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 תנאי  המכרז  והוראות  למשתתפים  

 
   נשוא המכרז .1

 
 ; כלבים, חתולים, זוחלים ועופות(לרבות ) בעלי חייםשירותי לכידת אספקת   

 
   מסמכי המכרז .2

 
 יחד ולחוד  ב יקראו להלן ו , מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרזהמפורטים מטההמסמכים 

 
     : מסמכי המכרז

    

 בנפרד  - מסמך ההזמנה להציע הצעות •
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים      - 'אמסמך  •
 

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז -  1מסמך א' •
 
 ערבות ביצוע   - 2מסמך א' •

 

 המציע הצעת      -  'במסמך  •
 

 שירותי לכידההסכם לאספקת     -   'גמסמך  •
 

  באמצעות שישולמו( ₪ מאות שש)  ₪ 600  בסך תשלום בעד לרכוש  ניתן ההליך  מסמכי את
 : לחשבון  בנקאית העברה

 
 נשר  עיריית

 10 לאומי בנק                               בנק
 887                              סניף

 18060003                            חשבון

 
:  במייל חידרסקי אורית' הגב  אל להעביר יש התשלום  ביצוע על האישור את

oritg@nesher.muni.il  

 
 . שהוא טעם מכל  יוחזר לא זה תשלום
 

   מסמכי המכרז הבהרות ל .3
 

שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו   •
( לפקס:  "מנהל הפרויקט"במייל )להלן:    מנהל רישוי עסקיםניתן להפנות בכתב בלבד אל  

 . 12:00בשעה    18.11.21יאוחר מיום  עד לא    eli@nesher.muni.ilאו למייל    048203108
תשובות תימסרנה על    048299297באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון:  

ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים  
   בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 

( word) וורד  ובקובץ בלבד בכתב זה  מכרז בעניין והבירורים  השאלות  כל את  להפנות יש •
 : שלהלן בפורמט

 

mailto:eli@nesher.muni.il


 
 

 15/2021  פומבי מס'מכרז 
 בע"ח שירותי לכידת 

  3 138491 -סימוכין 

 

 

 

  

 מס"ד

המסמך 
או הנספח  

אליו  
מתייחסת  

 ההבהרה

 עמוד 
פרק 

וסעיף 
 רלבנטיים 

נוסח 
 השאלה 

1    
 
 

 . כלל  תיעננה לא  לעיל בפורמט תתקבלנה שלא  הבהרה שאלות •

 

  מיום יאוחר  לא עד  יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה ההבהרה  לשאלות תשובות •
 . 16:00  שעה 21.11.21

 

 תינתן  לא  זה מועד בחלוף. לעיל  הנקוב למועד עד  השאלות  כל את להגיש יש כי  מובהר •
 . נוספות הבהרה  שאלות לשלוח אפשרות

 

 את  רכשו אשר המשתתפים לכל  אחיד  בנוסח  ויופצו  בכתב יינתנו  השאלות לכל  התשובות •
  יהיה  מציע  כל על  ההצעה הגשת  בעת. העירייה באתר יפורסמו או/ו. המכרז חוברת
 הגשת לאחר . מההצעה  נפרד בלתי כחלק, להצעתו ולצרפם  התשובות מסמכי על לחתום

 אם גם, אחד כמסמך  התשובות מסמכי לרבות ההצעה למסמכי  תתייחס העירייה  ההצעות
  בעניין סותרת  טענה כל תישמע  ולא , בפועל התשובות מסמכי את  קיבל  לא ההצעה מגיש

 .זה

 

  למשתתפים פה בעל שיינתנו ההסברים או/ ו הפירושים  לכל אחראית אינה העירייה •
 . העירייה את מחייבים  אינם  כאמור ואלו במכרז

 

,  בעירייה אחר  גורם כל ידי  על או/ ו  פה  בעל שתימסרנה  לתשובות  אחראית איננה העירייה •
 . יחייבוה לא  והן הפרויקט  מנהל למעט

 

  וצירופה תידון לא  לעיל האמור  המועד לאחר שתוגש הבהרה בקשת או /ו  הסתייגות •
 . ההצעה לפסילת  להביא עלול ההליך  למסמכי

 

  לעיל  להוראות  בהתאם להבהרה בקשותיו או/ו  הסתייגויותיו  את יעביר שלא משתתף •
  ב"וכיו התאמות אי או  שגיאות, בהירויות אי או סבירות אי בדבר טענות לטעון מנוע יהיה 

 . טענות

 

העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה,   •
 למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה. 

 

בס"ק  הסתייגות  • האמור  המועד  הבהרה שתוגש לאחר  בקשת  וצירופה    1  ו/או  תידון  לא 
 למסמכי ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה. 

 

  1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק   •
לעיל    יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות  

 וכיו"ב טענות. 
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     כשירויות המציע  .4

    
כישורים בעלי  מציעים  במכרז  להשתתף  כספית,  רשאים  יכולת  בכל  העומדים    וניסיון,, 

   המהווים תנאי סף להלן:המפורטים  התנאים
 

 המציע תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה; 4.1

ללכ 4.2 הסמכה  כגון:  רלוונטיות  בתעודות  מחזיק  הסמכת  י המציע  נחשים,  דת 
בע"ח   להובלת  החקלאות  משרד  אישור  כלבים(,  )לוכדי  חיים  בעלי  מפקחי 

 ;ברכב ייעודי לכך

חייםבעל  המציע   4.3 בעלי  ייעודי להסעת  לתפיסת חתולים  רכב  לחץ  ,  ומלכודת 
 ; וכלי אחסנה המתאימים ע"פ חוק לאחסון והובלת זוחלים ובעלי כנף

וצירף להצעתו    האחרונותהשנים    בשלוש  ח"בעת  מספק שירותי לכיד המציע   4.4
 . אישור על כך

 לאממשטרת ישר אישור בדבר העדר עבירות מיןהמציע צירף   4.5
 להיות זמין בתוך שעה מרגע שקיבל פניה דחופה מהעירייה.המציע יכול   4.6
 באולם  פגישה   תתקיים 10:00 שעה  15.11.21 ביום  -מפגש הבהרות למציעים    4.7

 .למציעים הבהרות ומתן  מידע מסירת לצרכי העירייה    של הישיבות
 ההשתתפות במפגש אינה חובה.

 המכרזים לתיבת להכניס יש ההצעה את - הצעות להגשת  אחרון  מועד 4.8
העירייה  ,בעירייה המוצבת מנכ"ל  מזכירת   מיום יאוחר לא וזאת  במשרד 
  .הסף על תיפסל באיחור שתוגש הצעה 12.00שעה  25.11.21

 לאחר  רק לתוקף ייכנס המכרז למסמכי המצורף ההתקשרות הסכם כי יודגש 4.9
 .עליו העירייה מטעם החתימה י ימורש חתימת

 
     צירוף אישורים ומסמכים נלווים נדרשים  .5

 
המאושר מקור או העתק נאמן למקור    –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  

 בחתימת עורך דין המפורטים להלן:  
 

תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור   5.1
ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( התשל"ו   ניכוי מס  ,  1976)אכיפה  אישור תקף על 

   אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף., במקור

תאגידשמציע  ל 5.2 התאגיד  -  הינו  של  רישום  תעודת  של   .צילום  דין/רו"ח  עורך  אישור 
זהות בעלי ה זהות בעלי המניות,  על  וזהות המוסמכים לחתום בשם   תאגיד התאגיד 

 חתמה ע"י המוסמכים לחתום בשם התאגיד. נ שההצעה אישור התאגיד ו

שנים לפחות במתן שירותים של לכידת בעלי   3של    מוכחסיון  ינ   על המציע להיות בעל  5.3
שמיום  והובלתם  חיים   במכרז  1.11.2016בתקופה  ההצעות  הגשת  למועד  על   .ועד 

אישורים  פי  על  בין  לעיל,  בתנאי  עמידתו  על  אסמכתאות  להצעתו  לצרף  המשתתף 
המצורף למסמכי המכרז ובין אסמכתאות אחרות לרבות חוזים חתומים מהם   בנוסח

 . (הסכומים הכספיים ניתן למחוק את)

  א  בלבד. 1ערבות בנקאית להגשת הצעה, כמפורט בנספח  5.4

 בלבד.     ב1כמפורט בנספח הצעה ערבות  -לאחר הזכיה  5.5

 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.   5.6
 

 
ו/או המסמכים  הצעה   .א יצורפו אליה האישורים  בס"ק  שלא  לעיל,    5.5  –  5.1המפורטים 

 כלל.  ןידותלא המהווים תנאי סף, תיפסל על הסף ו

 
חייבת ההצעה  ,  ע"י מס' מציעים במשותףכי במידה והוגשה הצעה  ובהר  מלמען הסר ספק,   .ב

על כל מציע שותף להצעה לעמוד בכל התנאים המפורטים  ובנוסף    לפרט את כל המציעים
 השירותים ע"י קבלן משנה. . מובהר כי לא יותר ללוכד לבצע את  לעיל ולהלן
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ורק למחיר התמורה  .ג אך  לבחון את ההצעה הכספית תתייחס העירייה  כי בבואה  יובהר 
 החודשית ולא לרכיב עלות הקריאות החל מהקריאה השלישית בחודש. 

 
כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף   .ד

יה  אלו  כי  נדרש  החוזה/  מוגבל,  תקופת  כל  במשך  וכן  ההצעה  הגשת  במועד  תקפים  יו 
 ההארכה, לפי העניין.  

 
   השתתפות במכרזבנקאית לצורך ערבות  .6

 
להצעתו,  צרף  יהמציע   6.1 בהתאם  התחייבויותיו  קיום  בנקאית  להבטחת  ערבות 

להלן, על   1אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, בנוסח כמפורט במסמך א'
עד  (ש"חאלפים    חמשת)  ש"ח  5,000סך    בתוקף  )להלן:   27.02.22  לתאריך  ,  )כולל( 

 (.  "ערבות"

 

הלשכה  6.2 ע"י  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  להצעה  הערבות  סכום 
לסטטיסטיקה המדד    ,המרכזית  יהיה  הבסיסי  הגשת האחרון  כשהמדד  ביום  הידוע 

    ההצעות למכרז.

 
הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מסויגת, חתומה כדין וניתנת על פי תנאיה לחילוט על  6.3

 פי פנייה חד צדדית של ראש העיריה או גזבר העיריה לבנק.  

 
סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה וכן   6.4

 העיר או גזבר העירייה.  אם המציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת ראש

 

מהחובות  6.5 חובה  הזוכה  המציע  ימלא  לא  בו  מקרה  בכל  תחולט,  להצעה  הערבות 
 והיא תהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש. , להלן 15המפורטות בסעיף 

 
לא יפגע בזכות העירייה לתבוע בנוסף פיצויים   , אמור לעילחילוט הערבות הבנקאית כ 6.6

 גרמו לעירייה על ידו עקב אי קיום ההצעה. מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שי

 
המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות עפ"י דרישת ראש העיר או גזבר  6.7

הסכם   על  העירייה  עם  יחתום  העיריה  ידי  על  שיבחר  שהזוכה  עד  אספקת העירייה, 
, ונספחיו.  אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורהשירותי לכידה  

גזבר  או  העיר  ראש  שיקבע  למועד  עד  הבנקאית  הערבות  מועד  את  המציע  יאריך 

העירייה.  באם לא יאריך המציע את תוקף הערבות בהתאם לדרישת ראש העיר או גזבר 
 העירייה כאמור, הערבות תחולט לטובת העירייה. 

 
 םלאחר שייחת ימים    14תוך     ,במכרז  הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל 6.8

ו/או לאחר סיום הליכים   עם הזוכה במכרזונספחיו    ח"בעשירותי לכידת  הסכם אספקת  
   יום  )באם יהיו הליכים משפטיים(, לפי המאוחר.  14משפטיים ועוד 
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ו  ונספחי  ח"בע לכידת  הסכם אספקת  לזוכה, תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על   6.9
 .עירייהעם ה

 
 הבהרת מסמכי המכרז  .7

 
מנהל מחלקת רישוי  אל  בכתביהיה חייב לפנות המציע לעיל,  3בהתאם לאמור בסעיף  7.1

עסקים "המנהל"(    וקידום  בפנייתו    eli@nesher.muni.ilבדוא"ל    )להלן:  ולפרט 
כל ספק  ועל  בהירות שמצא במסמכי המכרז,  חוסר  או  אי התאמה,  שגיאה,  סתירה, 
שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז 

 "(. ההודעה" –נשוא המכרז )להלן   ותאו הנוגע לעבוד 

 . 12:00בשעה    18.11.21עד ליום  ,  מנהלכאמור לעיל להגיע ל  הודעה למען הסר ספק, על ה 7.2

המציע 7.3 לו  למנהל    מסר  ימסור  לעיל,  כאמור  בכתב  בכתב.   מנהלההודעה  תשובות 
 . יפורסמו באתר העירייה לכן יש לעקוב אחר פרסומןהתשובות  השאלות ו

או אי קבלתם, לא יזכו את המציע בהארכת המועד   מנהלאיחור בקבלת התשובות מה  7.4
הצעה  כל  כדין  יהיה  ודין הצעתו  ועדת המכרזים   של  להתחשבות  או  להגשת הצעתו 

 ת לכל דבר ועניין. אחר

ו/או   7.5 הבהרות  ו/או  תשובות  על  הסתמך  בהצעתו  כי  המציע,  מפי  טענה  תישמע  לא 
 בכתב, כאמור   מנהלהתיקונים שניתנו או נעשו על ידי העיריה, אלא אם אלה ניתנו ע"י  

 . לעיל

לבצע שינויים ו/או להוסיף תוספות למסמכי    ,המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   7.6
ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו, והודעה המכרז ו/או  

 בכתב תינתן על ידו לכל רוכשי המכרז. 

כאמור לעיל,   מנהלעל ידי השניתנו  ן טעויות,  תיקושינויים, תוספות, הבהרות, ותשובות,   7.7
 ו.  ונספחי  ממסמכי המכרזבלתי נפרד ק יהוו חלמחייבים את המציע ו

 
  איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .8

 
לרבות במכתב   8.1 לתקן, להוסיף או לשנות את מסמכי המכרז,  אסור למציע למחוק, 

 לוואי. 

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון, תוספת או מכתב לוואי   8.2
 . המכרז/ החוזה ולפסול את הצעת המציעכאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי 

 
   הצהרות המציע .9

 
יש  מצהיר כי קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו,  המציע   9.1

וכן יש לו או ביכולתו  לו את כל הידיעות, המידע, הכישורים והסגולות המקצועיות,  
הדרושים לביצוע להשיג את כל האישורים, כח האדם, כלי הרכב, הציוד והאמצעים  

אחר    דרישות למלא  מסוגל  הוא  וכי  זה,  מכרז  המפורטות  כל  נשוא  ההתחייבויות 
 .  ובהסכם בהתאם להצעתומכרז מסמכי הב

הצע 9.2 של  הגשת  כמוהתו  במכרז,  והשתתפותו  וא   םהמציע  קרא  שור  יכהצהרה  שהוא 
 ח"בע שירותי לכידת  בהסכם אספקת    ולמד את כל מסמכי המכרז, בחן את כל התנאים

   וכי הוא מסכים להם.  ידועים ונהירים לוונספחיו,  

טעות   9.3 בדבר  טענה  ו/כל  הבנה  במסמכי המכרז  אי  ידיעה  או  חוסר  לפרט ו/או  בקשר 
 ח" בע שירותי לכידת  אספקת    בהסכםכלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או  

 . לאחר הגשת הצעת המציעונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל  

 
הנוגעות  9.4 פליליות  הרשעות  המשתתף  ממנהלי  למי  ו/או  לו  אין  כי  מצהיר  המשתתף 

)לא כולל עבירות על חוקי התעבורה מסוג ברירות קנס( או   לעבודות נשוא מכרז זה
 כאמור, הן מפורטות במסמך מטעמו, עמן קלון, וכי ככל שיש לו הרשעותעבירות שיש 

לקבל את הצעתו   וועדת המכרזים תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להחליט האם

mailto:eli@nesher.muni.il
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 או לדחותה. 

שיועסקו ל 9.5 העובדים  ועבור  עבורו  אישור  לצרף  ידרש  המציע  מין  עברות  העדר  עניין 
על  מטעמו לחתום  ו/או  מנת,  על  שיידרש  מסמך  להוצאת   כל  לפעול  תוכל  שהרשות 

 האישור הדרוש בעניין זה.  
 

 ביטוח .10
 

על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסות ביטוח  10.1
ידי המציע הזוכה באמצעות -כמפורט בחוזה המכרז. הביטוחים ייערכו על לכל הפחות 

יימסר לעירייה כתנאי לחתימת חוזה   חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם
 המכרז.  

 
בשעת החתימה על חוזה המכרז ימציא הזוכה לעירייה את אישור המבטח, בהתאם  10.2

 לנוסח נספח אישור הביטוח )נספח ג'( כשהוא אינו מסויג. 
 

מובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  10.3
עריכת   העירייה. אישור  של  יועץ הביטוח  ע"י  שינויים אלה  לאישור  בכפוף  ביטוחים 

מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור 
הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו  

בויות הזוכה כלפי העירייה  חתום לידי העירייה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחיי
 ועלול לגרום לביטול זכיה, חילוט ערבות הצעה/ ביצוע ומסירת עבודות לצד ג'. 

 
  נוספיםדרישת פרטים  .11

 
מהמציע    עירייהה 11.1 לדרוש  והמוחלט,  רשאית  הבלעדי  דעתה  לשיקול  פרטים בהתאם 

לנכוןונוספים   תראה  שהיא  הוכחה  אפשרויותי  ,כל  ו  ובדבר   המקצועיותהכספיות 
להציג כל מסמך או אישור, בין אם המסמך ,  נשוא מכרז זהדרישות אחר    אלמלוכושרו 

ובין אם אינו כלול ברשימה זו. אם המציע   לעיל כלול ברשימת המסמכים המפורטים  
להסיק   עירייהיסרב למסור פרטים, נתונים, מסמך, אישור, או הסבר כאמור, רשאית ה

 לפסול את ההצעה.  מסקנות לפי ראות עיניה ואף 

 
רשאית לפנות לחברות העוסקות בהכנת דוחות הערכה של חברות ותאגידים,   עירייהה 11.2

לבקש ולקבל חוות דעת ומסמכי הערכה על כל מציע ולמציעים לא תהיינה טענות מכל 
 של העיריה. זו סוג שהוא כנגד פעולתה 

 
ה 11.3 נציגי  רשאים  עובדי    עירייהבנוסף,  שהינם  ה   עירייהבין  עובדי  שאינם  , עירייהובין 

לממליצים   לכידת  להם  לפנות  אספקת  שירותי  המציע  חוות   ח"בעסיפק  את   ולקבל 
 המציע. של המקצועית דעתם על כישוריו ויכולתו 

 
 

   עירייההחלטות האמות מידה ל .12
 

העירייה תהיה רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה לרבות  12.1
היתר,   כל בין  וכן  והכלכלית,  הארגונית  יכולתו  המציע,  עם  הקודם  וניסיונה  ניסיונו 

 שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא לנכון. 

 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  12.2
שלדעת  המכרז,  מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  חוסר  בשל  או  המכרז,  אומדן 

 ההצעה כנדרש.  העיריה מונע הערכת
 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   עירייהאין ה  12.3
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 הצעות פסולות .13

 
מציע שההמחאה שמסר לרכישת מסמכי המכרז לא תכובד על ידי הבנק, הצעתו תיפסל  13.1

 ולא תובא לדיון כלל. 

 

שלא יצורפו אליה ו/או    לעיל   הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף של המכרז המפורטים  13.2
 כלל.  ןידותלא תיפסל על הסף ו  הנדרשיםהמפורטים  האישורים ו/או המסמכים 

 
 

 ותנאי תשלום התמורה .14
 

, תשולם למציע בהתאם למחיר שיפורט ח" בעשירותי לכידת  התמורה עבור אספקת   14.1
 . ח" בעשירותי לכידת לאחר זכייתו בהסכם לאספקת 

 
 המצורף להלן.  ח" בעשירותי לכידת תנאי תשלום הינם כמפורט בהסכם לאספקת  14.2

 
 הזוכה במכרז  חובות .15

 
על  ,  "(הזוכה "  -)להלן    זכה המציע 15.1 לחתום  עליו  לכידת הסכם לאספקת  יהא  שירותי 

 עירייהבכפוף למחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים שייעשו על ידי הנספחיו,  ו   ח"בע
כשהוא חתום ,  עירייהלהודעות, לתשובות, להבהרות ולשינויים, ולהחזירו לבהתאם  ו

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.   עיריהימים מתאריך הודעת ה  10  כדין תוך

 
תחולט    כדין במועד הנ"ל,זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום   15.2

מבלי לפגוע זאת  ווהבטחת הצעת המציע  הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז  
קיום  אי  בגין  מראש  ומוסכם  קבוע  כפיצוי  הערבות  סכום  ישמש  אחר,  סעד  בכל 

על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא ה   עירייהההתחייבויות שנוטל 
הסכם עם מציע אחר וזאת לפי  להתקשר ב  ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה

ו/או זכות לפיצוי עקב  שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה 
 עם מציע אחר במקומו.      עירייההתקשרותה של ה

 
את ההפרש בין     עירייהיהיה הזוכה חייב לשלם ל  –עם מציע אחר     עירייההתקשרה ה  15.3

וא, והעיריה רשאית לצורך זה להשתמש לבין הצעתו ה  עירייהההצעה שנבחרה על ידי ה
   בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל.  גם 

 
לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום    עירייההיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי ה 15.4

וה מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום  ישמש  רשאית   עירייההערבות,  תהא 
יובהר כי ה  לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען    עירייההסר ספק, 

במלואה ולהבטחת הצעת המציע  תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז  
 גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.  

 
כנגד הזוכה עקב   עירייהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה 15.5

   ם הגשת הצעתו למכרז.הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע ע
 

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או  ההסכםלא יסב ולא יעביר את    הזוכה 15.6
בעקיפין. או  במישרין  לאחר  פיו  על  יורשה   התחייבות  לא  הזוכה  ספק,  הסר  למען 

למכרז, אלא  הצעתו  בהגשת  המציע  קיום התחייבויות  לצורך  להעסיק קבלני משנה 
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 רייה מראש ובכתב.  לאחר קבלת אישור העי
 
 

   ההגשת הצעאופן  .16

 
 המציע ימלא את הצעתו ויגישה אך ורק על גבי מסמכי המכרז. 16.1

 
 . העתקים 2-המסמכים הנדרשים ב תוך צירוף כלהגשת המסמכים תעשה  16.2
 

שירותי לכידת   15/2021את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'   16.3
ידנית  ח"בע למסור  יש  בבניין  "  הראשונה  בקומה  אשר  המכרזים,  לתיבת  ולהכניס 

השלום   דרך  ברחוב  אדרי(,  אתי  הגב'  )אצל  נשר  שהוחתמה    20עירית  לאחר  נשר, 
בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי המעטפה תחתם על ידי מקבלה 

  .וכן יצוינו התאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה
 

. הצעות 12:00עד לשעה  23.11.21ש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום את המסירה י 16.4
עירייה, מכל סיבה שהיא, בבניין האשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות  

 לא תתקבלנה.  -עד שעה זו 
 

 הליכי משפט   .17
 

לא יבוא בתביעות   ,מציע שהוכרז כזוכהמציע שהשתתף במכרז ו/או  מובהר בזה, כי   17.1
, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או  עירייהו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי ה

צדדים  ידי  על  שיינקטו  משפט  מהליכי  כתוצאה  יגרמו,  אם  יגרמו,  אשר  לחלוטין 
 שלישיים כלשהם. 

 
ו/או הפסקת  17.2 עיכובים  כי לקח בחשבון אפשרות של  בזה  זוכה מצהיר  ו/או  כל מציע 

במקרה   עקב כך.  עירייהה והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העבוד
עד   להאריך את תקופת הערבות הבנקאית  כל מציע מתחייב  הליכים משפטיים,  של 

יום, בהתאם לדרישות ראש העיר או     30לתום ההליכים המשפטיים ובתוספת של   
 גזבר העירייה. 

 
המשפט  17.3 לבית  מסורה  משפטי  הליך  כל  בגין  המקומית  הסמכות  כי  במפורש  מוסכם 

 לבד. בבחיפה 
 

   ה הצעההגשת מועד ומקום  .18
 

מעטפה  ב  הכניס , יש למסמכי המכרז וצרופותיו בהתאם לאמור לעיל  ה ההצעכתבי  את   18.1
הסגורה  כשהיא   מס'  את  נוסף, מכרז  הנושאת  רישום  כל  ללא  בלבד  המכרז  ושם 

   כאמור לעיל.פקידה במסירה אישית )ולא בדואר(, בתיבת המכרזים ולה

 
למתן    במסמך ההזמנהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הקבוע   18.2

 הצעות למכרז.
 

 
 עדיפות בין מסמכים .19

סתירה או אי התאמה  יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של 
 .   הסכם, תכרענה הוראות ההסכםאו דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות ה 
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   עירייהרכוש ה –מסמכי המכרז  .20

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת    עירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה
מסמכי המכרז , כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל  עירייהעות להצת  גשה

לא יאוחר    עירייהלא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ל
 ובין אם לאו.  עירייהמאשר המועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת בין שהגיש הצעה ל

 

 
 רועי לוי     

 ראש העיר נשר 
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 ערבות הצעה –  1  ' א  מסמך

 
 במכרז בנקאית להשתתפות ערבות כתב נוסח 

 
         נשר  לכבוד :  עיריית

 
 
 

 מס'  ______________בנקאית  הנדון:    ערבות 
 

מס'   .1 הנערב"(,  "המציע  )להלן:   __________________________ בקשת  לפי 
ת.ז./ח.פ./ח.צ. ______________ מרחוב ___________________________ )כתובת  

שתדרשו מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לשלם לכם כל סכום  
כל   למילוי  בקשר  הנערב,  המציע  לאספקת מאת  למכרז  הנערב  המציע  של  מחויבויותיו 

, בלבד  ( ש"ח  אלפים   חמשת)במילים:    ₪    5,000  עד לסכום כולל של  ,  ח"בע שירותי לכידת  
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי(, כפי שמתפרסם על ידי  
הגשת  ביום  ידוע  שהיה  המדד  בין  "המדד"(  )להלן:  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

 . "סכום ערבות"( –להלן )ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.  

  

על ידינו תוך   סכום הערבות   .2 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה    10ישולם לכם 
להטיל   ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת  העירייה,  גזבר  ו/או  העיר  ראש  ידי  על  בכתב, חתומה 
עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את  

 סכום הערבות מאת המציע הנערב.   
 

 מור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.   לדרישתכם כא .3

 

 כולל(. ) 27.02.22 לתאריך תוקף ערבותינו זו עד  .4

 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות   .5
 לעיל.  לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.   4כנקוב בסעיף 

 
 ערבותינו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .6

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 _______________     בנק  
 

 סניף  _______________                
 
 
 

  ______________________ ה"ה  של  אישית  חותמת   + בחתימה  חייב  זה  טופס 
 וחותמת הסניף.  
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 ביצועערבות  –  2מסמך  א'   

 
 
 

 בנקאית להשתתפות במכרז ערבות כתב נוסח 
 

         נשר  לכבוד :  עיריית
 
 
 

 מס'  ______________בנקאית  הנדון:    ערבות 
 

מס'   .7 הנערב"(,  "המציע  )להלן:   __________________________ בקשת  לפי 
ת.ז./ח.פ./ח.צ. ______________ מרחוב ___________________________ )כתובת  

שתדרשו מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לשלם לכם כל סכום  
מחויבויותיו כל  למילוי  בקשר  הנערב,  המציע  לאספקת   מאת  למכרז  הנערב  המציע  של 

, בלבד  (ש"ח  אלף   חמש עשרה)במילים:    ₪    15,000  ום כולל של  עד לסכ ,  ח" שירותי לכידת בע
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי(, כפי שמתפרסם על ידי  
הגשת  ביום  ידוע  שהיה  המדד  בין  "המדד"(  )להלן:  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

 . "סכום ערבות"( –להלן )ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.  

  

ידינו  סכום הערבות   .8 על  ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה    10תוך   ישולם לכם 
להטיל   ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת  העירייה,  גזבר  ו/או  העיר  ראש  ידי  על  בכתב, חתומה 
עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את  

 סכום הערבות מאת המציע הנערב.   
 

 כתב ערבות זה.    לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף .9

 

 כולל(. ) _______ לתאריך תוקף ערבותינו זו עד  .10

 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות   .11
 לעיל.  לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.   4כנקוב בסעיף 

 
 ערבותינו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .12

 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 _______________     בנק  
 

 סניף  _______________                
 
 
 

  ______________________ ה"ה  של  אישית  חותמת   + בחתימה  חייב  זה  טופס 
 וחותמת הסניף.  

 
 



 
 

 15/2021  פומבי מס'מכרז 
 בע"ח שירותי לכידת 

  13 138491 -סימוכין 

 

 

 

     
 מסמך ב' 
     ח"בעשירותי לכידת  אספקת 

 
 הצעת  המציע                                                           

 
 עיריית נשר   לכבוד: 

 
 
את כל  והבנתי  כי קראתי בעיון    מצהיר  _____________________________אני הח"מ   .1

לרבות ההסכמים, כל התנאים ודרישות המכרז ידועים ומוכרים לי ואני מסכים    מכרזהמסמכי  
להם, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחירי הצעתי ובהתאם לכך קבעתי  

 החתומה על ידי.    הצעתימחירי את 

 
בהתאם לתנאים ולדרישות בכל    ח"בע שירותי לכידת  הנני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת   .2

 מסמכי המכרז וההסכם ונספחיו.  

         
 :  מסכים ומתחייב בזאת כי  ,אני מצהיר .3

    
המקצועי,   3.1 הידע  בעל  הנדרשות    הניסיוןאני  מימון,  יכולת  ובעל  הדרושים  והכישורים 

 , בהתאם לכל הדרישות במסמכי המכרז ובהסכם ונספחיו.   ח" בע שירותי לכידת  לאספקת  
 

את   קייםלהשיג את כל האישורים וההסכמים הנדרשים, על מנת ל  אפשרותיבברשותי או   3.2
ולוחות הזמנים, שנקבעו    ,מועדיםל  ,לתנאים  ,נשוא מכרז זה בהתאם לדרישות  דרישות

 .  במסמכי המכרז על ידכם 
 

אעמוד 3.3 כי  מתחייב  הדרישות    הנני  ו בכל  דין  לכל  לצורך בכפוף  תקן  ו/או  דין  כל  פי  על 
 םתשלום לעובדיו, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה,  ח" בע שירותי לכידת  אספקת  

   .לפחות 1987 –על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז 
 

התקשר בהסכם ללכידת  לה רשאית להחליט  יהנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים שהעירי  3.4
ל  ח"בע כןרכוש או שלא  לי  על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין לי ולא  עשות  כל     תהיינה 

בשל החלטתה.   מוותר מראש על כל טענה או תביעה כנגד העיריה    ואניטענות ו/או תביעות  
איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  ה  יכמו כן ידוע לי שהעירי 

 .  שהיא
 

כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין    ,הנני מצהיר שהצעת המחיר שהוצעה על ידי 3.5
  דרישותהכרוכות בביצוע ה  ,מכל מין וסוג  הידועות במועד הגשת הצעות למכרז  כלליות

   ובכפוף לכל דין. נשוא המכרז  ח" בעשירותי לכידת לאספקת 
 

  10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות מטה וזאת תוך   3.6
 ימים  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:  

 
  ואכשה  עירייהל  ו ולהחזירונספחיו    ח "בע שירותי לכידת  הסכם לאספקת  לחתום על   (1)

 חתום כדין.  
 
לאלהמציא   (2) הסכם  לדרישות  בהתאם  ביטוחים  קיום  על  אישור  ספקת  לעירייה 

 . )נספח א' להסכם( כשהוא אינו מסויג ונספחיו   ח"בעשירותי לכידת 
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או    , לעיל  3ף  את הפעולות המנויות בסעי  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע  .4 כולן 
  עירייה נשוא המכרז וה  השירותאספקת  את זכותי ל  מקצתן במועד שהוקצב לשם כך, אאבד

להצעתי   המצורפת  הערבות  את  לחלט  רשאית  זה  תהא  מכרז  נשוא  התחייבויותיי  לקיום 
 התקשר עם מציע אחר.  ול

לי שסכום הערבות שיחולט במקרה דנן מהווה פיצויים מוסכמים מראש בגין הפרת  כן ידוע      
  ייה עירלא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה  ,בחילוט הערבותהתחייבויותיי ו

 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.  

 

  .בתוקף, את המסמכים והאישורים  5    ' סעיף אהריני מצרף להצעתי, בהתאם לנדרש במסמך   .5
,  5ידוע  לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן האישורים המפורטים במסמך א' סעיף   

 ל. כל ן ידותלא  הצעתי תיפסל על הסף ו

 
, כפי שהוגדר  למכרז  מהמועד להגשת הצעות  יום  90    אותי במשך תקופה של  מחייבתהצעתי זו   .6

 .    בתנאי המכרז
 

במידה ויינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום הליכים אלה  
 יום.   30ובתוספת  

 
 מפרט טכני .7
 
אספקת     כי  מצהיר,  לכידת  הנני   ל  ,ח" בעשירות  בהתאם  ותעשה  התנאים    עירייהדרישות 

 ונספחיו.   ח"בעקת שירותי לכידת במסמכי המכרז ובהסכם לאספ כמפורט
  

  תמורה .8
 

          : ח"בע שירותי לכידת הצעת מחירים לאספקת 
                                   

 __________  ₪          )לא תתשלום חודשי קבוע       
           

 __________ ₪   קריאות חודשיות(   3-תשלום בגין קריאה דחופה )מעבר ל   
 

 המחירים הינם לפני תוספת מע"מ                          
   

 
 
 

 שם המציע: ______________________ מס' ת.ז./ ח.פ.: ___________________ 
 
 

 כתובת המציע____________________________________________________ 
 
 

 נייד ____________ פקס  _______________  מס' טלפון______________ טלפון
 
 
 

 שם נציג המציע  ___________                                  ____________                  תאריך     _________ 
 חתימת המציע                                                                                                                                             
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 מסמך ג'

  
 הסכם לאספקת שירותי לכידה

  
  

 2021שנעשה ונחתם בעיריית נשר_____לחודש_____
 ב י ן: 

  
 עיריית נשר                
             20דרך השלום                
 "( העירייה)אשר תיקרא להלן לשם הקיצור "               

 מצד שני:                                                                                                            
 ל ב י ן:

  
 ___________ ח.פ._____________                          
 ת.ז.________( )ע"י מורשה החתימה מר_____                        
 טל: ________  פקס:____________                            
 מרח' ___________ , __________                           
 "( הלוכד)אשר ייקרא להלן לשם הקיצור "                          

 :מצד שני                                                                                                            
 
  

 
 

 ; כלבים, חתולים, זוחלים ועופות(משוטטות )לרבות  ח"בע והעירייה מחויבת לסלק            הואיל
  

שנים לפחות במתן שירותים של לכידת   3בעל ניסיון מוכח של  הינו     והלוכד מצהיר כי           והואיל
מחזיק כחוק בכל   ולשם כך הואלעיל(    5.3)כאמור בסעיף    והובלתם בישראל בעלי חיים  

האמצעים המתאימים לכך רבות ברכב/ים מתאים/ים לביצוע העבודות המוסכמות בין  
 הצדדים בהתאם להסכם זה ומלכודת לחץ ללכידת חתולים;

  
 רז כזוכה  במכרז  והלוכד הוכ  ח"בעוהעירייה פרסמה מכרז לקבלת שירותי לכידת          והואיל

 
לתת את שירותיו  והעירייה מעוניינת לשכור את שירותיו של הלוכד, והלוכד מעוניין  והואיל

 לעירייה והכל בתנאים שלהלן.
  

 
 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
  
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה.           .1
  
 :מטרת ההסכם         .2
  

מטרת הסכם זה היא להסדיר את המסגרת בה יבצע הלוכד בהנחיית העירייה פעולות לכידה  
  , כמפורט בהמשך ההסכם להלן )להלן: השנלכדו למקום אחסנה מורש  ח"בע, פינוי  ח"בעשל  

 "(; השירותים"
 
 
 

             
 תקופת ההתקשרות          .3
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ההסכם. חתימת  מיום  אחת  שנה  של  לתקופה  תהיה  ההתקשרות  בין     תקופת  מוסכם 
בהודעה מוקדמת  באופן חד צדדי     לבטל ההסכם הנוכחי   לעירייה תהיה הזכות   הצדדים כי

נימוקים.   ימים מראש, ללא מתן  בשתי   של עשרה  העירייה רשאית להאריך את ההסכם 
לתנאי ההסכם הנוכחי ו/או בתוספות ו/או  חודש כל אחת  הכל בהתאם    12תקופות בנות  

 תיקונים, כפי שיוסכמו בין הצדדים עובר לחידוש החוזה, ככל שיחודש. 
 
 הצהרות הלוכד:         .4
  

לבצע את    ן הלוכד מצהיר בזאת בשמו ובשם עובדיו כי יש לו ולכל אחד מעובדיו ניסיו   4.1                         
 בהסכם זה. השירותים כמוסכם וכמפורט 

  
 הלוכד מצהיר בזאת כי יש בבעלותו רכבים וכלים מתאימים לביצוע השירותים.   4.2            

  
יסודי.     4.3    תנאי  בו מהווים  המשנה  סעיפי  על  זה  סעיף  הוראות  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

מחדליו   ו/או  במעשיו  רשלנות  ו/או  מחדל  ו/או  פגם  יתגלה  כלשהו  ובמועד  במידה 
ין הקבוע בסעיף זה, יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית ויאפשר לעירייה  יבענ    הלוכד   של

 מכל התרופות העומדות לרשותה על פי דין, כולל ולרבות ביטול ההסכם הנוכחי.   תליהנו
  
 התחייבויות העירייה         .5
  

 העירייה מתחייבת לשלם ללוכד עבור מתן השירותים בהתאם להוראות חוזה זה.  
 

  
 התחייבויות הלוכד:          .6
  

  3, למשך  בשבוע  ימים  שלושהמתחייב לתת לעירייה שירותי לכידה כללי    הלוכד 6.1
וסיום    התחלת  תו שעהעבודה תתבצע במהלך היום והלילה. ימי העבודה ו  ,שעות

 . עסקים וקידום  רישוי מחלקת מנהל עם  מותואי עבודה ה
ל    בנוסף מענה  למתן  הלוכד    במסגרת    חודש   בכל   דחופות  קריאות  3  –מתחייב 

 .  השירות
 .  קבוע חודשי  סכום ללוכד תשלם העירייה

 . להלן8  בסעיף  כמפורט  תוספת  ללוכד  העירייה  תשלם  נוספת  דחופה  קריאה  כל  בגין
  

שנלכדו לאכסנה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.    ח "בעהלוכד מתחייב להוביל     6.2
משוטטות שנלכדו לבעליהן לאחר אישור מנהל מחלקת רישוי עסקים    ח"בעהשבת  

 העירוני.  רורק לאחר התייעצות עם הווטרינ
 

שנלכדו בצירוף    ח"בעהלוכד יגיש לעירייה בסיום כל יום עבודה דו"ח המפרט את ה 6.3
 ופרטי המיקום בו נלכדה החיה. תצלום 

 
יעבודוהל   6.4 ה    כד  יגיעו    .העירוני  crmבמערכת  הלוכד פניות  לטיפול,    אל  ישירות 

טלפון הסלולארי  ה  והכל באמצעות  תמונות  כולל  צעו ב  מה  במערכת  יעדכן  כדהלו
 שלו. 

 
  הלוכד אשר משמש אותו בשעות העבודה בעיר נשר תתוקן מערכת איתורן  ברכב   6.5

 . ולעירייה תהיה גישה למיקום הרכב  על חשבונו
 

  / יום)   בשבוע  יום  - הלוכד מתחייב לתת בנוסף לעירייה גם שרותי לכידת חתולים       6.4
עיקור(לילה לצורך  לאחר  /,  נלקחו  ממנו  למקום  והחזרתם  החתולים    48סירוס 

  חתולים בשנה. 500הלוכד מתחייב ללכוד  ,שעות מהניתוח
המפרט   דו"ח  עבודה  יום  כל  בסיום  לעירייה  יגיש  שנלכדו  הלוכד  החתולים  את 
י הלוכד  החיה.  נלכדה  בו  המיקום  ופרטי  תצלום  ה    עדכןבצירוף    crmבמערכת 

  . פניות יגיעו אל הלוכד ישירות לטיפול, הלוכד יעדכן במערכת מה בוצעתהעירוני
 כולל תמונות והכל באמצעות הטלפון הסלולארי שלו. 
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הלוכד מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בעצמו )לרבות ע"י עובדיו(.      6.5

 הלוכד מתחייב שלא לשכור ו/או לבצע את השירותים האמורים ע"י קבלן משנה. 
 

 . הלוכד מתחייב להיענות לכל קריאה דחופה בפרק זמן של שעה או פחות  6.6

 

בשירות  "רשום  עליו יהיה  הלוכד מתחייב לרכוש לו ולעובדיו ווסט צהוב מחזיר אור    6.7
 . בזמן שעות העבודהוללבוש אותו  "חיות  וכדהעירייה ל

 
הלוכד מתחייב לדווח נוכחות במערכת דיווח נוכחות של העירייה באמצעות הטלפון   6.8

 הכלבים הסולארי שברשותו באפליקציה ייעודית בימי לכידת 
 

 אחריות וביטוח  .13
 

העירייה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה : עיריית נשר ו/או  
ו/או   נבחריהם  ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  עירוניים  תאגידים 

 מנהליהם ו/או עובדיהם 
  

בדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו  והלוכד בלבד יהיה אחראי לכל א         7.1
לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או לאדם אחר כלשהו, בשל מעשה  
ועובדיהם   מטעמו  משנה  קבלני  ו/או  עובדיו  ו/או  הלוכד  של  מחדל,  או 
בקשר ובכל הנובע במישרין ובעקיפין, ממתן השירותים. הלוכד יפצה ו/או  

המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו     לפי  ישפה את העירייה ו/או את הניזוק
 להם מיד עם דרישתם הראשונה.  

  
הלוכד יהיה אחראי באחריות מלאה לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש           7.2

ועובדיהם   מטעמו  משנה  קבלני  קבלניו,  שלוחיו,  לעובדיו,  שייגרמו 
הקשורים,   מחדל  ו/או  ממעשה  ו/או  הלכידה  שירותי  ממתן  כתוצאה 

שרין ו/או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הלוכד לפי הסכם זה, והוא  במי
מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים לעובד או לכל אדם הנמצא  

 בשירותו כאמור. 
  

היה והעירייה תתבע בגין נזקים אשר הינם באחריות הלוכד כאמור לעיל,           7.3
במלוא העירייה  הלוכד את  ו/או   ישפה  הוצאות    השיפוי  לרבות  הפיצוי, 

העירייה תמסור ללוכד הודעה על כל תביעה כאמור     משפט ושכ"ט עו"ד.
 ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

              
אדם          7.4 כל  של  לרכוש  ו/או  לגוף  נזק  ו/או  אבדן  לכל  אחראי  יהיה  הלוכד 

ומטעמו,   בשמו  הפועל  וכל  עובדיו  הלוכד,  של  כתוצאה מטעות  שייגרמו 
הלוכד ישפה     ו/או הוראות העירייה.  ח "בעיהוי בעלי חיים בניגוד להנבז

ושכ"ט   הוצאות משפט  לרבות  הפיצוי  ו/או  במלוא השיפוי  העירייה  את 
עו"ד, בגין מקרה שהעירייה תתבע בגינו ושהאחריות לגביו חלה על הלוכד  

 כאמור לעיל. 
  

ל פי חוק השומרים תשכ"ז   הלוכד בלבד יהיה אחראי על פי כל דין ולרבות ע         7.5
 , לשמירתם של בעלי החיים שלכד. 1967

  
או שלוחיו  \הלוכד מתחייב לבטח את פעילותו כלפי צד ג' וכלפי עובדיו ו         7.6

 בגין פעולות הקשורות בהסכם זה.
הלוכד ימציא לעירייה נספח ביטוח המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה  

 ביטוח מורשית .כשהוא חתום על ידי חברת 
  

 במהלך תקופת ההתקשרות יהיה הלוכד זמין לביצוע כל עבודת לכידה.          7.7
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לצורך השגת מטרה זו, יפקיד הלוכד בידי נציג העירייה מס' טלפון ו/או  
 בימים ראשון עד שבת.   24/7טלפון סלולרי, אשר יהיה זמין לקריאה  

     
ות אחרת על פי חוזה זה, יקיים את  הלוכד מתחייב כי, בנוסף לכל התחייב  7.8

לעת   מעת  בתוקף  שתהיה  כפי  בעבודה,  הבטיחות  פקודת  הוראות  כל 
במהלך תקופת תוקפו של ההסכם הנוכחי. מוסכם בין הצדדים כי בנוסף  
לכל הוראה אחרת של ההסכם הנוכחי, הפרת התחייבויות הלוכד על פי  

העי את  ותזכה  ההסכם  של  יסודית  הפרה  תהווה  זה  בכל  סעיף  רייה 
     הסעדים על פי דין כולל ולרבות ביטול ההסכם הנוכחי.

  
ביטוח   7.9 פוליסת  להנפיק  מתחייב  הפחות  הלוכד  לאישור  לכל  בהתאם 

להסכם  א'  כנספח  המצ"ב  יפחתו    הביטוחי  לא  הכיסוי  היקפי  אולם 
 . מהאמור באישור קיום הביטוחים

כ  הגבלה  להוות  כדי  הביטוחים  קיום  באישור  באמור  שהיא  אין  ל 
לאחריותו של הלוכד, או כדי להטיל על העירייה אחריות כל שהיא בגין  

 מעשי ו/או מחדלי הלוכד.
 
 
 התמורה:         .8
  

 תמורת מילוי התחייבות הלוכד תשלם העירייה ללוכד כדלקמן:             
  

 __________  ₪ בסך  תשלום חודשי קבוע  8.1
 קריאות חודשיות( _________ ₪    3 –תשלום בגין קריאה דחופה )מעבר ל  8.2

 לכל חודש עבור כל קריאות החודש שחלף.    15 -התשלום יהיה במרוכז ב  8.3
 בכל חודש בגין החודש החולף.  2  –הלוכד יגיש חשבון עד ל 

 לכל סכום יתווסף מע"מ כדין.

  שה חודשים בהתאם לשינוי התעריפים הנקובים לעיל יעודכנו ע"י העירייה אחת לש 8.4
 מדד המחירים לצרכן, מדד בסיס, המדד הידוע ביום חתימת ההסכם. 

 העירייה לא תשלם סכומים נוספים ללוכד מעבר לסכומים האמורים לעיל.   8.5
 

               
 כללי:        .9
  

ו ללוכד  העירייה  בין  כלשהם  מעביד  עובד  יחסי  יהיו  ולא  אין  כי  מי\מוסכם  שלוחיו   או 
 הפועלים מטעמו. 

 
  

 הפרה:        .10
  

לבטל זכאית  העירייה  תהיה  זה,  חוזה  יפר  הלוכד  לפגוע   אם  מבלי  זאת  כל  זה.  הסכם 
 בזכויותיה האחרות של העירייה בהתאם לחוזה זה או על פי כל דין. 

 
 _______________ מטעם העירייה יהיה הממונה על ביצוע ההסכם מר          .11

 מטעם הלוכד מר____________.                
  

 כתובות הצדדים הן כאמור בכותרת להסכם זה.         .12
  

בסעיף   בנוסף לאמור  כי  אחד    3הצדדים מסכימים  צד  ידי  על  הודעה שתשלח  כל  דלעיל 
שעות    72למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות דלעיל, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  

 מיום מסירתה בבית הדואר. 
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מוסכם בין הצדדים כי לבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית בכל   .13
    הקשור להסכם זה.

  
 ולראיה באו הצדדים על החתום

  
 

 2021היום____________בחודש_________          
 

__________________                                                     _____________ 
 הלוכד                                                                     עיריית נשר

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'  להסכם  
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 ביטוחיםאישור לקיום  
 בר (  בע"ח) לוכד כלבים חתולים ו 
 
 

 הנפקת האישור: תאריך   אישור קיום ביטוחים 

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מבקש האישור  מעמד אופי העסקה  מבוטח מבקש האישור

עיריית נשר  
)המזמינה  ו/או  

חברות בנות  
 ועובדים של הנ"ל(  

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 
 

 מען
 

 נדל"ן     
 שירותים  *   

 אספקת מוצרים      
       אחר:       

 
 משכיר       

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 שירותים מזמין *   
 מזמין מוצרים 

 אחר:       

 ת.ז./ח.פ. 
 ____________ 

 

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח 
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

ביט    צד ג'
 ______ 

 אחריות צולבת   302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת      309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל  315
 האישור מבוטח נוסףמבקש  318
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג  
 

 צד ג'  -אחר
כולל ביטול  

חריג נזקי גוף  
בשל רשלנות 

 מקצועית.
 

 'ג צד – אחר
כולל כיסוי לנזק 
הנובע מהרעלה 

ו/או חומר זר 
במאכל ו/או 

 במשקה
 

     
למקרה ולתקופה 

במשותף עם פוליסת 
 בנוסף צד ג' הנ"ל ולא 

 
 
 
 

למקרה ולתקופה 
במשותף עם פוליסת 
 צד ג' הנ"ל ולא בנוסף 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'

 
 
 
 
 
 
 

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'
 
 

אחריות 
 מעבידים

 

ביט   
 ______ 

 הרחב שיפוי  304 ₪       20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש   309
 האישור         
 מבוטח נוסף היה ויחשב   319
 כמעבידם של מי מעובדי        
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 פטור מביטוח חבות מעבידים. –: ספק שאינו מעסיק עובדים שכירים הערה חשובה       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ד' 
 

 המבוטח       
 ראשוניות  328

        

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
010 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר   האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 לכבוד 
 עיריית נשר 

 20דרך השלום 
 נשר

 
 שלום רב, 

 
 

 15/2021מכתב המלצה לצורך מכרז פומבי מס' : הנדון
 
 

 שירותי לכידת חיותשם המכרז: 
 

 15/2021מכרז מס': 
 
 

עם   .1 וטוב  מסודר  טווח,  ארוך  קשר  מקיימים  אנו  כי  לאשר,  הרינו 
השנים  ("הספק"  -  להלן)____________________   שלוש  הפחות,  לכל  במשך,   ,

 . האחרונות
 

 .והכל עד היום לשביעות רצוננו המלאהלכידת חיות  שירותי  סופק לנולאורך תקופה זו  .2
 

סמך   הספק .3 על  זה,  אישור  למועד  ונכון  שבנדון,  במכרז  להשתתף  בכוונתו  כי  הודיענו 
יוכל לעמוד בדרישות של המכרז ובכלל זה    הספקהיכרותנו עם הלקוח, אנחנו מעידים כי  

 ו לקיים התחייבות 
 

   הספק. סיפק לנו שירותים שאישור זה ניתן בהתבסס על   .4
 

אין באישור זה כדי לשמש ככתב ערבות, בטחון, אשראי או כל צורה אחרת במשתמע של   .5
 . נותן ההמלצהמימון או התחייבות עתידית המתייחסת למכרז מצד 

 
 __________ תוקפו של אישור זה הינו עד ליום   .6

 
7.  

 
  _______________ תפקיד    ___________________פרטי לבירורים: שם  .8

 
 

   _________________טלפון  ארגון: ___________________  
 

 
 בכבוד רב, 

 
 

 _______________ 
 חתימה 


