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 :המכרז חוברת תכולת

 
  נספח

 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז 
 פרטי המציע א' 
 של המציעמידע בדבר ניסיון קודם  1א' 
 אישור חתימת מורשה/י חתימה על טופס ההצעה 2א' 
 תצהיר כללי 3א' 
תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם  4א' 

 גופים ציבוריים
 הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף 5א' 
 אישור רו"ח על מחזור כספי 6א' 
 התחייבות למניעת ניגוד עניינים   7א' 
 קירבהתצהיר היעדר  8א' 
 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר  9א' 
 פשיטת רגלהעדר הליכי תצהיר  10א' 
 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 11א' 
 פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתורהצהרה בדבר  12א' 

 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס   'ב

 2021לחתולי רחוב לשנת 
 חוזה ' ג
 אישור קיום ביטוחים   'ד

 ערבות בנקאית ה'
 בטיחות כללי ו'
 הצעת המציע ז'
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 הוראות כלליות 

 הצעות להציע הזמנה .1

 הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה"( העירייה)"עיריית עפולה 

 על זה במכרז כמפורט, למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה

 .למכרז המצורף, נספחיו על, בחוזה לרבות, נספחיו

 רקע .2

למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור  בלןק עם להתקשר נתמעוניי העירייה
 "(.השירותים" / "העבודות)להלן: "  עיריית עפולה

 על ידי העירייה. חתומות ומאושרותהשירות יסופק בהתאם להזמנות עבודה  .2.1

 נושאי על אחראי הזוכה יהיה, בנוסף .העבודות מכלול על אחראי יהיה במכרז הזוכה .2.2

, התפקידים את ויבצע, בו שיועסקו השונים עובדיו בין התיאום לועהעבודות  בטיחות

 העבודות את יבצע במכרז הזוכה. זה למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות המטלות

העירייה ובכפוף להוראות משרד החקלאות כפי שיהיו בתוקף  ולהוראות להנחיות בהתאם

 .ובשינויים שיחולו בו מעת לעת

 לצרכיה, דעתה, לשיקול בהתאם לפעם מפעם הדרושות בודותאת הע תזמין העירייה .2.3

 וצווי כדין מאושרות תקציביות להזמנות ובהתאם תקציבי לאישור בכפוף ,תקציבה

 חלקן או העבודות לבצע העירייה רשאית כן לקבלן. כמו עבודה שיימסרו התחלת

 או תביעה או הטענ כל העירייה כלפי תהיה לא לזוכה ראות עיניה. לפי עובדיה, באמצעות

 הזוכה ידו. על לביצוע בלבד העבודות של חלקן או מסירת/ו מסירת אי בגין פיצוי זכות

 ובמחירים הנדרש ובאופן במועד העירייה בהתאם לדרישות העבודות לבצע מתחייב מצידו

 .כלל עבודות לביצועו יועברו ולא ייתכן כי מודע לכך והוא הצעתו במסגרת התחייב להם

 הזוכה שקבע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת העבודות עביצו תמורת .2.4

 .למכרז המצורף בחוזה וכמפורט בהצעתו

לעיל אינו אלא הדגשה של נקודות מסוימות שהעירייה מצאה לנכון  האמור כי ,יודגש .2.5

חוברת המכרז ונספחיה, לרבות ב המפורטגרוע מן האמור ול כדי בו איןלהביא בפרק זה, ו

 יו.החוזה ונספח

 

 למכרז זמנים לוח .3

 לעדכן תאריכים  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .3.1

 מועד פעילות

  11:30בשעה  29/09/2022 מועד מפגש וסיור קבלנים

 12:00בשעה  09/10/2022 מועד אחרון לשאלות הבהרה



 

 
 

 עפולהריית עי  22/23 פומבי  מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

4 

 מועד פעילות

 12:00בשעה  25/10/2022 מועד אחרון להגשת הצעות 

 25/01/2023 תוקף ערבות הגשה למכרז

 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית ירייההע .3.2

 עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא

 .המכרז פורסם בו עיבאמצ וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת

 

 )תנאי סף(תנאים להשתתפות במכרז 

 כללי .4

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים  .4.1.1

 המפורטים בפרק זה להלן. הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף במכרז זה תיפסלנה.

להגיש . אין במציע עצמותנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים 

הצעה המשותפת למספר מציעים, קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, 

 .ם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסףבבעל מניות או בכל גור

 המציע של ניסיון .5

 ,הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי .5.1
 כדלקמן:

 
האחרונות שקדמו לפרסום  השנים 15במהלך   חמש שנים בעל ניסיון של לפחות  .5.1.1

מכרז זה, במתן שירותי איסוף חתולים ועיקור/סירוס וחיסון עבור רשות מקומית 
 ו/או גוף ציבורי.

 

 מציע שהוא רופא וטרינר בעל ותק של חמש עשרה שנים לפחות. .5.1.2

 

המציע מעסיק אדם אחד לפחות )בנוסף לוטרינר( בעל ניסיון של שנתיים לפחות,  .5.1.3
 ידת חתולי רחוב. בלכ

 מציע בעל רישיון ישראלי לעסוק  ברפואה וטרינרית מטעם מדינת ישראל. .5.1.4
 

 לצורך הוכחת התנאי האמור, חובה על המציע לצרף להצעתו: 
 

 " ידי נציג -", חתום עלמידע בדבר ניסיון קודם של המציעדף
לקוח  / המציע לאותה רשות י"ע שסופקו לעבודות הרשות/הלקוח, ביחס

 . למכרז 1א כנספח המצורף סחבנו -

 

  העתקי הסכמ/ים חתומים בין המשתתף לרשות/גוף ציבורי לתקופה
 המשתתף. י"שסופקו ע לעבודות הנדרשת, ביחס
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 .העתק תעודת וטרינר ברת תוקף 
 

   למכרז. 5כנספח א'בנוסח המצורף  -הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף 
 

 

 העדר ניגוד עניינים  .6

אינו רשאי  -עם העיריה עלולה להעמידו במצב של ניגוד עניינים משתתף אשר התקשרות  .6.1

להשתתף בהליך. לעניין זה "ניגוד עניינים" יחשב גם ניגוד עניינים כהגדרתו בחוזר מנכ"ל 

, וכן כל מצב של קרבת משפחה לעובד עיריה ו/או לחבר מועצת 2/2014משרד הפנים מס' 

 נספחים  ידתו בתנאים אלו זה בנוסחיהעיר. על המשתתף לחתום על הצהרה להוכחת עמ

 למכרז. 8'א-ו  7'א

 מעמד המציע .7

 בישראל.   רשמי ברשם חוק פי על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו .7.1
 

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה יצרף תעודה  -מציע שהינו יחיד  .7.2

  –)לרבות שותפות רשומה(  יצרף  מציע שהינו תאגיד .7.3

ן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם  תדפיס מעודכ .7.3.1

 התאגידים, לרבות רישום בעלי  המניות.

מציע ולחייבו בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .7.3.2

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

תדפיס מלא ועדכני מהרשם הרלוונטי לפיו אין לתאגיד חובות בגין אגרה שנתית  .7.3.3

שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או  םבגין שני

 .כתאגיד מפר חוק בהתראה לפני רישום

הם, כל אחד מומציע שלא יעמוד ב מצטברים הינם תנאי סף 7-5בסעיפים  התנאים המפורטים לעיל

כחת על המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים להו הצעתו תהא פסולה ולא תידון כלל.

ועדת המכרזים להורות על  או/ואין באמור כדי לגרוע מסמכות העירייה עמידתו בתנאים דלעיל. 

 ו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף.שהשלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדר

 המשותפת הצעה להגיש אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים םתנאיה

שאינו  אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד יתנא קיום .מציעים למספר

 .תנאיאותו ב כעמידה ייחשב לא -המציע 
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 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .8

 להוכחת אפשרותועל המשתתף לצרף להצעתו את האישורים הבאים כתנאי להשתתפותו במכרז,  
ם להוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, להתקשר עם גוף ציבורי למתן שירות, בהתא

 :1976-תשל"ו

 .חשבון רואה מס או יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .8.1

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .8.2

 – .1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .8.3

 .4נספח א'בנוסח 

 

 המכרז מסמכי עבור שלוםת .9

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק כתנאי להשתתפותו במכרז על המשתתף לצרף להצעתו

 ריכוז מסמכים להשתתפות במכרז .10

ידי -שהם מאושרים על -המסמכים הנדרשים במכרז זה  כלעל המציע לצרף להצעתו את  .10.1

-חשב כלא צורף עלעו"ד כהעתק נאמן למקור. מציע שלא יצרף להצעתו מסמך כאמור, יי

 ידי המציע.

מעבר למסמכים והאישורים שנדרש המציע לצרף להוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט  .10.2

לעיל, יצרף להצעתו את המסמכים המפורטים בטבלה "תכולת חוברת המכרז" שבעמוד 

 למכרז זה, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימת המציע, לרבות: 2

 ;נספח א'בנוסח  –פרטי המציע  .10.2.1

מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הסף  .10.2.2

 (.8א'-ו 7, א' 6נספחים א', א') דלעיל 5המפורטים בסעיף 

 .2נספח א'בנוסח  –במידה והמציע הינו תאגיד, אישור חתימת מורשה/י חתימה  .10.2.3

 
 .3נספח א'בנוסח  –הצהרת המציע  .10.2.4

 .4נספח א'בנוסח  –ריות תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות ציבו .10.2.5

 .7נספח א'בנוסח  –התחייבות למניעת ניגוד עניינים  .10.2.6

נספח בנוסח  –תצהיר העדר קרב משפחה לעובד/ת עירייה ו/או לנבחר/ת ציבור  .10.2.7
 .8א'

 .9נספח א'בנוסח  – תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות .10.2.8

נספח נוסח ב – תצהיר בדבר העדר הליכי חדלות פרעון / פשיטת רגל ו/או פירוק .10.2.9
 .10א'

 .12נספח א'בנוסח  – הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור .10.2.10
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  מכרז ערבות .11

, המציע שם על, ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .11.1

 ליום עד לפחות בתוקף שתהיה(, חדשים שקלים עשר אלף) ₪ 20,000 של בסכום

 .  בלבד זה ובנוסח, למכרז 11'א כנספח המצורף בנוסח 25/01/2023

 של חתימה מורשה ידי על חתומה תהיה היא ביטוח חברת ידי על ניתנת והערבות במקרה .11.2

 .מטעמה סוכן ידי על ולא עצמה הביטוח חברת

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .11.3

 לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .11.4

 .זו פניה מסמכיל המצורף

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .11.5

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .11.6

 לחזרה שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון שימצא כפי

 .לפקיעתה ותוביל מההצעה

ערבות  מצורפת" - המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .11.7

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .11.8

 

 דרישת פרטים מהמציע: .12

 לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת בירור הצעתו של המציע, , תרשאי תהא ועדת המכרזים

או הבהרה מסמכים ו/או  למתהש או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה ו/או לדרוש

 השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים אסמכתאות ו/או פרטים נוספים

גם לאחר פתיחת  ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא רצונהלשביעות , מסמכים

 והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע. ההצעות

 

 קבלנים בסיור השתתפות .13

 שייערך קבלנים בסיור בהשתתפות מותנית תהיה הצעה והגשת זה בהליך ההשתתפות .13.1

 הבוכרים רחוב  –מקום המפגש  יתקיים מפגש הבהרות :0311 בשעה 2022/09/29 ביום

 , עפולה באגף תפעול. 10

 בסיור נכחו אשר המציעים אל שלחת העירייה, העירייה נציג אצל יירשם המציע .13.2

 .הקבלנים סיור של סיכום, הקבלנים
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 בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי הקבלנים סיור וםסיכ .13.3

 .זו פניה ממסמכי נפרד

 !מובהר כי, ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים חובה 

 

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .14

 

)בית קדוש(  3באגף הגביה בעירייה, ברח' כיכר העצמאות את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .14.1

ה' -ובימים ג', ד' ו 15:30-18:00וכן בין השעות  08:30-1200,  בימי א' בין השעות עפולה

 בכל מקרה(.  )שלא יוחזרו₪  300 , תמורת סך של08:30-14:00בין השעות 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  .14.1

ויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערב

 על המציע. 

משתתף פוטנציאלי שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש  .14.2

 הצעה ללא רכישה( ולא יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז.

קודם להגשת ההצעה ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא עלות באתר האינרטנט העירוני  .14.3
 < מידע ושירות לתושב<מכרזים ודרושים. www.afula.muni.ilבכתובת 

 

 הבהרות הליך .15

 לפנות רוכש מכרז כל רשאי  12:00בשעה  2022/09/10 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .15.1

או  meital@afula.muni.il לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בלבד, בכתב לעירייה

 או הבהרה ולהעלות, מסירה אישור עליו שנתקבל 04-6401771' מס' פקס באמצעות

 בטלפון בעירייה התקבלה הפניה כי לוודא יש. בפורמט כדלקמן זה בהליך הקשורה שאלה

04-6484202/205/236: 

 מס"ד
המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 
 ההבהרה

וסעיף פרק 
 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

    

 

 להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה קיים  .15.2

 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות

http://www.afula.muni.il/
mailto:meital@afula.muni.il
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 לחשוף מבלי משתתפי סיור הקבלנים ושולחי שאלות הבהרה לכל ישלח -הבהרות מסמך .15.3

 ירכז אשר ,מסכם מסמך יוכן ,רותההבה הליך בעקבות. הפונה זהות ואת הפניה תוכן את

 למציעים. ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות ,השאלות ,את הפניות

 העירוני שכתובתו לעיל. המסמך/ים יפורסם גם בעמוד המכרז באתר האינטנט

 לא ואשרואו בכל דרך אחרץ  הסיור במהלך פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .15.4

 את תחייבנה בכתב תשובות ורק אך וכי, ההליך ממסמכי חלק מהווים אינם בכתב הופצו

 .העירייה

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  .15.5

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

ב, לידיעת כל רוכשי והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכת

ידי רוכשי מסמכי -מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

ידו להצעתו. כן יפורסמו  מסמכים אלו באתר -המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על

 האינטרנט העירוני בדף המכרז,

 נפרד בלתי קחל ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .15.6

 .המכרז ממסמכי

 

 ההצעה מבנה .16

 המידע את יפרט המציע .בה המפורטים המסמכים אתלהצעת המחיר  לצרף המציע על .16.1

 .ומדויק מלא באופן הנדרש

 המכרז. מסמכי מיתר בנפרד וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .16.2

 תתעלם רייההעי. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .16.3

 . כאמור בצירוף תתחשב ולא

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .16.4

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 (12נספח א')ראה  כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .16.5

 

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .17

ביחס למחיר הנקוב כאחוז הנחה עתו כך, שייתן את הצעתו המציע חייב למלא את הצ .17.1

במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים במקום המיועד לכך  כאומדן גלוי

 ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעת  תכלול המחיר הצעת .17.2

 יס לתוספת או  הפחתה של  האמצעים כמפורטים במחירון.המחיר ויהוו את הבס
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 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .17.3

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .17.4

 כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה ימנעלה המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 עלולה כאמור התניה. כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא

 ההצעה הגשת .18

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את 18.1

 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, 012:0 בשעה 2022/25/10 מיום יאוחר ולא ההבהרות

קומת כניסה בבמשרדי מזכירת ועדת  47ברחוב יהושע חנקין  ,במשרדי העירייה

 המכרזים, הגב' זהבה עובדיה.

 את שימנע באופן למיניהם והנספחים הנלווים תכלול את כל המסמכים ההצעה .18.1

  .התפרקותה

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל ויצורפ להצעה .18.2

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .18.3

 .לאחר פתיחתה, אך ורק לצרכי זיהוי לשולחה

 בחותמת ייחתם, לו הנלווים ספחיםוהנ המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל .18.4

 . מטעמו חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע

, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .18.5

 חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר

 . המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום, המציע

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .18.6

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .18.7

 בדבר לעיל שפורטו אותההור אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים

 ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן

 חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, העירייה, רשאי, ים/אמיתי

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את לקבל שלא , הנמקה

כל אחת מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או מחיר אי הגשת הצעת  .18.8

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ו/או  שתי חוברות המכרזמ
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שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לפסילת ההצעה.  להביאלים המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלו

 מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .18.9

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר

והצעה שתוגש באופן זה,  בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .18.10

 .לא תיחשב כהצעה שהונחה בתיבת המכרזים על כל המשתמע מכך

 ניין מסמכי המכרז:ק .19

מחבר  הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .19.1

 אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע .ועורך המכרז

 .זה למכרז הצעה עריכת

 ההצעה תוקף .20

 שזכה מציע בוש למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .20.1

 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא

 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .מכרזב להשתתפות סף תנאי שהיוו

 תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .20.2

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 

 ההצעות דירוג .21

 למכרז. כנספח ז'המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  .21.1

ז ובכפוף לדיני המכרזים, ככלל, בכפוף לזכויות העירייה על פי דין ועל פי מסמכי המכר .21.2

 הצעת המחיר  הכשירה והזולה  ביותר   תומלץ כזוכה במכרז.

 -מובהר בזאת כי ככל ותהיינה יותר מהצעה אחת אשר הצעת המחיר שלה הטובה ביותר  .21.3

זהה ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה 

 שור ותצהיר.במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אי

 -במקרה בו לא יהיה מבין מס' הצעות טובות ביותר עם ניקוד זהה עסק שבשליטת אישה  .21.4

 יבחר המציע בעל הניסיון הרב ביותר.  

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים או להזמין  .21.5

ך במתן נימוקים את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צור

כלשהם. חולקה ההזמנות בין מציעים שונים  ו/או הופחת היקף ההזמנות, לא ישונו מחירי 

 ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.
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ככלל, בכפוף לזכויות העירייה על פי דין, תמליץ ועדת המכרזים על זוכה/זוכים העומד/ים  .21.6

ש אשר הצעתו/ם היא הנמוכה ביותר. כן תמליץ ועדת בתנאי הסף והגיש/ו הצעה כנדר

המכרזים על זוכה/ים "כשיר/ים שני/ים" אשר אליו/הם תוכל העירייה )אך לא חייבת( 

 לפנות לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז במקרים הבאים:

 ההסכם עם הזוכה במכרז בוטל מכל סיבה שהיא. .21.6.1

ה מהשירותים נשוא המכרז הזוכה במכרז לא ביצע או אינו מסוגל לבצע איז .21.6.2

במועדים שנקבעו על ידי העירייה )הכל מבלי לגרוע מסעדי העירייה כנגד הזוכה 

 במכרז בגין הפרת ההסכם(.

 

, יעמיד הכשיר השני ערבות 21.6.1בכל מקרה של מימוש זכות העירייה כמפורט בסעיף  

פורטות בהסכם ואישורי קיום ביטוחים כנדרש מהזוכה ויקיים את כלל התחייבויות המ

 ( בהתאם להצעתו.נספח ב')

, יעמיד הכשיר השני ערבות 21.6.2בכל מקרה של מימוש זכות העירייה כמפורט בסעיף  

 בגובה הנקוב בנספח ה.  ואישורי קיום ביטוחים כנדרש.

על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המשתתף  .21.7

ככל שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל העירייה  ממזמין שירותים אחר או

 לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל  .21.8

לוואי או הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או  לגרום לפסילת ההצעה יםבכל דרך אחרת, עלול

 .לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת  .21.9

פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או  ההצעה

 .המכרזים

כל הצעה שהיא כזוכה, כן אינה מתחייבת לקבוע  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .21.10

 . רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת  .21.11

שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש משתתף או 

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות ישכוונתו היהמקובלת בהליכי מכרז, או 

שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית 

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם
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רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  טעמה(מו מי )אועדת המכרזים  .21.12

לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא הצעתם, 

 גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור,

 וכיו', לפצל את הזכיה במכרז וכו'. לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,  .21.13

ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות 

עבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. מקומיות וגופים אחרים עם המציע ב

לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים 

 לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה כנדרש.

 

 הודעה על זכייה והתקשרות .22

 עם קביעת הזוכה/ים במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה/ים. .22.1

 המועד בתוך, לעירייה להמציא הזוכה  יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .22.2

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע

 ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים

 .(נספח ג'צורף למכרז )וכן יחתום על ההסכם המ ביטוחים קיום על תקף

לעיל, תוך התקופה האמורה  22.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .22.3

שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו 

ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט 

שר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם את הערבות א

מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של 

התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל 

רוע מכל סעד או תרופה מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לג

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-אחרים להם זכאית העירייה על

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות  .22.4

הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין ₪ ( לף )א₪  1,000תהא העירייה זכאית לסך של 

דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של  222כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 

 הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.

העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את  .22.5

 ערבות המכרז.

 ידי העירייה.  -וף לקבלת כל האישורים כדין עלביצוע ההתקשרות כפ .22.6
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המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  .22.7

" ובפגישת עבודה צו התחלת עבודהנשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  ב"

בת העניין, מוסדרת לתחילת ביצוע העבודות אצל מנכ''ל העירייה ו/או מי שמינה לטו

 6בתכנית עבודה והזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 

חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל 

עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו 

 הודעת זכייה.

 לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא כי העירייה ליטהוהח במידה .22.8

 חוזה על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא ,רצונה

 שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על הזוכה לקבלן להודיע ,ההתקשרות

 למכרז ביציאה צורך ללא וזאת ה,שזכ המציע לאחר השני המכרזים במקום ועדת י"ע

 .חדש

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש  .22.9

לכדי  ם זה את זהמימשליכלראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, 

כל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ב. מסמך אחד

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח  שב בין שני הנוסחים.ליי

ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב 

 , נוסח ההסכם כולל את הנספחים להסכם במלואם.במכרז זה

 זו מספר זוכים.האמור בסעיף זה בלשון יחיד רלבנטי גם בלשון רבים ככל שהוכר .22.10

 

 ביטוחים: .23

הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף  .23.1

 ,למסמכי המכרז.כנספח ד'

 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .23.2

 

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .24

ימים מיום קבלת ההודעה על  7, מתחייב להגיש, תוך מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה .24.1

 30,000הזכיה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז ע"ס 

יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח  60הא לתקופת ההסכם ועוד ערבות תה₪. 

 למסמכי המכרז. כנספח ה. המצורף 

רירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה היה ותחליט העירייה לממש את זכות הב .24.2

 60נוספת המציע מתחיב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 
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 תכסיסנית הצעה .25

 או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 

 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה ןשאי

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים

 

 המכרז ביטול .26

העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת   .26.1

בה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, למכרז חדש מכל סי

או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות 

 תקציב וכיוצא באלה.

אך לא  -י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ  .26.2

 אחד מהמקרים האלה: לבטל את המכרז גם בכל -חייבת 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן   .26.2.1

המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לאספקת השירותים, 

וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת העירייה לשלם עבור אספקת השירותים נשוא 

 ציבית שאושרה לקבלת השירותים.מכרז זה ו/או המסגרת התק

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או   .26.2.2

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו 

 נתונים/ דרישות מהותיים במכרז, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

ר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו יש בסיס סבי  .26.2.3

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי  .26.3

 מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. 

 

 סודיות ועיון במסמכים .27

קבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי ב .27.1

העירייה בקשר או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב 

 בגילוי לפי חוק.
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לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור  .27.2

 בלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.גם מצד עובדיו, ק

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות העירייה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .27.3

כל מסמכי המכרז הינם רכוש העירייה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  .27.4

והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

או קיבל הודעה מהעירייה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד  לא הגיש המציע הצעה,

 את מסמכי המכרז על חשבונו, אם נדרש לעשות כן על ידי העירייה.

 

 עיון בהצעה הזוכה .28

מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעה הזוכה בלבד. ועדת  .28.1

י מציעים שלא זכו במכרז, כל המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג בפנ

מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת 

 לעמוד בתקנות חובת המכרזים.

מציע הסבור שחלקים מסוימים מהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת  .28.2

שסעיפים מקבילים . מציע כאמור ייחשב כמי שהסכים 12נספח א'בהצעתו למכרז בנוסח 

בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה 

לועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף 

 להוראות כל דין.

 

 הודעות ונציגות .29

בכל הקשור  את כתובתו לצורך קבלת הודעות 'נספח אבמסגרת כל מציע במכרז יציין  .29.1

של נציג מטעמו וכתובת דואר האלקטרוני הפקסימיליה ו במכרז ואת שמו, מספר הטלפון

  ן מכרז זה.יהמוסמך לחייב את המציע על פי דין לעני

בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך  העירייהעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של  .29.2

 ות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להי

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות  .29.3

והמס' שסיפקו המציעים בהצעתם. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה 

שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני  72ליעדה תוך 

שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור  24כאילו הגיעה ליעדה תוך תחשב 

אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי הדואר 

קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי -האלקטרוני לא נשלח. לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי
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רוני של מי מהמציעים העירייה לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקט

 אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 

 

 בכבוד רב,

 עיריית עפולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א' 

 פרטי המציע
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  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

  (E-MAILכתובת דוא''ל )

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת פקידת

 טלפון' מס

 

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

 חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________         צורת ההתאגדות של המציע

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 :קידם אצל המציעמורשי החתימה בשם המציע ותפ

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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  1נספח א' 

 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע
 לכבוד

 ועדת המכרזים 
 עיריית עפולה

 23/22מכרז מס     הנדון:   ג.א.נ.

 למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה 
 

________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: החתום מטה מאשר בזאת כי ______

"(, ביצע עבורנו כקבלן ראשי ____________________________________את השירות / שירותים המציע"

 הבאים :

  החל מיום:___________ :תקופת העבודות
  ועד ליום  :___________ 

   :היקף העבודות
 כמות העבודות

 
  תולים שסורסו/עוקרומספר ח

 
 המציע: י"ע שניתן השירותים ביצוע  על דעת חוות .א

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 :פרטי נותן חוות הדעת
 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  שם הרשות

 
 

                      תאריך :__________      ____________ :חתימה
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 2נספח א' 

    תאריך:         לכבוד

 ועדת המכרזים

 עיריית עפולה

 

 אישור חתימת מורשה/י חתימה על טופס ההצעה      הנדון: 

 23/2022פומבי  מכרז              

 למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה

 

 שכתובתי הינה:    עו"ד  / רו"ח , מ.ר      אני הח"מ, 

 , מאשר בזאת כדלקמן:    

 לגבי מציע שהינו תאגיד )לרבות שותפות רשומה(:

     , מספר מזהה:      שם התאגיד המציע: 

 א' למסמכי המכרז(, נחתם בפניי על ידי:טופס ההצעה )נספח 

     מס' ת.ז:   ;     שם: (א)

     מס' ת.ז:   ;     שם: (ב)

אשר הוא/היא/הינם/הינן מוסמך/ת/ים/ות על פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע ועל פי כל דין 

 לחייב בחתימתו/ה/חתימותיהם/ן את התאגיד המציע לעניין מכרז זה. 

 

 לגבי מציע שאינו תאגיד:

 טופס ההצעה )נספח א' למסמכי המכרז(, נחתם בפניי על ידי:

, המוסמך/ת לחייב את המציע     ; מספר ת.ז:    שם: 

 בחתימתו/ה. 

 

             

 תאריך          חתימה וחותמת    שם  
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 3נספח א' 

 

 תצהיר כללי

 מורשה חתימה מטעם      נושא ת.ז מס'     אני הח"מ 

]מספר רישום[ )להלן:           ן שם מלא[, שמספרו ]נא לציי     

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, המציע"

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 במציע.    הריני מכהן/ת בתפקיד  .1

 

למתן שירותי  23/22יע במסגרת מכרז מס' הריני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המצ .2

 עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה

 

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה  .3

 שביצעתי.

 
י מצהיר/ה שהבנתי את דרישות הריני מאשר/ת כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על נספחיו, ואנ .4

 המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.

 
" ( נבדקו על ידי, ואני מאשר/ת את היותם נכונים ההצעהכל הנתונים שפורטו בהצעת המציע )להלן: " .5

 ומדויקים.

 
והוא יקיים ללא סייג הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו,  .6

 את התחייבויותיו על פי המכרז, ההסכם על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין.

 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז. חיש בכוחו של המציע להשיג את כל כו .7

 או להקטין זכותהלה  שמורה, של העירייה והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ,הנני מצהיר כי, ידוע לי .8

 הזכות שמורה שלעירייה לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל

 העירייה של והמוחלט הבלעדיה דעת לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל

 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי

 לקבלת ,המדינה מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,לעירייה הכהרשא תחשב זו שהצהרה מסכים אני .9
 .לנכונותה אישור

יום מהמועד )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10

 30ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, והכל מבלי לגרוע )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על העירייהמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

והאישורים  היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים  .11
 שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין.

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת ויתור  .12

 תיו.סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישו

 

 המציע מחזיק ומשווק כדין על פי רישיון ו/או היתר מאת בעל הקניין הרוחני את הטובין נשוא המכרז. .13
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 אי תיאום הצעות במכרז: .14

 המציע לא תאם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו. .14.1

ן ולא היו בין המצורפת בנפרד, מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אי  -ההצעה, כולל הצעת המחיר   .14.2

המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף 

 פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.

 

המצורפת בנפרד, גובשה על ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר  –ההצעה, כולל הצעת המחיר  .14.3

 ף פוטנציאלי אחר במכרז.או דין ודברים כלשהו עם משתתף או משתת

 
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצגה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע או אשר יש לו את  .14.4

 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז, או בפני גוף או אדם הקשורים עימם.

 
 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז. .14.5

 
 בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה יותר או נמוכה יותר מהצעת המציע. לא הייתי מעורב/ת .14.6

 
 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .14.7

 
 אני מודע לכך, כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע  עד חמש שנות מאסר בפועל. .14.8

 
ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה, מהוות ראיה חלוטה לכך  הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס .15

שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם, המענה/ים לשאלות הבהרה 

 אם היו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסוייגת. –)אם היה/ו( והודעות על עדכונים 

 

בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים, לרבות כוח האדם המציע הינו  .16

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא -והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על

ים איזו ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי למנוע מהמציע לקי

 פי דין.-פי המכרז, ההסכם, הצעת המחיר או על-מהתחייבויותיו על

 

 פי דין.-פי דין, ובידיו הרישיונות הנדרשים על-המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על .17

 
המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת אספקת השירותים מושא  .18

 עתו תוכרז בהצעה הזוכה במכרז.המכרז, אם הצ

 
ובכלל זה צווי ההרחבה  –המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה  .19

החלים על המציע כמעסיק לעניין אספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים  –וההסכמים הקיבוציים 

, 1987-ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-שנ"אזרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, ת

ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים וההסכמים 

 האישיים החלים עליו.

 
 הריני להצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .20
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 תאריך   המצהיר/ה חתימת       שם המצהיר/ה      
 
 
 
 
 

 אישור
 
 
 

   , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ 

,    המוכר/ת  לי אישית/ שזיהיתיו/ה לפי ת.ז מס'     הופיע/ה בפני מר/גב' 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפניכן, 

             

 תאריך   חתימה וחותמת          שם 
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 4נספח א' 

 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

 
 

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

 
"( שהוא הגוף המבקש מציעה" -הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

חיסון של חתולי רחוב עבור למתן שירותי עיקור/סירוס ו 23/22עיריית עפולה במכרז  להתקשר עם 
 עיריית עפולה

 .מציעאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה  .2

 

 -)להלן 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .3
 ."(החוק"

 
ק עסקאות ב לחו2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .4

תנאי לעסקה -"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו 
 עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 
גדרתו ו/או בעל זיקה אליו )כה למועד האחרון להגשת ההצעות, המציעהנני מצהיר בזאת כי עד  .5

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור  -לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  בחוק(
 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 ,)כהגדרתן לעיל( או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותו/לחלופין, המציע  או ,(1987
 אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6
 

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 
 

 אישור עו"ד
 

____________, שכתובתו הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ____
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, _________________, 
תצהירו דלעיל וחתם עליו  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות

 בפני.
 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
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 5נספח א' 

 הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף
 למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה 23/22מכרז 

 
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 עיריית עפולה
 

"( מצהיר בזאת המציע)להלן: "     , מס' מזהה    אני הח"מ 
 כדלקמן:

 
 נכון למועד האחרון להגשת ההצעות מתקיימים במציע התנאים הבאים: .1

2.  

הינו בעל ניסיון המועמד מטעמו,  -במקרה של מועמד המוצע מטעם המציע במסגרת המכרז   -המציע, או   .2.1

השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז זה, במתן שירותי איסוף  15, במהלך נים לפחות חמש ששל מוכח 

 , עיקור/סירוס וחיסון של חתולים עבור רשות מקומית ו/או גוף ציבורי.

 
טבלה ובה פירוט הניסיון של המציע במתן שירותי איסוף , עיקור/סירוס וחיסון של  1נספח מצ"ב כ

-2007שנים בין השנים  15שנים מתוך   10ו גוף ציבורי במהלך לפחות חתולים עבור רשות מקומית ו/א

2022. 

 
הנובע מפעילות בתחום השירותים ₪,  __________________בגובה מחזור כספי שנתי  למציע .2.2

 ___ לפחות בין השנים __________.______במשך ___ המבוקשים במכרז

 

____הנובע ____של המציע בין השנים ____טבלה ובה פירוט הכנסותיו השנתיות  2מצ"ב כנספח  

 מפעילות בתחום השירותים המבוקשים במכרז.

 

 או מעסיק רופא וטרינר בעל וותק כאמור. מציע הוא רופא וטרינר בעל ותק של חמש עשרה שנים לפחותה .2.3

 

  המציע מעסיק אדם אחד לפחות )בנוסף לוטרינר( בעל ניסיון של שנתיים לפחות, בלכידת חתולי רחוב. .2.4

 

בעל רישיון ישראלי לעסוק  ברפואה וטרינרית מטעם מדינת או רופא וטרינר שהוא מעסיק הינו מציע ה .2.5

 ישראל.

 

             

 תאריך   חתימת המצהיר/ה       שם המצהיר/ה      
 
 
 

 מציע יחיד -אימות חתימה  
 

   , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ 

,    המוכר/ת  לי אישית/ שזיהיתיו/ה לפי ת.ז מס'      הופיע/ה בפני מר/גב'

 וחתם/ה בפני על מסמך זה.
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 תאריך   חתימה וחותמת          שם 

 

 

 

 תאגיד )לרבות שותפות, גם לא רשומה( –אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע 

 

  , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ   

    מר/גב'  -ו,    נושא/ת ת.ז מס'     הופיע/ה בפני מר/גב'  

)להלן:      , המוסמך/ת/ים על פי מסמכי היסוד של    נושא/ת ת.ז מס'  

 "( ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ה/ם את המציע לעניין מכרז זה, וחתמ/ה/ו על מסמך זה בפניהמציע"

 

            
 תאריך   חתימה וחותמת          שם 
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  1נספח 

 

 למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחובפירוט ניסיון המציע 

 עבור עיריית עפולה למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב 23/22מכרז 

 

סוג השירותים  סוג הלקוח שם הלקוח  תקופה/שנה #

 שסופקו

 __________מחודש    1

 __________ עד חודש
   

 __________מחודש    2

 __________עד חודש 
   

 __________מחודש    3

 __________עד חודש 
   

 __________מחודש    4

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    5

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    6

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    7

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    8

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    9

 __________עד חודש 
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סוג השירותים  סוג הלקוח שם הלקוח  תקופה/שנה #

 שסופקו

 __________מחודש    10

 __________עד חודש 
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 2נספח 

 

למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של פירוט המחזור הכספי של המציע 

 עבור רשות מקומית ו/או גוף ציבורי ולי רחובחת

 עיריית עפולה עבור למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב 23/22מכרז   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחזור כספי בתכנון פרויקטים ו/או  שנה

אספקת שירותים נשוא המכרז 

 )בש"ח(

2021  

2020  

2019  

2018  

2017  
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 6נספח א' 

 לכבוד
 עיריית עפולה

 47רח' יהושע חנקין 
 עפולה

 "(העירייה)להלן: "
 

 למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה 23/22מכרז 
 אישור רואה חשבון אודות מחזור כספי

 
 תאריך: __/___/___

 ג.א.נ.,
, מאשר את הפרטים הבאים    מס'      אני הח"מ רואה חשבון 

"( בקשר לעמידה בתנאי מכרז המציע)להלן: "     בי הפעילות העסקית של לג

 של עיריית עפולה, כדלקמן: 23/22פומבי מס' 

היקף המחזור הכספי של המציע ממתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב היה בשנים  .1

 _________ כדלקמן:

 )כולל מע"מ(₪     בשנת ________ : 

 )כולל מע"מ(₪     בשנת ________ : 

 )כולל מע"מ(₪     בשנת ________ : 

 )כולל מע"מ(₪     בשנת ________ : 

 בכבוד רב,        

 

            

 תאריך          חתימה וחותמת           שם רואה החשבון     

 

 
 

            
 פקס'    טלפון              כתובת
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 7נספח א' 

 עת ניגוד ענייניםהתחייבות למני
 

  -ידי המציע-על בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה

, מתחייב בזאת בשם המציע כי נכון    , מס' ת.ז   אני הח"מ  .1

, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה כדי 23/22למועד הגשת ההצעות במכרז מס' 

 ירותי על פי מסמכי המכרז.להפריע לביצוע ש

הריני מצהיר כי המציע ו/או בעל עניין במציע איננו מצוי בניגוד עניינים ביחס לעירייה בהגשת  .2

ההצעה במכרז זה כל במשך כל תקופת ההתקשרות ביחס לכל הפעילויות ו/או ההתחייבויות 

 האחרות שלו.

ם קשר כאמור, המקים חשש לניגוד הריני מצהיר כי ידוע לי שככל שאמצא על ידי העירייה כי קיי .3

עניינים, ראשית העירייה לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי יש בכך כדי למנוע את השתתפותו 

 של המציע במכרז.

כמו כן, המשתתף אינו קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד  .4

 ה זו.עניינים ביחס להתחייבויות על פי הזמנ

הריני מתחייב שלא יהיה למציע , לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע או לספקי / קבלני המשנה  .5

מטעמו או לגורמים מקצועיים מטעמו, במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג 

 תנאיו. ומילוי 23/22שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים מושא מכרז פומבי מס' 

הריני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו  .6

במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה 

 כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

יודיע לעירייה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא הריני מתחייב כי המשתתף  .7

 המציע במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.

הריני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת  .8

ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו ביצוע התחייבויות המציע כאמור במכרז זה, 

 כדי לקדם את עניינו ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.

הריני מצהיר ומתחייב בשם המציע, ידווח מראש לעירייה על כל כוונה שלו, להתקשר עם כל גורם,  .9

אם להוראות העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו, ולפעול בהת

העירייה בעניין. העירייה רשאית לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות 

 שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של העירייה בקשר עם  .10

 יעת ניגוד עניינים.מנ
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מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש  .11

 לניגוד עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

ידוע לי כי על סמך התחייבות זו הסכימה העירייה להתקשר עם המציע לצורך ביצוע השירותים  .12

כלשהו מהתחייבות זו, תהא העירייה רשאית לסיים עימו את הסכם  וכי אם יפר המציע תנאי

 ההעסקה לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר יעמוד לעירייה.

ידוע למציע כי אם תחליט העירייה כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד  .13

ם לא יפעל מיידית לסיום מעיסוקי המציע האחרים, יצטרך המציע לבחור בין השניים מיידית וא

עיסוקו האמור לאלתר, יצטרך להפסיק את מתן השירותים לעירייה ולא תהא לו כל טענה ו/או 

 דרישה בעניין כלפי העירייה.

 ולראיה באתי על החתום
 

          
 תאריך     שם החותם 

 
 
 

 אישור
 

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

המוכר/ת לי באופן  /  , אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז מס'    

אישי , וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה 

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

 

          
 ימהחותמת וחת            תאריך 
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 8 'א נספח 

  תצהיר היעדר קירבה

 לכבוד 
 עפולה עיריית

 
 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: עפולהעיריית אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 
 : הקובע כדלקמן [,נוסח חדש]א)א( לפקודת העיריות  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 בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -עם העירייה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 

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

 
 -״חבר מועצה״  ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ 
 ( )ב(״.1) 2 -)ב( ו( 1) 1ו״קרוב״ בסעיף 

 
 הקובע כי: [,נוסח חדש])א( לפקודת העיריות  174סעיף  .1.3

 
״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 

 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.-בן
 
 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :בהתאם לכך   .2

 
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  :בין חברי מועצת העירייה אין לי .2.1

 שותף.
 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .2.2
 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי

 
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 
ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .2.4

 הצהרה לא נכונה.
 

 הרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצ .2.5
 

( לפקודת 3א) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2.6
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122התקשרות לפי סעיף 
 

 המציע: __________________________ שם
 

__________________ 
 חתימת המציע        
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 9נספח א' 

 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר 
 

__________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ _____

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע" :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן
 .מציעמוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה. אני מצהיר/ה כי הנני עיריית עפולה

 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  

 על המציע. חלות לא 1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 חלות על המציע והוא מקיים  1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 אותן.  

נדרש  חלות על המציע 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 )במקרה שהוראות סעיף

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  מכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע מתחייב כי ככל שיזכה ב

, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם -הצורך  , ובמקרה1998-ח"התשנ

 שירותים החברתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה וה

, הוא פנה 1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו בחינת  יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

 הרווחה העבודה משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק יבמתחי המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, והשירותים החברתיים

         ______________ 
 חתימת המצהיר   

 

 אישור עורך הדין

י במשרדי אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפנ

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 התצהיר דלעיל. יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 

 
     ____________________       ____________________    ____________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                          תאריך

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx


 

 
 

 עפולהריית עי  22/23 פומבי  מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

35 

 10נספח א' 

 ו/או פירוק פשיטת רגלתצהיר בדבר העדר הליכי חדלות פרעון / 
 
 

 
_____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ____________ ת.ז. ______

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1
י מצהיר/ה כי הנני "( המבקש להגיש הצעה למכרז של עיריית עפולה. אנהמשתתף" או "הגוף"

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

נכון ליום מתן תצהירי זה המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו  .2
 .ככל שיזכה במכרז

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 
                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           
 

 
 אישור

.ר. _________, אשר משרדי הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ

ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 וחתם עליו בפניי.

 
                     _________________                                   __________________________ 

      
 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                   תאריך            
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 11א'  נספח

 נוסח ערבות למכרז  

  )ערבות השתתפות(

 __________ תאריך

 לכבוד

 עיריית עפולה

 כתובת__________

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הקבלן" – להלן_________________ ) לבקשת .1

 שקלים אלף( ים)עשר 20,000 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי

למתן  23/22בקשר עם מכרז פומבי מס'  הקבלן מאת שתדרשו"(, הערבות סכום" :להלן) חדשים

 של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה.וחיסון שירותי עיקור/סירוס 

 מיום ימים( שבעה) 7 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

 עליכם שיהיה בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם

 באופן להוכיחה או דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג

 בהליך לפתוח או, הקבלן מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו

 .הקבלן נגד משפטי

 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת תמע, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .3

 על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות

 בתוקפה הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי

צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  ערבותנו זו  .4
15/09/2022 

 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד 25/01/2023 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5

 .ומבוטלת

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .6

           ,רב בכבוד    

 [הערב וכתובת שם] 
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 12נספח א' 

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור
 למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה  23/22מכרז 

 

 ________________ :המציע, באמצעות מורשי החתימה מטעמו, _______________________, מס' רישום
 :מצהיר בזאת, כדלקמן( "המציעלהלן: "(

 

 
למתן שירותי עיקור/סירוס וחיסון של חתולי  23/22ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס'  

 .רחוב עבור עיריית עפולה אינה כוללת פרטים סודיים

במקרה של מילוי חלק זה, יש ]הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן  
 חרים[:רף עותק נוסף של ההצעה, שבו החלקים הסודיים מושלצ 

             

             

             

             

שונים, עיון  ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים .א
 .1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"חו ,בתקנותמסמכים, בהתאם ובכפוף לקבוע ב

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים, אם  .ב
 .אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם  .ג
 .מציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחריםשל ה

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים, וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של  .ד
ידה המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המ

 .המחייבות רשות מינהלית

 

          

 חתימה+חותמת )אם נדרש(        שם       
 

 
 
 
 מציע יחיד -אימות חתימה  

 
   , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ 

,    המוכר/ת  לי אישית/ שזיהיתיו/ה לפי ת.ז מס'     הופיע/ה בפני מר/גב' 

 וחתם/ה בפני על מסמך זה.

  

            
 תאריך   חתימה וחותמת          שם 

 

 

 

:אפשרויות הבאותבמקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין ה X נא לסמן  
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 תאגיד )לרבות שותפות, גם לא רשומה( –אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע 

 

  , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ   

    מר/גב'  -ו,    נושא/ת ת.ז מס'     הופיע/ה בפני מר/גב'  

)להלן:      סמך/ת/ים על פי מסמכי היסוד של , המו   נושא/ת ת.ז מס'  

 "( ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ה/ם את המציע לעניין מכרז זה, וחתמ/ה/ו על מסמך זה בפניהמציע"

 

            
 תאריך   חתימה וחותמת          שם 
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  נספח ב'

 תיאור העבודות
 

רחוב בתחום העיר עפולה לצורך ביצוע ניתוחי עיקור/סירוס וחיסון כנגד  הזוכה יאסוף חתולי .א
 , צילום ותיעוד בתאום עם השירות הוטרינרי של עיריית עפולה ותבצע רישוםמחלת הכלבת, 

אם לטופס ג' לנוהל מדויק לעניין כל חתול שנאסף פרטיו המזהים והמקום ממנו נלקח בהת
 שנים לפחות . 5 ולקובץ האקסל  ולשמירת המידע למשך

הזוכה יחזיר כל חתול למקום בו נאסף בסמוך לאחר ביצוע הניתוח בתאום עם השירות הוטרינרי  .ב
, בכפוף לפרק זמן מינימאלי של אשפוז תאום מולו–של עיריית עפולה ובמידה שקיים מאכיל 

 שעות בהתאם לאופן ההרדמה ומצב החתול. 48עד  24במרפאה וטרינרית לצורך החלמה של 
עביר דיווח על ביצוע הניתוחים כמפורט טופס ה' + טופס ג', טופס ד' ובמייל, בהתאם יזוכה ה .ג

 לנוהל התמיכה.
 כל ביקור בעיר יש לתאם ולדווח לווטרינר העירוני בעת הכניסה והיציאה מהעיר. .ד
 כל טופס שיידרש דרך הקול קורא או הווטרינר יבוצע וידווח ע"י הזוכה. .ה
 ידי העירייה. חיסוני הכלבת יסופקו על .ו

 
 :המסמכים הבאים  קבלת לאחר תבצעהתשלום לזוכה י

 
ביצוע ניתוח עיקור או סירוס, /טופס דיווח חודשי של הרופא הווטרינר הזוכה על איסוף חתולים  .א

טופס ג'.  –ביצוע חיסון, ביצוע סימון אוזן כמקובל והחזרתו למקום ממנו נלקח לאחר הניתוח 
יאוחר מהיום השביעי לחודש העוקב, לדר' יואל בנט בעיריית  ולא לחודשהטופס יישלח אחת 

 עפולה בדואר אלקטרוני בלבד על גבי קבצי אקסל שייקבעו על ידי העירייה וישלחו לזוכה. 
 

הדיווח האחרון יועבר למשרד הווטרינר לא יאוחר מהיום שנקבע על ידי משרד החקלאות 
 .yoelb@afula.muni.ilבמסגרת קול קורא שיפורסם מעת לעת למייל: 

 
טופס דיווח מקורי חתום בחתימת ידו וחותמת על ביצוע ניתוח בחתול רחוב בחתימת הרופא   .ב

טופס ג'. טפסים אלה ירוכזו אצל הזוכה ויועברו על ידה לדר' בנט,  –את הניתוח  שביצעהווטרינר 
 בסמוך לאחר הדיווח בקובץ אלקטרוני.טופס זה יישלח בדואר בלבד, 

 

  היה ויימצא שהזוכה לא עמד בהתחייבותו לבצע ניתוחים בהתאם להזמנת העבודה  מהעירייה
ו/או אי עמידה בלוח הזמנים שהוגדר על ידי העירייה ובמסגרת הקול קורא,  תעביר העירייה 

 בלבד. לו מהניתוחים שבוצעו בפועל מהתמורה המגיעה 25%לזוכה תשלום בסך 
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התנאים הדרושים להכרה במרפאה וטרינרית כמקום מאושר לביצוע עיקורים 
 וסירוסים כפוף לבדיקתו של רופא הווטרינר של עיריית עפולה.

 כללי:
 מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין. .1
ניתן יהיה לקבל עזרה בעת  יש ליידע  התושבים בדבר שעות פעילות המרפאה וכן טלפון לשעת חירום בו .2

 הצורך.
חתולים על ידי הרופא הרשותי של  200ביקורות פתע בחלקם יבוצעו בתדירות של ביקורת אחת לכל  .3

 עפולה במרפאת העיקורים של  הזוכה.
 

 חדר בדיקה/ניתוח
 הציוד:

 .כיור וברז עם מים חמים וקרים 
 .שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי 
 מתכוונן במידה וחדר הבדיקה והניתוח משולבים מספק שולחן אחד. שולחן ניתוחים בעל גובה 
 .עזרי בדיקה כגון סטטוסקופ מד חום ופנס או מנורת בדיקה 
 משקל 

 ציוד ואביזרים לדיגום דם 
 מכונת גילוח חשמלית 
 מקרר 

 מנורת ניתוח ותאורת חירום 
 ות אמבו.מקור חמצן ואמצעים להזמת חמצן לבעל החיים ולהנשמה במקרה של אפנאה לפח 
 ציוד להרדמת בעלי חיים 
  אוקסימטר. סטטוסקופ וושט יחשב  –ציוד ניטור בזמן הרדמה והתאוששות מוניטור לב ואו פולס

 כציוד מינימאלי לניטור.
 .כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס 

 .אוטוקלב 
 .אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח 
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 נספח ב'

 
 

 2022 לשנת רחוב לחתולי וסירוס עיקור ניתוחי במימון המדינה השתתפות נוהל
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  נספח ג'

 
 חוזה

 
 

 23/22למכרז מס' 
 
 

 2022שנערך ונחתם עפולה ביום ______ לחודש ____שנת 
 
 

 עיריית עפולהבין:                
 , עפולה47וב יהושע חנקין מרח 

 ("העירייה")להלן :   
 מצד אחד;

 
 

 לבין:                 שם _________________ח.פ. ______                       
 מרחוב _______________________              

_____________________ 
 : "הקבלן"(להלן)                                                                                        

 מצד שני;
של חתולי רחוב  )להלן: וחיסון למתן שירותי עיקור/סירוס  23/22והעירייה פרסמה מכרז מס'  : הואיל

 "(;המכרז"
 והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה; :  והואיל
ו הוכרזה על ידי ראש העיר וועדת המכרזים מצאה את הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה וז : והואיל

 כהצעה הזוכה.
 וחיסוןוהעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר ביצוע שירותים למתן שירותי עיקור/סירוס   והואיל

של חתולי רחוב בתחום העיר עפולה, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: 
 "(;העבודות/השירותים"

סיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות וברצון הצדדים לקבוע את יח : והואיל
 נשוא  המכרז בהסכם זה;

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 כותרות הסעיפים משמשות לנוחות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה. 1.2

הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את  1.3

 חתימות הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.

הכתוב בחוזה זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן   1.4

בהתחייבויות ו/או  שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או

בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או 

 אם היו. הקבלן,בעל פה בין העירייה לבין 
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 השירותים .2

העירייה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל ומתחייב לספק את השירותים  2.1

"( , וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה השירותיםה  )להלן: "לעירייה במסגרת ההמכרז ובחוזה ז

 מקצועית גבוהה.

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה את רחובות העיר, ביקר ובחן  את שטחי העבודה, התנאים  2.2

והיקף העבודה לפיהם נדרש  לבצע העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה  וביכולתו לבצע את 

 ובחוזה זה ונספחיו.העבודות כמפורט במסמכי המכרז 

לשם ביצוע העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים  2.3

 בהוראות המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.

, על בסיס האמור בהצעת המחיר מטעמו כפי באופן אישי בלבד קבלןהשירותים יבוצעו על ידי ה  2.4

ידי העירייה. בכל מקרה של סתירה בין הצעת המחיר שהוגשה במסגרת המכרז, שאושרה על 

 .לבין חוזה זה, יגברו הוראות חוזה זה

למתן השירותים ו/או הפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל, באות להוסיף  הקבלןהתחייבויות  2.5

לפעול על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים  קבלןעל כל חובה של ה

 .ן שירותים מסוג השירותים אותם הוא מעניק לעירייהבמסגרת מת

 
 תקופת החוזה .3

 

חודשים  מיום חתימתו ביום ______ועד ליום  24חוזה זה יהיה בתוקף למשך  3.1

"(. על אף האמור, לעירייה שמורה זכות הברירה תקופת החוזה" ____________ , )להלן:

 12"(, של עד תקופת ההארכה: "לתקופה נוספת )להלן )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה

תקופות לכל היותר והכול על פי שיקול דעתה  3-חודשים )להלן: "התקופה המוארכת"( ועד ל

 הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. 

היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת  3.2

 חוזה זה בשינויים המתחייבים. התקופה המוארכת יחולו כל תנאי

הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה  3.3

יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי  60תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 

 העניין.

עתה העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול ד 3.4

יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  30הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

 כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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מודע לכך ומסכים, במפורש, כי זכותה של העירייה לקצר את תקופת החוזה כאמור  קבלןה 3.5

המוקנית לעירייה על פי חוזה זה, כי  לעיל, הנה זכות מהותית, יסודית ומוחלטת 3.5בסעיף 

הוא לא יהא זכאי לפיצוי, החזר הוצאות ו/או דמי נזק כלשהם בגין קיצור תקופת החוזה על 

לעיל, וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או  3.5ידי העירייה כאמור, למעט כאמור בסעיף 

 .דרישה, מכל מין וסוג שהם, נגד העירייה בגין ביטול חוזה זה

 

 הצהרות הקבלן .4
 

 היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 

כי ידועה לו מהות השירותים הנדרשים על פי חוזה זה וכי הנו בעל ניסיון מקצועי, ידע,   4.1

 ציוד, וכוח אדם מיומן ומוסמך לביצוע השירותים בהתאם לחוזה זה. ,מומחיות

את השירותים במירב הקפדנות,  כי קיימים בידו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין, וכי יבצע  4.2

היעילות והידע המקצועי במועדים ובמקומות שידרשו בנסיבות המקרה ו/או כפי שיקבע על ידי 

 .העירייה, הכל לפי העניין, וימשיך להיות בעל היכולת הדרושה כאמור משך כל תקופת חוזה זה

ים הנדרשים. היועץ כי יעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים, באיכות ובמועד  4.3

אם נדרש סיווג או (יעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים, בסיווג מתאים ובעלי רישיון מתאים 

 רשיון על פי דין(.

כי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה זה חלות עליו   4.4
 .בלבד

 .ל ידוכי מצא את השירותים נשואי חוזה זה מתאימים לביצוע ע  4.5

כי אין כל מניעה ו/או הגבלה, בין על פי דין, בין על פי חוזה ובין אחרת, והוא ו/או מי מטעמו לא   4.6

מצויים בניגוד אינטרסים, בקשר להתקשרותו בחוזה זה ו/או בקשר לביצוע כל התחייבויותיו 

להטיל על פיו; והוא לא קיבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד כל התחייבות, שיש בה כדי 

 .עליו מניעה ו/או מגבלה כאמור ו/או לגרום להימצאותו בניגוד אינטרסים כאמור

פי חוזה זה במלואן, במועדן, בצורה -כי הוא מסוגל לבצע, ויבצע, את התחייבויותיו על  4.7

מקצועית ומיטבית, לפי מיטב כללי המקצוע, ובמרב השקידה, המסירות והנאמנות, והוא 

שרו, ידיעותיו ואמצעיו, וישקיע את כל הזמן, המרץ, תשומת הלב, ישתמש במיטב כוחותיו, כו

 פי חוזה זה.-המסירות והנאמנות לביצוע כל התחייבויותיו על

כי הוא מתחייב שלא לעסוק במשך תקופת החוזה בכל עבודה או עיסוק אחר אשר יש להם   4.8

לפרויקט ו/או למכרז לשירותים נשואי חוזה זה ו/או  ,נגיעה ו/או קשר, במישרין ו/או בעקיפין

ו/או לעירייה, אלא בכפוף ולאחר קבלת אישור לכך מהעירייה )אם וככל שיתקבל, על פי שיקול 
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דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה, אשר לא תהא חייבת לנמק את החלטתה(, בכתב ומראש. 

 .ף עליולהלן, אלא רק להוסי 7על פי סעיף  קבלןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות ה

כי לא יעסיק צד שלישי כלשהו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל עבודה ו/או מטלה ו/או   4.9

משימה ו/או בתפקיד כלשהו הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין לפרויקט, למשימות ולכל 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה ללא אישור מראש ובכתב של העירייה.

ימו בחוזה זה, בין היתר, בהסתמך על מצגיו, הצהרותיו כי ידוע לו שהעירייה מתקשרת ע 4.10

 .והתחייבויותיו המפורטים בחוזה זה

כי יהיה זמין ונגיש לצורך ביצוע השירותים ו/או כנובע מכך, ובכלל זה יהא ניתן להשיגו בכל עת  4.11

 .במהלך שעות העבודה המקובלות, במשך כל תקופת החוזה

יבות של העירייה הנוגעות לחוזה זה, למתן כי ישתף פעולה עם העירייה, וישתתף ביש 4.12

 .השירותים, בהתאם לדרישת העירייה

כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או  4.13

צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה 

 על פי כל דין.וכיו"ב, המוטלים עליו 

 

 תאום ופיקוח .5

מטעם הרשות או מי שהוסמך  הוטרינר העירוניכנציג העירייה לביצוע השירותים, ישמש   5.1

 "(.המנהל" :מטעמו )להלן

מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם לחוזה זה תוך שיתוף פעולה עם המנהל  קבלןה  5.2

ותיו על פי חוזה זה, או על פי כל ולקבל את הנחיות המנהל, מבלי לגרוע מאחריות היועץ ומחוב

 .דין

לגבי טיב  - הקבלןלמען הסר ספק, פעולותיו של המנהל לא יגרעו מאחריות כלשהי של   5.3

 .קבלןהשירותים והאחריות הבלעדית לביצוע השירותים ובגינם תחול על ה

רותים ימסור לעירייה, על פי בקשת המנהל, דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השי קבלןה  5.4

 .מידי פעם בפעם וכן ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו

 

 התמורה .6
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בהתאם להוראות חוזה זה,  קבלןתמורת ביצוע כל השירותים ויתר התחייבויותיו של ה 6.1

על  (fix price) זכאי לשכר טרחה קבוע וסופי קבלןלשביעות רצונה המלאה של העירייה, יהא ה

 :כדלקמן פי הצעתו

 מחיר כמות תאור
מוצע 

 לחתול 

המחיר 
שהציע 
 הקבלן

תאום עם המחלקה  
ותושבים  תהווטרינרי

מבקשי השירות כולל 
ניתוח, קיטום  לכידה,

וחיסון )החיסון יסופק על 
ידי העירייה(  והחזרה 
 למקום הלכידה בתאום 

1 195  

 והיא קבלןמוסכם כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויותיו של ה 6.2

כוללת, בין היתר, תשלום עבור שכר עבודה, הוצאות נסיעה, אש"ל, הדפסות וכל הוצאות 

לא יהיה זכאי לשכר הקבלן  ,למען הסר ספק .ו/או מי מעובדי קבלןמשרדיות ו/או אחרות של ה

טרחה נוסף בגין ייעוץ שוטף ו/או השתתפות בישיבות ו/או בגין כל פעולה הנעשית על ידו בקשר 

 .שניתנים על ידו במסגרתחוזה זה השירותיםעם 

יגיש לעירייה חשבונות לתשלום, על פי השירותים, אליו יצרף דו"ח מפורט של העבודה קבלן ה 6.3

  כל חשבון ודו"ח מפורט אשר יוגש על ידי הקבלן, ייבדק תחילה על ידי המנהל .שבוצעה בפועל

 או מי שנקבע על ידו ויאושר על ידי המנהל.

 ,על מנת שיתקנו קבלןשבון האמור, יחזיר המנהל את החשבון לידי הלא אישר המנהל את הח 6.4

ישולם הסכום הנקוב בו במועדים  -בהתאם להנחיות המנהל. אישר המנהל את החשבון 

, מיום  6.5יחול מניין הימים כאמור בסעיף  - קבלןלהלן. הוחזר החשבון ל 6.5הנקובים בסעיף 

 .בו אישר המנהל את החשבון המתוקן

ימים מהיום בו אושר  45בתנאי שוטף +  קבלןם אשר אושר על ידי המנהל ישולם לידי הכל סכו 6.5

 .החשבון )או החשבון המתוקן( על ידי המנהל, וכנגד חשבונית מס כדין

לעיל, ככל שהפרויקט ממומן במימון מלא או חלקי באמצעות  6.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.6

מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שתמומן מימון ממשלתי, רשאית העירייה לדחות את 

ימי עסקים מקבלת המימון הממשלתי בתנאים  10באמצעות מימון ממשלתי, עד תום 

 .2017-()א( ו)ב( לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז2)ו()3הקבועים בסעיפים 

בהעברה בנקאית לחשבון הבנק ,אשר פרטיו ימסרו לעירייה במועד  קבלןהתמורה תשולם ל 6.7

מת הסכם זה. לעירייה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלם את התמורה חתי

 .באמצעי תשלום אחרים
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במועד תשלומו של כל תשלום  קבלןלתמורה יתווסף מס ערך מוסף, שישולם על ידי העירייה ל  6.8

 .ותשלום על פי חוזה זה

על השירותים ו/או על כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד   6.9

 .וישולמו על ידוקבלןהעסקה שעל פי חוזה זה, יחולו על ה

, לרבות רווח עבור קבלןהתמורה הנה סופית, קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת ל 6.10

על  קבלןכל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים הנדרשים, וכן יתר התחייבויותיו של ה

לא יתבע ולא יהיה רשאית לתבוע מהעירייה העלאות או  קבלןדין והפי חוזה זה או על פי כל 

שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי חוזה זה וכאמור להלן, בין מחמת עלויות שכר עבודה, 

שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים 

 .ל גורם נוסף אחרמכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כ

ימסור לעירייה אישור תקף מאת פקיד השומה על שיעור פטור מניכוי מס במקור או  קבלןה 6.11

אישור לניכוי מס מופחת, ואחוזות החוף תפעל על פי אישור כאמור, כל עוד הינו בתוקף. לא 

י על פ קבלןיומצא לעירייה אישור מפקיד שומה כאמור, תנכה העירייה מהתשלומים המגיעים ל

 .חוזה זה את סכומי מס הכנסה על פי דין

 

 ניגוד עניינים ואיסור מתן שירותים לצד שלישי .7

מצהיר כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות קבלן ה  7.1

אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על פי חוזה זה עבור 

גורמים אחרים עבורם מבצע היועץ שירותים זהים ו/או דומים ו/או אחרים, העירייה ובין 

ומתחייב כי בכל תקופת חוזה זה לא יתקשר בחוזה ו/או התקשרות אחרת ו/או לא יבצע 

יודיע לעירייה בדבר כל חוזה  קבלןשירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. ה

 .ים אשר יש ו/או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמורו/או התקשרות ו/או ביצוע שירות

מתחייב לא להגיש לכל צד שלישי, לרבות הקבלנים או למי מטעמם, כל שירות הנוגע  קבלןה  7.2

, בין שהשירות הניתנים על ידו במסגרת חוזה זה לעירייהבמישרין או בעקיפין לשירותים 

שירותים מטעם העירייה החלים עליו במפורש פרט ל -כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה 

 .בתוקף חוזה זה. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן

 

 יחסי הצדדים .8
 

אין ולא ייווצרו  מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי 8.1

ובדיו ו/או בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי מע

ואין  שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו 
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, הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד ממעבידו

  .מאת העירייה

ו מועסקיו, כולל הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/א 8.2

משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות 

וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן 

 קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.

שלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל תחויב העירייה בתהיה ו 8.3

חויב כאמור לרבות הוצאות תבו  הקבלן את העירייה בכל סכוםוישפה לעובד ממעבידו יפצה 

 משפט ושכר טרחת עו"ד.

הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע בחוק  8.4

 , על עדכוניו.1987 –שמ"ז עפ"י חוק שכר מינימום ת

העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה ו/או  8.5

כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 

 עובדי הקבלן לבין העירייה.

לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה  8.5הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  8.6

 נוספת.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  8.7

 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. נוהג בנוגע 

 
 אחריות פיצוי ושיפוי .9

 

בדן ו/או קלקול אשר הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או א 9.1

יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או 

מחדל טעות או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי בצוע 

 העבודות או בקשר לעבודות. 

סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר עם הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל  9.2

ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותיה מכל 

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני  9.3

כל שיותר לו להעסיקם בנשוא מכרז זה(, לשלוחיו של הקבלן משנה של הקבלן ועובדיהם )כ

ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא 

 מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.
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י הקבלן פוטר את העירייה, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחרא  9.4

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

כנגד העירייה, עובדי העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם העירייה ומתחייב לשאת בעצמו ועל 

חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי 

 לעיל.להם כאמור 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה את העירייה ו/או   9.5

את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם למי 

מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה לרבות 

משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור באופן  הוצאות

 שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו.

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי  הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה  9.6

 שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים אחרת

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

 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם

  
 ביטוח: .10

 

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  קבלןמבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של ה  10.1

עד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה לפני מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפני מו קבלןה

על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם משניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת 

מתן השירותים נשוא חוזה זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בחוזה זה לעניין ביטוחי אחריות 

מורשית כדין לפעול מקצועית, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח ה

 "(:ביטוחי היועץבישראל. )להלן: "

 אחריות כלפי צד שלישי.  10.1.1

 חבות מעבידים.  10.1.2

 אחריות מקצועית  10.1.3

ביטוח כלי רכב המשמש במישרין  –ככל שהקבלן משתמש בכלי רכב לביצוע הלכידה   10.1.4

 או בעקיפין לביצוע העבודות.

לי רכב המשמש הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כ -ביטוח כלי רכב 10.1.4.1

במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל 

חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות 

אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי 

 -ובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מלנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח ח
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מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, ₪ .   600,000

 מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה  10.1.4.2

גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו  יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי

 ש"ח למקרה. 2,000,000-מ

מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה, להמציא לידי העירייה אישור  קבלןה  10.2

"(, אישור ביטוחי היועץלהלן: " (בדבר עריכת הביטוחים בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה

 ום כדין על ידי המבטח )בנוסחו המקורי(.המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, כשהוא חת

מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע  10.2.1

 .על פי חוזה זה על נספחיו קבלןמהתחייבויות ה

הינה תנאי יסודי בחוזה זה וללא  קבלןכי המצאת אישור ביטוחי ה קבלןמוסכם בזה על ה 10.2.2

 .יוכל להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים לא קבלןהמצאת אישור ביטוחי ה

בגין ו/או כלפי קבלנים  קבלןיורחבו לכסות בין היתר גם את אחריותו של ה הקבלןביטוחי  10.2.3

ייחשב למעסיקם(, ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור(  קבלןהיה וה( קבלןוקבלני משנה של ה

בדיה בגין אחריותם למעשה יורחבו הביטוחים לשפות את העירייה ו/או מנהליה ו/או עו

 הקבלןו/או מחדל רשלני של 

להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא חוזה  קבלןעל ה 10.2.4

זה, במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח האחריות 

דין לכל להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי  קבלןהמקצועית, על ה

 .פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו

)במידה וייערכו(, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף  שלומתחייב כי ביטוחי הרכוש  קבלןה 10.2.5

כלפי העירייה ו/או מנהליה ועובדיה ובלבד שהאמור בדבר  קבלן)שיבוב( של מבטחי ה

 .ם לנזק בזדוןהוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגר

לפי נספח אישור ביטוחי  קבלןפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי ה 10.2.6

"( היה יחידי המבוטחהיועץ, תורחב לשפות את העיריה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "

ו/או מנהליו ו/או עובדיו  קבלןותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של ה

סעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל בכפוף ל

 .אחד מיחידי המבוטח

, קבלןלפי נספח אישור עריכת ביטוחי ה קבלןפוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי ה 10.2.7

תורחב לשפות את העירייה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייקבע לעניין קרות תאונת 

"( למי מהעובדים המועסקים על מקרה ביטוחמקצועית כלשהי )להלן: "עבודה ו/או מחלה 

תוך כדי ועקב עבודתם בקשר עם חוזה זה, כי הינם נושאים בחובות מעביד  קבלןידי ה
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ו/או לעניין חבות היועץ כלפי מי  קבלןכלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי ה

 מהעובדים המועסקים על ידו.

אינו מעסיק עובדים ו/או אינו  קבלןלעיל, מוסכם כי במידה ו 10.2.7למרות האמור בסעיף  10.2.8

לעיל ואישור   10.2.7חברה בע"מ, רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כאמור בסעיף 

עריכת הביטוח, במלואו או בחלקו, אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור יחול כאילו נערך 

יק עובדים לצורך מתן השירותים נשוא מתחייב כי במידה ויעס קבלןהביטוח במלואו. ה

 10.2.6-ו 10.1.2את הביטוח כמתחייב מן האמור בסעיפים  קבלןהחוזה, לעירייה, יערוך ה

 .לעיל ובאישור עריכת הביטוח  וימציא לעירייה אישור כנדרש על פי חוזה זה

בות אינו עורך ביטוח ח קבלןלעיל ובמידה וה 10.2.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10.3

מתחייב הקבלן להמציא לעירייה, לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים נשוא  ,מעבידים

 הצהרה בגין אי העסקת עובדים כשהיא חתומה כדין על ידי הקבלן.  -חוזה זה

, קבלןלפי נספח אישור ביטוחי ה קבלןפוליסת ביטוח האחריות המקצועית הנערכת על ידי ה 10.4

מנהליה ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין תורחב לשפות את העירייה ו/או 

רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של 

כלפי העירייה ו/או מנהליה קבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו, מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלןה

תקופת  ,סת הביטוח תכלול בין היתרו/או עובדיה. בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פולי

 )שישה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. 6גילוי של 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  קבלןהיה ולדעת ה 10.5

 :לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי קבלןמתחייב ה

מעבר למצוין לעיל, ייכלל סעיף בדבר  קבלןם שיערוך הבכל ביטוח רכוש נוסף או משלי 10.5.1

ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי העירייה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד 

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 .בזדון

כי הביטוח יורחב  , לגרום לכך,קבלןבביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך ה 10.5.2

, בכפוף לסעיף אחריות קבלןלשפות את העירייה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי ה

 .צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי הביטוח ו/או גבולות האחריות המתחייבים מהאמור  10.6

, ועל קבלן, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלןר עריכת ביטוחי הבחוזה זה ובאישו

לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את תנאי הביטוח וגבולות האחריות בהתאם.  קבלןה

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קבלן ה

ור לתנאי הביטוח וגבולות האחריות העירייה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכל הקש

 המינימאליים לעיל ולהלן.
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יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה  קבלןביטוחי ה 10.7

)שלושים( יום  30לעירייה הודעה בכתב בדואר רשום  קבלןבתקופת הביטוח, אלא אם שלח ל

כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי יתחייבו  קבלןמראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי ה

 30לרעה שכאלו לגבי העירייה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 

 .)שלושים( הימים ממועד משלוח ההודעה

על פי הביטוחים  קבלןיודיע ליועץ ולעירייה כי מי מביטוחי ה קבלןבכל פעם שמבטחו של ה 10.8

קבלן עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, מתחייב ה קבלןשנערכו לפי נספח אישורי ביטוח ה

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לעירייה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד 

 .הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל

ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  קבלןביטוחי ה 10.9

מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף  קבלןרייה וכי מבטחי ההעי

לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  51ביטוחי העירייה. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 

 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי העירייה וכלפי מבטחיה

יה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או מצהיר, כי לא תה קבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 10.10

תביעה כנגד העירייה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח 

, והוא פוטר בזאת את העירייה מכל אחריות לנזק כאמור )לרבות בגין קבלןאישורי ביטוח ה

ת אדם שגרם ההשתתפות העצמית המוטלת על היועץ(. אולם הפטור כאמור לא יחול לטוב

 .למקרה הביטוח בזדון

( ביטוחזה ) 10מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף  קבלןה 10.11

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן קבלןלרבות באישור ביטוחי ה

מור, במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות הא

לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג 

ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב היועץ כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק 

ימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה בתוקף כל עוד מתקי

 .זה על נספחיו

מתחייב להודיע לעירייה על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  קבלןה 10.12

לשתף  קבלןאחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב ה

ינו נוגד את אינטרס היועץ , ככל שיידרש לשם מימוש פעולה עם העירייה ככל שהדבר א

תביעת ביטוח אשר העירייה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות העירייה על פי 

 .קבלןביטוחי ה

יהיה אחראי לשפות את העירייה ו/או  קבלןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 10.13

אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק

ו/או מנהליו ו/או מי  קבלןהנובע מאי קיום ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי ה
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 קבלןמהעובדים המועסקים על ידו. בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלות על ה

 .על פי חוזה זה ו/או על פי דין

לפגוע בכלליות האמור, יקבע בפוליסות כי אי קיום ו/או הפרה בנוסף לאמור לעיל ומבלי  10.14

, לרבות, אך לא מוגבל, אי קבלןבתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי ה

, לא תפגענה בזכויות קבלןמתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי ה

 .העירייה על פי ביטוחים אלו

לחזור  הקבלןמתחייב  הקבלן, עה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי )שב 7 –לא יאוחר מ  10.15

לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה  10.2ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 

, במועדים הנקובים, מדי קבלןמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי ה קבלןנוספת, ה

 .וחים בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיותקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביט

כאמור, הינה תנאי מתלה ומקדים קבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי ה קבלןה 10.16

את תחילת ו/או  הקבלןלתחילת ו/או המשך מתן השירותים, והעירייה תהיה זכאית למנוע מ

 .עד כנדרשלא הומצאו במו קבלןהמשך מתן השירותים כאמור במקרה שאישור ביטוחי ה

, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי קבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי ה 10.17

בדיקתם על ידי העירייה ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה או על מי 

על קבלן מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של ה

פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה ו/או על מי מהבאים  פי חוזה זה או על

 .מטעמה

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי היועץ במועד, לא תפגע  10.18

 .פי חוזה זה על נספחיו -על קבלן בהתחייבויות ה

יסות הביטוח העירייה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את פול 10.19

מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על קבלן כאמור לעיל, וה קבלןשיומצאו על ידי ה

 (.ביטוחזה ) 10מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף 

מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות  קבלןה 10.20

תיקונן כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או  וזכותה לבדוק את הפוליסות ולהורות על

מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם, 

 קבלןהיקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ה

 .על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין

ר לעיל, מוסכם בזה כי העירייה תהיה רשאית לעכב כל סכום לו בנוסף ומבלי לגרוע מהאמו 10.21

בקשר  קבלן( מהתמורה העומדת לזכות הסעיף הביטוחזה ) 10היא זכאית על פי תנאי סעיף 

)שבעה( ימים  7בכתב לפחות  קבלןעם ההתקשרות נשוא חוזה זה ובתנאי שהודיעה על כך ל

 .מראש
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הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  מוסכם בזה על העירייה כי עם תשלום תגמולי 10.22

התשלום בניכוי הוצאות שנגרמו לעירייה )באם נגרמו(  קבלןלמוסכם על ידי העירייה, יושב ל

 .בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  10.23

 .העירייה ו/או על מי מטעמהבלבד, ובכל מקרה לא על  קבלןה

למלא אחר כל  קבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב ה 10.24

דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות 

ן שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופ ,וכדומה

שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן 

יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים  ,מקרי או זמני

 .הנ"ל

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  10.25

לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים  קבלןאחריותו הבלעדית של ה החוזה בדבר

 .בחוזה זה ו/או על פי הדין

( הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ביטוחזה ) 10מובהר, כי הוראות סעיף  10.26

 החוזה.

 
 פיצויים מוסכמים:  .11

 

ו/או לקזז סכומים המנהל יהא רשאי להפחית כלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב 11.1

בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את  "(, פיצויים מוסכמים, )להלן: "התמורה החודשית

השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר 

 התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:

 
 
 

 
 

הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום ביצוע  11.2

 ים.קיזוז הפיצויים המוסכמ

פיצוי מוסכם  הפרה מס'
 בש''ח

 1000 ד בניגוד להוראות המנהלהעסקת עוב 3
 20,000 העירייה ללא אישור משנה לקבלן עבודות מסירת 5
 500 למקרה-אי עמידה בכללי בטיחות 8

 300 אי ביצוע הוראות מנהל / מפקח 10
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 לעיל(, הקבלן יזומן לשימוע בפני מנכ''ל העירייה. 8במקרה של הפרה חוזרת ) הפרה  11.3
 

מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי  11.4

ימים והחלטתו  15המוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  

 בנושא הינה סופית. 

ו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או קביעת 11.5

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה ו שהוא כנגד העירייה בשל כך טענה מכל מין וסוג

 דין. של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל 

 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .12
 

ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או או להעביר  ו/ י להסברשאאינו  הקבלן 12.1

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

להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור העירייה בכתב 

 ומראש.

ה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, מהשליט  25%העברת  12.2

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם לעיל. כמו כן,  12.1ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 

כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי מאוגד, או בלתי מאוגד, או הקמת חברה 

 .חוזה זה לצורך ביצוע התחייבויותיו של היועץ על פי

הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר,  12.3

אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק 

 סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

להעסיק קבלן משנה  הקבלן רשאיאין מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי  12.4

שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן  

 בכל האמור בהסכם זה. 

העירייה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות את החוזה ו/או את התחייבויותיה ו/או זכויותיה  12.5

 ,חר, לרבות לתאגיד עירוני שבאחזקתהעל פיו, כולן או חלקן, על פי שיקול דעתה, לכל גורם א

ללא צורך בהסכמה נוספת מאת היועץ. היועץ נותן בזאת, מראש, את הסכמתו להעברת 

זכויות ו/או התחייבויות העירייה כאמור לעיל. לבקשת העירייה, יחתום היועץ על כל 

 .המסמכים הדרושים לצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות העירייה כאמור לעיל
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 הפרה ובטלות החוזה   .13
 

לעיל ומכל זכות וסעד העומדים לעירייה על פי חוזה זה או  3.5מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  13.1

. ניתנה קבלןהדין, העירייה תהיה רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש ל

או  לןקב)שלושים( יום מיום מסירת ההודעה ל 30הודעה כאמור יסתיים תוקפו של חוזה זה 

זכאי  קבלןמועד ארוך יותר, אם יפורט בהודעת העירייה כאמור. הופסק החוזה כאמור יהא ה

לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת העירייה, כמועד סיום 

 .החוזה

לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים,  13.1בוטל החוזה כאמור לעיל בס"ק  13.2

ה למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות או טענ

 לפי חוזה זה עד למועד סיומו של החוזה.

מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות מזכויותיה של העירייה  13.3

הנדרשת בסעיפים  לעיל )להוציא את תקופת ההודעה המוקדמת 13.1-ו 3.5על פי סעיפים 

האמורים(, העירייה תהא רשאית להביא חוזה זה לידי סיום באופן מיידי, במתן הודעה בכתב 

ולא יהיה בכך משום הפרת ההתקשרות על ידה ו/או משום , במקרים המפורטים להלן, לקבלן

 :הקנית זכות למציע ו/או עילת תביעה כלפי העירייה

יטת רגל ו/או בקשה לפירוק ו/או בקשה או על ידו בקשה לפש קבלןהוגשה נגד ה 13.3.1

לכינוס נכסים ו/או להגנה מפני נושים ו/או בקשה למתן צו להקפאת הליכים 

נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ובלבד הליכי חדלות פירעון ו/או ו/או 

)שלושים( ימים  30שהבקשות, ההחלטות או הצווים לא הוסרו או בוטלו תוך 

 מיום קבלתם; ו/או

או על  קבלןיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי ההוטל ע 13.3.2

ו/או נכסים הדרושים ליועץ לצורך ביצוע השירותים,  קבלןנכסים מהותיים של ה

 )שלושים( ימים מיום הטלתו; ו/או 30ובלבד שהעיקול האמור לא הוסר תוך 

הכנסה ו/או חוק הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על פקודת מס  קבלןה 13.3.3

 מס ערך מוסף; ו/או

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, ולא תיקן את ההפרה  קבלןה 13.3.4

גם לאחר שקיבל התראה בכתב על כך מהמנהל ו/או מהעירייה, תוך פרק הזמן 

 שנקבע בהתראה האמורה ו/או היועץ הפר את חוזה זה בהפרה יסודית; ו/או

השותפים נפטר או הוגשה לגביו אחת מן הבקשות המציע הינו שותפות ואחד  13.3.5

או בקשה להכריז עליו פסול דין, וזאת אף אם השותפות לא  –המפורטות לעיל 

פורקה. לעניין סעיף זה "שותפות" לרבות חברה שהיא מעין שותפות, או שותפות 

 לא רשומה.
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רה נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבי קבלןנגד ה 13.3.6

 שיש עימה קלון.

 נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת או מתן שוחד, או בכל מעשה מרמה. קבלןה 13.3.7

העביר בפועל את ביצוע העבודה נשוא הסכם זה, במלואה או בחלקה, קבלן ה 13.3.8

 לכל גורם אחר.

בכתב, כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם  קבלןהמנהל ו/או העירייה התרו ב 13.3.9

לא נקט מיד עם  קבלןביעות רצונה של העירייה, והאו חלקם, אינם מבוצעים לש

 ו/או ;קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע השירותים לשביעות רצונם

לבצע  או מסוגל אינו יכול קבלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הקבעההעירייה  13.3.10

 את השירותים על פי חוזה זה, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא; ו/או

מסיבה חוקית שהתחייב להם במסגרת חוזה זה, ביצוע השירותים ע מהקבלן נמנ 13.3.11

או מסיבת כוח עליון או כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בעירייה, ובלבד 

או מהמועד  ווצרהישבעה( ימים ממועד ה( 7שהמניעה האמורה לא הוסרה תוך 

 שניתן היה להסירה.

 

 הוראות לסיום חוזה זה .14

 :ה זה, מכל סיבה שהיא, תחולנה ההוראות הבאותבמקרה של סיום מוקדם של חוז

לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין כל נזקים, הפסדים ו/או הוצאות שיגרמו לו, אם קבלן ה  14.1

ייגרמו, עקב סיום חוזה זה, לרבות תביעת פיצוי על השקעותיו, אם וככל שיהיו השקעות 

לקבלת התשלומים  כאמור, ו/או תביעה בגין אובדן רווחים ו/או הכנסה, למעט זכותו

לקבלם בגין השירותים שבוצעו בפועל על ידו, בהתאם  קבלןשהתגבשה זכותו של ה

 לעיל, ואשר טרם שולמו לו על ידי העירייה. 113.להוראות סעיף 

יעביר לעירייה את כל החומר, התוכניות והמסמכים, בליווי אישור בכתב חתום על  קבלןה  14.2

החומר, התוכניות והמסמכים, ואלה לא נותרו בידו או  ידו, לפיו הוא העביר לעירייה את כל

 .בידי מי מטעמו, במקור או בהעתק

העירייה תהא רשאית למסור את המשך ביצוע השירותים לכל מי שתמצא לנכון, וכן להעביר   14.3

 לגורם האמור ו/או לכל גורם אחר את כל החומר והמסמכים בקשר לפרויקט.
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 קיזוז ועכבון .15

ף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול בשום מקרה, ועל א  15.1

זכאי לקזז, לנכות ו/או לעכב סכום כלשהו  קבלןבכל חוזה או חוק שהוא, לא יהא ה

 .שעליו לשלם )אם וככל שעליה לשלם( על פי הוראות חוזה זה

מסמכים אין ולא תהא זכות עכבון כלשהי, ומכל סיבה שהיא, לרבות עכבון על  קבלןל  15.2

 .ו/או תוכניות ו/או כל חומר אחר, כלפי העירייה

בין  קבלןהעירייה רשאית לנכות ו/או לחלט ו/או לעכב ו/או לקזז מכל סכום אשר יגיע ל  15.3

פי חוזה זה בין על פי חוזה אחר בין הצדדים ובין בדרך אחרת כלשהי, בין שהוא -על

פי חוזה -מאת העירייה, בין על קצוב ובין שאינו קצוב, כל סכום המגיע או שיגיע ליועץ

זה ובין בדרך אחרת כלשהי, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב, ללא צורך במתן הודעה 

 .מוקדמת בגין ביצוע הניכוי ו/או החילוט ו/או העיכוב ו/או הקיזוז

 

 שמירת סודיות .16

בירו, מתחייב זה כי הוא עצמו, לרבות עובדיו ו/או מי מטעמו, ישמרו בסוד ולא יע קבלןה  16.1

לא יודיעו, לא ימסרו, ולא יביאו לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם 

 ביצוע חוזה זה והשירותים על פיו.

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, שרטוט,  -" ידיעהלצורכי סעיף זה "  16.2

ה, או מפרט, חשבון, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ, או חלק מהם, המכילים ידיע ,רשימה

 .עשויים לשמש מקור לידיעה

לחוק  118מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף  קבלןה  16.3

 .חלים על חוזה זה 1977-התשל"ז ,העונשין

מתחייב לחתום על הצהרת סודיות למילוי אחר הוראות סעיף זה, להחתים את קבלן ה  16.4

ותים על התחייבות בנוסח דומה ולמסור עובדיו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע השיר

 לעירייה ו/או למנהל, לפי דרישתם, כל הצהרה שנחתמה כאמור.

 -הכל לפי המוקדם יותר  -ימסור לעירייה מיד עם דרישתה או עם תום חוזה זה  קבלןה  16.5

את כל המידע, המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו 

 תים.בקשר לביצוע השירו

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד, או שיעמוד, לזכות העירייה, על פי חוזה   16.6

אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או  קבלןזה או על פי דין, מוסכם בזאת כי ל

שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים לעירייה או שיגיעו 

 .כל דבר ועניין הקשור לחוזה זה לידי היועץ בשל



 

 
 

 עפולהריית עי  22/23 פומבי  מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

59 

 
 מפעולה תוהימנעוויתור  .17

במקרה והעירייה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי חוזה זה, לא  

ויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לא ויחשב הדבר כ

לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, והעירייה לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים 

 .תוכל תמיד להשתמש בזכויותיה בכל עת

 
 שינוי ההסכם .18

, ולא תשמע כל ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב 

 טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 
 ערבות לחוזה .19

 

זה,  יפקיד  הקבלן בידי  עמידה בתנאי המכרזלהבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ו 19.1

שלושים –)במילים ₪  30,000)העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של 

ערבות )להלן: "ה.  בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח   (  ₪אלף 

 "(.לחוזה )ערבות ביצוע(

, בכל תקופת תוקפו של חוזהתקופת ה ממועד התחלת, הא לתקופת ההסכםערבות תה 19.2

תחליט  הותוארך בהתאמה ככל והעיריי יום לאחר תום תקופת ההסכם 60החוזה ועוד 

 להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.

"( ולהאריך את  תקופת ההסכם אופציההיה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )" 19.3

 60מוארכת הנוספת ועוד לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה ה

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 

ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם במועד הנפקתה, מעת  19.4

הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה 

הל מצא כי הקבלן הפר תנאי הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה שהמנ

שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת  24מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 

 העירייה לתיקון ההפרה.

 
 שונות .20

בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  מוסכם 20.1

מצגים, במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, 

הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, 

קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף 
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אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין 

 .שלא נעשה בדרך האמורה

הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לעניין מענייני החוזה,   20.2

שתישלח בדואר רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו, תחשב 

שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר.  72כאילו נמסרה לתעודתה עם תום 

עה על ידי מסירה ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים על אף האמור לעיל ניתן למסור הוד

או במשרדם ו/או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או מועד שיגור הפקסימיליה, לפי 

 .העניין, הוא זה שיקבע

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או  20.3

 בלבד. פולה או בנצרתבעהנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 
 ולראיה באו על החתום:

 
 

  ראש העיר
 
 
 

 הקבלן הזוכה
 
 

 גזבר העירייה
 
 
 
 
 

  

 

 גזבר העירייה  
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 נספח ד'

 אישור על קיום ביטוחים
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 ה. נספח

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 __תאריך ________

 לכבוד

 עיריית עפולה

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

 על פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( אנו  ערבים בזאת

אלף  ארבעים–)במילים ₪  40,000_____________    –כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל  
יקור/סירוס וחיסון של חתולי רחוב עבור עיריית עפולה. להבטחת מילוי וזאת בקשר למתן שירותי ע ₪(

 .23/22ובהתאם לדרישות המכרז …………. תנאי החוזה שנחתם ביום 

 

יום מקבלת  דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק 

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

 

במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  תאחת מהן מתייחס

 הנ"ל.

 

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  
15/00/00. 

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום )שנה מיום חתימת ההסכם(_____________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 __________                                                         בנק  __________תאריך ______
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 נספח ו' 
 

 בטיחות כללי
 

 הבטיחות כללי פי על זה מכרז נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב מצהיר הקבלן .1
 ונספח הבעיריי המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין הוראות פי על ,והגהות

 .הבטיחות כללי
 הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה מכרז נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על .2

 הבטיחות ופקודת  -1954 ד(")תשי העבודה  על הפיקוח ארגון חוק פי על לרבות
 .פיהם על והתקנות - 1970 -ל("חדש[,)תש בעבודה]נוסח

רווחתם  לשמירת ,בטיחותי באופן זה מכרז ואנש התחייבויותיו במילוי לפעול הקבלן על .3
כל  את לקיים ,שהוא גוף או/ו אדם וכל העירייה עובדי ,עובדיו של ובריאותם שלומם

המפקח  או/ו המנהל להוראות ובהתאם כך לשם הנדרשים ונהלי הבטיחות הוראות
   .בעירייה

 בולט ובשלטי ופןבא לסמן ,פתחים לכסות החובה חלה הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי .4
 הנוצרים במהלך או/ו הקיימים שונים וסיכונים מפגעים ומובנים מתאימים אזהרה

 ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו או/ו לגופו סיכון להוות העלולים ,העבודה
 התלקחות למניעת הדרושים האמצעים בכל מסוכנים ולנקוט עבודה ותהליכי ציוד ,חומרים
  .לכיבויה בערה וכן התפשטות תלמניע  ,חומרים

או /ו בגופו לפגיעה לגרום היה עלול או/ו גרם אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה .5
למפקח  או/ו למנהל מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא מאן של ברכושו
 דין( כל פי על נדרש והדבר העבודה)במידה משרד מטעם ולמפקח ,בעירייה

 הבטיחות בעירייה על הממונה ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען .6
 על הקבלן החלים והגהות הבטיחות דרישות כל של ומוחלטת סופית רשימה להוות כדי

 .זה הסכם נשוא מילוי התחייבויותיו במסגרת
 ותו מןא פוטרת או/ו משחררת אינה ל"הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו .7

 החברה הזוכה על החלות הספציפיות הדרישות פי על וכן דין כל פי על עליו החלות החובות
 .כפופה היא להם והארגונים זה במכרז

 
 

 
 שם המציע:_________________________

 
 

 תאריך:____________________________
 
 
 

 חתימה+חותמת :____________________________
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 נספח ז'

 המציע הצעת
 לכבוד

 "(העירייה)" עיריית עפולה
 23/22' מס פומבי מכרז                                                              

של חתולי רחוב עבור וחיסון למתן שירותי עיקור/סירוס 
 עיריית עפולה

 .", שם המכרז ושם המציעהמציעבאופן ברור "הצעת  מצויןליה מסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה, ע
 אצל ____________של תפקיד ממלא שהנני________ ז.ת________, מ''הח אני .1

 הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי בזה מצהיר "(,המציע" - להלן) ______________
ם הריני מתכבד להגיש בזאת, בש ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים

__________________________ )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז 
ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב 

להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את הציוד הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות 
האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע ו/או כח 

העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, 
 כדלהלן:

 
 הצעת המציע .2

 
 

מחיר  כמות תאור
 אומדן

 הנחה

 תתאום עם המחלקה הווטרינרי
כולל ותושבים מבקשי השירות 

ניתוח, קיטום וחיסון  לכידה,
)החיסון יסופק על ידי 

העירייה(  והחזרה למקום 
 הלכידה בתאום
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 המחיר אינו כולל מע''מ 
 

  %( הנחה כללי  -על המציע לנקוב בשיעור )אחוז 

 הזנת הנחה שלילית תוביל . עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרוניתובמספר חיובי  הש למלא הנחי
הנחה. אם תוקלד הנחה עם יותר משתי ספרות אחרי הנקודה  0%, אך ניתן להציע ההצעהלפסילת 

העשרונית יוכל המזמין, על פי שיקול דעתו, לפסול את ההצעה או להתייחס להנחה כאילו הוקלדו בה 
 רק שתי ספרות אחרי הנקודה תוך התעלמות משאר הספרות )ללא עיגול ההנחה לפי שאר הספרות(. 

 תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה, לעיל המפורטת המציע מטעם רהמחי הצעת ,
 תקפה תהיה ,להלן המפורטת ההצעה כי ,למציע ידוע .פיה על לפעול מתחייב המציע ותתקבל ובמידה
 .במכרז מהאמור חלק רק לרכוש יוחלט אם אף, בה הנקובים למחירים מחויב יהיה והמציע

 שרות לבחור יותר מזוכה אחד ולפצל את העבודה .לרשות ישנה האפ 

 
 מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!

 
 
 

______________                          __________________ 
  המציע וחותמת חתימה        תאריך                

 תאריך:______________
 
 
 


