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המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז מס' 4 / 2017

ללכידת בעלי חיים ,הובלתם והחזקתם במכלאה
המועצה תקיים מפגש מציעים ביום  21.2.2017בשעה  14:00במשרדי המועצה.

ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה .מציע אשר לא ישתתף במפגש
המציעים ולא יצרף להצעתו פרוטוקול מפגש מציעים חתום ,לא יהיה רשאי
להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.
על המשתתף להגיש את ההצעה על גבי מסמכי המכרז ובהתאם להוראותיו.
את ההצעה יש להגיש ידנית בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מנכ"ל המועצה עד ליום 1.3.2017
בשעה  .12:00במועד זה תתקיים ישיבת וועדת המכרזים לפתיחת המכרז ולקביעת זוכה )בכפוף
לקוורום מתאים( – יש לעקוב אחר הפרסומים באתר המועצה.
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המועצה המקומית קדימה צורן
מכרז מס' 4/ 2017

ללכידת בעלי חיים ,הובלתם והחזקתם במכלאה
במועצה המקומית קדימה-צורן

תנאי המכרז
המועצה המקומית קדימה צורן )להלן" :המועצה" ו/או "המזמין"( מבקשת בזה לקבל הצעות
ללכידת בעלי חיים בתחומי המועצה ,הובלתם והחזקתם במכלאה )להלן" :העבודה"( ,וזאת לפי
המכרז הנדון.
המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה" :המציע".

 .1כללי
 1.1תנאי המכרז וההוראות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין
המציע הזוכה ובין המועצה.
 1.2הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים
לתנאי מכרז זה )להלן" :החוזה"(.
 1.3מודגש בזאת מפורשות שלעניין זכויות המועצה לקבלת החזרים מהמציע תהייה המועצה
זכאית גם להחזר של כל תשלום ששילמה לרבות תשלומי מע"מ.
 1.4מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה ,יפורשו ,ככל האפשר כהגדרתם ונספחיו.
 1.5על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של  ,₪ 1,000אשר לא יוחזרו בכל מקרה שהוא.
 1.6כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביה בין אם על ידי
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 .2הבהרות ,שינויים וסתירות במסמכי המכרז
 2.1כל המסמכים שיימסרו ע"י המועצה למציע ,לרבות תנאי מכרז אלה ,תוכניות ,מפרטים,
כתבי כמויות וכיוצ"ב ,ככל שיימסרו ,לרבות כל המסמכים המפורטים להלן בסעיף  2יהיו
גם הם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 2.2במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,יהא
סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך:
 (1פרוטוקול סיור המציעים
 (2תנאי מכרז אלה – מסמך א'
 (3הצעת המציע – מסמך ב'
 (4הצעת מחירים – מסמך ג'
 (5אישור על קיום ביטוחים – מסמך ד'
 (6התחייבות המציע לבטיחות – מסמך ה'
 (7דוגמת ערבות  -מסמך ו'
 (8הצהרה ואישור לענין הרשעות קודמות  -מסמך ז'
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין – מסמך ח'
תנאי החוזה – מסמך ט'
נספח א – נוהל לכידת בעלי חיים – נספח א' לחוזה
נספח ב' – מפרט דרישות ביצוע – נספח ב' לחוזה

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
 2.3ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה .מציע אשר לא ישתתף במפגש
המציעים ,בעצמו או באמצעות מי מטעמו ,לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו
תיפסל על הסף.
 2.4המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז .השינויים
והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל
רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי הכתובות
שיימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.
 2.5הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב ,אין המועצה אחראית בעד פירושים או הסברים
שניתנו בעל פה.

 .3הגשת מסמכי המכרז
 3.1המציע יכניס למעטפה את מסמכי המכרז ,לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף 4
להלן ויחתום את המעטפה.
 3.2את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים כמפורט במבוא לתנאי מכרז
אלה.
 3.3מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת במבוא ובמועד ,לא תיחשב כמעטפה שנמסרה
במועד ,לא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.

 .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן יחד עם הצעתו ולקיים את התנאים
הבאים במועד הגשת ההצעה )יובהר ,כי קיום התנאים שלהלן וגם צירוף המסמכים הנלווים
מהווים תנאי מוקדם להשתתפות המציע במכרז(.
4.1

מסמכי המכרז לרבות כתב "הצעת המציע" וכן כתב "הצעת מחיר".

4.2

אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.

4.3

אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.

4.4

אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו-
.1976

4.5

אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  -במקרה שהמציע הוא
תאגיד.

4.6

ערבות מכרז כאמור בסעיף  5להלן ,בתנאים ובמועדים המפורטים בו ,ובנוסח המצ"ב
למסמכי המכרז.
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4.7

תנאים נוספים:
) (1ניסיון קודם של  3שנים בלכידת כלבים והחזקתם במכלאה .על המציע לצרף
אסמכתאות להוכחת הניסיון כאמור.
) (2בבעלות המציע מכלאה )או בעל התקשרות קיימת עם בעלים של מכלאה( מורשית
ע"י משרד החקלאות שבה  20כלובים לפחות ,ומיקומה של המכלאה אינו עולה על
 40ק"מ משטחה המוניציפאלי של המועצה המקומית קדימה צורן .לחלופין
ברשות המציע הסכם החזקת כלבים לכל תקופת החוזה לרבות תקופות ההארכה
עם מכלאה העונה על כל התנאים שבסעיף זה .במקרה כאמור ,על המציע לצרף
להצעתו את ההסכם עם המכלאה.
) (3בבעלות המציע נשק ליריית חיצי הרדמה )אקדח או רובה( והמציע הינו בעל
רישיון תקף לאחזקת נשק כאמור שניתן ע"י משרד הפנים .יש לצרף צילום
הרישיון.
) (4בעל רכב  4X4משנת ייצור  2010ומעלה ,תקני להובלת כלבים ,על פי הדרישות
המפורטות בנוהל לכידת בעלי חיים המצ"ב או ברשותו הסכם השכרה/ליסינג של
רכב העומד בתנאים שבסעיף זה לכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות
ההארכה .יש לצרף צילום רישיון הרכב והסכם השכרה  /חכירה כאמור.

4.8

פרוטוקול מפגש מציעים חתום על ידי המציע.

 .5ערבות מכרז
 5.1על המציע להפקיד לזכות המועצה ,יחד עם הצעתו ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה
למדד הבסיס המצוין בסעיף  11.3להלן ,בסך של ) ₪ 25,000להלן" :הערבות"(.
 5.2הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי המציע אם יוזמן לחתום על החוזה ולא
יעשה כן .המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע יזכה במכרז ולא יתקשר
עם המועצה בחוזה במועד שתקבע המועצה ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים
להתקשרות בחוזה .הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו
למועצה מבלי שהמועצה תצטרך להוכיח את נזקיה ,והמציע והמועצה מסכימים כי
סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה בגין הפרת התחייבות המציע
כמתואר לעיל.
 5.3הערבויות יוחזרו למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע שהצעתו תתקבל.
אם המציע שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב
בסעיף  10להלן ,הערבות לא תוחזר לו ותחולט על ידי המועצה ותיחשב כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש שתקבל המועצה בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור.
 5.4תוקף הערבות הבנקאית יהיה עד ליום .1.7.2017

 .6מילוי וחתימה על מסמכי המכרז
 6.1הגשת ההצעה
6.1.1

מחירים מירביים :המחירים הרשומים בטבלת הצעת המחיר הינם המחירים
המירביים ועל המציע לרשום בטבלה שבהצעת המחיר את המחירים המוצעים
על-ידו ,אשר לא יעלו על המחירים המירביים הנקובים בטבלה )להלן:
"התמורה"(.
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6.1.2

על המציע למלא את כל הסעיפים בהצעת המחיר ,להציע מחיר בכל פריט
בטבלה בהצעת המחיר וכן לחשב את מכפלת הכמות במחיר המוצע.
מציע אשר לא ימלא הצעתו על יד סעיף או סעיפים ייחשב כמציע את המחיר
המירבי הנקוב בסעיף או סעיפים שלא מולאו על-ידו בטבלה בהצעת המחיר.
מציע אשר יציע תמורה באיזה פריט בטבלת הצעת המחיר העולה על המחיר
המירבי הקבוע בהצעת המחיר – תיפסל הצעתו על הסף או ייחשב כמציע את
המחיר המירבי ,לפי שקול דעתה המוחלט של המועצה.

6.1.3

הצעת המחיר/הצעת המציע ייחתמו על ידי המציע במקום המתאים ויסומנו
בראשי תיבות בכל דף.

6.1.4

בכל במקרה של אי התאמה בין הרשום בהצעת המציע ובין הסך המופיע
במקומות אחרים במסמכי מכרז זה ו/או בהצעת המציע ו/או בהסכם בין
הצדדים ,יגבר הנמוך מבין המחירים המצוינים.

 6.2כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות
המצורפות למכרז ,בין במסמכים גופם ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר ,יחשבו:
א .כאילו אינם קיימים ,או;
ב .עלולים לפסול ההצעה.
 6.3מובהר בזאת כי ,ההחלטה באיזה חלופה לבחור על פי סעיפים  6.2דלעיל נתונה לשיקול
דעתה הבלעדי של המועצה.
 6.4על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז לרבות ,על דפי תנאי המכרז,
כן עליו לחתום על כל מסמך המצורף למכרז זה ,ככל שצורף ,ועל כל דף ודף בהצעתו וכל
מסמך אחר שצרף ,ככל שצרף.
 6.5על המציע להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך ,כל הערות מחוץ למקום
הנ"ל לא תובאנה בחשבון ,ואינן מחייבות את המועצה .כמו כן עליו לחתום על הצעתו
בדיו כחול ולא בעפרון ובתוספת החותמת של המציע ,תאריך וכתובת.
יש לרשום את שם המציע באופן ברור נוסף על החתימה והמציע חייב למלא את כל פרטי
הצעת המחיר .במקרה של אי הבנה עליו לפנות עד למועד מפגש ההבהרות או במהלך
מפגש ההבהרות למר מושיקו ארז ,מנכ"ל המועצה ,בטלפון  09-8902902או באמצעות
דוא"ל  offers@kadima-zoran.muni.ilבלבד לשם קבלת אינפורמציה.
 6.6מצא המציע סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן
המדויק של איזה סעיף ופרט במכרז זה ,עליו להודיע על כך בכתב למועצה.
 6.7תשובה תשלח לכל המשתתפים במכרז זה באמצעות אתר המועצה.
 6.8כל משתתף במכרז מתחייב שלא להשתמש בכל מסמך ו/או תכנית ו/או כל מסמך אחר
לכל מטרה אחרת מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא להעתיק את המסמכים
והתכניות בלי אישור מפורש מאת המועצה.

 .7התמורה ובחינת ההצעות
 7.1על המציע לציין בטבלה בהצעת המחיר את המחירים המוצעים על ידו ,בהתאם לאמור
לעיל.
 7.2מחירי היחידה שבהצעת המציע ,הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה.
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלול המחיר את כל המרכיבים והתוספות למיניהם,
ולרבות תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה ,וכן כל
ההוצאות ללא יוצא מן הכלל הנדרשות לצורך ביצוע העבודות לפי מסמכי המכרז.
 7.3הצעת המציע הינה הצעה שלמה ומוגמרת .לא תתקבל כל טענה מצד מציע בדבר תשלום
נוסף ו/או תוספת בכל הנוגע להוצאות בהן עלול לשאת מציע לשם ביצוע העבודה נשוא
המכרז לרבות בכל הנוגע ללכידת בעלי חיים ,הובלתם ו/או החזקתם במכלאה.
 7.4המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת
המועצה מונע ממנה הערכת הצעת המציע כדבעי.
 7.5מובהר בזה מפורשות ,כי המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת
ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה של
המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.

 .8פגם בהחלטת ועדת המכרזים
 8.1נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה
לא זכה המציע במכרז ,יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל
מהמועצה ,עקב אי זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בעין בגין הערבות הבנקאית
ורכישת טפסי המכרז ,שתוחזרנה .פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל
פיצוי אחר ,בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר ,לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה
מהפגם בהליכי המכרז.
 8.2קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז
האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב
המציע שזכה ,מיידית עם הודעת המועצה ,להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו
עפ"י המכרז ולאפשר למועצה למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות
במכרז עפ"י קביעת שיפוטית חלוטה .המועצה תשלם למציע את התמורה עבור העבודה
שביצע עד למועד הפסקת העבודה ,כפוף לתנאי החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות
או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המועצה הקשורות למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו
וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע"י המועצה כתוצאה
ממכרז זה.
 8.3בהגשת הצעתו מסכים המציע לתנאים שלעיל.

 .9ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי ,פיצול מכרז
 9.1המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב טרם חתימת
הסכם בינה ובין מציע בכוח.
 9.2אם תחליט המועצה כאמור שלא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים
במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות
הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה למציע הזוכה במכרז בלבד.
 9.3המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים
אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים ,או לבצעם בעצמה.
 . 9.4למועצה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה בכל שיעור שהוא .במקרה זה לא
ישתנו המחירים בהצעת המציע .למציע לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה עקב ביצוע
האמור בסעיף זה ,והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.
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 9.5מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע רק
חלק מהעבודות ו/או מהכמויות ו/או מהפריטים הכלולים במכרז לרבות בהצעת המחיר
בהתאם למגבלות התקציביות ו/או מכל נימוק אחר,מבלי שביצוע חלקי ו/או הפסקת
ביצוע העבודה או ביטול חלק ממנה יחייבו את המועצה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא
למציע והמציע מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל
הנוגע לאמור לעיל לרבות בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז.
 9.6אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או
לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא
למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז
בלבד.
 9.7החליטה המועצה כאמור לעיל ,לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את
העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען ,על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים
המחויבים על פי העניין.

 .10חתימה על החוזה
 10.1המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך ) 10עשרה( ימים ממועד
קבלת ההודעה על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו המועצה .במעמד חתימת
החוזה על המציע להמציא את אישור קיום הביטוחים ואת הערבות הבנקאית כנדרש
וכמפורט במכרז זה וזאת כתנאי לחתימת המועצה על ההסכם עימו.
 10.2מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו יהא המכריע הסופי באשר להתאמתן של פוליסות
הביטוח והערבות הבנקאית והמציע מתחייב להמציא לאלתר כל פוליסה ו/או תיקון
לפוליסה וערבות בהתאם לאמור לעיל ולהוראת מנכ"ל המועצה.

 .11ביצוע החוזה
 11.1הרשות בידי המועצה למסור את ביצוע החוזה ,על פי שיקול דעתה ,תוך ) 90תשעים( יום
מיום התאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז וללא כל שינוי בתנאי המכרז.
 11.2מובהר בזאת מפורשות ,כי בכל מקרה המציע לא יהיה רשאי להתחיל בעבודה כלשהי לפני
שימציא למועצה את העתקי פוליסות הביטוח אשר צריכות להיות ברשותו ,בתוקף
התחייבותו עפ"י החוזה וכן הערבות הבנקאית לגבי החוזה.
 11.3הזוכה ימציא למועצה ערבות אוטונומית בסך ערבות המכרז או יאריך את ערבות המכרז,
באופן שתקופת תוקפה של ערבות ההפעלה תהא לפחות  90יום לאחר תום תקופת החוזה
בין הצדדים ותוארך ,לפי הצורך ,בהתאם לדרישת המועצה .הערבות תהיה צמודה למדד
כאמור בסעיף  11.5להלן.
 11.4הערבות הנ"ל )להלן" :ערבות הביצוע"( תשמש כבטחון לקיום התחייבויות המציע על פי
החוזה.
 11.5במכרז /בחוזה זה:
"מדד"

מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

"תנודות המדד"

ההפרש שבין מדד הבסיס ,לבין המדד בחודש בו שולמה
התמורה למועצה.

"מדד הבסיס" מדד חודש ינואר  2017שפורסם ביום .15.2.17
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 11.6עבור כל תוספת פריטים לפריטים שבהצעת המחיר על המציע לדאוג לקבל אישור מראש
ובכתב ,חתום על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה.
ביצע המציע עבודות מבלי לקבל אישור כנ"ל ,לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה
בגין ביצוע העבודות כאמור.

 .12הוראות כלליות
 12.1על המציע לסייר בשטחה המוניציפאלי של המועצה ,להכיר את תנאי הגישה בה ואת
התנאים הייחודיים הקיימים בשטח המועצה וכן את המגבלות הקיימות בשטחה של
המועצה .יובהר כי בחתימתו על הצעתו מצהיר המציע כי הביא בחשבון הצעתו כל התנאים
והמגבלות הנ"ל וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה.
 12.2המציע מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה
המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ,כן
מתחייב המציע שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בם כדי להפריע את מעברם
של הולכי רגל וכלי הרכב מכל הסוגים.
 12.3על המציע לקרוא ,להכיר ולהבין את כל תנאי המכרז.
 12.4המציע מתחייב בזה מפורשות כי יקרא היטב את החוקים הנוגעים לביצוע העבודות נשוא
המכרז וכן את חוקי העזר שפורסמו ואושרו למועצה המקומית קדימה צורן ו/או החלים
באיזה שטח בה ויקפיד למלא ולפעול אחר כל המתחייב על פי חוקים אלו ,לרבות חוק
להסדרת הפיקוח על כלבים ,תשס"ג 2002 -ופקודת הכלבת.
 12.5למציע לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזה ,זאת גם אם יהיה עליו לשאת
לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו בהצעתו בין מחמת
טעות ובין מחמת כל סיבה אחרת ,והמציע יצטרך לשלם את מחירם על חשבונו הוא.
 12.6מובהר מפורשות כי אין להעסיק עובדים זרים אלא אם בידי המציע הרישיונות
להעסקתם.
 .13אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.

שביט מס
ראש המועצה המקומית קדימה צורן

___________
חתימת המציע
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מסמך ב'

הצעת המציע
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
א.ג.נ,
הנדון :מכרז  4 / 2017לביצוע עבודות ומתן שירותים
ללכידת בעלי חיים בתחומי המועצה ,הובלתם והחזקתם במכלאה
אנו הח"מ מציעים הצעתנו לביצוע העבודות לפי המכרז הנדון.
 .1אנו מצהירים כי קראנו את תנאי המכרז ואת מסמכיו לרבות תנאי החוזה ,הבנו את תנאיהם
והוראותיהם ואנו מסכימים לאמור בהם.
 .2הננו מציעים לבצע את העבודות וליתן שירותים ללכידת בעלי חיים בתחומי המועצה,
הובלתם והחזקתם במכלאה ,במחירים כמפורט בהצעת המחיר המצורפת לחוזה ולהצעתנו זו
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה ובהתאם לתנאי המכרז ונספחיו.
 .3אם הצעתנו תתקבל הרינו מתחייבים כדלקמן:
) (1לבצע את העבודה בהתאם לתנאיו והוראותיו של החוזה המצ"ב ,ולפי המחירים שרשמנו
בהצעת המחיר המצורפת ,ובכפוף לשאר תנאי המכרז והחוזה.
) (2לחתום אצלכם על החוזה המצ"ב לא יאוחר מעשרה ימים מהתאריך בו תודיעו לנו כי
הצעתנו ,כולה או חלקה ,התקבלה על ידכם ולהמציא לכם את כל המסמכים הנדרשים
לפי תנאי המכרז והחוזה ובמועדים הנקובים בהם.
) (3במקרה ולא נחתום אצלכם על החוזה המצ"ב כאמור לעיל או לא נמלא תנאי מוקדם לפני
החתימה ,לרבות המצאת אישור על קיום ביטוחים ו/או המצאת ערבות בנקאית עפ"י
החוזה ,הננו מסכימים כי תממשו את הערבות הבנקאית המצ"ב וזכייתנו במכרז תבוטל
מבליל שתהיה לנו כל טענה בגין זאת.
 .4כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו ו/או בתנאי המכרז ,הרינו מצרפים בזה ערבות
בנקאית אוטונומית חתומה כאמור בתנאי המכרז לפקודתכם ומייפים כוחכם בצורה בלתי
חוזרת ,כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו כולן או מקצתן – שבהצעתנו זו ,הרי הזכות
בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת ,ומוותרים מראש על כל זכות
להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.
 .5אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תעמוד בתוקפה למשך התקופה הנקובה בתנאי המכרז,
והיה אם במשך התקופה נדרש על ידכם לקיים כל התחייבותנו שבהצעתנו זו ,נעשה זאת בלי
השהיה.
 .6ידוע לנו שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט בסעיף  2לתנאי המכרז ,וכן את
כל החומר שאנו מגישים במסגרת הצעתנו זו ושיצורף לחוזה.
 .7הננו מצהירים בזאת כי אנו בעלי יכולת לבצע את העבודה נשוא המכרז ולספק שירותים של
ללכידת בעלי חיים בתחומי המועצה ,הובלתם והחזקתם במכלאה בהתאם לתנאי החוזה,
והנספחים והמחירים שבהצעתנו ,ובכל היקף שיידרש.
 .8הננו מצהירים כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה והספקת השירותים נשוא
המכרז ,לפי מסמכי המכרז ותנאיו לרבות תנאי החוזה.
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 .9ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת לספק כמות כלשהי של עבודה וכל הכמויות המצוינות
בטפסי המכרז הנן בגדר הערכה בלתי מחייבת בלבד ואנו מסכימים כי לא תשמשנה בסיס
ו/או עילה לדרישה ו/או תביעה כלשהן.
 .10הננו מצרפים בזאת המלצה של הגופים הבאים המעידים על ניסיוננו בעבודה נשוא
המכרז:
1
2
3
4

חתימת המציע  +חותמת
שם המציע:

שמות מנהלים:

כתובת:
ת.ז/.ח.פ.
טלפון:
דוא"ל:
פקס:
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מסמך ג'
מכרז 4_/ 2017
הצעת המחיר )כולל מע"מ(
הנושא

כמות

מחיר
מירבי
)(₪

50
0.2
20

260
260
100

מחיר מוצע
)(₪

סה"כ
)מכפלת
המחיר
המוצע
בכמות(

לכידת בעלי חיים משוטטים והובלתם למכלאה
לכידת טווס/תרנגול והובלתם למכלאה
קליטה למכלאה של בע"ח שנלכד ע"י לוכד של המועצה
)חד"פ(
הודעה טלפונית לבעלים על הימצאות בעה"ח במכלאה
11.50
20
לכידת והובלת חמור /סוס
600
0.2
החזקת כלב /חתול נושך במכלאה להסגר של  10ימים
40
5
)משולם ע"י המועצה(
**
ליום.
החזקת כלב במכלאה
50
35
החזקת כלב משוטט ללא בעלים במכלאה ל 10-ימים
40
20
)משולם ע"י המועצה(
החזקת חתול במכלאה )ליום(**
50
5
החזקת חתול במכלאה  2-5ימים על בסיס מחיר יומי
40
6
קריאה דחופה ללכידה *
390
1
שימוש בחץ הרדמה
150
2
הרדמת בעל חיים
40
1
פינוי בעל חיים – פגר
120
2
משלוח פגר לבדיקה בבית דגן
200
1
החזקת סוס  /חומר  /כבש  /עז במכלאה )ליום(**
50
0.2
החזקת בעל חיים אחר במכלאה )ליום(**
40
0.2
קריאה רגילה  /דחופה ללא לכידה
195
2
החזקת כלב/חתול נושך בהסגר במכלאה ל  10ימים  -ישולם על ידי הבעלים והמחיר ישולם ללוכד
בהתאם לפרסומים של משרד החקלאות"** 10% .מהסכום שיתקבל יועבר למועצה.
סה"כ:

* תוספת לשבת/חג/לילה )כשהקריאה מתבצעת משעה  19:00ועד  06:00או אחרי שעה לפני
כניסת השבת/חג(
** ישולם ע"י התושב במישרין למציע
הכמויות המוצגות בטבלה הינן ממוצעות ומשוערות ,לחודש ,ואינן מחייבות את המועצה.
בפועל הכמויות תקבענה על ידי המועצה לפי צרכיה ושיקול דעתה המוחלט וללא כל מחויבות
לכמויות המפורטות בטבלה.
המחירים הרשומים בטבלה שלעיל בעמודה "מחיר מירבי" הינם המחירים המירביים ועל המציע
לרשום בטבלה בעמודה "מחיר מוצע" את המחירים המוצעים על-ידו ,אשר לא יעלו על המחירים
המירביים.
על המציע למלא את כל הסעיפים בטבלה ולהציע מחיר בכל פריט בטבלה.
מציע אשר לא ימלא הצעתו על יד סעיף או סעיפים בטבלה ייחשב כמציע את המחיר המירבי
הנקוב בסעיף או סעיפים שלא מולאו על-ידו.
מציע אשר יציע תמורה באיזה פריט בטבלה ,העולה על המחיר המירבי הקבוע בטבלה – תיפסל
הצעתו על הסף או ייחשב כמציע את המחיר המירבי ,לפי שקול דעתה המוחלט של המועצה.
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______________________

חתימת המציע  +חותמת
שם המציע:
שמות מנהלים:
כתובת:
ת.ז/.ח.פ.
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
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מסמך ד'

אישור לקיום ביטוחים
) לוכד כלבים חתולים וחיות בר (
המועצה המקומית קדימה צורן ו/או חברות עירוניות ו/או תאגידים עירוניים ו/או עמותות
עירוניות ו/או חלצ"ים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
הרצל  ,1קדימה  -צורן
)להלן " :המזמין"(
אנו הח"מ ___________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
)להלן" :המציע"( פוליסות ביטוח צד
_____________________ ח.פ / .ת.ז.
שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם
והמתייחסת לעבודות נשוא החוזה )להלן" :העבודות"(.
מהות העבודות :לכידת כלבים וחתולים וחיות משוטטות בתחום השיפוט של המזמין ,לרבות
פעילות יזומה של הלוכד ופעילות ע"פ קריאה של הרשות )משוטטים אינם רק ללא בעלים( וכן
אחזקתם במכלאה ע"פ הנחיות משרד הבריאות  /החקלאות  /הנחיות הווטרינר הרשותי
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין ,המציע ,קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם,
מפני אובדן ,נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים
הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
.1

ביטוח צד שלישי:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של
 ₪ 2,500,000לאירוע ולא פחות מסכום של  ₪ 2,500,000לתקופה ) 12חודשים(.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.1.1

בפוליסה יצוין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל המציע
ייחשב כצד שלישי.

.1.2

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

.1.3

סייג אחריות מקצועית יבוטל ,בגין פעילותו של הלוכד ואחזקתם במכלה של
החיות.

.1.4

הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקים שיגרמו לרכוש המזמין עקב פעילות של
המציע.

.1.5

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

.1.6

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד
המזמין.
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.2

ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע
העבודות ,בגבולות אחריות של  $ 1,500,000.-לתובע ולסך של  $ 5,000,000.-לאירוע אחד
ולתקופת ביטוח של ) 12שנים עשר( חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .2.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער.
 .2.2הביטוח חל על כל עובד של המציע ,מציע משנה שלו ועובדיו של מציע משנה כאמור,
בין אם קיבל שכר מהמציע ובין אם לאו.
.2.3

כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.

 .2.4הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין

.3

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .3.1כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י המציע אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.
 .3.2המבוטח בכל הביטוחים שערך המציע בהתאם להוראות החוזה ,הורחב כך שהוא כולל
גם את המזמין ,כמפורט ברישא למסמך זה ,קבלנים וקבלני משנה של הלוכד.
 .3.3במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים
בהתאם ובאופן אוטומטי ,אלא אם כן נודיע למזמין על כוונתנו שלא לחדש את
הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ) 60שישים( יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש
לתוקף.
 .3.4הביטוחים שערך המציע כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או
לצמצם היקפם ,אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על
כוונתו לעשות כן ,לפחות ) 60שישים( יום מראש.
 .3.5בכל הביטוחים שערך המציע בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה
בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד המציע לבדו – המפקיעים או המגבילים את
הכיסוי ,כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות ,בניינים ,דרכים ,כל חריג המתייחס
למכשירי הרמה ,טעינה ופריקה מכלי רכב ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה,
חומרים רעילים או מזיקים ,זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור ,הרעלה ,קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם ,עבודות נוער ,בעלי חיים .,המבטח מתחייב שלא לטעון לאחריות
מקצועית בעבודות לכידת ואחסנת כלבים ובע"ח המוגדרות בחוזה.
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 .3.6כל הביטוחים שערך המציע בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור
של המבטח על זכותו לתחלוף ) (SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם
או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודות,
ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .3.7כל הביטוחים שערך המציע בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו
זכויות המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא
אם המקרה היה ידוע למזמין ,שלעניין זה מוגדר כראש המזמין ,גזבר המזמין או
האחראי על הביטוח במזמין.
 .3.8כל הוראה בביטוחים שערך המציע בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה
ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול
ולא תופעל כלפי המזמין .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס
למזמין הינו "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים
לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות
המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 .3.9לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות ,שביתות או השבתות.
 .3.10חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הלוכד בלבד לרבות
החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
 .3.11המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי
מוקדם לקיום ההתקשרות בין המציע לרשות ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים
הרשות לא הייתה מתקשרת עם המציע ,אף במחירים אחרים.
 .3.12הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.

ולראייה באנו על החתום:

_______________
שם המבטח

_______________
שם החותם

_________
תאריך

_______________
חתימה וחותמת

W:\1מכרזים\\2016לכידת כלבים (1)\4-2017מכרז לכידת בעלי חיים  2017טיוטת עבודה נוסח עדכני לפרסום .doc14022017

16
מסמך ה

התחייבות המציע –בטיחות
.1

המציע מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה ,לרבות בעניין הבטחת
תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך
ביצוע העבודה.

.2

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את המציע ,את עובדיו ,את קבלני המשנה שלו –
במידה ואושרו על ידי המועצה וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

.3

המציע מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין ,לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה
התש"ד  ,1954פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל –  ,1970תקנות הבטיחות
בעבודה ,עבודות בנייה התשמ"ח ,1988 -תקנות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז
 1977תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות העבודה התשמ"ח  ,1988וכן כל
החוקים ,התקנות והצווים שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת ,לפיהם הוא מתחייב לנהוג
על פיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד
המועצה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה.

.4

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יקיימו המציע ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,בקפדנות
את כל ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י רשות מוסמכת ,לרבות משרד העבודה והרווחה,
משרד התחבורה ,משרד החינוך והמשטרה ומועצת קדימה צורן ו/או מי מטעמה .המציע
יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין ,התקנות וההוראות של
הרשויות המוסמכות ,תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

.5

המציע מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו
הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם .כן יעסיק המציע
קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה
לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה .בשום פנים ואופן לא יהיה המציע רשאי להציב
בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים .מבלי לגרוע מכל חובה מחובות
המציע ומאחריותו על פי הדין ובהתאם לחוזה רשאית המועצה לאשר או לסרב או
להתנות את אישורו של מציע המשנה והעובדים לפי שיקול דעתה המוחלט.

.6

המציע מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים
הדרושים וכי כל רישיונות המציע שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד,
לרבות כלי הרמה ,כלי שינוע ,מכשירי יד מכאניים או חשמליים ,נשק וחצי הרדמה
תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית אכן נבדק ונמצא תקין והוא
מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

.7

המציע יספק לעובדיו ,לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו ,את כל ציוד המגן והציוד
הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק הנוהג ,אשר נהוג או חובה להשתמש בהם
לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה ,ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.
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.8

המציע מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים ,סדרי בטיחות נגד תאונות ,פגיעות ונזקים
אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של
החומרים ,הציוד ,המכשירים ,המכונות וכלי העבודה שלו ,כן ידאג המציע להצבת ציוד
כיבוי אש במקום העבודה.

הצהרה והתחייבות
תאריך_____________ :

הנני מאשר בזה כי קראתי בעיון את האמור לעיל ,הבנתי היטב והפנמתי את משמעות האמור
בסעיפים  1 – 8לעיל ,ואני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה.
שם המציע __________________ :ת.ז/ .חפ_____________
כתובת___________________
מס' טלפון ______________ :מס' פקס ______________ דוא"ל _________________
שמות מורשי החתימה מטעם המציע:
שם _______________________ :ת.ז _____________ .כתובת ___________________
שם _______________________ :ת.ז _____________ .כתובת ___________________
מנהל העבודה מטעם המציע:
שם  __________________ :ת.ז ________________ .כתובת_____________________
מס' טלפון ______________ :מס' פקס ______________ מס' רשום ________________
______________________
חתימת המציע

_______________________
חתימת מנהל העבודה

_______________________
מקום
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מסמך ו

דוגמת ערבות להשתתפות במכרז  /ערבות חוזה
תאריך________________________
שם המוסד הבנקאי_______________
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _________
לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך
 ₪ 25,000צמודים למדד המחירים לצרכן ,להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז והחוזה
לביצוע לכידת בעלי חיים בתחומי המועצה ,הובלתם והחזקתם במכלאה מכרז  4 / 2017ע"י
____________)שם המציע(.
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה באופן הבא:
)א( מדד הבסיס יהיה מדד
____________נקודות.

חודש _________ שפורסם ביום ___________ ,שהוא

)ב( המדד החדש יהיה המדד אשר יתפרסם ע"י הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי
ערבות זו.
ערבותנו זו בתוקף עד _________ ,והיא ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה ) (7ימים
מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד
הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו ,מבלי שתצטרכו לנמק
דרישתכם ,או לבסס אותה ,או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.

הערה :נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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מסמך ז

הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות
)נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 50% -ממניות המציע(
מכרז מס' 4 / 2017
ללכידת בעלי חיים בתחומי המועצה ,הובלתם והחזקתם במכלאה
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
.1.1

אנו ____________________________________ )להשלים את הקשר עם
המציע(.

.1.2

במהלך  10השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ,הח"מ לא הורשע בעבירה
פלילית ,לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב
ידיעתנו לא מתנהלת כנגדו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.
"עבירה פלילית"  -כל עבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה הקשורה לביצוע עבודה
של לכידת בעלי חיים ו/או הובלתם ו/או החזקתם.

.1.3

במהלך  10השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ,הח"מ הורשע בעבירה
פלילית או מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית או למיטב
ידיעתנו מתנהלת כנגדו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.
להלן פרטי התיקים בהם הורשע הח"מ  /מתנהלת נגד הח"מ חקירה פלילית )יש
לפרט מקום ביהמ"ש ,מס' תיק ,הצדדים ,ולצרף פסה"ד(.

.2

.1.4

הח"מ מאשר ומסכים כי ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמה יהיו רשאים
ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי
מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

.1.5

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או
קבלת מידע כאמור ,מתחייב הח"מ למסור ,לבקשת ועדת המכרזים ,אישור
כנדרש ,חתום ע"י הח"מ ,תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

צרופות
.2.1

לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.

.2.2

לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  50%ממניות
התאגיד( בגוף החתום על מסמך זה.

.2.3

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות
האמור בסעיפים  1.1ו 1.2 -לעיל.

_________________
שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע

_____________
תאריך

_____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע /חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים
בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.
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אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
_________________ _____________
תאריך
שם  +חתימה

_____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על נספח זה.
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מסמך ח

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

המציע
אצל
____________________________כ
משמש
אני
__________________ )להלן  -המציע( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א.1981-

.3

הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה[:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ) 31באוקטובר  (2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ) 31באוקטובר
 (2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-אך במועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

.4

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפניי ,עו"ד _____________ ,ה"ה
_____________________ ,נושא ת.ז ,____________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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מסמך ט

חוזה
שנערך ונחתם בקדימה צורן ביום ______ לחודש _____ 2017
בין:

מועצה מקומית קדימה צורן
)שתקרא להלן ולשם הקיצור "המועצה" או "המזמין"(
מצד אחד

לבין__________________________________ :
מרחוב____________________________
)שיקרא להלן ולשם הקיצור "המציע"(

מצד שני

הואיל

והמועצה מעוניינת בביצוע עבודות ומתן שירותים של לכידת בעלי חיים בתחומי
המועצה ,הובלתם והחזקתם במכלאה;

והואיל

והמועצה פרסמה ביום _________ מכרז מס'  4/2017אשר מסמכיו מצורפים
להסכם זה כנספחים ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ואשר על פיו הזמינה הצעות
לביצוע העבודה;

והואיל

והמציע הגיש הצעה לביצוע העבודות הנ"ל.

והואיל

והמועצה הסכימה למסור למציע את ביצוע העבודות הנ"ל;

והואיל

והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד – מעביד;
הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא לחוזה והנספחים הינם חלק בלתי נפרד מהחוזה.

.2

הגדרות
לעניין חוזה זה יתפרשו המונחים הבאים:
"השירותים" או "העבודות" או "העבודה" – מתן השירותים וביצוע העבודות שיש לבצען על
פי חוזה זה כמפורט בנספחים המצ"ב לחוזה ,וכל אחד מהם ,ולרבות לכידת
בעלי חיים בתחומי המועצה ,הובלתם והחזקתם במכלאה כולל שירותי
אחסנה ,אחזקה והסגר בעלי חיים על פי הוראות החוזה.
"המפקח" -

וטרינר המועצה ו/או כל אדם שימונה בכתב על ידי המועצה.

"פקח" –

מי שמונה בכתב על ידי המועצה לשמש כפקח

"מקום העבודה"  -התחום המוניציפאלי של המועצה המקומית קדימה צורן וכן מקום
המכלאה.
"המועצה"

המועצה המקומית קדימה-צורן.
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"המציע"

.3

במידה והמציע אינו יחיד אלא מספר אנשים או גופים המונח כולל את כולם
יחדיו וכל אחד ואחד מהם בנפרד ומוסכם כי התחייבויות המציע בחוזה זה
ונספחיו תחייבנה כל אחד מהנ"ל.

פרשנות:
א .מוסכם כי הכותרות מהוות אמצעי עזר בלבד ואינן חלק מן ההסכם.

.4

ב.

באם לא נקבע אחרת או לא דווח אחרת מהקשר הדברים יפורש הסכם זה לפי כללי
הפרשנות וכן לפי הכללים אחרים הנהוגים בפירוש החוק.

ג.

מאחר ונוסח ההסכם ניתן לבדיקה למציע ,מוסכם כי לא יחול על פרשנות ההסכם
הכלל של פירוש ההסכם כנגד המנסח.

סמכויות המפקח
א .המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים
ו/או המוצרים ו/או הציוד שמשתמשים בהם .כן רשאי הוא לבדוק אם המציע מבצע
כהלכה את החוזה ואת הוראותיו של המפקח.
ב.

בכל מקרה שלדעת המפקח משתמש המציע בחומרים ו/או כלים ו/או מתקנים בלתי
מתאימים ,רשאי המפקח לדרוש מהמציע לסלקם ו/או להחליפם מיד והמציע מתחייב
לבצע מיד את הוראות המפקח ,כאשר כל הנזקים שנגרמו משימוש בחומרים ו/או כלים
ו/או מתקנים אלה יחולו על המציע .ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות המפקח יחולו
אך ורק על המציע.

ג.

מובהר מפורשות כי למפקח לא תהא סמכות בענייני כספים ,תמורה ותקציב.

ד .מובהר מפורשות והמציע מסכים כי אין בסמכויות הניתנות למפקח לפי סעיף זה כדי
לגרוע באופן כלשהו מאחריותו המלאה של המציע.
.5

תקופת החוזה והפסקתו
א .חוזה זה נערך לתקופה של שנה מיום ________ ועד ליום ___________ )להלן:
"תקופת ההתקשרות"( ,ובלבד שהמועצה תהא רשאית להפסיק לאלתר את תקופת
תוקפו של חוזה זה בקרות אחד או יותר מהאירועים כדלקמן:
 .1המועצה אינה מרוצה מדרך ביצוע העבודה ע"י המציע והודיעה לו על כך במכתב
שנשלח בדואר רשום לכתובתו הרשומה לעיל או נמסרה לידיו או לידי האחראי
והמציע לא שיפר את הטעון שיפור לדרישת המועצה ושביעות רצונה תוך שבעה
ימים מיום משלוח ההודעה.
 .2כשהמציע נכנס להליכי פשיטת רגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או עושה סידור
עם או לטובת נושיו או במקרה של גוף מאוגד כשהוא נכנס להליכי פירוק.
 .3כשהמציע מסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,בלי הסכמת המועצה בכתב
ומראש.
 .4כשהמציע מסתלק מביצוע העבודה והמועצה נתנה לו הודעה על סילוקו שבעה
ימים מראש והמציע לא שב לעבודה לשביעות רצון המועצה.
 .5כשהמציע מפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.
 .6המועצה רשאית להביא הסכם זה לקיצו בכל עת ובלא מתן נימוק כל שהוא ובלבד
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שהודיעה למציע על כך  30יום מראש.
ב.

החליטה המועצה להביא את החוזה לסיומו כאמור לפי סעיף קטן א' לעיל ,לא תהיה
המועצה חייבת בתשלום כספים ו/או פיצוי כל שהוא למציע מלבד התמורה שתגיע לו
בעבור העבודות שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת המועצה.

ג.

המועצה רשאית להאריך תוקף החוזה לשתי תקופות נוספות של  12חודשים-שנה בכל
פעם .תוקף החוזה יוארך מאליו בתום כל תקופה לתקופה אחת נוספת ,אלא אם
הודיעה המועצה עד  30יום מראש ,לפי שקול דעתה המוחלט ומבלי צורך לנמק ,על
הפסקת ההתקשרות .בתקופות המוארכות תחולנה כל הוראות חוזה זה בשינויים
המחויבים.

 .6ביצוע העבודה
א .המציע יבצע את העבודה ויתן שירותים באופן מלא ומדויק בהתאם לנספחי החוזה.
המציע מתחייב לפעול על פי נוהל לכידת בעלי חיים משוטטים המצ"ב לחוזה זה כנספח
א' וכן לפעול לפי מפרט דרישות לביצוע נספח ב'.
ב .המציע מתחייב כי לא יילכד כלב ו/או כל בעל חיים אחר אלא באישורו של המפקח בלבד.
ג .המציע יבצע את העבודה בהתאם לחוזה לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח וימלא
לצורך זה אחר כל הוראותיו של המפקח בין שהם מפורטות בחוזה זה ,ובין שאינן
מפורטות בו ,לרבות לכידת כל בעל חיים שיורה לו המפקח.
ד .המציע מתחייב לבצע את העבודה בדייקנות ,במיומנות ,בצורה מקצועית מעולה
ובבטיחות מרבית.
ה .המציע מתחייב להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך ימצא במקום העבודות
במשך כל תקופת ביצוע העבודה.
ו .המציע יחזיק מכשיר קשר ו/או טלפונים סלולאריים ויימצא זמין בכל עת לרשות
המועצה.
ז .המציע ידאג באופן שוטף לביצוע כל ההכנות הדרושות לו לצורך מתן השירותים נשוא
חוזה זה.
ח .המציע מתחייב כי יהא בידו בכל עת צוות עבודה למילוי כל התחייבויותיו לפי חוזה זה
במועדים שנקבעו והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח את ביצוע
העבודה תוך הזמן הקבוע .כן מתחייב המציע להגדיל את צוותי העבודה בכל זמן שיידרש
כדי להבטיח את ביצוע העבודה בזמנים שנקבעו.
ט .הספקת הציוד ,הכלים ,החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע העבודה ,לרבות רכב
להובלת בעלי החיים המאושר בכתב על ידי הרופא הווטרינרי )כולל כל הוצאות הרכב
ללא יוצא מן הכלל( תעשה על ידי המציע ועל חשבונו .כל הוצאות הקשורות בלכידה
ובהובלה יחולו על המציע בלבד.
י .המציע מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על בטחונו ונוחיותו
של הציבור ,לרבות עובדיו ,פועליו וכל מי שימצא במקום העבודה.
יא .המציע מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה ו/או הפרעה שלא לצורך
בנוחיות הציבור או בנוחיות כל אדם שנמצא במקום העבודה.
יב .במשך כל תקופת החוזה ,מתחייב המציע לבצע את העבודה בעצמו .במידה והמציע מבקש
W:\1מכרזים\\2016לכידת כלבים (1)\4-2017מכרז לכידת בעלי חיים  2017טיוטת עבודה נוסח עדכני לפרסום .doc14022017

25
לבצע את העבודה על ידי עובד אחר מטעמו ,עליו להודיע על כך למפקח ולקבל אישורו
לאחר שהובהר והוכח למפקח כי העובד הוא בעל הכישורים ,הידע והאישורים הנדרשים
על פי כל דין לביצוע העבודה.
יג .המציע מתחייב כי הוא קרא ,הבין ויודע את הוראות כל דין החלות לעניין ביצוע העבודה
לרבות חוקי עזר לקדימה צורן ,חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ופקודת הכלבת וכי יפעל
על פי הוראות הדין בלבד.
יד .המציע מתחייב לתת את השירות כאמור בחוזה זה בכל שעות היממה בהתאם לקביעותיו
של המפקח ולאחר שקיבל ממנו הודעת דרישה לביצוע העבודה.
טו .המציע מתחייב להתייצב לבצוע פעילות שוטפת אחת לשבוע לפי קביעת הפקח.
טז .המציע יתייצב לבצוע השירות ביום ובשעה אשר נקבעו על ידי הפקח או מי מטעמו למשך
זמן שלא יפחת משעתיים ,לכל קריאה.
יז .קריאה דחופה  -המציע מתחייב להגיע לטפל בכל קריאה דחופה תוך דקות עד עשרות
דקות בודדות ממועד קבלת הודעה.
יח .ככל שהמציע התקשר בהסכם עם מכלאה לצורך מתן השירותים לפי חוזה זה ,לא יהא
בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לפי הוראות חוזה זה ונספחיו לרבות כל האמור
בנספחים א' ו-ב' לחוזה זה ,המציע יכלול בהסכם בין המכלאה לבינו הוראה כי המכלאה
מתחייבת כלפי המציע והמועצה ביחד ולחוד לקיים כל הוראות חוזה זה ונספחיו בכל
הנוגע לאכסנת בעלי חיים ושחרורם .המציע יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לקיום
כל הוראות חוזה זה ונספחיו גם על ידי המכלאה והוא מוותר על כל טענה בענין זה.
 .7אחריות וזהירות
א .המציע אחראי כלפי המועצה ,כלפי עובדיו ושלוחיו ,וכלפי כל צד שלישי ,לכל נזק שייגרם
כתוצאה ממעשה או מחדל של המציע או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג
שייגרמו למועצה ו/או למערכות הקשורות עמה ו/או לכל חלק הימנו ו/או לכל אדם ו/או
לכל רכוש ,כתוצאה מביצוע השירות ו/או כל חלק הימנה ו/או כתוצאה מהפרת
התחייבות של המציע לפי חוזה זה ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או מחדלו של המציע ו/או של
עובדיו ו/או של כל הבא מטעמו של המציע.
ב .מבלי למעט מן האמור ,המציע אחראי לשלומם של בעלי החיים אותם ילכוד בעת ביצוע
העבודה וכן בעת הובלתם לצורך אכסונם במכלאות ,ובעת אחזקתם במכלאות.
ג .המציע מתחייב לפצות את המועצה ולשפותה בגין כל נזק או כל הפסד אחר שייגרמו
כאמור לעיל ,כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק דין שיפסק נגדה בגין מעשה או
מחדל כאמור ,ובכל מקרה שהמועצה תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר
לתביעה כזו ,מתחייב המציע לשלם כל סכום כאמור במקום המועצה .כן מתחייב המציע
לשאת בכל ההוצאות שהמועצה תחויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת ,לרבות
הוצאות ושכר טרחת עורך דין .המועצה רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה
כאמור לעיל ,מהתמורה המגיעה למציע וכן מחילוט הערבות הבנקאית שבידיה.
ד .המציע מתחייב שלא להגיש כל תובענה כנגד המועצה וכן שלא לצרף את המועצה לכל
תובענה שתוגש כנגדו בגין כל נזק כאמור לעיל.
 .8ביטוח על ידי המציע
א .מבלי לגרוע מאחריותו של המציע עפ"י חוזה זה ,המציע יבטח במשך כל תקופת החוזה
וכל עוד עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין בקשר לחוזה ,ובכלל זה – מיום חתימתו על
חוזה זה ובמשך כל תקופת החוזה ,על חשבונו הוא ,לטובתו ולטובת המועצה יחדיו את
הביטוחים כדלקמן:
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)(1
)(2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,על פי כל דין ,בקשר ו/או הנובע מביצוע העבודה
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של ) ₪ 1,000,000מליון שקלים חדשים( לתובע,
למקרה ולתקופה .הכיסוי יכלול ביטול סייג אחריות מקצועית.
ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים ,קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי
המציע ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע העבודות נשוא המכרז מפני כל תאונה או נזק
שייגרם להם ,בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך של  $ 1,500,000.-לתובע ומסך
של  $ 5,000,000.-לאירוע ולתקופת ביטוח.

ב .בפוליסות הביטוח ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המועצה וכל מי מטעמה ולמעט כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
ג .פוליסות הביטוח יכללו סעיף אחריות צולבת.
ד .בכל הפוליסות תיכלל המועצה כמבוטח נוסף וייכלל סעיף המחייב את חברת הביטוח
להודיע למועצה  60יום מראש ובכתב ,לפני מועד ביטול הביטוח או אי-חידושו או שינוי
לרעה של תנאי הפוליסה.
ה .המציע לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ,ולתשלום
ההשתתפויות העצמיות ככל שתידרשנה.
ו .פוליסות הביטוח תהיינה על פי המפורט בנספח ד למכרז המהווה דרישה מינימאלית.
לוכד רשאי להיטיב את הכיסויים הביטוחיים ,ע"פ שיקוליו .סעיף זה הנו תנאי לכניסת
חוזה זה לתוקף ולביצוע העבודות בכפוף לחתימת חברת הביטוח על נספח ב' הנ"ל וללא
הסתייגויות.
ז .המציע מתחייב להמציא למנהל לפני תחילת העבודות את פוליסות הביטוח או העתק
נאמן למקור שלהן ,את אישור קיום הביטוחים ,וכן את הקבלות על תשלום דמי הביטוח
מיד עם ביצוע כל תשלום.
ח .המציע מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר
יידרש לעשותה על ידי המועצה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך ,לרבות
הצטרפותה לתביעה של המועצה ,על פי חוזה הביטוח ,אם נדרש לכך על ידה.
ט .לא התקשר המציע בכל חוזי הביטוח ,אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה או
שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח ,תחולנה ההוראות הבאות:
) (1המועצה רשאית ,לאחר שנתנה למציע התראה של ) 15חמישה עשר( ימים ,להתקשר
בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם את דמי הביטוח ,לרבות ריבית והפרשי הצמדה ,לפי
חוזי הביטוח.
) (2עשתה המועצה כאמור בסעיף 8ט) ,(1יחולו כל הוצאותיה בכך על המציע בצירוף
הוצאות תקורה בשיעור של  20%והיא תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לנכות כל
סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה למציע בכל זמן שהוא ,לפי החוזה או לפי
חוזה אחר או לפי דין ,ורשאית היא לגבות סכום זה מהמציע בכל דרך אחרת .חיוב
זה ייחשב כחוב פסוק של המציע למזמין וזו תהיה רשאית לגבות אותו בכל אמצעי
שתמצא לנכון ,לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית.
) (3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות המציע המפורטות בסעיף זה ,או כדי
להטיל על המועצה חבות כלשהי.
י .המציע יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח העבודות וכן יישא
בכל נזק שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל של המציע אשר אינו מכוסה על ידי פוליסות
הביטוח של המציע.
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יא .הפר המציע את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה על
פי הפוליסות ,יהא המציע אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה
כלשהי כלפי המזמין על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
יב .הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחו של סעיף  7לעיל וכל סכום שייתבע ע"י המועצה
בגין סעיף זה ייחשב כחוב פסוק.
 .9התמורה
א .תמורת השירותים שיספק המציע למועצה וקיום מלוא התחייבויותיו לפי חוזה זה
ונספחיו ,תשלם המועצה למציע את התמורה המגיעה לו לפי המחירים שבהצעת המחיר,
עבור השירותים שסופקו על ידו בפועל על פי הוראות החוזה ונספחיו.
ב .תשלום התמורה יעשה כנגד חשבונית שתוגש למועצה על ידי הספק כמפורט להלן:
) (1החשבונית תוגש עד ה  10לתחילת כל חודש בגין החודש שחלף.
) (2החשבונית תיבדק על ידי המפקח תוך  10ימים מהמועד שהומצאה לו.
) (3התשלום יבוצע על ידי המועצה בשוטף  90 +מהחודש בו הוגשה החשבונית ועל פי
אישור בכתב של המפקח לתשלום החשבונית ,כולה או חלקה.
ג .מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתשלום הינו קבלת הזמנת עבודה חתומה בידי ראש
המועצה ,מנכ"ל המועצה ,חשב מלווה וגזבר המועצה( וביצוע עבודה לפי כל דין .סיפק
המציע שירות בניגוד להוראה זו ,לא תהיה המועצה חייבת בתשלום כל תמורה בגין מתן
השירותים והמציע מתחייב כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בגין אי תשלום
כאמור.
ד .התמורה המפורטת לעיל מהווה תמורה כוללת ,מלאה וסופית לשירותים שסופקו וכוללת
את מלוא התשלומים להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל.
ה .מובהר מוסכם מפורשות כי כל ההוצאות שיהיו למציע בקשר לביצוע העבודות יחולו על
המציע בלבד ועל חשבונו אלא אם כן נאמר אחרת מפורשות בחוזה זה.
ו .עבור כל תוספת פריטים לפריטים שבהצעת המחיר ,על המציע לדאוג לקבל אישור
מראש ובכתב ,חתום על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה .ביצע המציע עבודות מבלי
לקבל אישור כנ"ל ,לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודות
כאמור.
 .10העברת זכויות
א .המציע אינו רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור
לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב.
ב .אין באמור לעיל בא לפגוע בזכותו של המציע להעסקת עובדים.
ג .ניתנה הסכמת המועצה בהתאם לאמור בסעיף קטן )א( לעיל ,אין הסכמה זו פוטרת את
המציע מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,והמציע ישא באחריות מלאה לכל
האמור בחוזה זה.
 .11אי תחולת יחסי עובד ומעביד
א .המציע מצהיר בזה כי הינו מציע עצמאי ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד
ומעביד עם המועצה ואין לו ולא תהא בכוונתו לעשות כן ,אין בהסכם זה או בתנאי
מתנאיו משום יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין המציע ו/או עובדיו למועצה.
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ב .המציע ישלם עבור עצמו את תשלומי מס הכנסה ובטוח לאומי וכל מס ו/או תשלום אחר
או נוסף שיחול עליו ו/או על התקבולים שיקבל מהמועצה ויגיעו ממנו עקב ביצוע
התחייבויותיו ו/או עקב הכנסותיו .המציע ימציא למועצה לפני כל תשלום אישור ממס
הכנסה המשחרר אותו מניכוי מס במקור .במידה ולא יומצא אישור כנ"ל ,ינוכה מכל
תשלום מס ההכנסה המתחייב על פי כל דין.
ג .המציע יהיה אחראי בלעדית לעובדיו ובכלל זה לפרטים הבאים:
 .1לתשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום
אחר או נוסף שחל ו/או שיחול על המעבידים בגין עובדיהם ,תנאי עבודתם ,העסקתם
וביטחונם הסוציאלי וכיוצ"ב ,בשיעור שייקבע בחוק ו/או לגבי כל עובד על ידי ארגון
העובדים היציג.
 .2לכל החובות בגין הוראות חיקוק כלשהן ו/או הסכם הקיבוצי כלשהו החלים על
המעביד בגין עובדיו.
 .3המציע מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי תשי"ד  1953 -והתקנות
שהותקנו על פיהן ,ובכל תיקון להם ו/או חיקוק שיבוא במקומם ,על מנת שתקוימנה
התחייבויותיו על פי סעיף זה.
 .4למען הסר ספק כל חיוב מחיובי המציע בסעיף זה לא יחול בכל צורה משתמעת בין
במישרין או בעקיפין על המועצה והמציע יהא מנוע מלהעלות בעתיד הוא ו/או מי
מעובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או חליפין כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב
כלשהו מחיובי המציע עפ"י סעיף זה על המועצה.
 .5למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע משמש כמציע עצמאי לביצוע העבודה ,ואין
לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה ,למועצה לפקח ,להדריך או להודות למציע
או לכל אחד מהמועסקים על ידו כל זכויות של עובד מועצה והם לא יהיו זכאים
לתשלומים ,או הטבות אחרות כלשהו בקשר עם העבודה ,הקיימות מכוח הדין או
מכוח הסכם קיבוצי.
 .6היה ותחויב המועצה בניגוד לאמור בסעיף זה מתחייב המציע לשפות את המועצה
בכל סכום שתחויב בו המועצה.
 .12ערבות
א .להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא המציע למועצה ,עם חתימה על

חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן על סך ₪ 30,000
)שלושים אלף שקלים חדשים( .תוקף הערבות יהיה  90יום לאחר מועד תום החוזה.
הערבות תהיה צמודה למדד הבסיס כאמור בסעיף  11.5לתנאי המכרז.
ב .ההוצאות בגין הערבות תחולנה על המציע.
ג .המציע מתחייב להאריך את הערבות אם תוארך תקופת החוזה וכן כאשר יידרש לכך על
ידי המועצה.
ד .יפר המציע את החוזה או תנאי מתנאיו  -תהיה המועצה רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה
אחרת לפי חוזה זה ,לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי
ומבלי שלמציע תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי המועצה בקשר לכך .סכום הערבות
שחולט יהיה לקניינה הגמור של המועצה.
 .13סעדים נגד המציע
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א .לא יבצע המציע את העבודה או חלק ממנה בהתאם לנדרש על פי החוזה ונספחיו או יבצע
ביצוע לקוי ,ישלם המציע למועצה פיצוי כאמור במפרט דרישות ביצוע.
ב .המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמור לעיל מכל סכום המגיע למציע
מאת המועצה וכן תהא רשאית לגבותו מהמציע בכל דרך אחרת .אין בתשלום הפיצויים
או הניכויים כדי לשחרר את המציע מהתחייבותו לבצע את העבודה לפי חוזה זה.
ג .כל סכום שהמציע חייב בתשלומו על פי חוזה זה ולא שולם במועד הקבוע תהא המועצה
רשאית לקזזו על פי כל חיוב אחר.
ד .המועצה תהא זכאית בנוסף לכל תרופה אחרת העומדת לה על פי הדין ,לרבות פניה כנגד
המציע לבית משפט בבקשה לצו מניעה או צו עשה במעמד צד אחד ומבלי שתהא חייבת
להפקיד ערבות כלשהיא בקשר לכך.
 .14כללי
א .המועצה רשאית לקזז כל סכום המגיע ממנה למציע על פי חוזה זה או על פי כל חוזה
אחר שבינה לבין המציע .הוראות חוזה זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את
החוב בכל דרך אחרת.
ב.

הוראות הסכם זה לא ישונו אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המועצה.

ג.

המציע מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו/או מי
מעובדיה בגין ביצועו ו/או הפסקתו של חוזה זה ובלבד שהמועצה עמדה בכל
התחייבויותיה לפי חוזה זה.

ד.

במקרה שהמועצה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה על פי
חוזה זה ,לא ייחשב הדבר כוויתור של המועצה על זכויותיה לא לגבי המקרה ולא לגבי
מקרים אחרים.

ה .כתובת הצדדים לצורך הסכם זה ,הן כתובותיהם שברישא להסכם זה ,וכל הודעה או
מכתב שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,יחשב כנתקבל  3ימים
לאחר הישלחו.
ו.

ברשות פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה לא יחייב את הרשות אלא
לאחר חתימתו של החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה הנוספים של הרשות
וחותמת הרשות.

ולראיה באו הצדדים על החתום
___________________
המועצה

_________________
המציע
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נספח א' לחוזה

נוהל לכידת בעלי חיים במועצה מקומית קדימה-צורן
כפוף לחוקי העזר של מועצה מקומית קדימה צורן והוראות כל דין
א .הגדרות :
"לוכד בע"ח" – מציע של הרשות המקומית ללכידת כלבים וחתולים וכל בע"ח אחר בשטח שיפוט
של מועצת קדימה-צורן;
"מקום ציבורי" -כל מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו לרבות רחוב  ,שדרה ,גן ,גינה,
מקום עינוג או כל שטח המוגדר בתוכנית בניין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבניין ציבורי
וכל מקום שהציבור רשאי להשתמש או משתמש בו וכן רכוש משותף כהגדרתו בחוק;
"רשיון" – רשיון להחזקת כלב בתחום הרשות המקומית;
"סימון אלקטרוני" – סימון תת עורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצוואר הכלב בהתאם
לדרישת החוק;
"בעל הכלב" – אדם שכלב נמצא ברשותו ,בפיקוחו או בהחזקתו;
"כלב משוטט " – כל כלב הנמצא במקום ציבורי ואינו קשור ו/או אינו נמצא בלוית בעליו במקום
ציבור יחשב כלב משוטט;
"רכב" – רכב  4X4שנת ייצור  2010לפחות ,מתאים להובלת כלבים המסוגל לנוע גם בשטחים
פתוחים ועפ"י דרישת המועצה.
"מפקח" ו "פקח" – כהגדרתם בחוזה.
ב .פעולות וטיפול בכלבים משוטטים:
 .1כל כלב משוטט גם אם הוא מסומן או לא מסומן בשבב אלקטרוני יש או אין לו רישיון ,יש או
אין מחסום על פיו  ,ילכד ויועבר למכלאת כלבים.
 .2לכידת כלבים תעשה בעזרת מוט לכידה ,לאסו או חיצי הרדמה לפי הצורך.
 .3טרם הלכידה יתעד הלוכד את הכלב המשוטט כשהוא נמצא מחוץ לחצר בית הבעלים .הצילום
יתבצע במצלמה דיגיטאלית על מנת שתהיה האפשרות להעביר את התמונות למחשב המועצה
בסיום הלכידה.
 .4לכידת כלבים משוטטים תבוצע ע"י לוכד כלבים )מציע(.
 .5לאחר שנלכד הכלב ימלא הלוכד טופס/דו"ח לכידה ובו יצויין מקום הלכידה )רחוב וכד' ( שעת
הלכידה ופרטים מזהים של הכלב כגון :גזע ,מין ,צבע ,מס' שבב.
 .6היה ובמהלך פעולות הלכידה הופיע בעליו של הכלב הנלכד ,לא יימסר הכלב לבעליו אלא רק
לאחר שקיבל הלוכד את אישור הפקח ולא לפני שהזדהה כבעל הכלב ומסר את פרטיו שם ושם
משפחה ,ת.ז ,.כתובת וטלפון .כמו-כן על בעל הכלב לחתום על טופס הכולל את פרטיו ופרטי
הכלב כתנאי לשחרור הכלב במקום.
 .7כלב משוטט שנלכד יועבר למכלאת הכלבים רק עם רכב תקני להובלת כלבים.
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 .8היה ובמהלך פעולת הלכידה חמק הכלב מהלוכד ונכנס למתחם פרטי ,והפקח נמצא בסמוך
ללוכד ומצליח לזהות את בעליו של הכלב ,ולקרוא את השבב ,יגבה הפקח את פרטי בעל הכלב,
אך הכלב לא יילקח למכלאה.
 .9כלב משוטט שנלכד ישהה לפחות  10ימים במכלאת הכלבים אלא אם קבע המפקח אחרת או
שבעליו בא לשחררו.
 .10כל כלב שנלכד יסרק ע"י קורא שבבים ,היה והכלב מסומן בשבב אלקטרוני ונמצאו בעליו תחול
חובת הדיווח לבעלים ע"י המכלאה אליה יועבר הכלב תוך  48שעות משעת הלכידה.
 .11בעליו של כלב שנלכד רשאי לשחררו ממכלאת הכלבים בהתקיים כל התנאים הבאים:
 .11.1בעליו של הכלב יציג מסמכים המעידים כי הוא בעליו של הכלב ויש לו רישיון להחזקת
כלב בקדימה צורן והכלב מחוסן בחיסון כלבת בר תוקף .מסמכים אלה יצולמו ויועברו
ע"י המציע לנציגי המועצה.
 .11.2לפני שחרור הכלב ממכלאת הכלבים ישלם בעליו הוצאות הובלה וימי הסגר של הכלב
וכמו כן -במקרה הצורך ישלם עבור חיסון וסימון הכלב בשבב אלקטרוני.
 .11.3בנוסף יחתום על הצהרה בענין שחרור כלב משוטט.
 .12בהתקיים כל האמור בסעיף  ,11יקבל בעל הכלב אישור לשחרור כלבו ממכלאת הכלבים .
ג .פעולות וטיפול בחתולים :
 .1לפי דרישה מהמפקח המציע יקיים תחנות האכלה במועדים ומוקדים שיתואמו מראש עם המפקח
ויציב מלכודות באותם המוקדים.
 .2במקרה של הצבת מלכודות או כל פעולה אחרת שתתבצע בחצרות פרטיים מתחייב המציע לקבל
את הסכמת הדיירים בכתב ומראש.
 .3למען הסר ספק יודגש כי לא ילכדו חתולים ללא תיאום ואישור הפקח מראש.

____________
המועצה

______________
המציע
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נספח ב' לחוזה

מפרט דרישות ביצוע
לכידת בעלי חיים הובלתם והחזקתם במכלאה
א .הגדרות
במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:
"השירות"

כל העבודות שעל המציע לבצען בהתאם לחוזה השירות ונספחיו
ובהתאם להוראות המפקח ,הכל בהתאם להוראות החוזה ונספחיו,
והוראות המפקח;

"רשות היחיד"

שטח פרטי שאינו רשות הרבים;

" רשות הרבים/
שטח ציבורי "

כל שטח ציבורי לרבות ,רחובות ,כבישים ,מדרכות ,מדרחוב ,טיילת,
גנים ציבוריים ,חורשות ,שטח ציבורי פתוח ,וכיוצא באלה;

"תכנית עבודה"

תכנית עבודה שתימסר למציע על ידי המפקח לביצוע עבודות לכידת
בעלי חיים ,הובלתם ואחזקתם במכלאה

"ימי שירות"

כל ימות השנה כולל ערבי חג וימי חול המועד ,שבתות וחגי ישראל;

"מקרה"

כל הפרה של חבות מחבויות המציע לרבות ביצוע לקוי של העבודות
ו/או אי ביצוע העבודות ,כנדרש בחוזה ונספחיו;

"קריאה דחופה"

קריאה מיוחדת לביצוע לכידה אשר המציע קיבלה מהמפקח ועליו
לבצעה תוך  1שעה ממועד קבלת הקריאה.

ב .ביצוע השירות
 .1המציע מצהיר ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות לפני ,בעת ,ולאחר ביצוע העבודות,
על מנת למנוע כל סיכון ו/או נזק לבריאותם ו/או לשלומם של בני אדם ו/או בעלי חיים ו/או
צמחייה תרבותית שבקרבת מקום ביצוע העבודות.
 .2למען הסר ספק ,כל החומרים והאמצעים הנדרשים לביצוע כל העבודות המפורטות הנדרשות
במכרז ובחוזה השירות ,הינם על חשבונו של המציע.
 .3אופן הטיפול בכלבים משוטטים ו/או בחתולים הינו בכפוף לדינים החלים לרבות פקודת הכלבת
והחוק להסדרת הפיקוח על כלבים –  ,2002לתקנות ,לחוקי העזר העירוניים ולמפורט בנספח א'..
 .4המציע מתחייב בזאת להחזיק ,לתפעל ולתחזק את המכלאה לצורך ביצוע שירותי ההסגר לכלבים
נשוא הסכם זה באופן ובתנאים המפורטים להלן:
 .4.1המציע מתחייב בזאת להחזיק ,לתפעל ולתחזק את המכלאה לצורך ביצוע שירותי
החזקת בעלי חיים נשוא הסכם זה באופן ובתנאים המפורטים להלן:
א .כלובים:
) (1מספר הכלובים לא יפחת מ – .20
) (2רצפת הכלוב תהיה עשויה מבטון חלק הניתן לרחיצה.
) (3בין הכלובים יבנה קיר מפריד.
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ב .החזקה והודעה לבעלי כלבים:
) (1המציע מתחייב כי כלבים ללא שבב וללא בעלים יוחזקו ע"פ החוק מכלאה
למשך  10ימים בטרם יוחלט ע"י הרופא הווטרינרי על מסירתם לאימוץ או
הרדמתם.
) (2המציע מתחייב כי חתולים יוחזקו  2-5ימים בהתאם להוראות הרופא
הווטרינרי.
) (3המציע מתחייב להודיע למועצה ,בכתב ,תוך  24שעות ממועד הלכידה ,במידה
ולכלב שבב ,כי הכלב נמצא בהסגר.
) (4המציע מתחייב להודיע למועצה ,בכתב ,במידה ולכלב שבב ,כי מועד החזקת
הכלב עומדת להסתיים )לאחר  10ימים( ,והמשמעויות הנובעות מכך שלא
מגיעים לשחררו.
ג .ניהול ורישום :
המציע ידאג לניהול מדויק ועדכני של בעלי החיים השוהים במכלאה ,לרבות :
) (1מועד כניסה ויציאה מהמכלאה.
) (2פירוט חיסונים שניתנו במהלך השהיה במכלאה.
) (3פרטי בעל הכלב – שם ,שם משפחה ,כתובת מלאה ,ת.ז ,.טלפון.
) (4פרטי הכלב – צבע ,מין ,גזע ,מס' שבב.
ד .שחרור בעלי חיים:
) (1שחרור בעלי החיים יתבצע בתיאום עם המועצה ,בין השעות 15:00 -08:00
לפחות .מועדים אלה הם מועדים מינימאליים.
) (2ימי שישי ,ערבי חג וחול המועד סוכות ופסח שחרור בעלי החיים יהיה לפחות
למשך  3שעות  .מועדים אלה הם מועדים מינימאליים.
) (3בטרם שחרור בעל חיים ומסירתו לבעליו ימלא המפעיל טופס על כל פרטיו.
) (4לא ישוחרר כלב משוטט או בהסגר אלא באם עומד בתנאי החוק :מחוסן נגד
כלבת ,מסומן בשבב אלקטרוני והוצא עבורו רישיון אחזקה ,להוציא מקרים
כאשר לא תהיה אפשרות להביא את וטרינר הכלבייה למקום ,ואז יוחתם בעל
הכלב על התחייבות מתאימה לביצוע החיסון והשבב.
ה .הנחיות כלליות:
) (1המציע יוביל את בע"ח שנלכדו ברכב שאושר ע"י הרופא הווטרינרי למכלאה,
להחסנת בע"ח בהסגר.
) (2המציע יעביר למנהל מחלקת התברואה ,בסוף כל יום שבו היו לכידות ,את
רשימת בע"ח שנלכדו באותו יום בקובץ  EXCELתוך פירוט כאמור בסעיף
 .4.1.3לעיל ,ובנוסף תמונות בקבצי ) JPGממוחשבות( או כל פורמט אחר
שיוסכם עליו ,שיצולמו במצלמה דיגיטאלית .קבצי התמונות ופרטי בעל החיים
ובעליו ישמרו בכלביה לתקופה של  12חודשים מיום הלכידה ,ויועברו לנציג
הרשות על פי דרישה.
) (3המציע יחזיק במכשיר קשר ו/או טלפונים סלולאריים ויוכל להימצא בקשר
שוטף עם האחראי ברשות ועם המוקד במשרדו.
ג .פיצויים מוסכמים מראש
 .1המציע ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה ,בגין אי ביצוע שירות נדרש
בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של שירות כמפורט להלן:
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הנושא  /הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

מס' סידורי

מסירת שירות למציע משנה ללא אישור

סכום ש"ח

2,000

1
2
3

2,000

אי הגעה לקריאה דחופה בהתאם לחוזה

הפרת קלה של הוראה ו/או התחייבות נשוא ההסכם שאיננה 500
מוגדרת בטבלה זו
הפרת חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא ההסכם 2,500
שאיננה מוגדרת בטבלה זו

4

1500

איחור בהגעה לקריאה דחופה
5

2,000

אי הצגת פרטי לכידה
6

 .2המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע למציע לפי הסכם זה ,את סכום
הפיצויים המוסכמים מראש המפורטים לעיל ,ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהמציע
למועצה ו/או לכל צד ג' ,עפ"י ההסכם או עפ"י דין .זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם
זכאית המועצה על פי ההסכם או עפ"י דין.

____________
המועצה

______________
המציע
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