עירית עכו

מכרז פומבי 3/18
שירותי לכידת חתולים ו סירוסם /עיקורם
עיריית עכו (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי לכידת חתולים
וסירוסם/עיקורם על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי  -שירותי לכידת חתולים
וסירוסם/עיקורם" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות
העירייה ,אשר בקומה  2בבניין העירייה ברחוב ויצמן  35עכו ,לאחר שהוחתמה בחותמת
נתקבל .יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה
שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום  1/11/2018עד לשעה  .13:00הצעות אשר
תשלחנה בדואר ותתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה לאחר מועד זה,
מכל טעם שהוא ,לא תידונה.
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עירית עכו
מכרז פומבי 3/18
שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם
מסמכי ההליך
מסמך א'  -הזמנה להציע הצעת מחיר
נספח א' – 1טופס מידע ארגוני
מסמך ב'  -הצעת משתתף על נספחיה:
נספח ב' – 1/הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ב' - 2/הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב '1לחוק עסקאות גופים ציבוריים;
נספח ב' – 3/תצהיר וכתב התחייבות.
נספח ב' –4/הצהרת משתתף מקומי;
נספח ב' -5/נוסח ערבות בנקאית (ערבות משתתף).
מסמך ג' -

תנאי חוזה לביצוע השירותים ע"י הקבלן על נספחיו:
נספח ג' – 1/נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע);
נספח ג – 2/נספח ביטוחי;
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מסמך א'

תנאים כלליים
א.

כללי

1

עיריית עכו (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לעיקורם/סירוסם של חתולי רחוב בעיר עכו
בהיקף של כ 2,160 -חתולים בשנה (להלן" :השירותים")  -מכרז פומבי מס'  3/18שירותי לכידת
חתולים וסירוסם /עיקורם (להלן":ההליך") והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך
ונספחיו.

2

 2.1את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף אמרכלות במינהל התפעול – גב' נורית אזולאי
בעירייה ,בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך ( ₪ 750שבע מאות חמישים  )₪שלא
יוחזרו מכל טעם שהוא ,לכל מעטפה.
 2.2תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו
המצורף לתנאים אלה.
 2.3העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי ההליך.
 2.4השי נויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל
משתתפי ההליך בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

 3.1 3את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי -3/18שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם"
יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה ,אשר בקומה השנייה
בבניין העירייה ברחוב ויצמן  35עכו ,לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל .יש לוודא כי המזכירה
המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ה' ה 1/11/2018 -בשעה  .13:00הצעות אשר
תשלחנה בדואר ותתקבלנה בתיבת המכרזים לאחר מועד זה ,מכל טעם שהוא ,לא תידונה.
.3.2

שאלות ,הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן
להפנות בכתב בלבד לוטרינר העירוני -ד"ר איתן קליגלר (להלן" :מנהל הפרויקט") למייל :
( dr-eitank@akko.muni.ilלהלן" :מנהל הפרויקט") עד לא יאוחר מיום ב'  22/10/2018בשעה
 .15:00באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון.054-5737551 :

.3.3

תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר
המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה למעט
מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.

ב.

תנאים להשתתפות בהליך

4

בהליך זה רשאים להשתתף יחידים ותאגידים (להלן" :המשתתף") שהינם במועד הקבוע כמועד
האחרון להגשת ההצעות להליך:
4.1

מי שבידו רישיון לפי חוק הרופאים הווטרינרים ,תשנ"א 1991-לעסוק ברפואה וטרינרית,
ולחלופין המשתתף מ עסיק רופא וטרינר בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית
בתוקף למועד הגשת ההצעה ולחלופי חלופין ,המשתתף מקבל שירותים שוטפים מרופא
וטרינר כאמור.
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על המשתתף לצרף להצעתו העתק נאמן למקור מאומת על ידי עורך דין של רישיון בתוקף לפי
חוק הרופאים הוטרינריים על שם המשתתף ו/או על שם הרופא וטרינר אותו מעסיק המשתתף
ו/או על שם הרופא וטרינר ממנו מקבל המשתתף שירותים שוטפים במידה ויצורף רישיון
מרופא וטרינר -נותן שירותים כאמור ,על המשתתף לצרף בנוסף לרישיון האמור ,הסכם עם
הרופא וטרינר  -נותן השירותים להוכחת עמידתו בתנאי הסף לעיל.
4.2
4.3

בעל ניסיון קודם מוכח של שנתיים לפחות בסירוס/עיקור חתולים.
4.3.1

בעל ניסיון קודם מוכח של שנה לפחות בלכידת חתולים.

4.3.2

לחלופין ,רשאי המשתתף לבצע שירותי הלכידה באמצעות צד ג' אשר לו ניסיון קודם של
שנה לפחות בלכידת חתולים (להלן" :לוכד חתולים").
על משתתף המבקש להיעזר בשירותי לוכד חתולים ,לצרף להצעתו אישור בכתב מאת
לוכד החתולים כי יעניק למשתתף ,היה ויוכרז כזוכה ,את שירותי הלכידה הנדרשים
לשם עמידה בהתחייבויות המשתתף לפי מסמכי הליך זה וכן אישורים והמלצות בכתב
מגורמים עבורם ביצע לוכד החתולים שירותי סירוס/עיקור חתולים המאשרות קיומו
של הניסיון הנדרש.
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7

על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף כנספח א'
למסמכי הליך זה.
המשתתף ו  -הרופא הווטרינר המועסק על ידי המשתתף  /הרופא וטרינר נותן השירותים השוטפים
למשתתף (במידה והמשתתף אינו רופא וטרינר) לא הורשעו בעבירות על פי חוק צער בעלי חיים.
על המשתתף להיות מי שמתקיים בו תנאי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ו -תנאי סעיף 2ב' 1לחוק.

 8.1 8ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת – לא תידון.
 8.2כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד ,למעט האישורים בדבר ניסיון
בלכידת חתולים למשתתף הנעזר בשירותי לוכד חתולים כאמור בס"ק  4.3.2לעיל.

יובהר כי הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף דלעיל ,תיפסל.
ג .ההצעה
 6החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם,
על נספחיהם ,לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.
7

8

9

 7.1הצעת המשתתף תוגש בעותק אשר ימולא בהדפסה או בעט .הצעות שתוגשנה ממולאות
בעיפרון – לא תידונה.
 7.2על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי ההליך ,לרבות חוזה ההתקשרות ,בחותמתו
וחתימת מורשי החתימה בשמו.
 7.3אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך (למעט הפרקים שהשמטתם מותרת) ו/או כל
שינוי ו/או תוספת שייעשו במסמכי ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 8.1הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.
 8.2המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ.
 8.3הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים בהתאם לאמור בחוזה.
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה .סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
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 10בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים
המפורטים להלן:
 11.1המלצות בכתב מגורמים עבורם ביצע המשתתף שירותי סירוס/עיקור חתולים.
 11.2המלצות בכתב מגורמים עבורם ביצע המשתתף שירותי לכידת חתולים.
 11.3אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו -
 ,1976על שם המשתתף.
 11.4אישור על ניכוי במקור ,על שם המשתתף.
 11.5רשיון וטרינר כדרישת סעיף  4.1לעיל.
 11.6משתתף שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד על זכויות
החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.
 11.7אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  3/18של עיריית עכו
תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף
כנספח ג' 2/להסכם ההתקשרות להלן"( :אישור הביטוחים") ובהתאם לתנאים המפורטים באותו
אישור .האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו ,כחלק בלתי נפרד ממנו ,נוסח
אישור הביטוחים .לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח .
מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ג', 2/או בנוסח הנ"ל בצירוף
הסתייגויות בלתי מהותיות (להלן "הסתייגות ביטוחית"( הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים,
אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה ,תביא לפסילת אישור הביטוחים .משתתף המבקש
להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש ,בין כהסתייגות שאיננה
מהותית (שאינה חייבת אישור מראש) ובין כהסתייגות מהותית ,רשאי לפנות בבקשה כתובה,
בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  3.3לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו .
הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  3.3לעיל לא תביא לפסילת
אישור ה ביטוחים .הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את
המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם .הסתייגות ביטוחית
אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור הביטוחים והעירייה
תהיה רשאית להחליט ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,כי מדובר בהסתייגות מהותית אשר
מחייבת את פסילת הצעת המשתתף .החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת
לערעור.
 11.8קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.
 11.9כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה –
חתומות על ידי המשתתף.
 11.10תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז ,ככל שהועברו כאלה אל המשתתף –
חתומים על ידי המשתתף.
 11.11ערבות משתתף כדרישת סעיף  14למסמך א'
12

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה להליך ובהשתתפות בהליך תחולנה על
המשתתף ,אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
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ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  90יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות.
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להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית ,אוטונומית ,על סך ( ₪ 23,000עשרים ושלוש אלף_ ש"ח),
שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום ( 1.2.19להלן:
"ערבות המשתתף").
על ערבות המשתתף להיות בנוסח הערבות המצורף כנספח ב' 7/למסמכי הליך זה .הצעה אליה לא
תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב' 4/לא תידון.
העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות המשתתף לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי ההליך ובלבד שניתנה לו הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא תיקן את ההפרה
תוך המועד שנקבע ע"י העירייה.
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ד.

בחינת ההצעות והודעה על הזוכה בהליך

15

אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה.

16

העירייה רשאית לוותר על חלק מן השירותים הנדרשים בהליך זה לחלוטין.

17

העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,
ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה .סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
ה עירייה תהא רשאית להורות לזוכה לבצע את השירותים בשלבים במסגרת התקציב העומד לרשותה,
לבצע רק חלק מהשירותים נשוא הזמנת עבודה ו/או לא לבצעם כלל.
העיריי ה רשאית להכריז על זוכה שני היה והזוכה הראשון לא יעמוד במחויבויותיו לפי מסמכי ההליך,
לפני או אחרי החתימה על חוזה ההתקשרות ,ועד  6חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה בהליך.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך ו/או חלק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי למשתתף
לא תה א זכות תביעה כלשהי כלפי העירייה בגין הביטול כאמור ,כך שבעצם הגשת ההצעה מטעמו
מוותר המשתתף על כל זכות תביעה כאמור.
עדיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן :היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף
המקומי בשיעור של עד  4%תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי ,היא ההצעה
הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר
ההצעה הזולה .היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל ,תחשב ההצעה
הזולה כהצעה הזוכה בהליך.
" 22.2משתתף מקומי" לעניין סעיף  22לעיל ,הינו מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן:
" 22.2.1ביחיד" – באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל
ומשלם בגין דירתו או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות  30%מעובדיו
(ככל שמועסקים עובדים) הינם תושבי העיר.
" 22.2.2בתאגיד" – באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה
ארנונה לעירייה ולפחות  30%מעובדי התאגיד הם תושבי העיר.
 22.2.3על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את
המסמכים הנדרשים בנוסח ההצהרה המצורף כנספח ב' 4/למסמכי הליך זה.

23

לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ובמכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי
ההליך.

24

משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.

25

על הזוכה יהא להמציא לעירייה ,תוך  5ימים מקבלת ההודעה אודות זכייתו 3 ,עותקים חתומים
בחתימות מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות המצורף להליך זה כמסמך ג'.

26

על הזוכה בהליך יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים ,בנוסח המצורף כנספח  2לחוזה
ההתקשרות ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו ,תוך  7ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו
בהליך.
על הזוכה בהליך יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע ,להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות ,על סך
( ₪ 23,000עשרים ושלוש אלף ש"ח) בנוסח המצורף כנספח  3לחוזה ההתקשרות (להלן" :ערבות
הביצוע") שתוקפה החל ממועד הנפקתה ועד  3חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות ,וזאת תוך 5
ימים מיום שיודע לו על זכייתו .ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,בלתי מותנית ,וניתנת
למימוש בכל תקופת תקפה.

28

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך ,תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את
זכייתו בהליך בהודעה בכתב.

18
19
20
21
22

27
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29

ב וטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא רשאית העירייה למסור את ביצוע ההליך למי שייקבע על ידה
והמשתתף יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

ה.

תקופת ההתקשרות

30

ההסכם שיחתם עם הזוכה בהליך יהא בתוקף לתקופה של  12חודשים.

31

העירייה תהא רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך ההתקשרות לתקופות
נוספות ,בתנאי הליך זה ובלבד שאורכה הכולל של ההתקשרות לא יעלה על ארבע שנים ובתנאי
שהודיעה לזוכה על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש בטרם תום תקופת ההתקשרות
אותה תבקש העירייה להאריך.
הודיעה העירייה לזוכה על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת ,ימציא הזוכה לעירייה ,תוך  14יום
ממועד הודעת העירייה ,הארכה של אישור הביטוחים וכתב הערבות שתוקפם עד לשלושה חודשים
לאחר תום תקופת ההארכה הנקובה בהודעת העירייה ,שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש
הערבות הקיימת בידיה לגבייה.

32

_________________________
עיריית עכו
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תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו

נספח א'1/

א.ג.נ,.

מידע ארגוני
.1

שם המשתתף, __________________________________ :

.2

ת.ז/ח.פ _______________________ .כתובת___________________________ :

.3

מספרי טלפון___________________________________ :

.4

נייד _________________________:

.5

מספרי פקסימיליה_______________________________ :

.6

עיסוק המשתתף:
_________________________________________________________________
_______________ __________________________________________________________
___________________________________________________________

.7

איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו:
שם ____________________________________ תפקידו במשתתף _____________
_______________________________ ,מס טל נייד ________________ :כל הפניות מטעם
המשתתף בכל הנוגע למכרז ,יערכו על ידי איש הקשר שפרטיו לעיל ,והתשובות שתימסרנה לו על ידי
העירייה תחייבנה את המשתתף.

.8

להלן פירוט הגופים/גורמים להם מספק המציע את השירותים נשוא המכרז:

פרטי התקשרות
איש
היקף
השירות תקופת
מס"ד שם הרשות
השירותים הקשר עם איש הקשר
מתן
המקומית/הגוף/הגורם הניתן
(טל'/נייד/דוא"ל)
בגוף
השירותים

הערות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
בכבוד רב,
____________________
[חתימה וחותמת המשתתף]
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הצעת המשתתף

נספח ב'

אני הח"מ _____________________ ת.ז/ח.פ________________________ .
אשר כתובתי _________________________________________________
מצהיר ,מסכים ,ומתחייב בזה כדלקמן:
1

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז פומבי – שירותי לכידת חתולים
וסירוסם/עיקורם של עיריית עכו ,לרבות מסמך התנאים למשתתפים בהליך על נספחיו בכלל כך כתב
ההצעה  ,נוסח החוזה שיחתם עם הזוכה ונספחיו ,על מפרט השירותים הנדרשים המופיע בהסכם ,וכי
הבנתי את כל התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע
על קביעת מחיר הצעתי.

2

הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן השירותים ,ואני מוותר על כל
טענה בדבר אי התאמה של דרישות העירייה למצב בפועל.

3

הנני מתחייב:
 3.1לבצע את שירותי לכידת החתולים וסירוסם/עיקורם ,אשר ימסרו לידי.
 3.2למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים בהליך ,בחוזה ובכל מסמכי החוזה.

4

הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים:
 4.1מסמכי ההליך על כל נספחיהם ,לרבות חוזה ההתקשרות ממולאים וחתומים על ידי ו/או על ידי צדדי ג'
כדרישות ההליך.
 4.2המלצות בכתב מגורמים עבורם ביצע המשתתף שירותי סירוס/עיקור חתולים.
 4.3המלצות בכתב מגורמים עבורם ביצע המשתתף שירותי לכידת חתולים.
 4.4אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  ,1976 -על שם
המשתתף.
 4.5אישור על ניכוי במקור ,על שם המשתתף.
 4.6רשיון וטרינר כדרישת סעיף  4.1לעיל.
 4.7משתתף שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד על זכויות החותמים
בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.
 4.8אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  3/18של עיריית עכו תהא היא
מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף כנספח ג' 2/להסכם
ההתקשרות להלן"( :אישור הביטוחים") ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור .האישור יהא חתום על
ידי חברת הביטוח ויצורף אליו ,כחלק בלתי נפרד ממנו ,נוסח אישור הביטוחים .לחילופין ניתן לצרף את
אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח .מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח
הנדרש בנספח ג', 2/או בנוסח הנ"ל בצירוף הסתייגויות בלתי מהותיות (להלן "הסתייגות ביטוחית
"(הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים ,אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה ,תביא לפסילת
אישור הביטוחים .משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש,
בין כהסתייגות שאיננה מהותית (שאינה חייבת אישור מראש) ובין כהסתייגות מהותית ,רשאי לפנות
בבקשה כתובה ,בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  3.3לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו .
הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  3.3לעיל לא תביא לפסילת אישור
הביטוחים .הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים האחרים
לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם .הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב
כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,כי מדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף .החלטת העירייה
בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.
 4.9קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.
 4.10כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה –
חתומות על ידי המשתתף.
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 4.11תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז ,ככל שהועברו כאלה אל המשתתף –
חתומים על ידי המשתתף.
 4.12ערבות משתתף כדרישת סעיף  14למסמך א'.

5

להלן הצעתי לביצוע השירותים כשהיא נקובה בש"ח לפני מע"מ כדין:

מס"ד תאור

1

שנתית מחיר ליח'
כמות
(לא כולל
משוערת/הספק
מע"מ)

לכידת חתולי הרחוב ,ביצוע
עיקור /סירוס ,סימון על ידי
חיתוך אוזן שמאל ,חיסון כנגד
כלבת (לא כולל עלות החיסון),
אשפוז והחזרת החתול לאחר
הניתוח לאזור ממנו נלקח.
המועד לביצוע הפעילות הנ"ל
היא עד סוף שנת  2018או עד
תום תקופת ההתקשרות
הראשונית ,על פי העניין.

 2,160חתולים ל12
חודשי התקשרות

_______ ₪

מע"מ 17%
סה"כ כולל
מע"מ

7
8
9
.6

______ ₪

(מתוכם 1,700
חתולים עד לסוף
מרץ )2019

סה"כ מחיר
(לא כולל
מע"מ)

6

סה"כ מחיר הספק
(לא כולל שנתי נדרש
במידה
מע"מ)
ותוארך
ההתקשרות

2,700
חתולים
במצטבר
מתחילת
ההתקשרות
עד לסוף
דצמבר
2019

______ ₪
______ ₪
______ ₪

ההצעה אותה יגיש כל ווטרינר היא עבור העיקורים /סירוסים והפעילות הנלווית שמפורטת במסמכי
ההליך/החוזה ,לרבות עדכון בזמן אמת על שלבי ביצוע השירותים באמצעות יישומון מסוג שיוסכם על
ידי הצדדים.
הכמויות הינן משוערות ואינן מחייבות את העירייה .
כמויות בפועל תקבענה בהתאם לצורכי העירייה ועפ"י התקציבים המאושרים העומדים לרשותה.
כל הפעילויות יקבעו בתיאום עם נציג העירייה.
כל המחירים דלעיל כוללים את כל ההוצאות הנלוות.
__________________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת

אישור עו"ד/רו"ח (למשתתף שהינו תאגיד)
אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח ,מ.ר _____________ .מאשר בזאת כי מסמכי הליך זה
– מכרז פומבי לביצוע שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם של עיריית עכו (להלן" :ההליך")  -חתומים על ידי ה"ה
______________________________________________(שם ות.ז).
__________________________________________________ ,אשר הינם מורשי החתימה מטעם
______________________________________________________ (להלן" :המשתתף")
(שם המשתתף)
וחתימתם דלעיל מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין.
____________________
______________
חתימה וחותמת
תאריך
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מכרז פומבי 3/18
שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם

נספח ב'1
תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
1

הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"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(5-ב))".
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".

2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 2.1בין חברי מועצת העירייה יש  /אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף לא סוכן או
שותף.
 2.2יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או
עובד אחראי בו.
 2.3יש /אין לי (מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.

3

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

4

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

5

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת העיריות,
לפיהן מועצת העירייה ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף
122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף___________________ :

חתימת המשתתף__________________ :
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מכרז פומבי 3/18
שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם

נספח ב'2/

תצהיר
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") במכרז פומבי 3/18
של עיריית עכו – שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם.
 .2אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע לאחר שבדקתי את הוראות חוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות").
(סמן  Xבמשבצות המתאימות):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה:
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה
הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל
הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה
עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .3ככל שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני מתחייב בשם המציע להעביר העתק
מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד
ההתקשרות.

אישור עורך הדין

_______________
חתימת המצהיר
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ __ __________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________________
____________________ ____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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מכרז פומבי 3/18
שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם

נספח ב'3/
תאריך_________:

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן 35
א.ג.נ,.

תצהיר וכתב התחייבות

אני הח"מ __________ נושא ת.ז _____________ ,נושא במשרת ב________________ (להלן":המשתתף")
במכרז שבנדון ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,
מצהיר בזאת כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המשתתף בעל ניסיון קודם מוכח של שנתיים לפחות בסירוס/עיקור חתולים.
המשתתף בעל ניסיון קודם מוכח של שנה לפחות בלכידת חתולים ,לחלופין ,המשתתף ביצע שירותי לכידה באמצעות
צד ג' אשר לו ניסיון קודם של שנה לפחות בלכידת חתולים (להלן" :לוכד חתולים").
המשתתף ו  -הרופא הווטרינר המועסק על ידי המשתתף  /הרופא וטרינר נותן השירותים השוטפים למשתתף (במידה
והמשתתף אינו רופא וטרינר) לא הורשעו בעבירה על פי חוק צער בעלי חיים.
המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב' לחוק) עומדים בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
 , 1976לרבות בהוראות סעיף 2ב' ו2-ב' 1לחוק.
לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי המשתתף  ,תביעות משפטיות ו/או
הליכים מ שפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטות רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על
המשך תפקוד המשתתף.
המשתתף ,בעלי השליטה בו ,ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון ,אשר ריצוי גזר
הדין בגינה נסתיים במהלך  10השנים האחרונות.

.7

ידוע למשתתף כי היה והצעתו תוכרז כזוכה במכרז יהיה עליו ,בין היתר ,לדאוג להעמיד תוך  21יום מצו תחילת עבודות
מרפאה וטרינרית מאושרת כנדרש ומוכנה לביצוע העבודות (במידה וטרם ברשותו) ולקיים תוך המועד הנ"ל אחר יתר
הדרישות המפורטות בסעיף זה ,במידה ועומדת כבר לרשות המשתתף מרפאה וטרינרית כאמור ,יהא על המשתתף
להעמיד תוך  10ימים מצו תחילת עבודות ,את המרפאה כשהיא מוכנה לביצוע העבודות עם סט כלים ציוד ומכשור רפואי
תקין כמפורט בהסכם ,כוח אדם מתאים בכמות מספקת בעל ההסמכות הנדרשות ורישיונות בתוקף ,כלים תקינים לרבות
כלי רכב לצורך מתן השירותים ,יישומון ,וכן לדאוג לתחזוקת המרפאה מערכותיה והפעלתן על חשבונו הוא לצורך מתן
השירותים ,לרבות ביצוע תיקונים במידת הצורך לשם מתן השירותים במרפאה ו/או בכלים ו/או בציוד ו/או במכשור
רפואי הנדרשים לשם מתן השירותים.

.8

ידוע למשתתף שאם לא תתקיים התחייבותנו זו  ,כולה או מקצתה ,תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה
והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז  ,בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק ,
לחלט את הערבות הבנקאית  ,כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק ,להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה
ולחייב אותנו בכל העלויות וההצעות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
העירייה עקב הפרת התחייבות זו.

____________________
______________
__________
חתימת וחותמת המשתתף
חתימת מורשה
תאריך
----------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור עו"ד
.1

.2

אני הח"מ  __________________,עו"ד ) מ.ר (_________,מרחוב_______ ,______,מאשר/ת בזאת ,כי
_________________ ת.ז ___________ ___ .הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או
מנהל התאגיד של המשתתף במכרז ו כי הינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד ______________
*
ח.פ._______________ .
אני הח"מ  __________________,עו"ד)מ.ר (_________ .מרחוב ___________ ,________,מאשר/ת
בזאת כי ביום  _________,הופיע/ה לפני מר/גב___________'המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי
ת.ז מס ' ______________,אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני ,לאחר שהזהרתי אותו/ה ,כי
עליו/ה להצהיר את האמת,וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  ,אם לא יעשה/תעשה כן.

_________________

חתימת עורך דין  +חותמת
* סעיף  1לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד
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מכרז פומבי 3/18
שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם

נספח ב'4/

תאריך________ :
לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרת משתתף

מקומי1

על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

□

ליחיד – הנני תושב העיר עכו או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסקי אלה ארנונה
לעירייה ולפחות  30%מעובדי (ככל שיש לי כאלה) הינם תושבי העיר.

□

לתאגיד  -משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ולפחות 30%
מעובדי הינם תושבי העיר.

לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:

□

ליחיד –

א .שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר (ככל שמועסקים עובדים)

□ לתאגיד – א .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.
__________________
שם המשתתף

____________________
חותמת וחתימה

____________________________________________________________________
אישור רואה חשבון
אני משמש כרואה החשבון של _________________________________ (להלן" :המשתתף").
לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף .אחריותי
היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אני סבור
שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.

תאריך______________ :

חתימה______________ :
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מכרז פומבי 3/18
שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם

נספח ב'5/
תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,32עכו
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _________________________ ת.ז/ח.פ( _____________ .להלן" :המשתתף") אנו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 23,000במילים  :עשרים ושלוש אלף ש"ח)
וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז פומבי  3/18למתן שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם
ולהבטחת מילוי תנאי ודרישות מסמכי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור
ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש ספטמבר  2018לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום
הערבות ,תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית
או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  1.2.19ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  1.2.19לא תענה.
לאחר יום  1.2.19ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

__________________
בנק
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הסכם שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם

מסמך ג'

שנערך ונחתם בעכו ביום ______

בין:

עיריית עכו
מרחוב ויצמן  35עכו
טל' ,04-9956132 :פקס'04-9956172 :
(להלן" :העירייה")

לבין:

____________________________________
____________________________________
טל' ______________ :פקס'______________ :
(להלן" :הוטרינר")

הואיל:

והעירייה זקוקה לשירותי לכידת חתולים ועיקורם/סירוסם;

והואיל:

והוטרינר הצהיר כי הינו וטרינר בעל רישיון בתוקף מכוח חוק הרופאים הוטרינריים,
תשנ"א 1991-והינו בעל ניסיון ומיומנות בעיקור/סירוס חתולים והוא מכיר את הוראות הדין
הרלוונטיות למתן השירותים;

והואיל:

והואיל וביום  10/10/2018פרסמה העירייה מכרז פומבי מס'  3/ 2018בו הזמינה קבלת
הצעות לביצוע השירותים _(להלן "המכרז" או "ההליך")

והואיל:

והטרינר מצהיר ,כי הינו בעל האמצעים ,כוח האדם ,היכולת הידע והכישורים לביצוע
העבודה;

והואיל

וביום _________ המליצה ועדת המכרזים של עיריית עכו להכריז על הצעת הוטרינר
כהצעה הזוכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו וביום
________ אישר ראש עיריית עכו את המלצת ועדת המכרזים להתקשר עם הוטרינר

והואיל:

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע להענקת
השירותים בהסכם זה;

מצד אחד

מצד שני

לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
א.

מבוא ,נספחים ופרשנות

1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו.

2

כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד.
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3

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות
הסכם זה.
גילה הוטרינר סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב ,לעירייה לקבלת הוראות
פעולה.

4

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
החתולים שילכדו על ידי הוטרינר בהתאם להוראות הסכם זה.
"החתולים":
מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
"המדד":
לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
כמדד בסיס ישמש מדד ספטמבר  2018וכמדד הקובע – המדד הידוע בעת
ביצוע התשלום.
הוטרינר העירוני ,מר איתן קליגלר או כל אדם אחר עליו הודיעה העירייה
"נציג העירייה":
לוטרינר כנציגה בהודעה בכתב.
עיריית עכו.
"העירייה":
המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו ,עובדיו ושליחיו המוסמכים.
"הוטרינר":
שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם הכול כמפורט בהסכם זה.
"השירותים":
השירותים כוללים אספקת כל הציוד ,הכלים והחומרים הדרושים לשם מתן
השירותים הנדרשים במפרט המיוחד.
מרפאה וטרינרית בה ניתן לבצע ניתוח כירורגי לחתולים לשם
"מרפאה":
עיקורם/סירוסם ,אשר לה כל ההיתרים והרשיונות הנדרשים על פי כל דין
לרבות על פי דרישות משרד החקלאות לצורך הכרתה כמרפאת עיקורים
לחתולי רחוב ,המתאימה מבחינת גודלה ,שטחה וצפיפותה להחזקת
החתולים שילכדו על ידי הוטרינר.
התנאים הכלליים של מכרז פומבי  3/18למתן השירותים.
"תנאי ההליך":
תקופת ההתקשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק ז' להלן.
"תקופת התקשרות":

ב.

מטרת ההסכם

5

 5.1העירייה מזמינה בזאת מהוטרינר והוטרינר מתחייב בזאת לספק לעירייה את השירותים בהתאם
לתנאי ההליך ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.
 5.2הוטרינר מתחייב לבצע את השירותים כנדרש בהסכם זה .על אף האמור ,העירייה איננה מתחייבת
להזמין שירותים בכמות מינימום או מקסימום כלשהי.
בנוסף ,ומבלי לגרוע מהתחייבויות הווטרינר על פי הסכם זה ,העירייה תהא רשאית מעת לעת ועל פי
צורך להזמין מהווטרינר את השירותים בבחינת כמות נוספת של עיקורים/סירוסים ,בדרך של
הזמנת עבודה בכתב על ידי מורשי החתימה של העירייה (להלן" :הזמנת העבודה") ,ובלבד והיקף
ההתקשרות השנתי על פי הסכם זה לא יחרוג מהתקציב השנתי הרלבנטי לביצוע השירותים.
השירותים כוללים:
 6.1לכידת החתולים באזורים מוגדרים מראש בשטח שיפוט עיריית עכו ,אשר יקבעו על ידי נציג
העירייה ותחומם יוגדר בכתב בצו תחילת עבודות בהספק (ובכמות) שלא יפחתו מ  1,700חתולים
כהגדרתם בחוזה זה עד לסוף מרץ  ,2019ובכמות שלא תפחת מ 2,160 -חתולים במצטבר
כהגדרתם בחוזה ל 12חודשים (מתחילת ביצוע מתן השירותים ועד לתום תקופת ההתקשרות
הראשונית) ,ובהספקים שלא יפחתו מ 1,700-חתולים כהגדרתם בחוזה זה עד לסוף מרץ  2019ו-
 2,700חתולים במצטבר כהגדרתם בחוזה זה מתחילת ההתקשרות ועד סוף שנת ( 2019במידה
וההתקשרות תוארך).
 6.2סירוס/עיקור חיסון ,אשפוז ושחרור לא פחות מ 1,700 -חתולים כהגדרתם בחוזה זה עד לסוף
מרץ  2019ו 2,700-חתולים במצטבר כהגדרתם בחוזה זה מתחילת ההתקשרות ועד סוף שנת 2019
(במידה וההתקשרות תוארך) ,כמפורט להלן ,ותוך המועדים האמורים לעיל ,על פי העניין ,ולכל
הפחות  2,160חתולים במצטבר כהגדרתם בחוזה מתחילת ביצוע מתן השירותים ועד לתום תקופת
ההתקשרות הראשונית.
 6.3יובהר כי התחייבויות הוטרינר לביצוע השירותים בהספק (גם כמות) של לא פחות מ 1,700-חתולים
עד לסוף מרץ  2019ובכמות שלא תפחת מ 2160-חתולים במצטבר כהגדרתם בחוזה זה ל 12חודשים
הנן תנאים עיקריים להסכם.

6
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6.4
6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

ככל והעירייה תבחר לממש את תקופת האופציה של שנת  2020ו/או שנת  ,2021ההספק המינימלי
למתן השירותים בתקופות האופציה הללו יימסר לו עם מסירת ההודעה על מימוש אופציית
הארכת ההתקשרות והספק זה שיימסר לו כאמור יחייב את הוטרינר.
יובהר כי התחייבות הווטרינר להיקף מינימלי של ביצוע השירותים בשנים  2020ו( 2021-מבחינת
הספק של ביצוע עיקורים/סירוסים וחיסונים) עלולה להשתנות (לעלות או לרדת) באופן משמעותי.
עוד מובהר כי ההספקים הנקובים הנ"ל הן התחייבויות של הוטרינר בלבד והעירייה איננה
מתחייבת להזמין שירותים בכמות מינימום או מקסימום כלשהי והיא תהא רשאית להמשיך
ולבצע במקביל את השירותים ,כולם או חלקם ,באמצעות עובדיה ,ובמידה והעירייה תיווכח כי
הקבלן אינו צפוי לעמוד ביעדים הכמותיים הנ"ל הנוגעים למועדים האמורים לעיל ,אף להיעזר
במקביל בקבלת שירותים מנותן שירותים נוסף ,בכפוף לכל דין .יובהר כי אין באמור ,כדי לגרוע
מזכות העירייה לפנות לקבלן אחר במידה ויימצא כי הווטרינר מפר את החוזה.
 6.5.1הלכידה תתבצע לחתולי רחוב ,נעדרי סימון ,אשר אוזנם אינה קטומה בהתאם לחוקי העזר
העירוניים וחוקי ודיני המדינה ותקנותיה ובאזורים שנמסרו מראש לוטרינר על ידי נציג
העירייה.
 6.5.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן  6.1.1לעיל ,הווטרינר מתחייב להפעיל עובדים
מיומנים ללכידת החתולים ,לטיפול בהם ולפעול בהתאם להנחיות הממונה לפי חוק צער
בעלי חיים.
חתול שנלכד כאשר הינו מסומן ו/או אשר אוזנו קטומה לא יכלל במניין החתולים בגינם
יהא זכאי הוטרינר לתשלום מהעירייה.
 6.5.3הלכידה תתבצע באמצעות מלכודות שיאושרו על ידי נציג העירייה.
העברת החתולים שנלכדו על ידי הווטרינר למרפאה .העברת החתולים למרפאה תעשה בסמוך ככל
הניתן למועד לכידתם ולא יאוחר מ 6 -שעות ממועד הלכידה ,בכלובים המתאימים לשינוע
החתולים ,תוך דאגה לנוחיותם ומצבם הפיזי.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לא יוחזק יותר מחתול אחד או שני גורים בכלוב.
סירוס/עיקור החתולים ככל שאין אינדיקציה חיצונית המעידה בבירור כי החתול עבר כבר הליך
של סירוס/עיקור .במהלך הניתוח יקטום הוטרינר את קצה אוזנו השמאלית של החתול כסימן
זיהוי מוכר וידוע לחתול מסורס/מעוקר.
חתול אשר הגיע למרפאה והתגלה במהלך בדיקתו כי עבר כבר הליך סירוס/עיקור יוחזר על ידי
הוטרינר למקום לכידתו ,בסמוך ככל הניתן למועד לכידתו.
חיסונים כנגד מחלת הכלבת לכל חתול שיעבור סירוס /עיקור על ידי הוטרינר .החיסונים יסופקו על
ידי העירייה מעת לעת.
החזקת החתולים במרפאה לתקופת השגחה של  24-48שעות לפחות ממועד ניתוח הסירוס/עיקור,
תוך אספקת כל התנאים הנדרשים לשם החזקתם שם ,לרבות אספקת מים ,מזון וטיפולים
הכרחיים .החתולים יוחזקו בכלובים מתאימים ,לא יותר מחתול אחד או לחלופין שני גורים
בכלוב.
החזרת החתולים מהמרפאה למקום לכידתם.
ניו ד החתולים והשבתם למקום לכידתם יעשה בכלובים המתאימים לשינוע החתולים ,תוך דאגה
לנוחיותם ומצבם הפיזי.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לא יוחזק יותר מחתול אחד או שני גורים בכלוב.

.6.6

משלוח דיווח מלא בזמן אמת לשירות הווטרינרי של עיריית עכו באמצעות אפליקציה (יישומון)
כשהוא כולל את המידע והפרטים המפורטים להלן :לכידת החתול ,איסופו למרפאה ,ניתוחו
והחזרתו לשטח )שחרורו(,צילומים  ,כל פרט נוסף בקשר לפעילות העיקור/סירוס .יוחלט מראש
על ידי הווטרינר ונציג העירייה על היישומון הספציפי שבו יעשה שימוש לצורך האמור בסעיף זה.

.6.7

רישום מדויק לעניין כל חתול שנאסף ,פרטיו המזהים ,המיקום ממנו נלקח ודיווח על גבי קובץ
אקסל בפורמט המצורף למסמך זה.

ג.

אופן מתן השירותים

7

 7.1אופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג העירייה והוטרינר מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.
 7.2על הוטרינר לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.
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8

הוטרינר מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים ,לתדרך ,ליידע ולהנחות
את עובדיו ושלוחיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין הרלוונטי
למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה.

ד.

עובדי ושלוחי הוטרינר

9

מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הוטרינר לבין העירייה יחסי עובד-
מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הוטרינר בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום התחייבויות הוטרינר
לפי הסכם זה ,יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הוטרינר בלבד.

10

הוטרינר מתחייב לשלם לכל עובדיו שכר העומד בהוראות חוקי המגן השונים לרבות חוק שכר מינימום,
התשמ"ז –  1987וכל הסכם קיבוצי החל על העסקתם.

11

הוטרינר ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה ,לרבות
תשלומי מע"מ ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות וביטוחים.

12

כל הפועלים המועסקים על ידי הוטרינר בביצוע השירותים ,בין בשכר ובין כקבלני משנה ,יהיו בעלי
ניסיון ידע והיתרים הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

13

נציג העירייה יהיה רשאי לדרוש מהוטרינר להפסיק את עבודתו של אחד העובדים לפי שיקול דעתו וללא
כל נימוק נוסף ,והוטרינר יהיה חייב להחליפו ולהעמיד באתר אדם אחר בעל כישורים מתאימים תוך 4
ימים.

14

הוטרינר מתחייב לצייד את עובדיו בכל האישורים הנדרשים לשם קיום הוראות הסכם זה.

ה.

כלי עבודה ,ציוד מכני וחומרים

 . 15.1הוטרינר מתחייב להעמיד את כל הכלים ,המכשירים ,החומרים והציוד (להלן יקרא כל הנ"ל" :הציוד
והחומרים") הנדרשים לשם ביצוע השירותים ואלו יוחזקו במצב תקין וסדיר .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,הוטרינר מתחייב כי מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין ושבמרפאה יהיו:
חדר בדיקה/ניתוח -ציוד :כיור וברז עם מים חמים/קרים ,שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי .שולחן
ניתוחים בעל גובה מתכוונן (במידה וחדר הבדיקה והניתוח משולבים ,מספיק שולחן אחד) ,עזרי
בדיקה כגון סטטוסקופ ,מדחום ופנס או מנורת בדיקה ,משקל ,ציוד ואביזרים לדיגום דם ,מכונת
גילוח חשמלית ,מקרר ,מנורת ניתוח ותאורת חירום ,מקור חמצן ואמצעים להזרמת חמצן לבעל
החיים ולהנשמה במקרה של אפנאה (לפחות אמבו) ,ציוד להרדמת בעלי חיים ,ציוד ניטור בזמן
הרדמה והתאוששות )מוניטור לב ו/או פולס אוקסימטר ,סטטוסקופ וושט -יחשב כציוד מינימאלי
לניטור) .כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס ,אוטוקלב ואמצעים לחימום בעל
החיים בעת הניתוח
 15.2ביצוע השירותים מותנה בקבלת אישור הווטרינר העירוני כי על פי התרשמותו לאחר ביקור במרפאה,
המרפאה נמצאה מתאימה וכשירה על פי דין לצורך ביצוע עיקורים וסירוסים של חתולים.
ו.

התמורה

 .16תמורת קיום כל התחייבויותיו של הוטרינר על פי הסכם זה ,יהא הוטרינר זכאי לתשלום כמפורט בכתב
ההצעה .מובהר כי בהיעדר דיווחים בכתב בזמן אמת לנציג העירייה על איסוף החתול למרפאה (לאחר
לכידתו) ועל ניתוחו ,העירייה תהא רשאית לא לשלם תמורה בעד ביצוע השירותים הנטען בחתול
המדובר ,אף אם החתול המדובר נרשם בדיווח קובץ האקסל.
 .17התמורה הקבועה בסעיף  16לעיל תהא צמודה למדד בהתאם לעדכונים שיבוצעו כדלקמן:
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אחת לשישה חודשים יבוצע עדכון של הצמדת התמורה למדד .עדכון ראשון יערך בחלוף  180יום
מתחילת ההתקשרות.
עלה המדד ,בטרם חלוף שישה חודשים ממועד העדכון האחרון ,מעל  5%משעורו במועד העדכון האחרון,
יבוצע עדכון במועד זה ומועדי העדכונים הבאים יתוקנו לפי מועד עדכון זה.
כל עדכון מדד יחול על החשבונות שיוגשו ממועד העדכון ואילך.
 18.1 .18אחת לחודש ,עד ל  10 -בכל חודש גריגוריאני ,יגיש הוטרינר לנציג העירייה חשבון מפורט בשני
העתקים בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף לעירייה.
 18.1החשבון ,כפי שאושר על ידי נציג העירייה ,ישולם תוך  45יום מתום החודש בו הוגש ,כאמור ,וזאת
בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

ז.

.19

לכל תשלום שיש לשלם לוטרינר לפי חוזה זה יתוסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף במועד התשלום.

.20

כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

.21

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לוטרינר ומועדיהם.

.22

התמורה הקבועה בסעיף  16לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין
קיום כל התחייבות מהתחייבויות הוטרינר לפי הסכם זה.

.23

על אף האמור לעיל ,היות והתקשרות זו ממומנת כולה ( )100%על ידי המשרד מוסכם כי מועד
התשלום הקבוע בס"ק  2ידחה עד תום  10ימי עסקים מיום קבלת המימון מהמשרד ובלבד
שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ 150-ימים מהיום שבו הומצא החשבון לעירייה ,אף אם לא
נתקבל המימון מהמשרד הממשלתי הרלבנטי.
תקופת ההתקשרות

 .24הסכם זה בתוקף מיום ________ ולמשך תקופה של  12חודשים.
 25.1 .25העירייה תהא רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך ההתקשרות לתקופות
נוספות ,ובלבד שאורך כל ההתקשרות ,לאחר הארכתו של הסכם זה ,לא יעלה על ארבע שנים
ובתנאי שהודיעה לוטרינר על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש בטרם תום תקופת
ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך.
 25.1הודיעה העירייה לוטרינר על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת ,ימציא הוטרינר לעירייה ,תוך 14
יום ממועד הודעת העירייה ,הארכה של אישור הביטוחים וכתב הערבות שתוקפה עד לשלושה
חודשים לאחר תום תקופת ההארכה הנקובה בהודעת העירייה ,שאם לא כן תהא העירייה זכאית
להגיש הערבות הקיימת בידיה לגבייה.
.26

ח.

על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את ההתקשרות
לפי הסכם זה ,כולה או חלקה ,בהודעה מראש של  30יום לוטרינר ,ולוטרינר לא תהיינה כל טענות
ו/או תביעות כספיות או אחרות ,בגין ההפסקה האמורה ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין
השירותים שבוצעו על ידו בפועל ,אם בוצעו ,עד למועד סיום ההתקשרות ,כאמור.
איסור הסבת ההסכם
.27

הוטרינר אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו,
או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה.

.28

העברת  25%מהשליטה בוטרינר ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה
בחלקים ,תיחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף  26לעיל.
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.29
29.1
29.2
29.3
29.4
ט.

 29.1הוטרינר אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,או למסור לאחר
כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים ,אלא באישור העירייה מראש ובכתב.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לא יאושר וטרינר משנה ,אלא אם יוכח להנחת דעתה של
העירייה כי יש לו צוות עובדים קבוע ,בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת
השירותים נשוא הסכם זה.
הוטרינר ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה ,אם יאושרו ,והתאמתם
לדרישות העירייה ,ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
התמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י הוטרינר לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא
אחריות כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
העסקת עובדים אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.

אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח

אחריות ושיפוי בנזיקין
 .30הוטרינר 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 לעובדי הוטרינר ו/או
לקבלני משנה מטעם הוטרינר ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ו/או למקבלי השירותים ,כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הוטרינר ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל
אובדן ו/או נזק הנובע ו/או בקשר לשירותים.
 .31הוטרינר לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול למרפאה ו/או לציוד מכל סוג ותאור
הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או המשמש לצורך השירותים נשוא ההסכם.
 .32הוטרינר 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 לוטרינר על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל
ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
 .33העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הוטרינר זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה
אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם
באחריותו של הוטרינר כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם
באחריותו של הוטרינר כאמור לעיל.
.34

.35

.36

.37

ביטוח
מבלי לגרוע בתוקף האמור לעיל ,להבטחת אחריותו של הוטרינר כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי
לגרוע מהתחייבותו וחובותיו ,מתחייב הוטרינר 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 האישורים על קיום ביטוחים (נספח
ג' )2המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").
הוטרינר ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי
מבטחי הוטרינר המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור
חתום על ידי מבטחי הוטרינר לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את
העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם .הוטרינר ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת
הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.
ביטוח כלי רכב -הוטרינר יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין
למתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק
לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ-
 .₪ 600,000למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים,
גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
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 עליה אחריות כלשהי
בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הוטרינר על-פי הסכם זה או על פי כל דין.
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הוטרינר לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הוטרינר ו/או
הפועלים מטעמו ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין
אותם נזקים .מובהר ,כי הוטרינר יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת
לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
הוטרינר מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לגרוע בכלליות
האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
הפר הוטרינר את הוראות פוליסות הביטוח ,יהיה הוטרינר אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי
שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
למען הסר ספק ,הוטרינר עצמו אחראי לתשלום דמי הביטוח וכן להשתתפויות עצמיות במקרה נזק.
על הוטרינר לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר
הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידם.

.38

.39
.40
.41
.42

הפרות וסעדים

י.
.43

מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  ,50 47-44 ,29-42 ,28.1 ,26 ,12 ,8 ,7.1 ,6ו ,54-על סעיפיהם הקטנים,
הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של
ההסכם.

.44

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הוטרינר הסתלק מביצוע חוזה זה ,יחשב הדבר כהפרה יסודית
של הסכם זה.

.45

בנוסף לכל האמור לעיל ,מוסכם כי באם ניתנו לוטרינר שלוש התראות בכתב על ליקויים שנתגלו
במתן השירותים ואלה לא תוקנו ,יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

.46

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה ,תזכה כל
אחת מן ההפרות המפורטות בסעיפים  43-45לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש
בסך ( ₪ 1,000אלף ש"ח) ,כשהם צמודים למדד.

.47

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה
בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם
זה:
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטרינר ,כולם או
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14ימים ממועד ביצועם.
ניתנה כנגדו התראה על פשיטת רגל ,או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הוטרינר ,כולם או חלקם ,או
נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון ,או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק ,או ניתן נגדו צו פירוק או
שהוא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או
פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט – .1999
כשיש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הוטרינר או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,
מענק או טובת הנאה בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
התברר כי הצהרה כלשהי של הוטרינר שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או
שהוטרינר לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עימה.

47.1
47.2

47.3
47.4

 48.1 .48מוסכם בזאת כי איחור בתשלום שיש לשלם לוטרינר ,ואשר לא יעלה על  30יום לא יהווה
הפרה של הסכם זה והוטרינר לא יהא זכאית לכל סעד או תרופה ,כספיים או אחרים ,בגין איחור
כאמור.
 48.1איחור העולה על  30יום יזכה את הוטרינר בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה
וריבית ,תשכ"א –  ,1961החל מיום האיחור ה 31-ועד התשלום בפועל והפרשים אלה יהוו פיצוי
מוסכם ,גמור ,סופי ומושלם בגין כל נזקי הוטרינר כתוצאה מאיחור כאמור.
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.49

העירייה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לוטרינר כל סכום המגיע לה מהוטרינר ,בין על פי חוזה זה
ובין מכל עילה אחרת שהיא.

יא .ערבויות
 .50להבטחת עמידת הוטרינר בכל התחייבויותיו לפי ומכוח הסכם זה מצורפת להסכם זה ערבות ביצוע
בסך ( ₪ 23,000עשרים ושלוש אלף ש"ח) שתוקפה  3חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות
הראשונית.
הערבות מצורפת כנספח ג' 1להסכם זה.
 .51הודיעה העירייה לוטרינר על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  24.1לעיל ימציא הוטרינר
לעירייה ,תוך  14יום ממועד קבלת הודעת ההארכה ,ערבות שתוקפה שלושה חודשים מגמר תקופת
ההארכה ,שאם לא כן תהא העירייה רשאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגביה.
שונות

יב.

 .52העירייה מצהירה כי:
 52.1בהסכם זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין.
 52.2ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר בסעיף תקציבי
.1714200580
 .53מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו
וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות,
בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 54.1 .54כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב
ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה .הוטרינר יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא
נעשה בדרך האמורה.
 54.2ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא יחשב הויתור כויתור על כל
הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה .כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד
הצדדים לא יהא בר תוקף ,אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
.55

הוטרינר לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי
דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

.56

כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כאמור
במבוא להסכם זה וכל מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום  4ימי
עסקים מתאריך המשלוח ואם נשלח במסירה אישית – ביום קבלתו על ידי נציג העירייה.

.57

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות
הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________
העירייה

_______________
הוטרינר
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הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי היועמ"ש לעירייה.
להתקשרות קדם מכרז פומבי כדין.
ההסכם מבטיח את זכויות העירייה.
ההסכם עומד בדרישות הדין.
תאריך

__________________
חתימה
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תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו

נספח ג'1

א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _______________ ת.ז/ח.פ( _____________ .להלן" :הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך של ( ₪ 23,000במילים :עשרים ושלוש אלף ש"ח) וזאת בקשר לקיום כלל התחייבויותינו על פי
מכרז פומבי ;3/18
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור
ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש ספטמבר  2019לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום
הערבות ,תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או
בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ____________ לא תענה.
לאחר יום _____________ ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

__________________
בנק
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נספח ג'2/
נספח ביטוחי
לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  35עכו
(להלן" :העירייה" ו/או "המזמין")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ______________ (להלן" :הוטרינר" ו/או "נותן השירות") בגין ו/או בקשר עם שירותי לכידת
חתולים ועיקורם ו/או סירוסם ו/או אשפוז ו/או שחרור ו/או מתן שירותים נלווים עבור העירייה כמפורט בהסכם מיום
_________ (להלן" :השירותים")
אנו הח"מ_________________ עירייה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו לנותן השירות פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של נותן השירות ,כמפורט
להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית כלפי
הציבור ("ביטוח צד שלישי")
פוליסה מספר ___________

לכיסוי אחריות על פי דין של נותן השירות ו/או עובדיו ואחריותו בגין מי מטעמו ,בגין אבדן ו/או
נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ,לעובדיו ולמי מטעמו ,בגין ו/או
בקשר עם ביצוע השירותים.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של נותן השירות
ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .2הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.
 .3כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי המזמין בהתאם לסעיף  328לחוק
המל"ל.
 .4כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי
הרכב וכן לנזקי גוף שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה עד סך של .₪ 600,000

ב .ביטוח חבות מעבידים
פוליסה מספר ___________

לכיסוי אחריות נותן השירות על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין
תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 6,000,000למקרה ו ₪ 20,000,000 -ולתקופת הביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקים
בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נותן השירות בקשר עם ביצוע השירותים.

ג .ביטוח אחריות מקצועית
פוליסה מספר __________

לכיסוי אחריות ע ל פי דין של נותן השירות ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר שייגרמו
לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו ,בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה
המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים כולל עיכוב ושיהוי עקב
מקרה ביטוח.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:
(א) אי יושר עובדים( ,ב) חריגה בתום לב מסמכות (ג) אבדן מסמכים ומידע.
 .2הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .3הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של
נותן השירות ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 . 4תאריך רטרואקטיבי אינו מאוחר ממועד התחלת מתן שירותים מקצועיים למזמין.

.2

תקופת הביטוח היא החל מ _____________________ -ועד______________________________(כולל).

.3

בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה – נותן השירות ו/או המזמין בהתאם להרחבות השיפוי בסעיפים 1א1,ב1ג לעיל.
"המזמין" לעניין אישור זה :עיריית עכו ו/או חברות בת ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל.
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.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ו/או עובדיו ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת נותן השירות ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שנמסור
לנותן השירות ולמזמין הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת
הביטוח.
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ככול וקיים..

.5

נותן השירות לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

.6

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי
המזמין ,ולגבי המזמין הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיו מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –
 ,1981ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

.7

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים
המפורטים באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.
________________
תאריך

________________
שמות החותמים

________________
חתימת חברת הביטוח

פרטי סוכן הביטוח :שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________
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