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 מועצה מקומית אבן יהודה
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה למתן שירותי
 

 מסמך א'
 הודעה בדבר פרסום המכרז

 

לכידת בעלי חיים בתחומי המועצה, "( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי המועצהמועצה מקומית אבן יהודה )להלן: "

 והכל כאמור במכרז זה, על מסמכיו."(, השירותים" :ןהלל) הובלתם והחזקתם במכלאה

, אבן 53הניתנים לרכישה במזכירות המועצה ברח' המייסדים למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי טפסי המכרז,  תהצעו

וחזר התשלום בגין מסמכי המכרז לא ימובהר בזאת, כי . ₪ 1,000ות תמורת סכום של יהודה, בשעות העבודה הרגיל

 .ום מקרהבש עיצלמ

 ₪ 30,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 

שקלים חדשים(, אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת, עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות  שלושים אלף)

תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך המציע את  אם צה,מועת הלפי דריש .23/7/4וקפה עד ליום תעמוד בת

 תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

 .השירותיםבעבור  הנחה ממחירון כתב הכמויותהגשת ההצעה למכרז שתוגש הינה בדרך של 

mankal@even-למייל  WORDץ בבקו :0012עה ש 32/3/27ריך תן להעביר בכתב עד תאבהרה נישאלות ה

yehuda.muni.il ,  על המציע לוודא קבלת המייל והפקס במועצה בטלפון מספר 8997315-09וכן לפקס מספר .

ה לאחר המועד לנקב, אצל הגב' הדר מנטקה. המועצה תהיה רשאית שלא להשיב על שאלות הבהרה שתת09-8915002

 הנקוב לעיל.

המועצה ברח'  מנכ״לידנית )לא לשלוח בדואר( במשרדו של למסור במסירה  ישלתנאי המכרז  את ההצעות בהתאם

 23/4/4עד ליום בלבד, וזאת  __"22_/2023, באבן יהודה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 53המייסדים 

 .בצהריים 12:00בשעה 

שידונו על ידי ועדת  י המכרזבמניין מסמכולא יכללו  ,ול יפסלועד והשעה הנקובים לעירו לאחר הממסמכים שימס

 .המכרזים

 מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.אין המועצה 

די מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכ

 הצעה ע"פ דיני  המכרזים.
 בכבוד רב,

 
 אבי הררי

 
 היהוד -ש המועצה המקומית אבןאר

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה למתן שירותי
 

 '1סמך אמ
 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

 מהות המכרז .1

ת בעלי י לכידתולמתן שיר הצעותלקבל מבקשת בזה  "(המועצה" -)להלן  דהוהמועצה המקומית אבן יה

הכל כמפורט במסמכי המכרז , ("השירותים")להלן:  , הובלתם והחזקתם במכלאההיישובבתחומי  חיים

 המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 המכרז מסמכי .2

מסמכי מהמכרז ויקראו להלן ביחד ולחוד,  המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד   2.1

 המכרז:

 ז.בדבר פרסום המכרה דעהו  -  'מסמך א

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -   1-מסמך א

 הצעת המציע.   - מך ב'סמ

 מחירון השירותים.  -׳גמסמך 

 סח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.נו  -1-מסמך ד

 דות.יצוע העבובנוסח ערבות בנקאית להבטחת   -2-מסמך ד

 .אישור קיום ביטוחים  -מסמך ה׳

 .ועמידה בתנאי הדין ניסיון מקצועיי סף, בתנא עמידהתצהיר המציע בדבר   -1-ומסמך 

 .הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות/לחבר מועצה  -2-מסמך ו

 .תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  -3-מסמך ו

  .עסקיים תהודעה על סודות מסחריים ו/או סודו  -4-מסמך ו

 .הסכם התקשרות  -מסמך ז׳

 לי חיים.דת בענוהל לכי -סכם ההתקשרותלה ׳אנספח   -1-מסמך ז

 מפרט דרישות ביצוע. -נספח ב׳ להסכם ההתקשרות  -2-מסמך ז

 .מסמך בטיחות  -׳חמסמך 

 רשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל,המועצה תראה את המציע במכרז, כמי שהצהיר שב  2.2

את  להעניקהוא מתחייב  יקראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש, וכ אוהו

 ז.שהצעתו תיבחר כזוכה במכר נאי ההסכם המצורף להם, אם וככלפי ת-על ותיםהשיר
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הצעתו, לרבות עמידה ה המועצה במציע כמי שביצע את כלל הבדיקות הנדרשות לצורך הגשת תראכן    2.3

 ם.והיקפ השירותיםעל טיב 

ן השעות א׳ עד ה׳ )כולל( בי יםימב ₪ 1,000ם סך של שלוד תגכי המכרז ניתן לרכוש כנמסמ את   2.4

ות הרכישה לא תוחזר לען יהודה. , אב53דים ה שברחוב המייסהמועצ מנכ״לדי במשר :13:00-0008

 .בכל מקרה

 .ציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהמועצהמובהר בזאת, כי רשאים להשתתף במכרז רק מ   2.5

 

 המכרז נים שלמלוח ז .3

 הערות המועד הפעולה

 ₪ 1,000 -רזמכי המכעלות מס 8:30 בשעה 23/3/19החל מיום  זי המכרירת מסמככמ

שאלות ח משלומועד אחרון ל

 הבהרה

 -למייל: wordלשלוח על גבי קובץ  12:00עה בש 23/3/27עד ליום 

ehuda.muni.ily-mankal@even 

יה בנה וחתומה עלהגשה במעטפה ל 12:00בשעה  23/4/4ום ליעד  עותמועד אחרון להגשת הצ

מס'  פומביצויין "מכרז מ

 בלבד __"22_/2023

 

 עיקרי ההתקשרות .4

שירותי לכידת בעלי חיים ״( יעניק למועצה הזוכההמציע אשר הצעתו תיבחר כזוכה במכרז )להלן: ״   4.1

 ׳. זכמסמך  למכרזף צורכאמור בחוזה המ הכל בתחומי היישוב, הובלתם והחזקתם במכלאה,

יל, לרבות בחוזה ובנספחיו, ובנוסף יבצע כל עבודה הכרוכה ירותים כהגדרתם לעהזוכה יעניק את הש   4.2

 או הדרושה לשם מתן השירותים באופן המיטבי ביותר.

ציע אשר יבחר כנגד ביצוע התחייבויותיו על פי הוראות מכרז זה, ובהתאם להוראות החוזה, יהיה המ   4.3

בפועל למועצה על פי שיסופקו על ידו בהתאם לשירותים תמורה ת הלקבל א זכאי ז,מכרכזוכה ב

( בהפחתת שיעור ההנחה למסמכי המכרז ׳מסמך גדרישתה, מוכפלים במחירי מחירון השירותים )

 .שהציע המציע בהצעתו

 

 תנאי סף-כשירויות המציע .5

תנאים אחד מן ה בכל םימדעו, למכרז במועד הגשת הצעתםמציעים אשר רשאים להשתתף במכרז 

 להלן:המפורטים 

והחזקתם  ובעלי חיים בלכידת כלבים ניסיון קודם של שלוש שנים לפחותבעל המשתתף להיות  לע   5.1

 .על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת ניסיון כאמורבמכלאה. 
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 יחיוכבמידה ו מובהר, כי משתתף אשר הינו תאגיד רשום מסוג כלשהו, יענה על הגדרת תנאי סף זה,

 . מורכא ניסיוןם בעל יו הרשומיאחד מבעל כי

יצויין, כי ככל שמלבד המציע המקיים את תנאי הסף דלעיל, עובד בשירות המציע עובד נוסף )או 

 יותר( המקיים את תנאי, יהווה הדבר יתרון אשר ילקח בחשבון.

 -המקיימת את התנאים הבאים:המציע מכלאה בבעלות    5.2

 ;היא ממוקמת מקומית בתחומהמהרשות ה קףת עסק שיוןלמכלאה רי  5.2.1

ק״מ משטחה המוניציפאלי של מועצה מקומית אבן  20מיקום המכלאה אינו עולה על    5.2.2

 יהודה.

 -לחילופין

 עיף דלעיל. סנה על תנאי העם מכלאה העוהמציע התקשר בהסכם 

 . את ההסכם עם המכלאה צעתועל המציע לצרף לה

יון תקף להחזקת )אקדח או רובה(, והמציע הינו בעל רישחיצי הרדמה ת בבעלות המציע נשק ליריי   5.3

 . יש לצרף צילום הרישיוןנשק כאמור שניתן על ידי משרד הפנים. 

 זה, במידה ויוכיח, כי אחד על הגדרת תנאי סףמשתתף אשר הינו תאגיד רשום מסוג כלשהו, יענה 

 חזקת נשק.להחזיק ברישיון תקף לי הרשומים בעלי נשק כאמור, וממבע

, תקני להובלת כלבים, על פי הדרישות המפורטות ומעלה 2019משנת ייצור  4X4רכב  בבעלות המציע   5.4

 .למסמכי המכרז( 1-מסמך ז)בנוהל לכידת בעלי חיים 

 -לחילופין

יף זה דלעיל לכל תקופת י סעם להשכרה/ליסינג של רכב העומד בתנאקשר בהסכהמציע הת

 ף צילום רישיון רכב והסכם השכרה/חכירה כאמור.רכה. יש לצרהאההתקשרות, לרבות תקופות ה

 הווה יתרון.ימובהר, כי קיומו של יותר מכלי רכב אחד בבעלות )או בשכירות( המציע, 

 כמפורט במסמכי המכרז. -ת המציע צירף להצעתו ערבות בנקאי   5.5

רה מציע על הצהה להוכחת האמור יחתום -המועצה  בר מועצה ו/או עובדה לחהמציע נעדר זיק   5.6

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 מכי המכרז.המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז וצירף קבלה בדבר רכישת מס   5.7

 המציע עוסק מורשה, ובעל אישור ניהול ספרים.   5.8

, והמנהלים בו 1981 –קאות )רישוי(, התשמ"א הבנ המציע, בעלי שליטה בו, כמשמעות המונח בחוק   5.9

צוע השירותים , נעדרי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או ו מטעם המציע לבישיועסקבדים עון הוכ

ת בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיו

 –המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשע"ט  חוק וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי

מציע, בעלי השליטה בו או נושאי המשרה בו בשל עבירה ירה פלילית נגד ההלת חקא מתנל וכן, 2019

 כאמור ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום בעבירה כאמור.

רת במסגבות את הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרהמציע אינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפ 5.10

כה ועד למועד ההכרזה על הזוליכי המכרז ה היה ובמהלךצווים זמניים כאמור. למען הסר ספק 

במכרז, או אף לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור )ובכללם גם צווים זמניים(, 
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וא הזכיה של המציע, וזאת מבלי שתהיה למציע, והיהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת 

 .עה בקשר לכךביאו דרישה ו/או תוותר מראש ובמפורש על כל טענה ו/מ

 

 והמלצות דרישות נוספות אישורים .6

את המסמכים כל אחד ואחד ממסמכי מכרז זה, כשהם חתומים כנדרש, וכן על המציע לצרף להצעתו 

 אים:הב

את תצהיר ע המצילעיל יצרף  5.10 -ו 5.9וכן בסעיפים  5.1יף בסע יםהקבועהסף תנאי להוכחת    6.1

וכן , מכי המכרז(מסל 1-ומסמך סח )בנו ועיסיון מקצניובדבר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף 

למען הסר ספק מובהר, כי המועצה תהא רשאית לפנות אל כל אחד . פרופיל חברה/קורות חיים

, ולברר את היקף ומהות המציע האמורבתצהיר  המפורטת מלקוחות המציע המפורטים בטבלה

 ותם. בכלל המציעשנתן  יםת רצון הלקוח מהשירותותים שנתן המציע, ואת שביעוהשיר

  .המציע רשאי לצרף המלצות ואסמכתאות נוספות

נסח טאבו המעיד על בעלותו במקרקעין לעיל יצרף המציע  5.2 הקבוע בסעיףהסף תנאי להוכחת    6.2

על בתנאי הסעיף  מדתהעו אה וכן אסמכתאות המעידות על קיומה של מכלאהעליהם מוקמת מכל

 גבי המקרקעין; 

התקשרות עם מכלאה, תקף לכל תקופת ההתקשרות והארכה נשוא הסכם המציע ף יצר לחילופין

 בטרםשל המכלאה  וטרינר המועצה יהיה רשאי לבצע בחינה פיסיתמובהר ומודגש, כי  .מכרז זה

 5.2המכלאה בתנאי סעיף  ה שלרזים, לצורך בחינת עמידתדיון בפני ועדת המכהבאת הצעת המציע ל

 .לעיל

להחזקת נשק  תקףצילום רישיון לעיל, על המציע לצרף  5.3סעיף הקבוע בהסף י תנאלצורך הוכחת    6.3

 כאמור שניתן על ידי משרד הפנים. 

על שום הרם רישיון רכב תקף לעיל, על המציע לצרף צילו 5.4הקבוע בסעיף הסף תנאי לצורך הוכחת    6.4

 . דועל י וםהחת רצרף הסכם חכירה/ליסינג תקף לרכב כאמומציע לעל ה, לחילופין. שמו

 להלן. 7.1כאמור בסעיף מקורית על המציע לצרף ערבות בנקאית    6.5

רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, אישור פקיד שומה או תעודת עוסק מורשה, על המציע לצרף    6.6

 .-1976( התשל"וחשבונות יהולר לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת נוכן אישו

התאגיד מאת הרשם המוסמך של תעודת התאגדות להצעתו  צרףי ,תאגיד רשוםמציע שהוא    6.7

ת בצירוף דוגמאו התאגידאישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את  הרלוונטי,

, אגידלת פירוט מנהלי התרשם המוסמך הרלוונטי הכול, וכן תמצית מאושרת מאת החתימתם

ימים לפני המועד האחרון  45דם צא לכל המוקתושעבודים רשומים )אם וככל שישנם(, עדכנית אשר ו

אינו רשאי כגון שותפות בלתי רשומה,  תאגיד בלתי רשום,מובהר ומודגש, כי  .להגשת הצעות במכרז

 .תף במכרזלהשת

יל, כולם שומים לעם הרהאישורי הלא צורפו אליאית שלא לדון בהצעה שועדת המכרזים תהיה רש   6.8
 .או מקצתם
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 ביטחונות .7

 ת להצעה קאיערבות בנ

ערוכה לטובת  ,בלתי מותניתשהוצאה לבקשת המציע, להצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף    7.1

 שלושים אלףבמילים: ) ₪ 30,000 של ךבס ,מסמכי המכרזל 1-ד מסמךדוגמת בנוסח  המועצה,

  (.הערבות הבנקאית להצעה - )להלן 23/7/4ם ליועד  ף לפחותבתוקשקלים חדשים( 

כאשר סכום הערבות ותוקפה תהיה בלתי מותנית, ת בנוסח אחר ובלבד שערבו גםהמועצה תקבל 

 יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף זה ולהלן. 

ם חודשים נוספי 3למשך הבנקאית להצעה ערבות התוקף  ה שללדרוש הארכ למועצה שמורה הזכות   7.2

 .לעשות כן חייב יהיה מציעוה

 לא תובא לדיון. ף, ועל הסל תיפס –שלא צורפה לה ערבות כנדרש  הצעה   7.3

ימים מיום  14תוך  המכרז מסמכיתקבלה והוא לא יחתום על יתר המשתתף במכרז שהצעתו    7.4

הבנקאית להצעה  ערבותה לחלט את מלוא סכום המועצה ת, רשאיההמועצידי -ידרש לכך עליש

 למציע אחר. ותהעבודביצוע את  ולמסור

נו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד חלק ממכל  וא תערבוהמועצה תהא רשאית לחלט את סכום ה   7.5

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 שמיע את טענותיו:לה

 יקיון כפיים.סר נהוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחו 7.5.1

 .מדויקי א מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתהו 7.5.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 7.5.3

הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות  7.5.4

 ל המועצה עמו.ליצירת ההתקשרות ש

י ע"וכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ם המציע הזיחתו לא םא 7.5.5

שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי ערבות עצה, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום ההמו

זכות לתבוע את קיום מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הומוסכם ומוערך מראש, 

 . שיק/ערבותעל סכום ה עולהו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה הההסכם על ידו 

 המועצהתם חוזה עם מי שיקבע ע"י ר שיחאחהערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה ל   7.6

 ., או לאחר פסילת הצעת המציע מסיבה כלשהיכזוכה

 ערבות ביצוע

, בלתי אוטונומית ,ערבות בנקאית, למועצההזוכה  המציעימציא  חוזה המכרזהחתימה על בעת    7.7

 ,כןצמודה למדד המחירים לצרולטובת המועצה ערוכה  ,למסמכי המכרז 2-ד מךמסח בנוס מותנית

התחייבויות מלוא וזאת להבטחת מילוי  שקלים חדשים(, חמישים אלף)במילים:  ₪ 50,000של  ךבס

  המציע הזוכה.

ערבות הביצוע תישאר בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות במהלך תקופות האחריות    7.8

 עות בהסכם זה.הקבו
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 עוהתחייבויות המצי והצהרות השירותיםמסמכי המכרז ותנאי הכרת  .8

כל מסמכי המכרז. הגשת הצעתו של המציע המציע ללמוד, להכיר ולהבין על בוריים את  לע 8.1

טי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו, הצהרה ואישור שכל פרמוהם כתפותו במכרז כתוהש

 תומה –העובדות ובכלל זה כל הנתונים, הפרטים ו המידע הנדרש, בחן אתמלוא את  המציע קיבל יוכ

, בחן את כלל הקשיים העלולים ירותיםשהמבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע  ,ותיםירהש

 ם להם, ובהתאם לכל האמור לעיל תמחר את הצעתו. סכי, התיםבמתן השירוות ללהתג

גולות המקצועיות הידיעות, הכישורים והסיע את כל כי יש למצ הצהרהה כומשת ההצעה כגכמו כן, ה  8.2

בכל התנאים המקדמיים  נשוא המכרז, כי הוא עומד השירותיםביצוע כל שים לרוהד תווהאחר

הכל  -נשוא המכרז  להעניק את השירותיםשהיא  בחינה הוא מסוגל מכל ורים דלעיל, וכיהאמ

   כמפורט במסמכי המכרז.

 - כרזמברז או אי הכרת התנאים לפרט כלשהו מפרטי המכ בקשר עות או אי הבנהדבר טנה בכל טע 8.3

 .הגשת הצעת המציעתקבל לאחר לא ת

תשולם בהתבסס על רז זה הוא מבין ויודע, כי התמורה בגין השירותים נשוא מכהיר, כי מצהמציע  8.4

למסמכי  ׳מסמך גם )רותיהמחירים הנקובים במחירון השיביצוע בפועל של השירותים במכפלת 

 .ורה נוספת כלשהיזכאי לתמה יהי אלבהפחתת ההנחה שהציע המציע במכרז, וכי מעבר לה ו( המכרז

עצה כה להעניק למוהיקף השירותים אותם ידרש המציע הזושלו  ר, כי ידועמצהימוסיף והמציע  8.5

לקבל מהמציע הזוכה יבת המועצה אינה מתחי תלוי בצרכי המועצה, כפי שיהיו מעת לעת, וכייהיה 

שמורה הזכות  מועצהליו שובל עמקציע מצהיר כי ידוע לו וותים בהיקף מינימלי כלשהו. המשיר

ם רותילת שיבמכרזים ו/או הצעות מחיר נוספות דומות מעת לעת לקסם בהתאם לרצונה לפר

 ילה או טענה כנגד המועצה.ציע תהיה עמבלי שלמ כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה,

וקי את ח ותקרא היטב את החוקים הנוגעים למתן השירותים נשוא המכרז, לרבציע מצהיר, כי מה 8.6

ושרו למועצה המקומית אבן יהודה, ו/או החלים בשטחה, ויקפיד למלא ולפעול העזר שפורסמו וא

ודת , ופק2002 -המתחייב על פי חוקים אלו, לרבות חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס״גאחר כל 

 .כלבתה

 ם., אלא בכפוף לרישיון כדין להעסקתזריםיעסיק עובדים המציע מתחייב שלא  8.7

תחשבות מקסימלית בצורכי הפעילות כי יעניק את השירותים תוך ההמציע מוסיף ומתחייב,  8.8

תקלות והפרעות מכל  שטחי המועצה, וכי יעשה כמיטב יכולתו על מנת למנועהסדירה המתנהלת ב

ב המציע שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בהם כדי להפריע את תחייסוג שהוא. כן מ

 י רגל וכלי רכב מכל הסוגים.הולכ שלמעברם 

פרק בבעיה בתוך פל ע לטויגי, ימים בשבוע 7שעות ביממה,  24יהיה זמין במשך המציע או נציגו  8.9

דקות לקריאה  30לה, רגי דקות לקריאה 60) בהתחשב בסוג הקריאהבמסמכי החוזה הזמן הנקוב 

 .ח כהגדרתם בחוזההפק /קחו/או בהתאם לדרישת המפ דקות לקריאה מיוחדת 60 -חופה וד

יומיים  על פי נוהל לכידת בעלי חיים, ולספק למועצה דו״חות המציע מתחייב לבצע לכידות 8.10

באותו יום הים ם החולף, והן לגבי מצב הכלבים השוממוחשבים הן לגבי כמות הלכידות שבוצעו ביו

 במכלאה.
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א תקופת ניסיון, בה תהא המועצה ים תהונהחודשים הראש 6תקופה של המציע מצהיר שידוע לו, כי  8.11

ל סיבה שהיא ולפי ימים מראש את השירות ולבטל את החוזה, מכ 15ראה של רשאית להפסיק בהת

 .יה לנמקשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיהא על

 

 ת ותיקוניםיגויוהסתי ,שינויים איסור הכנסת  .9

תהא  מועצהה .ההסכםרבות ל המכרז,או לשנות את מסמכי ו/ תקןל אוו/אסור למציע למחוק    9.1

ל את , ולפסומשום הסתייגות המציע מתנאי המכרז שינוי, מחיקה או תיקוןרשאית לראות בכל 

 .ועתהצ

תה אי לגת. נהמועצההצעה ע"י חשבונית, תתוקן ה התגלתה בה טעות אם בשעת בדיקת ההצעה   9.2

תתוקן אי  הצעה,ב שצויין שירותן המחיר של כל ביו ותיםהשירהתאמה בין המחיר הכולל של 

, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שירותשל כל  מה בהסתמך על המחירההתא

 קן כאמור לעיל.תו תתולה בהצעשתתג

 

 הבהרת מסמכי החוזה .10

ל סתירה, ל כע, גטראלי מר , המועצה למנכ״לב יע בכתמצה יעודי 23/3/27יום  לא יאוחר מאשר 10.1

על כל ספק שהתעורר אצלו  או/ת שמצא במסמכי החוזה, וירובהשגיאה, אי התאמות או חוסר 

לעבודות נשוא  מכי החוזה או הנוגעול במסין כלשהו הכליבקשר למובנו של סעיף או פרט או ענ

שהוגשו לאחר התאריך הנקוב הרה ת הבשאלועל  המועצה תהיה רשאית שלא להשיב .הזהחו

 עיל.ל

בלבד.  WORDבאמצעות קובץ  ,ehuda.muni.ily-mankal@evenמייל להודעה כאמור יש לשלוח  10.2

. מודגש, כי אצל הגב׳ הדר מנטקה 09-8915002 בטלפוןדוא״ל וודא קבלת הודעת המציע לעל ה

 .לא תיעננה PDFובץ קצעות עברנה באמשאלות שתו

לה את מספר העמוד, ייני, ולכלול במסגרת כל שאי, ענרור, תמציתפן ביו באועל המציע לנסח שאלות 10.3

ובת דוא״ל אליה תכרז אליהם מתייחסת שאלתו, תוך ציון כברת המיף בחוסעיף ותוכן הסעה מספר

 .יש למען את התשובות

כל למציע ול תשובות בכתב המנכ״לר לעיל, ימסור וב כאמכאמור הודעה במכת נכ״למלמסר המציע  10.4

משתתפי ל התשובות תישלחנה בכתב ובאופן אחיד לכ .23/3/30מתאריך  , לא יאוחרכרזמהמשתתפי 

ע״פ תנו בפירושים, הבהרות או הסברים שני ו/או מי מטעמו תהא סופית. כל המנכ״ל תשובת .זהמכר

 לא יחייבו את המועצה.עמו טי ממ ו/או המנכ״לם אחר מלבד ו/או ע״י גור

רכת מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהאו מי א/ו ״להמנכאיחור בקבלת התשובה מצד  10.5

כדין כל הצעה  ההי מצד ועדת המכרזים, ודין הצעתו יהילשכ ותאו להתחשבו המועד להגשת הצעת

 עניין.אחרת במכרז לכל דבר ו

ו מי מטעמו ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או ו/א כ״להמנך ממור לעיל, מוסמבלי לפגוע בא 10.6

 .משתתפי המכרזנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל ת שעויולתקן ט

 ינטגרלי ובלתי נפרדאיהפכו להיות חלק  סעיף זהר בכאמותנו יים שננקותיו, הבהרות תשובות 10.7

 .כרזממכלול מסמכי המ
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ו/או מי  המנכ״להסתמך על תשובות שניתנו על ידי  ובהצעתן, כי המציע לא יהיה רשאי לטעו 10.8
בלתי נפרד והן צורפו להצעתו כחלק בכתב, כאמור בסעיף זה, ו לו ניתנ מטעמו, אלא אם התשובות

 .הימנה

 

 המועצהרכוש  - המכרזמסמכי  .11

ת וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטר המועצההינם רכושה של  המכרזמסמכי 

יק לא יעת המכרז, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי למועצההגשת הצעות 

רון ר המועד האחאשלא יאוחר מ למועצהיחזירם מש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, וותם ולא ישתא

  .להגשת ההצעות

 

 המועצההחלטות בחינת ההצעות  .12

 הי.הצעה כלש וא ותרבי הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה  צההמועאין  12.1

מכרזים מטעם דת הלעיל מובהר, כי במסגרת שיקולי וע 12.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  12.2

 -טים להלן:מטרים המפורפרין היתר את האית הועדה לשקול, בהמועצה לבחירת הזוכה, רש

 ;בהצעתו על ידי המציע שיעור ההנחה ממחירון השירותים, כפי שהוצע 12.2.1

ברשויות מקומיות אחרות  למתן שירותים דומיםמציע בקשר המוניטין והניסיון של ה 12.2.2

 אחרים;יים ו/או בגופים ציבוריים או ממשלת

 )ככל שקיים(; ניסיון קודם של המועצה עם המציע 12.2.3

בטיב מעולה ובמועדים המפורטים  השירותיםאת  יקלהענוכושרו ע יכולתו של המצי 12.2.4

כלכלי של המציע, וכן המועצה להתחשב בחוסנו ה רשאיתבמסגרת שיקוליה  במכרז.

 השירותים מתן אבי הציוד, כוח האדם והפיננסים המצויים בידו, אשר יבטיחו אתבמש

 תקלות.וללא  םנשוא המכרז כסדר

נשוא  השירותיםעל ביצוע מעולה של שוי להשפיע ע כל פרמטר אחר אשר קשור ו/או 12.2.5

 המכרז בהתאם לתנאי המכרז.

נאיה, או משום שאינה מתייחסת רה בשל מחירה או תהצעה שהיא בלתי סבילפסול המועצה רשאית  12.3

 .ה כדבעיההצע כתהער מונע מכרז באופן שלדעת המועצהלתנאי ה

עות היא של עסק ואחת מן ההצ, מצאה הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות 12.4

אישור , בעת הגשתהה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה, דשבשליטת אישה, תמליץ הווע

 .1992 -ב׳ לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב2דרתם בסעיף צהיר כהגות

פורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה יצרף להצעתו אישור רו"ח כמ -ישה מציע שהינו עסק בשליטת א 

 ק. עסבשליטת ה

  -זה סעיף  לעניין 

 עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים –ק בשליטת אישה" "עס 

 שור; ה אידר( של ההג2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
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תקיים אף אחד טה וכי לא הליאישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בש –"אישור"  

 מאלה: 

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

 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

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

בד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או ר מחזיקה, לאשנושאת משרה בעסק  –"מחזיקה בשליטה"  

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-מעלה מבעקיפין, בל

ל ממלא מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכ –" משרה "נושא 

 אף אם תוארו שונה;כאמור בעסק  פקידת

למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי ינן רשומות א חברה הרשומה בישראל שמניותיה -"עסק" 

 תפות הרשומה בישראל;תשקיף, או שו

, כפי שיהיו המועצהה תלוי בצרכי יע הזוכה להעניק למועצה יהיהיקף השירותים אשר ידרש המצ 12.5

 .ה שירותים בהיקף מינימלי כלשהות לקבל מהמציע הזוכחייבואין המועצה מתמעת לעת. 

ש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף אודות הצעתו, לרבות דרואת הזכות ל מהשומרת לעצ הוועדה 12.6

וע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה ניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו לביצ

 ום הדרישה.ימים מי 3ם והניתוחים הנדרשים בתוך סברי, והמציע מתחייב למסור את כל ההלמכרז

כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית וח בר ו/או ניתהסאם המציע יסרב למסור  12.7

 .את ההצעה הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה, ואף לפסול

ע ו/או מי המציתהא רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של הוועדה  12.8

שנעשו(  כלקות )אם וכידבמטעמו. המועצה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות ה

 לצורך הערכת ההצעות.

 

 חובת הזוכה במכרז .13

 המועצהמועד קבלתו את הודעת ( ימים מ7עה )הרי שבתוך שב (,"הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  13.1

 -מסמכים הבאים:ה את, הלמועצהמציא ליו ליהא עבדבר זכייתו במכרז 

ורף צח המל פי הנוסבחוזה, וע 11 , כמפורט בסעיףמתן השירותיםת ית להבטחהבנקא תורבהע 13.1.1

 למסמכי המכרז; 2-דכמסמך 

 ׳ למסמכי המכרז.הבמסמך אישור על קיום ביטוחים כמפורט  13.1.2

 תירשא המועצהתהא ו חלקם, כולם אלעיל,  13.1בסעיף  יםהמפורט םלא ימלא הזוכה אחר התנאי 13.2

ו סעד בכל זכות א ועזכיית המציע כאמור לעיל, לא יהא כדי לפג טולבבי .כייתו במכרזז טל אתלב

הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו  שות המועצה כנגד הזוכה עקברשיעמדו ל

 למכרז.

לעיל, תהא  המועצה  13.1עיף לגרוע מהאמור במקרה בו לא יקיים הזוכה את האמור בס לימב 13.3

ל דעתה קועם מציע אחר וזאת לפי שי תראה, להתקשר בהסכםו הה אהודע תת כלמבלי ל אית,רש
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ם של  המועצה ע ות לפיצוי עקב התקשרותהכענה ו/או תביעה ו/או זיה כל טהדי. לזוכה לא תהבלע

 .מוקומציע אחר במ

יו פ עלת ו/או התחייבוהזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה  13.4
מתן לצורך קבלני משנה ק למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסי ין.יפבעקאו במישרין  ,אחרל

לעיל, לא יהא רוע מן האמור הל מראש ובכתב. מבלי לגנלא לאחר קבלת אישור המ, אותיםרהשי
קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי  סקתבהע

 מכרז.י הסמכור במל כאמצה, הכהמוע

זה לאחר, י הסכם פהוא מהמועצה לת סכום כל שבלהזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לק 13.5
לסרב לבקשות  המועצה תהא רשאית גזבר המועצה.ראש הסכמה לכך בכתב של מאלא אם קיבל 

לפי או לה שיירכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים הזו
ות נוספים קביעת בטחונו בלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה אה הדעתיקול ש

 עו של ההסכם. חת ביצוטלהב

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .14

( את שיעור ההפחתה )באחוזים בלבד( שהוא מציע המכרזלמסמכי  ׳מסמך בהמציע ינקוב בהצעתו ) 14.1

יש לנקוב (, בגין מתן השירותים נשוא המכרז. כרזכי המלמסמ ׳מסמך גממחירי מחירון השירותים )

שירותים תוספת למחירי מחירון ההמציע ן י( ולא בתוספת. צי0%לבד )לרבות ב בשיעור הנחה אחד

 -. לחילופין תהיה ועדת המכרזים רשאיתת ההצעהלפסול אתהיה ועדת המכרזים רשאית להחליט 

הפחתה ממחירי מחירון  0% -קבת בהנוככזו  הצעהדעתה הבלעדי, להחליט לראות בלפי שיקול 

 השירותים.

, , יכלול עד שתי ספרות לאחר הנקודהאחידהפחתה( יהיה  0% )לרבות צעשיעור ההפחתה המו 14.2
, הפחתה בלתי אחידאשר תנקוב בשיעור  צעה. הבמחירון השירותיםויחול בגין כל פריט הנקוב 

 הבלעדית להחליט לפי שיקול דעתה רשאי, תהיה ועדת המכרזים מחירון השירותיםלמחירי 
ביחס לכלל רכיבי פחתה אחיד ת בשיעור הכהצעה הנוקבה פין לראות בוסלה על הסף, או לחילולפ

לשתי  כל סיפרה מעבר התאם לשיעור ההפחתה הגבוה ביותר הנקוב בה.בתים מחירון השירו
 .הספרות לאחר הנקודה תימחק

כוללים את כל  "(מחיר התמורה" )להלן:ורט בהצעה כמפ מובהר כי המחירים המוצעים ע"י המציע, 14.3

על פי תנאי  במתן השירותים מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בין הרגילותו ההוצאות בין המיוחדות

ים, הובלות, כלי עבודה, לי רכב, חומרם, ציוד, כהמכרז, לרבות מיסים, היטלים, תשלומים לעובדי

לרבות  למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא ווסףוכיוצ״ב. למען הסר ספק לא תת ביטוחים

רו עפ"י דין, אשר ישולם סף לתמורה מע"מ, בשיעוור לעיל יתומועל אף האהפרשי הצמדה למדד. 

 ע"י המועצה.

בשני כי המכרז. על המציע למלא הצעתו ים במסמהצעת המציע תוגש אך ורק על הטפסים הכלול 14.4

, ולרבות כל האישורים והמסמכים הנוספים זהמכרכולל כל המסמכים הנלווים למסמכי  עותקים

לחתום על כלל . על המציע ות זהיםעה חייבים להיעותקי ההצי שנהנדרשים על פי תנאי המכרז. 

 האישורים הנדרשים. וים ועל, בכל עמוד ועמוד, לרבות על המסמכים הנלומסמכי המכרז

תימה/השותפים המוסמכים י החהיה המציע תאגיד או שותפות, יחתמו חתימה כאמור מספר מורש

ל תוך פירוט שמם המלא שו השותפות,/ידמת התאגלחייב את התאגיד/השותפות, בצירוף לחות

 החותמים, מספרי זהותם וכתובתם.
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יע, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם המצשני עותקי ההצעה יוכנסו כשהם חתומים על ידי  14.5

ישת מסמכי המכרז. המעטפה המכילה את ת רכלדרישות המכרז, לתוך מעטפה שתימסר למציע בע

 "._22_/2023"מכרז פומבי מס' רק ליה מצויין שעהצעת המציע תוגש סגורה וחתומה, כ

מועצה ו/או מי ה מנכ״לאת המעטפה יש להכניס באופן ידני לתיבת המכרזים במועצה בנוכחות  14.6

כל דרך אשר איננה ות בבלבד. אין לשלוח הצע 12:00בשעה  23/4/4מטעמו עד ולא יאוחר מיום 

 דלעיל.מסירה ידנית כאמור 

 המועד כאמור בסעיף זה. תקבלה לאחרשנלא תתקבל ולא תידון הצעה  14.7

יום מהמועד  90 למשךכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה,  14.8

ה לתקופה אריכהקבוע לעיל להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע לההאחרון 

יתנת ע״י המציע ת הנהערבו קףת תונוספת כפי שתורה המועצה, ובכלל זה להאריך, על חשבונו, א

 הבטחת קיום הצעתו, וזאת עד לקביעת זוכה במכרז, והמציע חייב יהיה לעשות כן.ל

 

 שינויים בוביטול המכרז ו/או  .15

המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה, לרבות ביחס לאומדן  15.1

או מכל סיבה אחרת, והכל  , ארגוניותותלא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או מסיבות תקציבי ו/או אם

עם קול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לנהל מו״מ י שילפ

כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים ו/או הגורמים האחרים 

 שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין.הנ״ל לפי 

עצי בקשר עם הכנת ו/או הגשת ו למרמת לכל הוצאה ו/או נזק שיגבכל אחריו שאהמועצה לא תי 15.2

קבלת -האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אילגרוע מכלליות הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי 

 או ביטול המכרז./ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף השירותים נשוא המכרז ו

גמת מכס, בלו, מס כדו מיסים )לרבות מיסים עקיפים יים ואח׳(,ונכל ההיטלים )ממשלתיים, עיר 15.3

 קניה וכו׳( יכללו במחיר ההצעה.

  

 כרז, חתימת החוזה והשבת ערבויות הגשה למציעים שלא זכוהודעה בדבר תוצאות המ .16

 ״(.הודעת הזכיהלהלן: ״המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו ) 16.1

ורים והמסמכים האישכה במכרז להמציא למועצה את ות, על הזושרכתנאי להשתכללות ההתק 16.2

ו, יחשב אותו זוכה כמי שלא עמד לעיל. לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו אל 13כאמור בסעיף 

בשל  הצעההאחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל, והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות 

חילוט ערבות  נייןה ו/או דרישה ו/או תביעה בעעל כל טענ זרכך. המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חו

 ההגשה בנסיבות אלה.

, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת 16.3

במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה  שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה

 ת סעיף זה.וראואחר התחייבויותיו כאמור בה זוכה במכרזה שהיא, לא ימלא
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בכתב על דחיית הצעותיהם, כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה  16.4

 -אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות כדלקמן:

מצאת כלל המסמכים והנספחים ת ההגשה לאחר התושב לו ערבו -הזוכה במכרז  16.4.1

תנאי החוזה, בהתאם לתנאי חוזה  בטחתישור קיום ביטוחים וערבות הם, לרבות אשיהדרו

 ההתקשרות וכאמור בהודעת הזכיה אשר תימסר לו.

תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה עם  -ככל והוכרז -כשיר שני 16.4.2

תשתכלל א הגשה תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לופין, ערבות הה במכרז. לחילהזוכ

ק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים את רקשרות עם הזוכה במכרז, אך זההת

התקשרות הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הביצוע, בהתאם לתנאי חוזה ה

 וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.

  

 י המכרזת העיון במסמכסודיות ההצעה וזכו .17

כי רוטוקול ועדת המכרזים ובמסמ, לעיין בפרזועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכ 17.1

 הצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין החל על המועצה.ה

מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן:  17.2

עים האחרים במכרז, לאחר הכרזת בהם עיון למציתו אין לאפשר ״( שלדעהחלקים הסודיים״

 -ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:מכרזים על ה ועדת

 4-מסמך ועל דרך של מילוי המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים  2.1.17

 .למסמכי המכרז

א המועצה כמי שהסכים ללמציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו  17.2.2

מכרז. מציע שסימן רז כזוכה בוכלעיון המציעים האחרים, במידה ויסייג למסירת הצעתו 

ם חלקים סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אות בהצעתו את

ם, במידה ויוכרז כזוכה אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרי

 במכרז.

חלקים  תםים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אועתו חלקים סודיסימן המציע בהצ 17.2.3

ווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של ם מהסומנו בהצעתו כחלקים סודיי אשר

המשתתפים האחרים, ולפיכך תראהו המועצה כמי שוויתר מראש על זכות העיון בחלקים 

 אלה של המציעים האחרים.

זכות העיון כאמור נתון בלעדית שיקול הדעת בדבר היקף  למען הסר ספק יודגש, כי 17.2.4

 בעניין זה.דין המכרזים, ואלו יפעלו על פי ה ולוועדת עצלמו

החליטה המועצה לאפשר עיון בחלקים שהמציע הזוכה הגדיר כחלקים סודיים בהצעתו,  17.2.5

מן אשר ל החלטתה בתוך פרק הזותאפשר לו להשיג ע ,תיתן על כך התראה לזוכה במכרז

 בהתאם להנחיותיה.יקבע על ידה ו



14 

 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה  ראש המועצה

14 

 

ים אותם הגדיר בחלקן שגת הזוכה במכרז בדבר עיולדחות את הה החליטה המועצ 17.2.6

במכרז טרם העמדת הצעתו לעיונו של מבקש כחלקים סודיים בהצעתו, תודיע על כך לזוכה 

 העיון.

 

 
 הרריאבי 

 
 יהודה -ראש המועצה המקומית אבן
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 בן יהודהמועצה מקומית א
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 החזקתם במכלאהם, הובלתם וחיילכידת בעלי  למתן שירותי
 

 מסמך ב'
 ציעהמת צעה

 

 

 לכבוד

 המועצה המקומית אבן יהודה

 נ.,ג.א.

  לכידת בעלי חייםלאספקת שירותי _____22 /2023 מס' פומבי מכרז הנדון: 

 , הובלתם והחזקתםומית אבן יהודהבתחום המועצה המק

 הרשומפות שות ח.פ./ _____ מס׳ ת.ז./________הח"מ _____________ ו/אני .1

_______________, עיר חוב ______________, מר____________________________

 ם,י/ב/ים ומאשרמתחייים, /רי____________________, טל: ______________________, מצה

ים עים למכרז הנדון, והעתידוגנהאת כל מסמכי המכרז בנתי/נו הובעיון  נו/קראתיבחנתי/נו בזהירות, כי 

על כל מסמכיו, לרבות עיון בתיקונים ו/או  __22_/2023מספר  פומביז כראת מ -דחילם כו -הוותל

רכתי/נו, כל עשות בירורים בעקב י/לנולשינויים ו/או הבהרות שנוספו למסמכי המכרז, וכן שנודעו 

ה הנני/ו מצרף/ים . לראיםת לביצועם נשוא המכרז והאפשרוהנוגעים למתן השירותיהפרטים 

               .׳(ח -מכים א׳מס) מכי המכרזל מסי/נו על כחתימת

כל ו כרזמאת כל פרטי המכרז וכל מסמכי המכרז, וכי תנאי ה נו/והבנתי נו/כי קראתי ים/מצהיר ו/הנני .2

 ו/, ואנילנו/ומוכרים לי ועים, ידמתן השירותים נשוא המכרזהמשפיעים על  םהגורמים האחרי

 עיל. ור לבהתאם לאמ נו/תיעצאת ה נו/יקבעת, כי ים/רמצהי ו/להם. כן הנני מים/יםסכמ

 םידועים ומובני למתן השירותיםאת כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים  נו/לאחר שבדקתי .3

 כלהכלולים במסמכי המכרז בלא  את כל ההתחייבויות והתנאים נו/ל על עצמיקבל ים/מציע ו/, אנינו/לי

התמורה בעבור , נו/בהתאם להצעתי הםמ כל חלק ואו/ השירותים תיק אלהענהסתייגות, ובכלל זה 

י כלמסמ 1-אמך סמבמכלול השירותים המפורטים  ור, וזאת בעבבהצעתנו זו להלן נו/הנקובה על ידי

 .  ׳ למסמכי המכרזזמסמך  -הסכם ההתקשרותבו רזהמכ

 ב/ים בזאת כי:ים/ים ומתחייר/ים מסכיאני/ו  מצה .4

להענקת רושים ם הדשורית, הרישיונות, הניסיון והכית, הכשירומחיוהמו, דעהי ל/יאני/נו בע 4.1

גם ו רשים,דות נ, גם מבחינת הסמכות ורישיוננשוא המכרז, גם מבחינת המימון השירותים

 המכרז., בהתאם לכל מסמכי לרבות בהקשר של ניסיון מקצועי עיתמקצוחינה במ

כח האדם הדרושים על ים, החומרים והמתקנלהשיג את כל הציוד,  נו/, או יש בכוחינו/ברשותי 4.2

  .נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה ותיםאת השיר ניקלהעמנת 

פי הוראות , מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על ים/מסוגל ו/הנני 4.3

 וזה.המכרז/הח
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לרבות בדיקת שטח  ,נו/ישל הצעת דוייקהיטב את כל הטעון בדיקה, לצורך תימחור מ נו/בדקתי 4.4

פרטים הרלבנטיים לצורך תימחור ההצעה עצה שבו יינתן השירות, השגת כל ההמו השיפוט של

ך מסמקריאת נוהל לכידת בעלי חיים ), כולל היקף השירות ודרכי הביצוע, ים/מגיש ו/ניאותה הנ

כם סה, קריאת כרז(כי המלמסמ 2-מסמך זריאת מפרט דרישות ביצוע ), ק(מכי המכרזמסל 1-ז

, למידת תנאי היישוב ונקיטת כל האמצעים האחרים מכרז(כי ה׳ למסמזמסמך התקשרות )ה

הנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, מהות וכמות העבודה הנדרשת, ואת הקשיים העלולים 

 נו/תיבהתבסס על כל הפרטים הנ"ל, ולאחר שבדק נו/יעתהצ את נו/, והכנתילהתגלות בשירות

 .דיקההטעון ב כלאת היטב 

בין מיוחדות  -את כל ההוצאות   תוכולל  תסופיפאושלית,  ההינ נו/יעל ידהמבוקשת התמורה  4.5

על פי תנאי  -נשוא המכרז/החוזה  במתן השירותיםובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות 

ת נוספ לתמורה ם/זכאי נהיה/, כי לא אהיהנו/ידוע לי .המציעווח לרבות ר ,המכרז/החוזה

 . נו/לנקוב בהצעתי כלשהי מעבר

, כי התמורה בגין השירותים נשוא מכרז זה תשולם בהתבסס על ים/יודעו נים/יןבמ ו/הנני 4.6

 ׳מסמך גהמחירים הנקובים במחירון השירותים )בפועל במכפלת  ביצענו/השירותים שביצעתי

 ם/זכאי יהנה/יהאהבמכרז, וכי מעבר לה לא  נוצעתי/שהבהפחתת ההנחה ו( זרכלמסמכי המ

 נוספת כלשהי.ורה לתמ

להעניק למועצה יהיה  דרש/נידרשאהיקף השירותים אשר לכך ש מים/ומסכים םי/דעמו ו/הנני 4.7

 ממני/מאיתנותלוי בצרכי המועצה, כפי שיהיו מעת לעת. ואין המועצה מתחייבת לקבל 

 ינימלי כלשהו.שירותים בהיקף מ

ן השירותים נשוא המכרז, ם הנוגעים למתהחוקיהיטב את  נו/, כי קראתיים/מצהיר ו/הריני 4.8

בן יהודה, ו/או החלים בשטחה, ת חוקי העזר שפורסמו ואושרו למועצה המקומית אות אלרב

ח למלא ולפעול אחר כל המתחייב על פי חוקים אלו, לרבות חוק להסדרת הפיקו נקפידואקפיד/

 , ופקודת הכלבת.2002 -על כלבים, תשס״ג

 סקתם.להע כדין ים, אלא בכפוף לרישיוןים זרסיק עובדהעא לשל ים/מתחייב ו/הנני 4.9

לית בצורכי הפעילות הסדירה להעניק את השירותים תוך התחשבות מקסימ ים/מתחייב ו/הנני 4.10

ות והפרעות מכל על מנת למנוע תקל י/נוכמיטב יכולת ואעשה/נעשההמתנהלת בשטחי המועצה, 

יוד שיש בהם כדי להפריע שטח חומרים וצפני השלא להניח על  הנני/ו מתחייב/יםג שהוא. כן סו

 ם של הולכי רגל וכלי רכב מכל הסוגים.מעבראת 

נהיה  שעומד בתנאי הניסיון הנדרשים במכרז זה נו/או נציג מטעמי ו/כי אני ים/מתחייב ו/הנני 4.11

בחוזה  הזמן הקבועימים בשבוע, ונגיע לטפל בבעיה בתוך  7שעות ביממה,  24זמינים במשך 

דקות  60 -ה דחופה וקריאדקות ל 30אה רגילה, ות לקרידק 60) ההקריאבסוג בהתחשב 

 .ו/או בהתאם לדרישת המפקח/ הפקח כהגדרתם בחוזה לקריאה מיוחדת(

ו״חות יומיים לבצע לכידות על פי נוהל לכידת בעלי חיים, ולספק למועצה ד ים/מתחייב ו/הנני 4.12

כלבים השוהים באותו מצב ההן לגבי ו לף,החוממוחשבים הן לגבי כמות הלכידות שבוצעו ביום 

 .לאהם במכיו
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החודשים הראשונים תהא תקופת ניסיון,  6תקופה של לכך ש ים/מודע ו/שאני ים/מצהיר ו/הנני 4.13

ת החוזה, ימים מראש את השירות ולבטל א 15עצה רשאית להפסיק בהתראה של בה תהא המו

 נמק.יה ללעמכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיהא 

לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי  ים/בחיימת ו/במכרז הנדון, הנני נזכה/כהאם אז .5

 התקופה הקבועה בחוזה. במהלךזאת , והמועצהשל  ולשביעות רצונה המלא המכרז ולמסמכי החוזה, 

 (7שבעה )תוך וזאת לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן,  ים/מתחייב ו/בל, הריניתקת נו/אם הצעתי .6

 י במכרז:כייתימים מתאריך הודעתכם בדבר ז

 2-דמסמך וסח בנ) להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת להבטחת קיום תנאי החוזה   6.1

 .ט בחוזהוהכל כמפור - (למסמכי המכרז

חתימתי על מסמכים אלו כמוה  כשהוא חתום כדין. למועצההחזירו וזה ההתקשרות וללחתום על ח   6.2

 .שיהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה זו אחר החוזה לרבות המפרט וכל מסמךעל כל מסמכי  חתימהכ

למסמכי  'המסמך להמציא לידיכם את מסמכי הביטוחים כנדרש על פי תנאי המכרז )   6.3

 (.המכרז

ו לעיל כולן א 6את הפעולות המנויות בסעיף  נבצע/א אבצע, שאם לונ/בזאת, כי ידוע לי ים/מצהיר ו/אני .7

 והמועצה במכרז תבוטל, נו/, זכייתיהמכרזוא נש ההעבודאת לקבל  נו/את זכותי נאבד/תן, אאבדמקצ

, שבחילוט הערבות לא נו/זו. כן ידוע לי נו/תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי

על  םי/לוטנ ו/קב הפרת ההתחייבויות שאניע המועצה לזכותת או סעד שיעמדו יהא כדי לפגוע בכל זכו

 למכרז. נו/עם הגשת הצעתי נו/עצמי

  .קבוע בחוזה, בהתאם למאיתנו/דרש ממנייבתאריך שי במתן השירותיםלהתחיל  ים/מתחייב ו/יהננ .8

, לרבות בעיון את מלוא תנאי המכרז, החוזה, וכלל המסמכים הנלווים נו/לאחר שקראתי .9
 יםע/צימ ו/נייים, הני חעלב דתמחירון השירותים, מפרט דרישות ביצוע והנוהל ללכי

שוב, הובלתם והחזקתם ידת בעלי חיים בתחומי הייי לכלהעניק למועצה שירות
ה המצורף זבמכלאה, ואת כל העבודות הנלוות להן, בהתאם להוראות ולתנאי החו

ידה של % ______ )במילים: למסמכי המכרז על כלל נספחיו, בהפחתה אח
 רון השירותיםחיבמהנקובים ים מחירה_________( מ_____________________

 .(המכרז יסמכלמ ׳גמסמך )

 המחיריםותחול על כל  אחידהידי הינה  -ההפחתה המוצעת עללהסרת ספק מובהר ומודגש, כי 

 . במחירון השירותים המפורטים

 "הפחתה. הצעה אשר תחיל תוספת ל"מחירי המחירון 0% לרבותבלבד אחיד  )ניתן להציע אחוז הפחתה

על הסף, מבלי ית לפסול אותה אשם רתהיה ועדת המכרזיחידים לא אחתה שיעורי הפתחיל ו/או 

הנקוב ה אחיד בשיעור הגבוה ביותר , או לחילופין לראות בה כהצעה הנוקבת בשיעור הפחתשתידון

. כל ספרה מעבר לשתי מחירוןספת למחירי הננקבה תו במקרה בו 0%, או בשיעור הפחתה של הצעהב

 (. ה תימחקהנקודספרות לאחר 

זו, במספרים ובמילים, ייקבע  נו/במסגרת הצעתי נו/ים על ידינקובה בין הסכומים הה של סתירקרבמ

 הסכום הגבוה יותר מבין השניים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

ל ולם עכנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר יש נו/ידי-ההפחתה המוצעת עלכוי בני םמחירון השירותילמחירי 

 . המועצה ידי 
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, כולל את כל ההוצאות, בין מתן השירותיםעבור  נו/על ידי ההנחה המוצעעור , כי שייםמצהיר/ נו/הנני .10

בחשבון בין היתר  , ולוקחבמתן השירותיםמיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

כיסוי  ווהמה נו/שהצעתי ההנחהבהתחשב בשיעור  נקבול/. מחיר התמורה אותו אקבלם והפרעותמטרדי

עבודה, חומרים, שימוש בכלי רכב,  וא ההסכם לרבות כוח אדם, ציוד, כליי נשמלא להתחייבויותי

נשוא המכרז. מובהר בזאת, כי לא  למתן השירותיםביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש 

ר למחירים כרוך בהן, מעבכל ה נשוא המכרז על מתן השירותיםורה נוספת בגין כל תמ נו/תשולם לי

  .נו/בניכוי ההפחתה המוצעת על ידי ותיםהשירבמחירון הרשומים 

לכך, שסכום התמורה לו  מים/מסכים ו/, וכי הננינו/כי ידוע לי ים/מצהיר ו/למען הסר ספק הריני .11

שרו על למועצה, ואובפו נו/השירותים שהענקתי, יהא תוצאת ירותיםהש מתןבגין  ם/זכאי נהיה/אהיה

בניכוי שיעור  השירותים במחירון השירותים רימחי התאם להוראות החוזה, במכפלתל ידי המנהל בע

 .כאמור לעיל נו/ההנחה שהצעתי

כפי שיהיו  להעניק למועצה יהיה תלוי בצרכי המועצה, נדרש/היקף השירותים אשר אדרשי כ, נו/ידוע לי .12

 ו/מינימלי כלשהו. הנניהיקף ירותים בש וכההז חייבת לקבל מהמציעמעת לעת, וכי המועצה אינה מת

שהמועצה אינה מתחייבת להיקף שירותים מסויים, כי כל  נו/, כי מקובל עליים/ומצהיר םפי/ףמוסי

כי  מים/מסכים ו/השירותים המצויינים במסמכי המכרז הינם בגדר הערכה בלתי מחייבת בלבד, והריני

ביעה בגין היקף ה/תריש, לרבות דןכלשה לא ישמשו בסיס ו/או עילה לדרישה ו/או לתביעה

 .ות העבודה בפועלהזמנהקריאות/

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90במשך תקופה של  נו/זו תהיה בתוקף ותחייב אותי נו/הצעתי .13

 .למכרז

זו  נו/והצהרתי נו/תהיה הצעתי -יום  90וספת של תדרוש הארכת הערבות לתקופה נ שהמועצהבמידה 

 .ים בהתאםנוספ ימים 90בתוקף למשך 

זו בכדי להכשירה כהצעה כשרה עפ"י דיני  נו/שאין בעצם הגשת הצעתי נו/לי , כי ידועים/הירמצ ו/הנני .14

עומדים בתנאי המכרז  נו/זו תלויה בהיות מסמכי המכרז שהגשתי נו/המכרזים, וכי כשרות הצעתי

 שבו. הותיים, לרבות תנאי הסףהמ

את כל  ים/למקב ו/י את תוכנו, אניו/ז והבנתסמכי המכרכל מאת  ונ/בזאת כי קראתי ים/מצהיר ו/אני .15

 התנאים הכתובים במסמכי המכרז על כל נספחיו ללא כל עוררין.

 

 :ולראיה באתי על החתום

___________________  _____________________ 

 חתימה  תאריך

____________________ ___________________ _____________________ 

 כתובת ח.צ../ח.פ./מס' ת.ז מלא םש

___________________  _____________________ 

 מס' פקס  מס' טלפון
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 אם המציע במכרז הינו תאגיד/ שותפות,  יש למלא את האישור להלן:

 אישור

שר בזאת כי חתימות ה"ה ח התאגיד _________________ מאאני הח"מ ___________ עו"ד/רו"
ותמת התאגיד גיד בצרוף חים בתא__________, המשמש/ים מנהל/____, ___________________

מחייבים, עפ"י מסמכי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להציע 
 את הצעתו כאמור לעיל. 

___________________ ____________________ _____________________ 

 חתימה ובתד/רו"ח וכתעו"שם  ךתארי
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 ודהאבן יהמועצה מקומית 
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה למתן שירותי
 'גמסמך 

 חירון השירותיםמ
 

 ע״מבש״ח לא כולל מ מחיר השירות לפי קריאה -השירות

ה )בין אם בוצע לכידת בעלי חיים משוטטים והובלתם למכלאה

 ה(ת או לאחר קריאה רגילה/דחופרת פעילות שוטפבמסג

280-300 

 280-300 כלאהלמ ותרנגול והובלתלכידת 

 380-400 כלאהלמ ווהובלת טווסלכידת 

 900-1000 לכידת והובלת חמור למכלאה

 1100-1200 לכידת והובלת סוס למכלאה

וכן הודעה  הודעה טלפונית לבעלים על הימצאות בעה״ח במכלאה

 כידת בעה״חהחקלאות אודות לבים של משרד שבה רכזמל

12-15 

 

 450-500 ללא לכידה )רגילה או דחופה( קריאה

 19:00״ח )בין השעות ללכידת בע)רגילה או דחופה( וחדת קריאה מי

, כולל שבת/חג(למחרת, או אחרי שעה לפני כניסת  06:00בערב ועד 

 לכידה והובלה למכלאה

550-600 

 19:00השעות  ע״מ )ביןב ידתללכופה( או דח )רגילהקריאה מיוחדת 

כולל  לאלמחרת, או אחרי שעה לפני כניסת שבת/חג(,  006:0בערב ועד 

 והובלה למכלאהלכידה 

450-500 

 100 -ק מיומייםיומיים או חל ישולם על ידי הבעלים ישירות לקבלן -כלב במכלאההחזקת 

לכל יום או חלק  50 -מהיום השלישי

 ממנו 

 40 ההמועצעל חשבון  -ם במכלאהליללא בעב משוטט ת כלזקהח

 50 ישולם על ידי הבעלים ישירות לקבלן -החזקת חתול במכלאה )ליום(

על  -ימים על בסיס מחיר יומי 2-5החזקת חתול ללא בעלים במכלאה 

 חשבון המועצה

40 

לתצפית כלבת לאחר ימים  10לאה להסגר של חתול במכ/החזקת כלב

 רין לקבלן )מחיר יומי( ישבמידי הבעלים  ולם עליש -נשיכה

 אותקלבאישור השירותים הוטרינרים במשרד הח הלויתהפעולה  

תשלום בהתאם לפרסומי משרד 

החקלאות )פקודת הכלבת(. ההנחה 

 ל על סעיף זה.שתינתן לא תחו

 180-200 שימוש בחץ הרדמה

 300-350 הרדמת בעל חיים

 180-200 פגר -פינוי בעל חיים

 450-500 בית דגןבלבדיקה  פגרוח משל

ישולם על ידי הבעלים  -ליום -בש/עז במכלאהס/חמור/כהחזקת סו

 ישירות לקבלן

                         100-120 

 -ללא בעלים במכלאהאו בעל חיים אחר החזקת סוס/חמור/כבש/עז 

 די המועצהישולם על י -םליו

80-100 
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רות י הבעלים ישיישולם על יד -םולי – ר במכלאההחזקת בעל חיים אח

 לקבלן

100-120 

 25-30 לקטרוניסימון כלב משוטט בשבב א

 25-30 ם לכלב משוטטנגד תולעיטיפול  –תילוע 

 35-40 כלב משוטט נגד כלבתחיסון 

 45-50 חיסון כלב משוטט ב"משושה"
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 ומית אבן יהודהה מקמועצ
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 כלאהתם והחזקתם במלי חיים, הובלבעת לכיד למתן שירותי
 1-דמסמך 

 מכרזהשתתפות בוסח ערבות בנקאית לנ
      

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 

  הודהאבן י מועצה מקומית

 אבן יהודה

 א.ג.נ.,

                    

 ________ית מס'________אקנבבות הנדון : ער

  

_____ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב _______________לפי בקשת ______ .1

"( הנערב" -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 

מילים: )ב ש"ח 30,000של ל ולכום כבזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לס ערבים אנו

 שירותי לכידת בעלי תןלמ "( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרזסכום הערבות" -בלבד )להלן ₪(  שלושים אלף

 .חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה

מקבלת דרישתכם הראשונה מיידית ולא יאוחר מיום עסקים אחד על ידינו, סכום הערבות ישולם לכם  .2

עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את  כל תנאי ובלי להטילאת ללא ועצה, וזגזבר המ "יחתומה ע בכתב,

 היו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.ם ו/או זכאותכם ומבלי שתדרישתכ

ך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים עיל, יעשה על ידנו על דרל 2התשלום, כאמור בסעיף  .3

 ו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.המחאה עשויה על ידנאמצעות תכם או בבדריש םכידשיימסרו על 

)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל  23/7/4 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .4

 ל.פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ" דרישה על

 להסבה.רה או נת להעביתערבות זו אינה נ .5

                                             

 ד רב,בכבו                                    

                                                                                ____________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 ם במכלאהוהחזקתיים, הובלתם ידת בעלי חכל ירותילמתן ש
 2-דמסמך 

 להבטחת ביצוע ההסכםערבות בנקאית 

 (להסכם 11)סעיף 

 לכבוד

 "(המועצה" -המועצה המקומית אבן יהודה )להלן 

 רחוב _______________

 אבן יהודה

 א.ג.נ.,

 _____________________________  הנדון: ערבות בנקאית מספר

_______ מס' __________________שת _בק לפי .1

______________ צ.__________________ מרחוב _______________________________.פ./ח.ת.ז./ח

לתי חוזר לתשלום כל סכום עד פיכם באופן בערבים בזה כל"( אנו הנערב" -)כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 

( שתדרשו מאת הנערב "סכום הערבות" -בד )להלן ( בלשיםחד שקלים)חמישים אלף ש"ח  50,000לסכום כולל של 

, בהתאם למוסכם בהוראות הסכם לאהלתם והחזקתם במכבעלי חיים, הוב שירותי לכידתלביצוע בקשר להסכם 

 ______.______יום __מ

כזית כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המר המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2

 ה שלהלן:"( בתנאי הצמדהמדד" -הלן יקה  )ללסטטיסט

 ___ שהתפרסם בתאריך ____________" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____ שנת___המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. בות זו יהא " לעניין ערהמדד החדש"

 שבו כדלקמן:הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחו

בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה  חדש עלה לעומתדד הר כי המאם יתבר

 היסודי.החדש למדד היסודי בסכום הערבות מחולק במדד  המדד

ד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל המדאם 

 צמדה.הפרשי ה

בתנו המפורטת לעיל, אנו ת ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתושעו 48, בתוך ראשונה בכתבהישתכם לפי דר .3

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל בות בתוספת על סכום הערלכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה  נשלם

 הנערב. ום תחילה מאתעליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשל

 תב בסניף בכתובת _____________________ .ב ערבות זה תימסר לנו בככת תשלום מכוחכל דרישה ל .4

חשבון המועצה ע"פ הפרטים שיימסרו רה בנקאית לדרך של העב לעיל, יעשה על ידנו על 3שלום, כאמור בסעיף תה .5

 ם הבלעדי.ול דעתכתכם, ע"פ שיקעל ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקוד

יה בטלה ומבוטלת.  ם _________________ )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהבתוקפה עד ליו בות זו תישאררע .6

 כתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.ל על ידנו בצריכה להתקבכל דרישה על פי ערבות זו 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב,         

                                                                                   ______________________ 
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 עצה מקומית אבן יהודהומ
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה רותילמתן שי
 ׳המסמך 

 אישור קיום ביטוחים

 
הנפקת תאריך )  אישור קיום ביטוחים

 __/__/____(אישורה

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

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.בפולי

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי המבוטח *מבקש האישור
 שם

המועצה המקומית אבן 
ו/או תאגידים יהודה 

עירוניים ו/או חברות 
עירוניות ו/או נבחריהם 

ו/או מנהליהם ו/או 
 עובדיהם

 שם
 למלא

 

 ןנדל"☐

 ים שירות☒

 מוצריםאספקת ☐

לכידת בעלי חיים  אחר☒
, אבן יהודה בתחומי

ואחזקתם הובלתם 
 במכלאה

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
אבן , 53ים המייסד רחוב

 יהודה

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 ותגבוללפי  חלוקה
 ביטוח סכומיו אחריות א

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 חילהת

תאריך 
 סיום

 / גבול האחריות
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

       
 4,000,000   ביט   צד ג'

 
₪ 302 304 307 309 315 321 

322 328 329 
 20,000,000   ביט   אחריות מעבידים

 
 ₪ 304 309 319 328  

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
010 022 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   סתליפו שלביטול  או ורישהא מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי  האישור
 או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי   
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 המועצה מקומית אבן יהוד
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 ם והחזקתם במכלאההובלת חיים, בעלי תלכיד ותירשי למתן
 1-ומסמך 

 דיןצועי ועמידה בתנאי הה בתנאי סף, ניסיון מקתצהיר המציע בדבר עמיד

 
 

_______________________, בעל/ת ת.ז. ____________________, לאחר שהוזהרתי כי מ _הח״אני 
בכתב  מצהיר/ה בזהא אעשה כן, לוק אם בח עים, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועלי להצהיר את האמת

 -כדלקמן:

צ. _______________ ח.פ./ח.ר זה בשם __________________הנני מוסמך/כת לחתום על תצהי
 ״(.המציע_______________________ )להלן: ״___

 -:פרטי המציע .1

שם המציע: 

___________________________ 

 _______׳ עוסק מורשה: _______________סמ

דות: התאג סוג

_________________________ 

 _________תאריך התאגדות: ______________

מספר תאגיד: 

_________________________ 

 שרד: ________________________ת המכתוב

טלפון במשרד: 

________________________ 

 __________פקס: __________________

כתובת דוא״ל: 

________________________ 

ר אינטרנט של המציע )אם יש(: ת אתכתוב

___________________________________ 

 -קמן:המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדל .2

 המציע הינו יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל. 2.1

ככל ה. כלאים ובעלי חיים והחזקתם במבדת כלבלכי ניסיון קודם של שלוש שנים לפחותלמציע  2.2
יו מבעל ת/אחדה /מר/גב׳ _________________, שהינוסוג כלשהו, אגיד רשום משתתף הינו תמשה

 הרשומים בעל ניסיון כאמור. 

ו יותר( המקיימים עובד בשירות המציע עובד נוסף )אתנאי הניסיון הנ״ל,  המקיים את מלבד המציע
 __._____________ל, אשר שמו/ה _________________את תנאי הניסיון הנ״

 -אים הבאים:מכלאה המקיימת את התנ [מחק את המיותרהמציע שוכר ]/המציעבבעלות  2.3

 ית בתחומה היא ממוקמת;שיון עסק תקף מהרשות המקומלמכלאה רי  2.3.1

 מוניציפאלי של מועצה מקומית אבן יהודה.ק״מ משטחה ה 20לה על מיקום המכלאה אינו עו 2.3.2

ינו בעל רישיון תקף להחזקת רובה(, והמציע הדח או מה )אקצי הרדחי ייתשק לירהמציע נבבעלות  2.4
 ידי משרד הפנים. נשק כאמור שניתן על 
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מים הרשו_____, אשר הינו/ה אחד/אחת מבעלי המציע _____מר/גב׳ _____ -מציע שהינו תאגיד
 בעל נשק כאמור, ומחזיק ברישיון תקף להחזקת נשק.

, תקני להובלת עלהומ 2019ור משנת ייצ 4X4רכב  (תרת המיואק מח) ע שוכרמציה /בבעלות המציע 2.5

, מ.ר. למסמכי המכרז( 1-מסמך ז)כלבים, על פי הדרישות המפורטות בנוהל לכידת בעלי חיים 

 .[נא להשלים________ ]____________

מ.ר. , העונה על התנאים הנ״ל על המפורט לעיל נוסףי רכב כלהמציע שוכר /בבעלות המציע

_________________.__  

, 1976 -ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו( לחו1ב)ב()2ציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף המ 2.6

 -כדלקמן:
 לה:כל אחד מא –" בעל זיקה"

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; ( 1)

 מאלה:אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד  (  2)

 השליטה בו; בעל )א(  

, דומה במהותו להרכב  כאמור שותפיו, לפי הענין אוותיו בעלי מני חבר בני אדם שהרכב )ב(   
ו של של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילות

 המציע; 

 על תשלום שכר העבודה;מי שאחראי מטעם המציע  )ג(   

 טהשלי  חר, שנשלטחבר בני אדם א –ה מהותית ם שנשלט שליט(    אם המציע הוא חבר בני אד3)
 ולט במציע;  מהותית בידי מי שש

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –" שליטה מהותית"
 האדם;

 ;1981 –משמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כ –" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"

 את המשבצת המתאימה( -Xמן בי:     )סכי אנוכי וכל בעל זיקה אלצהיר/ה בזאת הנני מ

 1987 –דין חלוט ביותר משתי עבירות  לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז -לא הורשענו בפסק 
 האחרון להגשת ההצעות במכרז.  "( עד המועד חוק שכר מינימום" -)להלן 

דין חלוטים, אך במועד האחרון  קי, בפסר מינימוםר משתי עבירות לפי חוק שכהורשענו ביות    
 להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

, 1976 -התשל״ו לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1ב2עים בסעיף בתנאים הקבוהמציע עומד  2.7
 -כדלקמן:

שוויון חוק " -)להלן  1998 -תשנ״חוגבלות, הוויון זכויות לאנשים עם מלחוק ש 9עיף הוראות ס 
 .  לא חלות על המציע"( זכויות

 -עובדים לפחות 100ם המציע מעסיק א    

של המציע לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה הריני מצהיר על התחייבותו  
לחוק שוויון  9יף סעלפי  בות המציערתיים לשם בחינת יישום חוהשירותים החבו
   לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  -כויות, ובמידת הצורךז

החברתיים,  הל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותיםהמציע פנה בעבר למנ    
בל המציע הנחיות יאמור, ואם קונעשתה איתו התקרות שלגביה התחייב המציע כ

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 9 יףפי סעחובותיו לליישום ב

למנהל הריני מצהיר על התחייבות המציע להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו, 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30ים החברתיים בתוך הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירות
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 המכרז. כמפורט במסמכי -ת בנקאית להצעתו ערבו המציע צירף 2.8

 . דר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצהנעמציע ה 2.9

 מכי המכרז.המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז וצירף קבלה בדבר רכישת מס  2.10

 .המציע עוסק מורשה, ובעל אישור ניהול ספרים 2.11

, והמנהלים בו 1981 –מ"א )רישוי(, התשהמציע, בעלי שליטה בו, כמשמעות המונח בחוק הבנקאות  2.12

סקו מטעם המציע לביצוע השירותים , נעדרי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או ועים שין העובדוכ

ות , אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיבעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון אי העברת ניכויים

, 2019 –נות השבים, התשע"ט ם הפלילי ותקוכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרש

חקירה פלילית נגד המציע, בעלי השליטה בו או נושאי המשרה בו בשל עבירה כאמור ת מתנהלוכן לא 

 מור.ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום בעבירה כא

פאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסגרת המציע אינו פועל תחת צו כינוס ו/או הק 2.13

ז ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז, כרכי המבמהלך הליהיה ואמור. למען הסר ספק וים זמניים כצו

, יהווה הדבר או אף לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור )ובכללם גם צווים זמניים(

מראש הזכיה של המציע, וזאת מבלי שתהיה למציע, והוא מוותר  עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת

 כך.ל בקשר או תביעה/או דרישה ועל כל טענה ו/ ובמפורש

ן ניתם והחזקתם במכלאה ]ציע שירותי לכידת בעלי חיים, הובלתלהלן רשימת הלקוחות להם נתן המ 2.14

 -[:להוסיף מסמכים נוספים בדבר פירוט הניסיון
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ביצע המציע עבודות כאמור, ולברר את היקף  םבעבור מהלקוחות דאל כל אח ת לפנותתהיה רשאיהמועצה  •
 בוצעו על ידי המציע בכללותם.מהעבודות ש הלקוחע המציע, ואת שביעות רצון ומהות העבודות שביצ

 יקים ל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדוהריני מצהיר/ה בזה, כי כ .3

 ה אמת.צהירי ז, ותוכן תשמי, זו חתימתיזהו  .4

_________________ 
 תימת המצהירח

שם הלקוח לו נתן  
 המציע שירותים

שניתנו  השירותיםסוג 
ללקוח 

)לכידה/הובלה/החזקה 
 במכלאה(

צל איש קשר א
 הלקוח
 דוותפקי

צירת דרכי י
 רקש

משך זמן ביצוע 
העבודה )בין 

 תאריכים(

 התחלה     .1

 

 סיום

 

 התחלה     . 2

 

 סיום

 

 התחלה     . 3

 

 סיום

 

 התחלה     . 4

 

 סיום

 

 התחלה     . 5

 

 סיום

 

 התחלה     . 6

 

 סיום

 

 לההתח     . 7

 

 סיום
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 אישור

 
ה בפני עו״ד______________, במשרדי שברחוב הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/

הה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. מס׳ ________________, מר/גב׳ ___________________ אשר זי
יהיה/תהיה צפוי/ה את האמת שאם לא כן  להצהיר כי עליו/החר שהזהרתיו/ה _____, ולא___________

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

 ____________, עו״ד_
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 __22_/2023ומבי מס' מכרז פ

 במכלאהלתם והחזקתם חיים, הוב לכידת בעלי למתן שירותי
 2-וך מסמ

 המועצההרת היעדר קירבה לעובד/חבר הצ

 

 לכבוד

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

הצהרה זו בשם __________ ת.ז. __________________, נותן אני הח״מ _________ .1

ם צהרה זו בש״(, והנני מצהיר, כי הנני מוסמך לתת המציעה____________________________ )להלן: ״

 המציע.

הוראות הסעיפים הבאים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם את הוראות ידיעת יחידי המציע הובאו ל ני מאשר כיהרי .2

 המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר: הסעיפים

 -כדלקמן , הקובע1950 -, התשי״אא לצו המועצות המקומיות103סעיף   2.1

ה על עשרה אחוזים חלק העולמהאמורים  גיד שיש לאחדתפו, או תא״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שו 

ה או לעסקה עם המועצה; הונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזב

 ן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.ב -לענין זה, ״קרוב״

, הקובע ת המקומיותציבור ברשויושל נבחרי  ל ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים)א( ש12כלל  2.2

 -כדלקמן

 צה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;״חבר המוע 

קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או -עצה״לעניין זה, ״חבר מו 

 ()ב(״.1)2 -()ב( ו1)1ב״ בסעיף ״בעלי שליטה״ ו״קרו

 -קובע כדלקמן, ה1950 -, התשי״אתעצות המקומיולצו המו 142סעיף  2.3

וגו, סוכנו או שותפו, כל יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן ז״לא  

לחוזה בדבר קבלת  בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרטחלק או טובת הנאה 

כם ם עבודה שלו או בהסובד בהסכנין שיש לעשבים ופרט לעמספקת לתו שירות מהשירותים שהמועצה

נאה כאמור, אם זיקתו לעסקי הכללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת ה

 )ב( לגבי חבר המועצה״.103ים המפורטים בסעיף המועצה היא בתנא

 -צהיר כיש להודיע ולה, הנני מבקלנוסח העדכני של ההוראות הנ״ל, לפי בדיקתיבשים לב  .3

 ין יחידי המציע איננו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהי;ח״מ ו/או כל אחד מבאני ה 3.1

אין לי ו/או ליחידי המציע: בן זוג, הורה, בן  מועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת,בין חברי ה 3.2

 תף.אח או אחות, ואף לא מי שאני לו סוכן או שואו בת, 

מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו ותפו, שיש לאחד כנו או שקרובו, סו ן חבר מועצה,אי 3.2

 בו. י את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראישל התאגיד באמצעותו הגשת

 או מי שאני סוכנו, העובד במועצה. אין לי ו/או לאחד מיחידי המציע בן זוג, שותף 3.3

בהצהרה זו אמת. ידוע לי כי המועצה ומלאים, והאמור נכונים  לעיל הינם פרטים שמסרתיצהיר, כי ההריני מ .4

 ככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה.תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, אם ו

לצו המועצות  142 -א ו103עיפים לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות ס אין באמור .5

הפנים, רשאית להתיר התקשרות  בריה ובאישור שרמח 2/3ל עצה ברוב ש, לפיהן המו1950 -תשי״אהמקומיות, 

 פורסמו ברשומות.א׳ לצו, ובלבד שהאישור ותנאיו 103לפי סעיף 
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 ולראיה באתי על החתום:

 

___________________ ________________________ _____________________ 

 ת+ חותמ חתימה שם מלא תאריך

 

 אישור

ביום __________ הופיע/ה בפני ______________________ בזאת כי  ת/רמאש ,ו"ד________ עאני הח"מ ___

צהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה _________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להנושא/ת ת.ז. ________

 ניי. מה עליה בפדלעיל וחתם/ ת הצהרתו/הבחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונולעונשים הקבועים 

___________________ ____________________ _____________________ 

 תימהח שם עו"ד וכתובת תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __22_/2023י מס' מכרז פומב
 והחזקתם במכלאהלכידת בעלי חיים, הובלתם  למתן שירותי

 
 3-ומסמך 

 ום מכרזיין אי תיאתצהיר המציע בענ

 
____________, בעל/ת ת.ז. ____________________, נושא משרה אצל _________ני הח״מ ___א

היר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה ____ ]שם המציע[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצ_______________________
 -ם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק א

 המציע.ר זה בשם תום על תצהיוסמך/כת לחהנני מ . 1

 כרז זה.אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת במציע להצעה המוגשת במ . 2

עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או פיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן המחירים המו . 3
 מציע פוטנציאלי אחר.עם 

אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו או תאגיד פני כל אדם לא הוצגו בבהצעה זו  המחירים המופיעים . 4
 כל גוף או אדם הקשורים עימם. הצעות במכרז זה או בפני את הפוטנציאל להציע

 זה. מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז לא הייתי . 5

 ר מהצעת המציע.נמוכה יותה גבוהה או להגיש הצע למתחרה אחרלא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום  . 6

 סוג שהוא. למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכללא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום  . 7

תחרה או מתחרה ם לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מהצעה זו של המציע מוגשת בתו . 8
 פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 מועד הגשת ההצעות.באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד  כל שינוי ע למועצה עליב/ת להודיאני מתחי  .9

 מאסר בפועל. עונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות. אני מודע/ת לכך כי ה10

 ה אמת.. זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי ז11

 

  _________________ __________________ 

 המצהיר חתימת       תאריך                

 

 

 אישור

 

משרדי שברחוב ________________, ______ הופיע/ה בפני עו״ד______________, בהנני מאשר בזה כי ביום ____

________________, ולאחר שהזהרתיו/ה  ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. מס׳מר/גב׳ ___

נות הצהרתו/ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכו יהיה/תהיהשאם לא כן  יר את האמתליו/ה להצהכי ע

 זו וחתם/מה עליה בפני.

 

_________________ 

 _____________, עו״ד
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 ה מקומית אבן יהודהמועצ
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 אהלכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכל ותילמתן שיר
 4-ומסמך 

 סודות עסקייםריים ו/או מסחעל סודות הודעה 

 
 :אני הח"מ, מבקש כי המסמכים ו/או הנתונים הבאים

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

6. ____________________________________________________ 

 

 : ת מן הנימוקים להלןכהצעה הזוכה , וזאיימסרו לעיון במידה והצעתנו תוכרז  לא

 ומפורט רד , מנומקניתן לצרף מסמך נפ *

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _____________________ : עשם המצי

 _______________________ חתימה

 _________________:תאריך חתימה
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 הודהית אבן ימועצה מקומ

 __22_/2023מבי מס' מכרז פו
 לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה למתן שירותי

 'זמסמך 
 התקשרות חוזה

 
 _______________רך ונחתם באבן יהודה ביום שנע

 

 המועצה המקומית אבן יהודה    בין:     

 , אבן יהודה53יסדים מרחוב המי   

       "(המועצה)להלן: "   
 מצד אחד           

 _______________________________  לבין:

 ____, ______________מרח' ________   

 _______________טל. ___________, פקס. _

  (הקבלן")להלן: "   

 מצד שני          

בעלי  לכידת שירותיאספקת לקבלת הצעות בדבר  __22_/2023מכרז פומבי מס' והמועצה פרסמה  הואיל

 (,״העבודהו/או ״ "רותיםהשי" -)להלן  קתם במכלאההובלתם והחז ומי אבן יהודה,בתח חיים

 זכתה במכרז. הקבלןוהצעת כמפורט במסמכי המכרז על מסמכיו השונים, 

לביצוע  והציוד הנדרשים ליםהכ , כוח האדם,הידע , הניסיון, המומחיות,יר כי ברשותווהקבלן מצה והואיל

ות ולשביעות רצונה המלאה ומחימקצועיות, במם נשוא המכרז ברותיולמתן השי הוראות חוזה זה

 ;של המועצה

ן את ביצוע השירותים, הכל עצה למסור לקבלועל סמך הצעת והצהרות הקבלן, מסכימה המו והואיל

 ;תנאים המפורטים בחוזה זה, התניות והפוף להתחייבויות הקבלן למלא את כל ההוראותבכ

 הסכם זה;טיים במסגרת את יחסיהם המשפדיר מבקשים להסוהצדדים  לוהואי

 

 :לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מ ב ו א .1

 לק בלתי נפרד מן החוזה עצמו.המבוא לחוזה זה מהווה ח 1.1

ת כלליות למשתתפים( )תנאי המכרז והוראו 1למסמך א 2.1ולם, המפורטים בסעיף מסמכי המכרז כ 1.2

לן לשם הנוחות והקיצור ו, ויכונו להינת תנאי מתנאיחובבמחוזה זה, מהווים חלק בלתי נפרד 

 "מסמכי החוזה". 
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 ה ג ד ר ו ת .2

זה  בסעיף ופיעים בהוראות הסכם זה ותנאיו, תהיה כאמורמשמעות הביטויים הנקובים להלן והמ 

 להלן:

בתחומי למתן שירותי לכידת בעלי חיים ידי המועצה  המכרז הפומבי שהתפרסם על -" כרזהמ"   2.1

כל נספחיו ומסמכיו כפי שפורסם ע"י המועצה והידוע  , עלם במכלאההובלתם והחזקת שוב,היי

 __.22_/2023כמכרז פומבי מס' 

אחר שהוסכם  מסמךוכל המכרז,  העבודות והתנאים במסמך זה, לרבות כל מסמכי -"החוזה"   2.2

 תי נפרד הימנו.בחוזה זה והמהווה חלק בל

עצה או מטעמה או ע"י קד על ידי המוהממונה או המופ דםכל או/או  וטרינר המועצה –" המפקח"   2.3

 זה. חוזהנשוא  מתן השירותים יןלעניאו מטעמו,  ראש המועצה

 מי שמונה בכתב על ידי המועצה לשמש כפקח. -״פקח״   2.4

דיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני משנה גיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, עובלרבות נצי -"הקבלן"   2.5

 כל הבאים בשמו או מטעמו.עצה, יורשיו וקבלת אישור המו חרעל ידו לא שיועסקו

 מסמך ג׳ למסמכי המכרז; -״מחירון השירותים״ 2.6

 .ודה, וכן מקום המכלאההתחום המוניציפאלי של המועצה המקומית אבן יה –" מקום העבודה"   2.7

, זהה כרז ובחוזמשיש לבצע עפ"י המפורט ב בודותוהע השירותיםכלל  - ״העבודה״ /"השירותים"   2.8

 .חיים בתחומי אבן יהודה, הובלתם והחזקתם במכלאהלכידת בעלי  ישירותשהינם 

 .המועצה המקומית אבן יהודה -"המועצה"   2.9

 

 והתחייבויות הקבלן ביצוע השירותים .3

ידת בעלי שירותי לכ להעניק למועצהמוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו המועצה  3.1

ות שיקבל מהמפקח ו/או בהתאם להנחי, והחזקתם במכלאה תםודה, הובלהחיים בתחומי אבן י

בהתאם להוראות החוזה ומהפקח, ובכפוף להוראות החוק והתקנות החלים על לכידת בעלי חיים, 

 ותנאיו.

לן באופן מלא ומדוייק בהתאם לנספחי החוזה. הקבויבצע את העבודה שירותים הקבלן יתן את ה 3.2

למסמכי  1-זמסמך ) ח א׳ לחוזה זהחיים המצ״ב כנספי לכידת בעל מתחייב לפעול על פי נוהל

למסמכי  2-זמסמך המכרז(, וכן לפעול לפי מפרט דרישות לביצוע המצ״ב כנספח ב׳ לחוזה זה )

 המכרז(.

 א ילכד כלב ו/או בעל חיים אחר אלא באישורו של המפקח בלבד.הקבלן מתחייב כי ל 3.3

רך זה קח, וימלא לצוהמוחלטת של המפ נוביעות רצושבהתאם לחוזה, ל העבודהע את הקבלן יבצ 3.4

ורטות בחוזה זה, ובין שאינן מפורטות בו, לרבות לכידת פאחר כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מ

 כל בעלי חיים שיורה לו המפקח.

 ובבטיחות מרבית.בדייקנות, במיומנות, בצורה מקצועית מעולה  העבודהלן מתחייב לבצע את הקב 3.5

סמך ימצא במקום העבודות במשך כל שבא כוחו המו מו או לדאוג לכךעצב להיות ביהקבלן מתחי 3.6

 תקופת ביצוע העבודה.

הקבלן  צה.לרשות המוע בכל עתהקבלן יחזיק מכשיר קשר ו/או טלפונים סלולאריים, וימצא זמין  3.7

 ל סורק שבבים אוניברסלי.ידאג לכך שימצא בשימוש כל עת ציוד מתאים ללכידת בע״ח, כול
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ושות לו לצורך מתן השירותים וביצוע העבודות כל ההכנות הדרפן שוטף לביצוע אולן ידאג בבהק 3.8

 נשוא חוזה זה.

פי חוזה זה, במועדים הקבלן מתחייב, כי יהיה בידו בכל עת צוות עבודה למילוי כל התחייבויותיו ל 3.9

הזמן  ךשנקבעו, והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח את ביצוע העבודה תו

צוותי העבודה בכל זמן שידרש כדי להבטיח את ביצוע לן להגדיל את . כן מתחייב הקבועהקב

 מנים שנקבעו.העבודה בז

דה, לרבות רכב להובלת בעלי הספקת הציוד, הכלים, החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע העבו 3.10

, ולרבות (ללוצא מן הכיחיים המאושר בכתב על ידי הרופא הווטרינרי )כולל כל הוצאות הרכב ללא 

דה ובהובלה תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. כל הוצאות הקשורות בלכי לי,שבבים אוניברסקורא 

 יחולו על הקבלן בלבד.

הנדרשים לשם שמירה על ביטחונו ונוחותו של הציבור, הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות  3.11

כדי ביצוע וך מתחייב שתוסיף ומ הקבלן דה.ולרבות עובדיו, פועליו וכל מי שימצא במקום העב

ו בנוחות כל אדם הנמצא במקום העבודה לא תהיה פגיעה ו/או הפרעה שלא לצורך בנוות הציבור א

 העבודה.

מבקש לבצע את  ןלבצע את העבודה בעצמו. במידה והקבלבמשך כל תקופת החוזה מתחייב הקבלן  3.12

 , לאחר שהובהרולקבל את אישורו, כך למפקח להעבודה על ידי עובד אחר מטעמו, עליו להודיע ע

נדרשים על פי כל דין לביצוע והוכח למפקח כי העובד הוא בעל הכישורים, הידע והאישורים ה

 העבודה.

דין החל לעניין ביצוע העבודה, לרבות חוקי הוראות כל  הקבלן מצהיר כי הוא קרא, הבין ויודע 3.13

על הכלבת, וכי יפופקודת  ,2002 -״ג, התשסביםלהעזר לאבן יהודה, החוק להסדרת הפיקוח על כ

  .על פי הוראות הדין בלבד

בכל שעות היממה בהתאם לקביעותיו של המפקח, ולאחר  יםהקבלן מתחייב לתת את השירות 3.14

 ה לביצוע העבודה.שקיבל ממנו הודעת דריש

ו מי אהקבלן יתייצב לביצוע השירות ביום ובשעה אשר נקבעו על ידי הפקח  -פעילות שוטפת 3.15

, למשך זמן שלא יפחת משעתיים, לביצוע פעילות שוטפת חות אחת לשבועובתדירות של לפ ,ומטעמ

 .פעםלכל 

דקות ממועד  60 -ר מהקבלן מתחייב להגיע לטפל בכל קריאה באופן מיידי ולא יאוח -קריאה רגילה 3.16

 קבלת הודעת הפקח/המפקח או מי מטעמם.

דקות  30 -א יאוחר מבאופן מיידי ול פהקריאה דחובהקבלן מתחייב להגיע לטפל  -קריאה דחופה 3.17

 ממועד קבלת הודעת הפקח/המפקח או מי מטעמם.

 19:00מיוחדת, המבוצעת בין השעות הקבלן מתחייב להגיע לטפל בכל קריאה  -חדתמיוקריאה  3.18

באופן  בבוקר למחרת, וכן בערבי שישי/חג ושבת/חג משעה לפני כניסת השבת/החג, 06:00בערב ועד 

 הפקח/המפקח או מי מטעמם. עד קבלת הודעתדקות ממו 60 -מ חרי ולא יאודמיי

  -יומי דיווח 3.19

בסוף כל יום שבו היו לכידות, את רשימת בעלי החיים שנלכדו באותו הקבלן יעביר למפקח  (1)

)ממוחשבות(, שיצולמו במצלמה  jpgרטים מזהים, בצירוף לתמונות בקבצי יום עם פ

באמצעות ו ע״י סריקתם עלי החיים שנלכדמבם שילקחו ידיגיטלית, ובצירוף מספרי שבב

 סורק שבבים אוניברסלי.
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יום, רשימה עדכנית ממוחשבת של כל בעלי החיים עביר למפקח בסוף כל הקבלן י (2)

 בצירוף לפרטים מזהים, ופירוט אודות מצבם הבריאותי. המאוכסנים במכלאה באותו יום

הא בכך כדי י חוזה זה, לא ילפהשירותים  ככל שהקבלן התקשר בהסכם עם מכלאה לצורך מתן 3.20

ב׳  -כל האמור בנספחים א׳ ורוע מאחריותו של הקבלן לפי הוראות חוזה זה ונספחיו, לרבות לג

ן המכלאה הוראה כי המכלאה מתחייבת כלפי לחוזה זה. הקבלן מתחייב לכלול בהסכם בינו לבי

חיים  וגע לאכסנת בעלינ ספחיו בכלנהקבלן והמועצה ביחד ולחוד לקיים את כל הוראות חוזה זה ו

זה זה ונספחיו גם על . הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לקיום כל הוראות חוושחרורם

 ידי המכלאה, והוא מוותר על כל טענה בעניין זה.

 

 ויות המפקחסמכ .4

ים ר, וכן לבדוק את טיב החומרים ו/או המוצההמפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצוע 4.1

אם הקבלן מבצע . כן רשאי הוא לבדוק תנאי המכלאה , לרבות אתבו וד שהקבלן משתמשציו/או ה

  .וראות החוזה ואת הוראותיו של המפקחכהלכה את ה

בחומרים ו/או בכלים ו/או מתקנים בלתי מתאימים, בכל מקרה שלדעת המפקח משתמש הקבלן  4.2

הוראות  ייב לבצע מיד אתתחוהקבלן מ ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לסלקם ו/או להחליפם מיד

מתקנים אלו יחולו על , כאשר כל הנזקים שנגרמו משימוש בחומרים ו/או בכלים ו/או בהמפקח

 .אך ורק על הקבלן. ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות המפקח יחולו הקבלן

ככל  מובהר מפורשות כי למפקח לא תהא כל סמכות בענייני כספים, תמורה ותקציב. בהתאם, 4.3

החורגת מהוראות חוזה זה, יבצעה הקבלן אך ורק  כספית כלשהי, המפקח יש השלכה שתשלדרי

ראש  -מנת עבודה חתומה ומאושרת כדין על ידי מורשי החתימה של המועצהלאחר קבלת הז

 .ה וגזבר המועצההמועצ

ן גרוע באופלמובהר מפורשות, והקבלן מסכים, כי אין בסמכויות הניתנות למפקח לפי סעיף זה כדי  4.4

 ן.המלאה של הקבלכלשהו מאחריותו 

 

 איסור הסבת זכויות .5

א להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה הקבלן מתחייב לא להסב, לא להמחות ול 5.1

בד את זכויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, לאחר, בין בתמורה ובין שלא על פיו לאחר, או לשע

 ה מראש ובכתב.עצהסכמת המו בתמורה, אלא אם קיבל את

או יותר  25%ינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת מידה והקבלן הב 5.2

ובין אם נעשתה  מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת

 כאמור לעיל. 5.1בחלקים, כהעברת זכויות המנוגדת לסעיף 

החוזה אלא לאחר  ת על פי מסמכישם ביצוע העבודול בלני משנהקהקבלן מתחייב שלא להעסיק  5.3

יה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב. המועצה תה

, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה

ן מלא ת על הקבלן באופדויצוע העבובמקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ול

 ובלעדי.

 יק עובדים.אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכותו של הקבלן להעס 5.4
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 מעביד -אי קיום יחסי עובד  .6

היחסים ביניהם לפי חוזה זה אינם יוצרים אלא יחס בין מזמין מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי  6.1

 המועצה.עובדיו לבין  בין הקבלן ו/או ידעובד מעב ילקבלן המבצע הזמנות, ולא יתקיימו יחס

לקבלן ולמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה למען הסר ספק, מצהירים בזה הצדדים, כי לא תהיינה  6.2

 לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובדים במועצה.כל זכויות של עובדים במועצה, והם 

ום שכרם ו/או ו/או נוהג לתשל כםן ו/או הסיישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דהקבלן  6.3

של קיבוצי, צו הרחבה ונוהג, ו/או כל זכות אחרת הנתונה להם לפי כל דין, הסכם תקבוליהם 

 .המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה

ידי ערכאה שיפוטית או גוף מוסמך אחר כי מתקיימים ו/או התקיימו יחסי עובד  אם ייקבע על 6.4

ל הקבלן, ובשל כך יוטלו על י התפקידים אצהקבלן ו/או בעל דין מי מעוביומעביד בין המועצה לב

ובות, עיצומים כספיים, תשלומים, הוצאות ו/או עלויות, כי אז המועצה, במישרין או בעקיפין, ח

לשפות את המועצה כפי מה שנדרש להוציא כאמור וזאת מיד עם קבלת דרישתה מתחייב הקבלן 

 הראשונה לעשות כן.

תחול עליו בכל מקרה של פציעה, פגיעה, דית והמוחלטת יות המלאה, הבלעחרהיר כי האצמהקבלן  6.5

ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות ביצוע לקבלן חר שיגרמו נכות, מוות או נזק א

 .םהשירותי

, תשלומי מיסים וכל יובקשר לביצוע השירותים, לרבות תשלום לעובדהקבלן כל הוצאותיו של  6.6

לא מועצה ועליו בלבד, ישולמו על ידו וההקבלן ולו על צוע השירותים יחבירת בקשר לחהוצאה א

 .בגינם בכל דרך שהיא תחויב

האמור, ימלא הקבלן אחר . בכלל עובדיוהקבלן יקיים וימלא אחר הוראות כל דין הנוגע להעסקת  6.7

הם ל קתם וישלםסועל הע עובדיוהוראת כל חוק, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי וצו הרחבה החל על 

בתקופת  כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, כפי שיתעדכנו מעת לעתהם זכאים לפי כל תשלום לו 

ישית לקיום הוראות שמו של המנהל אצל הקבלן שיהא אחראי א מהההסכם. הקבלן יודיע למועצה 

 וזאת מבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן. ,הדין כאמור

 

 אחריות וביטוח .7

מלאה ומוחלטת לכל תאונה, חבלה או עצמו אחריות מקבל על  והואק נז אחראי לכל הקבלן יהיה 7.1

ו/או ו/או לעובדיה  למועצההכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא,  נזק כלשהם, בלי יוצא מן

ו/או לכל אדם אחר, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל לגוף ו/או לרכוש, בין אם ע"י קבלן לעובדי ה

יהם או ע"י מי מהם, בקשר ובכל הנובע נה שלו ועובדיחיו, קבלני המששל מועסקיו, והקבלן, עובדי

ו/או מביצועה ו/או מאופן ביצועה ובין אם כתוצאה,  זה מהעבודה לפי חוזה במישרין או בעקיפין,

שרין או בעקיפין, ממעשה או ממחדל איזה שהם, מצד מאן דהוא, לרבות הקבלן, הקשורים או במי

או לאופן ביצועה, והקבלן יפצה בשלמות ו לביצועה ו/פין, לעבודה ו/אעקישרין או ביהנוגעים, במ

זוק/ים, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו )הם(. הקבלן משחרר בזה את הרשות, ו/או הני

מכל אחריות וחבות לכל -זולת הקבלן-ומראש את הרשות, עובדיה, שלוחיה ושולחיהלחלוטין 

לפי דין או עילה איזה שהם,  יות או חבות,שהיא, ושום אחר ילה"ל, מכל ענתאונה, חבלה או נזק כ

 .ל הרשות, עובדיה, שלוחיה ושולחיהבלי יוצא מן הכלל, לא תחול ע

כל בעל נכסים אחר, כל נזק שייגרם כמתואר לעיל, ואם על הקבלן לתקן, ולשביעות רצון הרשות או  7.2

ות הבדיקה תוך זקיפת הוצא זק,תקן את הנללא יעשה כן תהא הרשות רשאית לבדוק, להעריך ו
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ות סכומים שהוציאה כאמור או ההערכה ו/או התיקון לחובת הקבלן. הרשות תהא רשאית לגבו/

לן מאת הרשות בכל זמן שהוא, וכן תהא מהקבלן ו/או לקזזם מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקב

 רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

על המועצה יהיה לשאת בהם מועצה ו/או שוי, אשר יגיעו לפיצכום ו/או סמוצהר בזה ומוסכם, שכל  7.3

, לרבות הוצאות י ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיומחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעש

, תהיה המועצה רשאית לקזז, מהסכומים שיהיה עליה לשלם לקבלן עפ"י עו"דהמועצה ושכ"ט 

בכל דרך שתראה  סכום זה המועצה לגבותגרוע מזכותה של י לוזאת מבל ,על פי כל דיןחוזה זה ו/או 

 לה מהקבלן.

בנוגע לעבודה  המועצהעפ"י החוזה מתחייב הקבלן לבטח את עצמו, ואת מבלי לגרוע מאחריותו  7.4

  ותיו נשוא חוזה זה כדלקמן:ולמחויבוי

 ו.לביטוח אחריות מעבידים ואחריות צד ג' בגין כל עובדיו וקבלני המשנה ש 7.4.1

 .ריות כלפי צד ג'אח בביטוח 7.4.2

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או  -רכב ביטוח כלי  7.4.3

בעקיפין לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה 

פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים לבטחה על 

כולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים נזק לרכוש ה מפני חבות בגין )ביטוח חובה( וכן

 ₪. 600,000 -בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

ם חברת הבטוח תחומי וגבולות האחריות הינן כמפורט במסמך האשור על קיום בטוחים מטע 7.5

 למסמכי המכרז. ה׳כמסמך המצורף 

 ם:בפוליסות יופיעו הסעיפים הבאי 7.6

הפוליסה ייכלל סעיף המחייב  בוטח נוסף. במסגרתכמ המועצהלל כל הביטוחים תיכב 7.6.1

 שינוי לרעה.יום מראש על ביטול הביטוח או  60 צהלמועודיע האת חברת הביטוח ל

 בביטוחי החבות יכלל סעיף אחריות צולבת. 7.6.2

כל , עובדיה והמועצהפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד ב 7.6.3

, וכל גוף אחר שאין זה למועצהחברות בנות או עמותות הקשורות ת הבא מטעמה, לרבו

 יבוב.דו זכות שגמקובל להפעיל נ

, הנחיות ותנאי פוליסת ביטוחשאר תנאי הפוליסה הינם כמפורט וכקבוע במסמך  7.6.4

 .מסמכי המכרזמסמך ד' ל

 ד'(ך ום ביטוחים )מסמקי מסמך האישור עלבמעמד חתימתו על החוזה את  למועצההקבלן ימציא  7.7

הא לדרוש תרשאית  המועצהמאושר וחתום ע"י חברת הביטוח. מבלי לגרוע מהאמור,  ואכשה

ו/או את אישור על תשלום  מהקבלן בכל עת במהלך כל תקופת החוזה, את הצגת הפוליסות עצמן

 .הביטוח השוטפים, והקבלן יהיה חייב להמציא מסמכים אלו לידיה דמי

את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות המפורטות ה ך כל תקופת החוזאורהקבלן ישלם ל 7.8

 לעיל.

ל, הקבלן יישא בעצמו ועל חשבונו בכל הוצאה בלתי מבוטחת, האמור לעי מבלי לגרוע מכלליות 7.9

' הביטוח וכן בסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנדרשים בלתי מכוסה או שלא שולמה ע"י חב

 ה. ז אי לו עפ"י חוזהאחרלתיקון כל נזק שהוא 
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סכום כותו מכל נכל סכום שיגיע למועצה מהקבלן לפי סעיף זה, תהיה המועצה זכאית לקזזו ול 7.10

 .שיגיע לקבלן מהמועצה וזאת ללא מתן הודעה על כך לקבלן

ם אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה רשאית המועצה לבצע את אם לא יבצע הקבלן את הביטוחי 7.11

רבות הפרמיות השוטפות, והמועצה תהיה רשאית ל את דמי הביטוח, שלםהביטוחים תחתיו ול

זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל  לקבלן בכל לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע

 דרך אחרת.

בו בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות שהינו חב בה כלפי מובהר בזאת כי קיום הבטוחים אין  7.12

אין בקיום הבטוחים כאמור בכדי להתנות על אחריותו י כדין או הסכם,  כל או צד ג' מכוח המועצה

, וכי חובותיו והתחייבויותיו של הקבלן בסעיפים השונים וזהי לעיל בחטשל הקבלן מכוח סעיף רלוונ

 .לא לגרועבפרק זה באו להוסיף זה על זה ו

 

 החוזהתקופת  .8

תקופת לן: ״להיום _________ )ה בחוזה זה נערך לתקופה של שנה החל מיום ________ וכל 8.1

 . ״(ההתקשרות

תקופות נוספות  4 -תקשרות בתקופת הה תלמועצה בלבד שמורה זכות הברירה )אופציה( להאריך א 8.2

שסך תקופת ההתקשרות ״(, ובלבד תקופות האופציהחודשים, שנה בכל פעם )להלן: ״ 12של 

 התקשרות. ה שנים ממועד 5על לה הכוללת )תקופת ההתקשרות במצורף לתקופות האופציה( לא יע

 בתקופות האופציה יחולו תנאי חוזה זה בשינויים המחוייבים. 8.3

קשרות, על הקבלן לפנות את בעלי החיים המוחזקים במכלאה למקום כפי תקופת ההת תוםעם  8.4

הוצאות פינוי ושינוע בעלי החיים כאמור תחולנה על הקבלן במלואן שתורה לו עליו המועצה. 

  ו.יד ותשולמנה על

 

 ביטול חוזה ופיצויים, ותקנסהפרות,  .9

הקבלן  מילאאו לא ו/פחיו, לחוזה ונס הקבלן את התחייבויותיו לביצוע העבודה בהתאם מילאלא  9.1

 ה.לקיים את תנאי החוז בכתב מהקבלן פקחאת הוראות המפקח, ידרוש המ

, ולא קחהמפלא שמע הקבלן להוראות לעיל עדיין  9.1האמורה בס"ק אם אחרי קבלת ההתראה  9.2

 זה לבטל חוזהתהיה המועצה רשאית  הפרה ו/או לא פעל בהתאם להוראות המפקח,ה תיקן את

 .על חשבון הקבלןמטעמה, אחר  לצד ג' את ביצוע העבודה רואו למסו/ פיצוייםקבלן מאת הרוש דול

 , מוסכם, כי מקום בו הפרלהלן 9.4, לרבות מהאמור בסעיף מכל האמור בחוזה זה מבלי לגרוע 9.3

ייבויותיו לביצוע העבודה, תהיה המועצה רשאית לגבות ממנו פיצויים תחבלן התחייבות מההק

למסמכי המכרז(  2-ט במפרט דרישות הביצוע, נספח ב׳ לחוזה זה )מסמך חכמפור כוםסמוסכמים ב

 בגין כל הפרה.

, 8.4, 7.9-.7.7 ,7.1-7.4, 6.3-6.7, 5.3, 5.1, 3.2-3.19 -קובעים בזאת, כי הפרתם של סעיפים הצדדים 9.4

ע מראש ותהווה הפרה יסודית של חוזה זה, אשר תזכה את המועצה בפיצוי מוסכם וקב 11.1-11.2

כשהם צמודים למדד, ממדד הבסיס, שהינו המדד הידוע האחרון במועד האחרון ₪  30,000ך של בס

בלי ת משת ההצעה במכרז ועד המדד האחרון שהיה ידוע במועד התשלום בפועל למועצה, וזאלהג

 .מועצה לכל סעד או תרופה אחרים העומדים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דיןה לגרוע מזכות

לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן  9.3הא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף המועצה ת 9.5

 .י מסמכי החוזה ובין מכח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרתבין על פ
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תיו על פי יום מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבוייפיצויים או ניכוום תשל 9.6

 .זהומסמכי הח

לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של מבלי  9.7

קרה של במ ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין חוזה זה

 -:, לרבות ביטול החוזה לאלתרתדיהפרה יסו

ה לפועל לגבי נכסי הקבלן, י של הוצאההוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלש 9.7.1

יום  30חלוטין תוך כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו ל

 .ממועד ביצועם

נכסיו, כולם או חלקם,  ביכינוס נכסים לג צו הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן 9.7.2

לה על ידו החלטה על אגיד נתקבתאו הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ובמקרה של קבלן שהוא 

הוא הגיע לפשרה או פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או ש

 דתלפקו 233י סעיף ל פסידור עם נושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם ע

 .1983 –החברות )נוסח חדש(. תשמ"ב 

 .החוזה לק מביצועתהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הס 9.7.3

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  9.7.4

 .במכרז ו/או בקשר עם ביצוע החוזה ההזכיידורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם 

המועצה כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם ל כח להנחת דעתה שהו 9.7.5

שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על  נכונה או המסמכי החוזה אינ

 .ההתקשרות עמו

קבלן משנה בביצוע העבודות  שהעסיקזה כולו או מקצתו, לאחר, או סב את החוההקבלן  9.7.6

 .מראשו בכתב כמת המועצההס לקבל אתבלי מ

 .כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה 9.7.7

נו מקיים את חובותיו בעניין זכויות עובדיו לפי כל חוק, צו הרחבה או הסכם והקבלן אי היה 9.7.8

ימים מיום שנמסרה לקבלן התראה בדבר  30ו, ככל שלא תתוקן בתוך קיבוצי. הפרה ז

 .ל החוזהש לה לביטול מיידיעי ההפרה, תהווה

תה לשיקול דע כאשר אין הקבלן ממלא התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה בהתאם 9.7.9

 הבלעדי של המועצה

ופה העומדים לה על פי היה והקבלן יפר את החוזה תהא המועצה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד ותר 9.8

ט את הערבות חלל הפרת החוזה, לם עחוזה זה ועל פי כל דין, לבטל את החוזה, לתבוע פיצויי

 .הבנקאית ולהעביר ביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה לקבלן אחר

לעיל, לא יראו את השימוש האמור  זהסעיף האמור בצה בחלק מזכויותיה על פי תמשה המועשה 9.9

 ,אלא אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,כביטול החוזה על ידי המועצהבזכויות המועצה 

תנה לו הודעה על ביטול יבכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא נ ודן יהיה חייב לעמקבלוה

 .מוראהחוזה כ

בעלי החיים המצויים במכלאה את עה המועצה לקבלן על ביטול החוזה, מתחייב הקבלן לפנות הודי 9.10

ממנו, רש ימים(. לא ביצע הקבלן את הנד 7תוך שבוע )ם כפי שיורה לו עליו המפקח, וזאת למקו

 בעלי החיים, והוצאות הובלתם תחול על הקבלן. המועצה זכאית לפנות את א כאמור, תה

בלן על ביטול החוזה, יהא הקבלן זכאי לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו המועצה לק הודיעה 9.11

ד שנקבע במכתב הביטול כאמור עפ"י אומדן שיערוך המפקח, וזאת בניכוי כל בפועל עד למוע
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ם שנגרמו ו/או יגרמו למועצה עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ו/או עקב יי, הנזקים והפיצואותההוצ

 .יצוע העבודות על יד קבלן אחרשלים את בההצורך ל

צה תהיה זכאית להם, תהא במידה וכל הסכומים שיגיעו לקבלן לא יכסו את הסכומים שהמוע 9.12

צעות הליכים אמת הסכום לתבוע ביתרהמועצה רשאית לגבות את ההפרש מהערבות הבנקאית ואת 

 .משפטיים, הכל לפי ראות עיני המועצה

 

 התמורה .10

ונספחיו,  ום כל ההתחייבויות שעל הקבלן לקיים על פי חוזה זהבודות וקיעתמורת ביצוע כל ה 10.1

המגיעה לו בהתאם לביצוע בפועל בתעריף הנקוב במחירון  תשלם המועצה לקבלן את התמורה

  ז.הציע הקבלן במכרה שהשירותים בניכוי ההנח

מכל מין  ן כלליות,ימגלמת בחובה את כל ההוצאות, בין מיוחדות וב לעיל 10.1הנקובה בס' התמורה  10.2

נשוא  הקבלן כיסוי מלא להתחייבויותחוזה זה, ומהווה וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות נשוא 

ות ושלוות ואחרות הדרת נהחוזה לרבות כוח אדם, ציוד, כלי עבודה, הוצאות משרדיות, הוצאו

ביצוע ספת בגין וכל תמורה נ לקבלן. מובהר בזאת כי לא תשולם חוזה זהלביצוע העבודות נשוא 

 .לעיל 10.1, על כל הכרוך בהן, מעבר למפורט בסעיף חוזה זההעבודות נשוא 

אינם כוללים מע"מ. לסכומים אלו יתווסף מע"מ כדין במחירון השירותים קובים הסכומים הנ 10.3

 .ותשלוםם ד ביצוע כל תשלומועב

 -להלן: תשלום התמורה יעשה כנגד חשבונית שתוגש למועצה על ידי הקבלן כמפורט 10.4

 בכל חודש בגין שירותים שביצע הקבלן בחודש החולף. 10 -שבונית תוגש עד ההח 10.4.1

ימים מהמועד שהומצאה לו. אישר המפקח את  10ל ידי המפקח תוך החשבונית תיבדק ע 10.4.2

היא מאושרת על ידו לצורך ביצוע התשלום. לא אישר כשלגזברות המועצה רה החשבונית, יעבי

 ושב החשבונית לידי הקבלן לצורך תיקונה.מקצתה, ת וכולה א -המפקח את החשבונית

מיום אישור החשבונית על ידי  45+  התשלום יבוצע על ידי המועצה בתנאי תשלום של שוטף 10.4.3

 המפקח והעברתה לגזברות המועצה.

י תנאי מוקדם לביצוע תשלום הינו קבלת הזמנת עבודה חתומה כ ק מובהר ומודגש,ספ למען הסר 10.5

ה, וביצוע עבודה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו לשביעות רצונו זבר המועצגבידי ראש המועצה ו

רותים בניגוד להוראה זו, לא תהיה המועצה חייבת בתשלום כל סיפק הקבלן שישל המפקח. 

יב, כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בגין אי חיותים, והקבלן מתשירתמורה בגין מתן ה

 .תשלום כאמור

הווה תמורה כוללת, מלאה וסופית לשירותים שסופקו, וכוללת את כל טת לעיל מרהתמורה המפו 10.6

ללא יוצא מן הכלל. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי כל ההוצאות התשלומים להם זכאי הקבלן 

ומתן השירותים נשוא חוזה זה יחולו על הקבלן בלבד, ועל ת ר לביצוע העבודובקששיהיו לקבלן 

 .שות בחוזה זהאחרת מפור חשבונו, אלא אם נאמר

הריבית  וזאת בצירוף ,הקבלן מתחייב להחזיר למועצה כל תשלום ששולם לו ביתר אם שולם 10.7

ם מהמערכת ספיהמקובלת, מפעם לפעם, אצל החשב הכללי באוצר, בגין פיגורים בהעברת כ

 ., מחושבת מהמועד בו שולם התשלום ביתר ועד למועד השבתו בפועל למועצהיתהבנקא

יום בתשלום שעל המועצה לשלם לקבלן לא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, כספי  30של עד  איחור 10.8

יום יזכה את הקבלן בריבית בגובה הריבית הרגילה  30 –תשלום מעבר ל או אחר. איחור ב
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הכללי באוצר, מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד  שבעם לפעם, אצל החמפ המקובלת,

 .סכמים וקבועים מראשיצויים מופהתשלום בפועל, וזאת כ

 

 ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי חוזה זה .11

עם חתימת חוזה זה ערבות על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה,  להבטחת ביצוע התחייבויותיו 11.1

הערבות תהא  (.שקלים חדשים )חמישים אלף ₪ 50,000ס ע"ת, צמודה למדד, ומיבנקאית אוטונ

לאחר תום תקופת ההתקשרות. ניצלה המועצה את זכות הברירה  ימים 90 ף לתקופה שלבתוק

ה מתחייב הקבלן, כתנאי לכניסת תקופת האופציה )האופציה( המוקנית לה על פי הוראות חוזה ז

תקופת יום לאחר תום  90בתוקף עד  מודתע, כך שהיא נקאיתקף הערבות הבאת תויך להארלתוקף, 

את הערבות לפי דרישות המועצה, תהא המועצה רשאית ך הקבלן בו לא יארי . בכל מקרההאופציה

תיו של הקבלן על פי חוזה זה יוהתחייבולממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל 

הסר ספק, מודגש בזאת כי כל  עןמל .פי חוזה זה יע למועצה עלו/או לחלט ממנה כל סכום המג

 .בלבד הקבלןולנה על דושה, תחות ו/או בחיההוצאות הכרוכות במתן הערב

 ההוצאות בגין הערבות תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו במלואן. 11.2

אחרת חוזה, או תנאי מתנאיו, תהיה המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה הפר הקבלן את ה 11.3

י שלמציע ם הערבות, כולו או מקצתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלכוה זה, לחלט את סלפי חוז

ות ו/או מענות כלשהן כלפי המועצה בקשר לכך. סכום הערבות שחולט יהפוך לקניינה יינה טענתה

 הגמור של המועצה.

 

 נותשו .12

אות הנספחים תירה בין הורגילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או ס 12.1

המפקח,  ן על ידיהפירוש שינתם, יפנה למפקח על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. ניהשו

 .יחייב את הקבלן

ן קצוב ובין המועצה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בי 12.2

אחרת על ת התחייבות או חבופי כל הסכם  שאינו קצוב, המגיע לה מהקבלן בין על פי חוזה ובין על

 .פי כל דין

קרה/ים מסוים/ים לא תהווה החוזה במתנאי מסמכי הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מ 12.3

 .ור בכתבתקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. כל הסכמה, כאמור, טעונה איש

 ניהם במלואו וכים והמותנה בימוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכ 12.4

יות בכתב והתחייבוים, הסכמים מועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגה

או בעל פה שאינם נכללים במסמכי החוזה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתם. כל ויתור, 

כתב ובחתימת או שינוי מהוראות מסמכי החוזה לא תהא להם כל תוקף אלא אם נעשו ב הסכמה

 .שני הצדדים

ום בנתניה משפט השלתונה לבית ההשיפוט בעניין שבמחלוקת בין הצדדים בעניין חוזה זה, נ ותסמכ 12.5

 .או לבית משפט מחוזי מרכז, לפי העניין

, או באמצעות שליחתה תינתן במסירה אישיתכל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי החוזה,  12.6

. הודעה נשלחה בדואר רשום זהבמבוא לחוזה  נתהמצויהכתובת או במכתב רשום לפי  בפקס,

מסרה במסירה אישית תחשב שנתקבלה עה אשר נהוד שליחתה.שעות ממועד  72תחשב שנתקבלה 
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ולם מקום בו במועד מסירתה, הודעה שנשלחה בפקס תחשב כאילו התקבלה עם שליחתה, וא

חשב ת המועצה, וההודעהל ידי גורמי נשלחה הודעה כאמור למועצה, ידרש הקבלן לוודא קבלתה ע

 מועצה.קבלתה ב ר טלפוני עלכאילו התקבלה במועצה אך ורק לאחר שהקבלן יקבל אישו

 

 

 ולראיה באו על החתום:

 

 

 

                                     ________________________         ______________________ 

 הקבלן                                                  מועצה מקומית אבן יהודה        
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 __22_/2023מס' מכרז פומבי 

 לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה למתן שירותי
 1-זמסמך 

 )נספח א׳ לחוזה( והל לכידת בעלי חייםנ
 

 הגדרות: .5

ל בעל חיים אחר, וכ דת כלבים, חתוליםיהודה ללכי קבלן של המועצה המקומית אבן -״ד בעלי חייםלוכ״

 בשטח השיפוט של המועצה;

שתמש בו או נוהג לעבור בו לרבות רחוב, שדרה, גן, גינה, מקום עינוג או שהציבור מכל מקום  -״מקום ציבורי״

ר רשאי ח או כשטח לבניין ציבורי, וכל מקום שהציבוכל שטח המוגדר בתוכנית בניין ערים כשטח ציבורי פתו

 רכוש משותף כהגדרתו בחוק;כן מש או משתמש בו ולהשת

 ת;ות המקומיב בתחום הרשרישיון להחזקת כל -״רישיון״

סימון תת עורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצוואר הכלב בהתאם לדרישות  -״סימון אלקטרוני״

 החוק;

 שכלב נמצא ברשותו, בפיקוחו או בהחזקתו;אדם  -״בעל הכלב״

שב ם ציבורי יחציבורי ואינו קשור ו/או אינו נמצא בלוויית בעליו במקוום כל כלב הנמצא במק -״לב משוטטכ״

 וטט;כלב מש

לפחות, מתאים להובלת כלבים, המסוגל לנוע גם בשטחים פתוחים, ועפ״י  2019שנת ייצור  4X4רכב  -״רכב״

 ;דרישת המועצה

 כהגדרתם בחוזה. -״פקח״ ו ״קחמפ״

 כללי -ייםלכידת בעלי ח .6

ם, חיים משוטטיע על ידי הקבלן, או מי מטעמו בעל ניסיון בלכידת בעלי בוצכידת בעלי חיים תל .א

 שר בכתב ומראש על ידי המפקח.אשר או

לכידת בעל החיים תבוצע ברגישות, תוך הבנה כי מדובר בבעל חיים, ובאופן אשר יגרום לבעל  .ב

 סיבות.את מינימום אי הנוחות, אשר ניתן לגרום בנ החיים

וץ לחצר ת בעל החיים המשוטט, כשהוא נמצא במקום ציבורי ו/או מחד אהלכידה יתעד הלוכטרם  .ג

הצילום יתבצע במצלמה דיגיטאלית על מנת שתהיה האפשרות להעביר את התמונות הבעלים.  בית

 למחשב המועצה בסיום הלכידה.

 

 ים משוטטיםפעולות וטיפול בכלב .7

ם יש/אין לו רישיון, גם אם ם אבשבב אלקטרוני, גלא מסומן  /כל כלב משוטט, גם אם הוא מסומן .א

 בים.למכלאת כללכד ויועבר יש/אין לו מחסום על פיו, י

 לכידת כלבים תעשה בעזרת מוט לכידה, לאסו או חיצי הרדמה לפי הצורך. .ב

, או מי מטעמו שאושר בכתב ומראש על ן(לכידת כלבים משוטטים תבוצע ע״י לוכד כלבים )הקבל .ג

 .י המועצהרחבכלבים משוטטים ב המפקח ללכודידי 

לכידה )ליד בית מס׳.... ין מקום הדה ובו יצוילאחר שנלכד הכלב, ימלא הלוכד טופס/דו״ח לכי .ד

 ברח׳.... וכו׳(, שעת הלכידה, פרטים מזהים של הכלב, כגון: גזע, מין, צבע, מס׳ שבב )אם קיים(.
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אלא רק לאחר יו יימסר הכלב לבעל ב הנלכד, לאובמהלך פעולות הלכידה הופיע בעליו של הכל היה .ה

את פרטיו, שם ושם משפחה, לב, ומסר דהה כבעל הכשקיבל הלוכד את אישור הפקח, ולא לפני שהז

כן על בעל הכלב לחתום על טופס הכולל את פרטיו ופרטי הכלב כתנאי -ת.ז., כתובת וטלפון. כמו

 הכלב במקום. לשחרור

 ת כלבים.ובלק עם רכב תקני להאת הכלבים רכלב משוטט שנלכד, יועבר למכל .ו

ח נמצא בסמוך ללוכד רטי, והפקכנס למתחם פהיה ובמהלך פעולת הלכידה חמק הכלב מהלוכד ונ .ז

ומצליח לזהות את בעליו של הכלב, ולקרוא את השבב, יגבה הפקח את פרטי בעל הכלב, אך הכלב 

 ה.לא ילקח למכלא

אחרת או קח , אלא אם קבע המפכלאת הכלביםימים במ 10כלב משוטט שנלכד ישהה לפחות  .ח

 שבעליו בא לשחררו.

סומן בשבב אלקטרוני ונמצא בעליו, תחול ה והכלב מא שבבים. היכל כלב שנלכד יסרק ע״י קור .ט

 שעות משעת הלכידה. 48חובת הדיווח לבעלים ע״י המכלאה אליה הועבר הכלב, תוך 

 -תנאים הבאים:התקיים כל השל כלב שנלכד רשאי לשחררו ממכלאת הכלבים בבעליו  .י

הכלב  ון להחזקתויש לו רישישל הכלב יציג מסמכים המעידים כי הוא בעליו של הכלב,  ליובע (1)

באבן יהודה, והכלב מחוסן בחיסון כלבת בר תוקף. מסמכים אלה יצולמו ויועברו ע״י הקבלן 

 לנציגי המועצה.

ב, וכן במקרה הסגר של הכללב ממכלאת הכלבים ישלם בעליו הוצאות וימי לפני שחרור הכ (2)

 ישלם עבור חיסון וסימון הכלב בשבב אלקטרוני. רך,הצו

 שחרור כלב משוטט. רה בענייןחתום על הצהבנוסף י (3)

 .בהתקיים כל האמור בס׳ יא לעיל, יקבל בעל הכלב אישור לשחרור כלבו ממכלאת הכלבים .יא

 

 יםפעולות וטיפול בחתול .8

לפי שיקול  נתןאשר י ,המפקח של מראש ואישורלכידת חתולים תתבצע אך ורק לאחר תיאום  .א

סדות חינוך או בקרבתם, מצאים במובחתולים הנ כגון כשמדוברבמקרים חריגים דעתו של המפקח 

  או בבתי אבות המכילים חדרי אוכל או בסביבתם או כשמדובר בחתול שנשך וכדומה.
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 __22_/2023מכרז פומבי מס' 

 קתם במכלאהוהחזעלי חיים, הובלתם לכידת ב ילמתן שירות
 2-זמסמך 

 פרט דרישות ביצועמ
 

 הגדרות .1

 -ים הפירושים שבצידם:מונחים הבאט זה יהיו לבמפר

כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם לתנאי המכרז, בהתאם לתנאי חוזה  ״השירות״
 ונספחיו, ובהתאם להוראות המפקח;

 ות הרבים;שטח פרטי שאינו רש ״דרשות היחי״

רשות הרבים/ ״
 ״וריציב שטח

לת, גנים מדרחוב, טייכל שטח ציבורי, לרבות רחבוות, כבישים, מדרכות, 
יבוריים, חורשות, שטח ציבורי פתוח, כל שטח שלציבור יש זכות לעבור בו, צ

 וכיוצא באלה;

עלי חיים, ביצוע עבודות לכידת בתכנית עבודה שתימסר לקבלן על ידי המפקח ל ״תכנית עבודה״
 ;כלאההובלתם ואחזקתם במ

 ראל;ות וחגי ישהמועד, שבת כל ימות השנה, כולל ערבי חג וימי חול ״ימי שירות״

כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן, לרבות ביצוע לקוי של עבודות ו/או אי ביצוע  ״מקרה״
 ;העבודות כנדרש בחוזה ובנספחיו

 1לבצעה תוך ליו ן קיבל מהמפקח, ועה אשר הקבלה מיוחדת לביצוע לכידקריא ״קריאה דחופה״
 שעה ממועד קבלת הקריאה;

 ביצוע השירות .2

קוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות לפני, בעת ולאחר ביצוע העבודות, ומתחייב לנקבלן מצהיר ה .א
חיים ו/או  על מנת למנוע כל סיכון ו/או נזק לבריאותם ו/או לשלומם של בני אדם ו/או בעלי

 .ודותבת מקום ביצוע העבבותית שבקרצמחייה תר

על פי הוראות המפורטות  כל העבודות למען הסר ספק, כל החומרים והאמצעים הנדרשים לביצוע .ב
 המכרז והחוזה, הינם על חשבונו של הקבלן.

 אופן הטיפול בכלבים משוטטים ו/או בחתולים הינו בכפוף לדינים החלים לרבות פקודת הכלבת, .ג
, לחוקי העזר העירוניים ולמפורט קנות, לת2002 -גהתשס״ ,על כלבים והחוק להסדרת הפיקוח

 י המכרז(.למסמכ 1-ך חבנספח א׳ לחוזה )מסמ

הקבלן מתחייב בזאת להחזיק, לתפעל ולתחזק את המכלאה לצורך ביצוע שירותי ההסגר לבעלי  .ד
 -החיים נשוא חוזה זה, באופן ובתנאים המפורטים להלן:

 -:כלובים  .1ד.

 ;20 -א יפחת מהכלובים ל ( מספר1) 

 פת הכלובים תהיה עשויה מבטון חלק הניתן לרחיצה;( רצ2) 

 מפריד; ם יבנה קירבין הכלובי (3) 

 -:בעלי החייםהחזקה והודעה לבעלי  .2ד.

בים ללא שבב וללא בעלים יוחזקו ע״פ הוראות החוק במכלאה לכהקבלן מתחייב כי  ( 1) 
 ם;רדמתתם לאימוץ או על הקח על מסיר, בטרם יוחלט ע״י המפימים 10למשך 
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 קח;הוראות המפמים בהתאם לי 2-5הקבלן מתחייב כי חתולים יוחזקו במכלאה  (2) 

שעות ממועד הלכידה, במידה ולכלב  24הקבלן מתחייב להודיע למועצה, בכתב, תוך  (3) 
 יש שבב, כי הכלב נמצא בהסגר.

 הכלבב, כי מועד החזקת לכלב יש שבלמועצה בכתב, במידה והקבלן מתחייב להודיע  (4) 
 ים לשחררו.כך שלא מגיעימים(, והמשמעויות הנובעות מ 10עומד להסתיים )לאחר 

 :ניהול ורישום .3ד.

 הקבלן ידאג לניהול מדוייק ועדכני של בעלי החיים השוהים במכלאה, לרבות: 

 מועד כניסה ויציאה מהמכלאה. (1)

 ה.נו במהלך השהיה במכלאפירוט חיסונים שנית (2)

 כתובת מלאה ,ת.ז., טלפון. פחה,שם, שם מש -ל הכלבפרטי בע (3)

 , מס׳ שבב.צבע, מין, גזע -פרטי הכלב (4)

 :בעלי חיים שחרור .4ד.

לפחות.  08:00-15:00שחרור בעלי החיים יתבצע בתיאום עם המועצה, בין השעות  (1) 
 ה הם מועדים מינימליים.למועדים א

ה לפחות למשך יהי שחרור בעלי החיים וכות ופסח,ערבי חג וחול המועד סימי שישי,  (2) 
 ם.שעות. מועדים אלה הם מועדים מינימליי 3

 ל חיים ומסירתו לבעליו, ימלא הקבלן טופס על כל פרטיו.ם שחרור בעבטר (3) 

לא ישוחרר כלב משוטט או בהסגר, אלא אם עומד הוא בתנאי החוק: מחוסן נגד  (4) 
קרים כאשר יא מישיון אחזקה, להוצצא עבורו רמן בשבב אלקטרוני והוכלבת, מסו

כלב על וחתם בעל המקום, ואז ילא תהיה אפשרות להביא את וטרינר הכלבייה ל
 התחייבות מתאימה לביצוע החיסון והשבב.

 :הנחיות כלליות .5ד.

למכלאה,  הקבלן יוביל את בעלי החיים שנלכדו, ברכב שאושר ע״י הרופא הווטרינרי ( 1) 
 ר.חיים בהסג להחסנת בעלי

שבו היו מפקח ו/או למנהל מחלקת התברואה במועצה, בסוף כל יום יר להקבלן יעב (2) 
תוך פירוט כאמור  EXCELימת בעלי החיים שנלכדו באותו יום בקובץ דות, את רשלכי

)ממוחשבות( או כל פורמט אחר  JPG. לעיל, ובנוסף תמונות בקבצי 3ד.בסעיף 
בעל החיים ובעליו רטי . קבצי התמונות ופה דיגיטליתעליו, שיצולמו במצלמ שיוסכם

לנציג המועצה על פי , ויועברו מיום הלכידהחודשים  12ישמרו במכלאה לתקופה של 
 דרישה.

הקבלן יחזיק במכשיר קשר ו/או בטלפונים סלולריים ויוכל להימצא בקשר שוטף עם  (3) 
 עם המוקד הרשותי. האחראי ברשות ו/או עם המפקח ו/או

 ותמים מראש בגין הפרצויים מוסכפי .3

לם למועצה י הקבלן ישות, מוסכם כבלי לגרוע מכל זכות העומדת למועצה על פי חוזה ההתקשרמ .א
פיצויים מסוכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע שירות נדרש בהתאם לדרישות החוזה 

 לן:ונספחיו, או בגין ביצוע לקוי של שירות, כמפורט לה

 הנושא/הליקוי 

 ליחידה לכל מקרהצוי מוסכם פי

 בש״חכום ס
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בעובד ו/או  הסתייעות בקבלן משנה ללא אישור המפקח .1
ו/או הסבת החוזה )כולו  המפקח מראש ושר על ידישלא א

 או חלקו( לקבלן מבצע אחר 

2,000 

 1,000 בהתאם להוראות החוזה רגילהאי הגעה לקריאה  .2

 500  רגילהריאה איחור בהגעה לק .3

מיוחדת בהתאם יאה דחופה או לקרריאה אי הגעה לק .4
 לתנאי החוזה

2,000 

 1,500 יוחדתמו לקריאה דחופה איאה איחור בהגעה לקר .5

מתן דיווח יומי אודות הלכידות שבוצעו באותו יום, או אי  .6
 מתן דיווח יומי חסר

2,000 

השוהים במכלאה, אי מתן דיווח יומי אודות בעלי החיים  . 7
 מי חסרן דיווח יואו מת

500 

לה של הוראה ו/או התחייבות נשוא ההסכם רה קהפ .8
 ורשות בטבלה זו מפשאינה מוגדרת 

500 

הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה  .9
 שאינה מוגדרת בטבלה זו מפורשות

2,500 

זה החזקת בעל חיים במכלאה שאינה עומדת בתנאי החו .10
 פקחאה נדרשים לדעת המבתנאי תברוו/או שאינה עומדת 

1,000 

 

ת הסכום לפיצויים י החוזה, איע לקבלן לפהמועצה תהיה רשאית לקזז ולנכות מכל סכום המג .ב

מוסכמים מראש בגין הפרות, כמפורט לעיל, ו/או כל סכום שלדעת המפקח מגיע מהקבלן למועצה 

ה להם תרופלפגוע בכל סעד או גרוע ו/או פי הדין, וזאת מבלי לו/או לכל צד ג׳ על פי החוזה ו/או על 

 זכאית המועצה על פי החוזה או עפ״י הדין.
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 ן יהודהה מקומית אבמועצ
 __22_/2023רז פומבי מס' מכ

 לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה למתן שירותי
 'חמסמך 

 סמך בטיחותמ
 

עניין הבטחת תנאי לרבות ב ,מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה המציע .1

 ה.יצוע העבודאחר במהלך בת והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם בטיחוה

במידה ואושרו  -, את עובדיו, את קבלני המשנה שלוהמציעמובהר, כי דרישות הבטיחות מחייבות את  . 2

 על ידי המועצה, וכן כל אדם אחר מטעמו.

, 1954 -ק ארגון הפיקוח על העבודה, התש״דות חות הוראות הדין, לרבא מכיר אומצהיר בזה שה המציע . 3

, (עבודות בניה) , תקנות הבטיחות בעבודה1970 -לתש״ נוסח חדש[,ות בעבודה ]פקודת הבטיח

, תקנות הבטיחות בעבודה 1977 -, תקנות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ״ז1988 -התשמ״ח

החוקים, התקנות, הצווים שפורסמו ן כל , וכ1988 -, התשמ״חת העבודהוועזרה ראשונה במקומ

בקפדנו, והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל  גתחייב לנהולפיהם הוא מומתפרסמים מעת לעת, 

 תביעה שתוגש נגדו או נגד המועצה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה.

דנות את כל , בקפיו וכל הבאים מטעמו, עובדיעצהמבנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו  .4

דה והרווחה, משרד התחבורה, משרד העבו סמכת, לרבותההוראות וההנחיות שתינתנה על ידי רשות מו

את העבודות תוך יבצע  המציעמשרד החינוך, המשטרה, ומועצה מקומית אבן יהודה ו/או מי מטעמה. 

מידה בתקנים תוך עהרשויות המוסמכות, ראות של ומילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות והה

 ישראלים בתחום העבודות.

בודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בביצוע הע בזה להעסיק המציע מתחייב .5

בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כן יעסיק המציע קבלני משנה, שעברו 

ה לפיה עברו את ההדרכה והבינו ההצהרהבטיחות ושחתמו על ת נוהלי אהדרכת בטיחות, שמכירים 

הציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם ציע רשאי ללא יהיה המ אותה. בשום פנים ואופן

מקצועיים. מבלי לגרוע מכל חובה מחובות המציע ומאחריותו על פי הדין ובהתאם לחוזה, רשאית 

 לפי שיקול דעתה המוחלט. ובדיםו של קבלן משנה והעאת אישור המועצה לאשר או לסרב או להתנות

בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים, וכי ת תבוצענה , כי העבודוהמציע מצהיר ומתחייב בזה .6

כל רישיונות המציע שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד, לרבות כלי הרמה, כלי שינוי, 

וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך  קינים, נשק וחצי הרדמה תחשמליים ומכשירי יד מכאניים א

ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הוא מצהיר נמצא תקין ותקופתית אכן נבדק ו

 הסמכה כחוק.

המציע יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, את כל ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש  .7

ה להשתמש בהם לשם ביצוע עבודה מסוג העבודות ו חובוהנוהל, אשר נהוג אות החוק אבהתאם להור

 מוש בציוד זה.כי נעשה שיזה, ויוודא נשוא החו

 

 


