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 כפר יונה עיריית

 לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב

 10/2018 מס'פומבי מכרז 
 

וחיסון  לכידה, עיקור, סירוס( מזמינה בזאת הצעות מחירים לשירותי "העירייה")להלן:  כפר יונה עיריית

 , וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.העירייההשיפוט של  תחומיב חתולי רחוב

 

, בימים א' עד ה' 12.3.2018 -ה שנישלא יוחזרו, החל מיום ₪  500 תמורתאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש 

 .בקומה שניה 4במשרדי גזבר העירייה, רחוב שרת  13:00עד  8:30בשעות 

 

 .אתר העירייה בדף "מכרזים"מסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, בניתן לעיין ב

 

חדר הישיבות של אגף השירותים העירוניים, ב 13:00 בשעה 15.3.2018-ה חמישי יערך ביום מפגש מציעים

 .חובה אינה, קומה שניה. ההשתתפות במפגש המציעים 1רחוב שרת 

 

יש להפקיד, במסירה אישית עד ליום  10/2018ומבי מס' את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פ

משרדי הנהלת העירייה, בהממוקמת  העירייהתיבת המכרזים של ב 12.00עד לשעה  22.3.2018 -ה חמישי

טרם הכנסת מעטפת המכרז לתיבת המכרזים יש  ., קומה ב', במשרדי מנכ"ל העירייה4רחוב שרת 

 , הגב' אסנת טל.להחתימה בחותמת נתקבל אצל עוזרת המנכ"ל

 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה

 

 , במייל לכתובת: אבר אלוןעירייה, מר ב מנהל אגף שפ"עלפנות  ניתן בירורים ולשאלות מקצועיותל

yona.org.il-alone@kfar  בכתב,תשובות ימסרו לכלל המציעים 00:14בשעה  20183.18.-ה ראשוןעד ליום , 

  .14:00בשעה  20.3.2018 שלישייום עד ל

 

 

 

 

 , דרעי )אפי( אפרים           

             

 כפר יונה עירייתראש            

mailto:alone@kfar-yona.org.il
mailto:alone@kfar-yona.org.il
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 כפר יונה עיריית

 לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב

 10/2018מכרז פומבי מס' 
 
 

 מכרז:מסמכי ה

 .מסמך א' – יםיתנאים כלל .1

 .מסמך ב' – להשתתפות במכרז נוסח כתב ערבות .2

 .מסמך ג' – הצהרת המשתתף ואישור רואה חשבון .3

 .מסמך ד' – הצעת מחירוהצהרת המשתתף  .4

 .מסמך ה' – חוזה התקשרות ונספחיו .5

 .מסמך ו' –אישור קיום ביטוחים  .6

 .'זמסמך  – נוסח כתב ערבות להבטחת ביצוע המכרז .7

 

 

  

 

 



- 4 - 

 

 מסמך א'

 כפר יונה עיריית

 לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב

 10/2018מכרז פומבי מס' 

 תנאים כלליים

 כללי .1

לכידה, עיקור, לשירותי  מחירהצעות זמינה בזאת מ(, "העירייה")להלן:  כפר יונה עיריית .1.1

פי התנאים (, וזאת על "השירותים")להלן:  העירייהתחומי ב סירוס וחיסון חתולי רחוב

 המפורטים במסמכי המכרז.

חוזה ההתקשרות בהמכרז והמפורט בתנאי יהיו על פי עם הזוכה במכרז תנאי ההתקשרות  .1.2

 על נספחיו הרצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 תנאי סף – להשתתפות במכרז םתנאי .2

 להלן:ש, בכל התנאים במכרז במועד הגשת ההצעות מי שעומדים, ,במכרז זהרשאים להשתתף 

 ,2017עד  2015בין השנים בשלוש השנים האחרונות, מי שיש לו ניסיון של שלוש שנים לפחות,  .2.1

 לרשות מקומיתלפחות לכידה ו/או עיקור ו/או סירוס ו/או חיסון חתולי רחוב במתן שירותי 

 .של המשתתף עצמו. הניסיון צריך שיהא תושבים 20,000 לפחות אחת, המונה

לכידה ו/או עיקור ו/או סירוס ו/או חיסון חתולי רחוב, שירותי תן מי שהיקף הכנסותיו ממ .2.2

  )לא כולל מע"מ(. ₪ 600,000)במצטבר( הינו לפחות  2017 -ו 2016, 2015בשנים 

 תנאים נוספים .3

על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי  2.1להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .3.1

ק נתונים כספים( ורשימת הרשויות המקומיות לעיל, לרבות, חוזי התקשרות )ניתן למחו

 עבורן ביצע המשתתף את השירותים הכוללת את פרטי אנשי הקשר .

לפי הנוסח  רואה חשבוןעל המשתתף לצרף להצעתו אישור  2.2להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .3.2

 הרצ"ב המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה. 

 –תשל"ו קאות גופים ציבוריים, תצהיר ואישורים הנדרשים, על שם המשתתף, לפי חוק עס .3.3

 "(.החוק)להלן: " 1976

על פי חוק, תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין בהתאם ל .3.4

אישור הנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתום על ידי המשתתף ומאומת על ידי עורך דין, 

 ר תקף על ניכוי מס במקור. אישוו חוקהתקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי 
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על להבטחת השתתפותו של המציע במכרז להצעה במכרז צורפה ערבות בנקאית, אוטונומית,  .3.5

עד ליום  , בתוקףהעירייהשהוצאה על ידי בנק בישראל, לפקודת ₪,  10,000סך של 

 . 'ב מסמך ,המצורף למסמכי המכרזלפי נוסח הערבות , 2018.06.25

 

יה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד יגיש את הערבות לגברשאית לה יהתה העירייה

וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים  בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז

 . וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין

וכל המסמכים הנדרשים, הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון  .3.6

 כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף בלבד.

 ההצעה .4

 המכרז. הצעת המחיר שבמסמכיהצהרת המשתתף ומסמך הצעת המחיר תוגש על גבי  .4.1

בודד בהתאם לדרישות המכרז עבור עיקור/סירוס בהצעה ינקוב המשתתף את התשלום 

מלא ומושלם של כל הפעולות הצעת המחירים תכלול ביצוע  .לא כולל מע"מ על ידו המבוקש

  .ההתקשרות וחוזה וההתחייבויות שעל המשתתף לבצע על פי מסמכי המכרז

חתולי רחוב והעירייה צופה מספר דומה  1,000 -עוקרו/סורסו כ 2017בשנת מובהר בזאת כי  .4.2

ולפיכך לא תהיינה  בסעיף זה הינו אומדן בלבד היקף/כמות היחידות. יודגש כי 2018לשנת 

מכרז כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בכל מקרה של שינוי בפועל לעומת לזוכה ב

 אמור.כהיקף/כמות היחידות המפורטות 

  בצירוף חותמת. יש לחתום על מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .4.3

    ומסמכים אישורים .5

  לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים: משתתףעל ה

  ברשם החברות. רישום המשתתףרואה חשבון ו/או עורך דין בדבר  אישור .5.1

של המשתתף המוסמכים מורשי החתימה אישור רואה חשבון ו/או עורך דין בדבר זהות  .5.2

 .לחייב את המשתתף בחתימתם

 אישור על רכישת מסמכי המכרז, על שם המשתתף. .5.3

ז, חתומים על ידי שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרומענה לשאלות מסמך/י ההבהרות  .5.4

 המשתתף.

 מפגש מציעים .6
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בחדר הישיבות של אגף  13:00בשעה  ,15.3.2018-ה ,חמישיביום יתקיים  מפגש מציעים .6.1

 .חובה אינה, קומה שניה. ההשתתפות במפגש המציעים 1השירותים העירוניים, רחוב שרת 

 המעוניינים להשתתף, מוזמנים לדייק ולהגיע.

ודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים רשאית בכל עת, גם ק העירייה .6.2

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים 

כתב לידיעתם של כל המשתתפים בדואר בכאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו 

 רשום או בפקסימיליה.

 הוצאות המכרז .7

ג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על כל ההוצאות מכל מין וסו

 המשתתף.

 תוקף ההצעה .8

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של 

 שמירת זכויות .9

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז, שמורות ל

 המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.שימוש במסמכי 

 הגשת ההצעה .10

במעטפה , בלבד במסירה אישיתמכרז, יש להמציא, מפורטות בהתאם לדרישות ה ,הצעותאת ה

במשרדי הממוקמת  העירייהשל מכרזים התיבת ל  10/2018מס' פומבי  מכרזסגורה הנושאת ציון 

לפני  .12.00שעה ב 22.3.2018 -חמישי החר מיום לא יאו, , קומה ב'4רחוב שרת במנכ"ל העירייה, 

הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים יש להחתים אותה בחותמת נתקבל אצל עוזרת מנכ"ל העירייה, 

 הגב' אסנת טל.

 ללא כל התיחסות. ןהצעות שיגיעו מאוחר ממועד הנ"ל, יוחזרו למשתתף כפי שה

 בחינת ההצעות .11

הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום  .11.1

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  מכרזבמסמכי ה

 עלול לגרום לפסילת ההצעה. ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  ,רשאית לא להתחשב כלל העירייה .11.2

 העירייהשלדעת  מכרזאו בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ה ,הצעה ותנאיהה

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.



- 7 - 

 

  כהצעה זוכה. ,אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא העירייה .11.3

משתתף רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של ה ועדת המכרזים .11.4

 בעבר. משתתף ושל גופים אחרים עם ה העירייההחוזה המוצע ואת ניסיונה של  לבצע את

לזמן את המשתתפים, כולם או חלקם, לדיון על הצעתם וכן לדרוש רשאית לדרוש  העירייה .11.5

גם  הפרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא פיםתתמהמש

במסגרת שיקוליה,  םוהצעת פיםבחון את המשתתעל מנת לבמכרז, לאחר פתיחת ההצעות 

 כאמור.

 מכרזהודעה על תוצאות ה .12

 ובדואר רשום. במייללזוכה תימסר הודעה  .12.1

והוא יוזמן למשרדי שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום,  משתתף .12.2

 הערבות שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז. העירייה על מנת לקחת בחזרה את

 ה ובהחלטת ועדת המכרזים.ככרז רשאי לעיין במסמכי ההצעה הזוא זכה במשל משתתף .12.3

ימים, ערבות להבטחת ביצוע  10פקיד בעירייה, בתוך שזכה במכרז מתחייב לה משתתף .12.4

הערבות תשמש לביצוע כל ' למסמכי המכרז. זהעבודות בנוסח המצורף כמסמך 

 ול לפי המפורט בחוזה, הכיום 30תום תקופת ההתקשרות בתוספת התחייבויותיו עד ל

 . ההתקשרות

להמציא, עם חתימת ו, העירייהעל הזוכה לחתום על חוזה התקשרות עם ימים  10בתוך  .12.5

 .החוזה, אישור ביטוח כנדרש בנספח אישור על קיום ביטוחים

רשאית לבטל את  העירייהמשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה  .12.6

בהודעה, וזאת לאחר  העירייהשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי הזכייה בהודעה בכתב למ

הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם  משתתףשניתנה ל

 להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

ולחלט להגיש את הערבות שבידה לגביה  העירייהבוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא, רשאית  .12.7

את סכום הערבות כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה 

וכן רשאית היא להכריז כזוכה חלופי את המשתתף שדרוגו אחרים העומדים לה על פי כל דין. 

 היה הבא בתור.

 

 

 בכבוד רב, 

 

 כפר יונה  עיריית  
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 נתונים עיקריים למכרז -לת ריכוז טב

 

 
 

 מספר מכרז

 

10/2018 

 

 תקופת ההתקשרות

 

 חודשים. 12

אפשרות להארכת 

תקופות  4-ההסכם ב

חודשים כל  12בנות 

 אחת או חלק מהן.

 

 

 

מפגש מציעים  מועד

 )לא חובה(

 

 15.3.2018תאריך: 

 13:00שעה: 

 

 

 

 

 

מועד אחרון להגשת 

 הצעות

 

 

 22.3.2018תאריך: 

 12:00שעה: 

 

 ערבות ביצוע

 

 בתוקף עד

 

10,000 ₪ 

 

30.3.2019 

 

ערבות להשתתפות 

 במכרז

 

 

 בתוקף עד

 

 ש"ח 10,000

 

 

 

25.6.2018 

 

 ביטוחים

 

 ו'כמפורט במסמך 
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 מסמך ב'

 )ערבות השתתפות( נוסח ערבות בנקאית

                                 לכבוד

 כפר יונה עיריית

 

 ,נג.א.

 כתב ערבות הנדון:

 

 10/2018בקשר למכרז מס' ( "מבקש"ה -על פי בקשת ____________ ח.פ. __________ )להלן 

כל  קלסילואנו ערבים בזה כלפיכם  העירייה,לשירותי לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחומי 

 .("עשרת אלפים ש"ח": במילים)₪  10,000 סכום עד לסך

 

יום מיום דרישתכם הראשונה בכתב  10סכומים עד לסך הנ"ל תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 

מבלי להטיל עליכם לבסס לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה על ידי עיריית כפר יונה, שתגיע אלינו, 

 מבקשאו לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 מבקשרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לבתביעה משפטית או בכל דרך אח

  בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

   

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ע

וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר מהמועד  2018.06.25 ליום דערבות זו תישאר בתוקפה ע

 הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 ה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צור

 

 

 

 בנק :        : תאריך
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 מסמך ג'

 

 כפר יונה עיריית

 לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב

 10/2018כרז פומבי מס' מ

 

 תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין

 

את האמת וכי  אני הח"מ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר

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

( במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי "המשתתף"הנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן:  .1

 (. "העירייה")להלן:  כפר יונה העירייה( אשר פורסם על ידי "המכרז")להלן:  __________מספר 

 צהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המשתתף.אני מ .2

"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו .3

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2

 מונחים אלה וכי אני מבינ/ה אותם.

 ר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל".הנני מצהי .4

 )מחק את המיותר( .5

המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה    □

למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1988

יו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד המשתתף ו"בעל הזיקה" אל  □

, אשר 1987-האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

, אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה 2002באוקטובר  31נעברו אחרי יום 

 למועד מתן הצעה של המשתתף במסגרת המכרז.

 )מחק את המיותר( .6

"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה המשתתף ו  □

למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 

 31, אשר נעברו אחרי יום 1991 -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .2002באוקטובר 
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משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר   □

האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של 2002

 המשתתף במסגרת המכרז.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7

   

______________________________ 

 

 אישור

 

אני הח"מ,_______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח' 

______________________ מר/גב'__________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

_______ / המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את ת.ז_________

 האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 

________________       ___________________ 

 חתימת עוה"ד         תאריך 
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 מסמך ד'

 

 יונהכפר  עיריית

 לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב

 10/2018מכרז פומבי מס' 

 

 הצהרת המשתתף

 

 .       : שם המשתתף

 .   : תאריך

 

 

 דלקמן:הרינו להצהיר כ

שירותי לכידה ו/או עיקור ו/או סירוס ו/או ממתן   )במצטבר(  2017 -ו 2016, 2015המשתתף בשנים הכנסות 

  )לא כולל מע"מ(.₪  600,000 -שאינו נמוך מ בסך ן, הינחיסון חתולי רחוב

 

       חתימת המשתתף        

 

                

 אישור רואה חשבון

 

)להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר    לבקשת 

נסת המשתתף , לפיה הכלכידה ו/או עיקור ו/או סירוס ו/או חיסון חתולי רחובשירותי מתן מ יוהכנסות

ההצהרה הינה  כמדווח לעיל. במצטבר,₪  600,000-הינה בסך שאינו נמוך מ ,2017 -ו 2016, 2015בשנים 

 על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  תבאחריות הנהלת המשתתף אחריותנו היא לחוות דע

 

ומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות הת

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.  מספקותמטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו 

 

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 

בשנים  לכידה ו/או עיקור ו/או סירוס ו/או חיסון חתולי רחובשירותי  מתןמ יוהמשתתף בדבר הכנסות

 .2017 -ו 2016, 2015

 

 

 בכבוד רב,             תאריך: 

רואה חשבון              
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 כפר יונה עיריית

 לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב

 10/2018מכרז פומבי מס' 

 

 לכבוד

 כפר יונה עיריית

 

 א.ג.נ.,

 המשתתף  צעתה

 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:אנו לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור  .1

י הבנה ואנו במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או א

 מוותרים בזאת מראש על טענות, כאמור.

במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות  משתתפיםכי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מה .2

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. את מתן השירותיםשבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו 

 אחרים. שתתפיםכי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מ .3

יום מהמועד  90כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4

 האחרון להגשת הצעות למכרז.

נעשה באומדן ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או תביעות,  במסמך זהידוע לנו כי היקף/כמות היחידות ש .5

 .ו כאמוריקף/כמות היחידות המפורטות בכספיות או אחרות, בכל מקרה של שינוי בפועל לעומת ה

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי במועד הגשת הצעתנו במכרז זה לעירייה קיים תקציב מאושר לצורך ביצוע  .6

וכי אנו מתחייבים שלא לבצע עבודות מעל לסכום האמור אלא  בלבד₪  140,000בסך של הפרויקט 

התקציבי להמשך ביצוע העבודות. אנו שבה יובהר הסעיף  דרישה בכתבאם תוציא לנו העירייה 

 מתחייבים ומסכימים כי ככל שלא יאושרו לעירייה תקציבים נוספים לא יהיו לנו טענות בשל כך.

בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו  המשתתף כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי .7

פי כל דין או חוזה לחתימתנו על על הצעה זו וכי אין כל מניעה על  שתתףזכאים לחתום בשם המ

 הצעה זו.
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א' לפקודת העיריות )נוסח חדש(,  122-ו 122הריני/ו מאשר/ים כי ידועות לנו הוראות סעיפים  .8

הקובעות הוראות בדבר חבר מועצה המעוניין בחוזה ואישור התקשרות בחוזים של חבר מועצה, 

על עשרה אחוז בהונו או ברווחיו או  קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהם חלק העול

אשר כי הוראות הסעיפים הנ"ל משאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, בתנאים הקבועים שם. הריני 

 לא חלות על ההתקשרות בינינו ואין מניעה משפטית להגשת ההצעה על ידינו.

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .9

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי  .10

 חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם.

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם  .11

 יצויים מוסכמים וקבועים מראש.הצעתנו תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפ

 התמורה המבוקשת על ידנו עבור ביצוע העבודות במלואן הינה כדלקמן: .12

 

מחיר ליחידה בש"ח )לא כולל  סוג הפעילות

 מע"מ(

  סירוס/עיקור חתול/ה

_________________________ 

 

המכרז וכוללים אנו מצהירים בזאת כי המחירים הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי  .13

את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו על פי מסמכי המכרז, לרבות לכידת החתול, 

ביצוע בדיקה כללית, ניתוח ועיקור או סירוס וקיטום קצה האוזן, טיפול רפואי אבולטורי )על פי 

ר הניתוח ושחרור שעות לאח 24 -הצורך(, תילוע וזריקת אנטיביוטיקה, חיסון נגד כלבת, אשפוז ל

 החתול למקום ממנו נלכד.

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי העירייה אינה מתחייבת להזמין מאיתנו שירותי עיקור ו/או סירוס  .14

הינה אומדן בלבד וההזמנות מאיתנו תבוצענה בהתאם  לעילבכל כמות שהיא והכמות המפורטת 

נו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, וכי לא תהיינה ל

בגין היקף ההזמנות שימסרו לנו בפועל, וכן כי בכל מקרה לא יחולו שינויים במחירים המוצעים על 

 ידנו.  

 

 

 __________________________________  חתימת המשתתף:

 

 __________________________________  כתובת המשתף:
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 __________________________________   טלפון ופקס:

 

 __________________________________ מספר עוסק מורשה:

 __________________________________   תאריך: 

  

 _________________ / ח.פ .ממס' ע _________________ שם המשתתף

 _________________ כתובת העסק _________________ טל'

+  תתףהמשחתימת 

 חותמת

_________________   

 _________________ מספר חברה _________________ תאריך

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

( מאשר בזה כי ביום "הקבלן"אני הח"מ ___________, עו"ד של _____________ )להלן:

נתקבלו __________ חתמו בפניי על הצהרה זו ה"ה _______________ בשם הקבלן, כי אצל הקבלן 

כל ההחלטות וכל האישורים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל דין לחתימת הקבלן על הצהרה 

 זו, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל, מחייבת את הקבלן.

 

             _____________ 

 , עו"ד                      
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 חוזה  

 רחוב לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולישירותי למתן 

 

 2018שנת  ______ לחודש _________ ביום בכפר יונהשנערך ונחתם 

 

 -ב י ן  -

 כפר יונה עיריית

 , כפר יונה1רחוב שרת 

 )להלן: "העירייה"(

 ;מצד אחד

 -ל ב י ן  -

__________________ 

 _________________ח.פ/ת.ז 

 מרח' __________________

 )להלן: "הקבלן"(

 ;מצד שני

 

 

לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי לשירותי  10/2018פרסמה מכרז פומבי מס'  העירייהו : הואיל

 ;גיש הצעתו במסגרת המכרזה והקבלן( "השירותים""המכרז" )להלן בהתאמה:  רחוב

 

 קבעה את הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז; העירייהו :והואיל

 

ארגוניים הטכניים והכספים, האמצעים הי, מקצועהידע הוהקבלן מצהיר כי הינו בעל  :והואיל

 ;רבהבמומחיות  לביצוע השירותיםוהמומחיות 

 

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם; והואיל

 

 :קמןלפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדל

 כללי .1

 ממנו. המבוא לחוזה זה, הצהרות הצדדים בו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד .1.1

כותרות הסעיפים בחוזה זה נעשו אך ורק לנוחיות ולא יהיה בכך כדי לפגוע בכללי הפרשנות  .1.2

 אשר יחולו על החוזה כולו.

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:מסמכי המכרז  .1.3
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 אישור על קיום ביטוחים.  'ו מסמך

 .)לביצוע( נוסח ערבות בנקאית  'ז מסמך

 

טים לעיל, לרבות חוזה זה והתנאים הכלליים של המכרז, יכונו להלן כל המסמכים המפור

 ."החוזה"ולשם הקיצור 

רואים את החוזה כחיקוק  ,יחול על החוזה. לצורך פרשנות 1981-תשמ"אחוק הפרשנות  .1.4

 כמשמעותו בחוק הנ"ל.

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .2

שת הצעתו למכרז, כי למד קודם להג ,העירייההקבלן מצהיר כי ביקר וסייר פיזית בשטחי  .2.1

מיין היטב את היקף השירותים הנדרשים וכל הנתונים הדרושים לו לצורך מתן השירותים, 

וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירותים 

 שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.  ,העירייהכספיות או אחרות, כלפי 

קבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים ה .2.2

וכח אדם מקצועי, מיומן וזמין הדרושים למתן השירותים על  , הציודהמקצועיים והטכניים

, בהתאם להוראות חוזה זה, במועדים הנקובים בו העירייההצד הטוב ביותר ולשביעות רצון 

 על פי כל דין.

עמו בחוזה זה וכי בביצוע התחייבויותיו על  העירייהיר כי אין מניעה להתקשרות הקבלן מצה .2.3

 פי חוזה זה, אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

למתן השירותים על ידו,  העירייההקבלן מצהיר כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת  .2.4

ה המיטבית, ללא כל תקלה, במשך כל תקופת הוא יפעל ליישום כל התחייבויותיו בצור

 ההתקשרות עמו.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו  .2.5

 במתן השירותים.

במתן  העירייההקבלן מתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות  .2.6

 השירותים.

ו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הינם בעלי כל הקבלן מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדי .2.7

שיון ישיון עסק בר תוקף ורילרבות ר, הדרושים על פי כל דיןוההיתרים  , התעודותשיונותיהר

לכל ציוד אחר הטעון רישוי שישמש אותו ו/או את עובדיו לביצוע השירותים, והוא מתחייב 

י תוקף, כל תקופת ררים יהיו בהאמוהיתרים וה , התעודותשיונותילדאוג לכך כי כל הר

 , ככל שיידרש.העירייהתוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת 
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ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה על פי כל דין, לרבות חוק צער ל בועהקבלן מתחייב לפ .2.8

, כפי שיעודכנו מעת כפר יונהוחוקי העזר של  1994 -בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד

המשרדים הממשלתיים  , על ידימעת לעת נה,פרסמתתפי ההוראות וההנחיות שעל לעת, ו

 הסביבה, משרד הבריאות ומשרד החקלאות. הגנתהרלוונטיים כגון: המשרד ל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר ביצועה  .2.9

תבוצע רק לאחר קבלת  ,ר על פי כל דיןשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחימחייב קבלת ר

 שיון / היתר / מילוי אותו תנאי על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו. יאותו ר

 סמכויות המנהל .3

 המנהל לצורך הסכם זה יהיה מנהל אגף השירותים העירוניים בעירייה או מי מטעמו. .3.1

בלן ואיכותם על ידי הק השירותיםאופן מתן מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על  יהיה המנהל .3.2

 בהתאם לחוזה.

ומאחריותו בגין  העירייהמהתחייבויותיו כלפי  הקבלןשחרר את כדי ל המנהלשל פיקוח אין ב .3.3

 הקבלןאינה מקטינה את אחריותו של  וביקורתו ,בהתאם לחוזה השירותיםאיכות אופן ו

 חוזה.העל פי  םואיכות למתן השירותים

 יםעומדהניתנים על ידי הקבלן  ירותיםהשלאשר כי  ,בעל הסמכות היחידה יהיה המנהל .3.4

בתנאי חוזה זה והחלטתו בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא 

 סופית ומכרעת. 

 בקשר למתן השירותים על פי חוזה זה. המנהלהקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של  .3.5

קף אלא אם ניתנה להוראה שמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן, לא יהיה כל תו

 . העירייהבכתב ובחתימת מורשי החתימה של 

 אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו ,מנהלאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .3.6

הן במידה מזמין וקבלן עצמאי , ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין הקבלןעל ידי 

לאופן ביצוע הקבלן מבחינת אחריות והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר, והן 

 ולתוצאות הביצוע. העירייההתחייבויותיו כלפי 

 השירותים .4

 הקבלןו בכל רחבי העיר עיקור וסירוס חתולי רחובמעוניינת לקבל מהקבלן שירותי  העירייה 

 ובכלל זה: העירייהמתחייב לספק את השירותים לשביעות רצון 

יוכנס לכלוב כל חתול שנלכד תתבצע באופן הבא:  לכידת חתולי רחוב. לכידת חתולי הרחוב .4.1

: מיקום לכידתו כןסימנים מיוחדים ו  מינו,  בסימון הכולל את תיאור החתול, אשר יסומן

 .המדויק , אליו יוחזר בתום ההליך
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 הובלת חתולי הרחוב למרפאה. .4.2

 שעות לפני הניתוח. 12אשפוז החתול למשך  .4.3

 שימוש בהרדמה כללית בכל הליך. .4.4

 /או סירוס החתול.עיקור ו .4.5

 חיסון באמצעות תרכיב נגד כלבת שיסופק על ידי העירייה. .4.6

 כל חתול הנזקק לכך יקבל טיפול אמבולטורי. .4.7

 סימון כל חתול שסורס/עוקר. .4.8

 שעות לפחות לאחר הניתוח עד להתאוששות מלאה מההרדמה הכללית. 12אשפוז למשך  .4.9

 שחרור החתול במקום הלכידה. .4.10

 

 "(המוזמניםהשירותים )לעיל ולהלן: "

הקבלן ו/או  ביןתקין לצורך קיום קשר שוטף ומתמיד  טלפון ניידהקבלן מתחייב להחזיק על חשבונו  .5

  ולמוקד העירוני. האגף לשירותים עירונייםמי מטעמו למשרדי 

הקבלן מתחייב לספק לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה, בין היתר, את הציוד והכלים המפורטים  .6

 להלן:

. כל הוצאות חתולים, המתאים לביצוע משימות לכידה, איסוף והובלת ומצוידזר רכב מאוב .6.1

בכל הרכב, כולל סימון ושילוט על פי הנחיות המנהל, יחולו על חשבון הקבלן ובאחריותו. 

לספק רכב  קבלןשעות, מתחייב ה 24רכב למשך פרק זמן העולה על  המקרה של השבתת

רכב  השעות. יודגש כי גם בעת השבתה של כלי ה 24ום , מיד בתוהוצאותיו חלופי, על חשבונו

או ו/מענה מיידי למפגעים העלולים להוות סכנה לבריאות הציבור  מתחייב הקבלן ליתן

 הנוגעים לצער בעלי חיים. 

 ציוד ותרופות לביצוע העיקור והסירוס. .6.2

 כלובי החסנה. .6.3

וכי ותי לכידת בעלי חיים בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במתן שירכי הוא הקבלן מתחייב  .6.4

שעבר בהצלחה קורס ללכידת בעלי חיים מטעם משרד הבריאות או המעידה  בעל תעודה הוא

 המשרד להגנת הסביבה או גוף אחר המאושר על ידי השירותים הוטרינרים.
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הקבלן מתחייב כי כל עובדיו יהיו מחוסנים כנגד מחלת הכלבת. מחובתו של הקבלן לדאוג  .6.5

ו/או למי מטעמה אסמכתאות  לעירייהוסנו אחת לשנתיים, לפחות ולהציג לכך שעובדיו יח

 לכך.

 

 תיעוד רישום ודיווח .7

הקבלן מתחייב לנהל יומן משימות יומי בו יפורטו כל המשימות והפעולות שבוצעו באותו  .7.1

 יום.

יימסר, מידי יום, למנהל. לא עשה על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ו יוםחתם כל יהיומן י .7.2

 הקבלן יהיה המנהל רשאי למלא את יומן העבודה על פי ממצאיו ואלו יחייבו את הקבלן.כן 

, אולם רישומים אלה לא ותהקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבוד .7.3

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  בכתב.מנהל ה, אלא אם כן אישר אותם העירייהיחייבו את 

אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע 

 מילוי הוראות המפקח או הוראות החוזה.-ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 .הקבלן מתחייב להשתתף מעת לעת בישיבות תדרוך, עדכון ודיווח עם המנהל ו/או מי מטעמו .7.4

 ובדי הקבלן ויחסי הצדדיםע .8

מובהר ומוסכם בזה, כי מעמדו של הקבלן לצורך חוזה זה, הוא של קבלן עצמאי, וחלה עליו  .8.1

, הכל הנוגע להעסקת מי מעובדיו, ואין במתן השירותים על העירייההאחריות המלאה כלפי 

ועם, ולא ידי הקבלן או באמור בהוראות חוזה זה ו/או בכל תנאי מתנאיו, ביישומם ובביצ

ו/או כד ליצור יחסי  העירייהיהא בהם, כדי להטיל כל אחריות ו/או חובה של מעסיק על 

ובין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. היה ורשות/ערכאה מוסמכת,  העירייהמעסיק בין -עובד

 6.17  בסעיףמחויבות, על אף האמור לעיל, יחול האמור  העירייהתמצא לנכון להטיל על 

 להלן.

יהיו  ,תחייב כי כל העובדים שיבצעו את העבודות ואת התחייבויותיו על פי חוזה זההקבלן מ .8.2

עובדים המועסקים על ידו ואשר שכרם משולם להם על ידו במישרין, כי הינם עובדיו בלבד, 

לשאת  העירייהכי הם נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יהיה אחראי כלפי 

 הכרוכים בהעסקתם.  בכל ההוצאות והתשלומים

, על חשבונו והוצאותיו, כי כל העובדים שיועסקו העירייההקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפי  .8.3

ימת העובדים רש .מהימנות אישיתו, מיומנות ןכישורים, ניסיובעלי עובדים, על ידו יהיו 

שיידרש בציון פרטיהם, וכן כל מידע נוסף או אחר  םשירותיהיצוע קבלן בבשיועסקו על ידי ה

 ישורוטרם א דבירכמציב עובד ילא  קבלןה.  מנהלל ,כתבב ,מעת לעת, תימסר ,המנהלעל ידי 

  .המנהלעל ידי 
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 הקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעובדים ידאג לעובד מחליף באופן מיידי. .8.4

כל יצייתו להוראות ,הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות על ידו .8.5

 . דין

פצה את יליושרם האישי, וו, היה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיי קבלןה .8.6

כתוצאה מגניבה, או חבלה או הפרת אמון, או כל מעשה או  הבגין כל נזק שייגרם ל העירייה

 .הםמ ל ידי מימחדל שנגרמו ע

ביצוע מתן לחדול מלהעסיק ב, בין בעל פה ובין בכתבקבלן, רשאי להורות ליהיה  המנהל .8.7

זאת מבלי ו ,את עבודת העובד סייםהיה חייב לי קבלןוהו, השירותים כל עובד מעובדי

בגין הוצאות, נזקים ו/או קבלן הו/או לפצות את  הדרש לנמק את הוראתתי העירייהש

 טורי העובדיעל פ ,חליט עקב כךה קבלןוה היה עקב כך. והפסדים שעלולים להיגרם ל

  חוזה.א מתחייב לעשות זאת על פי כל דין וובלבד וה ועתיהא זה על ד מעבודתו בה,

ם הוא במסגרת מתן השירותי העירייהכי ביצוע עבודתם עבור  ,ויידע את עובדי קבלןה .8.8

, ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע מיחסי עובד מעסיק העירייהכלפי  קבלןלגביהם התחייב ה

 .ולעובדי קבלןהקיימים בלעדית בין ה

לקיום יחסי עבודה הוגנים ותקינים  ועובדי, בכל הקשור להעירייה, כלפי היה אחראיי קבלןה .8.9

 הקפדה יתרה על קיום כל ההוראות והנורמות הרלוונטיות להעסקת עובדים, הכוללים

הוראות החוק, הפסיקה וההסכמים תשלום שכרם ושמירת זכויותיהם ככלל, ולרבות 

ל כפי שיעמדו ווהכו עובדיהעסקת  צווי ההרחבה הנוהגים והתנאים החלים על ,הקיבוציים

 מעת לעת.  ,בתוקפם וכפי שישונו

כל ו, את לשלם לעובדי, העירייה, כלפי אחראי קבלןהיה הי ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .8.10

התשלומים המתחייבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין, ולרבות שכר עבודה )שלא 

תשלום בגין ו בחוק וכפי שיעודכן מעת לעת, כהגדרתיפחת בכל מקרה משכר המינימום(, 

הפרשות   חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, דמי חגים עבודה בשעות נוספות וחריגות,

פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת )אם לא ניתנה כזו בפועל( וכל התנאים סוציאליות, 

בנוסף ומבלי לגרוע  הקבלן מתחייבהסוציאליים ונלווים אחרים החלים על עובדים אלה. 

ההסדרים ו ההרחבה ויוצוים ם הקיבוצימיההסכלמלא אחר כל  הוראות  ,מהאמור בחוזה זה

 ם שנחתמו בכלל המשק.יבוצייהעקיפים מכוח הסכמים ק

מיד עם קבלתם לעבודה, בחוזה העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר  ו,תקשר עם עובדיי קבלןה .8.11

הוראות חוק הודעה לעובד על תנאי עבודתו, ואשר ומפורט והעולה בין השאר בקנה אחד עם 

 העסקתםתן להם עותק מחוזה י, וכן יחוזהבו יוגדרו מלוא זכויותיהם על פי כל דין ו

 . קבלן לעובדיוומההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה החלים על היחסים בין ה
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כר והזכויות הקבלן מתחייב להנפיק לעובדיו, מדי חודש בחודשו, תלושי שכר שישקפו את הש .8.12

עמוד לרשותם יו המגיעים להם כאמור לעיל, שיהיו ערוכים  באופן בהיר נהיר ומובן לעובדים,

סיכום את התלוש יכלול בין השאר  ,לכל הסבר או הבהרה בנוגע לכך בכל עת. למען הסר ספק

 שעות העבודה שבוצעו בחודש הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה.

את כל הסכומים שמעביד חייב לנכותם על פי דין, לרבות מס  ,ונכה משכר עובדיי קבלןה .8.13

בצע את כל י קבלן. ה, ואלה יועברו לתעודתםומס בריאותיטוח לאומי הכנסה, דמי ב

עביר את כל הניכויים לגופים, לקרנות יו ולבצע בגין עובדי והתשלומים והניכויים שעלי

 פי החוק.ולרשויות המתאימות לא יאוחר מהמועדים המתחייבים על 

לא יחול בכל צורה משתמעת בין ו כלפי עובדי קבלןלמען הסר ספק, כל חיוב מחיובי ה .8.14

 וא ו/או מי מעובדיוה -הא מנוע מלהעלות בעתיד י קבלןוה ,העירייהבמישרין ובין בעקיפין על 

כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי  - וו/או חליפי וו/או משתמשי וו/או שליחי

 .העירייהעל  ,על פי סעיף זה ן,קבלה

כל ערכאה משפטית או  ל ידיע  בדין או או יורהייקבע  ,לעילבסעיף זה אם למרות האמור  .8.15

יחסי  אשר נדרש לכך מכל סיבה שהיא, קביעה או הוראה שעניינה קיוםגורם מוסמך אחר, 

 ובדי הקבלןע לבין העירייהבין אחרים ו/או יחסים חוזיים ד, במשותף או לחוד, יבעובד מע

מי  כלפי העירייה שלחבות מכוח דיני עבודה ו/או חבות נזיקית ו/או חבות חוזית  וםו/או קי

הראשונה בגין כל  המיד עם דרישת העירייהלשפות את  קבלן, מתחייב ההאמורים לעילמ

כל לרבות במישרין או בעקיפין,  ,לשלם בשל כך תהא חייבתשלם או ת העירייהסכום ש

תודיע לקבלן מבעוד מועד על קיומה ותסכים  העירייה, ובלבד שעקב כך הו לההוצאות שנגרמ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, מובהר כי היה  .להצטרפותו להליך המשפטי, ככל שיהא

ערכאה המשפטית הנוגעת ל קבלןודיע הי ,קבלןמי מעובדי ה ל ידיע העירייהותוגש תביעה נגד 

 על הסף. העירייהסכים לדחיית התביעה נגד יעתור/יא הנתבע האמיתי, וובדבר, כי ה
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מתחייב הקבלן לקיים כלפי עובדיו הוראות כל חוק ולשלם  ,מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה .8.16

לעובדיו את השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין לרבות 

חוק  ;1951-התשי"א חוק שעות עבודה ומנוחה; 1987 -בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה,  ;1950-חוק חופשה שנתית התשי"א ;1976-דמי מחלה תשל"ו

 -חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א ;1954-חוק עבודת נשים התשי"ד; 1988 -התשמ"ח

חוק שכר שווה ; 1953 -; חוק החניכות, התשי"ג1953 -; חוק עבודת נוער, התשי"ג1951

-חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג ;1958-חוק הגנת השכר תשי"ח ;1988-התשמ"חעובד לעובדת ול

; חוק הודעה לעובד )תנאי 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א ;1983

; חוק הגנה על עובדים ) חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או 2002 -עבודה( התשס"ב

; חוק שוויון 1998 -למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח; חוק 1997 -במינהל תקין( התשנ"ז

חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( וחוק ; 1988 -זכויות לעובדים עם מוגבלויות, התשנ"ח

לרבות כל חוק נוסף  , הכול כפי שיעודכנו, מעת לעת;1994 -התשנ"ד ,ביטוח בריאות ממלכתי

ת מכוח הסכמים קיבוציים בתחום יחסי העבודה והוראות רשות מוסמכת בעניין, ולרבו

החלים עליהם וכולל צווי הרחבה, ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, 

 תנאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות.

 במתן שירותים על פי חוזה זה. מועצהחל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק עובדי  .8.17

גם לאחר ו , ביחס לתקופת החוזהתחולנהזה  ףמכוח סעי קבלןת היוייבוהתח ,למען הסר ספק .8.18

 .ללא הגבלת זמן חוזה,סיום ו/או פקיעת ה

הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו על סדר, ניקיון והופעה מכובדים וישאו עמם בקביעות  .8.19

 מסמכים מזהים והיתרים למתן השירותים.

 בהיקף העבודות שינויים .9

ית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור לקבלן, מעת לעת, הוראות בדבר תהיה רשא העירייה .9.1

ימי עבודה  15, בהתראה של תדירות השירותים וכיו"בשינויים בתכנית/ות העבודה/ות ו/או 

לנמק לקבלן את שיהיה עליה וזאת מבלי ותקציבה,  העירייהלפחות, בין היתר, בשל צורכי 

רשאית  העירייהה. בהוראות, כאמור, תהיה צונלשביעות ר עבודותהעילה ואף אם בוצעו ה

וכיו"ב, הכול  שירותיםאת תדירות התוכניות העבודה ו/או לשנות, להגדיל או להפחית, את 

 כפי שיפורט בהוראות בדבר שינויים, כאמור, והקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות אלה. 

מור, כדי לשנות , כאשינוייםלמען הסר כל ספק מובהר בזאת שלא יהיה בהוראות ל .9.2

חתם על יישל היקף ההתקשרות  הגדלהשינוי הכולל  .סעיף התמורהבהמפורטים  מהמחירים

  .העירייהידי מורשי החתימה של 

כספיות או  ,ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהןהוראות השינויים קבלן ימלא אחר ה .9.3

 .כך לאיזה פיצוי או תשלוםלא יהיה זכאי בגין והוא  שירותיםההקטנת היקף אחרות, בגין 
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 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .10

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו,  .10.1

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

 ל פי חוזה זה, כולן או חלקן.ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו ע

לעומת השליטה במועד מהשליטה בקבלן,  50%העברת רה של קבלן שהינו תאגיד הרי קבמ .10.2

בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו הגשת ההצעות במכרז, 

 לעיל. 8.1אותה כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

ביצוע העבודה, כולה או חלקה, אלא אם קיבל, הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה ב .10.3

 .העירייהמראש ובכתב, את אישור 

 זכויות, שמירת סודיות וניגודי עניינים .11

צרים בכל המסמכים, מכל מין וסוג שהוא, אשר יוכנו על ידי הקבלן יהיו שייכים וזכויות הי .11.1

 והיא תהיה זכאית להשתמש בהם, בכולם או בחלקם, בהתאם לחוק. מועצהל

, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, כל מידעיות גמורה ומוחלטת, מתחייב לשמור בסוד לןקבה .11.2

, לרבות העירייהבכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ו/או אודות 

עניינים, נהלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכני, הביטחון והבטיחות הנהוגים אצלה 

עת הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע שיגיעו לידי ("המידע")להלן:

 השירותים.

בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש למעט  לא לגלות הקבלן מתחייב .11.3

, בהסכמה מראש ובכתב של העירייהו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי  העירייהעובדי 

דיהם בקשר עם מתן השירותים ובהיקף , הזקוקים למידע על מנת לבצע את תפקיהעירייה

 שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל.

במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע  מתחייב לא לעשות קבלןה .11.4

 ( את המידע.העירייההשירותים, ולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר )זולת 

בדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דין לרבות, ותוך מובהר בזאת, שעל הקבלן וכל עו .11.5

וחוק הגנת הפרטיות,  1979-הקפדה על שמירת הוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט

 .1981 -התשמ"א

 אחריות  וביטוח .12
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שהו לגוף ו/או לרכוש, בלי יוצא מן כלאו נזק ו/חבלה אובדן ו/או לכל  הקבלן יהיה אחראי .12.1

ו/או לצד שלישי  האו לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי מטעמו/ מועצהלהכלל, שיגרמו 

ו/או  קבלןשל הו/או העדר נאמנות טעות או השמטה או כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל 

בקשר  וכל מי שבא מטעמו/או עובדיהם ו/או  וקבלני משנה מטעמו/או  וו/או שלוחי ועובדי

 זה.חוזה על פי  קבלןבויות הבביצוע התחיי ,במישרין ו/או בעקיפין ,ובכל הנובע

, לנזקים לגוף ו/או לרכוש וכלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירות הקבלן אחראי .12.2

על פי  ושייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם, במישרין או בעקיפין, התחייבויותי

 זה. חוזה

אור הנמצא יותלכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  הקבלן יהיה אחראי, בלעדית, .12.3

, את עובדיה ואת מנהליה מכל העירייה, והוא פוטר את בקשר עם ביצוע השירותים ובשימוש

 אחריות לאובדן ו/או נזק לציוד כאמור, בין אם נערך ביטוח ובין אם לאו.

פי -על ושהם באחריות ,כאמור ,נזקיםמאחריות לעובדיה , ואת העירייהאת  הקבלן פוטר .12.4

על כל  המי מטעמ אתו, העירייהדין ומתחייב בזה לפצות ולשפות את  פי כל-זה ו/או על חוזה

ו/או נגד  הנזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגד

, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שהם באחריות המי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמ

לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות זה  חוזהפי -פי הדין ועל-על קבלןה

להתגונן  ואפשר לתעל כל תביעה ו/או דרישה כאמור ו קבלןודיע לת העירייה. םשיגרמו לה

 מפניהם.

 וועל חשבונ ולערוך ולקיים בידי הקבלן מתחייב ,כאמור לעיל קבלןאחריות הבמבלי לפגוע  .12.5

אחריות שבדין,  ויכולה להיות קיימת כלפיזה, וכל עוד  חוזהבמשך כל תקופת חלותו של 

, אך ועל פי שיקול דעת וביטוחים כמפורט להלן בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על יד

 .'מסמך ו -שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים באישור על קיום ביטוחים

את  ,זה זהחועם חתימת  ,לעירייהלהמציא מתחייב הקבלן מבלי לפגוע בתוקף האמור לעיל,  .12.6

האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין הפועלת 

, חוזהשל ה תוקפוקיום ביטוחים תקין, מידי שנה במשך כל תקופת על בישראל. הצגת אישור 

 זה. חוזהמהווה תנאי יסודי ב

י לפגוע לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבל הקבלן מתחייב .12.7

 בכלליות האמור לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות.

על פי הפוליסות,  העירייהבאופן המפקיע את זכויות  ,את הוראות הפוליסות הפר הקבלן .12.8

 העירייהטענה כלשהי כלפי  והיה לתאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי ש יהיה הקבלן

 קב כך.ע ועל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל

 לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק. הקבלן אחראי  .12.9
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 ובמלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עלי הקבלן יהיה אחראי .12.10

זה, לרבות לנזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה  חוזהמכוח סעיפי 

 בפוליסות. 

המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק לשאת בתשלומים  הקבלןעל  .12.11

 אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 ימולא על ידי העירייה בלבד –התמורה  .13

תשלם העירייה לקבלן את הסכומים השירותים המתוארים בהסכם זה תמורת ביצוע  .13.1

 הבאים:

 וסף מע"מ כדין.האמור יתו למחיר ה./חתול /סירוס________ ש"ח עבור עיקור

 המחיר אינו כולל את עלות תרכיב חיסון הכלבת שיסופק על ידי המזמין. .13.2

מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת את מלוא התמורה בגין  .13.3

כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מן השירותים, וכן יתר  לרבות, שירותי נותן השירות

, ידרושת על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ונותן השירות לא של נותן השירו והתחייבויותי

העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת שינויים בעלות  המזמין, מדרושהיה רשאי ליולא 

תם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין הטלשכר עבודה, 

 וסף אחר.וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נ

ידוע לקבלן ומוסכם עליו כי במועד החתימה על הסכם זה לעירייה קיים תקציב מאושר  .13.4

בלבד וכי הוא מתחייב שלא לבצע עבודות מעל ₪  140,000לצורך ביצוע הפרויקט בסך של 

לסכום האמור אלא אם תוציא לו העירייה דרישה בכתב שבה יובהר הסעיף התקציבי 

לן מתחייב ומסכים כי ככל שלא יאושרו לעירייה תקציבים להמשך ביצוע העבודות. הקב

 נוספים לא יהיו לו טענות בשל כך.

 מפורט חשבון  המנהללאישור יגיש הקבלן  ,חודש קלנדאריבכל  10 -ל 1 -, בין החודשאחת ל .13.5

יאשר את החשבון, במלואו או בחלקו,  המנהל בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף.

החשבונית המאושרת, כאמור, תשולם לקבלן בתנאי שוטף  ממועד הגשתו.יום  14בתוך 

 כאמור. העירייהימים מיום אישור החשבונית על ידי  45בתוספת 

יהיה רשאי להפחית, לפי שיקול דעתו, מסכום החשבון סכומים בגין עבודות שלא  המנהל .13.6

להלן וסכומים  14 בסעיףפיצויים מוסכמים כמפורט וכן בוצעו או שלא בוצעו כראוי, 

 זכאית להם מכוח הוראות חוזה זה.  העירייהש

לעכב, לחלט, לקזז ולהפחית  העירייהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של  .13.7

 מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.
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 ערבות .14

, במעמד חתימת מועצהן ללהבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבל .14.1

 .בנוסח שצורף למסמכי המכרזחוזה זה, כתב ערבות בנקאית, 

יום קודם למועד פקיעתה, כך שזו  14הקבלן מתחייב להאריך, מעת לעת, את הערבות לפחות  .14.2

רשאית  העירייהיום. לא יעשה כן הקבלן, תהיה  30תהיה בתוקף לתקופת החוזה בתוספת 

סכומה תחת ידיה, וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויות לחלט את הערבות ולהחזיק את 

 הקבלן, כאמור.

 תקופת החוזה .15

)להלן:  חתימתו על ידי שני הצדדים החל מיוםחודשים  12לתקופה של  חוזה זה יהא בתוקף .15.1

 .("תקופת החוזה"

 ובהתאם לתקציב שיאושר לפרויקט בכל שנה, , לפי שיקול דעתה הבלעדי,זכאית העירייה .15.2

כל תקופות חוזה נוספות,   ארבעבעל פי חוזה זה, בתנאי חוזה זה, התקשרות להאריך את ה

וזאת בהודעה בכתב , "(תקופת חוזה נוספתאו חלק מהם )להלן: " חודשים 12אחת בת 

הקבלן לא  .תקופת חוזה נוספתתום כל יום קודם לתום תקופת החוזה או  30לקבלן, לפחות 

  אמור, מכל סיבה שהיא.יהיה רשאי לסרב להארכת תקופת החוזה, כ

בכל  להפסיק ,, לפי שיקול דעתההעירייהרשאית  ,לעיל 15.2 -ו 15.1 פיםעל אף האמור בסעי .15.3

 העירייה. נתנה ובכתב יום מראש 30את ההתקשרות על פי החוזה בהודעה בכתב של עת, 

יות לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספהודעה כאמור, לקבלן 

או אחרות, למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם 

 להוראות חוזה זה.

 הפרות ותרופות .16

המוקד על פי תוכנית העבודה ו/או על פי דרישת  הקבלןמוסכם בין הצדדים כי בגין  אי הגעת  .16.1

 לכל מקרה. ₪  1,000זכאית לפיצויים מוסכמים בסך  העירייה, תהא המנהלהעירוני ו/או 

זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל, מכל תשלום שיגיע לקבלן או  העירייה .16.2

לחלט את הערבות הבנקאית או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכול לפי שיקול דעתה 

הבלעדי. ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן 

 פי חוזה זה. מהתחייבויותיו על

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  16.2 -ו 16.1פים מבלי לגרוע מהאמור בסעי .16.3

חשבו יהאירועים הבאים יעל פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי  לעירייה

בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה  העירייהכהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את 

 :יסודית
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 ימים ממועד קבלת הקריאה. 7הקבלן לא ביצע את השירותים תוך  .16.3.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .16.3.2

, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו קבלןה

 יום ממועד ביצועם. 14לחלוטין תוך 

בי נכסיו, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו צו כינוס נכסים לג קבלןניתן נגד ה .16.3.3

החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק 

או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו 

לפקודת החברות  233למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983-ש( תשמ"ג)נוסח חד

מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני  .16.3.4

 או קבוע.

 הסתלק מביצוע החוזה. הקבלןכי  העירייההוכח להנחת דעתה של  .16.3.5

אינו או אדם אחר מטעמו  קבלןהוכחות, להנחת דעתה, כי ה העירייהכשיש בידי  .16.3.6

 מבצע את העבודה המוזמנת ממנו באופן מלא.

שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה קבלן התברר כי הצהרה כלשהי של ה .16.3.7

היה בה כדי  ,העירייהלא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת  קבלןנכונה, או שה

 להשפיע על ההתקשרות עמו.

זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  העירייההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא  .16.4

זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, להשבת הסכומים ששולמו  המוקנים לה על פי חוזה

לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב 

הכללי באוצר, מחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל לידיה 

 ולהשלים את ביצוע העבודה על ידי קבלן אחר.

על פי חוזה זה ועל פי כל דין, בכל  לעירייהע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים מבלי לגרו .16.5

מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי החוזה, תהא 

רשאית להכניס מיידית קבלן אחר להשלמת ביצוע העבודה והוצאות השלמת  העירייה

על הקבלן וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו הוצאות ותקורה יחולו  17%העבודה בתוספת 

 ממנו בכל דרך חוקית אחרת. 

וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  העירייהספרי  .16.6

 ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
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, אלא אם העירייהבזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי  העירייהלא יראו בשימוש  .16.7

הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו  העירייה

 על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

יום, לא יהווה הפרה של  14מוסכם בין הצדדים, כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  .16.8

י לכל פיצוי, כספי או אחר, בגין איחור כאמור ובכלל כך לא חוזה זה והקבלן לא יהא זכא

 יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או לריבית כלשהי.

 שונות .17

זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ו/או כל חוזה אחר כל סכום  העירייה .17.1

 המגיע לה ממנו.

 ,במלואו ניהםבי המותנהמוסכם ואת הנכונה כי תנאי חוזה זה משקפים  ,מוסכם בין הצדדים .17.2

הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים פרסומים, לא תהיה קשורה בכל הבטחות,  העירייהוכי 

קודם , נעשונעשו, אם אשר פה או בכתב, שאינם נכללים בחוזה זה ו-והתחייבויות, בעל

 חתימתו.ל

ה בכתב כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה, לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעש .17.3

ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך 

 האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה, תינתן במסירה אישית או במכתב  .17.4

רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו 

 חר המועד בו נשלחה מבית דואר בישראל.שעות לא 72נתקבלה 

ן הנובע מחוזה זה תהיה לבתי המשפט יסמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועני .17.5

 בלבד. תל אביבהמוסמכים בעיר 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 _____________________                                          ______________________        

                     

 כפר יונה עיריית                  קבלןה 
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 'ונספח 

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד

 כפר יונה עיריית

 "(העירייה)להלן: "

 

 א.ג.נ.,

שירותי  אישור על קיום ביטוחים של__________________)להלן "הקבלן"( בגין הנדון:

בקשר עם חוזה  העירייהבשטח השיפוט של  ובלכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רח

 "(שירותים)להלן: "המיום __________________

 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

אנו ערכנו  לקבלן ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע העבודות, כמפורט  .1

 להלן:

 :ביטוח חבות מעבידים .1.1

ביטוח חבות מעבידים לביטוח חבות נותן השירות בגין פגיעה גופנית )כולל מחלה( שתגרם 

לתקופת ולאירוע ₪   20,000,000 לעובדיו תוך כדי ועקב עבודתם אצלו, בגבול אחריות של

הביטוח השנתית. הביטוח מכסה את חבותו של נותן השירות על פי פקודת הנזיקין )נוסח 

 .1981התשמ"א  ,ות למוצרים פגומיםחדש( ועל פי חוק האחרי

כמבוטח  העירייהלכלול את  , והכיסוי הורחבהעירייהבביטוח זה בוטלה זכות השיבוב כנגד 

נותן השירות.  כן  כלפי מי מעובדי ויטען כי היא נושאת בחובות כמעביד במידהנוסף, וזאת 

 עבודה, שעות ובעומק, בגובה בדבר חבות הנובעת מעבודות הגבלה בוטלה בפוליסה כל

נוער כחוק. הביטוח  העסקת בדבר וכן ורעלים תיונותיפ ועובדיהם, משנה קבלני קבלנים,

כולל במפורש חבות בגין אירוע שנגרם בעת ו/או כתוצאה ביצוע העבודות כהגדרתן לעיל, 

 .כולל ההכנות להן

 .מספר הפוליסה: ____________תקופת הביטוח: מ ________ עד ____________

 : וח חבות כלפי צד שלישיביט .1.2

כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( על פי כל דין הנוהג בישראל ביטוח חבות נותן השירות )כולל 

בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כתוצאה מפעילותו של נותן 

ותים, השירות, כולל מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם בעת ו/או כתוצאה ממתן השיר

 כולל ההכנות להם.

 בסה"כ לתקופת הביטוח השנתית. ₪ 4,000,000גבול האחריות בביטוח זה הינו 

כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי נותן  העירייההביטוח הורחב לכלול 

מובהר במפורש כי רכוש השירות בקשר עם העבודות, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 כרכוש צד ג' לפי תנאי הכיסוי. ייחשב העירייה
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חבות הנובעת מבעלי חיים, אש, התפוצצות, בהלה,  ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, דבר מזיק במאכל 

 המוסד לביטוח לאומי.  ובמשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד

 

חבות בגין נזק גוף או רכוש שתגרם כתוצאה מאירוע תאונתי ופה להבהרה לפיה הפוליסה כפ

כלשהו לא תהיה מוחרגת לפי חריג כלשהו בפוליסה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם לפי 

 חריג שענינו אחריות מקצועית.

 

 מספר הפוליסה: ____________תקופת הביטוח: מ __________ עד ______________

 :יות מקצועיתביטוח אחר .1.3

ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריות מקצועית לפי כל דין בישראל כלפי כל אדם או גוף 

 משפטי שהוא, הנובעת מפעולתו של נותן השירות כולל בעת מתן השירותים המקצועיים.

 

 לתקופת הביטוח השנתיתלאירוע ו₪  1,000,000גבול האחריות בביטוח זה הינו 

 

כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי  העירייהל את הביטוח הורחב לכלו

נותן השירות בקשר עם השירותים המקצועיים, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת, אולם מובהר 

 . העירייהכי הפוליסה לא תעניק כיסוי לתביעות שיוגשו על ידי נותן השירות נגד 

 

כמו כן כוללת הפוליסה את ההרחבות . ________התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו 

 הבאות:

חדשים לאחר תום תקופת הביטוח המקורית,  6הרחבה בדבר תקופת גילוי מוארכת של 

 בהתאם לנוסח הרחבה זו הנהוג בחברתנו.

 הרחבה בדבר חבות בשל מעשה אי יושר של עובדי נותן השרות.

 הרחבה בדבר חבות בגין אבדן מסמכים.

 

 ________ מספר הפוליסה: ______

 תקופת הביטוח: מ __________ עד ______________
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 כל אחת מן הפוליסות המצוינות לעיל כפופה לתנאים הבאים:

ידי  דומה אשר נערך על לכל ביטוח והינו קודם Primary)הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ) .1

בנטל הכיסוי הביטוחי  רייההעיזכות להשתתפות מבטחי  כל או עבורה, ואנו מוותרים על העירייה

, או 1981של חוק חוזה הביטוח התשמ"א  59 יתה מוקנית לנו מכוח סעיףיוהחיוב, ככל שזכות כזו ה

 אחרת.

יום לפחות מראש  60של   הודעה למועצהנמסרה   אם אלא יבוטל ולא יצומצם הכיסוי בפוליסה לא .2

 רשום. בדואר כך על

 ועל מטעמה, אולם האמור לא יחול במקרה של כוונת זדון.וכל הפ העירייהבוטלה זכות השיבוב נגד  .3

, ולמילוי החובות המוטלות על רק נותן השירות יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית .4

 .המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה

 

 

 בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל.

 

 

 בכבוד רב

 

   ______________________________ תאריך ______________חתימה וחותמת: 

 

 שם החותם ותפקידו: _________________________________________
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 'זמסמך 

 )ערבות ביצוע( נוסח ערבות בנקאית

                                 לכבוד

 כפר יונה עיריית

 

 ,נג.א.

 כתב ערבות הנדון:

 

 10/2018בקשר למכרז מס' ( "מבקש"ה -_____ ח.פ. __________ )להלן על פי בקשת _______

כל  קלסילואנו ערבים בזה כלפיכם  העירייה,לשירותי לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחומי 

 .("ש"ח עשרת אלפים": במילים)₪  10,000 סכום עד לסך

 

יום מיום דרישתכם הראשונה בכתב  10תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

מבלי להטיל עליכם לבסס לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה על ידי עיריית כפר יונה, שתגיע אלינו, 

 מבקשאו לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 מבקשפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כל

  בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

   

 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי 

וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.   2019.3.30ד ערבות זו תישאר בתוקפה ע

 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 בנק :        : תאריך


