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 עיריית נוף הגליל
 הזמנה להגשת הצעות

 
 
 

 לכבוד
 ______________                                                                 תאריך: __________

______________ 
______________ 

 
 א.ג.נ.,

 
 למתן שרותי עיקור/סרוס חתולי רחוב  50/22מס' מכרז פומבי הנדון: 

 
שרותי "העירייה"( מתכבדת בזאת להזמינכם להציע לה הצעתכם למתן  -עיריית נוף הגליל )להלן 

 )להלן: "השירותים"(. עיקור/סרוס חתולי רחוב
 

 תנאי המכרז
 

 תנאי סף
 
רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים להלן ואשר המציאו רשאים להשתתף במכרז  .1

 את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:
 

רופא וטרינר בעל רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית בארץ בותק שלא יפחת מחמש  .א
 שנים.

 המציע יצרף להצעתו העתק מהרישיון.
 

 5חתולים רחוב לפחות במהלך  2000בעל ניסיון מוכח בביצוע עיקור/סירוס של  .ב
 השנים האחרונות.

המציע יצרף להצעתו הצהרה חתומה מטעמו ו/או אישורים ביחס לביצוע 
 עיקרו/סירוס של חתולי רחוב בכמות הנזכרת לעיל.

 
בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במתן שירותים דומים, לרבות איסוף חתולי  .ג

 סדות ציבוריים.רחוב, לרשויות מקומיות נוספות ו/או למו
המציע יצרף להצעתו אישור מאת מנכ"ל הרשות המקומית ו/או מאת מנהל 

 המחלקה הווטרינרית.
 

אישור בדבר הפעלת מרפאה העומדת בתנאים המפורטים במפרט הטכני, נספח א'  .ד
 להסכם.

המציע יצרף הסכם התקשרות ו/או הצהרה חתומה מטעמו בדבר עמידתו בתנאים 
 הנ"ל.

 
 יומו של ציוד לכידה ברשותו של המציע הכולל מלכודות.אישור בדבר ק .ה

 המציע יצרף להצעתו הצהרה חתומה מטעמו.
 

אישור בדבר קיומו של צוות הכולל שני אנשים נוספים לפחות, כאשר אחד מהם בעל  .ו
 נסיון מוכח בלכידת חתולי רחוב והשני בעל נסיון מוכח כאסיסטנט.

 .הצוות ויפרט את כישוריהםהמציע יצרף להצעתו את פרטיהם של אנשי 
 

 תנאים נוספים
אישור תקף לשנה הנוכחית בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  .ז

מטעם פקיד השומה וממונה  1976 -גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
 אזורי מע"מ, על שם המציע.

 
 ת.אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחי .ח

 
 מציע שהוא תאגיד יצרף להצעות את המסמכים הבאים: .ט
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 תעודת רישום .1
 תזכיר ותקנון ההתאגדות .2
 תדפיס רשם חברות בתוקף לשנה הנוכחית .3
אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה  .4

 הנוכחית.
 

 העתק צילומי מתעודת עוסק מורשה של המציע לצורכי מע"מ. .י
 

הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית לעובד החברה או לחבר המועצה, עפ"י הנוסח  .יא
 להצעה. כנספח ב'המצורף 

 
ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת ע"י  .יב

שתי ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו 
 ע"ש המשתתף במכרז בלבד.

 
 ערבויות .2

  
ש"ח  20,000"הערבות"( בסכום של  -המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית )להלן  .א

לתנאי המכרז.  כנספח א')עשרים אלף שקלים חדשים( כולל מע"מ בנוסח המצורף 
הערבות תהא צמודה למדד מחירים לצרכן על בסיס המדד הידוע לאחרונה ביום הגשת 

 .30.4.23רבות יהיה עד ליום "המדד היסודי"(. תוקף הע -ההצעה )להלן 
 
הערבות תשמש בטחון לכך שהמציע יחתום על ההסכם כאשר יידרש לעשות כן. אם  .ב

יימנע מלחתום על ההסכם בתוך שבעה ימים מהיום שקיבל על כך דרישה בכתב 
תהא העירייה רשאית לגבות ולחלט את סכום הערבות ללא כל התראה.  -מהעירייה 

 רט בס"ק )ג( דלהלן.כמו כן תשמש הערבות כבטחון למילוי דרישות העירייה כמפו
 

חילוט הערבות עפ"י איזה מהחלופות האמורות לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם   ומוערך         .ג
 מראש לעירייה בגין איזה מאותן הפרות.

 
הימים הראשונים  90 -פי דרישת העירייה תוארך הערבות לשלושה חודשים בנוסף ל-על .ד

)ב( דלעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על -)א( ו ממועד הגשת ההצעה, והוראות ס"ק
 הערבות המוארכת כאמור.

 
בעת החתימה על ההסכם יחליף המציע )שזכה במכרז( את הערבות בערבות בנקאית  .ה

 קבועה, לפי תנאי ההסכם.
 

תוחזר להם הערבות. הערבות תוחזר למציעים  -מציעים שהצעתם לא נתקבלה        .ו
חתימת ההסכם בין העירייה לבין הזוכה במכרז, ובלבד שהצעתם לא נתקבלה לאחר 

 יום מפתיחת המכרז. 60 -שהסכם כאמור ייחתם לא יאוחר מ
 

"חוברת המכרז"( אותה ניתן לרכוש מן  -פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז )להלן  .3
, בניין 1 )אשר לא יוחזרו(, במינהל העירוני בשד' מנחם אריאב₪  1,000העירייה תמורת 

 - 08:30ה' בין השעות -ובימים ב' 13:30 - 08:30העירייה נוף הגליל, ביום א' בין השעות  
 .26.1.23ועד  ליום  12.1.23החל מיום  15:00

 
כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של העירייה, הם ניתנים למציע לשם הכנת  .4

דלהלן בין אם  9למועד הנזכר בסעיף הצעתו והגשתה בלבד, ועליו להחזירם לעירייה עד 
יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש; המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל 

 מטרה אחרת.
 

ימים לפני המועד לסגירת  10 -הסברים ופרטים נוספים ניתן לבקש בכתב עד לא יאוחר מ .5
ה תוקף לאיזו ואין ולא יהי -המכרז במחלקה המשפטית. כל תשובה תינתן בכתב בלבד 

 תשובה שתינתן בכל דרך אחרת.
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מבלי לפגוע באמור לעיל, המציע רשאי לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד   .6
 מהמכרז ו/או ההסכם.

 
 "חוברת המכרז" כוללת את המסמכים הבאים: א. .7
 

 ההזמנה ותנאי המכרז; (1)
 טופס ההצעה; (2)
 ההסכם ונספחיו; (3)

 
 המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל עניין.כל חלקי חוברת 

 
על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז. כל סטייה מההוראות   ב.             

וזאת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  -שבחוברת המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה 
 של העירייה.

 
 הגשת ההצעה

 
ידי העירייה -חומר המכרז רק במעטפה מיוחדת שתימסר לו עלהמציע ישים את כל  .8

 והמצורפת למסמכי המכרז; המעטפה תימסר ידנית, ותוכנס לתיבת ההצעות, כשהיא סגורה.
 

עד השעה  26.1.23לא יאוחר מיום את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה, כמפורט לעיל  .9
מדור מכרזים, והיא תחשב להצעת , ולהכניסה לתיבת המכרזים של עיריית נוף הגליל ב13:00

 "ההצעה"(. -המציע לעירייה )להלן 
 

 על המציע למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז לרבות ההסכם.  .10
על המציע לחתום בראשי תיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל לרבות ההצעה, טפסי ההסכם 

 בתו ואת תאריך הגשת ההצעה.המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו, כתו
 

 הסתייגות
 

 הערה או הסתייגות לאמור בחוברת המכרז תרשם בדף נפרד שיצורף  א.   .11
לחוברת המכרז. הערה או הסתייגות שתרשם בתוך מסמכי המכרז עלולה להביא 

 לביטול ההצעה.
)א(  העירייה איננה חייבת לקבל הערה או הסתייגות אף אם נרשמה כנדרש בס"ק ב.

 דלעיל.
 
לפי  -העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שצורפה לה הערה או הסתייגות אשר  ג.

 הינה מהותית. -שיקול דעתה הבלעדי של העירייה 
 

 סתירות ו/או אי התאמות 
 

 אם המציע ימצא סתירה, שגיאה או אי התאמה לחוקים ולתקנות או  א. .12
יביא זאת המציע לתשומת  -שיהיה לו ספק באשר לסעיף או פרט במסמכי המכרז 

ימים לפני תום המועד להגשת ההצעות.  5 -לב העירייה, בכתב, עד לא יאוחר מ
הן תשלחנה לכל המשתתפים שמסרו לעירייה את  -באם העירייה תוציא הבהרות 

 פרטיהם.
 

הבהרות של העירייה וגם/או מי מטעמה לסתירה או לשגיאה או לאי התאמה,  ב.
לא יהיה להן תוקף מחייב אלא אם  -"הבהרות"(  -)להלן  שהתגלו במסמכי המכרז

 ניתנו בכתב.
 

יהא רשאי לצרף לחוברת המכרז הערה באופן  -אם המציע לא קיבל הבהרות  ג. 
)א( דלעיל; איחור בקבלת ההבהרות או אי קבלתן לא יזכו את 11הנדרש בסעיף 

 המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו.
 

היה מנוע לטעון טענות בדבר סבירות או אי בהירויות, מי שלא יפנה כאמור י ד. 
שגיאות או אי התאמות וכיוב' וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל לא 

 תשמענה.
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 התמורה
  

 המציע יציע מחיר לביצוע עיקור/סרוס. .13
התמורה בהצעתו של המציע תכלול את כל ההוצאות פרט למע"מ, אלא אם צוין אחרת 

 במסמכי המכרז.
 

 לא תובאנה כלל לדיון.לעיל  1הצעות שלא יצורפו להן האישורים המפורטים סעיף  .14
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים, הכל בהתאם  .15
 לשיקול דעתה הבלעדי.

 
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה כולה או כל חלק ממנה והעירייה רשאית לבצע את  .16

 חלק ממנה. העבודה כולה או
 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. .17
 

העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של המציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם לשביעות  .18
 רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

 
חלק כלשהו ממנו ולמציע לא תהא  העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או .19

 זכות תביעה כלשהי בגין הביטול.
 

העירייה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה  .20
העירייה תהא רשאית  –מתאימה למסגרת האומדן המוקדם שלה. בוטל המכרז כאמור לעיל 

משתתפים פוטנציאליים אחרים לנהל מו"מ עם כל המציעים וגם/או חלקם וגם/או עם 
 ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או משתתפים אחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 מציע שהצעתו נתקבלה מחויב לחתום עם העירייה על ההסכם  א.    .21

 כמתחייב מחוברת המכרז. -עפ"י דרישתה   -שבחוברת המכרז 
 

תהא  -מלחתום על ההסכם עם העירייה באם המציע, שהצעתו נתקבלה, נמנע  ב. 
העירייה רשאית לחתום על ההסכם עם כל מציע אחר, או לבטל את המכרז, והכל 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 
  

          ________________________ 
 עיריית נוף הגליל                            
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 נספח א'
 

 ערבות בנקאית
 

 לכבוד
 _______________ בנק:    נוף הגלילעיריית 

 סניף:    _______________              1שד' מנחם אריאב 
 כתובת:________________  17000נוף הגליל, 

 __________________ תאריך      
 

 א.נ.,
 

 ערבות בנקאית מספר                       הנדון: 
 
ש"ח )במילים:  20,000עד לסכום כולל של  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1

עשרים אלף שקלים חדשים( )להלן "סכום הערבות"(, העשוי להגיע לכם מאת 
בדבר  50/22__________________ )להלן "המבקש"( בקשר לקיום מכרז פומבי מספר 

 מתן שירותי עיקרו/סירוס לחתולי רחוב.
 

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. .2
 
אם יתברר שהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן המדד החדש(  .3

עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם ב __________ היינו __________ נק' 
)להלן "המדד היסודי"( אז יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית 

 ודי.המדד החדש לעומת המדד היס
 

המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות  –לצורכי ערבות זו 
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אם 
יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו בין אם יהיה 

 המדד הקיים ובין אם לאו. בנוי עם אותם נתונים שעליהם בנוי
 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  .4

ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא 
יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 דרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.חייבים ל
 

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ______ חודש ________ שנת _______ ועד בכלל  .5
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא יאוחר מהתאריך הנ''ל.
 

 להסבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה או 
 בכבוד רב        

 
 בנק _______________       
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 נספח ב'
 

 הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 
 הנני מצהיר בזאת כי החברה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף   1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  
בן זוג, הורה,  -בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם החברה; לעניין זה, "קרוב" 

 בן או בת, אח או אחות."
 

ה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור )א( של ההודע12כלל   1.2
 ברשויות  המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,   
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה"  
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3 

"פקיד או עובד של חברה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם החברה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 
 לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: בהתאם  .2

 
בין חברי מועצת החברה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1 
 ואף לא סוכן או שותף.  
 
יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד  2.2 
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו   
 הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.  
 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן  2.3 

 
 
לי קרבה כאמור ידוע לי כי ועדת המכרזים של החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש  .3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.
 
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

להתיר  מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית  2/3העיריות, לפיהן מועצת החברה ברוב 
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 לכבוד
 עיריית נוף הגליל

 1שד' מנחם אריאב 
 1700000נוף הגליל, 

 
 

 טופס ההצעה
 50/22מס' בענין מכרז פומבי 

 
 _____________ __________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. אני/אנו _____________ הח"מ

 
 מצהיר/ים, מסכים/ים בזה כדלקמן:__________________  כתובת

 
 
 
הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי בזהירות והבנתי את כל התנאים למכרז,  .1

ים המפורטים בחוברת המכרז והמצורפים אליה, ולאחר שבדקתי ההסכם וכל המסמכ
וקראתי היטב את המכרז ותנאיו, וכי הבנתי/נו את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת 
המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי/נו ושקלתי/נו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר 

 הצעתי/נו.
 
 
 ב/ים:הנני/נו מצהיר/ים מסכים/ים ומתחיי .   2
 

לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל  א. 
 הסתייגות.

 
דלעיל ועל כן אהיה  1כי הצעתי זאת מבוססת על סמך בדיקותיי כאמור בסעיף  ב. 

מנוע מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או 
או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני מוותר מראש על הבנה של תנאי המכרז -אי

 כל טענות כאלה.
 

כי ברשותי האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים והידע לשם ביצוע  ג. 
 העבודות נשוא המכרז.

 
כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר  ד. 

 לאותו מכרז.
 

ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים, בהסכם ובנספחיו כי מילאתי אחר כל  ה. 
 ובכל מסמכי המכרז והאחרים.

 
 

הנני/נו מצהיר/ים ומסכים/ים כי אחתום/נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים  .3
לי/נו על זכייתי/נו במכרז, כולו או חלקו,  ימים מיום שיוודע 7הנדרשים מאתנו בתוך 

ובמידה ולא אעשה/נעשה כן, תהיה העירייה רשאית לחתום על ההסכם עם כל מציע אחר, 
 או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
הנני/נו מציע/ים לבצע את מכלול העבודות נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות  .4

 ה תמורת הסכומים המפורטים להלן:הכלולות במסגרת מכרז ז
 

כולל ₪  250 -כולל מע"מ לכל חתול )ולא יותר מ₪ מחיר לעיקור/סירוס __________ 
 מע"מ(.

 
 הנני/נו מצרף/ים להצעתי/נו זו את המסמכים כדלקמן: .5

 
 תנאי סף 

 רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית בארץ בותק שלא יפחת מחמש שנים. .א
 מהרשיון.המציע יצרף להצעתו העתק 
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 חתולים רחוב  2000רוס של יסיון מוכח בביצוע עיקור/סיאישור בדבר נ .ב
 השנים האחרונות. 5לפחות במהלך 

המציע יצרף להצעתו הצהרה חתומה מטעמו ו/או אישורים ביחס לביצוע 
 עיקרו/סירוס של חתולי רחוב בכמות הנזכרת לעיל.

 
שירותים דומים, לרבות איסוף סיון מוכח של שנתיים לפחות במתן יאישור בדבר נ .ג

 חתולי רחוב, לרשויות מקומיות נוספות.
המציע יצרף להצעתו אישור מאת מנכ"ל הרשות המקומית ו/או מאת מנהל המחלקה 

 טרינרית.והו
 

אישור בדבר הפעלת מרפאה העומדת בתנאים המפורטים במפרט הטכני, נספח א'  ד.
 להסכם.

חתומה מטעמו בדבר עמידתו בתנאים  המציע יצרף הסכם התקשרות ו/או הצהרה
 הנ"ל.

 
 אישור בדבר קיומו של ציוד לכידה ברשותו של המציע. .ה

 המציע יצרף להצעתו הצהרה חתומה מטעמו.
 
אישור בדבר קיומו של צוות הכולל שני אנשים נוספים לפחות, כאשר אחד מהם  .ו

 אסיסטנט.סיון מוכח כיסיון מוכח בלכידת חתולי רחוב והשני בעל נילפחות בעל נ
 
 ציוד לכידה ברשותו של המציע הכולל מלכודות. .ז

 המציע יצרף להצעתו הצהרה חתומה מטעמו.
 

 תנאים נוספים
 
אישור תקף לשנה הנוכחית בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  .ח

מטעם פקיד השומה וממונה  1976 -גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
 מע"מ, על שם המציע.אזורי 

 
 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית. .ט
 

 י.    מציע שהוא תאגיד יצרף להצעות את המסמכים הבאים:
 

 תעודת רישום .1
 תזכיר ותקנון ההתאגדות .2
 תדפיס רשם חברות בתוקף לשנה הנוכחית .3
אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה  .4

 הנוכחית.
 

 העתק צילומי מתעודת עוסק מורשה של המציע לצורכי מע"מ. י"א.
 

הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית לעובד החברה או לחבר המועצה, עפ"י  י"ב.
 להצעה. כנספח ב'הנוסח המצורף 

 כל מסמכי המכרז מוגשים כשהם חתומים על ידי בשולי כל דף.
  



 8.1.23נוסח 

10 

 

 
ממנה, הינה בתוקף למשך לא פחות הצעתי זאת, עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע  .6

 ( יום מיום הגשתה.90מתשעים )
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

   
 ____________________ 

 חתימת המציע)ה(        
 
 

 :פרטי המציע
 

 השם: _________________________
 

 מספר ת.ז./ח.פ:_________________
 

 הכתובת: ______________________
 

 __________________  פקס' _________________________מס' הטלפון: 
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 הסכם למתן שירותי עיקור/סרוס של חתולי רחוב

 
 2023שנערך ונחתם בנוף הגליל ביום ___________ לחודש ________ שנת  

 
 

 ב י ן: עיריית נוף הגליל
 באמצעות מורשי החתימה מטעמה    
 , נוף הגליל1שד' מנחם אריאב     
 "העירייה"(                                                                  מצד אחד -)להלן           

 
 

 __________________________________ ת.ז./ח.פ.________________   ובין:
     

 מרחוב  _______________________________________________         
 

 ן ______________ .טלפו         
 

 "הקבלן"(                                                                      מצד שני -)להלן          
 
 

למתן שירותי עיקור/סרוס של חתולי רחוב  50/22והעירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו    הואיל:
 "השירותים"(: -)להלן 

 
 והקבלן אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל   והואיל:

 נספחיו הגיש לעירייה הצעה לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם לתנאי              
 ההסכם זה;              

 
 האמור: 50/22מס' והקבלן זכה במכרז פומבי  והואיל:

 
 כח האדם המתאימים, ובמספר והקבלן מצהיר כי ברשותו כלי הרכב ו והואיל:

המתאים לביצוע העבודות נשוא הסכם זה, באופן רצוף וסדיר וכי הינו מסוגל לבצע את 
 העבודות, ברמה הנדרשת ועפ"י לוח הזמנים הנדרש בהסכם זה.

 
 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:

 
 הצדדים כדלקמן: אי לכך הוצהר הוסכם והותנה בין

 
 הגדרות .1 

 
 גזבר העירייה לרבות מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה. - "הגזבר" .א
 
 הוטרינר העירוני. – "הוטרינר" .ב

 
הקבלן, נציגיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך על  - "הקבלן" .ג

 ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.
 

 עיריית נוף הגליל. – "עירייה" .ד
 

מתן שירותי עיקור/סירוס של חתולי רחוב כהגדרתם במפרט המצורף  – "השירות" .ה
 כנספח א' להסכם.

 
 

 תקופת ההסכם  . 2
 

 ______מיום חתימת ההסכם  וסיומה ביום של שנה תקופת ההסכם הינה לתקופה  א.
 )להלן: "תקופת ההסכם"(.
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על אף האמור לעיל רשאית העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט להפסיק את  .ב
 ( יום מראש. 30ההתקשרות לפי הסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה לקבלן של שלושים )

הפסיקה העירייה את ההתקשרות כאמור לא תהיה חייבת במתן פיצוי כל שהוא 
 לקבלן.

 
שאית להאריך את ההתקשרות על אך האמור בסעיף קטן א' לעיל, תהיה העירייה ר .ג

תקופות נוספות בנות שנה כ"א, וזאת בהודעה שתינתן מראש ובכתב לקבלן שלוש ל
 יום טרם סיום ההתקשרות. 60

 
 מהות העבודה  .3
 

מתן שירותי עיקור/סרוס של חתולי רחוב בתחום השיפוט של עיריית נוף הגליל כמפורט 
 להסכם. כנספח א'במפרט המצורף 

 
 התחייבויות הקבלן . 4
 

 לבצע את השירותים כמפורט בנספח א' להסכם. .א
 
 להחזיר כל חתול רחוב למקום בו נאסף בכפוף לאמור במפרט, נספח א' לעיל. .ב

 
להפעיל עובדים מיומנים ללכידת החתולים והטיפול בהם ולפעול בהתאם להנחיות  .ג

 הממונה לפי חוק צער בעלי חיים.
 

מטרד לתושבי העיר, במהלך מתן השירותים ו/או להימנע מגרימת כל הפרעה ו/או  .ד
 כתוצאה מנתינתם.

 
 לבצע את השירותים בזהירות מרבית תוך הימנעות מפגיעה בגוף ו/או ברכוש. .ה

 
אין באמור בס"ק )ג( לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן ומכל סעד ותרופה שזכאית  .ו

 להם העירייה מכח כל דין או הסכם.
 

 ביומן עבודה לגבי אופן מתן השירותים.הקבלן מתחייב לקיים תיעוד  .ז
 
 

 דיווח, כפיפות וביקורת  .5
 

 הקבלן יהא כפוף לעניין העבודות נשוא הסכם זה לוטרינר. א.
 הקבלן או מי מטעמו ידווח לוטרינר. ב.
 
הוראות או ביאורים שניתנו למי מעובדיו של הקבלן ע"י הוטרינר יחשבו כאילו  ג.

 ניתנו לקבלן.
 

 התמורה . 6
 

בגין מתן השירותים יהא הקבלן זכאי לתמורה של  ______ ש"ח עבור כל  א.
 עיקור/סרוס של חתול רחוב. 

 לסכום זה יתווסף מע"מ כדין.
 

התמורה הנקובה בס"ק א' לעיל הינה תמורה מלאה וסופית בגין מתן השירותים וכל  ב.
לבת וסימון לרבות מתן חיסון כהוצאותיו ומחויבויותיו של הקבלן מכח הסכם זה, 

וכי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין הוצאות ו/או עלויות שייגרמו לו בקשר  האוזן
 עם ביצוע הסכם זה.

 
 אופן תשלום התמורה  .7
 

בסוף כל חודש יגיש הקבלן לוטרינר את יומן העבודה בגין אותו חודש. לאחר  א.
לחודש שלאחריו יגיש  10 -ועד ליום ה  בדיקה וקבלת אישור מאת הוטרינר

 הקבלן לוטרינר חשבון בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש הקודם.
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הוטרינר יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי  ב.
ימים מיום הגשתו לגזבר בצרוף חשבונית  10שיקול דעתו הבלעדי, ויעבירו תוך 

 גובה התמורה המאושרת. מס שתמצא לו על ידי הקבלן, על
 
הגזבר יבדוק את החשבונית המס המאושרת האמור בס"ק ב' לעיל יאשרה כולה  ג.

או מקצתה או שלא יאשרה כלל וישלם לקבלן את הסכום המאושר על ידו 
יום לאחר המועד בו נתקבלו אצלו החשבון חשבונית  45לתשלום תוך שוטף + 

 המס המאושרת.
ונית הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה וכי מובהר בזאת כי המצאת החשב

במקרה של איחור בהמצאתה יחל מניין הימים לתשלום כאמור החל מיום 
 המצאתה לגזבר.

 
 קיזוז ועכבון .  8

 
העירייה תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי הסכם זה  .א

מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לכל צד ג', עפ"י כל הסכם או  כל סכום שלדעת הוטרינר
 דין, בין שהוא קצוב ובין שאיננו קצוב.

 
מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית העירייה מכח הסכם זה או מכח כל דין ישלם  .ב

 הקבלן לעירייה פיצויים מוסכמים בשיעורים ובאירועים המפורטים להלן:
 

 לכל יום עבודה.₪  1000סך של  -בגין איחור במתן השירותים  (1)
 
 ש"ח לכל יום עבודה. 2000סך של  -בגין אי מתן השירותים  ( 2)
 

מוסכם בזאת כי הוטרינר הוא שיכריע באשר להתקיימות התנאים בגינם מחויב יהא  .ג
 .לעיל 'גהקבלן בתשלום הפיצויים המוסכמים המפורטים בס"ק 

 
 ערבות ביצוע . 9 

 
להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ימציא הקבלן לעירייה  א.

במעמד חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת בזמן 
מהתמורה הכוללת עפ"י הסכם זה בתוספת  מע"מ, בנוסח המצורף  10%בשיעור 

 להסכם זה. כנספח ב'
 
 סכום הערבות, שימסור הקבלן לידי העירייה כאמור בס"ק א' לעיל, ב. 

יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום 
שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז. הערבות תהיה ניתנת למימוש תוך 

ת ימים מדרישתה הראשונה ע"י העירייה, בכל עת ללא הגבלות ו/או התניו 4
 כלשהן.

הוטרינר יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבות, כולה 
 או מקצתה.

 
 אחריות ושיפוי וביטוח . 10

 
 אחריות ושיפוי בנזיקין .א

 
הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או  (1

למי מטעמה ו/או לצד שלישי הפסד העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או 
כלשהו ו/או לקבלן ו/או לעובדי הקבלן  ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן ו/או 
לעובדיהם ו/או למי מטעמם הנובעים ו/או בקשר עם השירות ו/או  כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני 

 ו/או בקשר לשירות.משנה ו/או כל מי מטעמו הנובע 
 

הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  (2
ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירות נשוא 

  ההסכם. 
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הקבלן  פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים  (3
ימים על  7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה 
להתגונן מפניה על תודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו 

 חשבונו. 
 

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  (4
מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין 
מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 ל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.לעירייה מחמת מעשה או מחד
 

הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה ו/או את הפועלים מטעמה בגין כל נזק שיגרם  (5
לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב 
שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה 

 שלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.של ר
 

 ביטוח .ב
 

מבלי לפגוע באחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת  (1
ההתקשרות או ממועד תחילת מתן השירות, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת 
ההתקשרות )לרבות כל הארכה שלה(, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו 

ים המפורטים בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוח
המצורף להסכם זה ומהווה  כנספח ג'מסומן  -בטופס האישור על קיום ביטוחים 

"(, אצל חברת ביטוח המורשית אישור הביטוחחלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "
 בישראל. 

 
 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים (2

 הקבלן ו/או העירייה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .א
"העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: עיריית נוף הגליל ו/או חברות בת ו/או 

 עובדים של הנ"ל.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם  •
 ומי מטעמו בקשר עם השירות.  מעשה או מחדל של הקבלן

העירייה היה ותוטל עליה אחריות  ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את •
כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן 

 בקשר עם השירות.

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת  •
 חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בקשר עם השירות.

לול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד יכ –ביטוח אחריות מקצועית  .ב
 התחלת ההתקשרות. 

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  .ג
 ₪ . 50,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .ד
 .בזדון

לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  הביטוחים .ה
שתימסר לעירייה הודעה בכתב, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב 

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60רשום, 
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .ו
כל סעיף בפוליסות הקבלן )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  .ז

כלשהי את אחריות מבטחי הקבלן כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 
העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא 

ללא  "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו,
זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה למבטחי הקבלן זכות תביעה 

לחוק חוזה הביטוח  59ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
. למען הסר ספק, הקבלן מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי 1981-תשמ"א

 העירייה וכלפי מבטחיה. 
הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף  .ח

קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות 
 מקצועית(.
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ללא כל דרישה מצד העירייה, הקבלן מתחייב להמציא לידי עירייה עם החתימה על  (3

הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו. הקבלן מצהיר כי ידוע 
ישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה לו כי המצאת א

ומקדמי למתן השירות על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 
יום לפני מועד תום  14-הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ 

טוח תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי העירייה את אישור הבי
כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח 

 ולמשך כל התקופה בה התחייב לערוך ביטוח.
 

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח  (4
לעירייה והקבלן מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל 

 יקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה.שינוי ו/או ת
 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש  -ביטוח כלי רכב (5
במישרין או בעקיפין לביצוע השירות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות 
שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות 

יטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף בלתי מוגבלים )ב
₪.  1,000,000 -אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, 
 מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

 
ית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הקבלן העירייה רשא (6

כאמור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על 
מנת להתאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

ינויים כמפורט הקבלן מצהיר כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת הש
לעיל אינה מטילה על העירייה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי 
הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין 
בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

נויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שי
 אישור הביטוחים ובין אם לאו.

 
הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם  (7

ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם 
בכל מקרה בסכומי  ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הקבלן יישא

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.
 

מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  (8
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את הקבלן מחובתו 

הסכם זה לשפות ו/או לפצות את העירייה בגין כל נזק שהקבלן אחראי לו על פי 
ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית 
מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים העירייה ו/או מי מטעמה בגין נזק או 

 הפסד.
 

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ו/או היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור  (9
רישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת עריכת הביטוחים הינה בבחינת ד

אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את 
גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל 
טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות 

 ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.  האמורים
 

הקבלן פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  (10
המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי העירייה ו/או המשמש לצורך מתן השירות, 
ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בגין 

 ובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.א
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 הפסקת עבודת הקבלן . 11
 

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית עירייה בכל עת, מכל סיבה  .א
שתראה לה, גם שלא מחמת הפרת ההסכם או פגם שמתגלה בו, להביא הסכם זה, 

 יום מראש. 30הודעה בכתב אשר תינתן לקבלן כולו או מקצתו, לידי גמר ע"י 
 
הובא ההסכם לידי גמר כאמור, תשלום העירייה לקבלן את התמורה בעד אותו חלק  .ב

 מהשירותים אשר בוצע על ידו בפועל, בכפוף לזכותה לקיזוז.
 

מובהר בזאת למען הסר קבלן כי העירייה לא תהא חבה בשום אופן פיצוי, שיפוי או  .ג
 ן מעבר למפורט לעיל, עקב הבאת ההסכם לידי גמר כאמור.כל תשלום אחר לקבל

 
מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת  .ד

)ג( לעיל, רשאית תהא העירייה להפסיק את  –העסקתו של הקבלן מכח ס"ק )א( 
מה או עבודת הקבלן, לבטל עמו את ההסכם לאלתר, ולבצע את יתרת השירותים בעצ

באמצעות גורם אחר לרבות הסבת ההסכם לאותו גורם או לא לבצען כלל וזאת 
 במקרים הבאים:

 
 -מונה לקבלן כונס נכסים מכח כל דין, ו/או הקבלן הוכרז כפושט רגל, או  (1

 ניתן לגביו צו פירוק. -באם הינו תאגיד 
 
נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע  (2

 עבירה שיש עמה קלון.ב
 

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, (3
 או בכל מעשה מרמה.

 
הוכח לעירייה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה  (4

 בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.
 
הקבלן מסר או המחה את ביצוע העבודה לאחר בלא לקבל את אישור  (5

 הוטרינר לכך, מראש ובכתב.
 

מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת 
רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם 

 באופן כאמור מכח עילה שבדין.
 

א' לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה  מובהר בזאת כי אין בכל האמור בס"ק ה. 
להם זכאית העירייה מכח כל דין או הסכם מעבר לקבוע בס"ק א' לעיל, לרבות 

 הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של ההסכם.
 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .12
 

ייחשבו  מוסכם בזאת על הצדדים כי הקבלן, לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא
עובדי העירייה, וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינם יחסי מזמין ונותן 

 שירות.
 

 המחאת זכויות .13
 
מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלן מכח ההסכם הינן מכח  .א

מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד ולא 
 בלני משנה כלשהם.באמצעות ק

לרבות מנהלי עבודה או רשאי קבוצות המבצעים  -לעניין סעיף זה: "קבלני משנה" 
 עבודות דומות עבור גורמים נוספים.
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הקבלן לא יהא רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכח ההסכם או חלק מהן  .ב
חובה לאחר או לאחרים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או 

 הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.
ומעלה מהון מניות  25%לרבות העברה של  -היה הקבלן תאגיד תחשב "המחאה" 

 התאגיד, ממי שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם, לאחר או לאחרים.
 

ו מקצתן, או מסר את המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה א .ג
ביצועו של שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, ישאר 

הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה 
 ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה כלפי הגורם הנימחה.

 
או לאחרים את כל זכויותיה ו/או  העירייה תהיה רשאית להמחות לאחר .ד

 התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקו, מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך.
 

 עיסוק בהרשאה, ניהול ספרים ומסמכים נוספים . 14
 

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף,  .א
 .1976 -תשל"ו 

 
ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם הקבלן מצהיר כי הוא מנהל  .ב

זה כנדרש על פי כל דין כלפי רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל 
 תקופת ההסכם.

 
הקבלן מצהיר כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את  .ג

יעשה כן בכל תקופת חלותו של כל ההפרשות הנדרשות עפ"י הדין וכי הוא ימשיך ו
 ההסכם.

 
במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן  .ד

לעירייה אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת 
כי היה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר 

כומי ניכוי שנוכו משכר טרחתו בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף מהעירייה בגין ס
 שהמציא בדיעבד אישור לאחר מכן.

 
בנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון  .ה

על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם. טופס זה יהא חתום  -פרטי חשבונו בבנק 
ו עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח א

 החתימה מטעמו.
מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת העדרו של טופס 
כאמור ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמור 

גין בבחינת הפרת הסכם מטעם העירייה והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ב
 העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוב'.

 
 שמירת דינים וכללי התנהגות  .15

 
הקבלן מתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול  .א

 לפיהם בנוגע לכל התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 
הן הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים בכל תקופת ההסכם, הן מצדו ו .ב

 מצד עובדיו, בכלל זה יקפיד על יחס אדיב כלפי הוטרינר וכלפי תושבי העיר בפרט.
 

 ויתור ושינוי . 16
 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה  א.
הצד השני לבצע מכח דין או הסכם לא יחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי 

 כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור. דומה ולא יהא בויתור
 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו  ב.
 מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
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לא יהא תוקף לכל שינוי מהוראות הסכם זה אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על  ג.
 ידי שני הצדדים.

 
 הפרה יסודית . 17

 
, הינם סעיפים יסודיים בהסכם והפרתם 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2סעיפים 

 תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 

 כתובות והודעות . 18
 

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. א.
 

כל הודעה שתשלח לאחד הצדדים בדואר רשום לפי הכתובת לעיל תחשב כאילו  ב.
 שעות לאחר מסירתה בבית הדואר. 72 נתקבלה

 
 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום
 

    ____________________                           ___________________ 
 הקבלן                                          העירייה    
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 אישור תקציבי
 

 
 הריני לאשר בזאת כי: 

 
 
 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי  .1

 כל דין.    
 

 ______ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת כתקציב בלתי רגיל מס'  .2            
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 נספח א'
 

 מפרט טכני
 

 מהות השירות
 

 חתולי רחוב בתחומי השיפוט של עיריית נוף הגליל. עיקור וסרוס
 

 6לעניין מכרז זה הינם חתולים המסתובבים חופשי ברחוב ללא קולר שגילם מעל "חתולי רחוב" 
 חודשים.

 
 תנאים למרפאה וטרינרית

 
 כללי

 
 מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין. .1
ן טלפון לשעת חרום בו ניתן יהיה יש ליידע את הלקוחות בדבר שעות פעילות המרפאה וכ .2

 לקבל עזרה בעת הצורך.
 

 חדר בדיקה/נתוח
 
 כיור וברז עם מים חמים/קרים .1
 שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי .2
שולחן ניתוחים בעל גובה מתכוונן )במידה וחדר הבדיקה והנתוח משולבים, מספיק  .3

 שולחן אחד(.
 ופנס או מנורת בדיקה.חום -עזרי בדיקה כגון סטטוסקופ, מד .4
 משקל. .5
 ציוד ואביזרים לדיגום דם. .6
 מכונת גילוח חשמלית. .7
 מקרר. .8
 מנורת נתוח ותאורת חירום. .9

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

 ציוד להרדמת בעלי חיים. .11
אוקסימטר. סטטוסקופ -תאוששות )מוניטור לב ו/או פולסציוד ניטור בזמן הרדמה וה .12

 וושט יחשב כציוד מינימאלי לניטור(.
 כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס. .13
 אוטוקלב. .14
 אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח. .15
 
 

 אופן ביצוע עיקור/סירוס
 
 לאישורו של הוטרינר העירוני.הכנת תוכנית פעולה שתוגש לעיונו ו .1
 לכידת חתולי הרחוב. .2
 הובלת חתולי הרחוב למרפאה. .3
מין, צבע, גיל משוער, שעת  -ביצוע רישום מדויק לכל חתול לפי הפרמטרים הבאים  .4

 להסכם. נספח ד'בהתאם לטופס המצורף כ –לכידה, מקום לכידה ומצב גופני כללי 
 נספח ה'בהתאם לטופס המצורף כ -ביצוע ניתוח בחתולי רחוב ביצוע רישום מדויק בדבר  .5

 להסכם.
שעות  48עד  24מין, צבע, גיל החזקת החתולים במשך  -לכל חתול לפי הפרמטרים הבאים  .6

 תוח להשגחה. ילאחר ביצוע הנ
 מהלך ההשגחה מתן אנטיביוטיקה, אוכל ומים לחתול. .7
 מתן חיסון נגד כלבת. .8
 "י קיטום האוזן.סימון החתול ע .9

שימוש בתוכנת לכידה וצילום כלה חתול שנלכד תוך העברת התמונה והמיקום בזמן אמת  . 10
 לווטרינר העירוני.

 החזרת חתולי הרחוב למקום לכידתם. .11
 טרינר העירוני.וקיום שיתוף פעולה ותיאום עם הרופא הו .12
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שבוצעו על גבי טופס שיקבע משרד מתן דיווח על בסיס חודשי בנוגע למספר הניתוחים  .13
 החקלאות.

 
 

 כמות ומשך ביצוע
 
 חתולי רחוב. 2000 -ביצוע עיקור/סירוס לכמות שלא תפחת מ .1
  .31.08.2023העבודה תתבצע עד ליום  .2
יעודכן ההסכם בהתאם לתקציבים ייעודיים שיתקבלו, ככל שתעודכן תקופת הביצוע  .3

 בהתאם.
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 נספח ב'
 

 ערבות בנקאית
 

 לכבוד
 _______________ בנק:    עיריית נוף הגליל

 סניף:    _______________              ,1שד' מנחם אריאב 
 כתובת:________________  17000נוף הגליל, 

 __________________ תאריך      
 

 א.נ.,
 ערבות בנקאית מספר                       הנדון: 

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _______ ש"ח )במילים:  .1

_____________שקלים חדשים( )להלן "סכום הערבות"(, העשוי להגיע לכם מאת 
בדבר  50/22__________________ )להלן "המבקש"( בקשר לקיום מכרז פומבי מספר 

 מתן שירותי עיקור/סרוס.
 

 יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.סכום הערבות  .2
 
אם יתברר שהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן המדד החדש(  .3

עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם ב __________ היינו __________ נק' 
ליית )להלן "המדד היסודי"( אז יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור ע

 המדד החדש לעומת המדד היסודי.
 

המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות  –לצורכי ערבות זו 
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אם 
יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו בין אם יהיה 

 וי עם אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.בנ
 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  .4

ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא 
דרישתכם ומבלי שתהיו  יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
 

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ______ חודש ________ שנת _______ ועד בכלל  .5
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא יאוחר מהתאריך הנ''ל.
 

 זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.ערבות 
 בכבוד רב        

 
 בנק _______________       
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 נספח ג'
 

 אישור קיום ביטוחים
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 נספח ד'
 

 טופס דיווח חודשי 
 על איסוף חתולים, נתוח במרפאה והחזרת החתול למקום ממנו נלקח

 
 טופס דיווח לחודש ___________

 
 

תאריך 
 לכידה

פעולות  מקור החתול תאור החתול
 נוספות

תאריך 
 שחרור

 הערות

גיל  ז/נ 
 משוער

מצב  צבע
גופני 
 כללי

כתובת 
 לכידה

פרטי 
מאכיל 

)אם 
 יש(

חיסון 
 כלבת

סימון 
 אוזן

  

           
           
           
           

 
 
 

 חתימת הרופא המבצע ____________________
 
 

 וחותמתחתימה  מס' רשיון  שם פרטי ומשפחה   תאריך



 8.1.23נוסח 

25 

 

 נספח ד'
 

 טופס דיווח חודשי 
 

 על ביצוע ניתוח בחתולי רחוב
 

 טופס דיווח לחודש ___________
 
 

תאריך 
 לכידה

 הערות  תאור החתול

גיל  ז/נ 
 משוער

מצב גופני כללי  צבע
 )ירוד, תקין, שמן(

תאריך 
חיסון כלבת 
 ומס' אצווה

 

       
       
       
       

 
 ___________ חתולים זכרים_________ חתולים נקבות________סה"כ נותחו 

 
 

 חתימת הרופא המבצע ____________________
 
 

 חתימה וחותמת מס' רשיון  שם פרטי ומשפחה   תאריך
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