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 עיריית מעלות  תרשיחא
 

סירוס חתולי וביצוע עבודות לכידה, הובלה, עיקור  -  1/2021מכרז זוטא 
 רחוב

 ("ההליך")להלן: 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 
לכידה, לביצוע עבודות ( מזמינה בזה הצעות "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1

 .("העבודות" )להלן: הובלה, עיקור/ סירוס חתולי רחוב

ל בהתאם והכ ,העבודות כאמור תתבצענה על פי דרישות משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2
 לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.

 
לכידה, הובלה, עיקור עבודות – 1/2021מכרז זוטא יון "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת צ 3

כרזים שבמשרדי גזברות יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המ סירוס חתולי רחוב"ו
תרשיחא, לאחר -, מעלות1העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 

שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום 
 וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. בשמה המלא 

הצעות אשר  .0031:עד לשעה  3/2021/9 ידנית בלבד עד ליום את המסירה יש לבצע במסירה
 מכל טעםמשרדי גזברות העירייה תיבת המכרזים אשר בתשלחנה בדואר ולא תתקבלנה ב

 לא תתקבלנה.  -שעה זו  עדשהוא 
 

סגן , אוהד איתאימר שאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד ל

וכן לכתב בעותק את רכזת המכרזים      ohad@maltar.co.il : , במיילגזבר העירייה

2@maltar.co.il-GIZBAR.  14:00בשעה  3/3/2021שאלות הבהרה יתקבלו עד. 
מקביל גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה ב

 עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
 
 

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 5
( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות "המשתתף"כדין בישראל )להלן: 

 ים המפורטים להלן:התנא בכללהליך 

על המשתתף להיות וטרינר )בעל רישיון ישראלי תקף לוטרינריה( או להעסיק וטרינר  5.1
 מטעמו. יש להציג תעודות.

של שלוש שנים  נשוא ההליךעבודות העל המשתתף להיות בעל ניסיון קודם בביצוע  5.2
 . לפחות

לעיל.  זה אודות ניסיונו כנדרש בס"קמצדדים שלישיים על המשתתף לצרף המלצות 
 הצעה אליה לא תצורפנה המלצות לא תידון.

mailto:ohad@maltar.co.il
mailto:ohad@maltar.co.il
mailto:GIZBAR-2@maltar.co.il
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על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח  5.3
 ' למסמכי הליך זה.אהמצורף כנספח 

 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית  6.1 6

 לא תידון. –אחת 

 רפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד.כל המסמכים המצו 6.2

 
 

 ההצעה .ג
 

 לבד כשהיא לפני מע"מ כדין.ב הצעת הקבלן - 2מסמך א'/העל גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 7

 
סכום . ("הסכום המרבי"כולל מע"מ )להלן:  ש"ח 180 הצעת המשתתף לא תעלה על 8

 וכולל  אחד חתולעיקור או סירוס ל לכידה, הובלה ההצעה כולל ביצוע הליך
תרכיבי כלבת אשר יסופקו ע"י הזוכה. הזוכה יבצע חיסוני כלבת אספקת 

 לחתולים שילכדו ויבוצעו בהם פעולות העיקור / הסירוס.
 

 חתולים. 1,000לבצע את השירות על  הזוכה מתחייב 
9  

 א תידון.ל –הצעה אשר תהא גבוהה מהסכום המרבי 
 
 :על המשתתף למלא את התנאים המפורטים להלן 10

 ירשמו כשהם כוללים מע"מ.  על גבי כתב הכמויות המחירים 9.1

 בהדפסה או בעט.  ואשר ימולא יםעותקשני הצעת המשתתף תוגש ב 9.2
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  11
 ם.ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בה

 

, בחותמתו ובחתימת מורשי הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  11.1 12
 החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 12.2

אחד או יותר מהשותפים המוסמכים ום על מסמכי ההליך היה המשתתף שותפות יחת 12.3
מלא ויצרף/פו את חותמת השותפות. לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמו/ם ה

המשתתף יצרף להצעתו אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד מהם 
 בשותפות.

( יחתמו מורשי ""התאגידהיה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  12.4
 בצירוף חותמת התאגיד.  ימה בשם התאגיד על כל מסמכי ההליךהחת

עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח  המשתתף יצרף הצהרה של
המופיע בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד. כמו 
כן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות בחברה או השותפים 

 באגודה.

 דרש שם.על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנ 12.5

 

ו/או מחיקה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 13
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין הליךשיעשו במסמכי ההערה ו/או הסתייגות 

לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 
 צעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. את הה

 
 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  13.1 14

בהתאם לאמור ביצוע העבודות הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 14.2
 .במסמכי ההליך
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העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  15

עה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי ההצ
 המשתתפים בהליך.

 
בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף  16

 גם את המסמכים המפורטים להלן:  לצרף להצעתו 
עסקאות גופים ציבוריים,   אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק 15.1

 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 16.2
 .לעיל 5.1ף המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי 16.3
 לעיל. 11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –שותפות תתף שהינו למש 16.4

ישת סעיף כדראישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין  -תאגיד למשתתף שהינו  16.5
 לעיל.  11.4

 
תחולנה על  בהליךכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  17

 המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
 
יום מהמועד  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  18

 ון להגשת ההצעות בהליך זה.האחר
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 17.1 19

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת  19.2
 העירייה זכות מזכויותיה לפי סעיף זה.

 

ית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות העירייה רשא 20
ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי 

 המשתתפים בהליך.

 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 21
  במסמכי ההליך.
 עתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.משתתף שהצ
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 הזוכהמחויבויות  .ה
 

 .15.12.2021עד על הזוכה יהא לסיים העבודות  21.1 22
 הזוכה יבצע את העבודות בהתאם לדרישות משרד החקלאות. 221.

ישא בכל העלויות יהקבלן יבצע את העבודה באמצעות כלים מתאימים בבעלותו ו 21.3
 ועובדים. , הובלהות עלויות ציוד, מכשיריםהנלוות לביצוע העבודה, לרב

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל מ  21.4
 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

 
 
 
 
 

 ________________     ___________________ 
 איתאיאוהד                                            ד"ר ריאד בשארה

 גזבר העירייה סגן                                                         וטרינר העירייה         
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  2מסמך א'
 משתתףהצעת ה

 
 
 יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ

 בזה כדלקמן:
 
( "המזמין"רשיחא )להלן: ת-של עיריית מעלות 1/2021מכרז זוטא בעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

: )להלן  ("עבודות"ה)להלן:  סירוס חתולי רחוב / לכידה, הבלה, עיקור לביצוע עבודות 
והמזמין יבחר להתקשר בהסכם במידה  –את תוכנם ואנו מתחייבים  ו(, הבנ""מסמכי ההצעה

י שהועברו לווטרינרים משרד החקלאות כפלבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות  – עמנו
 המורשים בביצוע העבודות.

 

וכן את  אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2
 המסמכים שלהלן:

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   2.1
 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו

 ל שם המשתתף.אישור על ניכוי במקור, ע 2.2

 למסמך ההזמנה להציע הצעות.  5.1תעודת וטרינר כדרישת סעיף  2.3

למסמך ההזמנה להציע הצעת  5.2ף מלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעיה 2.4
 מחיר.

למסמך ההזמנה להציע  11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –שותפות משתתף שהינו ל 2.5
 הצעות.

כדרישת סעיף  אגיד הרשום בישראל כדיןאישור על היותו ת -תאגיד למשתתף שהינו  2.6
 למסמך ההזמנה להציע הצעת מחיר. 11.4

 

ההסברים אשר המזמין ומכל יתר הגורמים את כל  פני הגשת הצעתנו זו קיבלנו מנציגיל 3
 לקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זו.ו ביקשנו לדעת

 

מע"מ להלן: "הסכום כולל ₪  180על נו כמפורט להלן )בסכום שלא יעלה הצעת 4
אספקת חתול וכולל  כלעיקור או סירוס ל לכידה, ביצוע הליך תהמרבי"( כולל

אני . על ידי באם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה בהליךתרכיבי כלבת אשר יסופקו 
בצע חיסוני כלבת לחתולים שילכדו מתחייב, כחלק מביצוע השירותים, ל

 ויבוצעו בהם פעולות העיקור / הסירוס.
 

 חתולי רחוב 1,000י מתחייב לבצע את השירות הנ"ל עבור אנ
 

 א תידון.ל –הצעה אשר תהא גבוהה מהסכום המרבי ידוע לי כי 
 

 .הצעתנו כמפורט להלן כוללת את ביצוע השירותים לרבות עלות חיסון כנדרש 5
 

 :)עבור חתול בודד( להלן הצעתי לביצוע השירותים במחירים בש"ח, כולל מע"מ 6
 

 כולל מע"מ(.₪  180)סך שלא יעלה על __ ₪ _________ 
לרבות רכישת החיסונים כנדרש על פי  כל חתול,הסך כאמור לעיל כולל את כל עלויות השירותים, ל

 הנחיות המשרד הממשלתי ועל פי כל דין.
 

קופה של ועד לת ממועד הגשתה לעירייה ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 7
, וכי לא נוכל לבטלה, זה הליךלהצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון הם מים( יושלוש) 30

 לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו.
כאילו היינו חתומים על  -יחד עם כל מסמכיה  -מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו 

יל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתח
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מבלי שייחתם כלל הסכם  -לבצע את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמין 
תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו היתה הסכם חתום ונפעל  -בינינו לבין המזמין 

 בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.
נזקים והוצאות  בגיןימים את המזמין,  7בותנו זו, נפצה תוך אם נפר ו/או לא נקיים התחיי

מסכום הצעתנו זו, כפיצויים קבועים ומוערכים  10% -שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל
 מראש. 

 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 8

אישור ביטוחים  בהליך נומקבלת ההודעה על זכיית םימי 7תוך להפקיד בידי המזמין  8.1
 , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית.ביר העירייהשתעבנוסח 

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  9
 
 

 ________תאריך:__________________________חתימת הקבלן וחותמתו: _________

 ___________________________________________שם הקבלן : _______________

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 ___________________מס' טלפון של הקבלן : ____________________מס' פקס: ____

 __________________________________________מספר עוסק מורשה : _________

 ______________סווג כספי: ____________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 
 

 אישור עו"ד

מאשר בזה כי  התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ  _________

 ______________ __ -ו ________________ ת.ז. ___________של __________ם /חתימתו

מסמכי על פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני. מו/חתםהנ"ל , וכי התאגיד

 

 
               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 להצעת המשתתף 'אנספח 
 

 הז בנספח המיותרות שרויותהאפ חיקתמ על להקפיד נא
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 , מעלות תרשיחא1בן גוריון 
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 
 
 עיפים הבאים:הביאה לידיעתי את הוראות הס תרשיחא-ת מעלותהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122יף סע 1.1
"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 

הורה, בן או בת,  ן זוג,ב -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 
 אח או אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור 12כלל  1.2
 ברשויות  המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה,  
יטה בו בר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שלח -"חבר מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
רייה ובשום וגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיז-עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה יש / אין  2.1
 ואף לא סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את חלק העולה על 

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 וג, שותף או סוכן העובד ברשות.ז –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 סרתי הצהרה לא נכונה.כאמור לעיל, או אם מ

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4

 אמת.
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
להתיר מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 הסכם לביצוע עבודות לכידה, הובלה, עיקור/סירוס חתולי רחוב

 
 2021 _______ שנתשנערך ונחתם ביום ___________לחודש ____

 
 עיריית מעלות תרשיחא  :                 בין

 להלן: "העירייה"  
  

 
 צד אחדמ                                                                                                           

 
 __________________________       לבין:

                                                
 להלן: "הקבלן"                       

 
                                                  

 
 צד שנימ                                                                                                             

 
לביצוע עבודות לכידה, הובלה, עיקור  1/2021במכרז זוטא  והקבלן הזוכההואיל:  

 וסירוס חתולי רחוב;
 

והקבלן הינו הינו בעל ניסיון במתן שירותי לכידה, הובלה, עיקור/סירוס  והואיל:
 חתולי רחוב;

 
 ועיריית מעלות תרשיחא מעוניינת כי הקבלן יספק לה שירותי לכידה, הובלה,  והואיל:
הישוב, במטרה לווסת את רוס חתולי רחוב המצויים ברחבי  עיקור/סי           

 חתולי הרחוב באופן יעיל והומאני כפי שיפורט בהסכם זה:אוכלוסיית 
 

והקבלן הסכים לקבל על עצמו מתן השירות נשוא הסכם זה בהתאם והואיל: 
 להוראותיו: 

 
 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  

 המבוא והנספחים
 

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראם כאחד   א..   1
 עם ההסכם.

 
ב. רשימת הנספחים המצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הינו, כאמור בס"ק א'       

 לעיל היא כדלקמן:
 

 הצעת המשתתף –נספח א'           
רינרית כמקום מאושר לביצוע תנאים הדרושים להכרה במרפאה וטה -נספח ב'            

 עיקורים וסירוסים.
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 הגדרות
 
 .  בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המוגדרת לצידם:2
 

 עיריית מעלות תרשיחא;: "העירייה"       
 

וטרינר העירייה ו/או מי מטעמו שיוסמן על ידו לעניין הסכם : "נציג העירייה" 
 זה או חלקו;

        
לרבות רופא וטרינר, לרבות מי  מטעמו שהוסמך על ידו, באישור נציג   קבלן":"ה     

 העירייה 
 מראש ובכתב, לעניין הסכם זה או חלקי;                       

 
 חודשים; 4חתול רחוב שאין לו בעלים, זכר או נקבה, אשר גילו מעל  :   "חתול" 

 
בוע חתול רחוב אחד או יותר, אדם אשר באופן קבוע מאכיל באופן ק "איש הקשר"

פרטיו יועברו על ידי נציג העירייה לקבלן או אדם אחר אשר קבע ש
 נציג העירייה;

 
 מרפאתו של הקבלן, או מקום אחר עליו יורה נציג העירייה; :  "האתר"

 
: תחום מוגדר המסמן על גבי מפת הישוב עיריית מעלות תרשיחא "טריטוריה"

 כנספח ג'.
 

מכלול השירותים אותם נדרש הקבלן לספק למתן שירותים   ת":"העבודה/העבודו
 נשוא הסכם זה.

 
פעולת כריתת הרחם והשחלות בחתולה נקבה או כל פעולה בעלת  :   "עיקור"

תאושר על ידי נציג העירייה ותבוצע ע"י רופא , אשר אופי דומה
 וטרינר כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים.

 
שכים בחתול זכר או כל פעולה בעלת אופי זהה אשר כריתת זוג הא    "סירוס"

תאושר על ידי נציג העירייה ותבוצע ע"י הרופא וטרינר כהגדרתו בתור 
 הרופאים הווטרינרים

 
הסכם זה לרבות המבוא לו, נספחיו והמסמכים המהווים חלק בלתי   "ההסכם"

 לעיל. 1נפרד הימנו, כמפורט בסעיף 
 

סימון מזהה אחר שיעשה בחתול, עליו יורה נציג סימון אוזן או כל     "סימון"
 .העירייה

 
 )ג( להלן. 4דרישה בכתב לביצוע העבודה, כאמור בסעיף   "צו התחלת עבודה"

 
 מהות ההסכם

 
הקבלן יבצע עבור העירייה שירותי לכידה, הובלה, שחרור, עיקור/סירוס,  .3

ה ע"י נציג חתולי הרחוב בטריטוריות אליהן יופנ 1,000-כאשפוז וסימון של 
בוצות של עשרה ק 100העירייה, אימות הנתונים יתבצע ע"י ספירה של לפחות 
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חתולים כל אחת ברחובות שונים בטריטוריה. הספירה תתבצע במשותף ע"י 
 נציג העירייה והקבלן. הכל כנגד התמורה הנקובה בפרק "התמורה" להלן.

 
 תקופת ההסכם ותחילת העבודות

 
4 . 

 .  15.12.2021סכם מיום  ________ עד  א.  תחילת הה      
                   
בודה עקבלת הזמנת  -  הקבלן יחל בביצוע העבודות, כנגד צו להתחלת עבודה .ב

 או הסכם חתום ע"י העירייה.
 
על אף האמור בפרק זה, ומבלי לגרוע מהוראות פרק העבודה להלן, היה ויגיע  .ג

ופת ההתקשרות הראשונה או ההיקף הכספי הכולל של ההתקשרות במהלך תק
המוארכת לסך היקף ההתקשרות המרבי, כהגדרתו בפרק ההגדרות, יבוא 
ההסכם לסיומו טרם סיום תקופת ההתקשרות הראשונה או המוארכת, לפי 

 העניין.
 
 

 התחייבות הקבלן
 
5 . 
 

הקבלן מתחייב לפעול בעת ביצוע העבודות באמצעים המתאימים כדי שלא  .א
ים יפיד לבצע את כל הנהלים והוראות הדין הרלוונטלפגוע בחתולים ולהק

 לרבות נהלי משרד החקלאות בנושא.
הקבלן מתחייב להיות זמין לקריאה בכל עת, בין השאר לצורך טיפול במקרים  .ב

שטופלו על ידו והפכו למקרי חירום, לצורך כך, הקבלן מתחייב להחזיק 
 ברשותו טלפון סלולארי על חשבונו הבלעדי.

יב שלא לחרוג ממסגרת ההנחיות שניתנו לו ע"י העירייה ואו נציג הקבלן מתחי .ג
העירייה בקשר על ביצוע שירותיו ולא לבצע כל פעולות המהוות שינוי מבלי 

 לקבוע תחילה הסכמה ואישור בכתב מנציג העירייה.

 על הקבלן לוודא שהמרפאה והציוד עומדים בדרישות נספח ב' במלואן. .ד

בחתולים מטעם הקבלן הינם בעלי רישיון  הרופאים שיבצעו את הטיפול .ה
ישראלי בתוקף לעסוק ברפואה וטרינרית ויחויבו בהצגת רישיונם הנ"ל לפי 

 דרישת  נציג העירייה.
 
 

 מהות העבודה
 

עבודות הקבלן יבוצעו בהתאם למפורט להלן ובהתאם להוראות נציג העירייה  .6
אר, את המטלות כפי שימסרו לקבלן מזמן לזמן, העבודות תכלולנה, בין הש

 הבאות:
 

לכידת חתולי הרחוב באמצעות ציוד שיכלול: כלובי לכידה ידניים,  .א
ודלת נוספת  SQUEEZEכלובי ריטון עם מחיצה הניתנת לתזוזה ׁ 

להעברת החתול, מלכודת מדרך אוטומטית בעלת דלת נוספת להעברת 
החתול, רשת ללכידת חתולים, או כל אמצעי אחר שיאושר על ידי נציג 
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ירייה. הלכידה תתבצע בתנאים הומאניים ומקובלים לרבות כיסוי הע
המלכודת בבד מיד לאחר הלכידה למניעת עקה, לכידת חתולי הרחוב 
תתבצע ע"י עובדים המיומנים בלכידת חתולים ובטיפול בהם, אשר 
יפעלו בהתאם להנחיות הממונה לפי חוק צער בעלי חיים. מפעילי 

ים ללבוש כפפות עור המונעות נשיכה המלכודות ומתקני התפיסה צריכ
 או שריטה של היד.

ידי -שיצורף עלרישום החתולים על גבי "טופס רישום חתול לכוד"  .ב
עתק מה"טופס  רישום חתול לכוד" בו נרשמו הוטרינר העירוני. ה

הפרטים יוצמד לכלוב בו מוחזק החתול בכל עת עם העברת החתול 
ם חתול לכוד" בו נרשמו בהתאם "טופס רישו יועבר-מכלוב למשנהו

 הפרטים.

הובלת החתולים אל האתר שייקבע על ידי נציג העירייה תתבצע ברכב  .ג
מעלות  26בעל ארגז מאוורר אשר הטמפרטורה בו לא תעלה על 

צלסיוס מעל האפס בזמן הימצאות החתולים בתוכו. במקרה של הנחת 
ן הכלובים בקומות יש לוודא כי קיימת מחיצה בין הכלובים באופ

שהפרשות חתול בכלוב העליון לא יבואו במגע עם החתול בכלוב 
דקות נסיעה לכל  30-שתחתיו. הנסיעה אל האתר לא תימשך יותר מ

 היותר.
הרדמת החתול, סימון החתול, חיטוי אזור הניתוח )סקרב( של  .ד

עיקור/סירוס החתול, אוזן שמאל של החתול )ע"י קיטום החלק העליון 
מ"ל  50-100-נוזלים )תמיסת הרטמן( של כ של האוזן(, מתן עירוי

לחתולות הנמצאות במחצית השנייה של ההיריון או בכל מצב אחר 
אשר בו הדבר יידרש על פי דעתו המקצועית של הוטרינר, 
עיקור/סירוס ובכלל זה מתן כיסוי, אנטיביוטי רחב טווח, חיסון 

ות בתרכיב למניעת כלבת )אשר יסופקו ע"י הקבלן(, טיפול בקרדי
אוזניים, עקירת שיניים במידת הצורך ובדיקה כללית במסגרתה יינתן 

 טיפול לגורמים מסכני חיים או הפוגמים באיכות חיי החתול.

 חתולי רחוב. 1,000כל הפעולות הנ"ל יבוצעו על כמות של  .ה
           

 יובהר כי הזרקת התרכיב למניעת כלבת תתבצע תת עורי בירך )שמאל או       
 ימין( בלבד.               

 
המנתח, כאשר טובת  רהטכניקה והגישה הכירורגית ייקבעו ע"י הווטרינ

החתול המנותח, התאוששותו, החלמתו, ואיכות חייו אחרי  העיקור הם 
 בראש מעייניו של הווטרינר המנתח.

 
בטפסי הדיווח לעירייה ירשום הקבלן את מס' האצווה של התרכיב  .ו

 ותאריך תוקפו.

יקור/הסירוס יאושפז החתול, באתר בו בוצע בתום הע .ז
שעות, בהתאם  48עד  24העיקור/הסירוס,לתקופת התאוששות של 

לאופן ההרדמה ומצב החתול, ובכלל זה מתן משככי כאבים בהתאם 
לצורך, חימום בחורף והשגחה רפואית, בכל מקרה משך השהייה 

ועיקור,  המצטבר של חתול בכלוב/מלכודת, מלכידתו ועד לביצוע ניתוח
 שעות. 18לא יעלה על 

בתום הטיפול האמור לעיל ולאחר שהחתול ניצב על רגליו במצב של  .ח
ערנות מלאה יוחזר החתול אל מקום המחייה  ממנו נלקח, או אל כל 

 אזור אחר ייקבע על ע"י נציג העירייה.
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הקבלן יודיע לאיש הקשר בהתאם לפרטיו כרשום הדיווח שבועי על  .ט
, על די הוטרינר העירוניי-ר יימסר לקבלן עלאשאיסוף החתולים, 

תחילת ביצוע הלכידה ועד גמר ביצוע העבודה ויאפשר לאיש הקשר 
להיות נוכח בשעת שחרור החתול. במידה ויתברר כי לחתול בעיה 
מהותית הדורשת טיפול נוסף. יודיע הקבלן לאיש הקשר בכדי לאפשר 

ד. טיפול נוסף יהיה לו מתן טיפול נוסף או החלטה על ביצוע המתת חס
על חשבון איש הקשר ובמרפאה וטרינרית לפי בחירת איש הקשר. 

 במידה ואין איש קשר תתקבל ההחלטה ע"י נציג העירייה.

חתולי רחוב שגילם  1,000הקבלן ילכוד ויבצע עיקור/סירוס בכמות של  .י
 א'. 4חודשים בתחום העירייה בפרק זמן שצויין בסעיף  4מעל 

יובהר, כי הקבלן יפעל בטריטוריות אליהן יופנה ע"י העירייה, העירייה  .יא
 רשאית לשנות את הטריטוריות מעת לעת.

מבלי לגרוע מחובתו הכללית, ובנוסף לדרישה באופן הרגיל, נציג  .יב
העירייה רשאי לדרוש  מהקבלן לבצע לכידה באזורים מסוימים בהם 

, וזאת על מנת לאתר בוצעו בעבר לכידות לשם סירוס/עיקור חתולים
 חתולים שטרם סורסו/עוקרו

              
לעניין זה, נציג העירייה יקבע את האזור בו תבוצע הלכידה וכמות 

 החתולים                    שנדרש ללכוד.
 

 מובהר בזאת כי אין בסיום העבודות בכדי. .יג
 

לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או  (1
 עובדיה. העירייה או

להקים אחריות כל שהיא של העירייה או שלוחיה כלפי  (2
 הקבלן.

 
 

 היעדר בלעדיות והיקף העבודה       
 
7 . 
 

מוסכם ומצהר בזאת כי אין בהסכם זה משום כל התחייבות העירייה  .א
להזמין כמות מסוימת של עבודות מסוימות או להזמינן בכלל. אין באי 

ועטת של עבודות, כדי לזכות את הזמנת עבודות ו/או בהזמנת כמות מ
 להלן. 10הקבלן בפיצויים ו/או בעדכון התמורה האמורה בסעיף 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא מוקנית כל בלעדיות מכוח הסכם זה,  .ב
על פי שיקול דעתה הבלעדי, העירייה רשאית להעסיק קבלנים נוספים 

 במקביל להעסקת הקבלן.
 

 לוח זמנים לביצוע העבודה
 
8.   
 

 לעיל תבוצענה במהלך כל שעות היממה. 6העבודות המפורטות בסעיף  .א
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שעות ממועד  18-יודגש , כי פעולת העיקור/הסירוס תתבצע לא יאוחר מ .ב
 הלכידה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי כל עבודה אשר אינה מפורטת  .ג
. לעיל תקרא "עבודה מיוחדת" )לדוגמא, בדיקות דם לצורך מחקר( 6בסעיף 

עבודה כנ"ל תתבצע בהתאם להוראות נציג העירייה, לאחר שסוכם נושא 
התמורה בין הקבלן לגוף המבצע את המחקר . הקבלן יבצע את העבודה 

 המיוחדת בתוך פרק הזמן שנקצב לו על ידי נציג העירייה.

הצדדים מסכימים כי מחויבותו של הקבלן לעמידה בלוח הזמנים האמור  .ד
 .פורטים לההינה בכפוף לתנאים המ

 15.12.2021העבודה תושלם עד  .ה
 

 כפיפות ודיווח    
 
9  . 

הקבלן יהא כפוף בכל הנוגע למחויבותיו נשוא הסכם זה להוראותיו  .א
 והנחיותיו של נציג העירייה, ויבצע כל הוראה והנחיה מטעמו בנוגע לכך.

הקבלן ידווח למנהל. בע"פ ו/או בכתב. בכל עת שיידרש לכך, כל פרט על  .ב
 ושא ועניין הנוגעים לעבודותיו ולהתקדמות העבודה.כל נ

הקבלן ידווח למנהל על כל פגם ו/או פיגור בעבודות, מיד עם התגלותו של  .ג
 הפגם האמור.

הקבלן יידע את נציג העירייה בדבר שעות פעילות המרפאה וכן טלפון  .ד
 לשעת חירום בו ניתן יהיה לקבל עזרה בעת הצורך.

לעיל רשאי נציג העירייה לבקר בכל עת מבלי לגרוע מכלליות האמור  .ה
באזורים ובמקומות בהם מתבצעות העבודות בכדי לבחון את ביצוע 
 עבודת הקבלן ולקבל הסברים בגינה ובלבד שהדבר ייעשה בשעות סבירות.

הקבלן יעביר למנהל בסוף כל שבוע דיווח שבועי על איסוף חתולים,  .ו
 .כנספח ד'להסכם  הדו"ח ייערך על גבי קובץ אקסל בנוסח המצורף

 
 התמורה

 
10. 
 

 –תמורת ביצוע מלא של שירותיו של הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה  .א
תשלם העירייה  לקבלן סך של ______ ש"ח )במילים: _________ שקלים 

חתול לגביהם ביצע הקבלן את כל הפעולות  כלחדשים( כל זאת בגין 
ל כוללת חיסון הנדרשות עפ"י הוראות ההסכם. התמורה כמפורט לעי

 חתולים כנגד מחלת הכלבת בתרכיבים שיסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.ה
חתולים. לא  1,000 –תשלום יבוצע רק כנגד השלמת כל הכמות במפרט 

 יאושר חשבון חלקי.

 . 45ש+תנאי תשלום לפי  .ב

)"המימון  חקלאותמשרד העל אף האמור לעיל, ומאחר והפרויקט ממומן ע"י  .ג
ידחה מועד תשלום החלק  ,50%גורם המממן"(, בשיעור של החיצוני" או "ה

היחסי מהתמורה הממומן באמצעות המימון החיצוני )להלן: "התשלום 
ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני ובלבד  10הנדחה"( עד תום 

יום  שבו הומצא ימים מה 150 -שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ
 קיבלה את המימון החיצוני.החשבון לעירייה, אם העירייה לא 
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יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת חלק מהתמורה הנקובה לעיל בעבור  .ד

 לכידתו והובלתו של חתול שעוקר/סורס בעבר.
 במידה והקבלן לא יבצע את הפעולות הנדרשות בהסכם זה לכמות                 

 בהתאם לכך. הרשומה לעיל יופחת סכום התשלום באופן יחסיהחתולים       
 

מובהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לאמור בס"ק א' לעיל, אזי  תנודות במדדים  .ה
מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במיסים, בארנונות  ובתשלומים 
אשר על הקבלן לשלם עפ"י כל דין או הסכם, לא ישנו את גובה התמורה לו 

 ם.זכאי הקבלן עפ"י ההסכם אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכ
 

ביצע הקבלן עבודות שלא נדרשו על פי הוראות ההסכם ו/או הנחיות  .ו
השירותים הוטרינריים, מבלי שנדרש לכך במפורש ובכתב ע"י נציג העירייה, 

 לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא עבור עבודתו זו.
 

עוד מובהר, כי התמורה בס"ק א' לעיל, מהווה תמורה כוללת ומלאה בגין כל 
תרכיבי החיסון ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות מרכיבי העבודה ו

המתבצעות במסגרתה ע"י הקבלן מכח ההסכם וכי אין הקבלן זכאי לכל 
תשלום נוסף שהוא בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות, או בגין כל עילה 

 אחרת.
ידוע לקבלן כי המיזם ממומן ע"י השירותים הווטרינריים וכי העירייה 

חתולים. ידוע לקבלן כי יהא  1,000 ים במכסה שלהתחייבה לביצוע השירות
זכאי לתמורה כמפורט לעיל רק ובתנאי כי יבצע את העבודות כנדרש 
וישלימם בפרק הזמן הקבוע בהסכם. במקרה בו לא יעמוד הקבלן 
בהתחייבויותיו לביצוע השירותים במכסה שנקבעה ובמועד, תופחת 

 ינריים.התמורה בהתאמה על פי הוראות השירותים הווטר
 

 אופן תשלום התמורה
 
11 . 
 

בסיום העבודה ימציא הקבלן למועצה חשבון מפורט בו יפרט את רכיבי  .א
 )א( לעיל. 10התמורה המגיעה לו בגין העבודה שביצע כאור בסעיף 

נציג העירייה יבדוק את החשבון )עפ"י שיקול דעתו יאשרו כולו או מקצתו  .ב
 או שלא יאשרו כלל.

העירייה, יידרש הקבלן להגיש למנהל חשבונית מס בהתאם לבדיקת נציג  .ג
 עפ"י הסכום שאושר לתשלום ע"י נציג העירייה.

ימים מקבלת כל המסמכים הרלוונטים אצלו, יעבירם נציג העירייה  14בתוך  .ד
 לגזברות.

הגזברות תבדוק את החשבון וחשבונית המס המאושרים על ידי נציג  .ה
אשרם כלל. הסכום המאושר העירייה, תאשרם כולם או מקצתם או שלא ת
יום, שיתחילו מהמועד בו  45לתשלום על ידי הגזברות ישולם לקבלן תוך 

התקבלו אצלה אישור נציג העירייה והחשבון המאושר בצירוף חשבונית המס 
וחשבונית הזיכוי )אם נחוץ( בגובה ההפרש בין  החשבון שהוגש ע"י הקבלן 

 לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות.

ספק, מובהר בזאת, כי ההליך המפורט לעיל ביחס להגשת  למען הסר .ו
חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, יחול בשינויים המחויבים 
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גם לגבי כל תשלום במקרה של הפסקת העסקת הקבלן טרם סיום ביצוע 
להלן, או  16-17העבודות, ביחס לתשלום היחסי המגיע לו מכוח סעיפים 

 אחרים מכוח הסכם או דין. מכוח כל עילה וזכות
מובהר בזאת, כי חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום  .ז

אופן  מאחריות ולא יגרע מזכות העירייה להעלות טענות בגין רשלנות, 
ביצוע לקוי, מרמה וכיוצ"ב הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות 

בון הסופי או אחריו, ובין העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החש
אם נגרם על ידי עובדיו, קבלני משנה או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד 

 עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי העירייה בגין  .ח
עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של 

 טים לא נכונים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים.פר
 

 רמה מקצועית ושמירת דינים
 
12. 
 

הידע, המיומנות, הניסיון, המקצועיות,  הקבלן מצהיר כי הוא בכל היכולת, .א
 הכלים והצוות הדרוש לביצוע העבודות נשוא הסכם זה בצורה מעולה.

ות, בחריצות, במסירות, הקבלן מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו ביעיל .ב
בנאמנות, במהימנות, ברמה מקצועית נאותה ולשביעות רצונה המלא של 
העירייה, והוא יהיה אחראי ללא סייג כלפי העירייה לטיב השירות שיינתן על 

 ידו על פי הסכם זה.

מובהר בזאת, כי אף אישור מפורש או משתמע מאת נציג העירייה או מאת מי  .ג
בר תוכן העבודות או חלק הימנו או כל מסמך או מטעמה של העירייה בד

מידע אשר ניתנו או הועברו בהתאם להסכם זה, לא ישחררו את הקבלן 
מאחריותו המקצועית המלאה ואין בהם להטיל על נציג העירייה ו/או 

 העירייה אחריות כלשהיא לטיב העבודות ו/או המסמכים האמורים.
 

הלך כל תקופת ההסכם את הקבלן מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים המ .13
 הוראות הדין ולפעול לפיהן בנוגע לכל מחויבותיו מכוח הסכם זה.

 
 פיצויים, שיפוי וקיזוז

 
14 . 
 

העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי הסכם  .א
זה כל סכום שלדעת נציג העירייה מגיע  מהקבלן למועצה ו/או לכל צד על 

בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב, כל זאת מבלי  פי כל הסכם או דין
 לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי כל דין או הסכם.

₪  100מובהר בזאת כי העירייה תקזז מסכום כלשהו המגיע לקבלן סך של  .ב
בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב קיומו של צו עיקול כנגד הקבלן, 

 ים לו מהעירייה.שהוטל על כספים המגיע

העירייה רשאית תהא לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי  .ג
עבודה וכיו"ב, וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הקבלן אותן לא 

 מילא על פי הקבוע בהסכם.
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אין באמור לעיל בכדי לפגוע או לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית  .ד
 העירייה עפ"י כל דין.

 
 

 ח ואחריותביטו
 
15 . 
 

הקבלן ישא באחריות על פי דין לגוף ו/או לרכוש לכל נזק שייגרם )לרבות  .א
נזק כספי( לו, לעובדיו, לקבלני משנה מטעמו, למועצה ולכל צד ג' שהוא 
שייגרם תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודה ו/או עקב הפרה של הוראות 

 מהוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.
ת העירייה מאחריות לנזקים שהם באחריותו כאמור, הקבלן פוטר א .ב

ומתחייב לשמור ו/או לפצות את העירייה היה ותוגש נגד העירייה תביעה 
 ו/או דרישה לתשלום הקשור בביצוע העבודה.

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה, יערוך הקבלן ויחזיק  .ג
קיימת אחריות שבדין בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה וכל עוד 

כלפיו, את הביטוחים לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 
להסכם,  נספח ח'והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים 

"טופס האישור על קיום המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן 
 .ביטוחים"(

שלום שכרו עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולת .ד
ימציא הקבלן למועצה את טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום 
על ידי חברת הביטוח מטעמו, העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן בכל 

 עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג בפניה את הפוליסות עצמן.

הקבלן מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי  .ה
 וח הנ"ל תהינה בתוקף מלא.שפוליסות הביט

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או  .ו
תרופה המוקנים למועצה כנגד הקבלן על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין 

 בהם לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
 המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים מהווה תנאי מהותי בהסכם. .ז

 
 

 הפסקת שירותי הקבלן, חידושם ומסירת העבודה לאחר
 
16. 
 

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, רשאית העירייה בכל עת, מכל סיבה  .א
שתיראה לה, גם שלא מחמת הפרת ההסכם או פגם שנתגלה בו, להביא 
הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר ע"י הודעה בכתב אשר תינתן לקבלן 

ף, רשאית העירייה להורות על עצירת העבודות למשך יום מראש בנוס 30
 תקופה מוגדרת.

הובא ההסכם או חלקו לידי גמר כאמור בס"ק א' לעיל, תשלם העירייה  .ב
לקבלן את התמורה המגיעה בעד אותו חלק מהעבודה שבוצע על ידו בפועל 
וזאת בכפוף לזכויותיה לקבלת פיצויים וסכומים אחרים מהקבלן וזכותה 
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ומים אלו מהמגיע לקבלן מכוח כל דין או הסכם התמורה תשולם לקיזוז סכ
 על פי הקבוע בפרק "אופן תשלום התמורה" דלעיל.

הובא ההסכם לידי גמר או עצירה, כאמור בס"ק א' לעיל, לאחר מכן היה  .ג
 בדעת העירייה להמשיך ולבצע את העבודות, יחולו ההוראות כדלקמן:

 ביצוע העבודות בכתב.העירייה תמסור לקבלן הודעה על המשך  (1
יום מקבלת הודעה כאמור, יודיע הקבלן על רצונו בחידוש  30תוך  (2

ההסכם כאמור. הודיע הקבלן למועצה על רצונו לחידוש ההסכם 
 כנדרש בס"ק א' לעיל, יחודש תוקפו של ההסכם כאמור.

יום  30לא דרש הקבלן מהעירייה בכתב תוך תקופה האמורה של  (3
 עירייה לבטל את ההתקשרות.לחדש את ההסכם, רשאית ה

אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של העירייה לביטול ההסכם  
ולהפסקת עבודת הקבלן מחמת כל עילה הקיימת לה מדוח כל דין או חוזה, ואין 
 בכך בכדי למנוע ממנה כל סעד או תרופה שהינה זכאית להם מכוח כל דין חוזה.

 
17  . 
 

ת לה מכוח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה מבלי לפגוע בזכות הקיימ .א
לעיל, רשאית תהא העירייה  16להפסקת העסקתו של הקבלן מכוח סעיף 

להפסיק את עבודת הקבלן ולבטל עמו את ההסכם לאלתר, ולבצע את 
יתרת העבודה בעצמה או באמצעות גורם אחר לרבות הסבת ההסכם לאותו 

 גורם, וזאת במקרים הבאים:
 

לן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או הקבלן הוכרז כפושט רגל, מונה לקב .1
 או באם הם תאגיד, ניתן לגביו צו פירוק.

 רישיונו של הקבלן נפסל ו/או נשלל. .2

הקבלן הנו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או  .3
מונה לו כונס נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא 

 פורקה.     
 

לרבות חברה שהיא שותפות או שותפות  "שותפות"לעניין סעיף זה 
 לא רשומה.

נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או  .4
הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה מבחינת עבירה שיש 

 עמה קלון.
הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או כל  .5

 .מעשה מרמה

הוכח למועצה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה  .6
 בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

 
מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות  ביטול ההסכם 
בבחינת רשימה שגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה 

ובכלל זה לבטל ההסכם עקב לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין, 
 הפרתו על ידי הקבלן.

 
הופסקה העסקת הקבלן כאמור, זכאי יהא הקבלן לקבלת החלק היחסי של   .ב

התמורה בעבור חלק העבודה שהיצע בפועל, אך זאת בניכוי ההוצאות 
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שנגרמו למועצה בגין הביטול, ובניכוי סכומי הנזקים שנגרמו לה עקב 
 הפסקת העבודות.

י אין באמור בס"ק א' ו ב' לעיל בכדי לפגוע בכל סעד או מובהר בזאת, כ .ג
 תרופה להם זכאית העירייה מכוח כל דין או הסכם.

 
 

 טיב החומרים ותקנים
 
18. 
 

כל החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש יהיו מאיכות מעולה, מהסוגים כפי  .א
 שנקבעו ע"י  נציג העירייה ולשביעות רצונו המלאה של נציג העירייה.

 
קרה לא יעשה שימוש בתרופות וחומרים אשר תוקף חיי המדף שלהם בכל מ

 פג.
 

בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם כל החומרים בהם יעשה  .ב
הקבלן שימוש אושרו לאותו שימוש ע"י הרשות המוסמכת, לרבות משרד 

הבריאות ומשרד החקלאות. כמו כן, יעמדו בכל התקנים הנדרשים וישאו תו 
 לי ככל שקיים לגביהם.תקן ישרא

כל הציוד הקבוע והמתכלה )מלבד ציוד המגיע באריזתו המקורית כשהוא   .ג
מעוקה המשמש לביצוע כל אחד מהניתוחים, יעוקר באמצעות מכשיר 

 אוטוקלב או אמצעי אחר אשר יאושר ע"י נציג העירייה.
 
 

 שמירה על כללי בטיחות וכללי התנהגות
 
19 . 
 

 שמירה על כללי בטיחות .א
 

הקבלן יבצע את העבודות בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על 
כל הוראות וכללי הבטיחות בהתאם לכל חוק ותקן רלוונטים ובהתאם 

לדרישת הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת 
 והתקנות שהותקנו מכוחה. 1970-הבטיחות )נוסח חדש( תש"ל

 
לעיל, הקבלן יתדרך את עובדיו בדבר הסיכונים נשוא  מכלי לגרוע מהאמור

 בנתיבי תנועהההסכם, כולל לכידת הכלבים ועבודה בשטח העיר ו
 

ככל הנדרש הקבלן יספק ויצייד את עובדיו בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות 
 . 1977-הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז

 
לה בבגדי עבודה בטיחותיים הקבלן יספק ויצייד את עובדי הלכידה וההוב

הכוללים, פס זוהר למטרת זיהויים הברור במהלך עבודתם בשעות הלילה וכן 
 סימונם בכיתוב: "בשירות עיריית מעלות תרשיחא".

 
 הקבלן יקפיד על דיני התעבורה וכללי הזהירות בנתיבי תנועה של עובדיו. 
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העירייה, הקבלן יקפיד על כללי זהירות של הלוכדים בסביבת תושבי 

 תלמידים וכו' לפי כל דין.
 

 שמירה על כללי התנהגות: .ב
 

הקבלן ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי הסביבה 
 במהלך ביצוע העבודות.

 
הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, 

קבלן על יחס אדיב הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד ה
 מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.

 
 

 אי קיום יחס עובד ומעביד      
 
20. 
 

 ביחסיו עם העירייה מהווה הקבלן קבלן עצמאי ונותן שרות למזמין השרות. .א
הקבלן מצהיר בזאת כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או  .ב

טעמו לבין העירייה ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעובדיו ו/או כל אדם אחר מ
עובד ומעביד או יחס שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע 
התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו 

 בינם לבין העירייה יחסי עובד ומעביד, מכל מין סוג שהוא.
ולכל הבא מטעמו עפ"י הסכם זה אין ולא  למען הסר כל ספק מובהר כי לקבלן .ג

יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן כלפי העירייה לעניין הטבות 
 סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד מעביד.

כל התשלומים לעובדי הקבלן )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור: שכר  .ד
יים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, דירה, זכויות סוציאליות, ניכו

הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר( כל המיסים 
וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו 
לצורך התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה וכל יתר ההוצאות  והסיכונים 

הקבלן על פי הסכם זה יחולו על  והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות
הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, העירייה לא תהא אחראית לכך, 

 בכל אופן וצורה.

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסכמת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי  .ה
עובד מעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל מי מטעמו, 

כי ישפה ויפצה את העירייה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק מתחייב הקבלן 
ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה 
 בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה כי יהיה וייקבע על ידי ערכאה  .ו
סמכת כי  על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה או מו

מי מטעמה לבין הקבלן או מי מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו 
התמורה מהתמורה הקבועה לעיל )להלן:  55%מלכתחילה על תמורה בגובה 

והקבלן מצהיר בזאת כי התמורה המופחתת הינה מלאה והוגנת  המופחתת"(
ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה וייקבע כי התקיימו עבור 

 יחסי עובד מעביד כאמור.
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 עיסוק בהרשאה, ניהול ספרים, פרטי חשבון בנק ומסמכים נוספים
 
21 . 
 

-הקבלן מצהיר כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .א
 , לרבות הקבוע בהוראות למשתתפים.1976

מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך  הקבלן .ב
 . 1975-מוסף, תשל"ו

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא  .ג
הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה 

 זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

ר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו הקבלן מצהי .ד
מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין, וכי הוא ימשיך ויעשה 

 כך בכל תקופת חלותו של הסכם זה.

במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא  .ה
מטעם פקיד השומה האזורי,  הקבלן למועצה אישור על גובה ניכוי מס במקור

מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא למועצה אישור כאמור במועד, לא יהא 
זכאי הקבלן לכל החזר מהעירייה בגין סכומי מס שנוכו משכר טרחתו בהעדר 

 אישור כאמור, וזאת גם אם המציא אישור בדיעבד.

טופס בנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן למועצה במעמד חתימתו על ההסכם  .ו
 כנספח ז'.פרטי חשבונות בבנק על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם זה 

 
טופס זה יהא חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י דו"ח או עו"ד מטעמו, וכן מאושר 

 ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
 

מובהר בזאת כי אם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת היעדרו של 
פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא  טופס _____ ו/או מחמת

עיכוב כאמור בבחינת הפרת ההסכם מטעם העירייה והקבלן לא יהא זכאי 
 לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הצמדה ריבית וכיו"ב.

 
 איסור המחאת ההסכם

 
22 . 
 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלן מכוח ההסכם הינן  .א
תו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות מכוח מומחיו

 עובדיו.
הקבלן לא יהא רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או  .ב

חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או 
חובה הנובעת מההסכם ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו 

 לגורם אחר.

היה הקבלן תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם  .ג
על דרך של העברת זכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור הגזבר. הגזבר 

 עפ"י שיקול דעתו הבלעדי יקבע האם לאשר המחאה כאמור ואם לאו.
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 החלטתו של הגזבר תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 

מורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל  המחה מבלי לגרוע מהחובה הא .ד
הקבלן את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה או מקצתן בניגוד כאמור 
לעיל, או מסר את ביצועו של  שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו 
או מקצתו, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה 

האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של על אף ההמחאה 
 העירייה כלפי הגורם הנמחה.

 
אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה עפ"י כל דין 

 או הסכם.
 

העירייה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או  .ה
בלת הסכמת הקבלן התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקו, ללא צורך בק

 לכך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן להיעזר בביצוע של חלק  .ו

 מסוים מתוך העבודה בקבלן משנה בתנאים שלהלן:
 

ביצוע חלק העבודה ע"י קבלן המשנה טעונה תהיה אישור מראש  (1
 ובכתב מאת נציג העירייה.

ללא יוצא  קבלן המשנה יהיה כפוף לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה, (2
 מהכלל. כפיפות זו העוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן המשנה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לכלול בכל  (3
ההסכמים אותם יערוך עם קבלני המשנה מטעמו, תנאים בדבר כסוי 

 ביטוחי למועצה אשר תנאיו לא יפחתו מאלו הקבועים בהסכם זה.

לאה לכל מחויובותיו עפ"י הסכם זה, הקבלן ימשיך וישא באחריות מ (4
 לרבות אחריותו לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן המשנה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הישירה של קבלן המשנה, כלפי  (5
 העירייה.

 
 ויתור ושינוי

 
24 . 
 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות הקנויה לו לפי הסכם זה, לא יחשב  .א
קדימי ולא יהא בו בכדי ללמד על ויתור במקרה אחר, דומה הויתור כויתור ת

 ושאינו דומה, בין אם המדובר בהפרה שונה או אחרת.
כל ויתור , שינוי, ארכה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו  .ב

 מראש ובכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה.
 
 

 הפרה יסודית
 
25  . 

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.א.           
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ב.  מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים,          
 וכל 

מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען      
 ימים מתאריך המשלוח. 5עם תום 

 
 
 

                        ____________                     _________________ 
 עיריית מעלות תרשיחא    הקבלן  
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