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 'אמסמך 
 

 ןצורדימה ק קומיתמועצה מ
 ר, סירוס וחיסון חתולי רחוב , עיקוללכידה  05/21מכרז פומבי מס' 

 רןצומה קדי מקומיתה מועצה העבור  
 

 ותהזמנה להציע הצע 
 

לכידה, עיקור, סירוס שירותי לעות צה בזאת ה"( מזמינעצהומה": הלן)ל רןה צוקדיממית ועצה המקומה
 המכרז.י מסמכפורט בכמל , הכהמועצהבשטחי  וחיסון חתולי רחוב

: )להלן li.munizoran.-www.kadima :ובתבכת מועצהשל ה נטרנטר האיאתב זהמכר יכמסמב ןיילע תןני

 .כי המכרזמסוש את מיש לרכה, עצהלשם הגשת ים". זרכמ" תלשוני תחת"( צהועהמאתר 

ועדכונים  יםנוישי ות,רבהה ,בותתשופרסום אחר  הצעהמובאתר האינטרנט של  לעקובציעים המבאחריות 
שיפורסמו ן כועדו ו/א בהרההתשובה ו/או כל  .תההצעו גשתלה ןמועד האחרווזאת עד ל זהלמכרז הנוגעים 

 .מציעיםה אתם בייימחאתר ב

מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה  כולל ₪, 300סך של מסמכי המכרז תמורת ים לרכוש את מציעעל ה
, קדימה 1ב ההגנה רחו, בבמחלקת הגבייה של המועצה שהיעתשלום רז. הל המכות במקרה של ביטולרב
ן רכישת את הקבלה בגי .16:00-19:00יום ג' בין השעות וב 08:00-13:00ה' בין השעות -ים א'בימן, צור

 .גשו על ידי המציעכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שיוי הממסמכ

ל מסמך ו/או נספח הקשור כ ותרז לרבי המכמסמכ ס מאתר המועצה אתלאחר ביצוע התשלום, יש להדפי

 ם להוראות המכרז.הגישם בהתאול המועצה,שיפורסם באתר ז, מכרל

רשים עפ"י תנאי הנדים מכצרוף כל המסכי המכרז, במסמכל  תא איצבמכרז ימ ין להשתתףהמעוניכל 
 -צוין ליה מציע עימני זיהוי של המעותקים זהים, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ללא סהמכרז, בשני 

מכרזים במשרדי המועצה, הקדה לתיבת הפ באמצעות במסירה ידנית קרך ו", א05/21מכרז פומבי מס' "
 18.4.2021מיום "( לא יאוחר ועצהמשרדי המ)להלן: "קדימה צורן  ,1צל רה בוחרכת מנכ"ל המועצה, בבלש

באמצעות  שלאאו מכן ו/לאחר תוגש לא תידון הצעה ש למען הסר ספק, יובהר כיבלבד.  12:00עד השעה 
 .כרזיםהמ יבתהפקדה ידנית בת

 ות או משודכות.יש כשהן כרוכלהגהצעות יש את ה

 ורט לעיל.ה ידנית, כמפרימסב עטמלת דרך אחרל הצעות בכ אין לשלוח

 .במשרדי המועצה 13:00 בשעה 18.4.2021תתקיים ביום  ההצעותפתיחת 

 ז.רככי המת במסמצויוות מספנו מפורטותהוראות 

 

______________ 

 ןיקרן גרגב'        

 מועצהראש ה     
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 'במך סמ

 מועצה מקומית קדימה צורן
 

 05/21' מס ימבפוז מכר
 ן חתולי רחובירוס וחיסוס ,ר, עיקוללכידה

 קומית קדימה צורןממועצה ר עבו 
 

 אי המכרז  נת
  

 שרות תקהה יקרעי .1

ללכידה, עיקור, הצעות  בזאת "( מזמינהמועצהה")להלן:  צורן קדימההמועצה המקומית  .א

 . זכי המכרהכל כמפורט במסמ, המועצה בשטחי סירוס וחיסון חתולי רחוב

, שיספקו את השירותים למועצה. חלוקת עד שני זוכיםר במסגרת המכרז רשאית המועצה לבחו .ב
דמות ביצוע השירותים ועל פי שיקול דעתה העבודה בין הזוכים, תעשה בבהתאם לקצב התק

 המועצה.בלעדי של ה

 את ביצוע הפעולות הבאות:היתר, בין ם לילוותים כירהשל, עיל רוליות האמוע מכלרגי למבל .ג

 ;על פי דרישת המועצה םאבמקום הימצ לכידתם של חתולי רחוב -

 ל;דיקה כללית של החתוביצוע ב -

 ן וקיטום קצה האוזן;החתול לפי העניי ביצוע סירוס או עיקור -

 ביצוע טיפול רפואי אמבולטורי לפי הצורך; -

 יקה;ילוע וזריקת אנטיביוטת -

 עצה;חיסון נגד כלבת, בתרכיב אשר יסופק על ידי המווע ביצ -

לי של אשפוז במרפאה כפוף לפרק זמן מינימאל חמקום ממנו נאסף, בהחזרת החתו -
עשרים וארבע עד ארבעים ושמונה שעות, בהתאם לאופן  -רית לצורך החלמה וטרינ

 .ההרדמה ומצב החתול

 ."(יםרותהשי" :ןהל)ל (תורתקשהה החוזנספח א' ל) ותיםרישה במפרטכמפורט כל ה

 :ם המפורטים להלן, את הציוד והכלי, בין היתרמשך כל תקופת החוזה ויספק יםהזוכ .ד

 מרפאה וטרינרית העומדת בכל התנאים המפורטים במפרט השירותים. -

 ציוד ותרופות לביצוע העיקור והסירוס. -

 כלובי החסנה. -

דוגמא שתימסר על ידי  ם על פים וסמלייגדי ייצוג לעובדי הזוכה ו/או מי מטעמו, כולל תמ -
 .נהלהמ
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דדים על ימת שני הצתחביום  ןת, שתחילשנים (3) שלושלזה הינו  ה מכוח מכרזוזשל החוקפו ת .ה
זה החו ופתתק אתיך להאר הזכותרה שמו דלבב מועצהלל, מהאמור לעיוע לגר מבלי .הזהחו

תעלה  אלחוזה הת פוקת לכ ךס. תחכל א מנהלק מאו חשנה  תאחת ב לכ ותנוספ תקופות שתיב
  .יםשנ( 5) חמשעל 

ל ידי מתן עעת  בכל טל את ההתקשרותבל מועצהה זכותה שלוע בלפג יאין באמור לעיל כד .ו
  ה.לעדי, כמפורט בחוזבה הול דעתל לפי שיקיום מראש, הכ 30 ,הכוזבכתב להודעה 

ין יבת להזמרות מסגרת והמועצה אינה מתחיההתקשרות בין העירייה לזוכה הינה התקש .ז
רק  די הוזכה. השירותים יתבצעו על ימינימאלית או בהיקף כלשהושירותים בכמות ה מהזוכ
 .ך במועצהם המורשים לכ, חתומה כדין על ידי הגורמיודה מראש ובכתבם להזמנת עבבהתא

ויות שהוזמנו. יובהר, מאין לחרוג מהכהמוזמנות ו צוינו כמויות השירותיםבכל הזמנת עבודה י

 . ת עבודה כאמורבודה ו/או שירות שבוצעו ללא הזמנגין עבל תמורה תשולם כ כי לא

היזקק לי לבומ הינעי תוא, לפי רדהי לע םחלקאת או  השירותים תא לבצערשאית  מועצהה .ח
 כל טענה או תביעה או זכות מועצהה פיכליה תה אללזוכה ו ,הזוכהמאת  יםרותלהזמנת שי

יב מצידו מתחי הכהזו .לביצוע על ידו רותיםיששל ה םקלו/או מסירת חת ירי מסין אבג פיצוי
יב הם התחים ליריבמחש ודרהנבאופן ו עדמוב מועצהדרישות האם לבהת תיםשירוהע לבצ
 .ועתהצ גרתבמס

  .המציע מתחייב לספק את השירותים למועצה גם בשעת חירום, בהתאם להוראות החוזה .ט

קול קורא מכוח השתתפותה בהמועצה זכאית להשתתפות במימון השירותים ידוע למציע כי  .י
ת המדינה במימון השתתפו "נוהל - "(המשרדפר )להלן: "ופיתוח הכ רסם משרד החקלאותשפ

 התחייבה ת זו. במסגר"(הקול קורא)להלן: " "2020ב לשנת ניתוחים לצצום התרבות חתולי רחו
עה )מתוכם ביצ 2021 עד לסוף חודש אוקטובר עיקורים /רוסיםסי 1,000לביצוע  המועצה

 (.רסום מכרז זהטרם מועד פחים ניתו 250-המועצה כ

ירותים בהתאם לכל תנאי קול שיהיה עליהם לבצע את ה מכרזכו בבמידה ויז ידוע למציעים כי
 הקורא.

 במקרה בו או להקטין את היקפו ההתקשרות עם הזוכה חוזההמועצה תהיה רשאית לבטל את  .יא
קול הקורא ו/או במקרה בו לא יפורסם קול קורא נוסף  כוחתבוטל התמיכה מאו  תוקטן

   הבאים אחריו. לתקופה שלאחר סיום תקופת קול הקורא הנוכחי ו/או

      .ההתקשרות זהחול 'ז פחנסא מצורפים כל קורתנאי הקו

 .שירותיםה ובמפרט הזוחסח הום בניטרות מפורשקלהת ביחס ותוראיתר התנאים והה .יב

   ם במכרזיריכהתאוז כרי .2

 יכיםהתאר לותהפעי

 12:00עה בש 4.4.2021 הרהת הבלושא גשתן להוראחהמועד ה

 12:00בשעה  18.4.2021 רזכמות בת הצעשגחרון להד האעהמו

 13:00ה שעב 18.4.2021 ותהצעת המועד פתיח
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 רזכבמהשתתפות ם לתנאים מוקדמי .3

בישראל, לרבות  כדין שומיםדים הרו תאגיאל, יחידים תושבי ישרא תף במכרזרשאים להשת .א
ם גשת הצעות בכל התנאיועד האחרון להדים במכ"רים, העומ, מלותותפויות רשומות, עמשות

 :להלן המפורטיםהמצטברים 

 . לפחותים נתיבעל וותק של שמורשה וטרינר הינו המציע,  או עובד מטעםיע המצ (1

רישיון לעיסוק ברפואה  בעל טרינרזה הינו ו ףת סעיצורך הוראווטרינר מורשה" ל"
 –ווטרינרים, התשנ״אית מטעם משרד החקלאות, בהתאם לחוק הרופאים הוטרינר

1991. 

 500היקף של , בליםרוסים בחתוסי וע עיקורים ו/אול ניסיון בביצהמציע הינו בע (2

 .2020, 2019, 2018חים בשנה לפחות, בכל אחת מהשנים ניתו

העומדת בדרישות מפרט  טרינריתמרפאה ושל מפעיל  שהינו ם אוהינו בעלי מציעה (3
רישות מפרט העומדת בד או שהינו קשור בהסכם עם מרפאה וטרינרית פעילה תיםוהשיר

 .שירותיםה

חוק לפי  ישותכל הדרעומד ב ,כן"מ ועמכי רצל קףבתושה ורמ אישור עוסק לבעע מציה (4
 .1976 -ל"ו(, התשות מסתשלום חובת ונובושת חפכיאיים )ציבורעסקאות גופים 

 המכרז. יכממסאת  שרכש עיצמ (5

לעיל,  קוביםסף הנתנאי הכל מוד בשת לעת, הנדראח תטיפות משל ישא שתה יעהצעת המצ

יע המצה למכרז. ההצעאת  הגישהש ותיש תהאושם ל ע יהיו במכרזם שיהנדרהמסמכים  לוכ
ן לפניה זו, בי נהאחת במע המהצע ביותר פיןיקישרין או בעבמ ורבשאי להיות מעאינו ר

 יע.צמהל ת שברת בות חצעבאמאו  ,השליטה בועל ב תוותו, באמצעצעאמב

 שיש לצרף להצעה םמכיסמ .4

 :כים הבאיםמסהמ מןד אחכל  לש ד במקור,אחת חו, לפי עותקיםנתו שעצכלול בהיכל מציע  .א

 יע.מצה ייד על המכשהיא חתו ,זה למכרז ג'מסמך כ סח המצורףעת המחיר בנוצה (1

 סמכימל ורףהמצ, בנוסח 1976 -ו "ליבוריים, התשפים צקאות גוי חוק עסתצהיר לפ (2
 .הז למכרז' ד ךממסכרז המכ

, לעיל (3) - (1))א(3 ףבסעי סףה איבתנ כנדרש ,הסףבתנאי  המציע עמידתבדבר הרה צה (3
 .למכרז זה' ה מסמך תאם לנוסחהב

 סחבנו ,מית ו/או לחבר מליאת המועצההמקועצה מוה בדקרבה לעו רדר העבדה בהרהצ (4
 .זהרז כלמ 'וך מסמ

 'זמסמך  נוסחדין בעל ידי עורך  רשחתום ומאו מאת המציעת בדבר היעדר הרשעו רהיתצ (5
 .זהלמכרז 

 . למכרז זה 'חמסמך ח וסרז בני המככפת מסמשילחהסכמה/ אי הסכמה  ברבדאישור  (6

ית מטעם משרד החקלאות, בהתאם לחוק לעיסוק ברפואה וטרינר וקףבתיון ק רישהעת (7
  .על שם עובד מטעמו לפי הענייןעל שם המציע או  1991 –התשנ״אהרופאים הווטרינרים, 
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אישור מרואה חשבון , ממע" תונולטמאת ש פטור /שהעוסק מור דתתעוהעתק ת צאהמ (8
טעם קור ממס במ יל ניכוישור עוא ל ספרים כחוקמנהו י הינה כמויד השו מפקך אממוס
 .("חרו"ד/עו ימאומת ע" רולמקר עתק מאושר/ה)מקו שומהד הפקי

 מספרי הרשם ותעההצשת גהלהאחרון ני למועד יצרף פלט עדכ ,ידתאג הינוע צימה םא (9
 פרטי תאימורו"ח ל /דל המציע, וכן אישור עו"ש שפטיתמה לאישיות אםהתב ונטי,לוהר

 ד. גיהתאשל מה , זכויות החתיגידהתא

 .(בלבד מועצהה תרמא)סמכי המכרז משת רכי עלה דהמעיקבלה  (10

מים ו, כשהם חתוכאלשו נע אכן, ככל שעצהומה ידיו באצהוש תבהרוהה כימסממ עותק (11
 המציע. בידי

 המציע תממים בראשי תיבות וחותחתום, וליוצ רקו, מקיםעתה בשני רזמכהי כל מסמכ (12
 .דועמ בכל

למכרז  'ט מסמךכפת צורהמ המסמכיםת ברשימורטת גם כרז מפם הדרושים במהמסמכיימת שר
  מכים.המס שימתבר יהםמספרת א ושגשיו םסמכיי המבג על לסמן עיעל המצ .זה

פסילת ל בסיס שמשל וללע, ללעיטים המפור םיורו האישכים ו/אמף מסצירו אי כי ,יובהר .ב
 ם.זיכרהמע"י ועדת  ההצעה

 

 רשדנ, מוגבל קףתו ליעב הינם ליעדל רטיםהמפו םיכמסמה בו מקרה בכל כי, שפורמב מובהר .ג
 . יןניהע לפי, כהארהה/הוזחה ופתקת לכ במשך וכן ההצעה תהגש במועד םיתקפ ויהי אלו כי

פרטים ע מהמציוש רדלור ולחק י,הבלעדדעתה ול יקש פי, על תלפנו ותהזכ שמורה מועצהל .ד
 סיונוינירותו, כשת כחהוידרש לישמסמך ו/או  דעמי לכלהציג וו עתהצ דברוהבהרות ב

"ב וכיו זרכהמ אום נשרותיישהצוע ו לביתמאתוה יתננסהפיו תואיתנ מומחיותו, ,עיקצוהמ
א ומל תא מועצהלמסור לב ייח יהע יההמצי. הלהצעו על ידו צורפ אם לא, אף המלצות( רבות)ל
ר מסוהמציע יסרב לקרה בו מב. התלהנחת דע ושרדנות שרטים וההבהרמסמכים, הפה ע,דימה
ף ה ואיניראות ע לפיות נקמסיק להס העצמוית הרשא ,כאמור אכלשהויתוח או נ הסבר ,ךסממ

  עה.ההצ תאול סלפ

 עהמצירות והצה ת ההצעה הגשפן וא .5

ע לצרף ם שעל המציבות המסמכיחוברת המכרז כולה ובשלמותה, לר ש אתלהגיעל המציע  .א
הצעות שלא  ".זהמכר ימסמכ -05/21מס' מכרז פומבי"המילים: ליה עה במעטפצעתו לה
 .היפסלל עלולות ליעל כאמורמכרז הכנסו למעטפת יו

ה שלא צע. ה12:00בשעה  18.4.2021את ההצעות עד לא יאוחר מיום  להגישעל המציעים  .ב
 .במועד האחרון להגשת הצעות לא תידוןתמצא בתיבת המכרזים 

הצעת  -במסמך ג' למכרז  הקבוע המקסימלי ביחס למחיר הנחהאחוז ת ן אצייל יעהמצ לע .ג
 .מע"מ כוללים ך ג'ים הקבועים במסמריהמחיר מטעם המציע. המח

ינקוב ש ותהצע -, אחוז הנחה שלילי( )קרים המקסימו העולות על מחיר אין להגיש הצעות
 .ימום יפסלועולה על מחיר המקסבמחיר ה

על  תמושימולאו וייח ם לאחרמהווייו, החפסנ ועל ה על החוזהמחתיעות באמצ, תוגשצעה הה .ד
 "(.הההצע": לןלהול לעי) המציעשל את הצעתו  ע,יצמתימה של ההחשה מורידי 
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על פיהם השלמות הנדרשות הוחים הנלווים כל הנספוף ירצב והחוזה,י המכרז , תנאהזמנה .ה
 .ציעת המיב אח המחיהנוס הינם "(,זכרהמ מסמכי" ד:יחן, בלה)ל

 ךמסהגורם המועות צדף באמ ולי כלשבצרופותיו,  לע מכרזה מכיל מסל כעם לחתועל המציע  .ו
של מה חתי תל שנדרשע(. ככציעם המתימה מטהח ורשהמ, נוייה)ד בוייע ולחמצישם הלחתום ב

ה החתימורשי ל מי כיד מו עלחתיים סמכימהציע, הרי שהמ מנת לחייב את מגורם אחד על יותר
 ם.מכיסלמייב תוקף מח מתןר לכאמושים הנדר

 

 כרזשכל פרטי המ רושיהצהרה ואם כוהמכרז כמותו בתפשתהמציע וה לשהגשת הצעתו  .ז
כל בחן את , נדרשע המידה אולאת מ בלקיהמציע  וכי למציע יריםונה םעידוי זכרמה כיומסמ

ם דרשים הנאיהתנ ת כלאיודע מבין ו ,תושירהת הומ ל זהלכהעובדות ובים, הפרטים ונתונה
  .צעתוהתאם להם להם ביסכוה תשירווע הביצל

 ותולסגהו םרישוהכי ,עותהידיע את כל יצמה כי יש לכהצהרה כמוה שת ההצעמו כן, הגכ
בכל התנאים כי הוא עומד  רז,המכ ואשנ תורמתן השידרושים לרות הוהאח ועיותהמקצ

 ם נשואשירותיהאת  ספקא לה שהיבחינ למכגל מסוא הו יכו ל,דלעי םיים האמורימקדמה
   ז.רכסמכי המט בממפורל ככה - ז המכר

ת ורבל ,יומכסמ על ז,כרמאי הש לכל תנארמוה הסכמה ע מהועם המציטהצעה מהגשת ה .ח
 .תאו תוספשינוי ו/ א כלל בלה, והכהחוז

 ו/אוהם, ממחוק ו/או לש( שנדרכ עט)למ ףימכרז, להוסלשנות את מסמכי האינו רשאי יע המצ .ט
 כתבבמן ם וביהמסמכי ם, בין בגוףיכמהמסמעמוד  להוציא וא/הם ותנות עלילה או/יג והסתיל

 לכתוספת בו/או ה טמו השו/א ותתייגו הסאו/י נויש לש רהכל מק. באחרתבכל דרך  ואלוואי ו/

 :מועצהה תשאירז, רמכב יעהמצ ידשנעשו על י "("הסתייגויות: י )להלןה כלשהאו צור/ך ודר

 ; מציעעת הצאת ה לפסול (1

 מהן;כלל ולהתעלם  וא נכתבללו כאינ"ל ה תוגויאות בהסתיירל (2

 ד;י בלבכנמהוות פגם ט ןה ויות כאילותייגראות בהסל (3

יר לשנות את המח יאין בכדור אמכ שבתיקון , ובלבדגויותהסתייאת ה ןיע לתקהמצמ שורלד (4
 עה. צההותי ברט מפהמוצע ו/או 

לפי  לנהוג הצעומהט חלית. אם צהמועהדעת קול נה לשיל נתות הנ"ושרויהאפ ה ביןלטחהה

ת י, רשאהחלטתהרב להסכים לסי לעיל, והמציע( 4)-(2ס"ק )ב ותויהאפשרויות המנ חתא

  .די המציעעל יוגשה ת ההצעה שהול אלפס עצהומה

 כמפורט הצעתוא מלל עהמצי למכרז. על סים המצורפיםהטפ רק על גביתוגש אך ו העצהה .י
ן ( וכ' לחוזהאח פסנ) תיםרושימפרט ה ,ג'( )מסמךעה ההצפס טוחוזה, בי הם על גולחתולעיל ד

י דף של מסמכל כל ע חתוםל ןכו, (צילוםור וק)מ ני העתקיםשב הדבר נדרש,ו ב סףמקום נו כל
  ה.עההצ תליפסה להביא ללולמכי המכרז ערשם בגוף מסיתש. הערה זמכרה

 יום 90 משךה לתיפווצריה וביה, נספחל כל פרטיה, מרכיד בתוקפה עתוגש תעמוכל הצעה ש .יא
 את ךרילהא, מהמציעש ה רשאית לדרויהת מועצהההצעות. הקבוע להגשת ה מהמועד האחרון

לתום עד המכרז,  ם בענייןשפטיינקטו הליכים משיפים ובמידה נוס יום 90שך למ עתהצתוקף ה
 שתהאחרון להגד ועמימים לאחר ה 180יום או עד תום  30ובתוספת  להא ייםהליכים משפט

זר בו ציע שחמכ , ייחשבצעתוהארכת תוקף הב לסרשימציע מביניהם. המאוחר  עות, לפיהצה
סכים ר אשר הציע אחמ ור בהצעתרז ולבחהליך המכמשיך בהלית רשאיה הת העצומהצעתו והמ

ה כאמור, הייתה רכהואלא ש אם ההצעה את אףכאמור, וז ההצעהההארכת תוקף ל תהשקלב

 .הצעה עדיפה
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 לכ ורשות, וכן בהתקשרות זו ייןלענפי דין -המתנהל על מרשםל בכ רשוםא והי כ רהימצהמציע  .יב
 רות.קשתהצוע היבל ןיד יפ-לעם הנדרשייונות הריש

 הרהבה שאלות .6

תאמה ה או איגיאה ו/כל סתירה, שדעה בדבר רז וכן הולמכ רלהבהרות בקש ותשאלות ובקש .א
גילה,  מוריה י עו"דליד עבירהמכרז ו/או כל הסתייגות או פניה אחרת יש לה כיבין מסמ

עה הש עד 4.4.2021מיום ר , עד לא יאוחהצעשל המוים המשפטיים החיצוניים ממשרד היועצ
טלפוניות או פניות תקבלו א י. לmoria@fsrlaw.co.ilני ואר אלקטרובאמצעות ד ,12:00

ו הוגשיב על שאלות אשר הבלעדי, להש דעתה, לפי שיקול המועצה רשאיתי בהר כאחרות. יו
 .הנקוב הנ"ל עדחר המולא

 יותנפה. זרמכה םשו פרמס ,עמו קשר צירתיל ןפוטל, המלא שמו את ונהפה ייןצי בפנייתו .ב

 :לןלה כמפורט הלטב של הבנבמ, בלבד Word קובץ של טרמובפו תבבכ חנהלשת

 רזהמככי במסמ וונטילרהסעיף ה ההרהבל קשהת/בוגייהסת/שאלה ד"מס

1.  ________________ ____ 

הרות או בה, ירושיםפל פית. כתהא סוו מועצההנט של ר האינטראתב תפורסם מועצההבת תשו .ג
 תןמלה ל ידמך עוסשהמי  וא/ו ועצההמ דבלר מאח ורםע"י ג ואו/ פע"ב וניתים שנהסבר

רד נפ לק בלתיה חוותה "להנ ועצהמה בתתשו .מועצהה ייבו אתלא יח רז,למכ ביחסשובות ת
מה מורשה החתי תומה על ידיכשהיא ח עתם,ים להצהמצעידי  , ותצורף עלמתנאי המכרז

 עמם.מט

ציע המ אתו לא יזכ ,תהקבלאו אי  המעטמ ימ ואו/ ועצההמד צמשובה הת לתקבאיחור ב .ד

יה יהו עתהצודין  מצד ועדת המכרזים את כלשהיובחשלהתו או תעצה שתלהגעד מוה רכתבהא
 .יןועני כל דברהצעה אחרת ל לן ככדי

 במכרז ו/או רמולא הבהרות המתליתן מיוזות הזכ מועצהה לשמור, לעילמור מבלי לפגוע בא .ה
 להא כלא תם ציעיולמצעות הה גשתעד למועד ה, ייםשינובו  ךורלע וא/וו ב לושנפעויות ט ןתקל
ט של רנהאינטאתר תפורסם ב ר,ואמהרה כבהבדבר שינוי ו/או  בה בכתדעוה. גין כךב נהעט
 . מועצהה

לשינויים שיתבקשו בנוסח  או לדחות בקשות די להסכיםל דעת בלעושיק יהיה מועצהכמו כן, ל .ו
ף בכפו (,לחוזה 'גנספח )זה בנספח ורטים פהמ יחטוהבי הכיסוי ודרישותטוחים יבה נספח

 יטוחנוי בנספח הבשיקשה לוככל שהב מועצהה ץ הביטוח שלי יועאלה ע" שינוייםלאישור 
ים המציע הביטוח. נספחויים מאו שינת ו/גויותידחה, על המציעים להגיש הצעתם בלא הסתיי

יהם, וקיבלו חמבט יעתליד חטוהבית בנספח יטוח המפורטובהת הירים כי העבירו את דרישומצ
רטות "פ דרישות הביטוח המפווחים עשור קיום ביטיסות ביטוח ואיולפקת פאישורם לה את

 תהייהזו, התחייבותו כה בהזו אם לא עמדם כי ידוע להם כי ימצהירים המציענספח זה. כ"כ ב
 איתנ מכך ע"פ על כל המשתמע ,תואילו נסוג מהצעראות את הזוכה כהמועצה רשאית ל

   .החוזההצעות ותנאי ה עהצינה לההזמ

)להלן:  זהמכר יכממסמ וו חלקיה עיף זהבס וראמכ שניתנו םינקותי הבהרות,, תשובות .ז
 מכי המכרזסמ ןיובת בהרוהכי הבמסמ רומן האיבשל סתירה רה בכל מק. "(תהבהרוי מכסמ"

ין לב רותהבההכי ין מסמב רהמקרה של סתי כלבהרות, ובסמכי ההבמ וראמיגבר ה, םיהמקורי
 תר.אוחר יוהממסמך ההבהרות ב האמור צמם, יגברע
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רטים כלשהם ו לפו אלשהט כקשר לפרביעה די רוסח ה ו/אוהבנאו אי ו/ ותטענה בדבר טעל כ .ח
בל תקת , לארזהמכ במסמכי ינו מופיעאש רבד אוו ו/ינספחעל  זהוחהאו /טי המכרז ומפר
, ביניהםהמוקדם מ לפי ות,הצע תשהגל המועד וםת ו/או לאחר עימצר הגשת הצעת הלאח

ו יחפסנ עלחוזה, וב במכרז מורהאו לכל התנאים עציהמ ו מסכיםעתובעצם הגשת הצ
  .כההצעתו כזו בחררה שבו תיקמב עצהומה עם תקשרותוהול

 מורהתה .7

כה הזו לקב, ייו מכוח המכרז והחוזהיבויותל התחיוע כצובכפוף לבי םיתרוהשי מתןרת ומת .א
 וצע על ידוההנחה המובניכוי אחוז  זמסמך ג' למכרב עהקבו המקסימלי ריחמלבהתאם  התמור

  .ל ידו בפועלעועל פי הכמויות שבוצעו  "(התמורה"ן: להל)

תים הכלולים רוהשי כל את המציע לבצע חייבות שלה התמהוו הגשת הצעה למכרז הר, כייוב

ולא  ותי הצעירמחב ,אמלן באופ םצעהזוכה מתחייב לבו (הזחול א')נספח  שירותיםט הפרבמ
    ט השירותים.במפר תים הכלוליםורביצוע שי בגיןספת רה נול תמוכאי לכזיהיה 

את כל  תללכוו רותיםישה ועביצין גוסופי ב אם מלתשלו הווהמ ההתמור יבזאת, כ מובהר .ב
 נאיופי תל ע חוזההבביצוע  ותרוכהכ ,ואהשוסוג ן מכל מי ות,ן כללייבת וחדווימ, בין ותההוצא

, כלי ציודכוח אדם,  תוב, לרזהא החושוהמציע נת ייבויול התחכוי מלא לכיסם הווית ומומלשב
 .ו"ביכו , אישוריםרכב, ביטוחים

ם ינתשמ םיפיקכרז בהח הממכו את השירותיםן זמית להאירש עצהומה כי ,תבזא מובהרכן  .ג
ד מאוחר ועים למרותהשי הזמנתת ייל דחלהחליט עאו /בלבד ורותים מהשי קמין חללהז וא/ו

 ע אתלבצ מועצהה תרשאי, כמו כן בה.תקציול היכלצרה, תעד וללשיק בהתאםל הכ תר,יו

 תהא לא וכהלזו ניהעי אותרלפי  ם,ריאחלנים בקאו ובדיה ו/ת עועצאמב םלקח אורותים ישה
 .כך גיןטענה בל כ

 מועצהה  ידעל י צעותת ההיקבד .8

ת המציע חירלים לביקוה של שחבת ריל קשרשאית להפע הצמועהיה הת תצעויון בההד תבע .א
ת ניוגרהאלתו מציע, יכועית של הוהמקצולתו ו, יכסיונ, כושרו, נירתיהת, בין בורלה וכהז

 הנאי אוהי מצא לנכוןתק אחר כפי שאו נימול קושיל וכן כו ותציוד שברשה ,ליתהכלכו
 .צעה שהיאל הו כיותר אבה לה הזוהצעהלקבל את  בתמתחיי

הצעות אל ל ההערכה שוה היקבדלך המהב הדעת שיקול לפנות לפי הזכותעל  תשומר מועצהה .ב
ות ירובהיאי  סירלה יכדב הם אויותלהצעות קם( על מנת לקבל הבהרלחאו  םלו)כ עיםמציה

 ותלצמהאו ר ו/סע חמידשלים או לה/ו וןאילר םנן לזמוכ ,תעוההצ דיקתבהתעורר בות לשעשוי

 המכרז.אי הסף של נם בתמידתבירור עלשר קברבות רים לישואו או/

 

 עונית ו/אועתה הינה הצעה גירדלשר ה אפסול הצעאית לרש דת המכרזיםעו ,קפהסר סלמען  .ג
 זה זי מכרנאתי לפ וי עובדיפלכ רותיםהשי נותן יותויבתחיוי המילאי לש חשמעלה  שרעה אהצ

 ה. דועבת דיני אום להורבהתאו

ותה זכ עלת שומר העצמוה "(.דןהאומן: ")להלרות שקהתה וויל ששן אומדן כהו זהרז כמל .ד
 עההצלמכרז  י הסף, ואף אם הוגשהאות בתנדמן עואם ה אומדן, גםמהת והחורג תעוצהל וסלפ

בשל ה צעה פסולל מועצהה ייד לעשיוחלט  . ככלוןדיל בדאחת בל ותרה הצעהנש ולבד אאחת ב
ר אח קוםבכל מ וראמה על אף ,לד כלנוקא תלההצעה ו ןיבחלא ת ,ןדאומהת מחורגותה הי
ם המכרז, אשות ריבדדת כך שהצעתו עומעל יע של מצ ודמצ נהעט שמע כללא תי. כרז זהמב

 מדן הכספי.ואהמאמור ורגת כחה של היותנפסלה בהיא 
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 ינאי וסעיפלתפורטת מ ותחסהתיי רשל חוסב ההצעב לכל התחשבלא ל תישאר מועצהה .ה
 ראוי.עה כההצ רכתעה מונעת מועצהשלדעת ה ןפוז, בארכמה

י לגבונים ם שועצים ומגורמימי ל חוות דעתבולק ותקיבד רוךלע מועצהת השאיהא רת כן .ו
ו/או  םונסיניל ות ו/אוחס לטיב השיריב תו, לרבקםחלו לם אכו הם,ם ו/או הצעותיהמציעי

  .ת גבוהיםואיכות ובנמויזה במ וחוזהמכרז  ואנשם ירותהשי ם למתןתולליכ סחבי

ת לילידעת ש תוחו ביוגלקיימת אשר  עמצי הסף לע לוסלפ זכותאת ה הלעצמ תמרוש מועצהה .ז
על  כתומס מועצהשר הא חרא וףלג או מועצהעל ידו, לשירותים ה מתן ביבודתו וטל טיב עע

ה טלחהה ני מתןפה לפ עלב אוב ו/בכת וןעיט כותזע למצי ןאלה תינתים רמק. בדעתוחוות 
 .העצמוה עדי שלבלה התעדול לשיקפוף ת בכזאו ,פיתהסו

ים ילפלו בהורשעמי מבעליו, או שר הוא, א עמצי לסות לפוכאת הז הלעצמ תשומר העצמוה .ח

ון טחב גדנ בירותבעההצעות,  הגשתון לחרהא ועדמל שקדמות ם האחרונו( השני7שבע )ב
ם דאשל  ושורכ דו נגו/א םאד לש ופוג , כנגד1977-"זשלת ן,ונשיי חוק העפ או על/ו ינה,דמה

וא מכרז נש השירותים גומס םישירות ןתציע במהמ של וום עיסוקתחת לגעוהנו עבירותב ו/או
צמה לעת ן שומרור. כה כאמריבעין גב ליכיםה שר מתנהלים נגדוו/או אנו, ישתיא האשר לזה 

 יותמשפט תיעותב ו,ילעבמי מ כנגד וא/ו דוכנג שר עומדותאמציע  סולת לפוכהזאת  העצמוה
  .םס נכסיונאו לכיו/ גלר לפשיטת וא/ק וורילפ הנוגעים משפטיים םליכיו הו/א

 

 ,תרהי, בין םל ועדת המכרזיהבלעדי ש תהדע קולשיהתאם ל"ל תיעשה בהנ לטת הפסילהחה
את ע בצל ולתוע ו/או יכיות המצנימומה תוינאמ על םכיות/הליעשל ההרש שלכותשב בהתחבה
  נדרש.כרז מכהא ושנותים ריהש

 קודפן הניאוו  ההצעות בחינתב ביםלש .9

 יידל וגשו עעה שהי ההצכסממ ובדקיי הז לבשב: הסף איצעה בתנההדת עמיבדיקת  -א'ב של .א
      . סףה איתנב דתעומ ההצעכל מציע על מנת לוודא שה

וף ירי אי צר, כבהיו. ם להצעהשירים הנדסמכשל המ פםירוה צזב דק בשלבו כן, יימכ
הסף  דו בתנאימעאשר ית הצעואך ורק  .ההצעה תלא לפסייבלה לים, עלושדרנכ םמסמכיה

 עות.ההצבחינת של  אבה בליעברו לשכאמור, 

  .ללומהניקוד הכ %100 -ה ההצע מחיר יקתבד -שלב ב'  .ב

 .סףנאי הים בתידת המציעעמ יקתבד ראחרק ל קדבתי ההצעה מחירי כת זאר בהבומ (1

 .(צע על ידי כל מציעאחוז ההנחה המוהצעת המחיר המוצעת )ם לתאדורגו בהההצעות י (2

 ותהזול ותההצעשתי  עד ותכזוכ צוומלישעמדו בתנאי הסף,  ת הכשירותבין ההצעומ (3
 .המפורטים בתנאי המכרז מועצהיתר שיקולי וסמכויות ה , וזאת בכפוף לכלביותר
בשתי הצעות והמועצה רשאית לבחור המועצה די לחייב את אין באמור כ, כי יובהר

   .בלבד או לא לבחור כל הצעה תהצעה אחלבחור 

, מועצהת הרשאיה יהת עות,צהל יינתןש יהסופקלל שוהמהציון  ןבי שוויוןבמקרה של  (4
 ההצבעשל  בדרך"ל, הנ ותזההצעות הרב הקכה מוזי, לבחור בדבלעדעתה ה לעל פי שיקו

מתן יותר ל יםמתאנו יה םתעדשר לציע אהמ תצעבה ,םזיהמכר תדוועידי חברי  על
ת תנובאי וא/ו באמינות ו/או ןויסהצעתו ו/או בניתנאי ם בהקשורי םיעממט רותיםהשי

, תוההצעות הזה יעלמי מב של ביצוע ההתקשרות או ביכולתו/ רושבכ וו/א סיתנפינה
 ףאת בכפוזו חרתיב בהצבעה תולהקו את מרבל בקאשר תת פיההצעה הסור אשכ
   .בשליטת אישהק עס דפתעה ,ןלהל 10סעיף ות ארוהל
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 ישהטת אשליב סקת עהעדפ .10

 2016-תשע"ו, ה(2' מס( )תיקון קומיות )אהמת של צו המועצוישות ל הדרעל מציע העונה ע
יש במועד הגשת ההצעה, ם בעסקים, להגעידוד נשי "(, לענייןקומיותמהמועצות ה והתיקון לצ)להלן:"

-שנ"ב, התמכרזיםחובת ה ב' לחוק2ף עילסם תאהב אישה וא בשליטתהיר לפיו העסק האישור ותצ
ה , במקר1950-י"אשמקומיות, תהמועצות ה וצלספת הרביעית ( לתו1)ה22. בהתאם לסעיף סעיף 1992

ת ואחת מן מידה על שתי הצעובאותה  עדה כי יש להמליץוות מצאה הואשקלול התוצ לאחרבו 
בעת ורף לה בלבד שצז וכרבמה וכזכ אמורהר ההצעה הליטת אישה, תיבחהיא של עסק בש ההצעות
 .אמורהיר כאישור ותצ ,הגשתה

 "שני "כשיר .11

ג בדירו ותבאה ןהינ יהםתושהצע ,יםשני או דאחע צימב שאית לבחורזים תהיה רמכרהת דעו .א

ר ו/או הכשיר השני ישהכו רביככל שס. שי"ילש ירשככ"ו ני", כ"כשיר שהזוכה ההצעה לאחר
 יםיעצמב רורשאית לבחא תה מועצהה ,ישליש רכשי וא/ו ישנ שיר, לשמש ככישילשה
 .הלאהוכך הם יחראלש תמובמקו וגורד םיהתועהצש

צו  ןמיום מתיים שעד תום חוד ןבתוקפ ויעמד ישילהש רשיהכאו ו/ ינשה כשירה של םתצעה .ב
האחרון להגשת  בע כמועדשנק מועדמת אחה עד שנ יותרולכל ה וריקמכה הלזו ת עבודהחלהת

 כויארי המועצי היד על וקשבתי םאבמידת הצורך, . הםניבים מדקוהמ לפי ז,ת למכרועצה
  .תפוסנ הפולתק םיהתועהצ את תוקף ישילכשיר השהאו ו/ ינהשר ישהכ

 בו הבכל מקר כרזמה בכוכז ו/או השלישיני שההכשיר ל יז ערם רשאית להכועדת המכרזי .ג
, מוע חתםשנ וזהחהוטל שיב וחוזה א ומע או שלא ייחתם ובו מהצעת זוריח וריהמק ההזוכ

 .עתה הבלעדיד ולקתאם לשיזאת בה, איהשמכל סיבה 

 ע שידורגתישלח למצי יישלשר שיככ ו/או ניש רישכמציע כו של בחירתעל מה ימתא הדעהו .ד
 . ו כאלוגרככל שידו, אםבהת

הלך מבמו קשר עלא תת םא מועצהי הכלפתביעה  לתעיכל  תהיה שי לאלישהו או/ ינהש לכשיר .ה
 בדלב מועצהת הדעל יקותונה לשנ שניר הישהכקשרות עם הת. יהותהארכות לרבו, פה זתקו

 רזאו לפרסם מכ א לבטל המכרזלא ,לישילש ו/או נישה רישלכ לא לפנותית ששאר האת יאוה
 דש/נוסף.ח

 דעה על זכייה וה .12

 . כרזבמ הייזכה על הב לזוכתכע ביודת צהעומה .א

ם ותהוא חכש מועצהו לריזולהחיו נספחעל  זרמכף לצורמה וזהתום על החחל שרדייכה הזו .ב
  מכרז.יתו בזכיבר דב כהלזו העצמוה הודעת תאריךימים מ 7 תוך דין,כ

צע את הפעולות ביו יםהבאים כמאת המס חוזה,מעמד חתימת הד לע המועצלציא ימ  הכהזו .ג
 :תהבאו

י ל פע הוזחבש דרכנם חיטוהבימו על עריכת עטמ וחביט חברתת תום מאחר שויא (1
  .(זהוחל 'גפח סנ) הביטוח פחנסב טיםהמפור םינאהת

וביצוע  זהת החובתקופ הזוכה תיובוייהתח ועצת בילהבטח מהחתו תרבות בנקאיע (2
 יקבמדו 'בנספח  בנוסח ,("חש אלף ים ושבעעשר₪ ) 27,000ך בס מכרזהוא שנם ותיהשיר

 .זהלחו צורףמה
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ם בו וים מימי 7ך בתו ,להנ" םיכמהמס ירוףו בצולא החזיר, וזהל החום עתחדרש לזוכה שנ .ד
סעד כל לפגוע בבלי את מזו וכייתל זטלב רשאית האת המועצ, הלעילמור כאו תייכעל ז דע לוהו

 . צהמועהזכות וד לאחר שיעמ

יע זה עם מצבחו תקשרהל ה,עה או התראודה כלת תמבלי ל אית,רש מועצהכן, תהא הו כמ .ה
 פיצויכות לו זא/ו התביעאו /טענה ו לכ היתה אל. לזוכה דעתה הבלעדי לקולפי שי תאזאחר ו

  ו. מקומע אחר במצי עם מועצהה של הותרשתקה עקב

שלם היה הזוכה חייב ליה, זוכה תויוייבי התחמילובשל אי ר אחציע עם מ מועצהה הרקשהת
למשך כל  א,הוהצעתו  ןלבי מועצההעל ידי  רהנבחש עההצבין ה הכספי הפרשה תא מועצהל

דו או סעד שיעמות כז כלב ועלפג ייל כדלע באמור ןיא .הטת בחוזרוהמפות רשופת ההתקתק
ו הצעתשת געם המציע מו העל עצטל שנ ויותההתחייבפרת הקב ה עכוהז נגדכ מועצהת הושלר

  ז.רכלמ
ה מתקציבית חתו הזמנה לתלקב םתאבהרק לאחר וות את השיר קפסש ליידר כרזבמ הזוכה .ו

נהל ת המוחיהנתאם להבשים רהנד תיםהשירו עוצלבי דרשיי הזוכה .מועצהה "יע רתומאוש
  המכרז. יסמכבמ כמפורטל הכ מועצהצון הר ותיעבשלו

 לא יהא מציעו והת הצעתאי קבלל ע ,הלקבלא התצעתו ע שהל מציתב לכיע בכתוד עצהומה .ז
ים ור פרטמתחייבת למס הננאי מועצה. כמו כן, העצהוממה םשהכלאו שיפוי וי ל פיצקבל איזכ

כל אלא כ קבלה,נתש ההצעם על הפרטי ורמסל או שהיכל ההצעבלת קאי ם ליקמוינאו 
 .םירזהמכ ידינ אותה יביםיחשמ

 ים נוספים ותנא שירותיםמנת הזה .13

 םיכרצב, מועצהה דיי לעשר ציב מאוקיומו של תקב תנים, מוה והיקפהכוהז שרות עםתקהה .א
י שרדמת ות מאפתהשתם וההתקציביי כל האישוריםת בלקוכן ב מועצהשל ה יםתנהמש

 . םנשיש ככלים, ירותשה וןף במימלהשתת או ממןל וריםמרים שאחים אופג מאת אוה שלממה

ים בלו כל האישורתקא יל ים ו/אורותהשי ר לרכישתאושב מציתק צהמועיהיה ללא  ה בורבמק
לא  זוכה ו/אורותים ע"י השיה יינתנו רט לעיל, לאפומם כתשכילרת רשאואו ההים ו/יבהתקצי

 עיםה למציתהי ולאת בייקצאה תשינם הרגלה בקבתנא ר לאש יםותשירל הש ו חלקםנתיינ
 ב כך. ה עקיעבתאו /ו הנטע לה כלזוכאו /ו

צות צו המועלבהתאם  50%-באו  25%-ב ותיםירהשף קידיל את הרשאית להג העצמוה .ב
 .יבלעדדעתה ה לוקבהתאם לשי י,בשור תקציובכפוף לאי  1950 -א , תשי"ותומיהמק

 רותיםישיצועו בלביר להעו א ,הםכלשתים רושיזוכה ע הויצבל ירבהעל ל לאכל תאישר מועצהה .ג

נותן ול ,מועצההי כרצ יעל פלעת ות מע, ירותיםזמין חלק מן השהל אוו/ משתנים םקפיבהי
 .כך גיןת בותביע אוו/ישות דר או/ענות וטכל היו ילא  השירותים

 ו/או םלקו חם איתושירה ה אתמצעבצע לבהחליט המכרז ו/או לטל את ת לביארש מועצהה .ד
או /ו עצהומשל ה יהבלעדל דעתה ושיק, בהתאם לםירותישת חלק מן השירכ יתיחיט על דלהחל

 מועצה. הםינטילוום ריטורירגולים נוישי ו/או עקב מועצהה תשורלבתקציב שיעמוד  שבתחבה
יל דלע רוכאמ זרכהמ יטה על ביטוללחו הב הרם במקי/חדש ז/יםמכר רסםלפ כותהעל ז רתומש
  .חל עליהן הלדי כפוףהכל ב ז,כרמ אללקם לחאו  יםהשירותת אוש רכאו ל/ו
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ה בל סי, מכחלק ממנו ו ו/אועוציבדל היקפו או נדחה וגה קפו אוין הוקטאו המכרז בוטל ה .ה
יגרם לו  אם אף ייצופ כלעה בגין או זכות תבי/ו ביעהתל כ לזוכה או/ו יעלמצ אהא תא, לשהי

וי שינ ך כלא ייערולג סוון מי לכוי מיצכאי לפז היהיא כה לוזו הו/א עיוהמצ ,ראמונזק כ
ציע ת המא ותכזל מועצהרז תשקול המכה חלט שלמול יטות בובבנסילו. לם ושתשבתמורה 

 רז.המככי סממ שתיכרר עבו מועצהל ידועל  לםששויר זר המחבהח הזוכהו/או 

 ירותיםשמן ה לקע חיצות בת אוחו/או לד לבדים במן השירות חלק עצלב העצמוהחליטה ה .ו
ת בנסיבו םנדרשיה וייםנשיתו, בעצה סל בסיזה עה חוכוזם הם עיחתי ר,תיואוחר מ מועדל

רותים השיחלק וע ביצם לפיים ונוספרדז/ים נלפרסם מכרה כותל זעשומרת  מועצהניין. ההע
 לעיל. פורטה כמדחתנלה/ בוט םתנזמשה

 קילחאת ר, יות רחמאו דעול מבכ וכה,מהז ןמילהז התזכועל  מועצהת השומר, כןכמו  .ז

ה כזה רמקמור. באכנדחה  צועןיבותים וירהשע צוילת בינו בתחמזהו לאשר א יםתרוהשי
 ים בחוזה.דרהמוג םיאבתנו ותבמחיר הצע ים שנדחוותן שירותאת א עצמתחייב הזוכה לב

מתן  ךרוצלועסקו י שראובדים העי פרטבר דב אישורע מהמצי דרושרשאית ל האת צהעמוה .ח
פק את מסה מציעעובד הלדרוש החלפת  רשאית הצעומתהא ה ןכזה, ו רזמכ אשונ יםרותהשי

 המלא. התעל דם לשיקואחר, בהתאד ובבע מועצההור עב תשירוה

 שונות .14

י כלפ ישותבדר אות טענוב ת,עויבתב אבורשאי ל אל זוכה, לרבות ,יעה, כי מצמובהר בז .א

, השירותיםת קסהפ ו/או םותירשיהת הזמנאו /ו החוז לתימה עחבוב עיכ ין כל, בגהמועצה
י ו, על ידטקיינ אם טו,נקייט שמשפ יכימהלה תוצא, כומרג, אם יגרמואשר י ,או קבועהת ימנז

 ם.ו צדדים שלישיים כלשהא עימצ

זה ו/או וחהת ימתחבבים עיכושל  ותשראפון חשבב קחל כייר בזה צהמ זוכה, תולרב ,ציעכל מ .ב
עה כלפי יתבו אה דריש טענה, לל כר עתוא מווה, והית או קבוענמז הדעבורות/ישת הפסק

 כך. עקב מועצהה

ת )ט( לצו המועצו22 הקנלת, ו1993 -, התשנ"ג יםרזלתקנות חובת המכ)ה( 21תקנה ל םאתבה .ג
 כי רסבו רשא מציע .הזוכה הצעבה לעיין שלבק איםשר עיםמצי 1950 -שי"א מקומיות, תה

 םיעיצמל רלהתי מתנגד ואהו עיומקצ דסו או יחרמס סוד יםוומה ותבהצע םימויסמ סעיפים
 דוס: "לןהל) ייםוסח נתולטע אשר ועתהצ קילח את אשמר ןייצי ,בהם ןיילע במכרז וזכ שלא
 סוד" שביחלה יכול נואי ההצעה מחיר כי ,הריוב .כרזהמ יכלמסמ 'ח מסמךבמסגרת  "(יחרמס

 כל פתשיחל מתוהסכ ןשנת כמי זקיוח ,צעתוהב וייםסח יםחלק יציין שלא יעצמ ".מסחרי

 זכו שלא םעימצי בפני יגלהצ יתארש המכרזים תועד, ילעל האמור אף לע. והצעת מסמכי
 טהחלהה .עיוצמק או ירמסח דסו מהווים אינם יטתהשל ראש ומידע מסמך כל ,כרזמב

 .בלבד המכרזים ועדת תדע וליקלש מסורה םבה העיון ןיניבע יתהסופ

חד א משרה בכלאו נושא  וב ןנייבעל ע הינו יעצהמש ףגוכל או ו/יע, ן במצייל ענבע ואציע, ו/מה .ד

רה הזכות מוש העצמוול הוכלש חרמציע א עם הצעתע ציהמצעת ם האותיעלו לפיא מהם ל
 ותילכללגרוע מ. מבלי שתןהגורך צל וא/ו גשתןם בהתיאו רךנע כי צאיימ רשות אלפסול הצע

 :כולל תהצעו םותיאמור לעיל, אה

אדם או  למעט -הו וף כלשגו א םאד סוג עם ה מכלבנהו א חוזה לת ששמפור הכרית א. 

מחירים, העברת ן, ימומ ה,ף פעול, שיתועלויותבעניין  - יעצבמ ןייענ בעלנו היש ףגו
 ."ביוה וכלהצענוגע ב הכל ,תיוטרטגסאים, נכס
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אדם יו לולאו גידע ימ רסוםפ ,חרתדע בצורה אימ פתלחה ור אואמכ של מידע להקב  .ב

ה משרא שונעניין או  ף הוא בעלאו הגו דםהא כי ע למציער ידואשכ, והכלשף לגו וא
 אחר. של מציע בדעו או חולו שא

או  ןלוכ, זההחו ולפיה זו מנהז יפלו יותיובתחייאת זכויותיו או ה חותלהמי שאיננו רמציע א .ה
 ריןיש, במםו חלקלם אוכתים, ירושה יצועב תר ארשאי להעבי וננאי אוהי, ויששלקן, לצד חל
 ותראהום לבהתאב, ותבכ, מראש וצהמועסכמת הקבלת ה לאל ,ישילצד של יפין,עקבו א
י פלזו ו ההזמנ יפלהמציע  של לגרוע מהתחייבויותיו יכדך ין בכר, אמוהסכמה כא זה. ניתנהחוה

 בכל מקרה. עיצמה של ישארת זהיצוע החובת ליוחרוהאה, החוז

עת מטרת הצל םייעמסרים למצוהם ני דעלנה הבוקניי מועצהשל ה הרכוש הינם המכרז יכמסמ .ו
ק יתערז לא יהמכ סמכיקבל מטרה אחרת. ממ וםלשולא  רז זה,מכבר מו, כאעצהומהצעות ל

 .ותת הצעשגהלמטרת  אלתם ולא ישתמש בהם אאו

ו או ד התאמה יא ,השל סתיר הרקמ בכל ה.את זזה ים כמשלימ מכרזה כימת מסאות אריש ל .ז

ם, לפי יפחנסה /הת החוזוראוה נהעכרת, נספחיםה /חוזהה תואלהוררז מכה ן תנאיביעות ממש
  . מועצהעת הד וליקם לשאובהת ןיינהע

 

 

 

________________________ 

  ין קרן גרגב' 
 מועצההראש 
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 'ג מסמך

 לכבוד
 םזיהמכר תדוע
 ת קדימה צורן ימקומה העצמוה
 

 04/21מס'  פומבי זמכר
 רחוב וליחתללכידה, עיקור, סירוס וחיסון 

 ןצור ימההמועצה המקומית קדר עבו 
 עת המציע צה

ת כל בעיון א יתאכי קר ,מצהיר_ ____________________________ ז( ות. לאשם מ) "מהח אני .1
עצה המקומית עבור המו חתולי רחובסירוס וחיסון  ללכידה, עיקור, תמגיש בזא הנניו רזמסמכי המכ
  ."(שירותיםה" לן:)לה זרכהמ כימסמהכל בהתאם ל ,קדימה צורן

 מכרז.ף לצור רשאאי החוזה נם לתבהתאתים את השירו מועצהל לספק ןייעונמ נינה .2

 לת, כנוותיים בעעיצה למהודעום הסרפ ותרבהמכרז, לל פרטי כ אתי תכי קראתי והבנ ,צהירי מהננ .3
 יםעיפמשה יםל הגורמים האחרכווקשים במהים שירותה, רטמפההמכרז,  תנאיי כרז וכמכי המסמ
כל  תא דעויי הננהצעתי.  י אתלכך קבעתלהם ובהתאם  כיםסמי נא ,ים לריכוומם ת, ידועיוירשהל ע
 והתנאים תיבויוהתחיכל ה תא מיעצלקבל על מציע י אנו יםתלאספקת השירוהנוגעים ם טיפרה

 הםמו/או כל חלק ם השירותי תאלספק לל זה בכתייגות, וסהא כל למכרז בסמכי המבם הכלולי
   .תיצעלה םאהתב

רט פ כלים ונהסיכוויות, , העללותבגם, המהתנאי ת,שוירהד כל ועי אתצמאי ומקצפן עבאו תיבדק .4
אן, ולמבמועדן וב ,זהמכרי על פ וותיניובייום התחימכרז ולקהוא נשם תירוהשיוע יצלב רור הקשחא

על פי  וניותיובייחתהכל  תאם יילקכולתנו בי היהי כיו נאידווך לכבקשר  רוש לנופרט הד כלו ביררנ

 אם נזכה בו. זרהמכ

 :ת כיבזא ייבמתחו יםמסכ ,מצהיראני   .5

 דויצם, ההאד , כחתריםי, ההתיונוהריש ות,ירכשחיות, הומהמ ,וןסייהנ ,הידע הנני בעל .א

 נהיחמבגם והמימון  ינתמבחגם  ז,כרנשוא המ םיתומתן השירל םידרושה יםורשיוהכ
 .רזכמה יכסמאם לכל מתהבת, ועימקצ

סמך במ ורט, כמפלמכרז העהצה הגשת לצורך דמיים הנדרשיםקמההתנאים  לכבד מוע יננה .ב
ם יכמסאת כל המני מצרף נהאיה ולר ,3יף (, סעב'ים )מסמך למשתתפוראות הכרז ואי המתנ
 יםורטהמפ מן רשואי או/ו מסמך רףאצ ולא הדימב כי לי עודי. ב' למסמך 4עיף בסשים רדהנ
 .יהצעת לוספל עלולה זיםרכמה ועדת ילעל

 מסמך/מידע כל להציג ניממ ולדרוש רלחקו ותהזכ השמור כרזיםמה לוועדת כי יל ידוע עוד .ג
 עולביצ יהתאמת ,סיתנניפאיתנות  ,מחיותיומ, וניניסי, ותיכשיר חתלהוכ רשידשי סףונ

 מלוא תא דהועלו רסולמ בחיי אהיה ואני תהמלצו תבולר, המכרז ואשנ השירותים
, ורמכא הואכלש ניתוח או הסבר, מסמך רלמסו אסרב אם .התדע תחנלה םיכסממה/עהמיד

 .הההצע את לפסול ףאו עיניה ראות לפי תמסקנו להסיק צהמועה איתשר

ות רישאת כל הד עצלבא המכרז וושים נותשירת הא קלספ ,ה שהיאינמכל בח ,לגסומ ניהנ .ד

 עיםאמצל הוכ ןמוידם המאה חות כבאמצעו, כיוומסמ זכרמה תאובויות על פי הורוההתחיי
 קבעייש םמניהז ידה בלוחעמ לרבות עית,מקצו ורהם בצותיאת השירמנת לספק על ים הנדרש

ידי  ונה עלשיממי  תוראוהלתאם בהן כרז וכמה מכיבמס מפורטהכל כ ם,שירותיה ועלביצ
אי נת יכלי . ידוע לעת מעת ליו נתנייש ,"(המנהל: "לןלהז זה )מכרה לאי מטעמחרכא מועצהה

  המכרז.  ות נשואתקשרי בהעיקרדי ויסו אינת וניה זה
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 ילפתיי יבויוהתחי מלואיום ך קתו הצעתי חירממוד בוביכולתי לעתי ש באפשרויי ר כיהמצהנני  .ה
 ן. דיה

תיי ת התחייבויווזה, אבצע אחי בשר איתתקת מועצהכרז והמבואזכה ה במיד יב, כייתחי מהננ .ו

ן ו/או פי כל דיל וען, די ת כלוראוהו הזוחהוז המכר יכמסמם ל, בהתאלמותןרז בשכהמ חכמ
 יעותלשב זהמכר ואי נשיותיחייבוהת םך קיולצור הוראה או/או הנחייה ו/ור וזחו/או  ןתק

 .  הצעמושל ה אוו/ל נההמאה המל םרצונ

 יידמי קשר על וראשמ ,חוזהב עימי קשרתת מועצהוה זכרבמ ואזכה הבמיד כי מתחייב ינהנ כן .ז
 ןפוטל, פוןפלא) קשר יבאמצע שמושי תוך ותקשרההת פתוקת ךלהבמ המנהל עם ףצורו
 (. ב"יוכו
 

או ן לוכ ,ההחוזלפי זו ו הזמני הלפי יותחייבויאו הת ייותזכוי את חותהמל שלאתחייב י מהננ .ח
 ן אוריישמב כולם או חלקם,, יםע השירותיצות ביר אבעהלאי רש י, ואינניששלי צדל ן,קלח

 החוזה. אם להוראותובהתתב, ובכ ראש, מצהמועת הכמסה תלקב , ללאישילשצד , ליןיפבעק

ת ריווהאח ,וזההח פיולזו נה הזמ לפי יויותיתחייבהמוע רגן בכך כדי לאי מה כאמור,ה הסכננית
 ה.מקר בכל ילר שאשיהחוזה ת ועלביצ

 לי עחתמת כךל יהה וכראמועצאת מלי או חבר מועצה בדבעל קרבה לעואינני  כייר צהמ ניהנ .ט
 ז.כרהמ למסמכי 'ומסמך כ ףרוצמהיר הצתה

זה,  מךסמורש בפכרה במא הוזגם אם לרז, המכ מסמכיה בפיעמוה ותחייבהת כל יכ י,ע לידו .י
  תי.ואת יבחימ

 
 .ןהלשלרט בהצעתי פוכמו ינה ,כרזנשוא המ יםתוהשיר מתןדי עבור יוצע על מהר חיהמ .6

 

את ים כולל ,רז זהכנשוא המ םיתושירה מתןעבור , מחירת ההצעבם לילוהכ יםירחמה יכ ,רצהיי מהננ .7

 המועצלתים שירוה פקתבאס וכותכרה ,ואוג שהוס מין כלמ ליות,כל יןוב דותמיוח ין, בכל ההוצאות
ם, ירוהית ה, רישוידובע ליוכאביזרים וציאליים, ים סאתנ ,םי, ביטוחבודהכר עות שאהוצ רתהי ןובי
ר אחר וכל דב ,"ביווכתים רוישה מבין ת כלשהורושי מתן תלתחרך הלצו תיבותחימהת ומתאהה

 ז. כרהממכח  יותחיבויתההדרוש לביצוע 

 
 ךורכל הכז, על א המכרשונ יםתורהשי מתן ןגיב נוספת רהתמוכל  לים תשול לא יכ ,בזאת ילר בהומ
  .מוראכ יידל ע המוצעים , מעבר למחיריםךכב

  
אספקת  ד עלו בעתייחול אשר החלים או ,הואש וגס כלמ, חובה יטל, תשלוםה ס,מ כי כל ,לי כן מובהר

 יםמהסכומ מועצההכה תנ ,ךכ לצורך ידי. למו עליי וישולעחולו ה, יזה זוח "יפעם וביצוע השירותים
  לי. םולשהווה תו לזכאי תאל מיםסכות העברן, ודיי כל פל תוכיה לנלעש וםסכ כל יל וגיעיש

 
 יםרותישה ךורלצ יועסקו רשא דיםהעובשל תם והז תלאשר א ושלדר תרשאי תהא העצמוה כי יל ועיד .8

 דעתה קוללשי בהתאם, ראח דבבעו עובד פתהחל רושדל יתרשא צהמועה אתה ןוכ, זה מכרז נשוא
 . יעדבלה

ות וימנולות העפה את במועדבצע א לאם או אמהצעתי ו/ יבור אחזשאם  יל עוידי כ ,אתיר בזמצה יאנ .9
ד את זכותי אבא זו, ברת מכרזובחה הכלולחרת א הילשכ תובהתחיי לכ , אוצתןאו מקלן וכ, לעיל

 עקב הו לרשותיעמדעד שסו א ותכז כל עפ"יול לפעשאית רתהא  עצהומהו הצמועהלהתקשר עם 
 .למכרזתי הצע שתגהצמי עם ע על לנוט שאני בויותייחתפרת ההה

 עם מציע המועצהות קשרב התי עקו/או זכות לפיצוו/או תביעה  ל טענהכ יל התהי כי לא מצהירני נה .10
 יהיהדלעיל, כאמור  רחמציע אעם  העצומשר התתק בו יב, כי במקרהמתחי נניה כןומי. במק אחר

 .תיעצהדה לבין על י הרשנבחה צעהההפרש בין האת  ם להלשליי על
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 :ןקמכדלי וסכם עלידוע ומ .11

על  רשמאו בציתקים בקיומו של מותנקפה כן היי ורות עימשקתהה ,נןד במכרזכה ואזבמידה  .א

ם בייקציתה יםשורהאי לבלת כוכן בק מועצהם של הינשתהמם יכבצר, צהמועת הגזברו ידי
ן מומיאו להשתתף ב לממן יםוראשר אמ יםחרים האוהגופ הלמשהמ ישל משרד תפותתוההש

 . יוהשי ככלוריים, טלגואו שינויים רו/ החוזה

 האישורים בלו כליתק אל ו/או םלרכישת השירותי אושריב מתקצ עצהומהיה לי אל ובקרה מב .ב
 נתןייא ו/או ל הכזוה ית ע"שירוהן נתלא יי, עיללפורט ההרשאות לרכישתו כמ אוו/יים ביצהתק

 כך. בקע תביעה ה ו/אוכל טעני ה לתהילא יבית, קצת רשאהה ונבלה בגיקנת לא רקו אשחל

 זכרהמ  בטל אתלקה והיא רשאית לו חכולה א שהיא,הצעה כל  לבקל יבתיחאיננה מתה מועצה .ג
אם תהובי הבלעד עתהד שיקולבהתאם לם בלבד, ותישירמהחלק  תנהזמ ו/או להחליט על

דים נפר ז/יםמכר לפרסם זכאית העצמו. כן הלפועיה בו אלעברווי התשועמדו לרישם יבצילתק
  ה.ים לרשדהנ תיםר השירותית וספ/ים לרכישונ

ר שקאו ב/ווגע בכל הנתביעה או /ו השירדו ו/א טענהכל  יתהיה ל לאשות, כי מפור תיר בזאהצמ נינה .12
ל כמ, עצהומדי הי לים עשבוקותים המריהש ףבהיקלשהו כ יונו שיו, אעוצית בידחיול המכרז, ביט עם

 יופיצ לכת זכאי לקבל היהל, לא איעדלהאמור  לליותוע מכלגר מבלי דלעיל.רט , כמפואיהסיבה ש
היקף במכרז ה מכוח םותיהשירן ביצוע ה בגיעבית לכ יל האנזק. כמו כן, לא ת ייגרם ל אם אףכך  יןגב

 מסוים.

ת בהשלמב יכובגין כל ע, עצהומכלפי ה תוישרדאו בבטענות  ,ותעיבתב ואאב אלכי  ,תאבז הירצהנני מ .13
ט שפמ יהליכמ הכתוצא ,גרמו, אם יוגרמר יועה, אשבקו , זמנית ארותהשי סקתאו הפת רוהשי

 כלשהם.שלישיים  םידדצאו  יעמצ ייד אם יינקטו, עלשיינקטו, 

  ז.במכר םאחרי ציעיםעם מ ו/או תיאום שרא כל קת ללשגומ ה זותעצה .14

שת ההצעות כפי האחרון להגועד מהמ מיםי 90קופה של תבמשך אותי ב ייותח הצעתי זו תהיה בתוקף .15
כמפורט  צעתיוקף הת תלהאריך א ניממ לדרוש תיארש עצהומהי ידוע לי כ נאי המכרז.שהוגדר בת

היה תרשות עתו והו מהצר בשחזע כמצי איחשב, צעתיוקף הלהארכת ת אם אסרבב כיו במכרז,
לבקשתה הסכים ר אשר חאע ציחור בהצעת מלבו המכרזהליך בשיך ל את הצעתי ולהמסולפת רשאי

 .עדיפה צעהה ה, הייתרומלא הוארכה כאה שכאמור, וזאת אף אם ההצע צעתוהארכת תוקף הל

, סירוס וחיסון חתולי רחוב ברחבי המועצה קורעילכידת, שירותי  ירימחלס ביחניתנת י זו תעהצ .16
לן, לה 18ף בסעי םכלולירותים הדוע לי כי השיי .ןללה 18יף עסרט בכמפוהמקומית קדימה צורן 

הנני בהצעתי זו נספח א' לחוזה, וכי  -רותים השי טותים בהתאם למפרהשיר מלוא כוללים את
תמורה  כי לא תשולם לי כל לי ידוע .יתהמפרט במחירי הצע ואא השירותים נשומל צע אתיב לבמתחי

 .שירותיםביצוע הבגין  תפנוס

חייבת פה ומקוומדת בתיא ע, והוןיקלתאו וי נישל, ליטולבת נוזרת ובלתי ניתי חבלתא היזו  יעתצה .17
 לעיל.ד רוכאמאותי 

של  מקסימלי מחיר עבורבהמכרז  אנשו תיםירואת הש לבצע תחייבהנני מ .18
 בניכוי אחוזו רוס/ עיקור בודד לחתול)כולל מע"מ( בגין כל ביצוע סי ₪ 200

 .________ אחוזים( ילים)ובמהנחה של ______% 
 :כי יובהר

הצעות שיעלו על  -אין להגיש הצעות המהוות תוספת למחיר המקסימלי   .בלבד וז הנחהאחב בנקול יש*
 המחיר המקסימלי יפסלו.

קור ו/או רוס ו/וא עיסי, ביצעו ה כלליתבדיק המחירים המפורטים לעיל כוללים את לכידת החתול, ביצוע*
קה, , זריקת אנטיביוטיילועת )לפי צורך(, יאמבולטור פול רפואין, טיום קצה האוזקיט, לפי העניין, יסוןח

 ת אחראו שירו נלכד וכל פעולהשחרור החתול למקום ממנו  ,שעות 48עד  24-בת, אשפוז לחיסון נגד כל
 .מלא ושלם של השירותיםהנדרשים לצורך ביצוע 
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 ."מעמ םכוללי ,ללעי ידי להנקובים ע יםירמחהוע לי כי די* 
 

 ________________________:_____.פח/ז.ת.   ___________________________:__יעהמצ שם

 ____________________________רט:  _חר( נא לפאו אפות תוש ה,ברח ם,)אד רואותי

 __________________________________________________________ כתובת:
 

 ______________________________________________ :ל"ת דואובכת

 __________________________________________________ : פוןאלפ/טלפון

 :ציעשם המם בחתול יםהמוסמכל האנשים שוי זיהה פרסמת ושמו

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ות:__ימחת
 ____________._________ ך:יתאר

 ( כיוב'ו פותשותי, חברה, פטמשד אגיא תע הוצי)כשהמ ה:ימר חתאישו

 נחתם ע"י:יל דלעמך המסבזאת כי  שרח מא"ורעו"ד/, ______________________________ אני הח"מ

 ם(אד אע הוציהמשמולא כ)י____ ______________ ת.ז. ____________________ ה"ה

 גיד(א תאוע ההמציכשימולא _)_______________ת.ז. _______________________ה ה"

 ני.ך זה בפממסעל ו חתמ יכו, תאגידה ___ ולחייב את_______: _דם התאגישתום בלח םוסמכיוכי אלה מ

 

 

______________   ________________ 
 המיחת     ריךאת           
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 'ד מךמס
  תצהיר

 
 

 ם ציבורייםיפגוקאות ק עסלחו )א(1ב2-ו ב(ב)2 םפיי סעידה בתנאעמי בדבר
 

 לכבוד

  ימה צורןקד קומיתמהמועצה ה

 

 צפויה יהלא אעשה כן אאם וכי  ד,בלב תמאה ואתה אמת כולת הלומר אעלי  יכ רתיהוזשה רלאח אני הח"מ
  מור:בזאת לא ריהמצ ,חוקבם עיובהקים לעונש

ר עם שקתלהש , המבקע(המצימלא את שם ל יש)_ ______________ ציעהמ בשם הר זתצהי ןתנו יננה
 (.ע""המצי )להלן: זמיןהמ

יר זה תצהלתת  מךמוס יננה וכי, ( במציעתאםמלא בה)יש ל _______________ -מכהן כ ינר כי אאני מצהי
 .הר זיהצת על תיחתימדין ל לכ פיעל  עהמני יןי איבו וכולחיע יצבשם המ

 

 (. ""החוקלהלן: ) 1976-התשל"ו, רייםגופים ציבו תאוקעסק ובחע תאם לקבותן בהיזה נ יריתצה .1

 :(המתאימה במשבצת X)סמן  יר כימצה ניהנ .2

 תן הגדרכ תותר משתי עבירביושעו רהולא  ,קובח תודרכהג וליה אעל זיקוכל ב המציע היום דע
( םניוגתנאים ה טחתוהבין דכ לאש סקהעהור סיא) זרים ק עובדיםחו יפל ירהבע וניידה ,קחוב

 .1987-ז"מם, התשינימומ שכר קחו לפי הרעביאו ו/ 1991-אנ"שהת

 וכי  קובחן תרדגרות כהעבימשתי  ביותר ורשעוהחוק, ברתו כהגד ויאל ל זיקהאו כל בע ציעמה
 .חרונהה האעשהרה עדוממ ותחפל שנהחלפה  מכרזל תוון להגשת הצעאחרעד הובמ

 Xסמן ) מאלהאחד תקיים מ רזכלמת וצעההן להגשת חרוהא ועדמב כייר מצה הנני ,סףבנו .3
 (:המתאימה תצשבבמ

  קחו": לן)לה 9981-חהתשנ" לות,בגעם מו יםנשאליות זכווויון שלחוק  9הוראות סעיף  - א' חלופה 
 ציע.המ ל"( אינן חלות עתיוכוז ןוויוש

  ים אותן.מקיוא וה עיהמצת על ולות חויזכיון וולחוק ש 9 ףעיס ותראהו - 'ב הופחל  

 ות(:ילוונטנה הרשמן בחלופות מסלוך שייש להמ –ב'  ימן את חלופהשס ריצה)למ

  ם.ידעוב 001-מ תוק פחיע מעסימצה – (1)חלופה 

 ( 2חלופה) – הלמנה לניפז רכבמ כהיזכל שכי כב ייותר והוא מתחו יים אדובע 001 קסיעמ יעהמצ 
 יישום  תינבח שםל חברתיים ם הותישירהו חהוהרוו  דהבוהע  דמשר של  הכללי 

 ותיהנח לתקב לשם –ך  ורהצ קרהובמ ,תוזכוי  וויוןש וקחל 9 סעיף ילפ וחובותי
רד ל מששי הכלל להמנלת נובר לפבעיב ע התחיהמצי ,לופיןילח ,ןמישויל בקשר

 9 יףסע ילפ יוחובות שוםיי  נתחיב שםל םיתיחברותים ההשירו החהעבודה והרוו
 ישומןליל עפ ובותיוח ישוםבל הנחיות ליקי םאו רמוכאהוא פנה  ות,ויזכ ןוווילחוק ש
ן ה נתיבת שלגושרהתק עמו עשתהזו ונ נייהפ צעייב בעבר לבחיר התשהמצה ה)במקר
 ת זו(.יבוהתחי

 ,העבודה רדשמ לש לליכה נהלמל עילל 3 סעיף ילפ רשמס מהתצהיר עתקיר הבעהל יביחתמ עציהמ .4
בחוק  זהונח ות, כהגדרת משרקתהה דועממ ימים 30 בתוך ,יםיתחברם התיורוהשי הוחהרו
 .1976 -ל"ום, תשייגופים ציבור תוקאעס

                                                                                                
________________  _   _________________            

 צהירת המימחת          ךירתא       
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 וראיש

 ניפבע/ה ____ הופי_____ם יות בזה כי ב/ר, מאשך דיןרו_____ ע______ה טמ תוםהח ינא
ו הינ____ ואשר ____הות מס' ____ת זתעוד פיעל  ה/ותיייהשזאישית/ לי מוכר/ת___ ה________

ד וכי לבב תאמה תואה האמת כולמר את ה לו/וליע ה כי/רתיוזהשה לאחריע ום המצעטמ מהחתיהה רשומ
 ילדלע תו/ההצהרונות כה נ/שראיה/תעשה כן, שלא יעק אם וחועים בם הקבישנעול צפוי/הה תהי/יהיה

 .ה בפניעלי המוחתם/

            

_________________      _________________            

 דימת עו"תח                   דעו" תמתוח                              



 צורן קדימה ועצה מקומיתמ

 05/21 מס'ז פומבי רמכ                
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 'ה מךמס
 ( 3)  -( 1)( א) 3  סףנאי ת בעמידה בדבר הרה צה

 
 :כי את,זהיר בצ"(, מהמציע___________ )"_____הח"מ, מטעם 

רופאים וטרינר בעל רישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית מטעם משרד החקלאות, בהתאם לחוק הציע הינו מה .1

 ______, שנת ________.חודש __, החל מ1991 –נרים, התשנ״אהווטרי

 :לופיןחל

רישיון  בעל טרינרו, הינו עובד המציע והינו _גב' _____________, ת.ז. _______________ /כי מר

 ,1991 –ווטרינרים, התשנ״אית מטעם משרד החקלאות, בהתאם לחוק הרופאים הלעיסוק ברפואה וטרינר

 .שנת ___________ ______, מחודשהחל 

אמור לעיל על שם המציע או על שם עובד מטעמו לפי כרית רינעיסוק ברפואה וטרישיון לף העתק *יש לצר

 העניין.

חים בשנה לפחות, ניתו 500לים, בהיקף של רוסים בחתוסי המציע הינו בעל ניסיון בביצוע עיקורים ו/או .2

 רט להלן:מפו, כ2020, 2019, 2018בכל אחת מהשנים 

שם הלקוח עבורו בוצעו  

 ותיםהשיר

מספר 

 /העיקורים

סירוסים 

שבוצעו בשנת 

2018 

מספר 

 /העיקורים

סירוסים 

שבוצעו בשנת 

2019 

מספר 

 /העיקורים

סירוסים 

שבוצעו בשנת 

2020 

פרטי איש קשר 

 לקוחאצל ה

תפקיד, )שם, 

 , מייל(טלפון

1      

2      

3      

 הנתונים הנדרשים בטבלה לעיל.הצורך ובלבד שיכללו את כל נוספות במידת *ניתן להוסיף טבלאות 

קשור בהסכם עם  /מפרט השירותיםהעומדת בכל דרישות  מפעיל של מרפאה וטרינרית /הינו בעליםהמציע  .3

 .מפרט השירותיםהעומדת בכל דרישות  וטרינרית פעילהמרפאה 

 _____.שם המרפאה:_______

 _____.כתובת המרפאה __________

, טלפון:________, המציע(: שם:____________ ה אינה בבעלותו )ככל שהמרפאופרטי מרפאה בעלי ה

 דוא"ל:_________.
  

_______________________ 

 ר מצהיהת חתימ

 ר שו אי

' רחברדי שבמ עו"ד, _,__________________ בפניהופיע  ____________יום בזה כי הנני מאשר ב

מספר  תדת זהודי תעוי-מו על צעזהה אשר  _________________, מר ______________________

  וי לעונשים פצ יהיהי וכ תמהאת ר אהיהצל וכי עלי ואחרי שהזהרתיו ,אישי ןפואב יהמוכר ל / __________________

 . העלי וחתם  "להנו הרתהצ נותכואת נישר ן, אה כיעש אל ק אםם בחויהקבוע

   

 

 חתימת עו"ד                                      דעו"חותמת            



 צורן קדימה ועצה מקומיתמ

 05/21 מס'ז פומבי רמכ                
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 'וסמך מ

 

 ה המקומית ועצ המ דבו לע קרבה  רדעה  בדברהצהרה 

 ה עצ ו מיאת הלמ  רחבלו ו/א 

 __________:יךארת
 בודכל

 ןרוצית קדימה מקומ מועצה
 

 ג.א.נ.,

מכרז להצעתי גרת ( במס"המציע" :ן)להל___________ ____________י ___וגשת על ידזו מ הצהרה .1

)להלן:  ורןצ ת קדימהה המקומיעצהמו עבור סון חתולי רחובירוס וחיעיקור, ס, ללכידה 05/21מס'  ומביפ

 במכרז.תי נפרד מהצעחלק בלתי  הומהוו "(צהועהמ"

 ם הבאים:יפיהסע הוראותאת ידיעתי הביאה ל ןרימה צודקהמקומית  צהועת כי המהיר בזאהנני מצ .2

 :כדלקמןע הקוב "(קומיותהמ צו המועצות)להלן: " 1950-אות, תשי"ימקומות הצו המועצל 103ס'  .2.1

ידי   או שותפו או על כנוקרובו, סו י ו או על ידצמבעקיפין, ן או בעבמישרי יש לו,צה שמוע חבר  )א("
בשמה, או בכל   וא ענה צה, למהמוע שה עםק שנעעס  ואל חוזה טובת הנאה בכ חלק או  קרוביהם, כל 

ותים  שירהמ  דבר קבלת שירותותיה, פרט לחוזה ב עדה מועדצה או בועבמו דיוןין העומד ל ענ
 –ים לתושבפקת המועצה מס ש

חוזה, העסק או הענין  נודע לו כי הלאחר ש, מיד פה עלבכתב או ב ה, ועצכך למ ודיע על י   ( 1)
 ל; קום בפרוטו דעה תירשוהדיון והורים עומדים ל האמ

עה על כל  ה ולא יצביע בהצבה או בועדנין במועצו הע סק אהחוזה, הע שתתף בדיונים על י לא    ( 2)
 ר להם; ששאלה בק

 .1963-כ"גרקעין, תשק מס שבח מקובחתו כמשמעוב" לאדם פלוני "קרו ף זה,סעי לענין     ( 3)

ר בגוף  חבו ת אל מניועת היותו במועצה מחמ על חבר )א( אינן חלות הוראות סעיף קטן   )ב(          
אותו   קטן, אלא אם היה כאמור באותו סעיףאו בעסק  נאה בחוזהה-בתו טוש לו חלק אמשפטי שי

לה  ברווחיו של הגוף עו ו בהונו או ק חליה בגוף משפטי, או אם ה אחראי פקיד או  משמש מנהל חבר 
 חוזים.א  5על 

ת  או קנס חמש מאו  יםדשה ח ר שלושמאס - דינו קטן )א(,  ות סעיףעל הורא העובר    )ג(          
 . "ים כאחדשהענ שני לירות או 

 דלקמן:כהקובע המקומיות, צו המועצות לא)א( 103ס'  .2.2

חלק העולה על אמורים ד מהחלאיש שותפו, או תאגיד שאו בו, סוכנו קרו חבר מועצה,"
זה וצד לח יהיהבו, לא  יאובד אחרהל או עמהם מנשאחד  ווחיו אונו או ברורה אחוזים בהעש
 ."או אחות, בן או בת, אח בן זוג, הורה - ב"רון זה, "קצה; לענימועעם הה סקלע או

 יותמוהמק תיוושרב של נבחרי הציבורים יגוד עניינעת נם למנידבר כלליעה בדההושל )א( 12 כלל .2.3

  :כדלקמן ובעק

 - "העצומ רחבין זה, "נעל ;תמיומקם הרשות הע סקהלע וה אצד לחוז יהיה לא ר המועצהבח"
 ה" על שליט"ב  הגדרות)ראה  בו יטהלשעלי בו ברוק א אושהו ידאגו ת או או קרוב הצעמו חבר

 ".()ב((5)1-ו ()ב(1)1 בסעיף ו"קרוב"
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 : כי רהיהצלני מבקש להודיע וך הנם לכבהתא .3

ת חוא אח או ,תבן או בזוג, הורה,  ןב(: רותמיה קיש למחו) ילאין לי/יש רי מליאת המועצה בבין ח .3.1

 סוכן או שותף.לו  ני מי שא ואף לא

ולה על חלק הע םהד מיש לאחפו, שותאו ש ונ, סוכקרובוה, עצמו ר( חבריותהמ קחולמש י) יש/ןיא .3.2

 ול אההם מנד משאחו ת הצעתי אא שתיהג עותוצאמב המועצו של הברווחיאו  הונווזים באח העשר

 בו. ובד אחראיע

 .מועצהבד בהעווכן ס ואותף , שגוזבן  (רתויק המומחיש ל) ליש י/ין ליא .3.3

עיל, או אם ר לואמקרבה כיש לי ם י אאת הצעת לרשאי לפסו ההית מועצהל הם שרזיכהמועדת  יכי וע לדי .4

 נה.נכו הרה לאי הצמסרת

 .מתא זו הינו הור בהצהרמאים, והאלומ כוניםם ניניל העתי למסרים שטפרה את כיהיר בזאני מצ .5

ת ועצוו המצל( 3א)ב()103 מהוראות סעיףרט ובפבכלל  ת כל דיןוראורוע מהגלעיל כדי באמור ל אין .6

לפי רות התקשלהתיר אית ר הפנים רשבאישור שומחבריה  2/3 ב שלמועצת המועצה ברו , לפיהןתהמקומיו

 .רסמו ברשומותושהאישור ותנאיו פ ובלבד יותממועצות המקוה וצל )א(א103סעיף 

 

  
 ________________: __ציעמת המחתי  ___________________יע: המצ םש



 צורן קדימה ועצה מקומיתמ

 05/21 מס'ז פומבי רמכ                

 

 

25 
 _________________ ע ת המציחתימ

 

 'זמסמך 
                  דבולכ

  צורןקדימה ומית המק ועצההמ
 

 ת דמוקו תועשבדבר היעדר הר  ירתצה

 
ה צפוי  אהי כן אעשהלא  וכי אם ד,לבבהאמת  ואת הלכות ת האמאמר לו תי כי עליאחר שהוזהר"מ לי החנא

 ר:ומבזאת לא חוק, מצהירב םועילעונשים הקב
 

 :יחיד םטעשת מגומ הצעהשה קרהבמ

 גיש.י משהננ תיה הכספעצלהבמצורף  תןרי זה ניהיתצ .1

ות, עההצשת להג אחרוןועד המו למשקד תרונוהאח ניםהש 7 ב בפלילים תישעהור י לאהיר כצמ ינהרי .2
כוש ר דכנגו/או פו של אדם גו נגד, כ1977-נשין, תשל"זק העוחופי  ו עלינה, ו/אדהמ בטחון נגד תוירעבב
 ןכיישנו, ותה אלאשר  ,זהרז א מכושנ ודותעבה גדות מסוועבבביצוע  יקתחום עיסולת הנוגעו תרוביבע או/ו

 .כאמור ירהעב יןם בגיכיהל ידגמתנהלים נ כי לא
 תטפשיו/או לוגעים לפירוק טיים הנמשפ יכיםו/או הל תטיוות משפתביע יגדכנמדות וא עי לצהיר כי מהננ .3

 ם.יסכינוס נכרגל ו/או ל

ציע לפרט מה לעעיל, ל 3או ו/ 2 ףעיבס ורטכמפיכים הל דומתנהלים נגאו ש/שע ורהויע צמהש ככל ין,לופלחי
ני פת בומאומ ידו לעם תוהיר חצבת ום,נכון להי טטוס בגינםהס תא"ל ום הניכיההל וארשעות ו/ההאת סוג 

 תו.פו להצעולצרדין עורך 

 

 טעם תאגיד:מ תוגשבמקרה שההצעה מ

 (.יע"המצלהלן: "), _____________ע ____ימצמטעם ה ____________כ __ שמהנני מש .1

  למכרז זה. בשמו חייבלהת סמךמו יננמציע ושהה ת שמגישצעה הכספיהל ףרבמצו יתןה נרי זיהתצ .2

רון חאהעד האחרונות שקדמו למו השנים 7ב  םילילבפ עושהורלא עליו, י מבמ אוהמציע,  כי הירהנני מצ .3
 אדםשל  ופגוכנגד  ,1977-של"זת, וק העונשיןו על פי חאו/נה, ידמהחון בט נגדבירות עבההצעות, להגשת 

ז מכר שואנת וג העבודוהעבודות מסע צוביע בהמצישל קו וסילתחום ע ותת הנוגעאו בעבירו/ו שואו רכו/
 .ראמוהליכים בגין עבירה כים נגדו נהלמת אכן כי לו ו,נהתייש אר לשא ,זה

 טיותפשמ עותתביע, המצילי המנמ ו/או מי לי המציע,עמבמי  או/ויע, המצגד דות כנמוכי לא ע הנני מצהיר .4
 נכסים.וס ניו לכו/א רגלטת ישפק ו/או לרועים לפיטיים הנוגפמש םהליכיאו ו/

יל, על לע 4ו ו/א 3 כמפורט בסעיף הליכים ו/אועות ימות הרשי, קמבעליומי  ואו/ע המצי דכנגל שין, ככלופלחי
די ל יום עתחר בתצהי ום,כון להינם סטטוס בגיננ"ל ואת ההם ליכיהה וו/א עותהרשסוג ה תאיע לפרט המצ

 המציע.צעת הפו לולצרין ך דרועמת בפני אומציע וממה מטעם היהחת מורשה

 
______________      _____________       

  תימת המצהירח                    ריךתא
          

 אישור                
 __________י _בפנע/ה יפהו_____ ___ביום _ ימאשר/ת בזה כורך דין, ע_ ________ה __מט תוםאני הח

ם מטע המתיהחורשה מנו הי ____ ואשר___' _____ת מסות זהתעודפי על ה /ת/שזיהיתיולי אישיהמוכר/ת 
ה וי/יהיה/תהיה צפוכי בד האמת בל תאה וה לומר את האמת כול/כי עליוו/ה הרתילאחר שהזוע, המצי

 . עליה בפני מה/םל וחתלעיה דרתו/הצה כונותנה /ן, אישרכא יעשה/תעשה בחוק אם ל יםקבועה םיעונשל
 
 

           ___________________ ___   
 יןד עורך תמותוח חתימת           
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 'ח מסמך      
 סמכי המכרז חשיפת ממה להסכ-הסכמה/אי
 (עציוי עמדת המלביטטי הרלוונ קלחא ה)נא למל

 
וא על כל הו תעות הצלרבז, המכר ימכפת מסישלחעתירה  ותוגש בקשה א שבמקרה בו אתדיע בזומע ציהמ

  הינה: דתועמ רת הזוכה,בחין אחרי ובי ילפנ בין רז,למכ אובכל שלב שהחלקיה ו

  זו:ר הסכמה תימתו לאישוומצרף חעמו ז מטמכי המכרסמל שיפת כם לחיכמס .1
 

  יע(צמ )חתימת ___________סמכי המכרז: פת ממסכים לחשי

ועל יסוד הפרוט  מכים, לפיסהמ תת יתרשיפלח סכיםמ נוואירז המכממסמכי  שיפת חלקם לחמסכי .2
  ים: הבאים מעטה

   סכמת: מו שחשיפתםכים ממס 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  לחשיפתם: מה ין הסכם שאיכסממ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  הנ"ל:  סמכיםת המסכים לחשיפמ ואינהטעמים בגינם המציע  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 דון.יתא ל -יפה החש לאיקי המציע ימוטו בה ניפור ר לאם אשלשהם כיכמי חשיפת מסבקשה לאיובהר כי 

 .הצעת המחיר תפחשילא ניתן להתנגד ל ט,לעמדת בתי המשפ םכי בהתא בהרכן יו
 
 

__________________ 
  תימת המציע חותמת וח               
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 'ימסמך 

 
   מציעמה   םנדרשיים המסמכ

 

 

 רות: הע

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 

    

 (-/+)ן מוסי שההדרי 'סמ

  .רש(ום כנדרז )חתכמהי תנא . 1

  רש(.נדים ומלאים כומת)חפחיו ונסה החוז . 2

  .דרש(כנ לאמותום חמציע )של ההמחיר ה תהצע - ך ג'ממס . 3

  ם.רייקאות גופים ציבוסע קוי חיר לפצהת - מסמך ד' . 4

  .ףסבתנאי ה עהמצי עמידתהצהרה בדבר  - מסמך ה' . 5

6 . 
 המקומית עצהמולעובד ה ר העדר קרבהדבהצהרה ב  - 'וך מסמ
 . המועצהאו לחבר מליאת /ו 

 

   ות.עדר הרשעהדבר יר בתצה - 'זמסמך  . 7

8 . 
של המציע הסכמה -ה/אימסכהבדבר  עיצהמ יר חתום על ידישוא - 'ח ךמסמ

 .כרזי המלחשיפת מסמכ
 

9 . 
ור שיאו םריייבום צפיגו עםאות ק עסקוי חלפ ריםוישא ,הרשק מוסעואישור 

 ורקס במי מכוה על ניממפקיד שו
 

10 . 

ת או חברום הרש גשת ההצעה מספריועד הדכני למט עפל גיד,תאו יניע הצמאם ה

"ד/ עו ר, אישושל המציעית טשפמישיות האלות, בהתאם ו השותפוית אתומועה
  ה.ימזכויות חתדבר רו"ח ב

 

11 . 
ינרית מטעם משרד החקלאות, רפואה וטרלעיסוק ב בתוקף ןרישיו תק הע

 .1991 - בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א
 

   המכרז.סמכי משת יעל רכעידה מהה לקב . 12

  ו .ורסמשפ כלפרסם, כ שעורך המכרזה רהבהבי מכת . 13

  י המציעם על ידחתו םשירותיה מפרט . 14

או  ב'(ך למסמ 3)ס'ף סהי תנאן לבי הך זבין מסמ הריככל שתמצא סת – המציעים לבשומת תל
ה מסמך זר בוהאמר על בסמך ב' יגמב מורהא –למסמך ב'(  4רף )ס'ים שיש לצהמסמכ רשימת

 .כאמור תירהס לקרה שבמ מועצהל תועים לפניצומחובת המ
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 חוב ר לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולישירותי ל החוז

 מקומית קדימה צורןעצה הור המועב 

                 2021נת ש ________ודש לח  ________ום בי רןמה צוקדינחתם בערך ונש 
 

  מקומית קדימה צורןהמועצה ה       בין:    
  זברהוג מועצהה שצעות ראאמב    
   .קדימה צורן ,1הרצל  רח'מ    
 ("הצמועה" :)להלן    
 ;אחדד מצ                                                                                                      

 ____________, ת.ז./ ח.פ. _______________ לבין:       
 _______________ ז..__ ת______ו מר _____טעממה מורשת הבאמצעו    
 _________ קס____ פ_______ טל' _____________________' _רחמ    

 ("ותיםנותן השיר"  :הלן)ל               
 ני; שמצד                                                                                                          

 
וס וחיסון  , עיקור, סירללכידה 05/21מס'  ביפומז רמכ מועצההה מסרפ  __________  ביוםו יל:אוה

 ;("כרזהמ: ")להלן קדימה צורןומית ר המועצה המקעבורחוב חתולי 
 

את ה ל פקסול מועצהלהתקשר עם ה , במסגרתה הציענ"לז הכרלמיש הצעתו גה ירותיםשנותן הו  יל:והוא
 ;פחיוה ונסז חוזהתנאי ועל פי  התאם למכרזב ,לןלה םדרתכהג, שרותיםה

 
 ;נותן השירותיםת בלת הצעעל קהמליצה _______ _יום מ תהבישיב יםזרהמכת עדוו  :ילאוהו
 

 הליט_____ הח_____ מיום________ מס'   הבתשימים יכרזעדת המהמלצת וב יוןי עחרוא  :אילוהו
 ;בחוזה זה השירותים ןנותעם תקשר __ להביום ________ מועצההראש 

 

 לקמן:כד יםדדבין הצהוסכם הר, והוצ לכך אי

 מבוא .1

ה זה חוזבפים עיהס ותרותמתנאיו. כו ובחזקת תנאי נמנפרד הי יבלת חלקוה הומ זהזה לחווא במה .א

צורפים לחוזה זה חים המספה. הנהוראות חוזה זו לפרשנות שמיש אול בלבד, תנועדו לשם הנוחו

 ו.חיפנסלולחוזה ה היא הכוונה", חוזהמר "נו, ובכל מקום שנאימהד רנפ ימהווים חלק בלת

 תוראוה ברויג אות נספחיו,החוזה לבין הור תין הוראובירה סת לרה שקמל בכ לעיל, רועל אף האמ .ב

 . הוזהח

 הגדרות .2

צידן )אלא אם כוונה להלן, ההגדרות ב יםלמונחיו מהחוזה יה מהווים חלקה כיםמהמסובכל  הבחוזה ז

  מגופו של עניין(: עתמשתמרת חא

 ו.מעבשמו או מט בואשי ית כל מולרב  -" הצמועהבר זג" .א

 .ןורמית קדימה צמקו מועצה    -" מועצהה" .ב

ל הכ, ועצהמה ב בשטחיוחיסון חתולי רחו, עיקור רוס, סילכידהשירותי   - "ותיםירשה" .ג

 ,('אנספח ) שירותיםמפרט ה וזה,, החהוראות מסמכי המכרזבהתאם ל

 העבודה ותוכניות הותקציב מועצהה ם לצרכיבהתאו ,הלמנות הוהורא

 .ו על ידהקבעשי

 ה.ז הל לצורך חוזהמנידה לשמש כ ך עלסמהור אש ,מועצהה נציג   -" נהלמה" .ד
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כל מי שפועל  כים, וכןוסממה שיורומו ותיםנותן השירשל ו נציגית לרבו  -" םותינותן השיר" .ה

 .וע העבודותצבבימו בשמו ומטע

ו או דימועסקים על ה וא/ושליחיו ו/או  ותיםנותן השירשל ו דיעוב  -" השירותיםותן נ"עובדי  .ו

 ליחיו ידי שו על א דיועוב ידיל עו דו אעל יו ירכשו ם יושכרו איהתששרו אלה

כל אחראי על פי  תיםהשירונותן שמי  וכל ןליהא ות או בקשרדעבוע היצובב

 ו.ליו או למחדשין למעדי

 םותן השירותינת וצהרהוהתקשרות מהות ה .3

 ,המועצה שטחי, עיקור וחיסון חתולי רחוב ברוס, סילכידה שירותימתן בזאת מזמינה  מועצהה .א
 אתלספק  יבתחימ יםותשירה נותןו זה הלחוז 'אפח נסכהמצ"ב  םתישירובמפרט ה ורטפמל םבהתא

 .זה חוזה ותראובהתאם להו רכיהוצ צהמועה ותדרישלו ת החוזהלהוראו אםתבה יםירותהש

, לרבות חוק צער כל דיןפי על א כשיר וה מצהיר כי השירותים נותן ל,עיור למליות האלמכ לגרועי למב .ב
 לעת,מעת , כפי שיעודכנו הוחוקי העזר של המועצ 1994 -בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד 

ם ריתורים, ההיישהא כלל זה בעל לחוזה ובכל םא, בהתועצהמו ליד על ירותיםשהאת  ספקל
 היתר/שוריאון/ישיל רכל שיבוט. כיםך מתן השירותצורלים שהדרווסוג שהוא ין מ ות מכלונישירוה
 צהעמוהת דכן אלע יםנותן השירותב חיימת ים,בו שינויייערכו ו א ם,ותישירלמתן הש שהו הדרוכל

 השינוי. ביטול אובדבר ה

המועצה זכאית להשתתפות במימון השירותים מכוח , כי נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו .ג

"נוהל השתתפות  - "(המשרדפר )להלן: "ופיתוח הכ רסם משרד החקלאותקול קורא שפהשתתפותה ב

 ת זו. במסגר"(קוראהקול )להלן: " "2020ב לשנת התרבות חתולי רחוהמדינה במימון ניתוחים לצצום 

 .2021 עד לסוף חודש אוקטובר עיקורים /רוסיםסי 1,000לביצוע  המועצה יבההתחי

  הקול קורא.ת נותן השירותים מצהיר כי הוא יפעל במסגרת ביצוע התקשרות זו בהתאם לכל הוראו

 .ד ממנוומהווים חלק בלתי נפר זהלחוזה  'נספח זל קורא מצורפים כתנאי הקו

לבת. מחובתו של נותן השירותים מחוסנים כנגד מחלת הכ כל עובדיו יהיום מתחייב כי נותן השירותי .ד
 .לכך שעובדיו יחוסנו אחת לשנתיים, לפחות, ולהציג למועעצה ו/או למנהל אסמכתאות לכךלדאוג 

וח אדם כשיר, , כיםורשכיה ידע,הומחיות, מה, יוןסהני וליש  יבזאת כ יםנותן השירות צהירד מעו .ה
 .גבוהה קצועיתוברמה מ תנואת השירותים במיומק ם לספדרושיוד הציהות היכול

נותן של ות גדאי ההתמכסזה או במבדין, בחו להגבה כי אין ן השירותיםנות ומתחייביר מצה ודע .ו

 .זה הבהתאם לחוז םפק השירותיסול וזה זהלהתקשרותו בחד(, אגיוא תאם ה) םהשירותי

תן נוע"י  לם שיינתנו בפועעד שירותיה ברתמו ותיםרהשינותן לשלם לבת מתחיי מועצהי הכ ,יובהר .ז
 םיפנובאו , במועדיםמועצהע"י ה דיןת כושרומאות וחתומ ביותציקתנות , בהתאם להזמירותיםהש

  ה.חוזה ז תוראלהו, ובכפוף הזחומכי הסבמ אריםמתוה

, יותועצות המקומצו המלבהתאם  50%-בו א 25%-ב ף השירותיםקהי תא דילת להגרשאי מועצהה .ח
 .בלעדידעתה ה קולשילם אהתב שור תקציבי,איכפוף לוב 1950 -תשי"א 

נותן ה ולרכיצ על פי םשולחדם ותיירשמתן האת  לעצור , בכל עת,תרשאי ועצהמיובהר, כי ה .ט
 שירותיםבתוצרי הוש שימ ותכאית לעשז אתה המועצין כך. הטענה בגל כ היהלא ת םיהשירות

 .ותן השירותיםנבאישור  ללא צורךה ועל פי צרכי בו שלעד לאות קבלותשה

 נותן תאו מף כלשהבהיקים רותין שיזמהלתחייבת מ ינהא מועצההכי  ,ירותיםשה נותןידוע ל .י
, בלבדזמין חלק מהשירותים ו להם אניתמשבהיקפים  מין את השירותיםלהזהיא רשאית ו השירותים

 לעדי.תה הבדע פ"י שיקולוע תרר באותה ערי השווטמצב הרגולה, היב, תקצמועצהורכי הלצ םתאבה
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מצעות בא, צמהבע ם,או מקצת םלכו וזה זה,חרותים מושא בצע את השיל הותעל זכ תשומר מועצהה
ל שהבלעדי ה יקול דעתש ל על פיהכ ,השירותים ןנותת אם מותישירת הדקק להזמנזהי למבליה, עובד

שאית כן, רמו שות כן. כלע רחככל שתב המועצה גדכנ ל טענהכה א תהיל ותן השירותיםנול ,המועצה
ים ותהשירן זמין חלק מאו להם ו/ומיים זהים או דרותבלת שיקלצורך  חרא זרלפרסם מכ מועצהה

  .מועצהה על חלה דיןפוף להכל בכ כרז,מללא 

ו בלעדיות בביצוע אינה מקנה ל זה הסכםצה מכוח מועתקשרותו עם הידוע לנותן השירותים כי ה .יא
ה יותר מזוכה אחד במסגרת ביצוע השירותים, תהא רשאית לחלק את עהשירותים. ככל שבחרה המוצ

 בלעדי.שירות בהתאם לשיקול דעתה הודה בין נותני ההעב

ככל תים ורין לביצוע השמית זהיוול לנההמם וף עורצ על קשר מיידיור שמל בייתחמ השירותים ןנות .יב
 . עתוצהב לההכלומעבר לתמורה  נוספתה כל תמור ללאו תושרהלך תקופת ההתקמב רששייד

 את למסורשאית יה רתה ועצהמ, הדלעיל כאמור רותיםשיבביצוע ה תיםנותן השירו יתחיל אם לא .יג
ת בהוצאו השירותיםתן ונ חייב אתלו צמהעב םבצעחר או לא רותיםשיהנותן ידי ל יםהשירותביצוע 

יעלו  רותיםיהש יירגם אם מח אות נלוות,צולרבות ה, אחר תיםשירונותן אותו די י על רותשי כל עוצבי
חוזה  פ"יע המועצהה של יתר זכויותימ רועגלי לוזאת מב ,ותן השירותיםנעת בהצ השירותיםל מחיר ע

 .אם לכל דיןתבהזה ו

 זה חוזה בצע עפ"ישעליו ל םתיושיררטי הפדק את כל א בוה כית אזב מצהיר ומתחייב ותיםרותן השינ .יד
מקצועית  ברמהם ישירותאת כל ה עבצליב תחימומסוגל  מטעמו מי/כי הואו שירותיםהט מפרו

מחירי בוה חוזה זמכרז ות התאם להוראוובה מועצהה ת רצוןועביבנאמנות, בשקדנות, לש ,ההוגב
 . ותעצה

במתן  ר יועסקום אשבדיעוהת זהוש לאשר את רולד איתשר האת הועצמה כי נותן השירותיםידוע ל .טו
 העוסק במתן שירות שירותיםתן הונד בעו להחליףרשאית לדרוש  המועצהא הן תכוירות עבורה הש

 .הצמועהל מיידית בהתאם להוראת פעול השירותיםנותן על , ומועצהל

על ידו  שנכלל הוטרינרות כן זה יינתנו על ידו באמצעהשירותים נושא הסחייב כי נותן השירותים מת .טז
עשה אך ורק שירותים תמטעם נותן התקופת החוזה. החלפת הוטרינר ך ורכל אל ,הצעתו למכרזב

או לדחות בקשה  יקול הדעת הבלעדי לאשרשמור ש המוצעשר לתב, כאמראש ובכ מועצהה באישור
    .זה סכםה שלתחשב כהפרה יסודית  הז ףסעינותן השירותים מכוח יות ה של התחייבואמור. הפרכ

ו פורטים שבמקריות לרב ,לא גם בשעות חירוםבאופן מם ייב לספק את השירותימתח תיםנותן השירו .יז
 להלן: 

תקנות שעת חירום )סמכויות השר המוסמך לכך כאמור ב ידי-מצב חירום עלהכרזה על  (1
 .1973-ל"דתש( מיוחדות

 .1951-האזרחית, תשי"אוננות התגהג לחוק 9 מעותו בסעיףמצב מיוחד בעורף כמשהכרזה  (2

ש(, דח ח)נוס טרההמשא לפקודת 90ו בסעיף כהגדרת נירוע כאירוע אסון המוה על איהכרז (3
 .1971-ל"אתש

 יסוד הממשלה. לחוק 38אם להוראות סעיף על מצב חירום בהתהכרזה  (4

 הת החוזפתקו .4

 מועצה. ה"(זהוחה פתקות")להלן:  החוזל הדדים עצתימת הח מועדמ שלושזה הינו ל הוזח שלפו תוק .א

: לן)לה אחת כל קה,לנות שנה או חב נוספות פותקות שתיל חוזהת התקופ את אריךלהת אישרבד, בל

 .שנים חמשעל תעלה לא ת וסך כל ההתקשר "(.תקופת ההארכה"

 .ם בתקופת ההארכהגלא מוקפן באופן בתעמדו וזה זה יהוראות חכל 
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 בכתב יםותהשיר נותןה לדעך הון על כנת, תילעיל מורכא, הזהחושל  תוקפו ךילהאר מועצהההחליטה  .ב

 .הזת החותקופ ם לפני תוםיו 30הל המנ"י ע

 עדבמו מועצהל נותן השירותים יאימצ, לעיל ורכאמ זהחוה פתתקו את אריךלה ועצהמה יטהלהח .ג

 דרושת ראש אחר מסמך וכל, בתוקף יתאבנק ערבותו וחיטב תופוליס ההארכה חוזה על חתימתו

 .החוזה תנאי יפ-על כלה, צהעומה

 תבכל ע ל המנהלש בתכה בראבהו ל החוזהרשאית לבט תהא מועצההלעיל, ר מון האמגרוע ל מבלי .ד

תחויב בתשלום פיצויים כלשהם בלי שק וממוני כל מבלי לתת, למנהשל ה ידבלעדעתו הע"פ שיקול 

 נחתםילו חוזה כאהת א ואיר כזה קרהבמ. מראש ימים 30ראה של התב אתוז, עת בכל ,ליטובבגין ה

   ה.דעהווב בקעד הנמוש עד למרא

תבוטל התמיכה או  תוקטן בו במקרה או להקטין את היקפו חוזהההמועצה תהיה רשאית לבטל את  .ה

ו/או במקרה בו לא יפורסם קול קורא נוסף לתקופה שלאחר סיום תקופת קול  קול הקורא כוחמ

 הקורא הנוכחי ו/או הבאים אחריו.

חוזה ת הופבמהלך תק נותן השירותיםי ל ידק עסופתה ה זוזחנשוא שירות פקת האספק, ס למען הסר .ו

חרת החלה על א יעהכל מנעיצומים, שביתות, השבתות ו לש םקיומך מהלטף ורציף אף בבאופן שו

 רת.אחל המנהינחה  א  אםאל צהועמ ידובע

  רהתמוה .5

 תןנול ועצהמתשלם הוזה זה, חות וראאם להובהת צהמועהון רצות ביעלש ,יםותביצוע השיר מורתת .א

י אחוז ובניכ ,הצעת המציע -י המכרז למסמכ ג'מסמך מחירים הכלולים בל בהתאם מורהת יםרותהשי

 .("רהמוהת)להלן: " להלןורט כמפ ההנחה המוצע על ידי נותן השירותים

ן נות יהיה היא,כל סיבה שמ ,תיםוהשירנעצר מתן  ק ו/אופסהו אוו/החוזה קרה בו בוטל במ

מטעם המועצה על ה , טרם מתן הודענו על ידו בפועלשניתשירותים  בגיןרק תמורה ים זכאי להשירות

  .חוזהה עצירת /ביטול/ הפסקת

, תההוצאו כל את תוכולל ,תיםהשירו צועבי יןבג פיוסו מלא וםתשל הווהמ ורההתמ כי, זאתב הרמוב .ב

ומפרט  מכרזה תנאי פי לע ירותיםשה עבביצו וכותרכה ,אוהש וסוג יןמ מכל ,ליותכל ןיוב מיוחדות בין

 וחכ תלרבו, זהוהח נשוא םותינותן השיר תויוהתחייב לכל מלא כיסוי ווהומה ותלמבשתים שירוה

 מותההתא, תתעודו, ותנוישיר, יםאישור, היתרים, םביטוחי, ובלותה, םחומרי, ברכ כלי, ציוד, דםא

 . ב"ויכו, תיםשירוה מבין יכלשה עבודה יצועב תתחלה ךרולצ תוייבהמתח

 חשבונית קההונפ במהלכודש החו תום עדמומיום  45 וךבת יםנותן השירותל שולםה תהתמור .ג

  ."(45)"שוטף + יםותנותן השירי דעל יום שללת

 קסימלי הכלול במסמך ג' הינו כולל מע"מ. יובהר כי המחיר המ .ד

יד תבעו ליחו אשר אוים ל, החום חובה, מכל סוג שהואלתש טל אוהי, מס כי כלורש, בהר במפמו דוע .ה

מהסכומים תנכה  העצומה ו על ידו.וישולמ נותן השירותיםולו על יחזה,  וזהח "יעפצוע השירות על בי

מי וותשל לים, היטסיםת מיא, ובכלל זןת לפי כל דיכויה לנום שעלכל סכ יםתן השירותנולהמגיעים 

 .נותן השירותיםל םלוווה תשאי תהלזכ םתברעוה חובה,

, בותלר םסכו כל תן השירותיםנול עגיהמשלום מכל תתהא רשאית לנכות  מועצההי כ, םכסמועוד  .ו

מסגרת בכל הנדרש ממנו  של ותבשלמי ביצוע א יו עקביחולו על שרא ייםכוינו, םמימוסכ םייצופי

 דין. לפ כ"וע וזהפ ח"ע מועצהל גיעהמה רתחופה אתר ע מכלרוגמבלי ל וזאת ,חוזה זה

ת ירולששור המנהל אי תקבלבפועל ובירות הש צועבביה נמות היקפתמורה והום הכן מובהר, כי תשל .ז

 זה.   
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בי מאת הגזברות ציתק ישורכדין וארת מאוש בלת הזמנהבקיקפה והה התמור תשלוםעוד מותנה  .ח

ותן נלם וושלתל וושראידין, לא שרת כואמה עבוד מנתללא הז וצעיתבש םירותיששלומים אלו. תל

 לכך.ר שעה בקענה ו/או תביכל טתהיה  אל השירותים

 ן התשלוםאופ .6

 חודשב ו על ידוצעושבים רותס לשייחב רטמפודו"ח  מועצהל ותן השירותיםנציא ל חודש ימכלת חיתב .א

צעת , בהתאם להףשחל שחודהבגין  םשירותיותן הנתמורה המגיעה להט של רון חשבון מפוכ ,שחלף

  .ישהג המחיר אותה

 מתן אחרלש דשולח 10-ל עד לתשלום" מקור" מס יתשבונח/ןשבוח צהמועל גישי נותן השירותים .ב

 "(.תחשבוני: "ןלהל) כדין ותשרמאו יותקציבת תנומזה או/ו חוזהל וףבכפ ולהצעת תאםבה, שירותה

 או קםחלב ,תובחתימ ויאשרם יםתהשירותן נו ידי לע המוגשים חהדו"ו ניתוהחשב את בדוקי המנהל .ג

 עתוד ולשיקל םאבהת, ב"ווכי מותםשל, בהם המופיעים םפרטיה נכונות תקדיב לאחר, םלואבמ

 . יהבלעד

 או/ו איםמל או/ו כוניםנ אינם תיבונשובח ןבחשבו יםיעהמופ הפרטים בו רהבמק כי, בזאת מובהר .ד

 םיונתיק צעלב נותן השירותיםל תוהורול םרלאש אשל המנהל רשאי ,בחלקם או מלואםב, קיםיוידמ

 כאילו זאת אוויר חשבוןב צאונמ אשר םיהליקוי פירוט וךת, לעדיהב תודע יקולש ילפ תולמהש וא/ו

נותן תוקנת על ידי ת משבוניחצאת ד המנה ממועימם עד לתשלוהמוו מועצהל הומצא לא חשבוןה

 .עניין זהב מועצהה אותלהור אם, בהתיםהשירות

 למנהה .7

מלא את ויך מטעמו כל הנמושי מי וא/ול השל המנ תיוהנחיוותיו ווראכפוף להיהיה  תיםוהשיר ותןנ .א

 ונו.יעות רציבויותיו לשבהתחי

וק לבד ,בקרמוסמך ל המנהלכי  הרומוצ כםוס, מזה זהלחו בהתאם הלכויות המנסמ וע מיתרלגר מבלי .ב

 שאיזה. כן יהיה רוהח תווראלה כל בהתאםרציפות וה ,יוםק ,םועביצ ,םרמת ,יםותרהשיקח על ולפ

 מניםמידה בזע לות ו/או איתקבדבר ט, רויקפל הנהמו לא/ו רותיםותן השינודעה לר הלמסו מנהלה

 נת לערעור.ניתואינה ת יסופ הינהה ז ייןענל להשל המנתו יל. קביעעל בס"ק א'פורט מה כמו/או התא

שר ולאפ להשתף עמו פעו, ללהמנה ותאר הוראח אלמל מטעמו פרויקטאו מנהל הו/ ותיםירנותן השעל 

  .ירותיםנותן השי ע" המסופק ירותל שו לבקר כל

ע צוביהקשור ב טל פרגבי כשיידרש ל כל עתלמנהל ב ירותיםן השנות ווחל, ידר לעיומבא פגועל יבלמ .ג

 לביצוע עפ"י דיןרש נד ן וכיו"ב אשרשיורי /תרור/ היכל מסמך/ איש רישתוד יו עפ"יבפנ יציגה וחוזה

 רות.השי

מילוי תנאי ל עצהמוכלפי ה ותיבויויהתחימ ירותיםנותן השאת שחרר א ילבידי המנהל  שרוח אקפיה .ד
ת שגיאוה ת,ולאי לכל הפעוה אחריהי השירותים נותןון דירישות שבהדכל  וילילמו הז זהחו

 .ועסקים מטעמוהמ או ע"י/ו דיועל י ורמו נגת שנעשו אעומגרוה מטותשהה

  תרוזהיוחות בטי צעיאמ .8

וא ותים נשהשיר תןמ לשם דרושיםהירות ההז בכל אמצעי וטזאת לנקבתחייב מ ירותיםהש ןנות .א

 וש. כאו ר םאד יכוןגרום לסשלא י באופן חוזהה

 צעתה רולות במחיכלזה עיף בס ורטותהמפ תובוחמילוי הן גיב ייבותהמתחהוצאות ה הסר ספק, למען .ב

 ו.אל תהוצאון יגת בנפרדמורה תן כל א תינתול, רותיםהשיותן נ
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 נהמש ספקי .9

כמת אלא בהסכולם או מקצתם,  ע השירותים,ויצאת ב, אחרור לאי למסרשנו אי ותיםנותן השיר .א

כמה ין ההסזה, א סעיףב ילאם לאמור לעתבה הסכמתאת ה ועצהמה נהנתכתב. מראש וב עצהמוה

א ישי רותיםהשינותן ו ,החוזהי לפ ויותיהתחייבומוו ותמאחרי םנותן השירותיפוטרת את  רההאמו

 ם.חם ועובדיהכו ירותים, באישה פקימסשל ה ו/או מחדל שעלכל מ מלאה יותאחרב

משנה  ספקש שמליחדל  ולא המשנה ספק יוחלף , לאמשנהי פקסהעסקת  מועצהה ההיה ואישר .ב

קת להעס בכתוב מראש מועצההת ה לכך הסכמנתקבל , אלא אםזה וזהח ם נשואשירותיוע היצבל

 .יםחלופי נהשמ ילנקב

לספק במסגרת  שעליו םותישירל הלכ השירותים נותןעדית של אחריותו המלאה והבלע בולפג מבלי .ג

 של תולופעיודתו ובעוש הפסקת לדר מועצהת הימשנה, רשא קבלניסקת הע ועצהמה ה, אישרזהחוה

 אתנו מספק יאש או/ית הנאותה ועוהמקצ מהדתו בראת עבונו מבצע יא התעלדאשר משנה  ספק כל

 נספחיו. לו זה הוזחל םאבהת יםתוהשיר

   זהת לביצוע החוערבו .10

 ותיםנותן השירצתן, מוסר ו מקכולן א ,זהבתקופת החו ותיו על פי החוזהייבווי התחימיל תלהבטח .א

 עשרים ושבעילים: מב) ₪  ,00027 בסכום שלודה צמת נקאית בורבע ה,זתימת החוח טרםב צהמועל

  ."(הערבות"ן: להל) זהחופת הוקת למשך הקפושת, קיודבמ ה' לחוזבפח נס חבנוס ("חשאלף 

 כל חובותיוילוי ממ נותן השירותיםאת  טרפו ול אינלעידבות כרהע כי מתן ,בזאתבהר מו .ב

 ות,הערבמושה של ומייתה ילו גביוא, יןד בהתאם לכלה וזה זועפ"י ח צהמועכלפי החייבויותיו והת

 יםוהפסד םיזקל נכ םרותייהש נותןע מובתל דהיהוו מניעה מצ אל ,צהמועדי הה, על יחלקו אכולה 

 ן. עפ"י דיו אזה זה ו/וחואחרים עפ"י כל סעדים נוספים  כןו וספיםנ

 אית לחלטשרא תה מועצהוה אשכם מרקבוע ומוס צוימש כפייש מועצהי הל ידה עהערבות שנגב סכום .ג

ר וגמה הנייקנליגרם, ויהפוך שידת הנזק למיו ק ו/אנזלה  םנגרש ךר לכה וללא קשבמלואות רבאת הע

 או ראש מועצהי הכלשהי לבוא כלפזכות  ן השירותיםנותלא התבלי שמ ועצהמה לשוחלט מוה

של ה תיווימזכגרע יך, ומבלי שדבר זה לכ ן בקשרומענות כלשהנות בטע מועצהר הגזבו א עצהמוה

  .זהוחהרת פגין הבל פי כל דין או עו/חוזה העל פי  מועצהה

ם תנאיבחדשה  ותבער םנותן השירותימציא יבוטל, י אל הזחוהו מועצההידי על הערבות תחולט ה והי

    .הה ימי עבודשתוך שלו ולטהזהים לערבות שח

הארכת  עה עלודההת בלמיד עם ק יםנותן השירותידאג  ,הזחופת התקו אריך אתלה המועצליטה ההח .ד

ית אנקב ערבותד ן יפקילחלופי וארכת, אמוה הופם התקעד לתובות הער וקףאריך את תלה חוזהה

 'בנספח וסח המפורט בארכת, בנהמו הפהתקו םועד לת הפקר תואש ום זההכסב הדשח וטונומיתא

   ין זה.עניל מראשאישרה  ועצהמשה קאינד במוסמאת  ,חוזהל

ת קופהלך תמבבכל עת י כ ,וג ולוודאאב לדמתחיי יםנותן השירותי כ ,אתבזספק מובהר  למען הסר .ה

 חספנח נוסב פה/ותתק יות/ותברע מועצהינה בידי ה היה/ת ,(היניככל שתה)הארכה הופות קהחוזה ות

 "ל.הנ 'ב

 .ם לפי העניןיביחוייים המשינו, ברכהאהת הקופת התקפה בתבורעל הע וראות סעיף זה יחולוה .ו
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  יןקזינחריות בא .11

 ,ק, הפסדשלום, נזעל כל ת עצהמות הא האו יפצו/ ישפהוובלעדי  אלמ ראיאחא יה נותן השירותים .א

ין כל מעשה , בגהושכלי ישללצד ש ו, לעובדיה אמועצהל םרף לגוף או לרכוש, שייגעקי ר אוייש ן,אובד

 אחריותמ צהעמווטר את הפ נותן השירותים. ומעמי מט אומעובדיו  , מינותן השירותיםל או מחדל ש

 יל. על מוראן כובדאאו ד ום, הפסן כל תשלכלשהי בגי

נותן בקשר לעובדי  כל אחריות מועצהא תהיה לול יןא יכ ,כםל, מוסיאמור לעמכלליות ה עלגרולי מב .ב

ישפה  תיםהשירו נותןודתם, ון עבי כלשהו בגיפיצוו ו אהשכללום בתש לא תחויב מועצההו ירותיםהש

 מיי יד לעגדה גש נבקשר לתביעה שתו הל יגרמונזק שיאו ו/וצאה ה ם,ולשכל ת גיןב מועצהאת ה

 וזה זה. א חושנת שרוההתקאו /רותים והשי יצועבב הורשלתה ק, שעינותן השירותיםדי בועמ

עה או יל תבכ נגדכוק זל כל נע מועצהה ות אתמלשב ותבזה לפצות ולשפמתחייב  ירותיםנותן הש .ג

או מי חיה ו/שלו אומעובדיה ו/ מי ו/או נגדגדה נאדם כלשהו, י די על, שתוגש שה, מכל עילה שהיאדרי

בגין פגיעה עקב ת בגין ולרבו/או לרכוש, וף אדם, לג לכל םגריש או נזקה לחב ,נהאוין כל תגה, במטעמ

ובת ם לב של חום; הפרה בתת אדלשון הרע; העלב הפרט )כלל פגיעה בפרטיות(; חדירה לתחום

ות אצהות הולרב ,וכד'ת זכויות יוצרים בכך, הפררותית וכל הקשור ספה בני, גדיבה סודיות והוצאת

י שבא ו מאו/ה וחילשה ו/או יו/או עובד מועצהה עתבת אם ד."ט עו"שייגרמו לה ושכהמשפטיות 

 יעה כנגדהלסלק את התב תיםנותן השירוא על יל, יהלע תוצאה מהאמורגרם כעמה על נזק, שנמט

וצאות ה לרבות אחרת סמכתת מוושר ו/או טשפמית די בי לע תהחובפסק לכל סכום שי לשלםו

ית בישא ריי השירותים נותן מאת ועצהמל לעיל אמורכ שיגיעל סכום כ .ורמכא כ"טשטיות ומשפ

 ך התשלום בפועל.עד תארי נותן השירותיםמ עצהמוי הע"ו ישתדרת מעק דה כחומוהצ

אה גישעקב  לה ומנזק שיגראו ה יעגפ ן כליבג מועצההשפה את וי ייהיה אחרא ן השירותיםנות .ד

 המקצועית.ובתו חוי למיבה נחהז וו/אל ו/או מחד עמו טים מהבאו/או  םתן השירותינוועית של צמק

מור כאשלנות ר וא/ו של שגיאות םיקרמ בים לגג לתחו ו/או מי מטעמו ותן השירותיםנ ריותו שלחא .ה

ע יבצ םהשירותי נותן, ילר לעהאמות יולכלע מלגרו מבלי .זהחותקופת הלאחר תום ר יתגלו שא לעיל

חר לה לאשנתגכלשהו  קוייל רוצונדה ית ו/או במאוילא כניתנו שוה מידב תפסים פעם נואת השירות

 ןרות ביהתקשום היס חרלאת אף ן, וזאישרי, בעקיפין או במםבלתצאה מקותכותים ורהשי מתן

פעם  רותיםהשילבצע את  םתיוירנותן השללאשר  מועצהב את הכדי לחייבור מאאין ב .דיםהצד

 פת.וסנ

כל  ו מחדלים שלאם ו/יעשמל בשגם  לחולעיל תט ורכמפ ירותיםהש נותןשל  , אחריותופקלמען הסר ס .ו

ה משנ ינבלק ם,, לרבות עובדיזה זהחוח ו מכחיבויותיהתע ומטעמו בביצ וו/אבשמו  ועלורם הפג

 ב."כיוו

 לתביעה כנגדשא יו נוומים אשר יהסכה הובבג יםן השירותנותתשלומים ל לעכברשאית  האת מועצהה .ז

ופי אלה באופן סביעות תנה בושית שראעד , ור בפרק זהו אובדן כאמק אבגין נז השירותים נותן

 .מועצההות רצון ביעלש טומוחל

 עלאו שו/ צהמועלגיעו ישר א ,וייצאו פכם, שכל סכום ו/סעיל, מוצהר בזה ומול רבאמולפגוע  ימבל .ח

או /ו םהשירותינותן י חדלי ו/או ממעשבגין צד ג',  "י ע עמחמת שתתב הםב תשאלה יהי המועצה

נותן ממנה לם ומים המגיעיכהסאית לקזז מרש מועצהתהיה ה"ד, וע ט"כשותיה וצאוקיו, כולל המועס

  .השירותים

סמכי מב טרומפכ ות,השיר בעת ממהותהנו שירותיםתן הנוגרוע מאחריות ל יבסעיף זה כד באמורן אי .ט

 .זכרמה
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  טוחבי .12

 ראש טוחית הבראופי דין, הו על ה ו/אוה זפי חוז על שירותיםנותן ה ת ואחריותייבותחמה עלי לגרומב .א

, 'ג חנספכף לחוזה זה ח המצורח הביטונספ וראותהתאם להבכל הפחות לן ינדדים הלו על הציחו

 .הימנו דנפרבלתי  חלקומהווה 

ם ע יחד הביטוח.א נושלכל  בסיסה םנהי', ג חפנסו הרת חוזה זסגים במטוח הנדרשכי תנאי הביר, הביו .ב

 ועץי לאישורפוף בכ אלו, יםאנתב וייםשינ רשאית לאשר די,הבלע עתהקול דשיפי  , עלצהמועזאת, ה

ויב יה מחיה שירותיםנותן ה, שהונוי כלשר שיאא תל מועצהכל שה, כי כריובהוד ע. המטעמוח הביט

 '.גפח סובנבעו בחוזה זה ח כפי שנקי הביטואנתל

        םדאח כו .13

ן ויסיני עלבבונו, עובדים מיומנים, חש תים, עלירון השתמ ךיק לצורעסייב להתחמ ותיםנותן השיר .א

 .  רותיםישבמתן הדע יו

תן מנהל את , אשר ימטעמול על חשבונו, מנה תים,לצורך מתן השירו להעסיקותים מתחייב נותן השיר .ב

ן נותמנהל ם למועצה )להלן: "יותהשיר רך מתןווה את איש הקשר לצוועצה ויההשירותים למ

 .עצהוהמ תאושר מראש על ידי רותיםהשינותן ל מנהזהותו של (. "השירותים

 הל.מנב של האש ובכתיעשה באישור מר נותן השירותיםמנהל י בזהותו של שינו לכ .ג

 בודההע תשעוך הלמבועצה ן לפניות המזמי יהיה נותן השירותיםהל השירותים מתחיייב כי מננותן  .ד

שגרתיות לצורך טיפול  לא בשעות הצורך יהיה זמין לעבודמידת הה זמין ביהין וכ ועצהמלות לובהמק

    .םירועות חשברים או בשבמ

היו עובדים ה יותים נשוא חוזה זהשיר גרת מתןבמס תן השירותיםנוקו על ידי ועסשידים כל העוב .ה

 רתצהי לע וראמעובדים ככל ה אתיחתים  ותיםרן השינותו כן, שראל. כמיב דעבום על פי דין לאירשה

 .דו"על ידי ע ות תעבורה(, שיאומת כדיןבירעט עמל) פליליותת דר הרשעובדבר הע

ת א יפצהי ום האישריושעובדיו ולות מנמהיחלטת לות מוי באחרייהא אחרא בלבד ותיםרהשיתן נו .ו

ת הפרו/או ה בה ו/או חבליה מגנאכתוצלהם נזק שיגרם  לן כיי השירות בגלקבמת ו/או א מועצהה

 .ותן השירותיםני מעובד דובע"י ע הים בדרך כלששנגר רחא זקו נו/אן ומא

 נותן השירותים עובדימ ובדעכל החלפת  עת,, בכל רותיםיהש ותןנוש מא רשאית לדרתה מועצהה .ז

זה חו הוראותל ו בהתאםדיתפק לא ימלא את שרא חר,בעובד א מועצהם עבור הירותיפק את השהמס

ם למתן מתאיתי לו בל האריי רשו/או א מועצהה יותנחניגוד להו בא/הדין ו תהוראול גודו/או בני זה

 מועצהש, כי היודג. שיהוילא ה זו לשלא אחר דרימתחייב למ םותישירותן הנזה, והחוא שורותים נשיה

 םרבטרם ולאשיונם ניסשירותם, ון כלבח יון,לראם דיעובת הא רשאית לזמן תהא המי מטעמאו /ו

 ים.תרוביצוע השי

י ו של מלתהשכ אוסיונו ו/ינ עלס סתבכרז בהמל נותן השירותיםה הצעתו של דה והוגשבמיי כיובהר,  .ח

משך על תקופת להעסיק עובד זה  נותן השירותים ביחימת אצלו, המועסק הווטרינרלרבות  ,בדיומעו

 .ידי המועצה ב עלש ובכתמראאם אושר אחרת  , אלאהחוזה

 סיון לפחותוכד בעל שלוש שנות נימתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יועסק על ידו ל נותן השירותים .ט

מטעם משרד  ן שירותי לכידת בעלי חיים או שהינו בעל תעודת סיום קורס ללכידת בעלי חייםבמת

  תים הווטרינריים.אושר על ידי השירווף אחר המהבריאות או המשרד להגנת הסביבה או ג
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ר א אחלכך, ולממהמשתמע כל  , עלשכר עובדיו תא ובונל חשע לשלם ייב לדאוגחמת נותן השירותים .י

רה על שמידין ביחס לי ההרחבה וכל ום, צוימים הקיבוציההסכ ת,נוודה, התקבוקי העל חכ הוראות

, (1987-תשמ"זנימום )שכר מי קחות וראועל הלרבות  ם,תחרוום ויאותרטיחותם, בב לע ם,תיהזכויו

 .1968 -שכ"ח(, תשולבמי )נוסח מואלה טוחהבי וק(, ח1958-שי"ח תת השכר )הנהג חוק

  ידבמעסי עובד יחיום קאי  .14

לויות יתר הפעיזה וכל  זהחותים לפי השירו עוביצו כי ההתקשרות ת,ורשואת מפבזם סכוצהר ומומ .א

 מועצהמעביד בין ה-דיחסי עובת רוצשב כיתחא וצרת ולי אינהזה  חוזהביב יחכמת ותיםנותן השיר של

 בזאת םסכומוזה,  זהוחב שנה כאמורמ ינבלקת בולר, ו מי מטעמוו אידעוב, השירותים נותן ביןל

 עצמאי. ספקזה הינו  חוזהל ל צדכוכי  נות חוזייםבלק דים הם יחסייחס בין הצדה כי ת,מפורשו

כל  פי ו, עלשל יםובדהע כלפימעביד כו יותיבוייוהתח ובותיוחל כ ראחא ב למליתחימ תיםנותן השירו .ב

נאים הת ובכל כרםת בשלשא אתלל זבכו, דיובל עועליו ועלים ים החוצוו צי,בויק וי אאיש וזהחדין, 

שה, דמי הבראה, תשלום פמי חויות , לרבחוזה פי עלפי דין או  ים להם הם זכאים עללייאוצהס

שים על נדרמים השלוהתכל ת אדים ד העובעב לשלםו שילהפר ב, וכן"יוכו יהנסנות פר, קלת גמלקופו

, פיצוייםות לקופ מס,ות הלטונלשמי, אולח יטובסד לרוע למוי לגומבל לרבות, הוזחי פעל דין או פי 

 ה, גמל וכיו"ב.סיפנ

ין לו ולא י אכת, פורשויר ומתחייב בזאת מהמצ נותן השירותים, האמור לעילות ליי לגרוע מכלמבל .ג

בות לר ,העצמוהי עבודה עם ביחס כרוךהן ייבר וענכל דל ותביעת שות אוריעמו דמטלמי  וא ולו היי

לקופות או ת רשו, הפיםילם סוציאנאיות ותכויוקדמת, זמ הודעהה, שפחו יטורים, דמיפיי פיצו

 ור מלא.יתוק וסילו כל דבר ועניין, כתבלווה, הזה מ חוזהל ימתו עתחי דומה, וכלקרנות וכ

 יןב, הודום יחסי העבשהי מתחכל שלוםה חובת תחל העצמוה על, כי דיןפסק ב ייקבע, וב הקרמ בכל .ד

, מועצהאת ה שירותיםה תןנווישפה ה , יפצבשינלוות, י לש יןובם ייליאל תנאים סוצש יןשל שכר, ב

מים מקבלת י 7תוך באת ן, וזבגין פסק הדי לשלמם מועצהיי שיהא על הצואה או פיצבגין כל עלות, הו

א הת צהמועבזאת, כי ה כםמוסן. דייבית כה ורי הצמדשרפבתוספת ה ,ונההראש המועצהת ישדר

 .לעיל וראמו כיחויב בא ושהם וכס כל יםותהשירנותן עה לורה המגיהתמזז מלק תשאיר

 ווחודי םרישו ,תיעוד .15

ביצע בכל יום בו ניתנו ת והפעולות שפורטו כל המשימומן משימות בו ינותן השירותים מתחייב לנהל יו .א

 השירותים.

נהל. לא או בא כוחו המוסמך ויימסר מדי יום עבודה למ ן השירותיםנותכל יום על ידי ומן ייחתם הי .ב

את נותן מו על פי ממצאיו ואלו יחייבו ל רשאי למלא את יומן העבודה בעצנהיה המיה ,עשה כן

, לא יגרע מהתחייבויות , כי מילוי או אי מילוי יומן העבודה על ידי המנהל כאמורהשירותים. יובהר

 ראות סעיף זה.נותן השירותים בהתאם להו

ירותים, אולם רישומים לביצוע הש ודה בקשרמן העבנותן השירותים רשאי לרשום את הערותיו ביו .ג

, אין ע מכל האמור לעילבלי לגרואם כן אישר אותם המנהל בכתב. מה אלא המועצייבו את אלו לא יח

אי לעיכוב ו/או  ה על ידי נותן השירותים משום צידוק כלשהו או סיבהאו הער/סתייגות ום הברישו

 וזה.אות החאו הוראי מילוי הוראות המנהל  עבודה כלשהי ו/אוביצוע 

 נהל ו/או מי מטעמו.ווח עם המת לעת בישיבות תדרוך, עדכון ודיענותן השירותים מתחייב להשתתף מ .ד

, בוצעו שירותים(שבוצעו )בחודש בו ביחס לשירותים יר למועצה דיווח חודשי נותן השירותים יעב .ה

 לחוזה. ספח ו'נם לטפסים המצורפים כבהתא
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נותן השירותים  כל עת.ורות על ביצוע השירותים בלערוך ביק המשרד רשאינותן השירותים כי ידוע ל .ו

 ך רלוונטי לעניין זה.מתחייב לשתף פעולה באופן מלא על נציגי המשרד ולמסור להם כל מידע או מסמ

 ו כאמור. ליקורת שתבוצע לדווח למועצה על כל בשירותים נותן העוד מתחייב 

 החוזת הפר .16

לות אחת מהפעו כללעשות  הלמנה או/ו הועצמהם ישאר ,זה החוזאות הוראה מהור נותן השירותים הפר 

 ת:  באוה 

זה  זהוע"פ ח רותיםשיה ןנות תתחייבויוהוי יללמוכבטחון לביצוע  צהועמה לנשנית תרבואת הע לממש .א

  .כהרההא קופתו/או ת פת החוזהובגין תק

 תוך ,הז חוזהע"פ  ועוביצב בחיי נותן השירותיםש שירותם את הי/ראחספק/ים ת צעושות באמלע .ב

 ת,נוספלתמורה י זכאשיהיה י מבל ,ותיםנותן השירנעשו ע"י ש תיםושירות וולבפע להבללא הגש ושימ

         כך.    בת וכווצאות הכרההל כב ותיםתן השירונאת  בולחיי

 זיםחוק החו זה לובכל כל דין "פזה ו/או ע חוזהע"פ  תרופהכל סעד או ע מרועיל כדי לגלר באמוין א .ג

שי שנגרם הנזק הממ את כללתבוע  מועצהה כותל זה זכלבו 1970 -תשל"א  ,ה(חוזת רהפ לשת ב)תרופו

 הפרה. מהה אקיפין כתוצעב ןרין והבמישיגרם לה הן או /ו הל

 ספציפיות אותרבהו טובפר, חוזהה תאוהור משאר עוגרל דיכ ויפסעי תתי על זה ףיסעב ןאי .ד

 רלמסו או/ו עצמהב חלקם או/ו תיםירושה עבצל, עיניה תאור לפי, עצהמוה רותלאפש תחסוהמתיי

 .השירותים נותן שבוןח על, אחר לאדם ןועיצב

 רותהפ .17

סכום הנזק ת את גבורשאי ל ועצההיה המת, נותן השירותיםמצד מקרה של הפרה של ההסכם בכל  .א

 שירותיםנותן הל קיזוז מסכומים להם יהיה או בדרך ש הות שבידרבל חילוט העפן ש, באושנגרם לה

 .הבלעדי הפי שיקול דעת, על מועצהזכאי מה

 וזהסיום ח .18

 החוזה פרתשלא בשל ה סיום

או /החוזה ו אתבטל א, לישהל סיבה כמו י,לעדבהה ל דעתקושי ד תהא רשאית, על פילבב המועצה .א

ת או ושרתקההופת קחילת ת, לפני מועד תהקו חלאולה כה, זחורות לפי הההתקשת הפסיק אל

ימים  30דמת של ה, וזאת בהודעה מוקההארכפות קומתה איז הלךבמ רות אוקשהתבמהלך תקופת ה

 "(.זהוהח םהודעת סיו"לן: )לה

ההתקשרות ו/או  פסקתהוזה ו/או חה ולי ביטכ לתי חוזר,ב פןבאוב ייחיר ומתמצה נותן השירותים .ב

זכות  ספות, הנהוה נכארפות התקוות לשרתקופת ההתק כתי הארא אוו/ קשרותההת תופקת תקפסה

 יההי ר וכןחוז לתיאופן בתר בזאת בם האמורים הוא מווהמקרית איזה מרוקבי וכ ,מועצהל תניהמוק

למשך כל ותים ו למתן שירתכומבר הסתדבבות טענה רל כך, שלב הל טעננוע ומושתק מלטעון כמ

 קן( ובפרטחלו א לן)כו הרכת ההאובמהלך תקופ םתישירו ןלמתו תתמכוו הסאו/שרות התקהתקופת 

 .יתכנותםם הבקשר ע עם השירותים ו/אובקשר  נותן השירותיםיע שקה תןאו נן השקעותיינטענות שע

נותן  הי, יהן השירותיםנות ותיו שלבוייהתחי רתהפמה תוצא, שלא כביטול החוזה את מועצההה שדר .ג

, ע בפועלביצ םתם אוירותיהשין גב והמגיעה ל תמורהאת ה ך ורקא עצהמומה בללקזכאי  השירותים

ה זחוביטול ההיה בכי לא יבהר, חוזה. מוול היטן בוגמור בגימלא , סופי עדזאת כסד, ומוע תועד לאו

ל יתר כ לביצוע ותיםנותן השיר תריואחמ ערוו/או כדי לגת וספות נריחכל א מועצהל היל עדי להטבכ

ענה ט לטעון כלממושתק וע ונמ כן יהיהות בזאתר מוו נותן השירותיםו ,זה זהפי חול ע ותייבויויתחה
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ים מכל מין וספנ יפושיו/או שלום ו תו/א וייצפזכאי לכל יהיה  לאג שהם וכן ן וסול מיכמ או תביעה/ו

  לכך. בקשרם שהוסוג 

 החוזה הפרת ם בגיןיוס

וזה ח הביארשאית ל בלבד תהא ועצהמ, הללעי ..ג18 -א .18פים בסעיאמור הת יולללפגוע מכ מבלי .ד

נותן ל בלבד שנתןית, ויסוד הה שאיננפרה החוזה, את יםותן השירותנ בו הפרמקרה כל ומו בסיל

 ר.ומהתקופה כאך תו ,פרההן את היקלא ת נותן השירותיםום וי 14 של תמוקדמדעה הו השירותים

מן  תראחד או יות , בקרוהז חוזה ין אוכל ד תואהור ל פיע מועצהרת של האח תומכל  זכ ועלגר מבלי .ה

 ה:ז תר, חוזהללאל, ת לבטרשאי מועצההא התם, רים הבאיהמק

כונס נכסים וי ינלמ אוהליכים ו/את הקפו/או ל פירוקלה בקש נותן השירותיםגד וגשה כנה .1

קרה שבקשה כאמור מל בוהכו יןלפי העניי מנז מפרק נוי מפרק אומיו לו/א עוו קבאזמני 

 ה. תשמועד הגמ יום 30ך ותלה בטבו לא

הליך  וגדח נפתשנכל או פשיטת רגנגדו בקשת או שהוגשה  גלפושט ר םותין השירנותכש .2

לם או כסיו כובי נגיד לגל תאש הקרמאו ב םנכסי סכינו וצ כשניתן נגדוו לפועל אצאה הו

ן תנילפרוק או  השה נגדו בקשגו שהוון אמרצ וקפיר חלטה עללה על ידו הבקנת ,לקםח

פנה  ם, או שהואכולם או חלקו עם נושי רדואו סי הרהגיע לפשאו שהוא  קורפי ו צודגנ

( שסח חדוות )נרת החבדקואתם בהתאם לפ ען הסדרה למה או פשרכארבל ק עןמשיו ללנו

 . 1983 –"ג שמת

בי כלשהי לג הולפעאו בוצעה  קצתולו או מכו ,שירותיםה ותןנוש ל על רכטל עיקוהו .3

 ם או חלקם(,ולתים )כורימתן השת מבעדו א וענמל עלולו ע אהמונ אופןב, רוהרכוש כאמ

 נקיטתם.  עדוממים ימ 30ך ובתאמור לא בוטלו העיקולים כו

ע ביצובה משנ ספקו מעסיק ר אלאחתו, קצמו או כול חוזההסב את מ נותן השירותיםכש .4

 מראש. תב ובכ ועצהמא הסכמת הלל הוזחח הכייבויותיו מתחה

  .הלנהמ לתו שדע, לחוזהע הומביצסתלק מ יםתרונותן השיכש .5

, או כשהוא מפסיק או חלקם םישותים המבוקירהשאת  קפמס ואינ השירותים נותןכש .6

 הלנהמ ע"ישר ע ואוקבשנ מניםזח הלו פיל קםספמו ינאו שהוא אתם ספקא הלךמ את

 צבבק תיםשירובאספקת המשיך לה ואל הל להתחימהמנבכתב ה ית להוראצימו אינו

 פרו אחת אוו העממטאו מי /ו רותיםהשי נותן, או כאשר ניםמהזו לפי לוח ו/א שהדרו

על ראה תו הקיבלשאחר לולא תיקנו את ההפרה  חוזהרות בות האמווייבחיר מההתתוי

ו/או  םרותיותן השינבנהל התרה המר שאו כא ,תראהבהקב נהל תוך הזמן שננהמ אתמכך 

קט נ אלשביעות רצונו והוא ל ינותן, אקצמ אוכולן  ו,צע על ידוהמבכי השירות  מטעמו מי

 . ירותהש רנאותים לשיפודים עצ זו ראההת תבלעם קמייד 

  .החוזה ביצועבן ודזב לשמתר םירותינותן הששהמנהל הוכחות להנחת דעתו כשיש בידי  .7

תן או חר בשמו, נא דםו אא השירותיםותן נש עתה,ת דהנחל ותחוכה המועצבידי ה כשיש .8

 ל דברכוזה או בקשה לח שהילכ נאהטובת ה ן אודורווחד, מענק ש והלשדם כלאהציע 

 חוזה. וע הציהכרוך בב

או ר ו/ביס ןתוך זמ שותיולדרי הל ולא נענהמנה ראותוהאינו ממלא את  השירותים תןנו .9

  וראה. ההתן וי נע"ך לכ ענקבזמן שך התו

י ו/או נגד מ תיםהשירו תןנויליים נגד ים פלו הליכננקט ית אולפלי הירקנפתחה חאם  .10

 יו. למנה או/ו י מניותיומבעל
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ה אינה ז חוזהעם חתימת  תנה בקשרינש ותן השירותיםנכלשהי של רר כי הצהרה בהת .11

י דכ ה בהל היהמנהותית אשר לדעת הבדה מעו להיג אל םירותינותן הששנכונה, או 

 . יםותן השירותנעם ת תקשרוהעל שפיע לה

סגרת במ םמדוייקים תונים שאיננאו /צהרה וה צהמועלר מס נותן השירותיםתברר כי ה .12

 ידו. תפק

 - 7, 3 ות:ייסודכהוראות אים הנחשבים חוזה הבה יפיעסמ יףפר סעה השירותיםנותן כש .13

15 ,19. 

ת רשאי ה,ף זיסע אותראם להוהתה בוזהח תא המועצה הטלזה, בי הזהוראות חו ארשמ ערוי לגמבל .ו

שיתוף ים בירותהש עצולהמשיך את בי דין, י כלעל פ הלות קנהמו ותרוע מיתר הזכויג, מבלי למועצהה

 הבלעדי. דעתה ל פי שיקועל  רחאם ורג ם כלפעולה ע

 זה האות חוזהורל בהתאם מועצהמדת לעוהת אחרת כומכל זזה לא יגרע וחיטול הבמובהר בזאת, כי  .ז

  דין. אות כלרתאם להובה אוו/

 זהחוהוקנו לה בשיות מהזכולשהי כ ותבזכאו , כלשהי מהסמכויות בסמכות מועצהה ההשתמש .ח

נותן ללא יהיו , לו או מקצתו, כועואת ביצו סיקהפהאו , תומקצ , כולו אווזהחאת הלה ביטו

ל ולכגרמו לו שנם סדיו הפא/קים וזנ ןל דרישה אחרת בגיכ ואו/תביעות ו/או ות נעכל ט השירותים

    טין.  מוניה בעפגי

 וניגוד עניינים תיוודס .19

של  היינבענ ואלי דע שיגיעמי כל לשהוג' כ לצד ותא לגללודיות וור בסלשממתחייב  תיםהשירו תןנו .א

ות בהתחיי חוסנ ום עליחת נותן השירותיםובמהלך מתן השירותים. ות רקשהתה במהלך ,מועצהה

 .הז הוזחל 'דנספח כף רובנוסח המצ סודיותת לשמיר

 וידאג נספח ה'כזה  כםהסלהמצורף וסח בנ ניםייתצהיר היעדר ניגוד ענעל יחתום נותן השירותים  .ב

 .היר בנוסח האמורתצ על ם במתן השירותיםסקיעובדיו המועצוות תים כל להח

 תשונו .20

לפי החוזה יו לעת לוטת המבוחייתכל ה לא ביצע, וכן אולבצע וההתחייב  השירותים נותןשכל פעולה  .א
 ונו,חשב עלו ום במקומעשותלו תיותחחר א ירותיםנותן השים לש מועצהשאית הר -ה מילא א לאוהו

תוך תיו ייבויותחלא את הו לממנמ הל, והדורשתנל ידי המע בכתבדעה וכן ה ינאליו לפחה לנשובלבד ש
בהתאם  מועצהל הה שותיימזכו ף זה כדי לגרועיעאמור בסב כי אין ,מובהר. ודעהבהבע שנק ןהזמ

 דין. לכל זה ובהתאם חוזהל

זה חועל פי  כויותיוזאו  ויובותאת חשלישי לצד להמחות  אוביר להעב, הסלשאי ו ראינ השירותים תןנו .ב
  . ובכתבמראש  ,צהמוער הבאישו ן או חלקן, אלאולכ ,הז

ו פי על נאהו כל טובת הא ,וה, כולו או מקצתהחוז אתביר הע השירותיםנותן  יכ ,ועצהמרר להתב .ג
ן נותול וזהחה אתבטל ל יתרשא מועצהה תהא -מראש ו בכתב מועצהה הסכמת תקבלא ללאחר ל

 ך.בשל כ מועצהנגד ה ואל סוג שהה מכעבית ו/אוה טענ כללא תהא  השירותים

ת )בין בבת אח, ויותיוכזמו תיו ו/אוממניה לעומ 25%ר יעבי לאכי  תן השירותיםנויב ימתחלל זה בכ .ד
 .המועצתב של הכבש וור מראאיש לא לאחר שקיבלא (ובין בחלקים

 שירותיםנותן הל , עהרסבבורות יה נסחמניותש בוריתצי רהחבהינו  יםנותן השירותבמקרה בו 
ודע מיד כשייזאת מור, כא רהוכן על כוונה להעבויות זכו ות ו/אעל העברת מני בכתב ועצהמל להודיע

  ת.ול את ההתקשרהזכות לבט עמודת מועצהברה ולהע עת ביצועב דב, מיושלעשות כן וכן ונה כועל 

 ה זה. זחושור להק לכיזוז, בו קו/א ןכבויעות על זכ ורשתזאת מפב רמוות רותיםנותן השי .ה
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ת , מארותיםן השינותגיעו ליאו ש ,םים המגיעימהכספ ו/או לקזזכות רשאית לנ האת מועצהה .ו
למם של ו תחויב,אדרש שר, תיא כומיםסה כל ניין, אתר ועדבל ו/או בגין כים רחא גופים/ מועצהה

יגיעו אשר פוי שי ואי ו/ופיצו ו/א סכום זה ו/או כלהחו סעיפימו שהכל ת סעיףריום או הפק יעקב א
ג'  "י צדעבע תשת תלשאת בהם מחמ ועצהמשעל האו /זה ו חוזהבהתאם ל ן השירותיםותנמ מועצהל

וי ו כל העשו/או מטעמ ימ וא/וו מועסקיו ו/או דיאו עוב/ו נותן השירותיםאו מחדלי  /ומעשי  בגין
 גורע ינוה אזר בסעיף אמוההוא. ש רקווזה או מח כחמ ותיםירנותן השאת מ מועצהל עיהגל
חילוט  לרבות ך אחרתל דרדיה בכולמו על יפים ששת הכסרהחזלתבוע את  עצהמול השיה תויוזכמ

  .הביד דקיהפש בותרהע

 יה על פלת י המוקנישהכלכות ז עלתפו מהה ו/אמועצה של להנעות מפעומימחדל או ה ואשום ויתור  .ז
גות או נהת התממח קהשתו אעות ו/ניה מדוצרות כנגהי ובדותכע חשבן, לא תדי לל פי כע או/וזה זה וח

כותה זל ע מועצהה כן ויתרהף אלא אם תוקל כ , ולא יהא להתיםותן השירונה עם ביחסי חרתבדרך א
 . בכתב ובמפורש

רה במקין ד כל פ"עלהם  פה המגיעיםורתו/או  דעל סהצדדים לכ ויותזכוע מכדי לגריל עין באמור לא .ח
 רותיםנותן השית מצד תביעוו א/וות ישו/או דר ותו כל טענשמעילא  מור,הא אף עלזה. ת החול הפרש
  דדים.הצות בין ם ההתקשרסיוועד ממשנים ה זה, בחלוף שלוש וזחקשר לב

 חוזהלד צ ם, וכיידהצדוסכם בין וא הממל אתת פויו, משקחל נספ, עזה החוזאות כי הור ,בזה םמוסכ .ט
 וזה.י חתימת החלפנל, כלם בא, עשותחייבויות שנוה ם, הבטחותיבמצגר שוק יהיהלא 

  ותדעהו .21

 :  ים הם הצדדבת ותכ

  1ל הרצ' רח – דימה צורןת קמיעצה מקומו

 __________________________________  - םהשירותי נותן

ום שעות מי 72ען הנמ "יתקבל עילו נאב כשחיי יל,מענו דלעי לפנהו שמם ליהצדדישלח ע"י ש תבמכ לכ

 . םדואר רשו ו כדברמשלוח

 : חתוםהעל  אוב ולראיה
 
 

 

 ותיםירנותן השת ימחת                   מועצהה רגזב                  מועצההראש             
 
 

ח.פ. ./ת.ז ____________________________ :נותן השירותיםשם 
 __________________________ 

 
 _______________________: ___.ז.ת_ __________________מה: שם : _תיה החמורש תועבאמצ

 
 _______________________________טלפון: פלא'/ _____________________________ בת:ותכ

 

 ___________________________________________________ל: _________"דוא בתכתו
 
  ____   ____ך __ריאת
 

___________________________ פקידו_ ת____________________ וכחותו של בנחתם זה נוחה
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 נספח א'     
 רותיםשיה מפרט

 :את ביצוע הפעולות הבאותהיתר, בין ם לילוותים כירהשא. 

 ;על פי דרישת המועצה םבמקום הימצא לכידתם של חתולי רחוב .1

 ל;דיקה כללית של החתוביצוע ב .2

 ן וקיטום קצה האוזן;לפי העניי ולהחת ביצוע סירוס או עיקור .3

 ביצוע טיפול רפואי אמבולטורי לפי הצורך; .4

 ילוע וזריקת אנטיביוטיקה;ת .5

 עצה;ביצוע חיסון נגד כלבת, בתרכיב אשר יסופק על ידי המו .6

 -רית לצורך החלמה ל חמקום ממנו נאסף, בכפוף לפרק זמן מינימאלי של אשפוז במרפאה וטרינהחזרת החתו .7
 .ונה שעות, בהתאם לאופן ההרדמה ומצב החתולארבעים ושמד עשרים וארבע ע

שטיפה  ריםעל נותן השירותים לוודא כי כלובי החתולים נקיים ועובכב נקי וממוזג. הובלת החתולים תעשה בר .8
 הובלה להובלה.ן בי

 להחזירו לנקודה בה נאסף.ניתן קום איסופו של כל חתול על מנת שיהיה מן את מעל נותן השירותים לס .9

 :, את הציוד והכלים המפורטים להלן, בין היתרמשך כל תקופת החוזהיספק  םרותיהשי נותן. ב

 .להלןמרפאה וטרינרית העומדת בכל התנאים המפורטים  .1

 ציוד ותרופות לביצוע העיקור והסירוס. .2

 כלובי החסנה. .3

 .נהלידי המל גים וסמלים על פי דוגמא שתימסר עדי ייצוג לעובדי הזוכה ו/או מי מטעמו, כולל תמ .4

 

 תנאי המרפאה הוטרינרית

 כללי

 מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין. .1

לקבל עזרה בעת ם בו ניתן יהיה המרפאה וכן טלפון לשעת חירו פעילותיש ליידע את הלקוחות בדבר שעות  .2

 הצורך.

 רגולטורי שיחייב את הרשות המקומית יחייב את הקבלן על חשבונו המלא. כל שינוי .3

  ניתוח /בקרהחדר 

 ם חמים/קרים.וברז עם מי רכיו .1

 ניקוי ולחיטוי.שולחן בדיקה קל ל .2

 מספיק שולחן אחד(., ה מתכוונן )במידה וחדר הבדיקה והניתוח משולביםשולחן ניתוחים בעל גוב .3

 חום או מנורת בדיקה. : סטטוסקופ, מדי בדיקה, כגוןעזר .4

 משקל. .5
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 ציוד ואביזרים לדיגום דם. .6

 מכונת גילוח חשמלית. .7

 ר.קרמ .8

 ם.יתוח ותאורת חירומנורת נ .9

 ה במקרה של אפנאה )לפחות אמבו(.עים להזרמת חמצן לבעלי החיים ולהנשממקור חמצן ואמצ .10

 ציוד להרדמת בעלי חיים. .11

חשב כציוד ופ וושט ייולס אוקסימטר, סטטוסקהרדמה והתאוששות )מוניטור לב ו/או פציוד ניטור בזמן  .12
 מינימאלי לניטור(.

 וע ניתוח עיקור וסירוס.ביצהייעודי ל גיכירוכל המכשור ה .13

 אוטוקלב. .14

 החיים בעת הניתוח.אמעצים לחימום בעלי  .15
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 ב'ספח נ

      

 הקיום החוזל איתערבות בנק
   _/___/_ך __תארי                                                                 

 וד לכב
  רןוצימה מקומית קד מועצה

 
 

 נ.,.גא.
 'ת מסת בנקאיוערב:  וןהנד

 

ל ולכ םוכעד לס ואכום שהל סיכם לתשלום כפבזה כל נו ערביםא ("שמבקה"לן _ )לה___________ תשעל פי בק
מילוי חת להבטתדרשו ש "(ערבותסכום ה" :הלןל) (םשים חדישקל אלף עשרים ושבעבמילים: ) ₪_27,000של 

ולי רחוב  , עיקור, סירוס וחיסון חתללכידה 05/21' מס ומביפ כרזמ וחמכ חוזהעם שר קבהמבקש  ותוייבחיתה
  .("זרהמכ"ן: )להל עבור המועצה המקומית קדימה צורן

 
כל  וטיקה אטיססטהלשכה המרכזית ל על ידי רסםפתשמ יפכרכן צמחירים להלמדד ה צמוד רבות יהיעה סכום

 . ( "המדד" :ןלהל) הקומוא במאחר שיב רשמי דמוס
 
  .ת למכרזעוצהת הגשהאחרון ל דבמוע הידועחרון האערבות זו הינו המדד יין ענל סיהבסדד מ
 
  זו. תובי ערפ ודם לקבלת דרישתכם עלאחרונה קלם שפורס דדמה או יהת זערבו לענייןש החד דדמה

 
פת תוסב ת,ובערם העד לסכו כוםסכל  ות זה,ברתב עכ זרתהח ףלחם שלם לכנ אנו, הראשונה תכםדרישי פל

ילה תחלום תשהאת  ים לדרושיביחו שתהיתכם ובלי דריש להוכיח את מבלי להטיל עליכם חובהדה, צמשי ההפר
  קש.המב תמא

 
 __________תנ___ש__יום ________לחודש___וקף עד לתב ו תהיהז תבורע
  .תטלה ומבוטלתאריך זה תהיה ב לאחרו
 
 א.שהיה ורצה בכל או להעברבה ת להסינה ניתנזו א תרבוע

 

,רבבוד בכ  

 ע"מב _____ק_____בנ                         

 נהשו בותרל נוסח עקבתיא ל :ההער
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 'גפח נס

 טוחאחריות ובי
 

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן ללכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב -וטרינר  –אחריות וביטוח 
 

ספח זה משמעותו : המועצה המקומית קדימה צורן ו/או תאגידים המזמין לעניין סעיפי האחריות והביטוח בנ
עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מפעל 

 הפיס

 
ם שהוא הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גור .1

במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המועצה בגין כל נזק ו/או 
הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למועצה ו/או לצד שלישי עקב כך. הקבלן יוציא על חשבונו פוליסת 

 ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.
 

 ו עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור לעיל.ו/א המועצההקבלן פוטר את  .2
 

ידרש המועצה לשלם י, ישפה הקבלן את המועצה בגין כל הוצאה או תשלום שלעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3
קשר ליחסי בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי הקבלן  ו/או עקב טענה ב

 מעביד עם המועצה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.-עובד
 

ם שיגיע למתכנן / והמועצה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכ .4
תהא מפקח ממנה, וכן תהא המועצה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המועצה 

 צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.
 

את לכל הפחות להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הקבלן ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  .5
 הסכם זה, והוא יישא בעלותם וכן לנקוב בבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם ההביטוחים הנחוצים לצורך 

 במקרה נזק.השתתפויות עצמיות  ישלם
 

ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של המועצה  7תוך  למועצההקבלן ימציא  .6
 14הקבלן יחזור וימציא את אישור קיו הביטוחים האמור, לכל הפחות  .ואינו מסויג כשהוא חתום על ידי מבטחיו

 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.
 

ודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, יתאיין הסכם זה, הקבלן מ
 על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.

 
את פוליסת הביטוח ואת גם , לפי דרישתה הראשונה, למועצהבקש זאת המועצה יהיה הקבלן חייב להמציא תאם  .7

 קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.
 

הקבלן מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה  .8
( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום הקבלן ת)אך לא חייב תהיה המועצה רשאיתהמלא, אם לא יעשה כן 

 מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה למתכנן / מפקח.  20%תקורה מוסכמת בשיעור של , בתוספת ולנכותם
 

ים למועצה כנגד הקבלן על פי נאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק .9
 ו לפי הסכם זה.ואין בהם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותי או להגביל את אחריותו  ההסכם ועל פי כל דין,

 
 .הכיסוי הבטוחי הנדרש בגין הפעילות נשואת הסכם זה הינו כדלקמן : 10

ו/או תנאי    01/2018ו/או תנאי הראל למקצועות ההנדסה  2018תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי שפי ב.ר   

 .0182ו/או נספח כלל למקצועות ההנדסה ינואר    2013מנורה מבטחים לעמותת האדריכלים העצמאיים 

 

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב מהות העבודות : 
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 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 

 
 
  :  אחריות מקצועיתביטוח  .1
 

- )אך לא פחות מ למקרה ולתקופת ביטוח שנתיתש"ח  1,000,000.- של  ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 
בגין , והבאים מטעמו בגין עיסוקו כמפורט מעלה , המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח₪ (  14,000,000.

המזמינה שהיא, לרבות  פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטיתהפסד כספי ו/או 
 הנובעת מרשלנות מקצועית.ו
 
 

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

המזמין ו/או חברות שלובות ו/או חברות בנות בכל של  ואת שמכ"מבוטחים נוספים" המבוטח יכלול שם  .1.1
 דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן בגין אחריותם הנובעים ממעשי ומחדלי המבוטח והבאים מטעמו 

ן ההתקשרות אך לא תביעת הקבלן כנגד המזמין בגי הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2
 .נשואת אישור זה

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את  .1.3
 כנגד אותה חבות.המזמין 

, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי הפוליסה או הקבלןהפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של  .1.4
ובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי  להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זומין המזשל  ובהתניותיה, לא יפגע בזכות

 . הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה

יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את  180מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו .1.5
ה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליס

 הקבלן.לפוליסה הקיימת ע"י 

 .יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה 60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .1.6
 

   ביטוח צד שלישי: .2
 

₪ (לאירוע    1,000,000ש"ח   )אך לא פחות מ   1,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 
 ולתקופת הבטוח.

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד  .2.1
 שלישי.

ל ובתנאי כי יש חבות שכל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  .2.2
 המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה 3.12בסעיף  .2.3
 ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

 סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. .2.4

 .כנגד המזמין לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי הפוליסה תכלול כיסוי .2.5

ולמעט כלפי מי שגרם  המזמיןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.6
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהלנזק בזדון, 
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  ביטוח חבות מעבידים: .3

 
 

המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני
 ( לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.  ₪20,000,000    )אך לא פחות מ   20,000,000.-אחריות שלא של  

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

 
 .למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו  ובגין אחריות ףוטח נוסהמזמין כמב הפוליסה תורחב לכסות את  3.2

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  .3.3

 ". כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
 
 

  המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.כות השיבוב כנגד . הפוליסה תכלול סעיף ויתור על ז3.4
  

 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4
 

 כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .4.1
 

לל גם את המזמין, הכיסוי בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כו .4.2
עובדיו, נבחריו, המפקח ) למעט אחריותו המקצועית ( , קבלנים וקבלני משנה של הקבלן כמבוטחים נוספים 

 הנובעת מאחריותם השילוחית והשיורית למעשי או מחדלי הקבלן ו/או מי מעובדיו והבאים מטעמו.

ים בכפוף לקבלת הודעה במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוח  .4.3
הודיע המזמין על הבקשה להארכה, יחוב הוא בגין הפרמיות הנדרשות, אלא אם שילם וגם או המזמין. מהקבלן 

שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום,  ולמזמין על כוונת הודיע המבטח  .המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה
 60למזמין העבודה אופציה צד צדדית לדרוש הארכה של עד , תהייה יום לפני כניסת הביטול)שלושים(  30לפחות 

 . יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד התחייבות המזמין לתלום הפרמיה היחסית שנדרשת לתקופה זו

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא   .4.4
 )שישים( יום מראש. 60ודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות ח למזמין האם כן שלח המבט

למעט  –בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   .4.5
אש, המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ:  – תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום  אדים, גז, שיטפון, בהלה, התפוצצות,
, אבדן מסמכים הוצאת דיבה ולשון הרעתאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, 

 ומידע אך לא מסמכים כספיים.

זה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החו  .4.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמין זיקה אליו , או הקשור SUBROGATIONזכותו לתחלוף )

 לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין מחמת אי  כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר עם החוזה,  .4.7
מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר 

 כמנכ"ל המזמין, גזבר המזמין או האחראי על הביטוח כמזמין.

עה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה, המפקי  .4.8
כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין. כל הביטוחים 

"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא הפיצוי  והאמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הינ
חי המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבט

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
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הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות   .4.9
 במידה ותחולנה.

וליסות המצויינות לעיל, עד מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפ .4.10
כמו כן תחולנה חובות "המבוטח" על הקבלן/אדריכל בלבד, על פי כמה שלא תוקנו על פי האמור באישור זה. 

 תנאי והתניות הפוליסה.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .4.11
 . יעור חלקי לקרות מקרה הבטוחכאשר רשלנות רבתי תרמה בש

 
הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור  

 פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו
 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן  שם הקבלן  תאריך
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 נספח ד'

 

 ודבכל
 ןית קדימה צורמקומועצה מ

 

 ות שמירת סודיל ותכתב התחייב
 

לן: לה) מה צורןקדיקומית מהמועצה הר ומתחייב כלפי הי___________(, מצ פ)ח"____ ________ אני הח"מ,
 דלקמן:(, כ"מועצהה"

   - צידם כדלהלןבת שם המשמעוהבאי למונחיםא תהזה,  ייבותחהת ם בכתבקובכל מ - הגדרות .1

, וןרעית כל בו, לרשהומידע כלו , וכל חומר אזכרמ חוזה,חוות דעת, מסמך, נתון,  ל ידיעה,כ - "מידע"
סקר, רשימה של קה, ה, בדיול, פעריטשת, וטרט, שתיתוח, שיטה, תוכניפ , תגלית, שכלול, תהליך,פטנט

 י, עסקי,ועקצמידע טכני, ם, ידע או מיאחרניים או ם, טכביצועיי, יםפעוליים, תיכספו"חות ד וחות,לק
ר, יושג, ויהיה בידי , יימסשףייחגלה, יתתח, יפויתגבש, , פה, שייווצר בעל ןב וביר, בין בכתפיננסי או אח

ע דעל מידע המסתמך , כל מיכןעמו, ואו מי מט ויחושל, דיובעו ,נותן השירותים, בשליטת נותן השירותים
תק, שכפול או הע כן כלי, והו בדרך כלשא אופן ו, בכלאו נובע ממנ מורכאע ידבמימוש שה שעו כאמור,

 .אמורם של מידע כולצי

לבין  מועצהה יןשבתקשרות נשוא החוזה ביצוע ההאו ל מועצהדע הקשור לכל מי - "המועצל הע עמיד"
 (."הוזהחהלן: ")ל נומי נפרד מחלק בלתהווה ו כנספח ומורף אלימצבות זה ייחתה בתשכ השירותיםותן נ

שה יג הבלעדי, ה, לפי שיקול דעתבתביו, מראש ובכלג הראיש מועצההאו גוף, ש םדכל א -" ושרגורם מא"
 סודיותו.ה על , לאחר שהתחייב לשמירועצהמדע על המיל

 זה.תחייבות ב האי כתעליו כל תנויחולו  המועצל העדי שלבה השכווכר דיע סוייחשב למיד עצהמודע על ההמי .2
 ירותיםשהנותן וש שהוא, וימכל ש אמור,השות במידע לע תאיהיה רשת הלבד מועצההה, וזהחיום אחר סל

 גין כך.ב טענהאו ות כל זכ מוותר על

נותן  ותיבוייום התחירך קא לצואל, ממנו ו או בכל חלק, כולמועצהעשות כל שימוש במידע על הלא ל .3
לפי ו במידת הצורךא אל מועצהה על דעאת המים לצלק, לא לשכפל, לא להעתיזה. לא והחעל פי  יםהשירות

 זה. תותחייבלות כתב הובכפוף למגב ,העניין

 מיםלגור מנו, להגביל את הגישה למידע האמורו כל חלק מלו א, כוצהמועהעל את המידע לשמור בסוד  .4
י ליד רהגעת המידע האמו מניעתנדרשים לה ת מרביתוריזהו רהיתי פדהי הקוט באמצענקולמאושרים בלבד 

 ובדנו.א אוחתתו ערכו, השבתוכנו או ב - ידע האמורבמניעת פגיעה מולר גוף אח או םאד כל

ו גוף אחר, ם אכל אדאו ליתן, בכל אופן או דרך שהם, ל סור, לחשוף, למעבירלהות, לגל, להפיץ, לא לפרסם .5
 ממנו.כל חלק  או, כולו צהמועה עלידע המ , אתרם מאושרגוט למע

להותיר בחזקת , מבלי רותיםינותן השקת חזהמצוי בעצה מוהל ע מידעהאת  מועצהל להשיבעם סיום החוזה,  .6
 מהם. ולשכפ או תק, צילוםהע כל השירותים ןתנו

ו ב עד למועד תוקףב שארנהיהן ת, ומועצהכלפי החייבות זה הינן על פי כתב הת נותן השירותים יבויותחיהת .7
או יל עדל ן השירותיםנות ייבויותחהת הפרתן שלצאה מתולא כת הכלל, שלחלנ המועצהע על שה המידיעי

 האת הסכמתמו י מטעמלאו  תיםותן השירונל מועצההניק עת ואו עד למועד שב ,וותלנרשאה מצכתו
על  זה ייבותכתב התח יחולכן לא  .ימושלעשות בו כל ש או מועצהעל האת המידע  המפורשת בכתב לגלות

ו/או  ;מועצהפי הכלירת סודיות שמיבות לתחיהפר ה אלש שיליד שצמ נותן השירותיםדיעת גיע לישהע מיד
 מועצהאת היעדכן  ותן השירותיםנובלבד ש, סמכתמו ת רשותרישכל דין ו/או לד יפש לדרנ ר גילויואש ידעמ

ת הרשו שתם דרימצוצל או לטובילפעול ל ועצהמר לויאפש, וכזה על כל דריש די,ופן מיימראש ובכתב, בא
 השירותיםנותן שר דע אישר; ו/או מאפכל הצומצם כמ יחשף יהיהישע מידה יקףרה, המורה. בכל מקהא

 .זה תיבוהתחי לחתימתו על כתב קודם ותורשיה בהא תב, כי הוות בכאיראמצעות ב ח,וכיה
 

 :ולראיה באנו על החתום
______________________ 

 השירותים ותן  נ
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 'נספח ה
 ר ניגוד ענייניםהיעדתצהיר בדבר 

 לכבוד
 ימה צורןקד מקומיתה מועצ

 
ת א לומר ייכי על ,לאחר שהוזהרתי, ____מס' ___________ת.ז  ת/נושא ________,________ י הח"מאנ

 דלקמן:כ ,בזה בכתבומתחייב  ה/ק, מצהירלעונשים הקבועים בחו ה/אהיה צפוי ,וכי אם לא אעשה כן ,האמת

קי או עס ,ענייניםמשום ניגוד  "(,הסכםה: ")להלןלביני  מועצהשבין ה כםהסההשירותים נשוא אין במתן  .1
או של  הסכםירותים על פי ההשצוע בביגורם אחר מטעמי שייקח חלק  או שלי יד מעובדשל עובאו  ילאישי, ש

 שלי.  1קרוב

ביניהם, לבין יה ניגוד עניינים כך שלא יה ועצהלמואבצע את השירותים  הסכםעל פי האבצע את התחייבויותיי  .2
נע לי כי עליי להימשלי, וידוע  י או לקוח אחריין אישי שלרת שלי או ענאח או משרה ר שליתפקיד אח

 ש לניגוד עניינים, ולו למראית עין.חשוצר היומלהימצא במצב שבו עלול ל

גוד עניינים חשש לקיומו של ני דלעיל, וכי קיים בעובדות המהוות בסיס להצהרותיי אם יתברר לי, כי חל שינוי .3
קרוב  או של הסכםפי ה השירותים על קח חלק בביצוער מטעמי שייו של גורם אחא ,יימעובד עובד שלאו  ישל

 דיחוי.א , ללעצהומשלי, אודיע על כך ל

עלי ניגודי עניינים, יינים מוטלת עלי, וכי כדי לאתר ידוע לי, כי האחריות להימנע מלהימצא במצב של ניגוד ענ .4
עניינים ם חשש לניגוד אלה האם קייום לבירור השלתרבו כדי  י שישכל מידע רלוונט מועצההלהעביר לנציג 

 ו עניינים אחרים שבהם יש לי עניין.א יים,אישלבין ענייניי ה הסכםעל פי הביצוע השירותים בין 

, כי הל פן מידי, אם יתבררכם לידי סיום באולהביא את ההס תרשאי יהיהת ועצהמידוע לי ואני מסכים, כי ה .5
הוסר בהתאם  אם חשש זה לאגוד עניינים, של חשש לני לי נמצא במצבב שו/או קרוטעמי אני ו/או מי מ

 בגין סיום ההתקשרות. צהועו למי מטעמי כל טענה כלפי המא ה ליתהי, ובמקרה כזה לא מועצהישת הלדר

 שיגיע לידיעתי במסגרת ותים לפי ההסכם אולצורך ביצוע השירה שימוש כלשהו במידע שיימסר לי לא אעש 12
יו, ולא ירותים על פההסכם וביצוע השיותיי על פי מילוי התחייבואלא לצורך  עקב ביצועם, או השירותיםמתן 

, וזאת גם ועצהבמלידיעת אדם אחר, זולת למי שמורשה לקבל מידע זה בתוקף תפקידו ר כאמודע אביא מי
 .ועצהמת ההתקשרות עם הלאחר סיום תקופ

 אמת.הירי חתימתי וכל האמור בתצ שמי, זו וזה
 

 ________                   _________________ 

 צהירהמ חתימת                                    תאריך  

 

 אישור
 

בפני,  ה/יעהופ___________ ת בזאת כי ביום מאשר/ אני הח"מ, עו"ד _______________, מ.ר._________
עות עצמו/ה באמצ____שהציג/ה ____________________________, מר/גב' י ב______________במשרד

ליו/ה לומר את האמת וכי ע ה כייו/ואחרי שהזהרת י באופן אישי,המוכר/ת ל /___ ____________ת.ז. מס'_
 .בפניי ל הצהרתו/ה דלעילע ה/לעונשים הקבועים בחוק, חתם אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה

 
             

 יןד -עורך   מתחות
 

 
 .של כל אחד מאלהזוגו  בן רה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג אוו אחות, הובן זוג, אח א - ובקר 1
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 'ונספח 
 טפסי דיווח

 ל איסוף החתולים והחזרתםטופס דיווח חודשי ע
 חודש________

 

ך תארי
 לכידה

תאריך  וספותפעולות נ מקור החתול תאור החתול
 שחרור

 ותהער

גיל  ז/נ
 משוער

מצב  צבע
גופני 
 כללי

כתובת 
 דהלכי

פרטי 
מאכיל 

 אם יש()

חיסון 
 תכלב

סימון 
 אוזן

           

           

           

           

           

 
 תימת נותן השירותים _________ח

 __תאריך_______
 

 טרינר הרשותוו-חתימת הרופא
 

________     ____________       ____________     ___________ 
 תמתחתימה וחו         מס' רישיון                      שם                      תאריך 

 
 

 תולי רחובביצוע ניתוחים בחל טופס דיווח חודשי ע
 חודש________

 

ריך חיסון תא תאור החתול תאריך 
ת ומס' כלב

 צווהא

 ותהער

גיל  ז/נ
 משוער

הריון  צבע
' ומס

 גורים

פני כללי מצב גו
 רוד, תקין, שמן()י

        

        

        

        

        

 
 _________ תימת נותן השירותיםח

 _תאריך________
 

 טרינר הרשותוו-חתימת הרופא
 

________     ____________       ____________     ___________ 
 חתימה וחותמת         מס' רישיון                      שם                      תאריך 
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 'זנספח 
 תנאי קול הקורא
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