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מכרז מס' 18-2018
תנאים כלליים
.1

כללי
 .1.1המועצה המקומית קדימה-צורן (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזאת הצעות מחירים
לשירותי לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחומי המועצה (להלן" :השירותים"),
וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .1.2תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי המפורט בתנאי המכרז ובחוזה ההתקשרות על
נספחיו ,הרצ"ב כחלק בלתי-נפרד ממסמכי המכרז.
 .1.3לבירורים ושאלות מקצועיות ניתן לפנות לד"ר אודי זהרוני ,וטרינר הרשות ,בטלפון נייד
מס' .050-5545417
 .1.4על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של ( ₪ 1,500אלף וחמש מאות  ,)₪אשר לא יוחזרו בכל
מקרה שהוא.

.2

ההצעה
 .2.1הצעת המחיר תוגש על גבי מסמך הצהרת המציע והצעת המחיר שבמסמכי המכרז.
בהצעה ינקוב המציע את התשלום המבוקש על ידו לא כולל מע"מ .הצעת המחירים תכלול
ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שעל המציע לבצע על פי מסמכי המכרז
וחוזה ההתקשרות.
.2.2

מובהר בזאת כי היקף/כמות היחידות שבחוזה ההתקשרות נעשה כאומדן בלבד,
ולפיכך לא תהיינה לזוכה במכרז כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,בכל מקרה
של שינוי בפועל לעומת היקף/כמות היחידות המפורטות בנספח האמור.

 .2.3יש לחתום על מסמכי המכרז ,בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  -בצירוף חותמת.
 .2.4ליד כל תיקון בהצעת המציע על המציע לחתום בחתימה וחותמת.
 .2.5הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד  -והניסיון וכל המסמכים הנדרשים ,כולל
הערבות ,יהיו על שם המציע בלבד.

מועצה מקומית קדימה -צורן
מכרז מס'  18-2018לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב

.3

אישורים ומסמכים
על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:
 .3.1ערבות בנקאית ,אוטונומית ,על סך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים  )₪לפחות ,שהוצאה על ידי
בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית  -שברשותה רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל
התשמ"א1981-
ביטוח,
עסקי
על
הפיקוח
חוק
פי
על
לפקודת המועצה ,בתוקף עד ליום  15.9.2019לפחות ,לפי נוסח הערבות המצורף למסמכי
המכרז ,נספח ג' ,וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.
מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ,ולא
על ידי סוכן שלה.
המועצה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו
על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש,
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין.
 .3.2תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי-העסקת עובדים זרים שלא כדין ,על פי הנוסח המצורף
למסמכי המכרז ,חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין.
 .3.3אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,1976-על שם המציע.
 .3.4אישור תקף על ניכוי מס במקור ,על שם המציע.
 .3.5אישור רואה חשבון ו/או עורך דין בדבר רישום המציע ברשם החברות.
 .3.6אישור רואה חשבון ו/או עורך דין בדבר זהות מורשי החתימה של המציע המוסמכים לחייב
את המציע בחתימתם.
 .3.7אישור על רכישת מסמכי המכרז ,על שם המציע.
 .3.8מסמך/י ההבהרות שהוצאו ,אם הוצאו ,בקשר עם המכרז ,חתומים על ידי המציע.
 .3.9המלצות על ביצוע עבודות דומות לעבודה נשוא מכרז זה ,מבחינת הסוג וההיקף (לא פחות
מ 500-חתולי רחוב בסך הכול) אצל שני ( )2גופים ,לפחות  -במהלך חמש ( )5השנים האחרונות.
בנוסף ,על המציע לצרף הצהרה בכתב על ניסיון כאמור.
 .3.10אישור כי המציע או אחד מעובדיו הוא רופא וטרינר מוסמך לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל.
המציע יצרף תצלום הרישיון כאמור.
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.4

מפגש מציעים

 .4.1מפגש מציעים יתקיים ביום  12.6.2018בשעה  16:00במשרדי
המועצה.
המעוניינים להשתתף ,מוזמנים לדייק ולהגיע.
 .4.2המועצה רשאית בכל עת  -גם קודם למועד האחרון להגשת ההצעות  -להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים.
השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי-נפרד מתנאי המכרז ,ויובאו בכתב לידיעתם
של כל המציעים בדואר רשום או בפקסימיליה.
.5

הוצאות המכרז
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,
תחולנה על המציע.

.6

תוקף ההצעה
הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

.7

שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה  -והמציעים במכרז לא יהיו רשאים לעשות
כל שימוש במסמכי המכרז ,אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

.8

הגשת ההצעה

את ההצעות ,מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ,יש להמציא,
במסירה אישית ,במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז מס' 18-2018
לתיבת המכרזים של המועצה ,לא יאוחר מיום  19.6.2018בשעה
.16:00
הצעות שיגיעו מאוחר ממועד הנ"ל ,יוחזרו למציע כפי שהן ללא כל התיחסות.
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז ,והינו על אחריותו הבלעדית
של המציע.
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.9

בחינת ההצעות
 .9.1אי-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .9.2המועצה 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 הערכת ההצעה כדבעי.
 .9.3המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה זוכה.
 .9.4ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע
לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה של המועצה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר.
 .9.5המועצה רשאית לזמן את המציעים ,כולם או חלקם ,לדיון על הצעתם וכן לדרוש מהמציעים
פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה גם לאחר פתיחת
ההצעות במכרז ,על מנת לבחון את המציעים והצעתם במסגרת שיקוליה כאמור לעיל.

.10

הודעה על תוצאות המכרז
 .10.1לזוכה תימסר הודעה בכתב  -בדואר רגיל ,בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני (אי-מייל).
 .10.2מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב  -בדואר רגיל ,בפקסימיליה
או בדואר אלקטרוני (אי-מייל)  -ויוזמן לקבל בחזרה לידיו את הערבות שהומצאה על ידו
עם הצעתו במכרז.
לפי בקשת המציע בכתב  -בדואר רגיל ,בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני  -תישלח הערבות
חזרה למציע בדואר רשום.
 .10.3מציע שלא זכה במכרז רשאי לעיין במסמכי ההצעה הזוכה ובהחלטת ועדת המכרזים.
 .10.4מציע שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם הצעתו ,כך שהערבות
תשמש לביצוע כל התחייבויותיו עד לתום תקופת ההתקשרות בתוספת ( 30שלושים) יום ,הכול
לפי המפורט בחוזה ההתקשרות.
 .10.5הערבות לתקופה המוארכת כאמור לעיל ,תימסר למועצה לא יאוחר מ( 14-ארבעה עשר) ימים
ממועד ההודעה לזוכה .לא תוארך הערבות כאמור ,תהא המועצה זכאית לחלט
את סכום הערבות שבידיה  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית המועצה
על פי כל דין.
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 .10.6על הזוכה ,במסגרת הצעתו במכרז ,לחתום על חוזה התקשרות עם המועצה  -ולהמציא,
תוך ( 7שבעה) ימים לאחר קבלת הודעה על זכייה במכרז  -אישור על קיום ביטוחים.
 .10.7מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהיה המועצה רשאית לבטל
את הזכייה בהודעה בכתב למציע ,החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהודעה -
וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את המעוות ,והמציע לא תיקן
את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה.
אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
 .10.8בוטלה הזכייה ,מכל סיבה שהיא ,רשאית המועצה להגיש את הערבות שבידה לגבייה
ולחלט את סכום הערבות כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין.
כן רשאית המועצה להכריז כזוכה חלופי את המציע שדירוגו היה הבא בתור.

בכבוד רב,
שביט מס
ראש המועצה המקומית קדימה-צורן
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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 את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

אני משמש כ _________________________________________-אצל
___________________ (להלן  -הקבלן) ומוסמך לתת מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

בתצהיר זה:

הקבלן

"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי הקבלן .אם הקבלן הוא חבר בני אדם  -גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן או מי מאחראי
מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.
כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה" -
.3

הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה לקבלן [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 )2002
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
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.
_____
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חתימה

אישור
הנני לאשר ,כי ביום ___________ הופיע/ה בפניי ,עו"ד _____________,
ה"ה _____________________ ,נושא/ת 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 דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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המועצה המקומית קדימה-צורן
לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב
מכרז מס' 18-2018
לכבוד
המועצה המקומית קדימה-צורן
א.ג.נ,.

הצהרת המציע
לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,אנו מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים לכל האמור
במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה -
ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות ,כאמור.

.2

כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו את מתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

.3

כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

.4

כי הצעתנו זו היא בלתי-חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים) יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

.5

ידוע לנו כי היקף/כמות היחידות שבחוזה ההתקשרות נעשה כאומדן בלבד ,ולא תהיינה לנו כל טענות
ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,בכל מקרה של שינוי בפועל לעומת היקף/כמות היחידות המפורטות
בנספח האמור.

.6

כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,
כי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתנו על
הצעה זו.

.7

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

.8

אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם
התחייבות בלתי-חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם.
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.9

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו
עם הצעתנו תוגש לגבייה על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש.

.10

הנני מצרף צילום רישיון שלי או של אחד מעובדי שהוא רופא וטרינר מוסמך לעסוק ברפואה וטרינרית
בישראל.
הנני מצרף בזאת המלצה של הגופים הבאים המעידים על ניסיוני בביצוע עבודות דומות לעבודה נשוא
המכרז ,מבחינת הסוג וההיקף.
)1
)2

 .6הנני מציע לבצע את העבודה במחירים כמפורט במפרט ,בהוראות הטכניות ובטופס מחירי הפריטים
המצורפים להצעתי זו המהווים חלק בלתי-נפרד ממנה .המחירים המוצעים מתייחסים לביצוע
כל העבודות כמפורט במפרט ,בהוראות הטכניות ובטופס מחירי הפריטים המצורף להצעתי זו.
.11
חתימת המציע:
כתובת המשתף:
טלפון ופקס:
מספר עוסק מורשה:
תאריך:

שם המציע
טלפון
חתימת המציע
 +חותמת
תאריך

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

_________________
_________________
_________________

מס' ע.מ  /ח.פ
כתובת העסק

_________________
_________________

_________________

מספר חברה

_________________
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אישור עו"ד
אני הח"מ ___________ ,עו"ד של ________________ (להלן" :הקבלן") מאשר בזאת
כי ביום __________ חתמו בפניי על הצהרה זו ה"ה _______________ בשם הקבלן ,כי אצל הקבלן
נתקבלו 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
למתן שירותי לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב
שנערך ונחתם בקדימה-צורן ביום _________ לחודש ______ שנת 2018
בין-המועצה המקומית קדימה-צורן
(להלן" :המועצה")
מצד אחד;
לבין-__________________
ח.פ/ת.ז _________________
מרח' __________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;

הואיל:

והמועצה פנתה לקבלת הצעות במסגרת מכרז מס'  18-2018לשירותי לכידה ,עיקור,
סירוס וחיסון חתולי רחוב (להלן בהתאמה" :המכרז"; "השירותים") והקבלן הגיש הצעתו
במסגרת המכרז;

והואיל:

והמועצה קבעה את הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי ,האמצעים הכספים ,הטכניים והארגוניים
והמומחיות לביצוע השירותים במומחיות רבה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי
 .1.1המבוא לחוזה זה ,הצהרות הצדדים בו ונספחיו מהווים חלק בלתי-נפרד ממנו.
 .1.2כותרות הסעיפים בחוזה זה נעשו אך ורק לנוחיות ,ולא יהיה בכך כדי לפגוע בכללי הפרשנות
אשר יחולו על החוזה כולו.
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 .1.3בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן ,הפירוש או המשמעות המפורטים בטור
השמאלי  -אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
"המועצה"
"המפקח"
"המכרז"
"הקבלן"
"החוזה"
"השירותים"

"המדד"
"מדד הבסיס"
"כוח עליון"

המועצה המקומית קדימה-צורן.
מי שימונה על ידי המועצה ,מעת לעת ,לשמש כנציגה לעניין חוזה זה
ולפיקוח על מילוי התחייבויות הקבלן על פיו.
מכרז מס'  18-2018למתן שירותי לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון
חתולי רחוב ,שפורסם על ידי המועצה.
לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שליחיו ,מורשיו המוסמכים -
ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודה.
החוזה על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,
לרבות כל מסמך ,מכל מין וסוג שהוא ,שיצורף לחוזה בעתיד.
שירותי לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחומי השיפוט
של המועצה וכן פעולות ,התחייבויות ושירותים אחרים שעל הקבלן לתת
ולבצע על פי המפורט  -במפורש ו/או מכללא  -בחוזה זה,
לרבות כל פעולות הלוואי הקשורות בכך ,וכל אלה לשביעות רצונה
של המועצה.
מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
מדד חודש יוני .2018
רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב,
קרבות עם כוחות מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה
ובין שלא) ,אסון טבע .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גיוס מילואים,
שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון.

 .1.4הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי-נפרד מחוזה זה:
מסמך הצעת מחירים.
נספח א'
אישור על קיום ביטוחים.
נספח ב'
נוסח ערבות בנקאית.
נספח ג'
טופסי דיווח חודשי.
נספח ד'
תנאי המרפאה הווטרינרית.
נספח ה'
כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה והתנאים הכלליים של המכרז ,יכונו להלן
ולשם הקיצור "החוזה".
 .1.5חוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981-יחול על החוזה .לצורך פרשנות ,רואים את החוזה כחיקוק
כמשמעותו בחוק הנ"ל.
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.2

הצהרות והתחייבויות הקבלן
 .2.1הקבלן מצהיר כי קודם להגשת הצעתו במכרז ביקר וסייר פיזית בשטחי המועצה ,כי למד היטב
את היקף השירותים הנדרשים וכל הנתונים הדרושים לו לצורך מתן השירותים,
מיין לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירותים וכי לא תהיינה לו כל טענות
ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,כלפי המועצה ,שמקורן באי-ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.
 .2.2הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים
המקצועיים והטכניים ,הציוד וכוח אדם מקצועי ,מיומן וזמין הדרושים למתן השירותים
על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון המועצה ,בהתאם להוראות חוזה זה ,במועדים הנקובים
בו על פי כל דין.
 .2.3הקבלן מצהיר כי אין מניעה להתקשרות המועצה עמו בחוזה זה ,וכי בביצוע התחייבויותיו על
פי חוזה זה אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 .2.4הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת המועצה למתן השירותים על ידו,
הוא יפעל ליישום כל התחייבויותיו בצורה המיטבית ,ללא כל תקלה ,במשך כל תקופת
ההתקשרות עמו.
 .2.5הק בלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו
במתן השירותים.
 .2.6הקבלן מתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות המועצה
במתן השירותים.
 .2.7הקבלן מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה ,הינם בעלי
כל הרישיונות ,התעודות וההיתרים הדרושים על פי כל דין ,לרבות רישיון עסק בר תוקף
ורי שיון לכל ציוד אחר הטעון רישוי שישמש אותו ו/או את עובדיו לביצוע השירותים,
והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרישיונות ,התעודות וההיתרים האמורים יהיו ברי תוקף
כל תקופת תוקפו של חוזה זה ,ויוצגו לביקורת המועצה ככל שיידרש.
 .2.8הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה על פי כל דין ,לרבות חוק
צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד ,1994-וחוקי העזר של המועצה  -כפי שיעודכנו
מעת לעת  -ועל פי ההוראות וההנחיות שתתפרסמנה ,מעת לעת ,על ידי המשרדים הממשלתיים
הרלוונטיים  -כגון :המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ומשרד החקלאות.
 .2.9מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר ביצועה
מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין ,תבוצע רק לאחר קבלת
אותו רישיון  /היתר  /מילוי אותו תנאי ,על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו.
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.3

סמכויות המפקח
 .3.1המפקח יהיה מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על אופן מתן השירותים על ידי הקבלן ואיכותם
בהתאם לחוזה.
 .3.2אין בפיקוח של המפקח כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה ומאחריותו בגין
אופן ואיכות השירותים בהתאם לחוזה ,ופיקוחו של המפקח אינה מקטינה את אחריותו של
הקבלן למתן השירותים ואיכותם על פי החוזה.
 .3.3המפקח יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי השירותים הניתנים על ידי הקבלן
עומדים בתנאי חוזה זה .החלטת המפקח בדבר אי-התאמה או חוסר לעומת המצוין
בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת.
 .3.4הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בקשר למתן השירותים על פי חוזה זה.
להוראה שמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן ,לא יהיה כל תוקף  -אלא אם ניתנה
בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המועצה.
 .3.5אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ,אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו
על ידי הקבלן ,ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וקבלן עצמאי הן במידה
והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר ,והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע
התחייבויותיו כלפי המועצה ולתוצאות הביצוע.

.4

השירותים
 .4.1הקבלן מתחייב לבצע עיקור ו/או סירוס ,על פי הוראות חוזה זה ,ל( 400-ארבע מאות) חתולים
לפחות עד ליום  1.10.2018ואת יתרת הניתוחים  -עיקור/סירוס ,עד לכ800-
(שמונה מאות) חתולים ,עד לתום תקופת ההתקשרות או תוך שנה לפי בחירת הרשות
המקומית.
מובהר כי המועצה התחייבה בפני משרד החקלאות והפיתוח על עריכת ניתוחים
בכמות האמורה עד ל מועד האמור ,ועל כן הקבלן מתחייב להקפיד על עמידה במועדים
ובכמויות המפורטות לעיל.
 .4.2הקבלן מתחייב כי בעת לכידת חתול/ה לצורך עיקור או סירוס ,לפי העניין ,יבצע בנוסף
את הפעולות המפורטות להלן:
.4.2.1

לכידת החתול במקום הימצאו;

.4.2.2

ביצוע בדיקה כללית של החתול;
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.4.2.3

סירוס או עיקור החתול ,לפי העניין ,וקיטום קצה האוזן;

.4.2.4

טיפול רפואי אמבולטורי במקרה הצורך;

.4.2.5

תילוע וזריקת אנטיביוטיקה;

.4.2.6

ביצוע חיסון נגד כלבת ,בתרכיב אשר יסופק על ידי המועצה;

.4.2.7

אשפוז החתול לאחר הסירוס/עיקור למשך ( 24עשרים וארבע) שעות;

.4.2.8

החזרת החתול למקום ממנו נאסף ,בכפוף לפרק זמן מינימאלי של אשפוז
במרפאה וטרינרית לצורך החלמה ( 24 -עשרים וארבע) שעות עד ( 48ארבעים
ושמונה) שעות ,בהתאם לאופן הרדמה ומצב החתול.

 .4.3הקבלן מתחייב להעביר למועצה ,אחת לחודש ,עד ה 5-לכל חודש קלנדרי ,דיווח חודשי
על הטיפול בחתולים ,על פי הנוסח המצ"ב כנספח ד' .מובהר כי טופס דיווח חודשי על איסוף
החתולים והחזרתם יועבר בנוסף כקובץ "אקסל".
 .4.4הקבלן מתחייב להחזיק על חשבונו טלפון נייד תקין ושמיש לצורך קיום קשר שוטף ומתמיד
בין הקבלן ו/או מי מטעמו למשרדי המועצה ולמוקד העירוני.
 .4.5הקבלן מתחייב לספק ,במשך כל תקופת ההתקשרות ,לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה,
בין היתר ,את הציוד והכלים המפורטים להלן:
.4.5.1

מרפאה וטרינרית העומדת בכל התנאים המפורטים בנספח ה'.

.4.5.2

ציוד ותרופות לביצוע העיקור והסירוס.

.4.5.3

כלובי החסנה.

.4.5.4

מדי ייצוג לעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ,כולל תגים וסמלים על פי דוגמא
שתימסר על ידי המפקח.

 .4.6הקבל ן מתחייב כי מי שיבצע את השירותים נשוא חוזה זה יהיה בעל ניסיון של לפחות
שלוש שנים במתן שירותי לכידת בעלי חיים ,או  -לחילופין  -מי שהינו בעל תעודה
שעבר בהצלחה קורס ללכידת בעלי חיים מטעם משרד הבריאות או המשרד להגנת הסביבה או
גוף אחר המאושר על ידי השירותים הוטרינריים.
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 .4.7הקבלן מתחייב כי כל עובדיו יהיו מחוסנים כנגד מחלת הכלבת .מחובתו של הקבלן
לדאוג לכך שעובדיו יחוסנו אחת לשנתיים ,לפחות ,ולהציג למועצה ו/או למי מטעמה
אסמכתאות לכך.
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.5

תיעוד רישום ודיווח
 .5.1הקבלן מתחייב לנהל יומן משימות בו יפורטו כל המשימות והפעולות שבוצעו באותו יום.
 .5.2היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ויימסר ,מידי יום ,למפקח .לא עשה
הקבלן כן ,יהיה המפקח רשאי למלא את יומן העבודה על פי ממצאיו ואלו יחייבו את הקבלן.
 .5.3הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות ,אולם רישומים אלה
לא יחייבו את המועצה ,אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב .מבלי לגרוע מכל האמור לעיל,
אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה
לעיכוב ביצוע ו/או אי-ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי-מילוי הוראות המפקח או הוראות החוזה.
 .5.4הקבלן מתחייב להשתתף מעת לעת בישיבות תדרוך ,עדכון ודיווח עם המפקח
ו/או מי מטעמו.

.6

עובדי הקבלן ויחסי הצדדים
 .6.1מובהר ומוסכם בזה כי מעמדו של הקבלן לצורך חוזה זה הוא של קבלן עצמאי ,וחלה עליו
האחריות המלאה כלפי המועצה ,הכול הנוגע להעסקת מי מעובדיו .עוד מובהר ומוסכם כי אין
במתן השירותים על ידי הקבלן או באמור בהוראות חוזה זה ו/או בכל תנאי מתנאיו ,ביישומם
ובביצועם ,ולא יהא בהם ,כדי להטיל כל אחריות ו/או חובה של מעסיק על המועצה ו/או כד
ליצור יחסי עובד-מעסיק בין המועצה ובין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
היה ורשות/ערכאה מוסמכת תימצא לנכון להטיל על המועצה מחויבות ,על אף האמור לעיל,
יחול האמור בסעיף  6.17להלן.
 .6.2הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיבצעו את העבודות ואת התחייבויותיו על פי חוזה זה
יהיו עובדים המועסקים על ידו ואשר שכרם משולם להם על ידו במישרין ,כי הינם עובדיו
בלבד ,כי הם נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יהיה אחראי כלפי המועצה
לשאת בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם.
 .6.3הקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפי המועצה ,על חשבונו והוצאותיו ,כי כל העובדים שיועסקו
על ידו יהיו עובדים בעלי כישורים ,ניסיון ,מיומנות ומהימנות אישית .רשימת העובדים
שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע השירותים בציון פרטיהם ,וכן כל מידע נוסף או אחר
שיידרש על ידי המפקח ,מעת לעת ,תימסר ,בכתב ,למפקח .הקבלן לא יציב עובד טרם אישורו
על ידי המפקח.
 .6.4הקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעובדים ידאג לעובד מחליף באופן מיידי.
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 .6.5הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות על ידו יצייתו להוראות
כל דין.
 .6.6הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם ,ויפצה את המועצה
בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מגניבה או חבלה או הפרת אמון ,או כל מעשה או מחדל
שנגרמו על ידי מי מהם.
 .6.7המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,בין בעל פה ובין בכתב ,לחדול מלהעסיק בביצוע
מתן השירותים כל עובד מעובדיו ,והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד,
וזאת מבלי שהמועצה תידרש לנמק את הוראתה ו/או לפצות את הקבלן בגין הוצאות,
נזקים ו/או הפסדים שעלולים להיגרם לו עקב כך .היה והקבלן החליט עקב כך על פיטורי
העובד מעבודתו אצלו יהא זה על דעתו בלבד ,והוא מתחייב לעשות זאת על פי כל דין וחוזה.
 .6.8הקבלן יידע את עובדיו כי ביצוע עבודתם עבור המועצה הוא במסגרת מתן השירותים
לגביהם התחייב הקבלן כלפי המועצה ,ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע מיחסי עובד-מעסיק
הקיימים בלעדית בין הקבלן לעובדיו.
 .6.9הקבלן יהיה אחראי ,כלפי המועצה ,בכל הקשור לעובדיו לקיום יחסי עבודה הוגנים ותקינים
הכוללים הקפדה יתרה על קיום כל ההוראות והנורמות הרלוונטיות להעסקת עובדים ,תשלום
שכרם ושמירת זכויותיהם ככלל  -ולרבות הוראות החוק ,הפסיקה
וההסכמים הקיבוציים ,צווי ההרחבה הנוהגים והתנאים החלים על העסקת עובדיו,
והכול כפי שיעמדו בתוקפם ,וכפי שישונו ,מעת לעת.
 .6.10מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהיה הקבלן אחראי ,כלפי המועצה ,לשלם לעובדיו
את כל התשלומים המתחייבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין ,ולרבות שכר עבודה
(שלא יפחת בכל מקרה משכר המינימום) ,כהגדרתו בחוק וכפי שיעודכן מעת לעת,
תשלום בגין עבודה בשעות נוספות וחריגות ,חופשה שנתית ,דמי מחלה ,דמי הבראה,
דמי חגים ,הפרשות סוציאליות ,פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת (אם לא ניתנה כזו בפועל),
וכל התנאים הסוציאליים ונלווים אחרים החלים על עובדים אלה .הקבלן מתחייב ,בנוסף
ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ,למלא אחר כל הוראות ההסכמים הקיבוציים
וצווי ההרחבה וההסדרים העקיפים מכוח הסכמים קיבוציים שנחתמו בכלל המשק.
 .6.11הקבלן יתקשר עם עובדיו ,מיד עם קבלתם לעבודה ,בחוזה העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר
ומפורט ,והעולה בין השאר בקנה אחד עם הוראות חוק הודעה לעובד על תנאי עבודתו,
ואשר יוגדרו בו מלוא זכויותיהם על פי כל דין וחוזה ,וכן ייתן להם עותק מחוזה העסקתם
ומההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על היחסים בין הקבלן לעובדיו.
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 .6.12הקבלן מתחייב להנפיק לעובדיו ,מדי חודש בחודשו ,תלושי שכר שישקפו את השכר והזכויות
המגיעים להם כאמור לעיל ,שיהיו ערוכים באופן בהיר נהיר ומובן לעובדים ,ויעמוד לרשותם
לכל הסבר או הבהרה בנוגע לכך בכל עת .למען הסר ספק ,התלוש יכלול בין השאר את סיכום
שעות העבודה שבוצעו בחודש הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה.
 .6.13הקבלן ינכה משכר עובדיו את כל הסכומים שמעביד חייב לנכותם על פי דין -
לרבות מס הכנסה ,דמי ביטוח לאומי ומס בריאות  -ואלה יועברו לתעודתם .הקבלן יבצע
את כל התשלומים והניכויים שעליו לבצע בגין עובדיו  -ויעביר את כל הניכויים לגופים ,לקרנות
ולרשויות המתאימות ,לא יאוחר מהמועדים המתחייבים על פי החוק.
 .6.14למען הסר ספק ,כל חיוב מחיובי הקבלן כלפי עובדיו לא יחול בכל צורה משתמעת
בין במישרין ובין בעקיפין על המועצה ,והקבלן יהא מנוע מלהעלות בעתיד  -הוא ו/או
מי מעובדיו ו/או שליחיו ו/או משתמשיו ו/או חליפיו  -כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב
כלשהו מחיובי הקבלן ,על פי סעיף זה ,על המועצה.
 .6.15אם למרות האמור בסעיף זה לעיל ,ייקבע או יורה בדין או על ידי ערכאה משפטית
או כל גורם מוסמך אחר ,אשר נדרש לכך מכל סיבה שהיא ,קביעה או הוראה שעניינה
קיום יחסי עובד-מעסיק ,במשותף או לחוד ,ו/או יחסים חוזיים אחרים בין המועצה
לבין עובדי הקבלן ו/או קיום חבות מכוח דיני עבודה ו/או חבות נזיקית ו/או חבות חוזית
של המועצה כלפי מי מהאמורים לעיל ,מתחייב הקבלן לשפות את המועצה מיד עם דרישתה
הראשונה בגין כל סכום שהמועצה תשלם או תהא חייבת לשלם בשל כך ,במישרין
או בעקיפין ,לרבות כל ההוצאות שנגרמו לה עקב כך.
זאת ,ובלבד שהמועצה תודיע לקבלן מבעוד מועד על קיומו של ההליך המשפטי
ותסכים להצטרפותו אליו ,ככל שיהא .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף מובהר כי
היה ותוגש תביעה נגד המועצה על ידי מי מעובדי הקבלן ,יודיע הקבלן לערכאה המשפטית
הנוגעת בדבר כי הוא הנתבע האמיתי ,ויעתור/יסכים לדחיית התביעה נגד המועצה על הסף.
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 .6.16מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מתחייב הקבלן לקיים כלפי עובדיו הוראות כל חוק
ולשלם לעובדיו את השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין לרבות
בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ;1951-חוק
דמי מחלה ,התשל"ו ;1976-חוק חופשה שנתית ,התשי"א ;1950-חוק שוויון הזדמנויות
בעבודה ,התשמ"ח ;1988-חוק עבודת נשים ,התשי"ד ;1954-חוק שיווי זכויות האישה,
התשי"א ;1951-חוק עבודת נוער ,התשי"ג ;1953-חוק החניכות ,התשי"ג;1953-
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשמ"ח ;1988-חוק הגנת השכר ,התשי"ח;1958-
חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ;1983-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות,
התשס"א ;2001 -חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב ;2002-חוק הגנה על עובדים
(חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין) ,התשנ"ז ;1997-חוק למניעת הטרדה
מינית ,התשנ"ח ;1998-חוק שוויון זכויות לעובדים עם מוגבלויות ,התשנ"ח ;1988-חוק
הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה ,1995-וחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד,1994 -
הכול כפי שיעודכנו ,מעת לעת; לרבות כל חוק נוסף בתחום יחסי העבודה
והוראות רשות מוסמכת בעניין ,ולרבות מכוח הסכמים קיבוציים החלים על העובדים
וכולל צווי הרחבה ,ולמלא כלפי העובדים את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם,
תנאי העסקתם ,ביטוח לאומי ,הפרשות סוציאליות ,ביטוח ,בטחון ובטיחות.
 .6.17חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק עובדי מועצה במתן שירותים על פי חוזה זה.
 .6.18למען הסר ספק ,התחייבויות הקבלן מכוח סעיף זה תחולנה  -ביחס לתקופת החוזה
וגם לאחר סיום ו/או פקיעת החוזה  -ללא הגבלת זמן.
 .6.19הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו על סדר ,ניקיון והופעה מכובדים ,ויישאו עמם בקביעות
מסמכים מזהים והיתרים למתן השירותים.
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שינויים בהיקף העבודות
 .7.1המועצה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למסור לקבלן ,מעת לעת ,הוראות
בדבר שינויים בתכנית/ות העבודה/ות ו/או תדירות השירותים וכיוצא באלה  -הן בתקופת
ההתקשרות והן בתקופת ההתקשרות הנוספת  -בהתראה של ,לפחות( 15 ,חמישה עשר)
ימי עבודה ,בין היתר בשל צורכי המועצה ותקציבה ,וזאת מבלי שיהיה עליה לנמק לקבלן
את העילה ואף אם בוצעו העבודות לשביעות רצונה .בהוראות כאמור ,תהיה המועצה רשאית
לשנות ,להגדיל או להפחית ,את תוכניות העבודה ו/או את תדירות השירותים וכיוצא באלה,
הכול כפי שיפורט בהוראות בדבר שינויים ,כאמור  -והקבלן מתחייב לפעול על פי
אותן הוראות .בכל מקרה של שינויים ,כאמור ,יועלו או יופחתו ,לפי העניין ,התשלומים לקבלן
על פי המחירים שהצעת המחירים ,נספח א' ,מבלי שלקבלן תהיינה כל טענות
ו/או דרישות ,כספיות או אחרות ,בגין שינויים ,כאמור .למען הסר כל ספק מובהר בזאת
כי בכל מקרה בו לא תתוסף או תופחת יחידת כמות שבמסמך הצעת המחירים במלואה ,תעשה
ההגדלה או ההפחתה בתשלום באופן יחסי לתשלום הנקוב שם.
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 .7.2בכל מקרה של הגדלה ,לא יעלה שיעור ההגדלה על ( 25%עשרים וחמישה אחוזים)
משווי החוזה .למען הסר כל ספק מובהר בזאת שלא יהיה בהוראות לשינויים ,כאמור,
כדי לשנות מהמחירים המפורטים בנספח א' .שינוי הכולל הגדלה של היקף ההתקשרות ייחתם
על ידי מורשי החתימה של המועצה.
 .7.3הקבלן ימלא אחר הוראות השינויים ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן ,כספיות
או אחרות ,בגין הקטנת היקף השירותים  -והוא לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי
או תשלום או הגדלת המחירים שבנספח א'.
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איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
 .8.1הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או
כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או
להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן.
 .8.2במקרה של קבלן שהינו תאגיד הרי העברת ( 50%חמישים אחוזים) מהשליטה בקבלן,
לעומת השליטה במועד הגשת ההצעות במכרז ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת
ובין אם נעשתה בחלקים ,יראו אותה כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף  8.1לעיל.
 .8.3הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה בביצוע העבודה ,כולה או חלקה  -אלא אם קיבל,
מראש ובכתב ,את אישור המועצה.
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זכויות ,שמירת סודיות וניגודי עניינים
 .9.1זכויות היוצרים בכל המסמכים ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר יוכנו על ידי הקבלן
יהיו שייכים למועצה  -והיא תהיה זכאית להשתמש בהם ,בכולם או בחלקם ,בהתאם לחוק.
 .9.2הקבלן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג שהוא,
בכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים ,אודות השירותים ו/או אודות המועצה -
לרבות עניינים ,נהלים ,כללים ,שיטות עבודה ומידע טכני בנושאי ביטחון ובטיחות
הנהוגים אצלה (להלן" :המידע") שיגיעו לידיעת הקבלן ,בין במישרין ובין בעקיפין,
בקשר עם ביצוע השירותים.
 .9.3הקבלן מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא ,בין במעשה ובין במחדל ,את המידע לאיש -
למעט עובדי המועצה ו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי המועצה ,בהסכמה מראש ובכתב
של המועצה ,הזקוקים למידע על מנת לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן השירותים ,ובהיקף
שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל.
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 .9.4הקבלן מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש ,במישרין או בעקיפין ,אלא כנדרש לצורך ביצוע
השירותים ,ולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר (זולת המועצה) את המידע.
 .9.5מובהר בזאת שעל הקבלן וכל עובדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דין ,לרבות
ותוך הקפדה על שמירת הוראות חוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-וחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א.1981-
.10

אחריות וביטוח
 .10.1הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או חבלה ו/או נזק כלשהו לגוף ו/או לרכוש ,בלי יוצא
מן הכלל ,שיגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי
כלשהו ,כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה ו/או היעדר נאמנות של הקבלן
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או עובדיהם ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר
ובכל הנובע ,במישרין ו/או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
 .10.2הקבלן אחראי כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו ,לנזקים לגוף ו/או לרכוש שייגרמו
להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ,במישרין או בעקיפין ,התחייבויותיו
על פי חוזה זה.
 .10.3הקבלן יהיה אחראי ,בלעדית ,לכל אבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור
הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע השירותים ,והוא פוטר את המועצה ,את עובדיה
ואת מנהליה  -ובכלל זה המפקח  -מכל אחריות לאובדן ו/או נזק לציוד כאמור ,בין אם
נערך ביטוח ובין אם לאו.
 .10.4הקבלן פוטר את המועצה ואת עובדיה מאחריות לנזקים ,כאמור ,שהם באחריותו על פי חוזה
זה ו/או על פי כל דין ,ומתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה ,ואת מי מטעמה ,על כל נזק
וכנגד כל ת ביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה
ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק
שהם באחריות הקבלן על פי הדין ועל פי חוזה זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש,
לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו להם .המועצה תודיע לקבלן על כל תביעה ו/או דרישה
כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם.
 .10.5מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו
במשך כל תקופת חלותו של חוזה זה ,וכל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין,
ביטוחים כמפורט להלן בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו,
אך שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים באישור על קיום ביטוחים  -נספח ב'.
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 .10.6מבלי לפגוע בתוקף האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להמציא למועצה ,עם חתימת חוזה זה,
את האישור על קיום ביטוחים ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין
הפועלת בישראל .הצגת אישור על קיום ביטוחים תקין ,מדי שנה במשך כל תקופת תוקפו
של החוזה ,מהווה תנאי יסודי בחוזה זה.
 .10.7הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן  -ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות.
 .10.8הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח ,באופן המפקיע את זכויות המועצה
על פי הפוליסות  -יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי שתהיה לו טענה
כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.
 .10.9הקבלן אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק.
 .10.10הקבלן יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי-מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח
סעיפי חוזה זה ,לרבות לנזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות
הביטוח.
 .10.11על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),
התשנ"ה 1995-ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
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תשלומים
 .11.1תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ,יהא הקבלן זכאי לתשלום
על פי המחירים המפורטים בנספח א' .מובהר כי תשלום זה כולל את כל הוצאות הקבלן ,מכל
מין וסוג שהוא  -לרבות דלק ,שכר עובדים ,עלות חומרים וכיוצא באלה.
אחת לשנה יעודכנו המחירים המפורטים בנספח א' בהתאם לשיעור עלית המדד,
מהמדד הבסיסי ועד למדד שיהיה ידוע במועד תחילת כל תקופת חוזה נוספת .ממועד זה
ועד לתום אותה תקופת חוזה פעילה לא יחולו שינוים במחירים האמורים .למען הסר ספק
מובהר כי העדכון הראשון ייעשה לאחר שנה ממועד תחילת תקופת החוזה.
 .11.2אחת לחודש ,בין ה 1-ל 10-בכל חודש קלנדארי ,יגיש הקבלן לאישור המפקח חשבון מפורט
בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף .המפקח יאשר את החשבון ,במלואו או בחלקו,
בתוך ( 14ארבעה עשר) יום ממועד הגשתו .החשבונית המאושרת ,כאמור ,תשולם לקבלן בתנאי
שוטף בתוספת ( 60שישים) ימים מיום אישור החשבונית על ידי המועצה כאמור.
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 .11.3המפקח יהיה רשאי להפחית ,לפי שיקול דעתו ,מסכום החשבון סכומים בגין עבודות
שלא בוצעו או שלא בוצעו כראוי ,וכן פיצויים מוסכמים  -כמפורט בסעיף  14להלן -
וסכומים שהמועצה זכאית להם מכוח הוראות חוזה זה.
 .11.4אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של המועצה לעכב ,לחלט ,לקזז ולהפחית
מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל סכום המגיע למועצה מהקבלן.
 .11.5הקבלן מאשר כי ידוע לו כי היקף/כמות היחידות שבחוזה ההתקשרות נעשה כאומדן בלבד,
ולפיכך לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,בכל מקרה של שינוי בפועל
לעומת היקף/כמות היחידות המפורטות בנספח האמור ,ולא תהיינה לקבלן כל טענות
ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,בגין היקף השירותים שיימסרו לו בפועל .בכל מקרה,
לא יחולו שינויים במחירים המפורטים בהצעת המחיר.
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ערבות
להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הקבלן למועצה ,תוך ( 7שבעה) ימים
לאחר קבלת הודעה על זכייה במכרז ,כתב הארכה לערבות הבנקאית שהומצאה על ידו
בקשר עם השתתפותו במכרז.
הקבלן מתחייב להאריך ,מעת לעת ,את הערבות לפחות ( 14ארבעה עשר) יום קודם למועד פקיעתה ,כך
שזו תהיה בתוקף לתקופת החוזה בתוספת ( 30שלושים) יום .לא יעשה כן הקבלן ,תהיה המועצה
רשאית לחלט את הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידיה ,וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויות
הקבלן ,כאמור.
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תקופת החוזה
 .13.1חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של ( 12שנים עשר) חודשים החל ממועד ההודעה על הזכייה (לעיל
ולהלן" :תקופת החוזה").
 .13.2המועצה זכאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את ההתקשרות על פי חוזה זה,
בתנאי חוזה זה ,בשתי תקופות חוזה נוספות ,כל אחת בת ( 12שנים עשר) חודשים,
וזאת בהודעה בכתב לקבלן ,לפחות ( 30שלושים) יום קודם לתום תקופת החוזה או תום
כל תקופת חוזה נוספת .הקבלן לא יהיה רשאי לסרב להארכת תקופת החוזה ,כאמור,
מכל סיבה שהיא.
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 .13.3על אף האמור בסעיפים  13.1ו 13.2-לעיל ,רשאית המועצה ,לפי שיקול דעתה ,להפסיק
בכל עת את ההתקשרות על פי החוזה בהודעה בכתב של ( 30שלושים) יום מראש ובכתב .נתנה
המועצה לקבלן הודעה כאמור ,לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין
וסוג שהוא ,כספיות או אחרות ,למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל
עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.
.14

הפרות ותרופות
 .14.1מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים בסעיף  4.1לעיל מהווים תנאים עיקריים ויסודיים
בחוזה זה ,ואיחור במועד השלמת העבודות ,כאמור ,יחשב כהפרה יסודית
של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של ₪ 1,500
(אלף וחמש מאות שקלים חדשים) לכל יום פיגור ,כשהם צמודים למדד ממדד הבסיס
ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה
להם זכאית המועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
 .14.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.1לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ,6.16 ,5.1 ,4.3 ,2.9 ,2.8
 10.5 ,8.1ו 12-הינם תנאים עיקריים ויסודיים ,והפרת כל אחד מהם תיחשב
כהפרה יסודית של החוזה ,המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש
בסך ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) כשהם צמודים למדד ממדד הבסיס ועד למדד
שיהא ידוע בעת התשלום בפועל ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה להם זכאית המועצה
על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
 .14.3המועצה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל ,מכל תשלום שיגיע לקבלן
או לחלט את הערבות הבנקאית או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכול לפי שיקול דעתה
הבלעדי .ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .14.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  14.1ו 14.2-לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים
המוקנים למועצה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים
ייחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה
של הפרה יסודית:
.14.4.1

הקבלן לא ביצע את השירותים תוך ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת הקריאה.

.14.4.2

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל
לגבי נכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו
או הוסרו לחלוטין תוך ( 14ארבעה עשר) יום ממועד ביצועם.

מועצה מקומית קדימה -צורן
מכרז מס'  18-2018לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב

.14.4.3

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או נתקבלה על ידו
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 למען
קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 233
לפקודת החברות (נוסח חדש) ,התשמ"ג.1983-

.14.4.4

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

.14.4.5

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

.14.4.6

כשיש בידי המועצה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו
נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון ,שי או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או
ביצועו.

.14.4.7

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה
אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר ,לדעת המועצה ,היה בה
כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 .14.5הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית ,תהא המועצה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,הן לבטל את החוזה ,הן להשבת הסכומים
ששולמו לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת
על ידי החשב הכללי באוצר ,מחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים
בפועל לידיה ,והן להשלים את ביצוע העבודה על ידי קבלן אחר.
 .14.6מבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין,
בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי החוזה ,תהא
המועצה רשאית להכניס מיידית קבלן אחר להשלמת ביצוע העבודה והוצאות השלמת העבודה
בתוספת ( 17%שבעה עשר אחוזים) הוצאות ותקורה שיחולו על הקבלן
וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת.
 .14.7ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן
ומועדיהם ,לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
 .14.8לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי המועצה,
אלא אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן  -והקבלן יהיה חייב לעמוד
בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.
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 .14.9מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על ( 14ארבעה עשר) יום
לא יהווה הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ,כספי או אחר ,בגין איחור כאמור
ובכלל כך לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או לריבית כלשהי.
.15

שונות
 .15.1המועצה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ו/או כל חוזה אחר כל סכום
המגיע לה ממנו.
 .15.2מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,
וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,מכתבים,
הסכמים והתחייבויות ,בעל פה או בכתב ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם
לחתימתו.
 .15.3כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף ,אלא אם נעשה בכתב
ובחתימת שני הצדדים  -והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה
בדרך האמורה.
 .15.4כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה ,תינתן במסירה אישית
או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב
כאילו נתקבלה ( 72שבעים ושתיים) שעות לאחר המועד בו נשלחה מבית דואר בישראל.
 .15.5סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים
במחוז מרכז בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____
הקבלן

_______________________
המועצה המקומית קדימה-צורן
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נספח א'
מסמך הצעת מחירים
סוג הפעילות
סירוס חתול
או עיקור חתולה

מחיר ליחידה בש"ח ,כולל מע"מ

אומדן
( ₪ 160מאה שישים שקלים חדשים),
כולל מע"מ.

.1

אנו מצהירים בזאת כי המחירים הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללים
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 אמבולטורי
(על פי הצורך) ,תילוע וזריקת אנטיביוטיקה ,חיסון נגד כלבת ,אשפוז ל( 24-עשרים וארבע) שעות
עד ( 48ארבעים ושמונה) שעות ,שחרור החתול למקום ממנו נלכד וכיוצא באלה.

.2

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מאיתנו שירותי עיקור ו/או סירוס
בכל כמות שהיא ,הכמות המפורטת בסעיף  .4.1לחוזה ההתקשרות לעיל הינה אומדן בלבד
וההזמנות מאיתנו תבוצענה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,וכי לא תהיינה לנו
כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,בגין היקף ההזמנות שימסרו לנו בפועל ,וכן כי בכל מקרה
לא יחולו שינויים במחירים המוצעים על ידינו ,ואנו נהיה זכאים לתשלום בגין ביצוע בפועל בלבד.

.3

תנאי התשלום יהיו על פי המפורט בחוזה ההתקשרות.

תאריך____________ :

חתימה וחותמת המציע______________ :
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נספח ב'
אישור על קיום ביטוחים

לכבוד
המועצה המקומית קדימה-צורן
(להלן" :המועצה")
א.ג.נ,.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של__________________(להלן "הקבלן")
בגין שירותי לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב בשטח השיפוט של המועצה
בקשר עם חוזה מיום __________________(להלן" :השירותים")
אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.1

ביטוח חבות מעבידים:
ביטוח חבות מעבידים לביטוח חבות הקבלן בגין פגיעה גופנית (כולל מחלה) שתגרם לעובדיו
תוך כדי ועקב עבודתם אצלו ,בגבול אחריות של ( ₪ 20,000,000עשרים מיליון שקלים חדשים) לאירוע
ולתקופת הביטוח השנתית .הביטוח מכסה את חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ,התשכ"ח ,1968-ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התשמ"א.1981-
בביטוח זה בוטלה זכות השיבוב כנגד המועצה ,והכיסוי הורחב לכלול את המועצה כמבוטח נוסף ,וזאת
במידה וייטען כי היא נושאת בחובות כמעביד כלפי מי מעובדי הקבלן .כן בוטלה בפוליסה
כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מעבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק .הביטוח כולל במפורש חבות בגין אירוע
שנגרם בעת ו/או כתוצאה ביצוע העבודות כהגדרתן לעיל ,כולל ההכנות להן.
מספר הפוליסה .____________ :תקופת הביטוח :מ ________-ועד ____________ -

.2

ביטוח חבות כלפי צד שלישי:
ביטוח חבות הקבלן (כולל כל אדם הפועל מטעמו ועבורו) על פי כל דין הנוהג בישראל בגין פגיעה
או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כתוצאה מפעילותו של הקבלן ,כולל  -מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל  -גם בעת ו/או כתוצאה ממתן השירותים ,כולל ההכנות להם.
גבול האחריות בביטוח זה הינו ( ₪ 4,000,000ארבעה מיליון שקלים חדשים) לתקופת הביטוח השנתית.
הביטוח הורחב לכלול המועצה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי הקבלן בקשר
עם העבודות ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת .מובהר במפורש כי רכוש המועצה ייחשב כרכוש צד ג' לפי
תנאי הכיסוי.
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ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מבעלי חיים ,אש ,התפוצצות ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,דבר מזיק במאכל ובמשקה,
שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הפוליסה כפופה להבהרה לפיה חבות בגין נזק גוף או רכוש שתגרם כתוצאה מאירוע תאונתי כלשהו
לא תהיה מוחרגת לפי חריג כלשהו בפוליסה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם לפי חריג שעניינו
אחריות מקצועית.
מספר הפוליסה .____________ :תקופת הביטוח :מ ________-ועד ____________ -
.3

ביטוח אחריות מקצועית:
ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריות מקצועית לפי כל דין בישראל כלפי כל אדם או גוף משפטי
שהוא ,הנובעת מפעולתו של הקבלן כולל בעת מתן השירותים המקצועיים.
גבול האחריות בביטוח זה הינו ( ₪ 1,000,000אחד מיליון שקלים חדשים) לאירוע ולתקופת הביטוח
השנתית.
הביטוח הורחב לכלול את המועצה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי הקבלן
בקשר עם השירותים המקצועיים ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת  -אולם מובהר כי הפוליסה
לא תעניק כיסוי לתביעות שיוגשו על ידי הקבלן נגד המועצה.
התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו _________ .כמו כן ,כוללת הפוליסה את ההרחבות הבאות:
הרחבה בדבר תקופת גילוי מוארכת של ( 6שישה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח המקורית,
בהתאם לנוסח הרחבה זו הנהוג בחברתנו.
הרחבה בדבר חבות בשל מעשה אי-יושר של עובדי הקבלן.
הרחבה בדבר חבות בגין אבדן מסמכים.
מספר הפוליסה .____________ :תקופת הביטוח :מ ________-ועד ____________ -
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.4

כל אחת מן הפוליסות המצוינות לעיל כפופה לתנאים הבאים:
 .4.1הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ( (Primaryוהינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך
על ידי המועצה או עבורה ,ואנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי המועצה
בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו הייתה מוקנית לנו מכוח סעיף  59לחוק חוזה
הביטוח ,התשמ"א ,1981-או אחרת.
 .4.2הכיסוי בפוליסה לא יצומצם ולא יבוטל אלא אם נמסרה למועצה הודעה של ( 60שישים) יום
לפחות מראש על כך בדואר רשום.
 .4.3בוטלה זכות השיבוב נגד המועצה וכל הפועל מטעמה ,אולם האמור לא יחול במקרה
של כוונת זדון.
 .4.4רק הקבלן יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית ,ולמילוי החובות המוטלות
על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה.

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

בכבוד רב
חתימה וחותמת ______________________________ :תאריך ______________
שם החותם ותפקידו_________________________________________ :
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נספח ג'
נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
המועצה המקומית קדימה-צורן
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות
על פי בקשת ____________ ח.פ( __________ .להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך __________ ( ₪להלן" :סכום הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן
(להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז מס'  18-2018ולהבטחת מילוי
תנאי מסמכי המכרז וכל התחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך ( 14ארבעה עשר) יום מיום דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו
או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש 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.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן ,המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש"),
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש __________ שפורסם ביום ________(להלן" :המדד
היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל
מחולק במדד יסוד.
ערבות זו הינה בלתי-חוזרת ובלתי-תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ לא תענה.
לאחר יום ___________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
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תאריך:

בנק:
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נספח ד'
טופס דיווח חודשי על איסוף החתולים והחזרתם
חודש ______________
תאריך
לכידה

תאור החתול
ז/נ

גיל
משוער

צבע

מקור החתול
מצב
גופני
כללי

כתובת
לכידה

פרטי
מאכיל
(אם יש)

פעולות נוספות
חיסון
כלבת

סימון
אוזן

תאריך
שחרור

________________
חתימת הקבלן
________________
תאריך
חתימת הרופא  -ווטרינר הרשות
_____
תאריך

_________
שם+משפחה

_______
מס' רישיון

___________
חתימה וחותמת

הערות
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טופס דיווח על ביצוע ניתוחים בחתולי רחוב

חודש ______________
תאריך

תאור החתול
ז/נ

הריון
ומס' גורים

גיל
משוער

צבע

הערות
מצב גופני כללי
(ירוד ,תקין ,שמן)

תאריך חיסון כלבת
ומס' אצווה

________________
חתימת הקבלן
________________
תאריך
חתימת הרופא  -ווטרינר הרשות
_____
תאריך

_________
שם+משפחה

_______
מס' רישיון

___________
חתימה וחותמת
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נספח ה'
תנאי המרפאה הוטרינרית
כללי
.1

מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין.

.2

יש ליידע הלקוחות בדבר שעות הפעילות המרפאה ,וכן טלפון לשעת חירום בו ניתן יהיה לקבל עזרה
בעת הצורך.

.3

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

חדר בדיקה/ניתוח
.1

כיור וברז עם מים חמים/קרים.

.2

שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי.

.3

שולחן ניתוחים בעל גובה מתכוונן (במידה וחדר הבדיקה והניתוח משולבים ,מספיק שולחן אחד).

.4

עזרי בדיקה ,כגון :סטטוסקופ ,מד חום או מנורת בדיקה.

.5

משקל.

.6

ציוד ואביזרים לדיגום דם.

.7

מכונת גילוח חשמלית.

.8

מקרר.

.9

מנורת ניתוח ותאורת חירום.

.10

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

.11

ציוד להרדמת בעלי חיים.

.12

ציוד ניטו ר בזמן הרדמה והתאוששות (מוניטור לב ו/או פולס אוקסימטר .סטטוסקופ וושט
ייחשב כציוד מינימאלי לניטור).

.13

כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוח עיקור וסירוס.
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.14

אוטוקלב.

.15

אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח.

