עיריית דימונה
מכרז פומבי מס' 19/2021
לכידה ,עיקור ,סירוס ,טיפול ,חיסון ועוד של חתולי רחוב
מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך  13.5.2021עד השעה 12:00

מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון
המסירה תיעשה ידנית במחלקת מכרזים  ,חדר מס'  303קומה שלישית בבניין
העירייה אצל גב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות.
ניתן לעיין במסמכי המכרז הן במשרדי מחלקת המכרזים והן באתר האינטרנט של עיריית
דימונה בכתובת Dmona.muni.il
רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל ,והעומדים במועד
הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
מובהר ,כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי
נוחות ,ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה"
עפ"י דיני המכרזים.
לוח זמנים לביצוע מכרז 19/2021
אירוע

מועד
 6.5.2021עד השעה 12:00

בירורים ,שאלות ובקשות להבהרות.

 9.5.2021עד השעה 16:00

מתן תשובות לשאלות ולהבהרות

 13.5.2021עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה
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הזמנה

מכרז פומבי מס' 19/2021
לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון של חתולי רחוב
עיריית דימונה [להלן" :העירייה"] מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות הכוללות :לכידת 2000
חתולי רחוב ,הובלתם למרפאת המציע ,ביצוע עיקור או סירוס ,מתן חיסון נגד כלבת (את חומר
החיסון תספק העירייה על חשבונה) ,מתן טיפול מונע ,מתן טיפול אנטיביוטי ,השארת החתולים
לאחר הטיפולים להשגחה במרפאה בין  24עד  48שעות  ,סימון החתולים ע"י קיטום האוזן
השמאלית והחזרת חתולי הרחוב למקום לכידתם ( ,להלן" :השירותים" או "העבודות" (.
לתשומת לב המציעים מובהר כי מי שיזכה במכרז יהיה חייב לבצע את העבודות על  2000חתולים
לא פחות ולא יותר .עוד מובהר כי ככול שיעוקרו  /יסורסו פחות מ  2000-חתולים תשלם העירייה
 75%בלבד מהתמורה עליה הוסכם בגין כל חתול.
העבודות יתבצעו בשיתוף ובפיקוח המחלקה הווטרינרית של עיריית דימונה אשר תפקח על ביצוע
הפרו יקט יחד עם המנהל ,בהתאם להנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,כפי שהן מופיעות
בהוראה  01-08ומשרד הבריאות ,ובמסגרת התקציבית של העירייה והכל כמפורט במסמכי המכרז,
על נספחיהם.
השירותים והעבודות יבוצעו לפי הוראות מסמכי ההליך והחוזה המצורפים כחלק בלתי נפרד
ממסמכים אלה ,ולפי הוראה מספר " 01-08לכידה-בדיקה-חיסון-עיקור -הטיפול ,הסימון והחזרה
של חתולי חוצות במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה ברשויות [להלן" :הוראה  ,]"01-08ועל
הזוכה בהליך יהיה לספק את כוח האדם ,כלי הרכב ,המקום והציוד הדרושים לביצוע העבודות
ולמתן השירותים ולביצוע העבודות ,כאשר מובהר בזאת כבר בפתח הדברים ,כי ביצוע פעולות
החיסון ,העיקור והסירוס יתבצעו בתוך המרפאה של המציע אשר יעמוד בהוראות הנהלים של
משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שלבי העבודה ופרטיה הינן כמפורט במפרט המצורף כחלק ה'
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תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז [תנאי סף]:
רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל ,העומדים ,ביום
הגשת ההצעות ,בכל הקריטריונים הבאים:
 .1המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.
היה המציע תאגיד ,יצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד (חברה ,עמותה ,אגודה שיתופית או
שותפות רשומה) .היה המציע עמותה ,יצרף להצעתו אישור על ניהול תקין בתוקף .היה
המציע יחיד ,יצרף תעודת עוסק מורשה.
 .2למציע או לעובד המוצע מטעם המציע ,ניסיון מוכח בביצוע עבודות לכידה ,חיסון סירוס
ועיקור בעלי חיים ,בהיקף כספי כולל של לפחות  50,000ש"ח (כולל מע"מ) לשנה ,בשנתיים
מהשנים .2020 -2018
להוכחת עמידתו בתנאי זה ,יצרף המציע תצהיר חתום ומאומת כדין ע"פ פקודת הראיות
[נוסח חדש] הכולל פירוט ההיקף הכספי של העבודות לגבי כל אחת מהשנתיים בשנים
 .2020 -2018כמפורט בסעיף (2ו) לחלק א' להלן .ככל שהניסיון המוצע הינו של עובד מטעם
המציע ,התצהיר יחתם ע"י העובד.
 .3המציע ו/או עובד מטעמו יהיה בעל רישיון וטרינרי בתוקף ,מטעם משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ובהתאם לחוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א – ( 1991ולהלן" :חוק הרופאים
הווטרינריים").
להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע העתק הרישיון הווטרינרי בתוקף למועד הגשת
ההצעות.
כל המעוניין להשתתף במכרז ,יגיש את הצעתו על גבי מסמכי המכרז ,אותם ניתן להוריד ללא תשלום מאתר
העירייה בכתובת  Dmona.muni.ilאו לקבלם ללא תשלום במחלקת המכרזים חדר  303בבניין העירייה
(להלן" :מחלקת המכרזים") ,וימסור אותם ידנית במחלקת המכרזים במעטפה סגורה הכוללת את מספר
המכרז וללא סימן זיהוי של המציע ,וזאת עד ליום  13.5.2021ועד השעה ( 12:00להלן " -מועד ההגשה").
מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא ,תיפסל ולא תובא לדיון .לא תתקבל כל מעטפה
שלא באמצעות מסירה ידנית.
את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז ,וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה .תשומת ליבם של המשתתפים מופנית למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות ולכן
לא תותר הגשת הצעות במשותף .הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז,
הינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההסכמה [להלן" :המציע"] .ככל שמוגשת הצעה של שותפות
רשומה ,אחריות המציעים במשותף כלפי העירייה הינה ביחד ולחוד.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה.
מובהר ,כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות ,ואינו בא
להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון
להגשת הצעות .העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז.
סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו ,תהא לבתי המשפט המוסמכים
בדימונה.
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חלק א'  -הוראות כלליות:
 .1מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:
 .2להצעתו ,יצרף המשתתף את המסמכים הבאים:
הזמנה ..................................................................................................................
הוראות כלליות .....................................................................................................
א.
הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים .............................................................
ב.
תצהיר לעניין תשלומים ...........................................................................................
ג.
התחייבות למחלקת ביטוח ......................................................................................
ד.
פירוט העבודה ודרישות לביצוע..............................................................................
ה.
ו.
תצהיר המציע לעניין הניסיון הנדרש בתנאי סף..................................................
תצהיר המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ...................................................
ז
הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז .......................................................................
ח.
כתב הצעה..........................................................................................................
ט.
הסכם למתן שירותים ........................................................................................
י.
יא' .הוראות בטיחות..................................................................................................
תצהיר בדבר אי תאום מכרז...................................................................................
יב'
הצהרה בדבר קרבה משפחתית.................................................................................
יג'.
יד.
טו'.

הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים ........................................................
הוראות משרד החקלאות........................................................................................
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14
15
18
22
23
25
27
29
43
44
45
46
47

(א) אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  -אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה
חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו .האישור
הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.
(ב) אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  -אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול
פנקסי חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
תשל"ו  ,1974-והתקנות שהותקנו על פיו.
(ג) אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.
(ד) תצהיר לעניין תשלומים -בהתאם לנוסח המפורט בחלק ג' למסמכי המכרז.
(ה) אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה ,ככל שהמציע הינו עוסק מורשה.
(ו) תצהיר המשתתף – בדבר ניסיונו של המשתתף או עובד מטעמו כנדרש בתנאי הסף ,בנוסח
המצ"ב כחלק ו' למסמכי המכרז.
ככל שהניסיון המוצע הינו של עובד מטעם המציע ,התצהיר יחתם ע"י העובד.
(ד) הצהרת המשתתף  -בדבר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק ,בהתאם לחוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום
והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו  - 1976 -בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק ז'
למסמכי המכרז.
(ה) העתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות שהומצא למשתתף ושל כל מסמך נוסף שהומצא
על ידי העירייה למשתתפים ,ולרבות תשובות למתן הבהרות.
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(ו) מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים –
( )1תעודת האגד מאת רשם החברות (או השותפויות או האגודות השיתופיות או
העמותות);
( )2אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו .במידה ובעל שליטה או בעל
מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו ,יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או
בעלי השליטה בו ,וכך הלאה ,עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחרי המשתתף במכרז.
ככל שהמציע עמותה ,יצרף אישור עו"ד המפרט את נושאי המשרה הבכירים
בעמותה.
( )3תמצית מידע מרשם החברות ,המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ,ואת היותו של
המשתתף תאגיד פעיל .האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.
( )4אישור על ניהול תקין לעמותה ,ככל שהמציע עמותה
(ז) .
(ח) כתב הצעה (חלק ט' למסמכי המכרז) בשני העתקים.
(ט) הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה לפי חלק יג' למסמכי
ההליך.
(י) תצהיר בדבר אי תאום מכרז לפי הנוסח בחלק יב' למסמכי המכרז.
(יא) העתק תעודה ורישיון וטרינרי בתוקף ,שניתנו מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ובהתאם לחוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א.1991-
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חלק ב'  -הוראות למשתתפים ,תנאים מיוחדים ,והליכי המכרז:
 .1הוראות למילוי מסמכי המכרז ,ולתנאי המכרז:
בחלק זה
 "המציע""/המשתתף"  -המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. "נותן השירותים"  -המשתתף שיזכה במכרז. "העבודות/השירותים" – לכידה ,עיקור /סירוס ,טיפול ,חיסון קטימת אוזן והחזרהחתולי רחוב.
המנהל – הווטרינר העירוני או מי שימונה מטעמו.
(א) על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת העירייה בקשר עם השתתפותו במכרז,
ולרבות הוראות נוספות ,הבהרות ,וכד' ,ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו .על
המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז .כמו כן על
המשתתף לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז,
בראשי תיבות ,ולחתום באופן מלא ,על ידי מורשי החתימה מטעמו ,על הדף האחרון של
מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו ,וביניהם על תנאי המכרז
והצהרת המשתתף ,ונוסח החוזה ונספחיו.
(ב) על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך .כמו כן ,עליו לחתום על הצעתו
בדיו ,בתוספת חותמת של המציע ,תאריך וכתובת .יש לרשום את שם המציע באופן
ברור ,בנוסף על חתימה .במקום שבו נדרשת חתימה ,יש לציין את שמו המלא של
החותם ,בכתב ברור .רישום שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז,
שלא במקום המיועד לכך ,אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי ,לא יחייב את
העירייה ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף.
(ג) על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה ,והמציע חייב למלא את כל פרטי כתב
ההצעה .מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בחלק ט' למסמכי המכרז.

כתב ההצעה בנוי כטבלה המפרטת את סכום התמורה הכולל בגין כלל השירותים.
בכתב ההצעה ינקוב המציע באחוז ההנחה המוצע על ידו ,באחוזים חיוביים בלבד
לתמורה הסופית בגין העבודות הנ"ל.
מציע שלא ינקוב בשיעור הנחה ,ייחשב הדבר כאילו לא הגיש הצעה .יובהר כי מציע
רשאי להציע הנחה בלבד או "."0
הצעה אשר משמעותה תוספת למחירים הקבועים בטבלה– תיפסל.
מובהר ,כי מציע שיציין בהצעתו מספר שלילי [או מינוס ליד המספר] – תיחשב
הצעתו כמי שנתן הנחה במספר מוחלט.
משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה ,ירשום בשדה המתאים את הספרה "."0
המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה ,בשני עותקים :האחד בגוף החוברת
עצמה ,שתוגש על ידו לעירייה ,והשני בעותק נוסף של חלק ט' ,הנפרד מהחוברת.
6

(ד) בעצם ההשתתפות במכרז ,יביא המשתתף בחשבון את כל חובותיו וההוצאות ,מכל מין
וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע השירותים ויתר העבודות ,ובכלל זה שכר עובדים ,נסיעות,
השכרת מבנה ציוד וכד' ,ונותן השירותים לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת
העירייה .לא תישמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי הכרת דרישות העבודה.
(ה) למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר בחוזה זה לביצוע מלוא
השירותים או חלקם ,וכי ההחלטה לגבי כך ,מסורה לשיקול דעתה הבלעדי ,ובהתאם
לצורך.
(ו) העירייה לבדה תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות/העבודות
הנדרש במכרז ,בשל נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות ,והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
(ז) באם ימצא משתתף במכרז ,סתירות ,שגיאות ,או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן
המדויק של איזה סעיף או פרט ,עליו לפנות לשירות המשפטי בעירייה בכתב ותשובה
תישלח לכל המשתתפים במכרז .העירייה אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים
שינתנו בעל פה.
(ח) המבקש לקבל תשובות ,יגיש שאלותיו ,בכתב ,לשירות המשפטי ,בקובץ WORD
באמצעות דוא"ל  menachem@dimona.muni.ilאו  natavet@dimona.muni.ilיש
לוודא קבלת הפנייה בטל'.08-6563215 :
(ט) העירייה רשאית ,בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור,
יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויפורסמו באתר העירייה בכתובת Dmona.muni.il
במכרזים פעילים.
(י) באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות המכרז בכתובת Dmona.muni.il
ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה
כלשהי לא הגיע לידי המציע ,באחריות המציע לפנות לעירייה בבקשה לקבלת מסמך
ההבהרות האמור .מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר
האינטרנט.
(יא) ועדת המכרזים רשאית לבקש מהמציעים הסברים ו/או מסמכים ו/או נתונים נוספים לרבות
לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעות ו/או לאפשר תיקון של טעויות סופר
שנפלו בהצעות ו /או השלמה של נתונים ו /או מסמכים חסרים והכול לפי שיקול דעתה
הבלעדי ובכפוף לדין.
(יב) המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו
כנחוצים כדי לחקור את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות
בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות .ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע
למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק (ח) לעיל,
וכן בישיבת ההבהרות.
(יג) הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז
והחוזה ידועים ונהירים לו ומקובלים עליו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות
המפורטות במכרז ובחוזה.
 .2הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות:
א .בעת דיון במכרז ,רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע ,באיכות ההצעה
ובטיבה .כן רשאית העירייה להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז,
כפי שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.
על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים ,בין היתר ,לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.
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ב.

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית,
לרבות בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  1965 -והתקנות והצווים לפיו.
כן תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא
על שטח ציבורי בתחום העיר דימונה ,שלא כדין.

ג.

העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז ,לשם שיפור הצעתו ,בהתאם לדין.

ד.

העירייה רשאית לדרוש מהמציעים ,באם תמצא זאת לנכון ,אישורים נוספים על עבודות
או הזמנות והמלצות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות .כן תהא העירייה רשאית
לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו ,הסברים ביחס להצעתו ,והמציע יהיה חייב למסור
את ההסברים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

ה.

העירייה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים נוספים
וכל הוכחה שהיא תראה לנכון ,בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא
אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה ,להציג כל מסמך או אישור,
לרבות המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ,בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים
המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו ,או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים,
והמציע חייב לספק לעירייה את הפרטים וההוכחות הנדרשים .אם המציע יסרב למסור
פרטים ,מסמך ,אישור ,הסבר ,או ניתוח נתונים כאמור ,רשאית העירייה להסיק מסקנות
לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

ו.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והעירייה
רשאית לבחון גם את ניסיונם של המציעים ,כשירותם ,ואופן עבודתם בעבר ,לרבות
במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר ו/או אם תמצא הועדה כי
קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה חריגה מבחירה בהצעה בהצעה הזולה ביותר.

ז.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו.
במקרה שכזה ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
שהוא.
העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים
במכרז ,ולרבות הבדיקות המוקדמות ,הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת
ההצעות או בקשר עם ההליך.

ח.

מובהר בזאת במפורש ,כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע
את העבודות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד ,בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה
במכרז.

ט.

אי-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.

י.

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת
העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

יא .אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על העירייה חובה ,או להעניק למי שנקבע
כזוכה את הזכות ,להתקשרות עם העירייה בהיקף כלשהו.
יב .העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא,
במידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק לעירייה ולא יפגע ,לדעת העירייה ,בעקרונות
השוויון.
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יג.

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית
נפרדת ,כאשר הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות
כלשהם בגוף המאוגד האחר ,הכל בין במישרין ובין בעקיפין.

יד.

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים ,שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת,
כאשר מי מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו ,הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או
שותף ו/או נושא משרה ,כמשמעותו בחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-ו/או מנהל בגוף
המאוגד האחר ,והכל בין בעקיפין ובין במישרין.
קרוב לצורכי סעיף זה משמע :בן זוג וכן אח ,הורה ,הורה הורה ,צאצא ,או צאצא של בן
הזוג ,או בן זוגו של כל אחד מאלה.

טו .לא יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז זה מציע אשר יש לו הסכם ,הסדר ו/או הבנה
במישרין או בעקיפין ,עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז ,או אשר יש לו קשר עם
מציע אחר במכרז.
לענין זה:
"הסכם ,הסדר ו/או הבנה" -בין במפורש ובין מכללא ,בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות,
בין אם הוא מחייב על-פי דין ובין אם לאו;
"קשר"  -המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר ,המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו
בעל שליטה ,כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -
"במישרין או בעקיפין" – לרבות בכל אחד מאלה:
 .aבאמצעות אדם אחר ,קשור או שאינו קשור לצד להסכם ,או ביחד עימו;
 .bבאמצעות שלוח או נאמן;
 .cביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם ,הסדר ו/או הבנה;
 .dבאמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם ,הסדר ו/או הבנה;
 .eמכח החזקה או רכישה בידי קרוב ,חברת נאמנות או חברת רישומים.
טז .הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות
החוזה ונספחיו ,והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
יז.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל לאחר
הגשת הצעת המציע.

יח .העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע
בעצמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד
מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או
להקטינן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד
לרשות העירייה .העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה
על ביטול המכרז כאמור דלעיל.
יט .העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות
שהזמנתן בוטלה /נדחתה כמפורט לעיל.
כ.

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה
שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם
לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי
בתמורה שתשולם לו ,בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט
השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.

 .3הודעה על זכייה וההתקשרות
(א) עם קביעת הזוכה במכרז ואישורו הסופי של ראש העירייה ,תימסר לו על כך הודעה .המציע
שייקבע כזוכה במכרז מתחייב להמציא לעירייה ,בתוך  4ימי עסקים ,אישור קיום ביטוחים
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כמפורט במסמכי המכרז וכל מסמך נוסף כפי שיפורט בהודעת הזכייה .הוראה זו הינה
מהותית.
(ב) מציע שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום .זוכה שנדרש להמציא
אישור קיום ביטוחים וכל מסמך נוסף ,ולא יעשה כן תוך הזמן שנקבע בדרישה ,תהא העירייה
רשאית לבטל את זכייתו במכרז ,מבלי לתת לו כל הודעה או התראה ,ולהתקשר בחוזה עם
מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות
לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז חדש.
(ג) אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות העירייה כנגד הזוכה עפ"י כל
דין.
 .4תקופת ההתקשרות והביצוע:
א .תקופת ההתקשרות הינה ל 4 -חודשים ,שיחלו ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה.

ב.

לעירייה נתונה האפשרות ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את תקופת ההתקשרות ,לתקופה
של עד  2חודשים נוספים ורצופים ,או חלק מהן ,כך שבסך הכל תקופת ההתקשרות לא תעלה
על  6חודשים.

ג.

בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם
הארכת ההסכם .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג נותן השירותים להארכה ו/או
חידוש אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש.

ד.

על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה ,רשאית העירייה בכל עת ,מכל סיבה שתיראה
לה גם שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו ,להביא חוזה זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר,
על ידי הודעה בכתב אשר תינתן לנותן השירותים  3ימים מראש .הובא החוזה לידי גמר כאמור,
תשלם העירייה לנותן השירותים רק  75%מהתמורה עבור כלל החתולים שסורסו או עוקרו
כאמור .ככול ועד ביטול ההסכם שלמה העיריה מעבר ל 75% -מהתמורה בגין כל חתול יהיה
חייב נותן השירותים להשיב את הסכום ששולמה ביתר לעירייה .כנגד קבלת התמורה הנ"ל,
לאחר הניכויים ,לא תהיינה לנותן השירותים כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים
ו/או הפסדים שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים כתוצאה מהפסקת העבודה
והבאת החוזה לידי גמר כאמור.

.5
א.

ב.
ג.

התמורה ותנאי תשלום:
תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי ההסכם ונספחיו ,וביצוע העבודה
בשלמות תשלם העירייה לנותן השירותים את הסכומים שיתקבלו לפי החשבון הסופי שיאושר
ע"י המנהל או מי מטעמו ,שייערך על סמך העבודות שבוצעו בפועל ,ובהתאם למחיר הנקוב
בכתב ההצעה ובניכוי שיעור ההנחה בה נקב נותן השירותים בהצעתו ובכפוף ליתר תנאי
המכרז.
נותן השירותים יגיש את החשבון כאמור למנהל וידאג לקבלת העתק החשבון המוגש עם
חותמת המועד בו הוגש.
לכל דרישת תשלום יצורף נותן השירותים פירוט בגין עבודות שבוצעו על – ידו בפועל ,מחושב
לפי המחיר שנקבע בהצעתו בהליך ,נקוב בש"ח וכולל את כל המיסים וההיטלים החלים ,כולל
המע"מ (יובהר כי אם נותן השירותים הינו פטור ממע"מ בכל מקרה התמורה שתשולם תהיה
הפורטת בכתב ההצעה בניכוי ההנחה שניתנה על ידו בהליך ולא יופחת ממנה רכיב המע"מ).
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ד.

ה.

ו.

החשבון יוגש בין האחד לחמישי בכל חודש קלנדרי ,מפורט וב 2-עותקים בגין מתן השירותים
שבוצעו על ידו .היה והחשבון בגין ביצוע בחודש החולף יוגש לאחר החמישה בכל חודש קלנדרי
עוקב ,יראו את החשבון כאילו הוגש באחד לחודש העוקב לחודש ההגשה.
המנהל יבדוק את החשבון תוך  7ימים ממועד הגשתו ויאשרו ,במלואו או בחלקו ,במידה ולא
מצא בו פגם .המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון את הסכומים בגין אי ביצוע השירותים
ו/או בוצעו חלקית ו/או בגין פיצויים מוסכמים שיוטלו על נותן השירותים.
"פגם" :בסעיף זה ,משמעו :חשבון שלא הוגש בהתאם להוראות חוזה זה ו/או חסר בפרטים
ו/או שלא במועד הנדרש ו/או שלא בוצעה העבודה בפועל לעניין אותו חשבון וכיוצ"ב.
מובהר בזאת כי במידה ויתגלה "פגם" בחשבון ,יידרש נותן השירותים לתקן אותו פגם תוך
שבעה ימים ממועד פניית העירייה אליו ,ובמידה והפגם לא יתוקן ו/או אינו ניתן לתיקון,
החשבון ישולם בהתאם לחלק היחסי של השירותים שניתנו ואושרו ע"י נציג העירייה תוך 45
ימים מיום הגשת החשבון לעירייה  .החלטת העירייה בנושא זה הינה סופית.
במידה ויוחזר החשבון לנותן השירותים לתיקון החשבון ,יחשב מניין ימי התשלום מרגע הגשת
החשבון באופן תקין בהתאם לדרישת העירייה.
מובא לידיעת נותן השירותים ,כי השירותים נשוא המכרז והחוזה ממומנים מימון חיצוני
בשיעור של  50%על כן ,ובהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז ,2017-העירייה תהא
רשאית לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה ,הממומן באמצעות המימון החיצוני
עד  10ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני ובתאם לחוק הנ"ל [להלן" :התשלום הנדחה"].

ז.
ח.

לא הועברו התשלומים במועדם ,מסיבה התלויה בעירייה ,ישולמו לנותן השירותים הפרשי
הצמדה וריבית כקבוע בסעיף  4לחוק מוסר תשלומים לנותן השירותים ,התשע"ז.2017-
ט .התמורה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של נותן השירותים
לפי ההסכם ,לפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין היתר תשלומים עבור שכר עבודה
והעסקת כח אדם ,שימוש בציוד ,הוצאות רישיונות והיתרים ,תשלומים על פי דין וכן כל
הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע העבודות נשוא ההסכם.
י .העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לנותן השירותים ,כנגד הוצאות שנגרמו לה
עקב הפרת ההסכם על ידי נותן השירותים ,וכנגד כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים.
יא .העירייה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם נותן השירותים
אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם .במקרה שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב לנותן
השירותים ,בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון.
יב .כל מס ,היטל ,אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או השירותים
הניתנים על ידי נותן השירותים לעירייה לפי הסכם זה ,יחולו על נותן השירותים וישולמו על
ידו.

 .6היקף העבודה:
(א) היקף ההתקשרות הוא  2000חתולים בדיוק .לתשומת לב נותן השירותים הגורם חיצוני
יממן  50%מעלות שירותים זאת בכפוך שמספר החתולים לא יפחת מ .2000 -פחת מספר
החתולים מ 2000יממן הגורם החיצוני  25%בלבד  .לאור האמור היקף ההתקשרות הוא בעל
משמעות על התמורה שתשולם לנותן השירותים .ככול שנותן השירותים לא יספק את מלא
היקף העבודה קרי יעקר/יסרס פחות מ 2000 -חתוליםמכל סיבה שהיא יפחת התשלום
לנותן השירותים ב. 25% -
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(ב) העירייה רשאית לשנות את היקף ההתקשרות לפי שיקול דעתה המוחלט ועל נותן
השירותים לבצע את העבודה הנדרשת בהתאם לדרישת העירייה ועל פי תנאי המכרז אולם
ככול שהעירייה החליטה בכתב להקטין את היקף העבודה תשלם לנותן השירותים את מלו
התמורה .
(ג) שינתה העירייה בהודעה בכתב ,כשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה של העירייה ,את היקף
ההתקשרות ומסיבה שאינה קשורה לנותן השירותים ,תשולם לנותן השירותים את
התמורה לפי מספר החתולים שעוקרו/סורסו בפועל בניכוי  .25%מעבר לתשלום הנ"ל
העירייה לא תהיה חייבת בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לנותן השירותים ונותן השירותים
מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בשינוי
היקף העבודות נשוא המכרז.
(ד) העירייה רשאית להגדיל את היקפו התקציבי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים
המירביים בהתאם להוראות תקנה  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח .1987 -
(ה) בהתאם לאמור לעיל ,ביצוע עבודה כלשהי ע"י נותן השירותים ,בהתאם לאמור בחוזה בין
הצדדים ,טעון קבלת הזמנה חתומה כדין בידי ראש העירייה וגזבר העירייה ,לעבודה
הספציפית .עבודה שתבוצע ע"י נותן השירותים ללא הזמנה חתומה ע"י ראש העירייה
והגזבר ,לא תאושר לתשלום ,ולנותן השירותים לא תהא כל טענה כלפי העירייה.
 .7סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז:
א.

ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז ,לעיין בפרוטוקול ועדת
המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג 1993-בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח 1998-ובהתאם להלכה
הפסוקה.
הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך
כי אם ייקבע כזוכה ,תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.
מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן
חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיוםהמכרז ,ינהג כדלקמן:
 .1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד
משמעי על גבי חלק יד' -הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים.
. 2ינמק מדוע יש למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד
מקצועי בדף נפרד ויציין את החלקים הרלוונטיים כאמור.
 . 3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז .מציע שסימן חלקים
בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא
סומנו לעיון מציעים אחרים.
 .4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות
העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
.5למרות כל האמור לעיל ,ידוע למציע כי כתב ההצעה [מחירי ההצעה] אינו בבחינת
מסמך סודי והוא יותר לעיון.
למרות כל האמור לעיל ,יודגש ,כי שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של
המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני
המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או
סוד מקצועי אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה
הגדירם כסודיים תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על
כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה
בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
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 .8שמירת זכויות:
(א) כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים
לעשות שימוש במסמכי המכרז ,אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.
(ב)

העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו
במכרז ,בהתאם לתנאי החוזה.

(ג).

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו,
תחולנה על המשתתף בלבד.

 .9קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז:
נקבע זוכה במכרז (להלן" :הזוכה המקורי") והחל בעבודתו ,ולאחר מכן קבע בית משפט
מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז (להלן" :זוכה מאוחר")  ,מתחייב הזוכה המקורי
לבצע חפיפה ולהפסיק את מתן השירותים לטובת הזוכה המאוחר  .במקרה שכזה  ,לא יהא
זכאי המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת העירייה  ,פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד
ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל .
לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה ,בגין ההליך שבוצע
.
 .10המחאת זכויות עתידית:
מובהר ,כי לעירייה מספר תאגידים ומספר מוסדות עירוניים .לפיכך ,מובהר כי יראו את
המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך שלעירייה זכות להמחות ו/או להעביר ו/או להסב זכות
או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה  ,לתאגיד או למוסד עירוני כאמור.

שם המשתתף ______________________________
מס' עסק מורשה/ח.פ________________________ .
כתובת המשתתף ___________________________
טל .פקס המשתתף __________________________
שמות מורשי החתימה ________________________
חתימה וחותמת המשתתף____________________ :
תאריך _________________________________ :
___________________________________Email
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חלק ג'  -תצהיר לעניין תשלומים
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב ,כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הזוכה ______________ ח.פ/.ת.ז___________ .
שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן – הזוכה).
 .2ידוע לזוכה ,כי הוא לא זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים
שבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה.
 .3ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ,לא תטען כל
טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.
 .4ידוע לזוכה ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין
עבודה/שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי
החתימה של העירייה.
 .5הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימה

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר,)___________ .
במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז.
שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה
להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

__________________________
שם עורך הדין חתימה וחותמת
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חלק ד'  -התחייבות למחלקת הביטוח
לכבוד
מחלקת הביטוח
עיריית דימונה
הנדון :מכרז פומבי מס' 19/2021

לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון של חתולי רחוב
.1

.2

.3

.4
.5

.6

לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם בסמוך לפני חתימת החוזה ולאחר מכן מדי
שנה בשנה ,כל עוד החוזה ביני לבין עיריית דימונה בתוקף  ,אישור על קיום ביטוחים  ,בנוסח המצורף
להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ,אשר יהיה חתום על ידי חברת הביטוח המבטחת אותי
באישור מפורטים תנאי המינימום והיקף הכיסוי המינימלי הנדרשים בכל פוליסות הביטוח
בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :
תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד העירייה.
א.
נותן השירותים והעירייה יכללו בשם המבוטח.
ב.
בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת.
ג.
יכלל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה  ,בין על פי רצון נותן השירותים ובין על פי רצון המבטח
ד.
 ,יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לעירייה  30יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש
הריני מצהיר בזה ,על מנת למנוע ספק ,כי אחריותי כנותן שירותים /מפעיל לכיסוי מלא על נזקים
חלה עלי בלבד ,בין אם פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או
את גובה הנזק.
למרות כל האמור לעיל ,עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים ,לפי צורך וסוג העבודה
שאבצע לפי החוזה.
ידוע לי  ,כי בשלב הגשת ההצעה לא נידרש המציע להמציא את אישור הביטוח חתום ,המצאת האישור
וההערות באישור נדחות ,ככול ויש הערות לאישור הביטוח יש להגישם  /יש להגישם במסגרת שאלות
ההבהרה כמתבקש.
מובהר המצאת אישור הביטוח החתום לא יהוו אישור כלשהו על התאמת הביטוחים ו/או הקיפי הביטוח
הנדרשים ו/או היקפי האחריות בקשר לספק ו/או לדרישות המכרז ו/או החוזה ו/או מסמכי
ההתקשרות ולא יטילו על העירייה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך
כדי לצמצם את אחריות נותן השירותים על-פי מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההתקשרות ו/או על-פי
כל דין .

שם נותן השירותים _____________ ,חתימת נותן השירותים ______________________
שמות החותמים______________ :
כתובת ומספר טלפון ___________________________________________________ :
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אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עיריית דימונה
(להלן " -המזמין" ו/או "העירייה")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ________________________(להלן" :נותן השירותים") בגין _______
לפי הנחייה עבור מוסדות העירייה כמפורט בהסכם מס'  19/2021ו/או מתן שירותים נלווים (להלן" :השירותים")

נספח א '

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.

מבקש האישור
ֹֹ עיריית דימונה
(המזמינה ו/או
תאגידים עירוניים
ועובדים של הנ"ל)
ת.ז/.ח.פ.
____________
מען

שד' אריאל שרון ת.ד.
1
דימונה

המבוטח
שם

ת.ז/.ח.פ.

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה
☒שירותים

☒בעל חוזה (מזמינת השירותים)

☒אחר :

☐אחר
______________________

לכידה ,עיקור ,סירוס
וחיסון כלבת של
חתולי רחו,ב טיפול,
השגחה,קיטום אוזן
והשבה ו/או שירותים

מען

נלווים

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
אחריות כלפי צד שלישי

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
ביט
______

**אחר – צד ג'
חריג אחריות
מקצועית ,אינו חל על
אחריות מעבידים

ביט
______

תאריך
תחילה

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

תאריך
סיום

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

1,000,000

₪

₪ 50,000
במשותף עם
פוליסת צד ג'
הנ"ל ולא בנוסף
20,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני
משנה
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 312כיסוי בגין נזק
שנגרם משימוש
בצמ"ה
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור
מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש
האישור יחשב כצד ג
כנ"ל כמו בפוליסת צד
ג'

₪

 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 319מבוטח נוסף היה
ויחשב כמעבידם
 328ראשוניות
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כיסויים
**אחריות מקצועית

ת .רטרו:

50,000

_______
___

₪

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי 6
חודשים.

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
 010בעלי חיים
ביטול/שינוי הפוליסה *
 שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

**ניתן להמציא פוליסת אחמ"ק כחלופה לביטול חריג אחמ"ק בצד שלישי.
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חלק ה' – פירוט העבודה ודרישות לביצוע
מכרז פומבי מס' 19/2021
לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון של חתולי רחוב
ההנחיות המפורטות לביצוע:
א .לו"ז לביצוע בשנת 2021






העבודות בשנת  2021יבוצעו החל מיום קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ועד ליום
31.8.2021
עד ליום  , 31.8.2021נותן השירותים יפעל ללכוד ולסרס/לעקר  2,000חתולי רחוב,
שנלכדו בתחומה של דימונה.
לצורך כך ,הזוכה מתחייב לבצע כמות ניתוחים שלא תפחת מ 500-חתולים מידי
חודש בממוצע כך שבסופו של דבר ,כמות החתולים שינותחו תהיה  2000חתולים
עד ליום 31.8.2021
נותן השירותים ילכוד את החתולים באתרים/שכונות עליהם יורה המנהל בכתב.
נותן השירותים לא יהיה רשאי ללכוד חתולים באתר שלא הורשה ע"י המנהל.
בנוסף ,בתקופות ההתקשרות הבאות ,ככל שיהיו ,המחלקה הווטרינרית תהיה
רשאית להעביר עד  40חתולים מידי שבוע ע"י לוכדי המחלקה או באמצעות
מאכילים לטובת עיקור/סירוס וזאת בתיאום עם הזוכה ,כאשר בגין חתולים אלו
לא תשולם כל תוספת למעט עלות הניתוח בהתאם להצעתו במכרז.

ב .אופן לכידת החתולים ומתן השירותים:
 .1השירותים יתבצעו בהתאם הוראה מספר  01-08עדכון מספר  3של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר מצורף למכרז זה(להלן" :נוהל משרד החקלאות").
 .2לכידת חתולים ע"י נותן השירותים תהיה בשכונות ובאתרים שנקבעו מזמן לזמן
על ידי המנהל.
 .3מבלי לגרוע מהוראות נוהל משרד החקלאות יחולו גם ההוראות הבאות:
 .4הלכידה תהיה בנוכחות מתמדת של הלוכד בסמוך למלכודת.
 .5המלכודות בכלובי הלכידה חייבים לעבור חיטוי מתאים בכל סוף יום עבודה.
 .6כל לכידה מחויבת במילוי דו"ח לכידה .הכולל שעת לכידה ,תיאור כללי של החתול
(צבע וסימני היכר) ,מין החתול ומיקום מדויק של מקום הלכידה (רחוב ,מספר בית
ומיקום בחצר) .הדו"ח ימוקם בצמוד לכלוב האישי של החתול לאורך כל התהליך
(עד תום האשפוז).
 .7נותן השירותים ילכוד את החתולים ע"י לוכד מיומן שיאושר ע"י הרופא הווטרינר
העירוני ,בהתאם לנוהל משרד החקלאות המצורף.
הלוכד יקבל אישור לכידה רשמי בכפוף לבדיקת הווטרינר העירוני לבצע את
הלכידות .את האישור יוכל הלוכד להציג לתושבים במקרה הצורך.
 .8הובלת החתולים תהיה ברכב המאושר ע"י המנהל -מובהר בזאת ,כי יש למקם
את הכלובים בצורה יציבה ובטוחה ולנסוע באופן איטי וזהיר .כמו כן יש לבצע את
הובלת החתולים מרגע הלכידה אל המרפאה באופן מידי .זמן שהיית החתולים
18

ברכב לא יעלה על חמש שעות משעת הלכידה ,בתנאי שטמפרטורת הרכב לא תעלה
על  +25מעלות צלזיוס.
ג .אשפוז:
 .1האשפוז יתבצע בתוך המרפאה הווטרינרית של נותן השירותים ,אשר תהא
ערוכה בהתאם לדרישות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ומאושרת ע"י
הווטרינר העירוני .המרפאה תערך כדלקמן:
א) המרפאה והציוד בה יהיו במצב תקין.
ב) יש ליידע את המנהל בדבר שעות הפעילות.
ג) חדר הבדיקה  /ניתוח יכיל לכל הפחות ,את הציוד הבא:
( )1כיור וברז עם מים חמים  /קרים.
( )2שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי.
( )3שולחן ניתוחים בעל גובה מתכוונן (במידה וחדר
הבדיקה והניתוח משולבים ,מספיק שולחן אחד).
( )4עזרי בדיקה כגון :סטטוסקופ ,מד חום ופנס או
מנורת בדיקה.
( )5משקל.
( )6ציוד ואביזרים לדיגום שם.
( )7מכונת גילוח חשמלית.
( )8מקרר.
( )9מנות ניתוח ותאורת חירום.
( )10מקור חמצן ואמצעים להזרמת חמצן לבעל החיים
ולהנשמה במקרה של אפנאה [דום נשימה] ולכל
הפחות יהא במרפאה אמבו.
( )11ציוד להרדמת בעלי חיים.
( )12ציוד ניטור בזמן הרדמה והתאוששות (מוניטור לב
ו/או פולס אוקסימטר .סטטוסקופ וושט יחשב
כציוד מינימלי לניטור).
( )13כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוחי עיקור
וסירוס.
( )14אוטוקלב.
( )15אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח.
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 .2משך השהייה המצטבר של חתול בכלוב/במלכודת ,מרגע לכידתו ועד לביצוע
ניתוח העיקור/הסירוס ,לא יעלה על  18שעות .במקרים בהם נדרשת החזקה
למשך זמן ארוך יותר – יוחזק החתול בהתאם להוראות תקנות צער בעלי חיים
(הגנה על בעלי חיים)(החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט.2009-
 .3האישפוז יתבצע בחדר שינה סגור ושונה מחדר הניתוח .כלובי חתולים יופרדו
זה מזה באופן שימנע מהחתולים לראות זה את זה או לפגוע זה בזה .לא יונחו
כלובים זה על-גבי זה ,אלא אם הם מופרדים במשטח מחומר קשיח המונע
זליגת הפרשות לכלוב שמתחתיו וקיים מעבר של אוורור נאות.
ד .ביצוע ניתוח העיקור והסירוס ומתן החיסון בהתאם לנוהל:
 .1הניתוח יתבצע באמצעות צוות וטרינרי הכולל וטרינר ומסייע.
 .2החומרים ,ציוד רפואי ואופן ביצוע הניתוח יהיו עפ"י פיקוח המחלקה הווטרינרית.
 .3הניתוח יתבצע תחת הרדמה מלאה ובתנאים סטריליים.
 .4כל כלי הניתוח יעברו סטריליזציה במכשיר סטריליזטור בין ניתוח אחד למשנהו.
 .5חדר הניתוח חייב להכיל בלון חמצן למקרי חירום.
 .6העור יתפר בתפרים פנימיים בחוטים נמסים.
 .7חתולה בתהליך עיקור כשהיא בהריון ,יש לבצע המתת חסד לעוברים שברחם
ולהמשיך בתהליך עיקורה.
 .8כל חתול יקבל טיפול אנטיביוטי פרופילקטי ,נוזלים ושיכוך כאב טרום הניתוח.
 .9בתום הניתוח כל חתול יקבל חיסון כלבת.
 .10חיסון הכלבת יסופק ללא עלות ע"י המחלקה הווטרינרית של העירייה.
 .11חתול אשר זקוק לטיפול בסיסי נוסף ,כגון :טיפול נגד אקריות אוזן וכן עקירת
שיניים אם נדרש ,יקבלו בעת התהליך הרפואי .הטיפול הנוסף ידווח בדו"ח
הווטרינר .יובהר לנותן השירותים ,כי בכל מצב לא תשולם כל תמורה נוספת בגין
טיפול נוסף לחתול ,והעלות של הטיפול הנוסף חלה על נותן השירותים.
 .12חתול שעוקר /סורס יסומן בקיצוץ קצה אוזנו השמאלית.
 .13שעת הניתוח תצוין בדו"ח הווטרינר.
ה .אופן שחרור החתולים:
 .1יש להחזיק חתול שנותח במתקן לפחות למשך  20-48שעות בהתאם למצבו .אם
פרק זמן זה אינו מספיק יש להשאירו במתקן עד להשלמת התאוששותו המלאה.
אין לשחרר חתול שלא התאושש מההרדמה (למעט במקרה בו ניתן להעבירו
למתקן מתאים להמשך התאוששות) ואין להחזיק בחתולים מעבר לפרק הזמן
הנדרש להתאוששות .רופא וטרינר יבדוק לפני שחרור החתול שאין פתיחת תפרים
והחתול מרגיש בטוב.
 .2כל חתול יוחזר למקום המדויק של לכידתו עפ"י המצוין בדו"ח הלכידה הצמוד
לכלוב האישי הממוספר .כל שחרור יתועד בצילום ווידאו שיועבר בהתאם לדרישה
למחלקה הווטרינרית.
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 .3שעת השחרור תצוין בדו"ח הלכידה.
ו .מעבר לאמור לעיל ,על נותן השירותים להקפיד ולעמוד בשאר הנחיות משרד החקלאות,
לרבות אלה שלא פורטו לעיל ,כפי שמופיעות בהוראה " 01-08לכידה-בדיקה-חיסון-
עיקור-והחזרה ( )TNVRשל חתולי חוצות במסגרת מבצע משרד החקלאות לתמיכה
ברשויות".
ז .יובהר ויודגש ,כי הווטרינר העירוני או מי מטעמו ,יהא רשאי לבקר במרפאה במהלך
תקופת ההתקשרות ,על מנת לבחון אם המרפאה עומדת בנהלי משרד החקלאות והוראות
המפרט וההסכם.

________________________
חתימה וחותמת נותן השירותים
באמצעות מורשי החתימה
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חלק ו' -תצהיר המציע לעניין הניסיון הנדרש בתנאי סף

לכבוד :עיריית דימונה
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב ,כדלקמן:
.1

הנני משמש כ _________________ במציע _________________ (להלן" :המציע")
המגיש הצעתו למכרז מס'  19/2021לכידה ,עיקור ,סירוס,טיפול חיסון ועוד של חתולי רחוב.

.2

הנני בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות לכידה ,חיסון ,סירוס ועיקור בעלי חיים ,בהיקף כספי כולל של
לפחות  50,000ש"ח (כולל מע"מ) לשנה ,לפחות בשנתיים מהשנים .2020 -2018

בכבוד רב,

______________________
שם המציע  +חתימה

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר,)___________ .
במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז.
שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה
להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר /אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
__________________
חתימה וחותמת עו"ד

___________________
שם עורך הדין
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חלק ז' – תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ( 1976 -להלן" :החוק")

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב ,כדלקמן:
אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו
(להלן – המציע).
במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה (סמן את הבחירה המתאימה
בחלופות להלן):




עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו נותן השירותים
ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות".
עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו נותן השירותים
ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות" ,אך במועד ההתקשרות חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
 ,1976שחלק מהן מובאות להלן:
" .1אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א ;1981 -
" .2בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה :בעל השליטה בו;
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב
כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המציע;
מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
 .3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
" .4הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ( 31באוקטובר ;)2002
" .5חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א ;1991 -
" .6חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987 -
" .7מועד התקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז;
" .8עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;
" .9שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי
שליטה בחבר בני האדם;
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אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

המצהיר/ה

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר,)___________ .
במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז.
שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה
להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

________________________
שם עורך הדין חותמת וחתימה
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חלק ח'  -הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז
מכרז פומבי מס'19/2021

לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון של חתולי רחוב
לכבוד :עיריית דימונה.
לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם :ההסכם ,פירוט העבודה ,הוראות
למשתתפים במכרז ,תנאים מיוחדים ,נוסח החוזה ,נוהל משרד החקלאות ,פירוט העבודה
והדרישות לביצוע ,ערבות ,וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה והתברר לי שכל
המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והמידע הדרושים לי לביצוע העבודות בשלמותן;
הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש למתן השירותים במלואם כנדרש במכרז בשלמות
וכי באפשרותי לבצע את העבודה ,כמפורט במכרז ,ולא אבוא בתביעות כלשהן ובאפשרותי לבצע את
העבודה ,בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי.
הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתי זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז והחוזה ,וכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות בהתאם לתנאים
שבמסמכי המכרז.
אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתי זו היא בלתי חוזרת ,ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים
מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
כמו כן ,הנני מצהיר שהצעתי כוללת את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות
להידרש למתן השירותים בכל היקפה ובשלמותה ,והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו
מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת וכיוב'.
כן אני מתחייב לבצע בשלמות את מתן השירותים בהיקפם המלא בהתאם להוראות המשתתפים
ולמסמכי המכרז והחוזה ,ומקבל עלי את ההתחייבויות המפורטים במסמכים להגשת המכרז ועל
תנאיו.
אני מסכים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני
לבינכם.
אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתי על הצעה זו.
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כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:

(לסימון המשתתף ב X -בצד ימין)
לסימון
ע"י
משתתף
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

לסימון מחלקת
התקשרויות
התנאים הכלליים (חתימה בשולי כל דף)
החוזה (חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה)
כתב הצעה מלא בשני העתקים
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
תצהיר להוכחת הניסיון כנדרש במסמכי המכרז
מסמכי תאגוד מאושרים
אישור בדבר זכויות חתימה
הצהרת משתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

יש  /אין ______ /
יש  /אין ______ /
יש  /אין ______ /
יש  /אין ______ /
יש  /אין ______ /
יש  /אין ______ /
יש  /אין ______ /
יש  /אין ______ /
יש  /אין ______ /

יש  /אין ______ /
העתק חתום של כל מסמך נוסף שהומצא ע"י העירייה למשתתפים במכרז
יש /אין ______ /
הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה
יש  /אין______ /
תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות
יש/אין _______ /
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
יש/אין _______ /
תצהיר לעניין תשלומים
רישיון וטרינרי בתוקף ,מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובהתאם לחוק יש/אין _______ /
הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א – 1991
תשומת לב המציעים  -ככל שתמצא אי התאמה בין הרשימה לעיל לבין הדרישות בתנאי הסף או
רשימת המסמכים שיש לצרף (ס' 2לחלק א' למסמכי המכרז)  -האמור בתנאי הסף ובסעיף  2לחלק א'
גובר על האמור ברשימה לעיל ומחובת המציעים לפנות לעירייה במקרה של סתירה כאמור ,לטובת
קבלת הבהרות ומענה סופי.
שם המשתתף (באותיות דפוס) ________________________ :
כתובת המשתתף __________________________________ :
טלפון________________ :
תאריך _______________ :
חתימת המשתתף _______________________ :
שם מלא של החותם (מורשה החתימה)_____________________ :
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חלק ט'  -כתב הצעה
מכרז מס' 19/2021
לכידה ,עיקור ,סירוס וחיסון של חתולי רחוב
הצהרת המציע  ,התחייבויותיו והצעתו
ידוע לי כי המכרז הינו ללכידת  2000חתולי רחוב ,הובלתם למרפאת המציע ,ביצוע עיקור או סירוס,
מתן חיסון נגד כלבת (את חומר החיסון תספק העירייה על חשבונה) ,מתן טיפול מונע ,מתן טיפול
אנטיביוטי ,השארת החתולים לאחר הטיפולים להשגחה במרפאה בין  24עד  48שעות  ,סימון
החתולים ע"י קיטום האוזן השמאלית והחזרת חתולי הרחוב למקום לכידתם( ,להלן" :השירותים"
או "העבודות" ( ובהתאם לדרישות העירייה כפי שימסרו לנותן השירותים.
אני הח"מ ,מוסמך להצהיר ,להתחייב ולחתום על כתב ההצעה למכרז  19/2021בשם המציע
____________________ ,כדלקמן:
 .1בכל מקום המצוין בלשון הווה גוף ראשון יחיד [אני] הכוונה היא גם למציע.
 .2עיינתי היטב בדרישות לביצוע ובדקתי היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז ,בחוזה ובמסמך
ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם ,ביקרתי במקום ובדקתי את תנאי המקום ,בדקתי את כל
הוראות הדין ,התקנים והנהלים וההוראות החלים על ביצוע השירותים והביא בחשבון כל פרט העלול
להשפיע על הצעתי שלהלן.
 .3בדקתי היטב את כל תנאי ההליך כפי שפורטו במסמכי המכרז בהליך ,במפרט הטכני ,הוראה 01-08
של משרד החקלאות ,בחוזה ובמסמך ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם ,ובדקתי את כל הוראות
הדין ,הנהלים החלים על מתן השירותים עבור עיריית דימונה והבאתי בחשבון כל פרט העלול להשפיע
על הצעתי שלהלן.
 .4קראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה בהליך.
 .5קראתי בעיון את כל מסמכי ההליך והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי ,וקיבלתי מנציגי
עיריית דימונה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבויות המציע ,ולא תהא
לנו כל טענה כלפי עיריית דימונה בקשר עם אי -גילוי מספיק או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר
לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה ,וכי בהתאם לכך נקבעה ההצעה ע"י המציע.
 .6ידוע לי ,כי העדר הצעה בכלל ,או תוספת על המחירים יגרום לפסילת מסמכי ההצעה כולה.
 .7ידוע לי ,כי העירייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הטובה ביותר,
ואף לדחות ההצעות כולן.
 .8ידוע לי ,כי ההצעה הטובה ביותר היא זו בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר.
 .9הובהר לי ,כי העירייה אינה מתחייבת ואינה מוגבלת לביצוע כל ההיקף ,והיא תורה על ביצוע עבודות
עפ"י הזמנות עבודה חתומות ע"י מורשי החתימה של העירייה ,והכל לפי שיקוליה ,צרכיה ובכפוף
לאישורים תקציביים ומצב תזרימי.
 .10ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו בהליך ,לא תובא לדיון.
 .11ידוע לי ,כי מציע שיציין בהצעתו מספר שלילי [או מינוס ליד המספר המבטא את ההנחה] – תיחשב
הצעתו כמי שנתן הנחה במספר מוחלט.
 .12ידוע לי ,כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה
ע"י מורשי החתימה של העירייה.
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 .13הצעתי לרבות שיעור ההנחה שנקבתי בהצעתי ,כוללים את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל
מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא ההליך על פי תנאי ההליך והחוזה ונספחיו לרבות רווח קבלני
וכל הוצאה אחרת.
 .14ידוע לי כי המחירים בטבלאות כוללים מע"מ ולא תחול עליהם הצמדה כלשהי.
 .15ידוע לי ,כי גם אם נותן השירותים פטור ממע"מ ,התמורה שתשולם תהיה המפורטת בכתב ההצעה
בניכוי ההנחה שניתנה על ידו בהליך ,ולא יופחת ממנה רכיב המע"מ.
 .16ידוע לי ,כי להערכת העירייה תקציבה בגין התקשרות זו ,יעמדו על סך של כ( ₪ 468,000 -כולל מע"מ)
לכל תקופת ההתקשרות.
למרות האמור ,ידוע לי ,כי העירייה עומדת על כך שאבצע שירותים ל 2000חתולים ,ואני מתחייב לבצע
את השירותים ל 2000 -חתולים ,יחד עם זאת העירייה אינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל.
כמו כן ,העירייה אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו ,והכל יהא בהתאם
לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין.
 .17ידוע לי  ,כי עבודה שתבוצע ללא הזמנה חתומה כדין ע"י ראש העירייה והגזבר ,לא תאושר לתשלום.
אין לבצע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה בעירייה [רה"ע וגזבר].
 .18ידוע לי ,כי בתום הניתוח כל חתול יקבל חיסון כלבת .חומר החיסון יסופק לנותן השירותים על ידי
המחלקה הווטרינרית העירונית ועל חשבונה ,ובפיקוחו של הווטרינר העירוני .ביצוע חיסון בחתול
יהא ע"י נותן השירותים.
טיפול אנטיביוטי יהיה על באחריות ועל חשבון נותן השירותים.
 .19ידוע לי ,כי ההצעה הזולה ביותר תיבחן ביחס לתמורה סופית אותה העירייה אמורה לשלם למציע
הזוכה ,כולל מרכיב המע"מ.
 .20לאור האמור לעיל ,הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן:
מחיר מקסימאלי
(כולל מע"מ)

העבודות הנדרשות

אחוז ההנחה
המוצע
האחיד

לכידת  2000חתולי רחוב ,הובלתם למרפאת המציע ,ביצוע עיקור  ₪ 234לחתול
או סירוס ,מתן חיסון נגד כלבת (את חומר חיסון הכלבת תספק
העירייה על חשבונה) ,מתן טיפול מונע ,מתן טיפול אנטיביוטי,
השארת החתולים לאחר הטיפולים להשגחה במרפאה בין  24עד
 48שעות  ,סימון החתולים ע"י קיטום האוזן השמאלית והחזרת
חתולי הרחוב למקום לכידתם( ,להלן" :השירותים" או
"העבודות" (.

כתובת _______________________

שם המציע ____________________
תאריך _______________________

__________________________
חתימה וחותמת המציע
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חלק י'

חוזה מס' 19/2021

שנערך ונחתם בדימונה ביום _______ בחודש ______ שנת 2021
ב י ן
עיריית דימונה ,רשות מקומית
שדרות אריאל שרון ת.ד1 .
דימונה

(להלן " -העירייה")
מצד אחד

לבין
שם נותן השירותים________________________:
ת.ז/.ח.פ___________________.
מרח' _________________
ישוב ____________ מיקוד _________
טלפון __________ פקס ___________
ע"י מורשי החתימה מטעמו:
.1שם ___________________:ת.ז_____________:.
.2שם ___________________:ת.ז_____________:.
(להלן " -נותן השירותים")
מצד שני
(ושניהם ביחד ,להלן" -הצדדים")
הואיל:

והעירייה ,פרסמה מכרז פומבי מס'  19/2021לכידת  2000חתולי רחוב ,הובלתם למרפאת
המציע ,ביצוע עיקור או סירוס ,מתן חיסון נגד כלבת (את חומר החיסון תספק העירייה
על חשבונה) ,מתן טיפול מונע ,מתן טיפול אנטיביוטי ,השארת החתולים לאחר
הטיפולים להשגחה במרפאה בין  24עד  48שעות  ,סימון החתולים ע"י קיטום האוזן
השמאלית והחזרת חתולי הרחוב למקום לכידתם ( ,להלן" :השירותים" או
"העבודות" (.

והואיל:

ונותן השירותים ,אחרי עיון ובחינה זהירה של המכרז וההסכם על כל נספחיהם ,הגיש
הצעה מטעמו למכרז ובין השאר הצהיר כי יש לו מרפאה ,ידע ,ניסיון ,כח אדם מקצועי,
כלי רכב ,רישיונות ,ציוד ,וכלים מתאימים הדרושים לביצוע העבודה;

והואיל:

וועדת המכרזים ,בהחלטתה מיום __________ ,המליצה על קבלת הצעתו של נותן
השירותים ,ראש העירייה אישר את ההמלצה והעירייה קיבלה את ההצעה ,והעירייה
מעוניינת להתקשר עם נותן השירותים לצורך ביצוע העבודות על יסוד ההצעה אשר
הוגשה על ידו;

והואיל:

ונותן השירותים מתחייב לבצע את העבודות/השירותים כהגדרתם במכרז ,בהיקפם
המלא ,בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ,ובכפוף להוראות כל דין,
לרבות חוקים ,תקנות ,צווים ,הוראות משרד החקלאות ותקנים מחייבים ובהתאם
להנחיות נהלים והוראות כל הגורמים המוסמכים;

והואיל:

וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בסעיפים תקציביים ___________;

והואיל:

וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;
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לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מהות ההתקשרות:
העירייה מוסרת בזה לנותן השירותים ,ונותן השירותים מקבל על עצמו ביצוע עבודות הלכידה,
עיקור ,סירוס וחיסון חתולי רחוב בהתאם להוראות ההזמנה והסכם זה.
מבוא והגדרות:
 .2המבוא להסכם זה ומסמכי ההזמנה על כל נספחים וצרופותיהם מהווים חלק מהותי ובלתי
נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו.
 .3פרשנות המונחים בהסכם זה ,תהא כמפורט להלן ,אלא אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת.
ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות שלהלן לפרשנות המופיעה במסמכי ההזמנה ,תגבר הפרשנות
שניתנה במסמכי ההזמנה.
העירייה  -עיריית דימונה.
העיר  -העיר דימונה.
המכרז  -מכרז פומבי מס' 19/2021
המדד – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד
רשמי אחר שיבוא במקומו.
המנהל – הווטרינרית העירונית ו/או מי מטעמו.
נותן השירותים  -הזוכה במכרז לפי קביעת ועדת המכרזים של העיריה ,ולרבות עובדיו,
מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם יאושרו ע"י העירייה) ,יורשיו וכל הבאים
בשמו או מטעמו.
קבלן משנה  -לרבות :פועליו ,סוכניו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו.
העבודות /השירותים  -לכידת  2000חתולי רחוב ,הובלתם למרפאת המציע ,ביצוע עיקור או
סירוס ,מתן חיסון נגד כלבת (את חומר חיסון הכלבת תספק העירייה על חשבונה) ,מתן טיפול
מונע ,מתן טיפול אנטיביוטי ,השארת החתולים לאחר הטיפולים להשגחה במרפאה בין  24עד
 48שעות  ,סימון החתולים ע"י קיטום האוזן השמאלית והחזרת חתולי הרחוב למקום
לכידתם ( ,להלן" :השירותים" או "העבודות" (.
שינוי  -כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה לרבות הוספתה של עבודה או הפחתתה או צמצומה
של העבודה ושינויים בתיאור העבודה או איזה חלק ממנה.
היום הקובע  -היום האחרון שנקבע במכרז להגשת ההצעות ובאם לא נקבע יום כזה  -היום בו
נתקבלה הצעת נותן השירותים או נחתם החוזה ,לפי המאוחר שביניהם.
החוזה/ההסכם  -חוזה זה ,כולל כל המסמכים הנספחים לחוזה ,ולרבות כל מסמכי המכרז.
שכר החוזה  -הסכום שיאושר לתשלום לנותן השירותים ,בהתאם למחירוני המכרז ,הנחת
נותן השירותים וביצוע בפועל.
הפוליסה  -פוליסת ביטוח שתוצא לפי הוראות החוזה.
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 .4מהות ההתקשרות:
א .העירייה מוסרת בזה את ביצוע העבודות לנותן השירותים ,ונותן השירותים מקבל על
עצמו לבצע את השירותים בהיקפם המלא בהתאם להוראות ההזמנה והסכם זה.
ב .נותן השירותים מקבל על עצמו ,על חשבונו ותמורת הסכומים המפורטים בכתב
ההצעה ,לבצע את העבודות בהיקפם המלא בהתאם לתיאורה בהגדרת המונח
"שירותים " או "העבודות" לעיל ולהלן על-פי מסמכי המכרז והחוזה ,בהתאם
להוראות ולמועדים כפי שייקבעו ע"י המנהל ,בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת
העבודה ובין אם תוך זמן ביצועה.
 .5התחייבויות נותן השירותים:
א .נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודות נשוא ההזמנה וחוזה זה ,במועד ,בדייקנות,
ביעילות ,במקצועיות ובהתאם להנחיות המפורטות בחוזה ובמסמכי ההזמנה בכלל,
בנאמנות ולשביעות רצון העירייה ,למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות
הדין והוראות המנהל במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.
ב .נותן השירותים מתחייב להחזיק בכל הרישיונות הנדרשים לצורך קיום חוזה זה ,ומצהיר
כי יש לו כל הזכויות מיוצרי התוכנה לצורך התקשרות בחוזה זה.
ג .נותן השירותים מתחייב לשמור על הוראות כל חוק ונוהל החלות ושיחולו בעתיד על ביצוע
העבודה.
ד .נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודה לשביעות רצונו של המנהל או מי מטעמו,
בהתאם להוראות שיינתנו לו מזמן לזמן .כמו כן מתחייב נותן השירותים ללכוד את
החתולים באתרים עליהם יורה המנהל ולא יעבור לאתר אחר אלא בהתאם להוראת
המנהל .נותן השירותים ולפעול בהתאם להוראות המנהל לרבות בדבר מקומות הלכידה
והמעבר ממקם אחד לאחר .וכן ליתן בידי המנהל או מי מטעמו את האפשרות להיכנס אל
שטחי המרפאה הווטרינרית וכן לבדוק את רכב הסעת החתולים בכל עת ,ללא כל התראה
מוקדמת.
ה .נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודות מחדש מיד כשיידרש לעשות כן לפי הוראות
המנהל ,במקרה שהעבודה אינה לשביעות רצונו של המנהל.
ו .נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את
ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
ז .נותן השירותים מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחראים ,במספר הדרוש לשם ביצוע
העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או
היתר לפי כל דין ,חייב נותן השירותים להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר
כאמור ,לפי העניין.
ח .נותן השירותים מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה ,לרבות בעניין
הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר
במהלך ביצוע העבודה ,וכן ידאג על חשבונו לנקיטת כל אמצעי זהירות הדרוש על פי כל דין
או הנחיה ו/או אשר יידרש על ידי המנהל.
 .6תקופת ההסכם
א.

תקופת ההתקשרות הינה ל 6 -חודשים ,שיחלו ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה .על נותן
השירותים לבצע את מלוא השירותים בתקופת ההתקשרות הנ"ל .לעירייה נתונה האפשרות,
לפי שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את תקופת ההתקשרות ,לעד  2תקופות של עד  2חודשים
נוספים ורצופים ,כל אחת או חלק מהן.
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ב.

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל ,מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית להודיע על הפסקת
ההסכם ,במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי נותן השירותים לא עמד התחייבויותיו עפ"י הסכם
זה .הודיעה העירייה לנותן השירותים על הפסקת ההתקשרות יבוא הסכם זה לידי סיום עם
תום המועד שצוין בהודעת העירייה לנותן השירותים כאמור ,החלטת העירייה תהא סופית
ולא ניתנת לערעור.

ג.

ככול שתחליט העירייה ,בתקופה של  4שנים מסיום ההתקשרות נשוא מכרז זה ,לבצע עבודות
סירוס ועיקור נוספות ,תהיה העירייה רשאית ,בהסכמת הזוכה במכרז ,להתקשר עם הזוכה
במכרז זה ללא עריכת מכרז חדש.

ד.

בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם
הארכת ההסכם .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג נותן השירותים להארכה ו/או
חידוש אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש.

ה.

על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה ,או במסמכי המכרז ונספחיו מובהר כי רשאית
העירייה בכל עת ,בשל הפרת ההסכם או בשל פגם שנתגלה בו ,להביא חוזה זה ,כולו או מקצתו,
לידי גמר ,על ידי הודעה בכתב אשר תינתן לנותן השירותים  30יום מראש .הובא החוזה לידי
גמר כאמור ,תשלם העירייה לנותן השירותים את התמורה המגיעה לו על פי החוזה בגין
העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד הפסקת ביצוע העבודות
כמופיע בהודעת העירייה ,בניכוי כל הכספים אותם העירייה זכאית לקזז ,לרבות הפחתה של
 25%כאמור בסעיף  6לחלק ב לעיל ,ו/או בהתאם לכל דין .כנגד קבלת התמורה הנ"ל ,לאחר
הניכויים ,לא תהיינה לנותן השירותים כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או
הפסדים שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים כתוצאה מהפסקת העבודה
והבאת החוזה לידי גמר כאמור.

ו.

העירייה רשאית ,על פי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שיהיה עליה לנמק את החלטתה להשהות
את ההתקשרות וזאת מבלי שתהיה למפעיל כל טענה או דרישה כלפי העירייה.
העירייה תודיע למפעיל בכתב על החלטתה כאמור וההשהיה תהיה מיידית .המפעיל יהא זכאי
לתמורה עבור השירות שניתן על ידו בפועל עד למועד ההודעה ,ובלבד שנעשה בהתאם לאמור
בחוזה זה.
עם השהיית ההתקשרות על פי הסכם זה ,יציג המפעיל לעירייה את כל החומר הרלבנטי המצוי
בידיו ,את העבודה שבוצעה על ידו עד אותו מועד וכל מסמך או מידע או נתון המצוי בידו .
בנוסף לכך ,יעביר המפעיל לעירייה את כל המסמכים ,הדו"חות ,הידע והמידע ,הנתונים ,וכל
מסמך אחר שבידיו ,תוך  10ימים ממועד מתן ההודעה על ידי העירייה.
העירייה לא תהא חייבת בכל פיצוי ,תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר עם השהיית
ההתקשרות.

 .7התמורה ותנאי תשלום:
א .תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי ההסכם ונספחיו ,וביצוע העבודה
בשלמות תשלם העירייה לנותן השירותים את הסכומים שיתקבלו לפי החשבון הסופי שיאושר
ע"י המנהל או מי מטעמו ,שייערך על סמך העבודות שבוצעו בפועל ,ובהתאם למחיר הנקוב
בכתב ההצעה ובניכוי שיעור ההנחה בה נקב נותן השירותים בהצעתו.
ב .נותן השירותים יגיש את החשבון כאמור למנהל וידאג לקבלת העתק החשבון המוגש עם
חותמת המועד בו הוגש.
ג .לכל דרישת תשלום יצורף נותן השירותים פירוט בגין עבודות שבוצעו על – ידו בפועל ,מחושב
לפי המחיר שנקבע בהצעתו בהליך ,נקוב בש"ח וכולל את כל המיסים וההיטלים החלים ,כולל
המע"מ (יובהר כי אם נותן השירותים הינו פטור ממע"מ בכל מקרה התמורה שתשולם תהיה
הפורטת בכתב ההצעה בניכוי ההנחה שניתנה על ידו בהליך ולא יופחת ממנה רכיב המע"מ).
ד .החשבון יוגש בין האחד לחמישי בכל חודש קלנדרי ,מפורט וב 2-עותקים בגין מתן השירותים
שבוצעו על ידו .היה והחשבון בגין ביצוע בחודש החולף יוגש לאחר החמישה בכל חודש קלנדרי
עוקב ,יראו את החשבון כאילו הוגש באחד לחודש העוקב לחודש ההגשה.
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ה.

ו.

המנהל יבדוק את החשבון תוך  7ימים ממועד הגשתו ויאשרו ,במלואו או בחלקו ,במידה ולא
מצא בו פגם .המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון את הסכומים בגין אי ביצוע השירותים ו/או
בוצעו חלקית ו/או בגין פיצויים מוסכמים שיוטלו על נותן השירותים.
"פגם"  :בסעיף זה ,משמעו :חשבון שלא הוגש בהתאם להוראות חוזה זה ו/או חסר בפרטים
ו/או שלא במועד הנדרש ו/או שלא בוצעה העבודה בפועל לעניין אותו חשבון וכיוצ"ב.
מובהר בזאת כי במידה ויתגלה "פגם" בחשבון ,יידרש נותן השירותים לתקן אותו פגם תוך
שבעה ימים ממועד פניית העירייה אליו ,ובמידה והפגם לא יתוקן ו/או אינו ניתן לתיקון,
החשבון ישולם בהתאם לחלק היחסי של השירותים שניתנו ואושרו ע"י נציג העירייה תוך 45
ימים מיום הגשת החשבון לעירייה .החלטת העירייה בנושא זה הינה סופית.
במידה ויוחזר החשבון לנותן השירותים לתיקון החשבון ,יחשב מניין ימי התשלום מרגע הגשת
החשבון באופן תקין בהתאם לדרישת העירייה.
מובא לידיעת נותן השירותים ,כי השירותים נשוא המכרז והחוזה ממומנים מימון חיצוני
(משרד החקלאות ופיתוח הכפר) בשיעור של  .50%על כן ,ובהתאם לחוק מוסר תשלומים
לספקים ,תשע"ז ,2017-העירייה תהא רשאית לדחות את מועד תשלום החלק היחסי
מהתמורה ,הממומן באמצעות המימון החיצוני עד  10ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני
[להלן" :התשלום הנדחה"].

ז.
ח.

לא הועברו התשלומים במועדם ,מסיבה התלויה בעירייה ,ישולמו לנותן השירותים הפרשי
הצמדה וריבית כקבוע בסעיף  4לחוק מוסר תשלומים לנותן השירותים ,התשע"ז.2017-
ט .התמורה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של נותן השירותים
לפי ההסכם ,לפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין היתר תשלומים עבור שכר עבודה
והעסקת כח אדם ,שימוש בציוד ,הוצאות רישיונות והיתרים ,תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה
אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע העבודות נשוא ההסכם.
י .העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לנותן השירותים ,כנגד הוצאות שנגרמו לה
עקב הפרת ההסכם על ידי נותן השירותים ,וכנגד כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים.
יא .העירייה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם נותן השירותים
אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם .במקרה שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב לנותן
השירותים ,בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון.
יב .כל מס ,היטל ,אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או השירותים
הניתנים על ידי נותן השירותים לעירייה לפי הסכם זה ,יחולו על נותן השירותים וישולמו על
ידו.
 .8היקף העבודה:
א.

ב.

היקף ההתקשרות הוא  2000חתולים בדיוק .מובהר כי גורם חיצוני יממן  50%מעלות
שירותים זאת בכפוך שמספר החתולים לא יפחת מ .2000 -פחת מספר החתולים מ2000
יממן הגורם החיצוני  25%בלבד  .לאור האמור היקף ההתקשרות הוא בעל משמעות על
התמורה שתשולם לנותן השירותים .ככול שנותן השירותים לא יספק את מלא היקף
העבודה קרי יעקר/יסרס פחות מ 2000 -חתולים יפחת התשלום לנותן השירותים ב-
. 25%
היקף ההתקשרות מותנה בתקציבי העירייה והיא רשאית לשנות את היקף ההתקשרות
לפי שיקול דעתה המוחלט ועל נותן השירותים לבצע את העבודה הנדרשת בהתאם
לדרישת העירייה ועל פי תנאי המכרז.

33

ג.

שינוי היקף ההתקשרות ,באופן זמני או קבוע ,לא יחייב את העירייה בתשלום פיצוי מכל
סוג שהוא לנותן השירותים ונותן השירותים מוותר בזאת על כל דרישה ו/או
תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בשינוי היקף העבודות נשוא המכרז.

ד.

העירייה רשאית להגדיל את היקפו התקציבי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז
בשיעורים המירביים בהתאם להוראות תקנה  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח
.1987 -

ה.

בהתאם לאמור לעיל ,ביצוע עבודה כלשהי ע"י נותן השירותים ,בהתאם לאמור בחוזה
בין הצדדים ,טעון קבלת הזמנה חתומה כדין בידי ראש העירייה וגזבר העירייה ,לעבודה
הספציפית .עבודה שתבוצע ע"י נותן השירותים ללא הזמנה חתומה ע"י ראש העירייה
והגזבר ,לא תאושר לתשלום ,ולנותן השירותים לא תהא כל טענה כלפי העירייה.

 .9פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים:
נותן השירותים מתחייב ,שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור
ולא תהיה כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר שלכל אדם בכביש ,דרך ,שביל
וכיוצ"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא .נותן השירותים מתחייב כי ימלא
אחר כל הוראה של המנהל בעניין אי ההפרעה לשימוש בזכויות ובחזקה כאמור.
 .10מניעת הפרעה לתנועה:
על נותן השירותים למנוע במידת האפשר הפרעות לתנועה בדרכים ו/או לדיירי הרחוב ו/או
לתושבי העיר ,בקשר עם ביצוע העבודה .באם יהיה הכרח לגרום הפרעה כזאת ,יקבל תחילת
רישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הרישיון והוראות
המנהל.
 .11עובדים ואי קיום יחסי עובד ומעביד
א .נותן השירותים לא יעסיק בקשר לקיום התחייבויותיו מכוח חוזה זה מי שאינו אזרח ישראל
או תושב בעל רישיון עבודה כחוק.
ב .נותן השירותים ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל ,בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על
ידו ,אם לדעת המנהל התנהגות אותו אדם אינה כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידיו ,או
שהוא מבצע את תפקידיו ברשלנות .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,נותן השירותים לא
יחזור להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה .אי מילוי הוראות סעיף זה ,יחייב
את נותן השירותים בפיצויים מוסכמים מראש כמפורט במפרט דרישות לביצוע ,לכל עובד
שיעסיק נותן השירותים בניגוד להוראות סעיף זה.
ג .נותן השירותים ועובדיו יהיו במעמד של מפעיל עצמאי ועובדי נותן השירותים יהיו עובדיו
בלבד ,ולא יחולו בין נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ושליחיו לבין העירייה כל
יחסי עובד מעביד.
ד .בכל מקרה שבו יקבע אחרת מהאמור ,יפצה וישפה נותן השירותים את העירייה בכל סכום
שתחויב בו העירייה כתוצאה מקביעה זו ,ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,מיד עם
דרישתה של העירייה.
ה .העובדים שיועסקו על ידי נותן השירותים יהיו עובדיו בלבד ,ומעבר לזכותה של העירייה
לפקח על עבודתם ,יהיו נתונים להוראותיו ,לפיקוחו ולהשגחתו המלאים של נותן השירותים,
ונותן השירותים ישא בכל התשלומים הכרוכים בהעסקת עובדיו ושלוחיו ,לרבות בתשלום
הניכויים עפ"י כל דין.
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ו .על נותן השירותים להעסיק את עובדיו כמתחייב מכל דין ,ולרבות בעניין שכר מינימום,
זכויות סוציאליות ,תשלומים והפרשות כנדרש לפי כל דין.
ז .נותן השירותים יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות המפורטות
במסמכי המכרז.
ח .נותן השירותים מצהיר ,כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין
בהסכם או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין נותן השירותים או מי שמועסק על ידו לעירייה ,או
מי מטעמה ,יחסי עובד ומעביד.
ט .נותן השירותים מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה) ,לרבות שכר
עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה
למקום העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים
והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם  -והעירייה
לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.
י .נותן השירותים מצהיר ,כי הוא ישפה מיד את העירייה בגין כל תובענה שתוגש כנגד העירייה
או כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירותים ו/או של אדם
המועסק על ידו לבין העירייה ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות
קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין נותן השירותים בקשר
עם השירותים.
יא .אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף מוסמך ,כי
העירייה הינה מעבידתו של נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו
בביצוע הסכם זה ,מתחייב נותן השירותים לשפות מיד את העירייה בגין כל הוצאה או נזק
שייגרם לה בשל כך ,לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.
יב .נותן השירותים מתחייב לשפות את העירייה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום
שיהיה על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או
המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.
יג .נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את
ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
יד .מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירותים לעיל ,מתחייב נותן השירותים להעסיק
עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך
בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב נותן השירותים
להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין.
טו .הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות נותן השירותים ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל
חובות או אחריות כל שהם על העירייה כלפי האנשים המועסקים על ידי נותן השירותים.
טז .כן מצהיר נותן השירותים ,כי בכל מקרה בו יתבע ,הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם
מהעירייה זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות
קבלני כ"א או ייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו ,כי בינו לבין העירייה
מתקיי מים יחסי עובד ומעביד ,יחושב שכרו הראוי של נותן השירותים כעובד על בסיס 60%
מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ויראו את התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה ונותן
השירותים ישיב לעירייה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את ההפרש בשיעור  40%מהתמורה,
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בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל  -וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לעירייה על-פי דין.
יז .האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי העירייה על-ידי נותן השירותים
ובין אם תועלה על-ידי עובד של נותן השירותים (ככל שישנם כאלה) ו/או על-ידי חליפם ו/או
עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את נותן השירותים כמחוייב בהשבה
דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן השירותים.
 .12אחריות ושיפוי בנזיקין
א.

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן
ו/או הפסד העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי
כלשהו ו/או לנותן השירותים ו/או לעובדי נותן השירותים ו/או לקבלני משנה מטעם נותן
השירותים ו/או לעוב דיהם ו/או למי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע לשירותים ו/או
התחייבויותיו של נותן השירותים ו/או מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים ו/או עובדיו
ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.

ב.

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג
ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או באחריותו ו/או המשמש לצורך
השירותים נשוא ההסכם.

ג.

נותן השירותים פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים
כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים על כל סכום
שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .העירייה תודיע לנותן
השירותים על תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונה.

ד.

העירייה רשאית לעכב תשלומים אשר נותן השירותים זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומים בשל תביעה/דרישה מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או
מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה
מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל .ותהיה רשאית
לקזז סכומים כאמור לאחר פסק דין חלוט.

 .13ביטוח
13.1

להבטחת אחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע
מהתחייבותו וחובותיו ,מתחייב נותן השירותים לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל
תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת
אחריות כאמור לפי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים
המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
(להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").

13.2

נותן השירותים ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים
חתום כדין בידי מבטחי נותן השירותים על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל.
מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי נותן השירותים לעירייה במועדים הינה תנאי
עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם .נותן
השירותים ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן
חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

13.3

בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב נותן השירותים לכלול את הסעיפים הבאים:
 13.3.1שם "המבוטח" בפוליסות הינו – נותן השירותים ו/או העירייה:
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"העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות עובדיה ו/או חברות בת
ו/או עובדים של הנ"ל.
13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5
13.3.6
13.3.7
13.3.8

13.3.9

13.4

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין
ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע
השירותים.
ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה
אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו
לעובדי נותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים.
ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או
בקשר עם הפרת חובה מקצועית של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע
השירותים.
ביטוח אחריות מקצועית – יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד
התחלת מתן שירותים מקצועיים לעירייה.
סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של
מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך . ₪ 50,000
ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה ,למעט כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר
שתמסר לעירייה הודעה בכתב ,ע"י נותן השירותים ו/או חברת הביטוח
מטעמו ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי
המבוקש.
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.

העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מנותן השירותים להמציא את פוליסות הביטוח
לבחינת העירייה ונותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש
העירייה.
13.5

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום
ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו
עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן
השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

13.6

נותן השירותים רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש שבבעלותו ו/או אובדן תוצאתי
כנדרש באישור הביטוח במלואו ו/או בחלקו ,אולם יובהר כי בכל מקרה נותן
השירותים פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את העירייה ואת הבאים מטעם
העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן
תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

13.7

נותן השירותים לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי
ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

13.8

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או
מחדל של נותן השירותים ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות,
קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח
אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי נותן השירותים יהיה אחראי
לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסות.

13.9

נותן השירותים מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן
ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליסות הביטוח.
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 13.10הפר נותן השירותים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,יהיה
מפעיל אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה
על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 .14שמירת דינים
א.

נותן השירותים יפעל לעניין ביצועו של הסכם זה בהתאם להוראות כל דין.

ב.

נותן השירותים מתחייב שבמתן השירותים לא תהיה פגיעה שלא לצורך באיכות
הסביבה ו/או בנוחות הציבור ,ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש,
המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש דרך שביל או ברכוש ציבורי כלשהו והוא
ינקוט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

ג.

נותן השירותים מתחייב להפסיק מיד עם דרישת המנהל כל פעולה שיש בה לדעת
העירייה כדי להוות מטרד לציבור.

 .15הסבת זכויות ,העברת זכויות והעסקת קבלני משנה
א .נותן השירותים לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך
אחרת את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או מקצתן ,או כל טובת הנאה לאחר על פיו ,מבלי
לקבל על כך רשות מפורשת ,מראש ובכתב ,מאת העירייה .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
נותן השירותים לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה
זה לאחר ,אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר העירייה.
היה נותן השירותים תאגיד תחשב "המחאה"  -לרבות העברה של  25%ומעלה מהון מניות
התאגיד ,ממי שהחזיק בו במועד חתימת נותן השירותים על ההסכם לאחר או לאחרים.
ב .נותן השירותים יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע העבודה,
כולה או מקצתה ,לכל צד ג' שהוא ,ובלבד שיקבל את הסכמתה המפורשת של העירייה
מראש וכתב.
ג .לנותן השירותים המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם
יגיעו לו או לנותן השירותים כספים מאת העירייה.
ד .מסירתה של עבודה כלשהי על ידי נותן השירותים לנותן השירותים משנה ,לא תפטור ולא
תשחרר את נותן השירותים מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה ונותן
השירותים נשאר אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ,ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו
ע"י מפעיל משנה ,או שנגרמו מחמת התרשלותו ,ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י נותן השירותים
ו/או נגרמו על ידו.
 .16קיזוז
העירייה רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לנותן השירותים כל סכום שיגיע לה מאת
נותן השירותים בהתאם לאמור בחוזה זה או על פי כל דין .לנותן השירותים תינתן הודעה
מראש של  14ימים על כוונת הקיזוז.
 .17עיצומים כספיים מוסכמים
א.

מוסכם ,כי במידה ונותן השירותים לא יבצע העבודה בהתאם להוראות החוזה ,ישלם נותן
השירותים לעירייה את הסכומים שלהלן – כעיצומים כספיים מוסכמים וקבועים מראש:
()1

בגין סירוב לקבלת חתול לצורך עיקור/סירוס  -יחויב נותן השירותים בסך של 200
 ₪לכל חתול.

()2

בגין אי ביצוע לכידת חתולים ו/או אי הסעת החתולים למרפאה הווטרינרית
כנדרש במפרט הטכני ובנהלי משרד הבריאות ,סך של  ₪ 500לכל הפרה.
38

()3

בגין אי שמירה על נהלי והנחיות משרד הבריאות בדבר החזקתה של מרפאה
וטרינרית לרבות אי שמירה על כללי הסניטציה והציוד הנדרש במרפאה  -סך של
 ₪ 1,000לכל הפרה.

()4

בגין אי ביצוע ניתוח העיקור  /הסירוס ו/או כל טיפול רפואי שלא כנדרש סך של
 ₪ 500לכל הפרה.

()5

בגין כל פגיעה בבעל חיים בניגוד לחוק צער בעל חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד
– ( 1994זאת מבלי לגרוע מהסנקציות הקבועות בו) ו/או כל פגיעה בבעל חיים
בהתאם לשיקול דעתו של הממונה ,סך של  ₪ 500לכל פגיעה.

()6

בגין שחרור חתול בניגוד לנהלי משרד הבריאות ו/או בניגוד לכללי הממונה ו/או
החוזה ו/או המפקח ,סך של  ₪ 500לכל מקרה.

()7

בגין הפסקת עבודה ישלם נותן השירותים לעירייה פיצוי סך של  ₪ 1,000לכל יום
שבו העבודה בוצעה באופן לקוי ו/או לא בוצעה.

()8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא העירייה רשאית לקזז סכום המענק הממשלתי
מהתמורה המשולמת לנותן השירותים בגין אי עמידה ביעדי משרד החקלאות.

()9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נותן השירותים ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים בגין
כל סטיה מהוראות חוזה זה ,על נספחיו ,לרבות הפרת איזה מהם ,ולרבות בגין
פגם או ליקוי בביצוע העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים ,בסכום מוסכם
מראש של עד  ₪ 250-לפגם או ליקוי ולקזז את סך הקנסות בכל חודש מהתמורה
המגיעה לנותן השירותים בגין אותו חודש.
סטיה מהוראות החוזה – משמעה לרבות כל סטיה מהוראות מפרט הדרישות
לביצוע ,חוזה זה ו/או מתכניות העבודה ,שתמסרנה לנותן השירותים מעת לעת
בנוגע לביצוע העבודות ו/או פריט ציוד חסר ו/או כל עובד חסר ,בכל יום עבודה,
סטיה מימי ו/או שעות ביצוע העבודות וכד'.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סטיות נותן השירותים מהוראות החוזה תיבדקנה
על בסיס יומי וסטיות שתחזורנה ו/או תמשכנה מיום ליום תגרורנה הטלת קנסות
בגין כל יום בו תחזורנה ו/או תמשכנה.

ב.

מובהר בזאת כי סכום העיצום הכספי המוסכם הנקוב הינו נזק שהצדדים רואים אותו
כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על הסכם זה.

ג.

העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום העיצומים האמורים בסעיף קטן (א) מכל סכום
שיגיע לנותן השירותים בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מנותן השירותים בכל דרך
אחרת .תשלום העיצומים או ניכויים ,אין כשלעצמו משום שחרור נותן השירותים
מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

ד.

הזכות הניתנת לעירייה לפיצויים לפי סעיף זה הוא בנוסף לכל זכות ,סעד ותרופה שהעירייה
זכאית להם לפי החוזה או לפי כל דין.
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 .18הפרות וביטול ההסכם:
א.

מוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של נותן השירותים שבסעיפים
(4א) 5 ,על כל סעיפיו הקטנים(6 ,א)(8 ,א)(14 ,13-9 ,א)(14 ,ד)(15 ,א) ,ו(17-א) תחשב
הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
התשל"א .1970 -

ב.

בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף
כל הוראה אחרת בהסכם זה ,בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה העירייה רשאית
להביא הסכם זה לסיומו ע"י הודעה בכתב לנותן השירותים .ניתנה הודעה כאמור,
יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום  96שעות לאחר
שתימסר הודעת ביטול לנותן השירותים ,או  7ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום
לנותן השירותים ,לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה ,הכל לפי המוקדם יותר.
ואלו הם המקרים:
()1

נותן השירותים הפר את ההסכם הפרה יסודית.

נותן השירותים הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה
()2
תוך המועד שקבע ראש העירייה או מי מטעמו ,או חזר על אותה הפרה.
()3

נותן השירותים הפסיק את ביצוע העבודות נשוא ההסכם ללא אישור העירייה
לתקופה העולה על  3יום ,למעט בשל הסיבה הנובעת מכח עליון שלנותן השירותים
אין שליטה עליה או לפי הוראות העירייה .מובהר ,כי פעילות טרור ,סגירת מעברי
גבול ,שינויי מזג אוויר או פעילות לוחמה אחרת לא ייחשבו כ"כח עליון".

נותן השירותים אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון
()4
העירייה.
()5

הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי נותן השירותים או נעשתה פעולה כלשהי של
הוצאה לפועל לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא
הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.

()6

הוגשה נגד נותן השירותים התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו ,כולם
או חלקם או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה שנותן השירותים הוא תאגיד
התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו כולם
או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר ענייניו.

()7

הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה ,כי נותן השירותים או אדם אחר
מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות
נשוא ההסכם או בקשר עם ביצוע עבודות אחרות לפי התקשרות אחרת עם
העירייה.

()8

הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה כי הצהרה כלשהי של נותן השירותים
שניתנה בהסכם או במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם והמכרז או בקשר עם
התקשרות אחרת שבין העירייה לנותן השירותים ,אינה נכונה או שנותן השירותים
לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
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ג.

בוטל ההסכם כאמור לעיל ,לא תהיה העירייה חייבת לשלם לנותן השירותים כל תשלומים
עקב הבאת ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע לנותן השירותים בגין העבודות שביצע
בפועל ,עד מועד סיום ההסכם.

 .19סעדים נוספים:
מבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר נותן השירותים את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה
העירייה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה ) תשל"א1970 -
ועל פי הדין ,ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות ,תהיה העירייה זכאית לכל אחד מהסעדים
הבאים :לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי
ההסכם לנותן השירותים אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.
שונות
 .20ספרי העירייה כראיה:
ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לנותן השירותים
ומועדיהם.
 .21שימוש בזכויות:
השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות
העירייה כביטול ההסכם על ידי העירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב,
ונותן השירותים יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו
הודעת ביטול כאמור.
 .22ויתורים והסכמות:
א.

כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא
אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

ב.

הסכמה מצד העירייה או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

ג.

לא השתמשה העירייה או המנהל בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים ,אין
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו יותר כל שהוא
על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 .23אי מילוי התחייבויות נותן השירותים:
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף מסעיפי הסכם זה ,אם לא ימלא נותן השירותים אחרי
התחייבויותיו לפי חוזה זה ,רשאית העירייה לבצע את העבודות האמורות על ידי נותן שירותים
אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות חלות על נותן השירותים תהא העירייה
רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של  15%שייחשבו כהוצאות תקורת
העירייה ,מכל סכום שיגיע לנותן השירותים בכל זמן שהוא וכן תהא העירייה רשאית לגבותן
מנותן השירותים בכל דרך אחרת.
 .24אישורים תקציביים:
התחייבויות העירייה על פי הסכם זה מותנות באישור תקציביה והתקציבים שמהם ישולמו
הסכומים על פי הסכם זה.
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 .25עיסוק בהרשאה וניהול ספרים ,עדכון פרטי חשבון
א .נותן השירותים מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה
כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו
של ההסכם.
ב .נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,כי הינו מפריש
עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של
ההסכם.
ג .במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא נותן השירותים לעירייה
אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי .מוסכם בזאת כי במידה ולא
יומצא לעירייה אישור כאמור במועד ,לא יהא זכאי נותן השירותים לכל החזר מהעירייה בגין
סכומי ניכוי שנוכו משכרו בהעדר אישור כאמור ,וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור לאחר
מכן.
ד .בנוסף לאמור לעיל ימציא נותן השירותים לעירייה עם תחילת ביצוע העבודות טופס עדכון פרטי
חשבונו בבנק.
ה .מו בהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לנותן השירותים מחמת העדרו של טופס
כאמור ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה לא יהא עיכוב כאמור בבחינת הפרת
הסכם מטעם העירייה ונותן השירותים לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי
הצמדה ,ריבית וכיו"ב.
ו .ל מען הסר ספק ,באם נותן השירותים הינו עמותה יחולו הוראות סעיף זה ,בהתאמה ,ככל
שחלות על עמותה.
 .26תניית שיפוט:
לבתי המשפט המוסמכים בדימונה ,תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה
שתוגש בכל הנוגע להסכם זה.
 .27כתובות הצדדים והודעות:
כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה
אישית או במכתב רשום לפי כתובת המצוינת במבוא להסכם זה .הודעה שנשלחה בדואר
רשום תחשב שנתקבלה  72שעות לאחר הישלחה מבית הדואר בישראל.

ולראייה באו הצדדים על החתום:
_____________
ראש העירייה

____________
גזבר העירייה
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_____________
נותן השירותים

חלק יא'  -הוראות בטיחות
"נותן השירותים"  -המשתתף שזכה במכרז.
.1

נותן השירותים מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע 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 נותן השירותים ,את עובדיו ,את קבלני המשנה שלו
וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

.4

בנוסף ,ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,יקיימו נותן השירותים ,עובדיו וכל הבאים מטעמו,
בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת ,לרבות עיריית דימונה.
נותן השירותים יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין ,התקנות וההוראות
של הרשויות המוסמכות ,תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות
המבוצעות על ידו.

.5

נותן השירותים מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים.

.6

בשום אופן לא יהיה נותן השירותים רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם
מקצועיים.

.7

מבלי לגרוע מכל חובה מחובות נותן השירותים ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם,
רשאית העירייה לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של מפעיל המשנה בתנאים לפי
שיקול דעתה המוחלט.

.8

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות
והאישורים הדרושים וכי כל רישיונות נותן השירותים שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים
שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב ,כלי הרמה ,כלי שינוע ,מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו',
תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר
ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

.9

נותן השירותים יספק לעובדיו ,שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי
הדרוש בהתאם להוראות החוק והנוהג ,אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג
העבודה נשוא ההסכם (לרבות נעלי עבודה ,בגדי עבודה ,אזניות ,כובעי מגן ,משקפי מגן וכד')
ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

.10

נותן השירותים מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות ,פגיעות
ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה ,כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון
של החומרים ,הציוד ,המכשירים ,המכונות וכלי העבודה שלו.
כמו כן ,ידאג נותן השירותים להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.
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חלק יב' -תצהיר בדבר אי תאום מכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום על
תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן:
"המשתתף") ,למכרז למתן שירותי לכדה ,עיקור וסירוס חתולי רחוב עבור עיריית דימונה מס'
( 19/2021להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
 .3המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמי  ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
 .4המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד
אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 .5לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת
המשתתף למכרז.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .8הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 .9אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_________
תאריך

___________________
שם המשתתף

____________________
שם המצהיר ותפקידו

_____________
חתימת המצהיר

אישור
אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________
התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________
והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי
אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה
בפני.
________________
_______
שם מלא  +חתימה +
תאריך
חותמת
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.1

.2

.3
.4
.5
.6

חלק יג' -הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה
עיריית דימונה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
"(א) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה .לעניין
זה "קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל  12של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ .תשמ"ד עמ'  ,)3114קובע
כדלקמן:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או
קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו-
()1(5ב))".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או
שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך באם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי ההגדות דלעיל,
עם חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד העירייה.
הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' ( )3לפקודת העיריות ,לפיהן
מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל
ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
הצהרה
אני הח"מ ____________________ המעוניין להשתתף בהליך שפורסם על-ידי עיריית דימונה ,מצהיר
ומתחייב בזאת כדלקמן:
קראתי את האמור לעיל ,ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים
.1
במציע ,הנני מצהיר:
בין חברי מועצת העיר דימונה אין לאף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציע :בן זוג ,הורה ,בן או
(א)
בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע ,אין לאחד מאלה
(ב)
המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל
מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
(ג) אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע בן-זוג ,שותף או סוכן העובד
בעירייה.
לענין סעיפים א'-ג' לעיל:
"בעל ענין" – כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
"מנהל" – מנכ"ל או סמנכ"ל במציע ,או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו
מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל.
ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי העניין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד עירייה,
נא פרט מהות הזיקה:
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או
.2
למי מבעלי הענין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי העירייה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
.3
אמת.
ולראיה באתי על החתום:

שם המציע:

_______________ חתימת המציע _______________ :תאריך___________ :
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חלק יד' -הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים בהתאם לסעיף  8לחלק ב' במסמכי
המכרז
אני הח"מ ,מבקש ,כי המסמכים ו/או הנתונים הבאים:
___________________ .1
___________________ .2
__________________ .3
___________________ .4
____________________ .5
____________________ .6
לא יימסרו לעיון במידה והצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה ,וזאת מן הנימוקים להלן:
*ניתן לצרף מסמך נפרד ,מנומק ומפורט
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

שם המציע _____________________ :
חתימה _______________________
תאריך חתימה_________________:
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