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 ר חתולי רחוב ללכידה, וסירוס/עיק למתן שירותי
 חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידה

 
מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות  ("המזמינה)להלן: " מועצה האזורית באר טוביה .1

חיסון נגד ניתוח, מתן טיפול נדרש, לכידה, הכוללים: סירוס/עיקור חתולי רחוב מתן שירותי ל

אוכלוסיית וויסות יעיל והומני של שמטרתו  לכידה במסגרת פרוייקטהרתם למקום כלבת, והחז

יואב, שפיר, שער הנגב, חוף  ,באר טוביה :תמועצות אזוריו יבשטחהמצויים  חתולי הרחוב

 [."יםהשירות" -]להלן  לכישו אשקלון

עם אפשרות להארכה נוספת, בשיתוף עם המחלקה  2021העבודות יתבצעו במהלך שנת  .2

מנהל המחלקה -אשר תפקח על הפרוייקט על ידי דר' ודים איסקוביץ המזמינהוטרינרית של ה

  החקלאות ובמסגרת תקציבית של המועצה. משרדובהתאם לנוהל עיקור חתולי רחוב של 

יתכן פיצול בין חתולי רחוב, כאשר  500,1-היא עד כהמאושרת כמות החתולים  .3

 .מספר מציעים

 3תוך , זאת חתולים 1000וע סירוס/עיקור של המציע הזוכה מתחייב לביצ .4

, שהוא 10.10.2021 מיום חתימת הסכם ההתקשרות ולא יאוחר מיום חודשים

 המועד האחרון לביצוע.

 12:00שעה  22/06/2021יום לעד את מסמכי המכרז ימסור  ן להשתתף במכרזיכל המעוני .5

)להלן:  83815ה, מיקוד באיזור התעשייה באר טובי 1רח' ניר בהמזמינה  מנכ"לבמשרדי 

 .09:00-16:00ה' בין השעות -בימים א'( "משרדי המזמינה"

למעטפה את הצעתו הכספית, יחד עם כל יתר המסמכים הדרושים על פי המכרז,  להכניס המציעעל  .6

 "11/2021 זוטא מס' "מכרזעליה יכתב סגורה 

 .המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה או כל הצעה שהיא .7

 תנאי הסף הבאים:כל שעומד בגיש הצעה רק מי רשאי לה .8

הוא ו/או מי מטעמו אשר יבצע השירותים בפועל, הינו ווטרינר מוסמך, אשר יש לו את כל  .8.1

 .יש לצרף מסמכים(ונות ברי התוקף לביצוע השירותים )האישורים, ההיתרים והרישי

שנים, בביצוע  5פחות בעל ניסיון של להוא ו/או מי מטעמו אשר יבצע השירותים בפועל, הינו  .8.2

 .(+ המלצות יש לצרף מסמכיםהשירותים נשוא המכרז )

המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום  .9

המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו 

במיוחד רשאית המועצה  לביצוע העבודות נשוא המכרז. אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה

להקטין את כמות החתולים לעיקור או שלא לקיים עיקור כלל ולמציע לא תהא כל טענה ו/או 

 דרישה בשל ביטול המכרז או הקטנת הכמות המוזמנת.

 ' למסמכי המכרז.כמסמך גבנוסח המופיע  התקשרות המזמינה תחתום עם המציע הזוכה הסכם .10
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ת הזוכה תהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, וזאת בהתאם לקריטריונים קביע .11

 הבאים והמשקל שלצידם:

 

 

 .70% - מחיר מוצע  .11.1

 .30% + המלצותסיון מקצועי ינ .11.2

המופיעות במסמכי המכרז  הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות .12

 .את המציעו המזמינה תתחייבנה אר שאעצמם הן אלה 

 

 

 

___________________________ 
 , ראש המועצהקובי אביבי 
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 מסמך ב'

 הצעת המציע
 לכבוד

 )להלן: "המזמינה"( המועצה האזורית באר טוביה
 

 הזמנה להציע הצעות

 חיסון נגד כלבת,טיפול נדרש,  ניתוח, מתןכידה, סירוס/עיקור חתולי רחוב, הכוללים: ללמתן שירותי 

אשר יבוצעו במסגרת פרוייקט שמטרתו לווסת את אוכלוסיית חתולי והחזרתם למקום הלכידה 

מועצות אזוריות באר טוביה, יואב, שפיר, שער הנגב, חוף בשטח השיפוט של המצויים  הרחוב

 ."(השירותים)להלן: " באופן יעיל והומני אשקלון ולכיש

כי קראתי בעיון את כל מסמכי הפניה, וכי הבנתי אותם. עוד הנני מצהיר, כי תנאי אני הח"מ מצהיר, 

 הפנייה ידועים וברורים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. כמו כן הנני מצהיר כדלקמן:

 מסמכים יש לצרף) 'א במסמך כמפורטההצעה,  הגשת לצורך הנדרשים התנאים בכל עומד הנני .א

 .(המלצותו

 מסוגל והנני זו פנייה נשוא השירות אספקת לשם הדרושים והמומחיות ניסיון, הדעהי בעל הנני .ב

 .הפנייה הוראות פי על ההתחייבויות או/ו הדרישות כל את לבצע

 ,כלליות ובין מיוחדות בין ההוצאות כל  את כוללתהמזמינה   י"ע המוצעת  התמורה  כי לי ידוע .ג

 .כחוק מ"מע יתווסף לתמורה. השירות במתן הכרוכות וסוג מין מכל

או  השירות היקף את להקטין או כלל בשירותיי להשתמש שלא רשאיתהמזמינה  כי, לי ידוע .ד

היקף  יוקטן  בו  במקרה. הבלעדית  החלטתה  י"עפ  והכל  שונים  קבלנים  ביןלחלק אותו 

 לספק את היקף השרות המבוקש במחירי הצעתי. השרות, הנני מתחייב 

 חתימה לרבות לעיל המפורטות הפעולות כל את לבצע מתחייב יניהר ,תתקבל הצעתי אם .ה

 מתאריך עבודה ימי 14 תוך זאתא', ו במסמך כמפורט הדרישות בכל ועמידה המסמכים כל על

 .בחירתי בדבר הודעתכם

 ________למזמינה: לתת שרות  ים/מטעמי המיועד יםהמועסקהגורם/הגורמים של  שמם/שמו .ו

___________________________________________________________________. 

כולל  לחתול ₪ __________של וסופית קבועה תמורה בעבור השירות את לבצע מציע הנני .ז

 ].חתולל מ"מעכולל  ₪+  200-מ גבוה בסכום לנקוב אין]  מ"מע
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 אאבד ,מקצתן או כולן, לעיל המנויות הפעולות את אבצע לא שאם לי ידוע כי ,בזאת מצהיר אני .ח

 כמפורט הכול, אחרספק  עם להתקשר רשאית תהא והמועצה השירות את לספק זכותי את

הפנייה, מבלי שיהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה, עקב  במסמכי

 .שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתיהפרת ההתחייבויות 

' למסמכי המכרז, וכי כמסמך גף הנני מצהיר כי קראתי את נוסח הסכם ההתקשרות המצור .ט

 תנאיו מקובלים עלי.

 

 

למתן השירות לכל המציעים שייבחרו ביחד, לכל  המקסימלי ההתקשרות היקףידוע לי כי  .י

, וכי הצעתי היותר חתולים לכל 1,500על עד  תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת הארכה(, יעמוד

 טפל יהיה נמוך יותר.ניתנת גם על דעת האפשרות שמספר החתולים בהם אדרש ל

 

 
 לראיה באתי על החתום:

 
 שם המציע: _______________ תיאורו )חברה, שותפות, עוסק מורשה או אחר(:_________

 
 תאריך:___________ מס' ע"מ/ח.פ:_______________ כתובת:____________________

 
 ___________החתימה: שם:________________________ ת.ז:_________ פרטי מורשי

 
 חתימה וחותמת:_____________________
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 'גמסמך 
       

 למתן שירותי סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, הסכם 
 חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידה

 

 שנערך ונחתם ביום ___ לחודש _________ בשנת ___________

 

 -בין  -

 ה האזורית באר טוביההמועצ

 , אזה"ת, באר טוביה1רח' ניר 

 08-8509767, פקס: 08-8509771-5טל: 

 ___________________דוא"ל: 

 הצד האחד       "(המועצהו/או " "המזמינה")להלן:         

 

 

  –ל ב י ן   -

 

 ___________, מס' עוסק/ח.פ. __________

 כתובת: ______________

 ____, פקס ___________:________טלפון: 

  _____________________ דוא"ל:

 הצד השני        "(ספק השירותים)שיקרא להלן: "
 

, סירוס/עיקור חתולי רחובשירותי והמזמינה פרסמה הזמנה לקבלת הצעות למתן  הואילא. 

והחזרתם למקום  חיסון נגד כלבת,ניתוח, מתן טיפול נדרש, כידה, הכוללים: ל

שמטרתו לווסת את אוכלוסיית חתולי הרחוב ת במסגרת פרויקט וזאהלכיד, 

המצויים בשטח השיפוט של מועצות אזוריות באר טוביה, יואב, שפיר, שער הנגב, 

 ."(השירותים)להלן: " חוף אשקלון ולכיש באופן יעיל והומני

וספק השירותים הגיש הצעתו לאספקת השירותים, והצעתו נבחרה על ידי  והואילב. 

 ינה.המזמ

 ל כמפורטווברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם, הכ והואיל. ג

 .להלן בהסכם זה

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו. המהוו להסכםהמבוא  .1.1

 לפיהן. נאי מתנאי הסכם זהכותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש ת .1.2
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 ספק השירותיםהתחייבויות והצהרות  .2

ספק השירותים מצהיר כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן אותו היטב וקיבל את כל  .2.1

ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש התחייבויותיו ולא תהיינה לו טענות כלפי המזמינה 

 רוכים באספקת השירותים. בדבר אי גילוי מספיק של נתונים או עובדות הכ

 ומצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרות ספק השירותים .2.2

הוא ו/או מי מטעמו אשר יבצע את השירותים בפועל הינו עם המזמינה, וכי  בהסכם זה

 לאספקתדין כל שיונות הנדרשים על פי יכל האישורים והרבידו ווטרינר מוסמך, וכי 

המזמינה, ובכלל זה אישור על רישום כעוסק מורשה באגף מס הכנסה, ם עבור השירותי

 במוסד לביטוח לאומי ובאגף מס ערך מוסף. 

  להסכם זה. 2כנספח תצורף )על נספחיה( הצעת המציע העתק 

וכן את הידע  ,את היכולת והאמצעים הדרושיםלו בזאת כי יש  ספק השירותיםעוד מצהיר  .2.3

 , ולרבות מרפאה וטרינריתמחיות הנדרשים לשם אספקת השירותיםהמקצועי, הניסיון והמו

 בה ניתן יהיה לבצע השירותים.

ספק השירותים מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יפעלו בעת מתן השירותים באמצעים  .2.4

לבצע את כל הנהלים והוראות הדין ולהקפיד המתאימים כדי שלא לפגוע בחתולים 

 לאות בנושא.הרלוונטיים לרבות נהלי משרד החק

המיועד/ים לתת  מטעמו המועסקיםהבאים, הגורם/הגורמים יעמיד את ספק השירותים  .2.5

המזמינה: , אלא באישור בכתב מאת ים/באחר ם/ללא אפשרות להחליפו שרות למזמינה

._______________________________________________________________ 

, שלוחיו, וכל מי מטעמם, חייבים חובת סודיות ספק השירותים, בעליו, שותפיו, עובדיו .2.6

 בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בכדי לעמוד בחובה זו.המועצה, וינקטו מלאה כלפי 

ספק השירותים מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה רשאית שלא להשתמש בשירותיו כלל או  .2.7

 להקטין את היקף השירותים או לחלק אותו בין קבלנים שונים, הכל לפי החלטתה

הבלעדית. הקבלן מסכים כי גם אם יקטן היקף השירות הוא יספק השירות במחירי הצעתו 

 במכרז.

 

 השירותים .3

סירוס/עיקור שירותי תקבל מספק השירותים,  ספק השירותים יספק למזמינה, והמזמינה .3.1

הכוללים: לכידה, ניתוח, מתן טיפול נדרש, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום חתולי רחוב, 

בשטח השיפוט של  (63.2.)בכפוף לעמידה בתנאי האמור בסעיף  שעות 48-24בתוך  הלכידה

 מועצות אזוריות באר טוביה, יואב, שפיר, שער הנגב, חוף אשקלון ולכיש.

 אופן ביצוע מתן השירותים: .3.2
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כודות מל –ספק השירותים יבצע לכידת חתולי רחוב באמצעות מלכודות ייעודיות  .3.2.1

 מדרך.

יעבוד ספק השירותים יבצע העבודה אך ורק לפי רשימת חתולים של המזמינה. הספק  .3.2.2

 ניתוח, הספק יתעד כל שלב )לכידה, מול תושב/מאכיל החתולים בתיאום מראש בלבד.

 החזרה( חיסון,

)להלן:  ר מכן יוביל את החתולים אל האתר בו יבוצע ניתוח העיקור/הסירוסחלא .3.2.3

כלול את ויהמזמינה, יה כפוף לאישור מנהל המחלקה הווטרינרית של יה"(, אשר האתר"

 להסכם זה. 3נספח בהציוד המפורט 

באתר תתבצענה הפעולות הבאות: הרדמת החתול; בדיקה כללית שלו; סימון אוזן  .3.2.4

 רחבבכלל זה גם מתן כיסוי אנטיביוטי  –מימין )קטימה של קצה עליון(; עיקור/סירוס 

 .על ידי המזמינה( יסופקרכיב החיסון תטווח, חיסון כלבת )

ת המחייה רה אל טריטורייבהסתיים השהיית החתולים לאשפוז, יושבו החתולים חז .3.2.5

 שלהם, ממנה נלקחו. 

יודגש כי שחרור חתול לאחר ניתוח ייעשה לאחר שהוא ניצב על רגליו, במצב של ערות  .3.2.6

 )תושב/מאכיל חתולים( מלאה ובתיאום מלא עם נציג המזמינה

ת לכידת החתולים תכוון ותתוחם לכדי טריטוריה אחת בכל פעם כפי שייקבע על פעול .3.2.7

 ידי המזמינה בלבד.

 פעולות הלכידה ועיקור החתולים תבוצענה בפומבי במהלך כל שעות היום ו/או הלילה. .3.2.8

על ספק השירותים יהיה לעמוד בכל הדרישות המקצועיות שיציב מנהל המחלקה  .3.2.9

 ניין זה. הווטרינרית ו/או מי מטעמו לע

על ספק השירותים להיות זמין גם לטיפול במקרים שטופלו על ידו, והפכו באחת למקרי  .3.2.10

 ., מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כךחירום

למען הסר ספק מובהר כי ניתוח עיקור בחתולה נקבה כרוך בהוצאה ובכריתה של הרחם  .3.2.11

 ובכריתה של זוג האשכים.ושל השחלות, וניתוח סירוס של חתול זכר כרוך בהוצאה 

בתום כל יממה ימציא ספק השירותים דו"ח פעולה ובו פירוט הפריטים שנלכדו,  .3.2.12

טבלה פירוט המופיע בסורסו, מהיכן נלקחו ולהיכן הושבו, בהתאם להפריטים שעוקרו/

 להסכם זה. 4נספח ב פתהמצור

 20תעלה על העברת חתולי הרחוב לפני הניתוח ולאחריו תעשה ברכב ממוזג בטמפ' שלא  .3.2.13

 מעלות צלזיוס.

בהתאם  לספק השירותים יבצע השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכו .3.3

 להתחייבויותיו בהסכם זה.
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לקיים את ההסכם בתום לב  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב ספק השירותים .3.4

 זה.ובנאמנות ולעשות את כל הנדרש והסביר לשם ביצוע השירותים בהתאם להסכם 

 

 סיקאי תחולת יחסי עובד מע .4

ואין ולא  מזמינה-עצמאיספק שירותים מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי  .4.1

 מי מטעמו.ו/או  ספק השירותיםלבין  המזמינהבין מעסיק -יהיו יחסי עובד

מובהר בזאת כי רשות הנתונה למזמינה, להדריך, לפקח, להעיר או להורות לספק השירותים  .4.2

אין לפרשה כמקנה לו ו/או  –ו למי מטעמו, כיצד לבצע את השירותים מושא הסכם זה ו/א

 למי מטעמו זכויות כלשהן של עובד.

אינם זכאים להטבות כלשהן, מלבד התמורה, מטעמו ו/או מי  ספק השירותיםמובהר כי  .4.3

 עבור ביצוע הסכם זה והוראות שניתנו על פיו.

בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו  המזמינהת מתחייב לשפות ולפצות א ספק השירותים .4.4

בין  הטענה כיהמתבססת על מטעמו ו/או מי מטעמו עקב תביעה ו/או דרישה  למזמינה

בתקופת  סיקמע-שררו יחסי עובדמטעמו ו/או מי  ספק השירותיםלבין  המזמינה

לעשות  המזמינההראשונה של ה דרישתמ ימים 7בתוך וזאת ההתקשרות על פי הסכם זה, 

לא  ן, ובלבד שניתן לספק השירותים האפשרות להתגונן מפני כל תביעה כאמור. המזמינהכ

 תתפשר באף תביעה אלא בהסכמת ספק השירותים מראש ובכתב.

 ספק השירותיםתחליט ערכאה שיפוטית כלשהי כי התקיימו בין אם מוסכם על הצדדים כי  .4.5

 ספק השירותיםיראו את מעסיק בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, -יחסי עובד למזמינה

ספק על יהיה זה וכי  הסכםבלבד מהתמורה כפי שנקבעה על פי  70% -זכאי להיה כאילו 

 .ולהשיב כל עודף תמורה כאמור שהתקבל אצל השירותים

 בקשר לביצוע השירותים, לרבות תשלומי מיסים וכל הוצאה ספק השירותיםכל הוצאות  .4.6

ידו בלבד, ישולמו על ועליו  ספק השירותיםאחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על 

 חוב בכל דרך שהיא בגינם.תלא  והמזמינה

 

 ביטוח .5

 או/יסופקו ו או/ו שסופקו השירותים המזמינה לטיב יהיה אחראי כלפי ספק השירותים .5.1

 יה ספק השירותיםיה דין, פי על מאחריותו לגרוע ידו. מבלי על מסופקים להיות צריכים

 מן מי של או/שלה ו רשלניים מחדל או/ו מעשה עקב דהו מאן לכל שייגרם נזק לכל אחראי

 .זה הסכם על פי השירותים מתן עבורו ובשמו לצורך הפועלים או/ידו ו על המועסקים

 או/ו פעולות שביצע של או ספק השירותים ידי על שהוכנו המסמכים על המועצה באישור אין .5.2

 .דין כל פי על או/ו זה פי הסכם על המלאה מאחריותו אותה לשחרר לספק, כדי חיותהנ במתן

 הוראות ,פיו על או/ו זה הסכם פי על ספק השירותים ואחריות מהתחייבות לגרוע מבלי .5.3

 1 כנספחהמצורף  הביטוח נספח להוראות בהתאם הינן הצדדים על יחולו אשר הביטוח

מוסכם כי על ספק השירותים לבטח את אחריותו  .נוהימ נפרד בלתי חלק להסכם זה ומהווה
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כל עוד קיימת לספק השירותים אחריות ע"פ דין, אף אם היא מעבר לתקופת ההתקשרות עם 

 המזמינה.

ספק השירותים להמציא למועצה, לפני תחילת  בללא צורך בכל דרישה מצד המזמינה, מתחיי .5.4

א חתום על ידי מבטחת מוכרת ( כשהו1נספח ההתקשרות את "אישור קיום הביטוחים" )

יום לפני תפוגת  14ומורשית בישראל ואינו מסויג. ספק השירותים יחזור וימציא לכל הפחות 

הביטוח, אישור קיום ביטוחים מעודכן ותקף להמשך תקופת ההתקשרות. לא עמד ספק 

 השירותים בהתחייבות זו, לא ייחשב ספק השירותים כ"נותן שירותים" כל עוד לא הומצא

האישור המעודכן, וע"פ שיקול דעת המזמינה, הפרה זו יכול שתיחשב כהפרה חמורה של 

 הסכם ההתקשרות.

 מתנאיו תהווה תנאי הפרת או/ו והפרתו ההסכם מעיקרי הינו שבו, המשנה סעיפי על זה סעיף .5.5

 .ההסכם של יסודית הפרה

 

 תקופת ההסכם .6

מה על הסכם זה ועד ליום החל מיום החתיידי הצדדים -תקופת ההסכם נקבעת בזה על .6.1

"(. למזמינה הזכות להאריך את תקופת הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן: " 31.12.2021

 חודשים נוספים, כולם או כל חלק מהן בכל פעם, באותם תנאים 6ההתקשרות למשך 

 ."(תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: "

כם בכל עת ומכל סיבה מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, רשאי כל צד לסיים את ההס .6.2

זאת,  .ימים מראש 45שהיא באמצעות משלוח הודעה בכתב שתימסר לצד השני לפחות 

 לצד השני ומבלי שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם. מבלי שיתחייב בתשלום פיצוי כל שהוא

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, ספק השירותים מחויב להעביר למזמינה  .6.3

ו והשייך למזמינה או את כל העבודה שעשה עבור המזמינה עד את כל החומר שברשות

להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי ספק השירותים אינו רשאי לעכב 

 אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

 

 היקף השירותים והתמורה .7

לשלם  המזמינה תבהסכם זה מתחייב תיםספק השירושל  ולביצוע כל התחייבויותיבתמורה  .7.1

חתול אשר טופל מע"מ, לכל ₪ +  _______ספק השירותים תמורה קבועה וסופית של ל

לכל תקופת ההתקשרות חתולים  1,500-אך לא יותר מ"(, התמורהבפועל )להלן: "

מס' החתולים  .)להלן: "מס' החתולים המקסימלי"( והמוארכת גם יחד הראשונה

מספר הזוכים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה בהתחשב בע המקסימלי ייקב

 לכלל הזוכים גם יחד. 1,500מקרה לא יעלה על אך בכל 

מספר החתולים המקסימלי לעיל, המועצה רשאית להקטין את  7.1על אף האמור בסעיף  .7.2

ידי הודעה בכתב לספק השירותים, ולספק השירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, על 

 לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לפיצוי בשל כך.



15.06.2021 

 (11/2021מכרז זוטא )מס' 

 
- 10 - 

 דין-רכימימוני שלוש ושות', משרד עו                                                      ח.ה.  4000/208

 

מידי חודש במהלך תקופת ההתקשרות, על בסיס שוטף, מיום קבלת התמורה יבוצע תשלום  .7.3

האחריות חשבונית המס במשרדי המזמינה עבור החודש שחלף, כאשר על ספק השירותים 

בהם הוא לעיל, בכדי שניתן יהיה מהו מספר החתולים  3.2להוראות סעיף לפעול בהתאם 

 .טיפל

מאת  ספק השירותיםלעיל כוללת את מלוא התשלומים להם זכאי  התמורה המפורטת .7.4

שיות , ולרבות כל ההוצאות האיללא יוצא מן הכלל ,עבור ביצוע כל השירותים המזמינה

שיוציא ספק השירותים לצורך מתן השירותים, ובכלל זה הוצאות בגין נסיעות, טלפון, 

ו/או למי ספק השירותים בתשלומים נוספים כלשהם ל תחייב הננאי המזמינהווכיו"ב, 

 .בגין הסכם זה ומטעמ

יום לא יהווה הפרה של  30על ה כי איחור בתשלום התמורה אשר לא יעל בזאתסכם מו .7.5

תרופה, כספיים או אחרים, בגין  וספק השירותים לא יהא זכאי לכל סעד אוזה  הסכם

בהפרשי הצמדה וריבית  ספק השירותיםיום יזכה את  30איחור העולה על איחור כאמור. 

 . 1961-כקבוע בחוק הפרשי הצמדה וריבית, תשכ"א

 

 שונות .8

סדרת הסכמת צד מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של הסכם זה, במקרה מסוים או ב .8.1

 בעתיד. מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר

זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים הנדונים בו, והוא הסכם  .8.2

כרון דברים, הצעות סיכומי דיון, טיוטות, ימחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, ז

שררו או הוחלפו )לפי  -לפני חתימתו של הסכם זה  -מכתבים וכל מסמך אחר, אשר 

 .ינים האמוריםיהמקרה( בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בנושאים ובענ

 כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. .8.3

 סמכות השיפוט הבלעדית תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. .8.4

 

 הודעות .9

 הצדדים להסכם זה ופרטי התקשרותם הינם כקבוע במבוא לו.  כתובות .9.1

 3כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר ע"פ כתובתו כאמור, תחשב כאילו התקבלה  .9.2

 בעת מסירתה. -ימים לאחר מסירתה ואם נמסרה ביד ו/או בפקס ו/או בדוא"ל

 

 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

  _______________         _______________ 
    השירותים ספק             המזמינה           
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 1ספח נ

 ישור לקיום ביטוחיםא
 (סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידהשירותי ) 

 
 לכבוד:

ו/או תאגידים  לכישו/או  חוף אשקלון ו/או  שער הנגב ו/או שפיר ו/או יואב ו/או באר טוביההמוא"ז 
עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או היישובים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או הוועדים המקומיים 

 שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם
 באמצעות המוא"ז באר טוביה

 , אזה"ת באר טוביה1רח' ניר 
 ("המזמינה")להלן:  

 
נו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור א

( פוליסות "הספק"_____________________ ח.פ/ת.ז./מס' עוסק. _____________ )להלן: 
ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם 

 "( העבודותחוזה )להלן: "והמתייחסות לעבודות נשוא ה
 

תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים, לגבי ביטוח צד שלישי 
 וחבות מעבידים, וללא הסתייגויות לתנאים אלו.

 
סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום שירותי מהות העבודות : 

בשטח השיפוט של מועצות עיקור חתולי רחוב של משרד החקלאות,  ובהתאם לנוהל, הלכידה
 .אזוריות באר טוביה, יואב, שפיר, שער הנגב, חוף אשקלון ולכיש

 
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמינה, הספק, קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, 

 ת.מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודו
 

 הביטוח כולל כדלקמן:
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .1

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 

 לאירוע ולתקופת הביטוח.₪  2,000,000.
 אות הבאות:על פרק זה חלות ההור

בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הספק ייחשב  .1.1
כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסה לביטוח חבות מעבידים של 

 הספק.
יצוין במפורש בפוליסה כי המזמינה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך   .1.2

 צד שלישי.פוליסה זו כ

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמינה.  .1.3

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה   .1.4
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בדיהם הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עו .1.5
 לתקופת הבטוח.₪  400,000ש"ח לאירוע ו  200,000.-בגבול אחריות של 

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .2
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 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע 

לאירוע אחד ₪  20,000,000לתובע ולסך של ₪  6,000,000-ות, בגבולות אחריות של העבוד
 .ולתקופת ביטוח

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .2.1
הביטוח חל על כל עובד של הספק, ספק משנה שלו ועובדיו של ספק משנה כאמור, בין  .2.2

 מהספק ובין אם לאו.אם קיבל שכר 
הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  .2.3

 בזדון.
הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או  . 2.4

 לתקופת הבטוח.₪  400,000לאירוע ו ₪  200,000.-עובדיהם בגבול אחריות של 
 

 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: . 3

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .3.1
המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה  .3.2

של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמינה, עובדיה, נבחריה, המפקח, 
 לנים וקבלני משנה של הספק.קב

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת  . 3.3
הביטוחים בהקשר ובאופן אוטומטי כפוף לקבלת הודעה מהספק וגם או מזמין 
העבודה, אלא אם כן נודיע למזמינה על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב 

 לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף. )שישים( יום 60רשום, לפחות 
הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  .3.4

לצמצם היקפם , אלא אם כן מסר המבטח למזמינה הודעה, במכתב בדואר רשום, על 
 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 

הקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בכל הביטוחים שערך הספק ב . 3.5
המפקיעים או המגבילים את  – למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו –בפוליסה 

הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס 
תפוצצות, למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, ה

אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, 
 זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק.

כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  .3.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל SUBROGATIONוף )של המבטח על זכותו לתחל

אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, לפני קרות 
האירוע נשוא התביעה, או הקשור לעבודות ובלבד שסעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון.
 

ם הוראה לפיה לא ייפגעו כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללי . 3.7
זכויות המזמינה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, 
אלא אם המקרה היה ידוע למזמינה, שלעניין זה מוגדר גזבר המזמינה וגם או 

 האחראי על הביטוח במזמינה.
מקטינה כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או  . 3.8

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 
ולא תופעל כלפי המזמינה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח 
ביחס למזמינה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא הפיצוי ו/או 

זמינה האחרים יחויבו להשתתף השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המ
 בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .3.9
חובות ה"מבוטח" על פי תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הספק בלבד, לרבות  .3.10

 ויות עצמיות.החובה לתשלומי פרמיות והשתתפ
המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  .3.11

מוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק למזמינה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור 
 ביטוחים המזמינה לא היתה מתקשרת עם הספק, אף במחירים אחרים. 

 ביטוחים זה.הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום   .3.12
 

 ולראייה באנו על החתום:
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_______________ _________ _______________ _______________ 
 שם המבטח       שם החותם         תאריך      חתימה וחותמת     
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 2נספח 

 (יש לצרף)עתק הצעת המציע על נספחיה ה
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 3ספח נ

 ירוט ציוד באתרפ
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 4ספח נ

 רטי החתוליםפ
 

 


