית )כ

פשר זיהוי חתולים בלתי מעוקרים  כמעוקר, הסימון ימנע לכידה מחדש של חתולים שעוקרו בעבר ויא 
 .חדשים שיתווספו לקהילה

 
 יש להמית עוברים בהזרקת חומר מתאים או לסגור את הרחם  –חתולה המעוקרת כשהיא בהריון  5.16

 ולהניחו בצד למשך זמן מתאים עד למות העוברים. 
  

תון )ללא סיכות  לפני החזרת חתול לכלוב יונח על תחתיתו מצע סופג נקי לשימוש חד פעמי כמו דפי עי 5.17
 .(הידוק 

 
שעות בהתאם למצבו. באם פרק זמן זה אינו    48עד    15יש להחזיק חתול שנותח במתקן לפחות למשך   5.18

מספיק יש להשאירו במתקן עד להשלמת התאוששותו המלאה. אין לשחרר חתול שלא התאושש  
להמשך   מתאים  למתקן  להעבירו  ניתן  בו  במקרה  (למעט  להחזיק  מההרדמה  ואין  התאוששות) 

שאין   החתול  שחרור  לפני  יבדוק  וטרינר  רופא  להתאוששות.  הנדרש  הזמן  לפרק  מעבר  בחתולים 
נדרשת החזקה למשך זמן ארוך מ   ,שעות  12-פתיחת תפרים והחתול מרגיש בטוב. במקרים בהם 
 )ר המנתחיוחזק החתול בהתאם למצבו (ובכלל זה מתן מים ומזון לפי שיקול דעת הרופא הווטרינ

 ובהתאם להוראות תקנות צער בעלי חיים)הגנה על בעלי חיים()החזקה שלא לצרכים חקלאיים,  
 (. 2009-תשס"ט

 
המרפאה שבה יערכו ניתוחי העיקור תהיה כפופה לאישור הרופא הווטרינר העירוני, ובמרפאה זו   5.19

 תבוצענה הפעולות הבאות: 
 

עיקור/סירוס   5.19.1 אוזן  סימון  שלו,  כללית  בדיקה  החתול,  מתן    – הרדמת  גם  זה  בכלל 
 כיסוי אנטיביוטי רחב טווח, חיסון כלבת )תרכיב החיסון יסופק ע"י העירייה(. 

 
הווטרינ 5.19.2 מבחין  בחתול    רבאם  הכרחית  אך  פשוטה  כירורגית  פרוצדורה  לבצע  שיש 

לעיקור/סירו בנוסף  עקירסהמורדם  אנוקלאציה,  יש  )כגון  וכד'(  פצע  תפירת  שן,  ת 
של   העיקור/סירוס  בגין  שסוכם  המחיר  על  תוספת  ללא  דעתו  שיקול  ע"פ  לבצעה 

 החתולים. 
 

שעות לפחות,    24בתום הניתוח )עיקור/סירוס( יאושפז החתול במרפאה לתקופת התאוששות בת   5.20
 ובכלל זה גם מתן משככי כאב בהתאם לצורך. 

 
טריטוריית המחייה שלהם, ממנה נלקחו. יודגש כי שחרור  בתום האשפוז יושבו החתולים חזרה אל   5.21

 חתול לאחר ניתוח ייעשה לאחר שהוא ניצב על רגליו, במצב של ערנות מלאה. 
 

לניתוח-חתולי 5.22 והועברו  שנלכדו  לשטח,   רחוב  חזרה  יושבו  ישוחררו/לא  נותן    לא  שיעבור  לפני 
 ם. השירותים במחלקה הווטרינרית לשם ספירת החתולים ובדיקת ערנות

 
 פעולות הלכידה ועיקור החתולים, תבוצענה בפומבי במהלך כל שעות היום ו/או הלילה. 5.23

 
  ר המעניק את השירותים בפועל יהיה לעמוד בכל הדרישות המקצועיות שיציב הווטרינ  רעל הווטרינ 5.24

 העירוני לעניין זה. 
 

ידו והפכו    -המעניק את השירותים בפועל להיות זמין גם לטיפול במקרים שטופלו על  רעל הווטרינ 5.25
 באחת למקרי חירום. 
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למען הסר ספק, מובהר להלן כי ניתוח עיקור בחתולה נקבה כרוך בהוצאה ובכריתה של הרחם ושל   5.26
 השחלות, וניתוח סירוס של חתול זכר כרוך בהוצאה ובכריתה של זוג האשכים. 

 
(,  2המעניק את השירותים בפועל דו"ח פעולה, כמצורף במסמך ג)  רממה ימציא הווטרינבתום כל י 5.27

וחתימת הרופא   ובו פירוט הפריטים שנלכדו, הפריטים שעוקרו/סורסו מהיכן נלקחו ולהיכן הושבו
 .המבצע

 
  בפורמט של דוח אקסל  הווטרינר המעניק את השירותים בפועל מתחייב למלא טופס דיווח חודשי  5.28

ג) (: כמות חתולי הרחוב שנאספו, נותחו במרפאתו והוחזרו למקום  3דוגמת זה המצורף במסמך 
 ממנו נלקחו לאחר הניתוח. 

 
עיקורים 5.29 על  סירוס/מבצע  ימות השבוע,-יתפרס  כל  א'  פני  ביום  ליום החל    ,אותו השבועב   ה'  ועד 

עד  וייעשה החל ביום ב'  ילו שחרור החתולים  כאשר לכידת החתולים תתבצע מיום א' ועד יום ה' וא 
 .ו'

 
  השנתית כולה,  המכסהעד סיום הכמות/  כך,השירותים ינתנו באופן רצוף וקבוע, שבוע לאחר שבוע,   5.30

 . הוסכם מלכתחילה  עליה
 

ע"פ שיקול    הרשותי  הרחוב לא יחרוג מתקופה אותה יקבע הווטרינר  -פרויקט עיקור/סירוס חתולי    5.31
 דעתו בצו התחלת העבודה. 

 
מבלי לפגוע בכלליות כל האמור לעיל, מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לבצע חלק מהשירותים   5.32

 בעצמה.
 

תוך   5.33 סרוס  העיקור/  פעולת  את  לבצע  מחויב  יהיה  הבקשה    14הקבלן  קבלת  מרגע  עבודה  ימי 
שעבר טיפול במסגרת זאת הקבלן מחויב  יה, בנוסף לכך, במידה ויש בעיה רפואית לחייה  יר ימהע

 .תוך שעה אחת להתחיל טיפול בחיה
 

לעירייה שמורה הזכות לבצע ביקורות פתע, וללא התרעה מראש במרפאה בה מתבצעים הניתוחים   5.34
 ו/או הטיפולים בחיות.

 

 ניגוד עניינים   .6

מצהיר ומתחייב כי אין חשש לניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות    נותן השירותים .6.1
אחרת של ו/או של מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו לצורך ביצוע עבודה זו, לבין השירות  

 הנדרש נשוא הסכם זה.  

 

קלעו  למצב שבו  ו/או מי מהמועסקים על ידו לצורך ביצוע ההסכם, לא יימצאו או יי   נותן השירותים .6.2
קיים חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות לפי תנאי הסכם זה לבין מתן השירותים הניתנים על ידם  

מתחייב בזאת כי לאורך כל תקופת מתן השירותים, לא יתקשר עם    נותן השירותיםלכל גורם אחר.  
 יל.  יימת אפשרות כי הוא או עובדיו ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעקגורם אשר 

 

מתחייב בזה, שאם וכאשר תתעורר אצלו איזו אפשרות או חשד במהלך עבודתו עבור    נותן השירותים  .6.3
העירייה, על פי תנאי הסכם זה עלול הוא ו/או אחד מעובדיו, או אחד מהקשורים עמו לביצוע ההסכם  

המשפטית  להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד עניינים, ידווח על כך מיד בכתב ליועצת  
 בעירייה ולמנהל, ויפסיק את אותה פעילות עד לקבלת העירייה להמשיכה, אם יינתן.  

 

 תקופת החוזה וסיומו  .7

ל .7.1 הינה  ההתקשרות  ______חודשים,    24  -תקופת  יום  ועד   _______ "  מיום  תקופת  )להלן: 
 ההתקשרות"(.
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האפשרות .7.2 בלבד  לעירייה  כן,  המוחלט  כמו  דעתה  שיקול  פי  על  אתלה  והבלעדי,,  תקופת    אריך 
"(, כולם  תקופת ההארכהחודשים נוספים כל פעם )להלן: "  12תקופות נוספות של    3ההתקשרות בעד  

 .   לנותן השירותיםאו חלקם, בהתאם לתנאים ולפרטים המפורטים להלן, בהודעה בכתב שתינתן  
 

הבל .7.3 דעתה  שיקול  ולפי  עת  בכל  העירייה  רשאית  תהיה  לעיל,  האמור  אף  את  על  להפסיק  עדי, 
בהודעה   וזאת  החלטתה  את  לנמק  עליה  שיהא  ומבלי  שהיא  סיבה  מכל  הצדדים  בין  ההתקשרות 

  לנותן השירותים. הופסקה ההתקשרות כאמור, לא תהיינה  הספקיום מראש ל  30מוקדמת בכתב של  
ותים  כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השיר 

שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור בהודעה ויראו במועד הנקוב  
 בהודעה כמועד תום תקופת ההתקשרות, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב התמורה המגיעה לו.  

 

  השירותים נותן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את טיפול   .7.4
למשוך   הזכות  לעצמה את  שומרת  העירייה  כי  יובהר,  דעתה הבלעדי.  שיקול  פי  על  בעניין מסוים 

את כל העניינים הנמצאים בטיפולו ו/או חלקם ו/או כל עניין ספציפי והכל    נותן השירותיםמטיפול  
יזכה את   ומבלי שהדבר  ו/או תמורה  נותן השירותיםבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  ו/או    בפיצוי 

 תשלום מכל סוג שהוא. 

 

השירותים  התחיל  לא .7.5 זה,    לאחר  ימים  7  בתוך   העבודות  בביצוע  נותן  חוזה  על  העירייה    חתימת 
  פיצוי   נותן השירותיםמ  ולתבוע   הספק  שהפקיד  הערבות  את   לחלט,  החוזה  את  לבטל  עירייהה  יתרשא

 .כך בשל לעירייה  שיגרם נזק  כל על

 

   מעביד עובד יחסי העדר .8

מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם העירייה  הוא יפעל כנותן שירות עצמאי המעסיק    השירותים נותן   .8.1
לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק    העבודותעובדים ועובדיו שיועסקו בביצוע  

 העירייה . עם 

 

חשב  בעד שירותיו נקבעה בהת  לנותן השירותיםשלם העירייה  תהצדדים מצהירים בזה כי התמורה ש .8.2
הינה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית    נותן השירותיםבעובדה ש 

והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו  
 על פי הסכם זה.   נותן השירותיםביצוע התחייבויות  -תוך כדי או עקב ביצוע או עקב אי

 

ו/או בגין סיומה, כל    נותן השירותים, בגין ההתקשרות עם  עירייהעוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו ל .8.3
שהוא.   וסוג  מין  מכל  ל"עובד",  המגיעים  סוציאליים  תנאים  בגין  עלויות  לרבות  נוספות,  עלויות 
הצדדים מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית  

 ו/או לסיום ההתקשרות.  נותן השירותיםבכל הקשור להתקשרות עם עירייה ה ל שתהי

 

נותן    היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי   .8.4
לבין העירייה  נוצרו    נותן השירותיםובין על פי פניית כל גורם אחר, כי בין מי מעובדי    השירותים

את העירייה  בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם    נותן השירותיםישפה  בד ומעסיק,  יחסי עו
 . לה

 

 ואופן התשלוםהתמורה  .9

העירייה   .9.1 מתחייבת  העירייה  של  המלא  רצונה  לשביעות  זה  הסכם  נשוא  השירותים  ביצוע  תמורת 
  ( לרבות מע"מ, ככל שחל)המחיר כולל כל תשלום שהוא   סך של _________     לנותן השירותיםלשלם  

 של והשבה לרחוב של כל חתול.   סבגין ביצוע  לכידה, עיקור/סירו
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  ולמחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית   הלשכה  ידי  על  המתפרסם,  לצרכן  המחיריםהתמורה צמודה למדד   .9.2
. כשמדד הבסיס הינו מדד החודש של המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז כפי שיפורסם  כלכלי

. של כל שנה, על פי המדדים הידועים במועדים  1.1  -לחודש שלאחריו. עדכון המחירים יבוצע ב  15  -ב
 אלו. 

 

ה .9.3 יגיש    5-עד  חודש  השירותיםלכל  בחודש    נותן  ידו  על  שבוצעו  השירותים  בגין  חשבונית  למנהל 
 לגזברות לתשלום.המנהל יבדוק החשבונית ויעביר כל חשבון או חלק מחשבון שאושר על ידו  .  החולף

 

מעת    30שוטף+    אשר אושרו על ידי המנהל וזאת בתוך  הגזברות תפרע כל חשבונית או חלק ממנה  .9.4
 . מנהלעל ידי ה החשבוניתאישור 

 

 .  נותן השירותיםבכפוף להמצאת חשבונית מס על ידי העירייה תשלם את החשבון   .9.5
 

ל בסיס מצטבר, תוגש חשבונית  הינו עוסק מורשה העובד ע  נותן השירותיםמובהר, כי במקרה בו   .9.6
הינו עוסק    נותן השירותיםהמס קודם לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהל ובמקרה בו  

מורשה העובד על בסיס מזומן תוגש חשבונית עסקה קודם לתשלום וחשבונית המס תוגש לאחר  
 התשלום.  

 

העירייה בגלל עיכובים בתשלום  לא תהיינה כל דרישות או טענות או תביעות כלפי  לנותן השירותים .9.7
 או עריכת הברור כאמור.  מסיבות של חוסר פרטים בחשבונות או פרטים לא נכונים או לא מדויקים

 

השירותיםו   היה .9.8 יבצע    נותן  לנכות  לא  רשאית  העירייה  תהא  חלקי  באופן  יבצעו  או  כלשהו  שרות 
המגיעה   השירותיםמהתמורה  של    לנותן  קנס  בתוספת  השירותים  בגין  היחסי  החלק    50%את 

 מהתמורה בגין השירותים שלא בוצעו וקביעתה של העירייה תהא סופית ולא ניתנת לערעור. 

 

מוסכם ומוצהר בזה במפורש כי התמורה הנזכרת לעיל הינה התמורה היחידה והבלעדית לה זכאי   .9.9
לא יהא זכאי לקבל    נותן השירותיםמאת העירייה ופרט לתמורה הנזכרת בסעיף זה,    נותן השירותים

 מאת העירייה כל תשלומים או הטבות נוספות מאיזה מין ו/או סוג שהם. 

 

במפורש   .9.10 בזה  ומוצהר  זה,  מוסכם  עפ"י הסכם  שירותים,  להזמין  בזה  אינה מתחייבת  העירייה  כי 
כמות כלשהי ו/או בכלל ואין באי הזמנת שירותים ו/או בהזמנת מספר מועט של שירותים, כדי לזכות  

 לעיל. בפיצויים כלשהם ו/או בשינוי התמורה האמורה  נותן השירותים

 

   החוזה לקיום ערבות .10

  חוזה  חתימת   במועד   עירייהל  נותן השירותים   ימציא,  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  מילוי   להבטחת  10.1
:  זה  בסעיף  להלן)  להסכם(  4ג)  מסמך  בנוסח,  ₪  7,000  בגובה  מותנית   בלתי  בנקאית  ערבות ,  זה
 (.  "הביצוע ערבות" או "הערבות"

 

  ותוקפה    2022  דצמבר  מדד   יהיה   הבסיס   מדד   כאשר  ,לצרכן  המחירים  למדד  צמודה   תהיה  הערבות  10.2
,  תוארך  הערבות  חודשים ממועד סיום ההסכם.  3החל ממועד החתימה על חוזה זה ועד לתום    יהיה 
  הסכם  י"עפנותן השירותים    של  התחייבויותיו  מלוא  להשלמת  העירייה ועד  דרישת  לפי,  לעת  מעת

 . זה
 

  ויעדכן   הערבות  של  תוקפה  את  הספק  יאריך  על הארכת ההסכם,  לנותן השירותיםהודיעה העירייה   10.3
     תוקפה. את

 

 .   החוזה הוראות  כל של מדויק ולמילוי  לקיום כבטחון תשמש תוהערב 10.4
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  זה הסכם  להוראות בהתאם תוקפה  את האריך לא  או/ו הערבות  סכום  את  נותן השירותים  עדכן לא 10.5
 .  הערבות  לחילוט עילה,  כשלעצמו, הדבר יהווה, זה הסכם  להוראות בהתאם

 

  והתשלומים  ההוצאות  כל  של  ולכיסוי  להבטחה  הערבות  תשמש  לעיל  האמור   בכלליות  לפגוע   מבלי 10.6
  בהם  להתחייב  או  לשלם  או  להוציא  עלול  העירייה  ש  לנותן השירותים  ובעקיפין   במישרין  הקשורים

  עמוד העירייה תש   העבודה  במהלך  שיפוצים,  השלמות,  התיקונים  ההוצאות  כל,  זה  חוזה  עם  בקשר
 . ל" הנ   הפעולות  ביצוע עקב המטעמ למי או עירייהל  להיגרם  העלול והפסד   נזק וכל, בהן
 

  או  אחת  בפעם,  מקצתו  או  כולו ,  הערבות  סכום  את  לגבות  תרשאי  העירייה    אתה   כאמור  מקרה  בכל 10.7
 . כאמור והתשלומים  ההוצאות, ההפסדים,  הנזקים לגבי מתוכו ולהיפרע, פעמים במספר

 

  בידי   תהיה  עת  שבכל   באופן ,  חדשה  בנקאית   ערבות ,  לאלתר,  נותן השירותים  ימציא ,  ערבות  חולטה  10.8
 .  זה בסעיף הנקוב הסכום  במלוא העירייה ערבות

 

   משנה  וקבלני החוזה הסבת .11

  הוא  אין  וכן,  ממנו   חלק  כל  או,  החוזה  ביצוע  את  לאחר  למסור  או  להסב  רשאי  אינו  נותן השירותים 11.1
  אולם.  ובכתב  מראש ,  העירייה  בהסכמת  אלא,  החוזה  לפי  זכות  כל  לאחר  למסור  או  להעביר  רשאי

  אין,  העבודה  שיעור   לפי  משתלם  ששכרם  ובין  העבודה זמן  לפי  משתלם  ששכרם   בין,  עובדים  העסקת
 .  לאחר  ממנה חלק או  העבודה של ביצועה מסירת משום, כשלעצמה, בה

 

  ידי  על  יוצע  אשר  משנה  קבלן  להעסקת,  המוחלט  הדעת  שיקול  פי  על,  לסרב   תרשאי  האתהעירייה   11.2
,  היכולת בעל  משנה  קבלן  ורק   אך   נותן השירותים יציע  מקרה   בכל   כי   מובהר  ואולם ,  נותן השירותים

 .   עצמו ממנו  שנדרש  כשם העבודות לביצוע המתאימים והרישיונות הניסיון

 

  חבות  מטילה   האמורה  ההסכמה   אין,  זה  בסעיף   לעיל  לאמור  בהתאם  ה הסכמת   את   העירייה  נה נת 11.3
  ולפי  החוזה  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו  נותן השירותים  את  פוטרת  היא   העירייה ואין  על  כלשהי

  שלוחיהם ,  העבודה  מבצעי  של  מחדל  או   מעשה  לכל  מלאה  באחריות   שאיי  נותן השירותים   דין  כל
 .  השירותיםנותן  י " ע נגרמו   או/ו  נעשו כאילו יהיה  אלו  של ודינם, ועובדיהם

 

   ים ואחריותנזק .12

עובדיה    ו/או    עירייה לאשר יגרמו  ו/או הפסד    אחראי כלפי העירייה לכל נזק או אובדן   נותן השירותים  12.2
ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בגין ו/או בקשר עם ביצוע    נותן השירותיםצד ג' כלשהו ו/או לאו  /ו

 .השירותים

 

השירותים  12.3 הנמצא    נותן  ותאור  סוג  מכל  לציוד  קלקול  ו/או  נזק  ו/או  אבדן  לכל  בלעדית  אחראי 
ו/או כל אדם הנמצא    הבשימושו בקשר עם ביצוע השירותים, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדי 

ו/או נזק לרכוש כאמור. הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם    מכל אחריות לכל אבדן  הבשירות
 לנזק בזדון.  

 

אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני העירייה תוך כדי ו/או בקשר עם מתן  נותן השירותים   12.4
, והוא  נותן השירותיםפי הסכם זה ובכל זמן שמתקני העירייה נמצאים תחת השגחת  - השירותים על

 אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.   מתחייב להשלים כל
 

אחראי לכל נזק ו/או או אובדן כאמור בגין מעשה ו/או מחדל טעות ו/או השמטה  נותן השירותים   12.5
ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה ועובדיהם בקשר עם ביצוע  נותן השירותים  במסגרת מילוי תפקידו של  

 .שירותיםה
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מכל אחריות לכל    הו/או כל אדם הנמצא בשירות ה  פוטר את העירייה ו/או עובדי  נותן השירותים 12.6
את העירייה, על כל סכום  ו/או לפצות  מור לעיל ומתחייב לשפות  אאבדן ו/או נזק בהתאם לאחריותו כ

כאמור לעיל ו/או על פי    נותן השירותים, בגין נזק או אובדן להם אחראי  החויב לשלם, או ששילמתש
מסור  תשתישא בהן בקשר לחיוב כאמור. העירייה    ואחרותכל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות  

 אפשר לו להתגונן מפניה. תלספק הודעה בדבר תביעה זו ו

 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה    נותן השירותיםלקזז מן התשלומים אשר    תהעירייה רשאי 12.7
אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות  אחרת סכומים  
כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות    נותן השירותים
 כאמור לעיל.  נותן השירותים

 

  נותן השירותים ידי על ביטוח .13
 

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים כאמור לעיל, יחולו על נותן השירותים הוראות הביטוח כמפורט בנספחי  
 להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  1( 5( ונספח ג)5הביטוח המסומנים כנספח ג) 

 

  ם כסדר השירותים ביצוע אי .14

 

  -  א"תשל(,  חוזה  הפרת  בשל  תרופות)  החוזים  חוק  הוראות  יחולו  זה  הסכם  של  הוראותיו  הפרת  על 14.1
1970  . 

 

  מן הודעה קבלת לאחר אף וזאת, שנקבעו באופן  שירותיםה את יבצע לא נותן השירותים אם, בנוסף 14.2
תהיה העירייה  רשאית לחלט את הערבות שניתנה לה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר  ,  העירייה

 .   העומד לה

 

  על  או/ו החוזה  פי  על  תרופה  או  סעד  לכלהעירייה    של  המזכות  גורע  איננו  זה  בסעיף  האמור  דבר  שום 14.3
 .  כאמור העבודה  ביצוע אי  בגין דין כל פי

 

 ואיסור הסבה  קיזוז .15
  ובין  קצוב  בין,  חוב  או   סכום  כל  זה  חוזה   פי   על   לנותן השירותים  המגיע   סכום   כל  כנגד  לקזז   ת העירייה רשאי

  כל   פי  על  או  ,שביניהם  אחר  חוזה  כל   פי   על   או   זה   חוזה  פי  על  השירותיםנותן  מ  מהם  למי   המגיע,  קצוב  שאינו 
  של  המזכות  גורעות  אינן   זה  סעיף   הוראות(.  אחרים  ותשלומים  נזק  דמי,  פיצויים,  הוצאות  החזר  לרבות)  דין

לא יהא    נותן השירותים.  ערבויות  חילוט   של  בדרך  לרבות,  אחרת  דרך  בכל  כאמור  סכום  כל  לגבות  העירייה  
רשאי להסב ו/או להמחות את הזכויות הנובעות מהסכם זה, למאן דהוא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב  

 מאת העירייה.  
 

 הפסקת ההתקשרות  .16

העירייה תהא רשאית להביא ההתקשרות עפ"י הוראות חוזה זה לידי סיום לפני תום תוקף החוזה   16.1
בהודעה בכתב לתקן הדרוש    לנותן השירותיםבמקרים כדלקמן, וזאת לאחר שהעירייה הודיעה על כך  

 קון והוא לא ביצע זאת בתוך התקופה שנקבעה בהודעה:ית

 החוזה. תנאי אחד מלא עומד ב נותן השירותיםכש 16.1.1

 מפר אחת מהוראות החוזה.  נותן השירותיםכש 16.1.2

 העירייה.  מקצועית של גורמי  מבצע התחייבויותיו שלא לשביעות רצון  נותן השירותיםכש 16.1.3

 

בתוך התקופה שנדרשה    ןתיקו קן את הטעון  ילא ת  נותן השירותיםלעיל, היה ו  מבלי לפגוע באמור 16.2
  שיתן את השירותיםגורם אחר על מנת    ממנו בהודעת העירייה, תהא העירייה רשאית לפנות לכל

מהעירייה מכל סיבה    לנותן השירותיםתחתיו ולשלם כל תשלום בגין זאת מתוך הכספים שיגיעו  
תשלום הכספים בכל דרך חוקית    נותן השירותים תוך הערבות הבנקאית ו/או לתבוע מ שהיא ו/או מ

 שהעירייה תמצא לנכון. 
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ני תום תוקף החוזה בהודעה בכתב  שרות לידי סיום לפכמו כן תהא העירייה רשאית להביא ההתק 16.3
 במקרים הבאים: לנותן השירותים

 הינו בהליך פשיטת רגל. נותן השירותיםהתברר לעירייה כי  16.3.1

 צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק.  נותן השירותיםהוצא נגד  16.3.2

 נותן השירותיםו/או מנהל של    נותן השירותיםו/או מי ממרכיבי    נותן השירותיםאם נגד   16.3.3
ממרכיבי   מרכיב  של  מנהל  השירותיםו/או  תלויים נותן  או  במשטרה  חקירה  נפתחה   ,

נותן    של  ועיסוק הקשורים לתחום    םבענייניהליכים פליליים או שניתן פס"ד מרשיע והכל  
 או הקשורים בבצוע האמור בחוזה זה.  השירותים

קצתו, לאחר ללא הסכמת העירייה בכתב סב את החוזה, כולו או מה  נותן השירותים 16.3.4
 ומראש.

הוכחות   16.3.5 העירייה  בידי  דעתה    -כשיש  השירותיםש  -להנחת  נתן    נותן  כלשהו  אדם  או 
בקשר למכרז או לחוזה או לכל דבר הכרוך בבצוע    ,שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה

 החוזה. 
 

יצוין מועד סיום ההתקשרות בין העירייה לבין    הודעת העירייה לנותן השירותים 16.4 תהא בכתב ובה 
 . נותן השירותים

 

 . צויהחל ממועד הפסקת ההתקשרות יגיע תקפו של חוזה זה לק 16.5

 

עד למועד הפסקת ההתקשרות    השירותים שניתנו,הספק יהא זכאי לתשלום עבור    נותן השירותים 16.6
 בלבד.

 

  נותן השירותים הפסקת ההתקשרות כאמור, לא תחשב כהפרת החוזה מצד העירייה ולא תזכה את   16.7
 בפיצוי כלשהו והוא לא יהא זכאי לבוא בדרישות ו/או בתביעות כלשהן כלפי העירייה. 

 

גרמו לה בגין  יאין האמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של העירייה לתבוע נזקים ו/או הפסדים שי 16.8
מגורמים אחרים כאמור לעיל וכמו    מתן השירותיםכאמור דלעיל ו/או בגין    ירותיםמתן השהפסקת  

 כן אין בו כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים או שיעמדו לרשותה של העירייה על פי כל דין. 

 

 שונות .17

חייב לבצעו עפ"י הוראות חוזה זה יעשה על חשבונו הוא אלא אם נקבע    נותן השירותיםכל דבר ש  17.1
 במפורש אחרת. 

 
יהא חייב לפצות את משנהו על כל ההוצאות והנזקים    ,כל צד אשר יפר הוראה מהוראות חוזה זה 17.2

לבטל את    - שייגרמו כתוצאה או עקב ההפרה וזאת נוסף לזכותו של הצד המקיים או המוכן לקיים  
 בעין. וביצועוש החוזה או לדר

 

תהא אחריותם ביחד וכל    ,יהא מורכב ממספר גורמים  נותן השירותיםמותנה בזאת במפורש כי אם   17.3
עפ"י הוראות חוזה זה היא    נותן השירותיםאחד מהם לחוד, ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מ

שאית  תהא ר  היא  ,שתמצא לנכון, כמו כן  נותן השירותים  רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמיתהא  
  נותן השירותים בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על    נותן השירותיםלפנות לכל גורם ממרכיבי  

ו/או לגביית    תההתחייבו  ילמילועפ"י הוראות חוזה זה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון  
 הכספים. 

 
עפ"י חוזה זה על ידי עובדיו עבור כל  העבודות  צוע  ימצהיר כי הוא יהיה אחראי בעת ב   נותן השירותים 17.4

וזאת עקב רשלנות ו/או    עבודהאבדן ו/או נזק שייגרם לציוד ו/או לחפץ כלשהו במקום בו מבוצעת ה
מעשה ו/או מחדל כלשהו של עובדיו והוא ישפה את העירייה על כל נזק שייגרם לפי אומדנה הבלעדי  

 עירייה.של ה
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  עסקיו מוו/או עובדיו ו/או    נותן השירותיםהעירייה לא תהא אחראית בעד עבירה כלשהי שתבוצע ע"י   17.5
ביצוע   עקב  או  של    םהשירותיכתוצאה  מחדל  או  או מעשה  פעולה  או  זה,  חוזה  הוראות  נותן  עפ"י 

 והספק בלבד ישא בכל התוצאות.  עסקיומוו/או עובדיו ו/או   השירותים

 

עצמו וכן עובדיו או    נותן השירותיםלמען הסר ספק, מוסכם בזה בין הצדדים ומודגש בזה כי אחריות  17.6
ותנאיו  עסקיומו זה  חוזה  הוראות  מיחידי    נהיה  ,לקיום  אחד  ע"י  זה  חוזה  הפרת  וכי  ולחוד  יחד 

 . השירותיםנותן כדין הפרת החוזה ע"י   נהי ההעובדים ו/או המועסקים 
 

ארכה,   17.7 הנחה,  ויתור  הנוגע    ת הימנעוכל  בכל  העירייה  מצד  אמצעים  מנקיטת  מחדל  או  מפעולה 
 לזכויותיה, לא יחשבו כויתור על זכויות העירייה, אלא אם כן ויתרה העירייה באופן מפורש בכתב. 

הבאות    1970-על הוראות חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 17.8
   להוסיף על האמור בחוזה זה ולא לגרוע ממנו. 

 )א(.6, 5למעט סעיפים    1974 - קבלנות, תשל"ד חוזהכמו כן יחולו על הסכם זה הוראות חוק   17.9

 הסכמה מצד העירייה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסויים, לא תהווה תקדים למקרה אחר.  17.10

 .  הצדדים  שני בחתימת, בכתב במסמך אלא  זה חוזה של  מההוראות  איזו לשנות אין 17.11

 כמפורט ברישא להסכם זה.  כתובות הצדדים הן 17.12

כל הודעה שתשלח לאחד הצדדים בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה לעיל תיחשב כאילו נמסרה לו   17.13
 שעות לאחר מסירתה בבית הדואר.  48

  ממנו   הנובע  ענין  וכל   פרשנותו,  זה  חוזה  של  לביצועו  הנוגעת  מחלוקת  כל  כי  ביניהם  מסכימים  הצדדים 17.14
 . מרכז במחוז המוסמכים המשפט בבתי ורק אך תתברר

 

 
 
 
 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה
 

 
   

 העירייה   נותן השירותים

 

  



 

 _______________חתימה וחותמת: 

 

 

33 

 

(1)ג מסמך
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 (2)ג סמךמ
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 (3)ג סמךמ
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 (4)ג סמךמ

 
   להבטחת ביצוע חוזה   בנקאית ערבות נוסח

 לכבוד 
 יהוד מונוסון עיריית 

 
 נכבדי, 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 
( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  "המבקשים")להלן:  מספר זיהוי __________    _____________על פי בקשת  

( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך  שקלים חדשיםשבעת אלפים  )₪    7,000כל סכום עד לסך של  
 המבקשים. (, וזאת בקשר למילוי כל התחייבויות "הפרשי הצמדה"הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: 

 

הראשונה   מיד עם דרישתכם  לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה  דאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים ע
יכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש  בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל על

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

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

 כם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ימתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישות

 
 במכתבנו זה:

 משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.  -"מדד" 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"( כי המדד 
  , היינו נקודות  ___שפורסם ביום     החדש עולה לעומת המדד בגין חודש  

)להלן: "המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום     
 יין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.הקרן המצו

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 ועד בכלל.       ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.        דרישה שתגיע אלינו אחרי  
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.       לאחר יום  

 
 צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 ערבות זו ניתנת להארכה על ידי פניה באמצעות פקסימיליה, דואר רשום או שליח.  

 

 בכבוד רב, 

 בנק/חברת ביטוח: _________ 
 שם איש קשר בבנק/חברת ביטוח: _________ 

 טלפון: ____________ 
 פקס: _____________ 
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 (5)ג סמךמ

 ביטוח  -( 5נספח ג)

נותן השירותים    עללגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי .1
ההסכם וכל עוד אחריות נותן  תקופת  כל, למשך ן נותן השירותיםלערוך ולקיים, על חשבו

למשך   מקצועית,  אחריות  ביטוח  )ולעניין  קיימת  תום שנים    3השירותים  לאחר  נוספות 
 זה   להסכם באישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  את הביטוחים    ,תקופת ההסכם(

 אישור "ו  נותן השירותים"  ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:    ,1(5ג)  כנספח
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח"

  ניתן ,   נותן השירותים  ידי  על  עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
ידי    אישור  מתוך"  מעבידים  חבות"   ביטוח  סעיף  למחוק  יהיה על  החתום  הביטוח 

 . המבטחים
השירותים  על  -הפוליסות  נוסחי .ב  בכל   יבוטל"  רבתי  רשלנות"  חריג   כי  לוודא  נותן 

 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור אין) נותן השירותים ביטוחי
העירייה,    ללא .2 מצד  דרישה  בכל  השירותים   עלצורך  לפני   נותן  העירייה,  לידי  להמציא 

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את התקשרות  וכתנאי מוקדם למתן השירותים  תחילת  
על בתום תקופת הביטוח,    מיד. כמו כן,  מבטחהאישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי  

ביטוח מעודכןידי העירייה  ל  להמציאנותן השירותים   עריכת  בגין חידוש תוקף   ,אישור 
לתקופת   השירותים  נותן  הסכם  ביטוחביטוחי  עוד  כל  ביטוח,  תקופת  ומדי  זה   נוספת, 

 לעיל.   1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  בתוקף
עומד  נותן השירותים  כי מי מביטוחי  לעירייה,  יודיע  נותן השירותים  פעם שמבטח  בכל 
להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על נותן 

עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השירותים לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  
 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

בבחינת    מובהר .3 הינם  השירותים  נותן  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי 
נותן לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי  המוטלת על נותן השירותים ,דרישה מזערית

בה כדי לשחרר את נותן השירותים ממלוא ואין  ו/או על פי כל דין,  לפי ההסכם  השירותים  
  העירייה כל טענה כלפי  לא תהיה  נותן השירותים  ול  החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,או מי מטעם העירייה
שיומצא על ידי   ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    לעירייה תהא הזכות, אך לא החובה, .4

השירותים   לעיל,  נותן  השירותים כאמור  נותן  שינוי  ועל  כל  או  תיקון  , לבצע  התאמה   ,
להתאים    ושיידרשהרחבה,   מנת  השירותים  על  נותן  ביטוחי  נותן   להתחייבויותאת 

 .השירותים על פי הסכם זה
כי   .5 ומוסכם  לעיהעירייה  זכויות  מוצהר  ולדרישת השינויים כמפורט    , ללעריכת הבדיקה 

כל אחריות שהיא לגבי  או  מי מטעם העירייה כל חובה  על  או  העירייה  אינן מטילות על  
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל  ביטוחי נותן השירותים

וזאת בין אם   או על פי כל דין,זה    הסכםעל פי  נותן השירותים  המוטלת על    ,חובה שהיא
אישור עריכת הביטוח    בדק  נובין אם לאו, בין אם  ם כמפורט לעיל  שינויי  עריכת  דרשהנ

 .ובין אם לאו
אובדן או   לכלמאחריות  ואת הבאים מטעם העירייה  פוטר את העירייה    נותן השירותים .6

לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי נותן השירותים או מי מטעם נותן השירותים נזק  
ולא תהיה   (,ה"וצמ  רכב  כלי  לרבות)ן השירותים  לחצרי העירייה ו/או המשמש לצורך מת

השירותיםל טענה  נותן  כלפי    ,כל  תביעה  או  לעיל  הדרישה  נזק  נזכרים  ו/או  אובדן  בגין 
 , ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.כאמור

על   .7 השירותיםבנוסף,  הבאים  לערוך  נותן  הביטוחים  הבאים את  באמצעות  או  בעצמו   ,
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח   : ביטוח חובה כנדרש עלמטעמו

 , ₪ בגין נזק אחד  400,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  
 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו

ביטוח )למעט  שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  הזכות,  נותן השירותים  לעל אף האמור לעיל,  
סעיף המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב (  אחריות צד שלישי

 ם. במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6
ייכלל סעיף בדבר ויתור שייערך על ידי נותן השירותים,  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .8

על זכות   ויתורוה  וכלפי הבאים מטעם העירייה;המבטח על זכות התחלוף כלפי העירייה  
 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי .9
נותן השירותים לדאוג על משנה מטעם נותן השירותים,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םק מהאו חל

נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/  המשנה פוליסות ביטוח    קבלניכי בידי  
 ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה.  לתנאיםבהתאם 

שירותים  ל ביחס אחריות כלפי העירייהמוטלת הנותן השירותים על כי  ,מובהר בזאת
 . משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות במלואם, 

על אף האמור   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
 10לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

העירייה מאת נותן השירותים בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח ימים ממועד בקשת  
 . כאמור
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 אישור עריכת הביטוח  -1( 5ג) נספח

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

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

שם: עיריית יהוד מונוסון  
 או גופים עירוניים \ו

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

מתן שירותי עיקור  אחר:  ☒
וסירוס חתולי רחוב בעיר יהוד  

 מונוסון 
 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 שירותים מזמין  ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען , יהוד 58מען ויצמן 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי   חלוקה

אחריות   גבולות
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 וביטול  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 סכום  X לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 

מ
ט
ב 
 ע

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309 ₪       רכוש
 האישור

 ראשוניות  – 328
 

       

 אחריות צולבת – 302 ₪  2,000,000     צד ג'
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309

 האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 המבוטח 
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
 ראשוניות  – 328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד  – 329

 שלישי  
חבות  

 מעבידים 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309 ₪  20,000,000    

 האישור
היה וייחשב   –מבוטח נוסף   – 319

 מעבידו של מי מעובדי המבוטח  
 ראשוניות  – 328

אחריות 
 מקצועית 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309 ₪  500,000    
 האישור

מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321
 המבוטח 

 ראשוניות  – 328
 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332
 והוצאת לשון הרעדיבה, השמצה  – 303
מרמה ואי יושר עובדים )אם    – 325

 רלוונטי( 
 פגיעה בפרטיות   – 326
 עיכוב/ שיהוי   – 327
 אובדן מסמכים   – 301

        אחר

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

010 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

 האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 מסמך ג)6(

 נספח בטיחות 

  7/2023מכרז מס'  "( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בהעירייה)להלן "  יהוד מונוסוןהואיל שעיריית  
המכרז, ולוודא כי  "( המפורטות במסמכי  העבודות)להלן: " עבור העירייהלמתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב 

"( יבצע את העבודות על פי כל דרישות דיני וכללי הבטיחות הנוגעים לעבודות "הזוכה   _________________ )להלן
 אלו. 

 לפיכך הזוכה מצהיר ומתחייב כלפי העירייה כדלקמן: 

 :הזוכה מצהיר בזאת כי .1
ביצוע העבודות באופן בטוח, לרבות  הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם   1.1

כוח אדם מיומן העומד לרשותו, ציוד מתאים, שיטות עבודה מתאימות, סביבת עבודה מתאימה ופיקוח  
 ובקרה הנדרשים לביצוע עבודות אלו.

ביצוע   1.2 על  החלים  התקין  המקצוע  וכללי  הבטיחות  דיני  התקנות,  החוקים,  כל  לו  וידועים  מוכרים  כי 
 על: ובדגש לרבותעבודות אלו,  

 והדין הנובע ממנו. 1991-חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א 1.2.1
 והדין הנובע ממנו. 1985-פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, תשמ"ה 1.2.2
 1994-חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"ד  1.2.3
 , והדין הנובע ממנו. 1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל  1.2.4
 . 1997-הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"זתקנות   1.2.5
התשנ"ט 1.2.6 עובדים(,  והדרכת  מידע  )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  - תקנות 

1999 . 
מסמך מקצועי: גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים, המוסד לבטיחות וגהות  1.2.7

 וטרינר. –
ים הקיימים במקום פועלו  כי הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות בעבודות אלו וכי בדק את הסיכונ 1.3

וכי יש לו ולעובדיו וכל מי מטעמו את הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים אלו, וכי ברשותו כל ציוד  
לגרוע   מבלי  עובדיו.  ובריאות  בטיחות  של  מלאה  הקפדה  תוך  העבודה,  לביצוע  המתאים  הבטיחות 

ניסיון להתמודד עם סיכוני הבטיחות  מכלליות האמור לעיל מצהיר הזוכה כי יש לו ולעובדיו את הידע וה 
 הכרוכים בעבודה. 

ביצוע   1.4 לשם  הנדרשים  הבטיחות  בנהלי  בקיאים  המתוארות,  בעבודות  מטעמו  המועסקים  העובדים 
 עבודותיהם. 

 

 הזוכה מתחייב בזאת:  .2
שהוא ועובדיו וכל הבאים בשמו או מטעמו, ינהגו על פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות החלים על   2.1

 ת אלו, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות. עבודו
להקפיד כי כל מי שפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה בהתאם   2.2

להוראות הבטיחות, החוקים והתקנות והכללים הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה  
משנה מטעמו כאמור על הוראות אלו במהלך ביצוע  ובלעדית לכל הפרה של מי מעובדיו ו/או קבלני ה

העבודות, והוא פוטר את העירייה מכל אחריות לאי ביצוע של איזו מהן על ידו או על ידי כל מי שפועל  
 מטעמו. 

כנדרש, ושהוכשרו לסוגי    תלהעסיק עובדים מקצועיים, מיומנים ומנוסים בלבד, בעלי אישורים ורישיונו 2.3
ידו או מי מטעמו, תוך פיקוח  - העבודה הספציפיים ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים לעבודות אלו, על

 אישי שלו.
הנדרשים   2.4 הבטיחות  ואמצעי  האישי  המגן  ציוד  והאמצעים,  העזרים  כל  את  מטעמו  לעובדים  לספק 

 עת ביצוע העבודות.בעבודתם, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים ב
לוודא בכל עת כי הציוד וכלי העבודה אשר ברשות הזוכה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו הינם שלמים,    2.5

 תקינים ותקניים. 
ולא   2.6 ואלכוהול,  וללא השפעת סמים  יהיו במצב בריאותי תקין  מי מטעמו  ו/או  עובדיו  כי הוא,  לוודא 

 עלולים להזיק לעצמם, לעובדים עימם ולסביבתם. 
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 לעיל, הזוכה מתחייב:  2בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3
להדריך את כל העובדים מטעמו, בין עובדיו ובין עובדים אחרים לרבות קבלני משנה, ספקים, נציגים   3.1

עובדים(   והדרכת  מידע  )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  "תקנות  להוראות  בהתאם    - ועובדיהם, 
ה, ולוודא קיום הדרכות והסמכות ספציפיות לעבודות שהוגדרו  ", לרבות תיעוד ההדרכ1999התשנ"ט  

 במסגרת המכרז. 
על כל    ומיד להודיע למנהל האגף המזמין מטעם העירייה וכן לממונה הבטיחות של העירייה ישירות    3.2

תאונה ופגיעה בעבודה שאירעה לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח במקום העבודה או סביבו, וכן  
 מצב מסוכן שזיהה בסביבת העבודות בעת ביצוען.   לכל מפגע או

לדווח למשרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה    3.3
שאירעה לו או לעובד מטעמו ושבעטיה נעשה נטול יכולת עבודה מעל שלושה ימים בשל פציעה או שגרמה  

 למותו של העובד. 
 

את הזוכה בנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע העבודות על פי מכרז    העירייה רשאית לחייב .4
זה או במקום מושבו של הזוכה, והזוכה מתחייב לפעול על פי הוראות אלו. אם עקב הוראה כאמור תהא לחברה  

סעיף זה כדי  טענה כספית או אחרת תועבר זו להכרעה במישור אחר והזוכה לא יעכב את ביצוע העבודות. אין ב
בתחום   ולא  הזוכה  של  מומחיותו  בתחום  המצויות  בעבודות  הבטיחות  על  פיקוח  חובת  העירייה  על  להטיל 
מומחיותה של העירייה. אין בסעיף זה גם כדי לפטור את הזוכה מאחריותו המלאה לכל נושאי הבטיחות על פי  

 כל סעיפי המכרז.
 

אשר יעסקו בביצוע העבודות כי בעת ביצוען הם ימלאו אחר    הזוכה מתחייב להורות לכל עובדיו וכל מי מטעמו .5
ההוראות ממנהל האגף המזמין את העבודה מטעם העירייה או מי מטעמו, וכן ממונה הבטיחות של העירייה  
או מי מטעמו. אין בכפיפות זו כדי להטיל על העירייה חובת פיקוח על העבודות אשר הוטלה במפורש במכרז  

 ומחיותו בעבודות אלו ולאור היעדר מומחיות של העירייה בתחומים אלו. זה על הזוכה לאור מ 
 בנוסף לאמור לעיל מתחייב הזוכה להקפיד על המפורט להלן:  .6

על הזוכה להכין תמצית מידע בכתב לעובדיו המכילים את כל האזהרות והסיכונים הכרוכים בביצוע   6.1
עובד חדש מטעמו במסגרת עבודה על פי   עבודותיהם על פי המוגדר במכרז ולוודא חלוקת מסמך זה לכל

 מכרז זה.
לגרום   6.2 העלולים  האמצעים  כל  ונקיטת  השגחה  ללא  חומרים,  ו/או  ציוד  שום  להשאיר  אין  כי  מודגש 

 להפרעה, נזק לרכוש ופגיעה בבני אדם. 
 לפעול בהתאם ולפי הנחיות משרד החקלאות, כוחות ההצלה והחירום והוראות כל דין.   6.3
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