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בעלי והובלת  המתן שירותי לכיד -  06/22 מכרז פומבי מס'

 לתחנת הסגר משוטטים ופינויים חיים
 

 

 -"(, מבקשת בזאת לקבל הצעות לצורך הרשותאו " "המועצה"המועצה האזורית גדרות )להלן: 

, וזאת על פי התנאים לתחנת הסגר משוטטים ופינויים בעלי חייםה והובלת מתן שירותי לכיד

המפורטים במסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות, ההיתרים, התכניות, המפרטים והנספחים 

 .המצורפים אליהם

 

מסמכי המכרז יועמדו לעיון באתר האינטרנט של המועצה, שכתובתו 

https://www.gderot.muni.il  זה המופיע (, אך הנוסח המחייב הוא "אתר האינטרנט" –)להלן

 . במסמכי המכרז שנרכשו מהמועצה בלבד

 

 – 08:30) הרגילות בשעות העבודה ,ה' –את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, בימי א' 

 , שלא יוחזרו למציעים, בשום מקרה.₪ 250(, בתמורה לסך של 15:00

 

אל אחראית המכרזים במועצה, , WORDשאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב בלבד, בקובץ 

, בהתאם לתנאי המכרז, מועדיו, וההוראות limor@gderot.muni.ilלימור רובינזון, בדוא"ל גב' 

 .08-8549129יש לוודא קבלת הדוא"ל, בטלפון מס'  למשתתפים.

 

מסמכי מענה לשאלות הבהרה, יועלו לאתר האינטרנט, ואפשר שישלחו באמצעות הדוא"ל 

 למציעים. 

ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים והנספחים כשהם חתומים ע"י המציע כנדרש, תוכנס 

" בלבד. 06/22"מכרז פומבי מס' למעטפה סגורה ואטומה, ללא סימני זיהוי כלשהם, עליה יירשם 

המעטפה תוכנס, לאחר החתמתה בחותמת "וועדת המכרזים", אל תוך תיבת המכרזים הממוקמת 

עותקים  2בתוך המעטפה יהיו  12:00בשעה  20226/07/לא יאוחר מיום במשרדי המועצה, וזאת 

אין לשלוח את  ההצעה, כאשר עותק אחד יסומן "מקור" והשני "העתק". זהים, מודפסים, של

יוגשו לאחר מועד ההגשה,  צעות פקסימיליה או דואר או דואר אלקטרוני. הצעות אשרההצעות באמ

 .או למקום שלא למקום שנקבע לעיל, לא יתקבלו ולא יובאו לדיון
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יובהר כי המועצה רשאית לקחת בחשבון את ניסיונו של המציע בעבודות קודמות, ניסיונה של 

המציע בעבודות דומות, נהלי העבודה של המציע, המועצה עם המציע, מומחיותו המקצועית של 

שמירה על בטיחות ועמידה בלוחות זמנים. עוד יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה 

הנמוכה ביותר, המיטיבה ביותר ו/או כל הצעה בכלל, והיא רשאית לבטל מכרז זה ו/או את ההצעה, 

 תה הבלעדי והמוחלט.מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה ולפי שיקול דע

 

ימים, ללא זכות חזרה  120ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך 

 מצד המציע.

 

המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז. מציע אשר חזר 

י, לחלט את תהא המועצה רשאית, בין היתר, לפי שיקול דעתה המלא והבלעד – בו מהצעתו

 .ההמחאה הבנקאית אשר צורפה להצעתו

 

, לבין מסמכי המכרז, זהלמען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח 

 יגבר נוסח המכרז.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 יוסי קנדלשיין

 ראש המועצה האזורית גדרות             
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 המועצה האזורית גדרות

 7685800עשרת, ד.נ. עמק שורק  

 08-8549110פקס'  08-8549100טל' 

 
 06/22מס'  מכרז

 
 בעלי חייםוהובלת  ההזמנה להציע הצעות למתן שירותי לכיד

 ופינויים לתחנת הסגרמשוטטים 

 
     מסמכי ההזמנה וההתקשרות המצורפים

 תנאים כלליים. - מסמך א' .1

 טופס ההצעה והצהרת המשתתף. - מסמך ב' .2

 אישור מורשי חתימה. – מסמך ג' .3

 ביצוע של המציע. רשימת עבודות -  'דמסמך  .4

 גופים ציבוריים. נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות –' המסמך  .5

 .תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות -'ומסמך  .6

 .תצהיר העדר קרבה לחבר או עובד המועצה – 'זמסמך  .7

 החוזה ונספחיו:  .8

 הנחיות ללוכד. –' אנספח  

 .נוסח ערבות בנקאית )ביצוע( - ' בנספח  

 .ביטוחיםעל קיום אישור  - 'גנספח  

 .ביצוע דו"ח – 'דנספח  
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 מסמך א'

והובלת  הלמתן שירותי לכידהזמנה להציע הצעות  כללים תנאים

  לתחנת הסגר משוטטים ופינויים בעלי חיים

בזה להציע הצעות המועצה האזורית גדרות )להלן: "המועצה" או "המזמין"( מזמינה  .1.1

לתחנת  פינויים, משוטטים ביישובי המועצה בעלי חיים ה והובלתלמתן שירותי לכיד

המכרז  במסמכיהכל כמפורט  (,"העבודות")להלן: , וכן פינוי פגרי בעלי חיים ההסגר

 המצ"ב.

 להלן ריכוז התאריכים למכרז: .1.2

 מועד פעילות

 07/04/2022 יום מועד פרסום המכרז

 12:00שעה  23/05/2022יום  להגשת שאלותמועד אחרון 

 18:00שעה  25/05/2022עד יום  מועד פרסום השאלות והתשובות

 12:00שעה:  07/06/2022 יום המועד האחרון להגשת הצעות

  לאחר משלוח הודעה לזוכה מועד חתימה על הסכם ההתקשרות

 לפי חוזה ההתקשרות שירותיםהתחילת מתן 

 

לשנות את התאריכים לעיל בהודעה בכתב למשתתפים במכרז )גם לאחר  המועצה תוכל בכל עת

 המועד האחרון להגשת הצעות וכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים(.

 

 תנאי סף מנהליים .2

 רשאי להשתתף בהזמנה זו מי שיצרף את כל המסמכים הבאים:

ן תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, לפיו המציע לא הורשע מעולם בפסק די .2.1

חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, כאמור בחוק 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 )צורף כנספח(; 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
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ואילך.  2018לכביש משנת  ייתועללהובלת בעלי חיים שמועד בבעלות המשתתף רכב  .2.2

להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף העתק רישיון רכב ע"ש המשתתף ואסמכתא 

 להתאמת הרכב למטרת הובלת בעלי חיים

לפקודת המועצה האזורית גדרות, אשר תשמש  ₪ 7,000המחאה בנקאית בסך של  .2.3

  להבטחת התחייבויות המשתתף אם הצעתו תתקבל ע"י המועצה;

, לפיו המציע מנהל פנקסי 1976-ריים, תשל"ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבו .2.4

חשבונות כחוק, וכן מדווח לפקיד שומה על הכנסותיו, ומדווח למנהל מע"מ על 

  עסקאות שמוטלות עליהן מס לפי חוק מע"מ;

  העתק מאושר מתעודת "עוסק מורשה"; .2.5

התאגיד )חברה, עמותה, אגודה נו תאגיד, ימציא תעודת רישום של אם המציע הי .2.6

 –נסח עדכני בצירוף של  ת או שותפות(, לפיה המציע רשום כדין בישראלשיתופי

של התאגיד מרשם התאגידים, נכון למועד הגשת ההצעה,  –מפורט )כולל שעבודים( 

  הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים;

כחלק מהצהרת /שותפות )צורף תאגידאישור בדבר מנהלים/מורשי חתימה של  .2.7

  (.המציע

 .ידו-אישור על תשלום דמי רכישת תנאי ההזמנה על .2.8

 ון ותשובות לשאלות )ככל שיינתנו(.צירוף שאל .2.9

 

  תנאי סף מקצועיים .3

 על משתתף בהצעה זו, לצרף גם את המסמכים הבאים:

(, לרבות ארבע)לפחות  עבודות שהינם רשויות מקומיות מזמיניעבודות ורשימת  .3.1

עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה,  הלוכדמספרי הטלפון שלהם, אצלם ביצע 

 .לפחות וכן שלוש המלצות 'דבהתאם למפורט במסמך  2019-2021בשנים 

 

 הצעת המציע .4

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  .4.1

 הזמנה זו כשהיא חתומה בכל עמוד על ידי המציע. .4.1.1

 .2בסעיף  המסמכים המצוינים לעיל .4.1.2
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ההצעה.  הנ"ל, רשאי המזמין לפסול אתבמקרה של אי המצאת מסמך מהמסמכים  .4.2

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי 

לגרום לפסילת  תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, עלולים

  והכול לפי שיקול דעת המזמין. ההצעה,

יות ולרשום בטופס הצעת למלא בקפידה את המחירים בכתב הכמועל המציע  .4.3

 המשתתף את המחיר הכולל עבור העבודות המוזמנות בהזמנה זו.

להצהרת  5.1)סעיף הצעת המציע המתייחסת לשירות הלכידה החודשי השוטף  .4.4

בתוספת  ₪ 6,500של סכום מ, 20% -תפחת מ או לא ,20%לא תעלה על המשתתף( 

  מע"מ.

 כמפורט בחוזה.ישולם לזוכה סכום קבוע  מובהר כי עבור פינוי פגרי בעלי חיים .4.5

  

 ביקורים בשטח ובדיקות מוקדמות .5

המציע יבקר על חשבונו באתרים המיועדים לביצוע העבודות, וירכז לעצמו ועל  .5.1

אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע 

עם המזמין ועל התמורה בצורה כלשהי על הכנת הצעתו, על התקשרותו בחוזה 

  שתשולם בגין עבודתו.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את המציע כמי שקרא את כל מסמכי החוזה, .5.2

בקיא  הוסברו לו לשביעות רצונו כל העניינים הנוגעים לחוזה שלא היו נהירים לו והוא

  בחוזה ומכיר את הוראותיו השונות.

ת חושב יאוה המועצהאם המידע שניתן במסגרת מסמכי ההזמנה אינו מספק את  .5.3

 ועל הלבצע בדיקות נוספות כרצונ תרשאי המועצהמספיקות, שלא נעשו בדיקות 

כל טענה לגבי אי ביצוען של בדיקות  המציע, ולא תשמע מצד המציעשל  חשבונו

  כאמור. 

 

 תוקף ההצעה .6

ימים, ללא זכות  120הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך תעמוד בתוקפה החל ממועד ההצעה 

ף ההצעות ככל שיתארכו המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוק חזרה מצד המציע.

הליכי המרכז. מציע אשר חזר בו מהצעתו, תהא המועצה רשאית, בין היתר, לפי שיקול 

  דעתה המלא והבלעדי, לחלט את ההמחאה הבנקאית אשר צורפה להצעתו.
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 תהוצאו .7

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז 

תחולנה על המשתתף, והמשתתף לא יהא זכאי לכל החזר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל, 

 דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.

 

 הבהרות ושינויים .8

ההצעות, להכניס שינויים המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת  .8.1

ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויובאו, בכתב, לידיעתם של 

 דוא"ל.האו באמצעות  ההזמנה באתר המועצה,כל רוכשי 

 בלבד wordשאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב, במסמך  .8.2

תוך ציון שם  12:00, שעה 23/05/2022עד ליום ( limor@gderot.muni.il:)בדוא"ל

איש הקשר מטעם המציע, כולל מס' טלפון וכתובת דוא"ל. חובת וידוא קבלת המייל 

 (. 8549129-08תחול על השואל )בטלפון: 

 

 שאלות ההבהרה יהיו במבנה כדלקמן: 

 

 

לות הבהרה שלא נשלחו במועד, במבנה ובפורמט אהמועצה לא תהיה חייבת לענות לש .8.3

 שתואר לעיל. 

 מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב יחייבו את המועצה. .8.4

 

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלוונטיים
 נוסח השאלה
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 שמירת זכויות .9

מושאלים למשתתפים, כל הזכויות במסמכי ההזמנה שמורות למועצה ומסמכי ההזמנה 

לרבות אלו שלא יגישו הצעות, לצורך הכנת הצעתם. המשתתפים  לא יהיו רשאים לעשות 

 כל שימוש במסמכי ההזמנה אלא לצורך הכנת והגשת הצעתם.

 

 הגשת ההצעה .10

של כל מסמכי המכרז,  יש להגיש את ההצעה באופן ידני, בשני עותקים )מקור וצילום( .10.1

ו, ולחתום בסוף כל דף, נוסף למקומות המיועדים לכך כולל שאלות ותשובות, אם הי

במעטפה סגורה, עליה ירשמו שם המכרז ומספרו  במסמכי ההזמנה. ההצעה תוגש

 בלבד.

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות ההזמנה והינו על  .10.2

אחריותו הבלעדית של המשתתף. הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ולשעה 

 מורים לעיל תחשב כאילו לא הגיעה במועד והמועצה תהא רשאית שלא לקבלה.הא

 

 בחינת ההצעות .11

אי הגשת הצעת מחיר )ליחידה/סה"כ( ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי אזי יחשב  .11.1

הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה במחירי יתר סעיפי כתב הכמויות והמשתתף 

סעיף הנ"ל מבלי לקבל כל פיצוי או תשלום יהיה חייב לבצע את העבודות הנכללות ב

 נוסף בעד עבודות אלו.

המשתתף מסכים כי כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות  .11.2

לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך 

 אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב.

בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה המוצע, המועצה רשאית לא להתחשב כלל  .11.3

שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי ההזמנה באופן 

 שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי ההזמנה, בין אם  .11.4

 ים לגרום לפסילת ההצעה.נעשו בגוף ההזמנה ובין אם במכתב לוואי, עלול

במסגרת שיקוליה בבחירת ההצעה תהא המועצה רשאית לשקול, אך אינה חייבת,  .11.5

 בין היתר, את השיקולים הבאים:
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 ניסיון המשתתף בביצוע עבודות דומות בעבר. .11.5.1

 אמינות המשתתף. .11.5.2

כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכוח אדם הנמצא  .11.5.3

חתומים ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים 

 ולתקופה המיועדת לביצוע העבודות על פי הזמנה.

יכולת עמידתו של המשתתף בלוח הזמנים של  .11.5.4

 ההזמנה לאור התחייבויות נוספות שלו.

קיום סכסוכים או הליכים משפטיים בעבר או בהווה  .11.5.5

בין המשתתף לבין המועצה ו/או רשויות מקומיות 

אחרות, שעניינם הפרת חוזה על ידי המשתתף ו/או 

 ביצוע עבודות בצורה לקויה.

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונה המלא, גם  .11.6

לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, 

 כאמור.

וועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות ו/או מומחה מטעמה לבדיקת ההצעות  .11.7

 והמציעים.

סור לביצוע חלק מן העבודות, והמשתתף לא יהיה זכאי לכל המועצה תהא רשאית למ .11.8

 .כלשהםתמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה, או שינוי כמויות בסעיפים 

המועצה אינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה  .11.9

 הזוכה.

כשיר "כשיר שני )להלן: שיוכר כנוסף מציע רשאית לבחור ב ועדת המכרזים .11.10

לא תגיע עם המועצה ככל ו. תפקידביצוע האשר מתאים לפי ראות עינה ל ,("ראשון

מכל סיבה  הראשוןמתן התפקיד לידי הכשיר בהיא תעדיף שאו המציע להסכמות 

 להמשיך עמו את הסכם ההתקשרותלה חופש פעולה  םיה קיייה עניינית הנראית לה,

 תוך שהיא משוחררת מהליך ההתקשרות עם המציע.

 

 הערכת ההצעות .11.11
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לאחר בדיקת עמידת המציע עשה הערכת ההצעות ת .11.11.1

בתנאי הסף ובדרישות המקצועיות ותעשה על פי 

 הצעת המחיר של המשתתף, לפי המשקולות הבאות: 

 

 משקל באחוזים סוג השירות

כמוגדר בתנאי החוזה השוטף שירות הלכידה 

 להצעת המשתתף(. 5.1)סעיף 
90% 

בתנאי החוזה )סעיף קריאה מיוחדת כמוגדר 

 להצעת המשתתף(. 5.2
4% 

כמוגדר הובלת בעל חיים גדול לתחנת הסגר 

 להצעת המשתתף(. 5.3)סעיף בתנאי החוזה 
3% 

הובלה והסגרה בבוקר למחרת בזמן שבערב 

הקודם תחנת ההסגר הייתה סגורה )סעיף 

 להצעת המשתתף(.   5.4

3% 

 

 הבאה:ניקוד הזוכה במכרז יבוצע לפי הנוסחה 

 
סה"כ 
 ניקוד

 
 
= 

3% X  מחיר ההצעה
הנמוכה 

ביותר 
שהתקבלה 

 5.4עבור סע' 

 
 
+ 

3% X  מחיר ההצעה
הנמוכה 

ביותר 
שהתקבלה 

 5.3עבור סע' 

 
 
+ 

4% X  מחיר ההצעה
הנמוכה 

ביותר 
שהתקבלה 

 5.2עבור סע' 

 
 
+ 

90% X  מחיר ההצעה
הנמוכה  

ביותר 
שהתקבלה 

 5.1עבור סע' 
מחיר הצעת   

המשתתף 
 5.4עבור סע' 

מחיר הצעת   
המשתתף 
 5.3עבור סע' 

מחיר הצעת   
המשתתף 
 5.2עבור סע' 

מחיר הצעת   
המשתתף עבור 

 5.1סע' 
 

ש"ח עבור  400, 5.1ש"ח עבור סע'  6,000 –לדוגמה: ההצעה הנמוכה ביותר שהתקבלה הינה 

הניקוד  מציע זה יקבל את מלוא. 5.4ש"ח עבור סע'  250 -ו 5.3ש"ח עבור סע'  800, 5.2סע' 

עבור סע'  ₪ 1,000, 5.2ש"ח עבור סע'  450, 5.1ש"ח עבור סע'  6,500.  מציע שני הציע 100

 . מציע זה יקבל ניקוד של  בהתאם לתחשיב הבא:5.4ש"ח עבור סע'  350 -ו 5.3

 

91.18 = 3% X 250 + 3% X 800 + 4% X 400 + 90% X 6,000 
  350   1,000   450   6,500 
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 הודעה לזוכה והתקשרות .12

 המועצה תודיע לזוכה, בפקסימיליה ו/או במכתב רשום ו/או בדוא"ל, על הזכייה. .12.1

ימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכה את הערבויות והאישורים על  14תוך  .12.2

קיום ביטוחים המפורטים בחוזה, לרבות כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא 

 לתנאי ההזמנה והודעת המועצה ויחתום על החוזה על נספחיו.בהתאם 

לעיל, תוך  12.2במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .12.3

התקופה האמורה, תהא רשאית המועצה להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט 

מראש, לעיל, כולו, כפיצוים מוסכמים וקבועים  2.4את השיק הבנקאי האמור בסעיף 

והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או 

 מכוח כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם הזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים כאמור  .12.4

 ₪ 500לעיל ו/או לא יחתום על החוזה, תהא המועצה זכאית לסך של  2-4פים בסעי

ים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום כפיצוי שקלים(,)חמש מאות 

לעיל, לפי הענין, ועד למועד המצאת כל האישורים או  12.2המועד הנזכר בסעיף 

 החתימה על החוזה או התשלום למועצה, לפי המועד המאוחר שביניהם.

המועצה תיתן הודעה, במכתב רשום ו/או בדוא"ל, ליתר המשתתפים והם יהיו  .12.5

 על ידם בקשר עם השתתפותם שהומצאזרה את השיק הבנקאי רשאים לקבל ח

 .במסירה ידנית בלבד

המציע ו/או הקבלן הזוכה לא יהיו זכאים להחזר של הוצאות כלשהן בקשר להגשת  .12.6

 הצעתם במענה להזמנה זו וזאת בין אם זכו ובין אם לאו.

 

 הליכי משפט .13

מובהר בזה כי מציע ו/או מי שהוכרז כזוכה)ים( לא יבוא)ו( בתביעות ו/או טענות ו/או 

בדרישות כלפי המועצה בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין, אשר ייגרמו, 

אם ייגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם. כל משתתף 

לקח אפשרות כגון עיכובים ו/או הפסקת עבודה, בחשבון והוא ו/או זוכה מצהיר בזה כי 

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך. 
 

________________ 

 מועצה אזורית גדרות
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 לשימוש בודק התיק בלבד:

o יש/ אין _____                                             )חתימה בשולי כל דף(  כל מסמכי ההזמנה 

o     יש/ אין _____        תצהיר העדר הרשעות כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים 

o                                                        יש/ אין           העתק תעודת עוסק מורשה _____ 

o                                        יש/ אין                          אישור תשלום רכישת מכרז _____ 

o  )יש/ אין _____                                                  כתבי כמויות )חתימה בשולי כל דף 

o     יש/ אין _____                                                                                     שיק בנקאי 

o  יש/ אין _____                                 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

o  יש/ אין _____                                            אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור 

o                             ן יש/ אי                   למשתתף שהוא תאגיד: תעודת  רישום_____ 

o יש/אין                                                                      נסח עדכני של התאגיד ______ 

o  יש/אין                                                      אישור על עבודות קודמות כנדרש  ______ 

o            יש/אין ______                                            פרוטוקול תשובות לשאלות חתום 

o 3  יש/אין ______                                                                                            המלצות 

o  העתק רישיון ממשרד הפנים להחזקת כלי ירי להרדמה, אישור על הדרכה ואימון תקופתי

ואישור לרכב מותאם להובלת בעלי  2018בכלי הירי צילום רישיון רכב עליה לכביש משנת 

 ______ איןיש/                                                                                        חיים.      

                                            שם המשתתף:

 _____________. מספר עוסק מורשה/ ח.פ:

כתובת 
                                                           _________________________. ומיקוד:

 _____________. ________________ פקסימיליה: טלפון:

 איש קשר: ______________________________שם 

 מספר טלפון נייד של איש הקשר )אם יש( :_____________________________.
 

 
 בכבוד רב,       

 
 ____________ חתימה:                                                                    תאריך: __________
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 מסמך ב'

 

 הצהרת המשתתף

       לכבוד

 מועצה אזורית גדרות

 עשרת

 

 א.ג.נ.,

  משוטטים ופינויים בעלי חיים ה והובלתהצעה למתן שירותי לכידהנדון: 

 

אנו, החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון את כל מסמכי ההזמנה לביצוע העבודות שבנדון ובקשר 

חלקיו, בין שצורפו להזמנה (, על כל חלקיה )לרבות מסמכי ההסכם על כל "ההזמנה"אליהם )להלן: 

 ובין שלאו( מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 

 הננו מוסמכים על פי הוראות כל דין לבצע את העבודות נשוא המכרז. .1

 

הבנו את כל האמור במסמכים על כל פרטיהם וקיבלנו את כל ההבהרות שנדרשו על ידינו לגבי  .2

 האמור בהם.

 

ו דרישה המבוססות ו/או הנובעות מטענות של אי הבנה אין לנו ולא תהיה לנו כל תביעה ו/א .3

ו/או אי ידיעה כלשהן של איזה שהוא פרט או מידע הכלול בהזמנה או של איזה שהוא נתון או 

  מידע אחר בקשר לעבודות נשוא ההזמנה.

 

ידוע לנו כי לא יהיה תוקף לכל שינוי, השמטה או תוספת שעשינו במסמכי ההזמנה, אם עשינו  .4

  י תהיו רשאים, אולם לא חייבים, לפסול את הצעתנו בגין שינוי כאמור.כאלה וכ

 

 נבצע את כל התחייבויותינו על פי החוזה תמורת:  .5

 

סך של _____________ )במילים: __________________________( ש"ח  5.1

  הפעילות השוטפת כהגדרתה בחוזה.לחודש  )בתוספת מע"מ( עבור 
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מהסכום הנקוב בסעיף , 20% -יפחת מלא או  ,20%הסכום המוצע לא יעלה על 

 לעיל. 7בעמ'  4.4

 

סך של __________ )במילים: _______________________( ש"ח )בתוספת  5.2

 מע"מ( עבור קריאה מיוחדת.

 

סך של __________ )במילים: _______________________( ש"ח )בתוספת  5.3

)בעל  .סגרת שעות הפעילותבמ לתחנת ההסגרגדול מע"מ(, עבור הובלת בעל חיים 

 חיים גדול כגון חמור או סוס למעט חיית מחמד(.

 
במקרה בו תתבצע על ידינו עבודה של לכידת בע"ח בשעות בהן לא ניתן להעבירם                 5.4

לתחנת ההסגר )בהיותה סגורה(, ונעביר אותם לתחנת ההסגר רק למחרת בבוקר, 

ת הסגר נלתחלמחרת עבור הובלת בעל החיים ומסירתו אזי נהיה זכאים לתשלום 

 בסך של ____________ )במילים:    ______________( ש"ח )בתוספת מע"מ(.

 
סך של __________ )במילים: _______________________( ש"ח )בתוספת  5.5

 .במסגרת שעות הפעילות מע"מ(, עבור הובלת בעל חיים לתחנת ההסגר

 

זו, מחייב אותנו החוזה כאילו היה חתום על ידינו ואם נידרש להתחיל ממועד הגשת הצעתנו  .6

 בביצוע העבודות לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות ההסכם.

 

ימים מיום שתינתן לנו הודעה בכתב  7הננו מתחייבים להתחיל בעבודות נשוא ההזמנה, בתוך  .7

  ההתקשרות.על ידי המפקח ולסיימן במועד הקבוע בהסכם 

 

אם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לחתום על החוזה על כל מסמכיו בתאריך שנידרש לעשות  .8

כן ולהפקיד ערבות )ביצוע( לקיום החוזה כנדרש בהזמנה. אם לא נמלא את התחייבותנו זאת, 

כולה או מקצתה תוך הזמן האמור, תהיו פטורים מכל אחריות, וכן תהיו רשאים למסור את 

לאחר. הרינו מתחייבים לשלם לכם פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגובה ההמחאה  העבודות

הבנקאית שמסרנו עבור הפסדים שיגרמו לכם כתוצאה מאי קיום העבודות על ידינו וזאת מבלי 

  לגרוע מכל זכות או סעד אחרים העומדים לכם.
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ולת לבצע את אנו מצהירים שיש לנו כל ההיתרים הדרושים הידע המקצועי, הניסיון והיכ .9

העבודות על פי המסמכים, וכן הציוד, אמצעי מגן תקניים והעובדים המקצועיים הדרושים 

 לבצע העבודות כנדרש.

 

אין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכים ואנו מסכימים  .10

  לתוכנם.

 

או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת הצעתנו זאת היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי ו/ .11

  אותנו לתקופה כמפורט במסמכים.

 

הצעה זאת מוגשת אך ורק בשמנו והננו זכאים לחתום כדין על הצעה זאת באמצעות החתומים  .12

עליה. הצעתנו מוגשת ללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות 

  לביצוע אותה עבודה.

 

כנדרש המסמכים הנדרשים לפי ההזמנה ובכלל זה המחאה בנקאית להצעתנו מצורפים כל  .13

  בתנאי ההשתתפות.

 

 ______________________ תאריך: 

 

 ______________________ חתימת המציע: 

 

 ______________________ כתובת המציע: 

 

 ______________________ טלפון המציע ופקס: 

 

 ______________________מספר עוסק מורשה: 

 

 ______________________ מספר רישיון לוכד: 

 

 ______________________ טלפון:
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 אישור חתימות

 

הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה שם:______________  אני

שם:_____________ ת.ז._________ מנהלי  -ת.ז.____________ ו

"( חתמו על הצעה זו בצירוף חותמת התאגיד וכי התאגיד____________________ )להלן: "

 חתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

 ____________________                                                                  ______________________

 חתימת עו"ד/רו"ח                                                                        תאריך                   
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 ג'  מסמך                                                                                                                            לכבוד

 המועצה האזורית גדרות

 עשרת

 

 א.ג.נ.,

 

 

 

 אישור מורשי חתימההנדון:  

 

 

 אני הח"מ ________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה 

 

 

 שם: _______________                 ת.ז. _____________

 

 שם: _______________                 ת.ז. _____________

 

 

 06/22( אשר חתמו על מסמכי מכרז "התאגיד"חתימת מנהלי  __________________ )להלן: 

בצירוף חותמת התאגיד,  לכידה והובלת בעלי חיים משוטטים ופינויים לתחנת הסגרלשירותי 

 מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם המועצה לכל דבר ועניין.

 

 

 

 

 

____________                                                                                       _______________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח                                                                                                   תאריך       
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 'דמסמך 

 

 תאריך: ________
 ועדת המכרזים 

 גדרות, המועצה האזורית
 

 א.ג.נ.,
 

לכידה והובלת בעלי חיים משוטטים ופינויים לתחנת רשימת עבודות ביצוע 
 2021-2019בשנים  הסגר

 

 מועדי ביצוע רשות מקומית תיאור השירות מס"ד
מטעם  קשר איש

המזמין )שם 
 +טלפון(

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9.     

 
 ______________________ תאריך: 

 ______________________חתימת המציע: 

 ______________________ כתובת המציע:

 ______________________ :טלפון

 ______________________ :דוא"ל

 

 חתימות:

                  

__________________                               ________________ 

 )חותמת(                                 )חתימה(                                                                       
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 'המסמך 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

אני הח"מ,______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם חברת 

( מצהיר בזאת, בכתב, "החבר במציע")להלן:  06/22 המציע שבמכרזֹ __________________, 

 כדלקמן:

 

הנני עושה תצהירי זה לצורך הגשתו למועצה אזורית גדרות, במסגרת המכרז למתן שירותי  .1

 לתחנת הסגר. ביישובי המועצה ופינויים לכידה והובלת בעלי חיים משוטטים

 

המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים  .2

זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עברות, הרי שבמועד הגשת 

 ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

   –לעניין סעיף זה 

בעל זיקה", "הורשע", "עבירה", "חוק שכר מינימום" בתצהירי זה, למונחים )על הטיותיהם( "

 -ו"חוק עובדים זרים" תהא המשמעות שניתנה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 1976

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .3

 

 

               __________            ________________ 

 שם המצהיר+ חתימה               תאריך                                                                                        

 

 אישור עו"ד

 

, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________הופיע/ה                 , עו"ד, מ.ר                           אני הח"מ,

בפני במשרדי מר/גב' _______________ , ואשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' 
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___________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 ל וחתם/ה עליה בפני.  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר דלעי

 

                  ___________                              _____________                   _____________ 

 תאריך חותמת וחתימה                                                שם                                            
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 ' ומסמך          

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

 (11)תיקון מס' 

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ.  .1

"( המבקש להתקשר עם המועצה האזורית גדרות הגוף" –___________ )להלן 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.הרשות)להלן: "

 אני מצהיר כדלקמן: .2

)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  

 על הגוף."( לא חלות חוק שוויון זכויות"

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3

תיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף משרד העבודה הרווחה והשירותים החבר

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9

)ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור 9להוראות סעיף 

 וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 

ו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה אנ .4

 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

         ____________________ 

 חתימת המצהיר                                     

 



 

 

 54מתוך  23עמוד 

 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,)בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציע המציעוחותמת חתימת 

 

 

 

 

 

 אישור

_______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, 

משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

_________________ __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                         תאריך            
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 'זמסמך 

 לכבוד 
 מועצה אזורית גדרות

 
 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות הנדון: 

 
המועצה האזורית גדרות, הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 הבאים:
 

, הקובע 1959)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות האזוריות(, תשי"ח  ב89סעיף  .1.1
 כדלקמן:

תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או ״
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

 ״..בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" 
 

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

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות  -מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1בסעיף ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ 
 

 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( קובע כי: 59סעיף  .1.3
זוגו, סוכנו -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן ״

או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או 
שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה  בשמה, פרט לענין

ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות 
עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור 

 ״..א)ב( לגבי חברי המועצה89בסעיף 
 
 להודיע ולהצהיר כי : בהתאם לכך הנני מבקש  .2

 
בין חברי המועצה האזורית גדרות אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא  .2.1

 מי שאני לו סוכן או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2

שאחד מהם מנהל או  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או
 עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .2.4
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 מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .2.5

 הינו אמת.
אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות לפיהן מועצת  .2.6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות ובלבד  2/3המועצה ברוב של 
 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 __________________                   שם המציע: ________________________

 חתימת המציע                                                                                                                      
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 חוזה

 

 לחודש_______ שנת__________ _________ ביום _________ שנערך ונחתם ב

 

 

 המועצה האזורית גדרות         בין:

  7685800מיקוד   עשרת ד.נ עמק שורק                                  

 "(המועצה)להלן: "              

 

 מצד אחד; 

 

   __________________________________________        לבין:

 מס' זיהוי/ח.פ _______________________________                                          

 מרחוב _____________________________________                                                                                    

 "( הלוכד)להלן: "              

 

 מצד שני; 

 

 

עלי לכידה והובלת בוהמועצה מעוניינת להתקשר עם לוכד מוסמך ומקצועי למתן שירותי      הואיל:

כמפורט בחוזה  ביישובי המועצה פינוי פגריםו ,ופינויים לתחנת הסגר משוטטיםחיים 

 "(; העבודות" או "העבודה)להלן: " זה

 

 למסמכי  והלוכד מצהיר כי לאחר בדיקה מעמיקה הציע לבצע את העבודות בהתאם       והואיל:

 המכרז הנ"ל ולפי המחיר כמפורט בחוזה זה;  

 

 המפורט המחיר המועצה הסכימה להתקשר עם הלוכד לביצוע העבודה, תמורתו      והואיל:

 זה, ובכפוף לתנאים המפורטים בחוזה זה להלן;  בחוזה
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 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 

 

 

 כללי  –פרק א' 

 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 

המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, וייקראו  .2

 ."החוזה"כולם יחד לשם הקיצור 

 
וכל  ,כל מסמכי המכרז )לרבות ההזמנה להציע הצעות והצעת / הצהרת הלוכד 2.1

 (.המסמכים אשר צורפו להצעתו של הלוכד

 
 הנחיות ללוכד. - ' לחוזהאנספח  2.2

ההנחיות עשויות להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת המועצה והחיקוקים מובהר כי 

 בנושא.

 
 נוסח ערבות בנקאית )ביצוע(.  –' לחוזה בנספח  2.3

 אישור על קיום ביטוחי הלוכד. –לחוזה  'גנספח  2.4

 דו"ח ביצוע )לכידה שבועי(.  – ' לחוזהדנספח  2.5

 
 

 הגדרות ופרשנות .3

הימני להלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור 

 השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

 :המשמעות                        :המונחים 

 

 המועצה האזורית גדרות "המועצה" 
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 כל העבודות שעל הלוכד לבצע לצורך חוזה זה. "העבודות" 

 

 שלוחיו ומורשיו המוסמכים,לרבות נציגי הלוכד, עובדיו,  "הלוכד" 

 הפועלים בשמו או מטעמו בביצוע העבודות.

 

מי שייקבע על ידי ראש המועצה כנציגה לצורך מתן הוראות  "המנהל" 

בהתאם לחוזה זה, ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי  ללוכד

אחרת, יהיה המנהל, וטרינר  יימסר ללוכד בכתב המועצה לצורך

 המועצה.

 

העבודה  חוזה זה, על כל נספחיו לרבות התנאים הכלליים לביצוע "החוזה" 

 מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד. וכל

 

 הסכומים הנקובים בחוזה זה. "התמורה" 

 

מתקן אחר , או כל אחיסמךתחנת הסגר לבעלי חיים הנמצאת ב "תחנת הסגר" 

 יורה המנהל. עליו

 

 הצהרות הלוכד .4

 

 כדלקמן:הלוכד מצהיר בזאת 

 

לביצוע וכל הרישיונות וההיתרים הדרושים ע"פ דין ידע הוא בעל מיומנות, ניסיון  4.1

העבודות לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, 

ת באופן ובמועדים המצוינים ציוד, חומרים ומימון על מנת לבצע את העבודו

 ;בחוזה

 

המועצה ובחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הוא ביקר בכל תחומי יישובי  4.2

 ;בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהםהקשורים 
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תקנותיו , ו2002-הוא קרא ומכיר את החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג 4.3

  ;ויפעל על פי הוראות אלה

 
)להלן:  1994-צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"דחוק הוא קרא ומכיר את  4.4

 (, ויפעל בכפוף להוראות חוק זה;צער בע"ח" "חוק

 

אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה, ובביצוע התחייבויותיו   4.5

שהם, על פי הסכם או על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כל

 ;על פי כל דין

 

ה והנספחים תנאי החוזהוא קרא את המכרז ונספחיו לרבות חוזה זה ונספחיו, וכל  4.6

 ;לו נהירים וברורים לו

 
 התחייבויות הלוכד .5

 

 לתחנת הסגר המשוטטים ביישובי המועצה בעלי החייםהלוכד יפעל ללכידת כל  5.1

, העברת בעלי החיים תעשה ברכב מותאם , כמפורט במסמכי המכרזפינוי פגריםו

 להובלת בעלי חיים.

 

 אופן פעילותו של הלוכד תתבצע באופן הבא: 5.2

 
 הלוכד יבצע, בכל ישוב בתחומה של המועצה, פעילות רצופה  של 5.2.1

, ופגרים משוטטים, וכן פינוים של נבלות בעלי חייםלכידת 

 סיורים בימיםלתחנת ההסגר. לצורך ביצוע תפקידו יבצע הלוכד 

ימי סיור חובה בין הימים ראשון  3בשבוע, כולל  ראשון עד שישי

נטו )לא )שש( שעות שבועיות  6בשבוע ולמשך זמן של  עד שישי

סך הכל, וזאת בהתאם ( בלתחנת המועצה וממנה כולל זמן נסיעה

)להלן:  לתכנית עבודה שתיקבע על ידי וטרינר המועצה

הצדדים כי באפשרות  (. בנוסף, מוסכם על"הפעילות השוטפת"

המועצה, על פי הנחיות וטרינר המועצה, להחליף את תחנת 

 הסגר הנוכחית באחרת שתיקבע על ידה.ה
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תעשה בכפוף לחוק צער בעלי חיים ולכל דין בעלי חיים לכידת  5.2.2

 ובאישורו של וטרינר המועצה והנחיותיו בלבד.

 

, במהלך תקופת הפעילות השוטפת תתואםלפי קביעת המועצה  5.2.3

 אנשי קשר מטעם כל ישוב מיישובי המועצה, אשרעם ההסכם, 

לו  תועבר ללוכד במעמד החתימה על ההסכם ו/או בסמוך םזהות

(, אשר יתלוו אל הלוכד הקשר" "אנשי ו/או לאחריו )להלן:

 .בפעילותו זו

 
 בנוסף לאמור לעיל, ייתן הלוכד שירותים כאמור על פי קריאות 5.2.4

"( שיתקבלו מהמנהל ו/או קריאה מיוחדתטלפוניות )להלן: "

דקות  60מטעמם וזאת בתוך המועצה ו/או אנשי הקשר ו/או מי 

קריאה מיוחדת תיעשה, בין היתר . המיוחדת ממועד הקריאה

בעקבות נשיכת/שריטת כלב ו/או חתול ו/או בע"ח אחר משוטט, 

ילדים,  כלב ו/או חתול משוטט למתקן ציבורי, דוגמת גן כניסת או

קריאה מיוחדת . וכו' בי"ס, מתנ"ס, מועדון, דיור מוגן, מרפאה

 8כאמור לעיל תזכה את הלוכד בתשלום נפרד, בהתאם לס' 

  .לקמן

בהתאם להוראה של ווטרינר  שירותים -" קריאה מיוחדת"

 19:00החל מהשעה  ,ע"י הלוכד שיבוצעוהמועצה ו/או המפקח, 

 בבוקר.  06:00בערב, ועד לשעה 

 
עצמו  חירום בין ע"י הלוכדבשעת הלוכד ידאג כי השירות ינתן גם  5.2.5

 ובין ע"י מי מטעמו.

 
הלוכד יפנה את בעלי החיים לתחנת הסגר מורשית על פי הנחיית  5.2.6

ההסגר בבאר טוביה או באחיסמך,  המועצה, כדוגמת תחנת

וידאג לרישום מדויק של הפינויים לתחנת ההסגר ביומן העבודה 

 תחנת ההסגר. וברישומי וברישומי
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הלוכד יחזיק ברשותו מצלמה דיגיטלית וימציא למנהל תצלומים  5.2.7

 מזוהים של בע"ח לצורך הטלת קנס מנהלי.  

 
יברר  תצלח,לפני ביצוע לכידה הכלב יצולם ובמידה והלכידה לא  5.2.8

הלוכד )אצל שכנים וכד'( של מי הכלב ויעביר תמונה מזוהה, ככל 

טרום יש לעשות מאמץ מרבי לצלם את הכלב  .הניתן, למנהל

 . .הלכידה כשהוא משוטט ברשות הרבים

 
מערכת איתור לרכב בכל רכב בו ייעשה שימוש, הלוכד יתקין  5.2.9

, או מערכת אחרת שתאושר מראש ובכתב ("איתוראן")להלן: 

(, לכל היותר, של 1מכשיר אחד )רכישת עלות  ע"י המועצה.

המועצה, בכפוף להמצאת חשבונית איתוראן תהיה על חשבון 

 –עלות התחזוקה החודשית, הרישיונות וכיוצ"ב . התקנהואישור 

תחבר למערכת תהא רשאית לההמועצה תהא על הלוכד, בלבד. 

שימציא לה הלוכד, ( LINK)האיתוראן באמצעות הקישור 

, באופן מקוון, רכב הלוכדותהייה רשאית לבצע מעקב אחר 

ההוראות הרלוונטיות בחוק הגנת הפרטיות,  שעות העבודה.ב

 לא יחולו.  -, והתקנות שהותקנו מכוחו 1981 –א התשמ"

 
הלוכד ידווח למנהל לפחות אחת לשבוע על קצב ביצוע העבודה ויקיים כל הוראה  5.3

של המנהל בעניין העבודות ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת. כמו כן, הלוכד ידווח 

 למנהל על גמר טיפול בכל תלונה ספציפית של מי מתושבי המועצה.

 

רישיון ממשרד הפנים להחזיק כלי  יהיהמטעמו  או לקבלן או לעובדללוכד  5.4

בעת הצורך ירי להרדמה וכן אישור על הדרכה ואימון תקופתי בכלי הירי. 

יהיה שירות זה זמין עבור המועצה בכפוף ועל פי דרישת וטרינר המועצה 

 ללא תשלום נוסף.

 

כמו כן, כל העובדים  בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לא יועסקו עובדים זרים. 5.5

אשר יעסקו בביצוע העבודות בהתאם להסכם זה יהיו בעלי רישיונות לוכד מוסמך 

 של משרד העבודה אשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת החוזה.
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למען הסר ספק, מובהר כי הלוכד ייעתר לקריאה מיוחדת בכל ימות השבוע, וככל  5.6

 .הנדרש גם בימי שבת וחג

 
 ובעלי חיים משוטטיםנוהל לכידת כלבים  5.7

 
היא שמירה על איכות החיים ובעלי חיים מטרת לכידת הכלבים  5.7.1

והביטחון של תושבי המועצה, יצירת הרתעה ומניעת שוטטות 

בע"ח, שמירה על שלומם של בעלי החיים, ולא העשרת קופת 

 המועצה.

 

 יעסוק בלכידת בעלי חיים אך ורק בליווי פקח המועצה. הלוכד 5.7.2

 
בצע את לכידת בעל החיים במקצועיות הקבלן מתחייב ל 5.7.3

ובאחריות תוך הגנה על בעל החיים כך שלא יגרם לו כל נזק 

 במהלך פעולת הלכידה ובמהלך הובלתו לתחנת הסגר.

 
באזור בו שוהים ילדים. יש ובע"ח אין לבצע לכידת כלבים  5.7.4

יש לקרוא להורה או  להימנע באופן מוחלט משיחות עם ילדים.

מקום לבקש מילד או נער להביא את הכלב לאדם בגיר ואין כל 

 על מנת לקרוא את השבב, גם כאשר התוצאה היא אי מתן דו"ח.

 

אין להיכנס לעימות עם תושבים, במידה והתושב מתלהם יש  5.7.5

לעזוב את המקום. במידה והכלב נצפה ללא רצועה אך הולך צמוד 

 לבעליו, יש להסתפק באזהרה לבעלים.

 

הווטרינרית בתוכה, אינן דוגלות הרשות המקומית והמחלקה  5.7.6

ם על מנת ללוכדם ילצאת מחצר ובע"ח במדיניות של פיתוי כלבים

ככלבים משוטטים, אך יחד עם זאת בעלי הכלבים אמורים למנוע 

מכלביהם את האפשרות לצאת ללא פיקוח בעליהם, ולא להשאיר 
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וע"כ המועצה בידי הכלב את ההחלטה אם ומתי לצאת לבדו. 

 זאת במקרים בהם יש לכלב אפשרות כזו.שוללת אינה 

 
הלכידות מתבצעות אך ורק לכלבים המשוטטים מחוץ לחצרות  5.7.7

פרטיות. יוצא מכלל זה הוא בעל נכס המתלונן על כלב זר ששוהה 

לצאת מחצרים בכפוף לסעיף ובע"ח בנכס שלו, או פיתוי כלבים 

 .לעיל 5.6.6

 
ונכנס  היה ובמהלך פעולת הלכידה חמק בעל החיים מהקבלן 5.7.8

או הבע"ח למתחם פרטי, הקבלן לא יכנס למתחם הפרטי והכלב 

 לא ילכד במתחם הפרטי.

 
למעט המקרים שפורטו לעל, כל כלב משוטט, בין אם הוא מסומן  5.7.9

בשבב אלקטרוני ובין אם לאו , בין אם יש לו רישיון ובין אם לאו, 

 בין אם יש מחסום לפיו ובין אם לאו, ילכד ויועבר למכלאה.

 
דת כלבים או חתולים תעשה באמצעות מוט לכידה, לאסו או לכי 5.7.10

במקום, ולפי שיקול דעתו של  חיצי הרדמה, בהתאם לנסיבות

 וטרינר המועצה.

 
  .במהלך הלכידה יש לעשות מאמץ מרבי לקרוא שבב לכלב 5.7.11

 
היה ובמהלך פעולת הלכידה הופיע בעליו של הכלב הנלכד לא  5.7.12

 המועצהר קבלת אישור ימסור הקבלן את הכלב לבעליו אלא לאח

 :ולא לפני שבעליו הזדהה כבעל הכלב ומסר את פרטיו המלאים

שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מלאה, טלפון 

 בבית וטלפון סלולרי.

 
הקבלן מתחייב כי בעל החיים שילכד יובל למכלאה ברכב  5.7.13

ואילך, שאושר על ידי  2018__ משנת ייצור ____________

 הווטרינר הרשותי להובלת בעלי חיים .
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 . 9כאמור בסעיף לאחר שהכלב נלכד ימלא הלוכד דוח לכידה  5.7.14

 
כל כלב שנלכד יסרק על ידי סורק שבבים והיה והכלב מסומן  5.7.15

 .למועצהבשבב יפעל הקבלן להודיע על כך מידית 

 

 בע"חו שנלכדו בשטח. הכלביםובע"ח לא יתבצע שחרור כלבים  5.7.16

 יגיעו לתחנת הסגר בתום סיור הלכידות. 

ימים במכלאה אלא אם  10כלב משוטט שנלכד ישהה לפחות  5.7.17

 בא לשחררו. אחרת או שבעליו הקבע המועצה

 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל .6

 

הלוכד יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך 

 הוראותיו, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.זה אחרי כל 

 

 תקופת החוזה .7

 

ביום  וסיומה  _____ חוזה זה נכרת לתקופה קצובה של שנה שתחילתה ביום 7.1

______. 

 

לתקופות נוספות, כל המועצה שומרת לעצמה את הזכות להאריך תוקף חוזה זה  7.2

תקופה שנה אחת, ובלבד שכל תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש שנים, 

בהודעה בכתב שתימסר ללוכד עד חודש ימים לפני תום כל הארכת החוזה תהיה 

 תקופת החוזה. 

 
 המועצה רשאית לסיים את ההסכם בכל מועד שהוא בתוך תקופת ההתקשרות 7.3

 יום מראש. 60 ללוכדובלבד שמסרה על כך הודעה 

 
 כללי  –שכר החוזה  .8
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___________( _________ )במילים: ____שכרו של הלוכד יעמוד על סך של __ 8.1

  לעיל. 5.2.1, זאת בגין השירותים כמוגדר בסעיף ש"ח לחודש )בתוספת מע"מ(

 

____ )במילים: __בנוסף, מוסכם כי ישולם ללוכד סך של __ 8.2

כהגדרתה קריאה מיוחדת  בורע _________( ש"ח )בתוספת מע"מ(,_______

 לעיל. 5.2.4בסעיף 

 
___ )במילים: ____בנוסף, מוסכם כי ישולם ללוכד סך של ___ 8.3

הובלת בעל חיים גדול  בור_______( ש"ח )בתוספת מע"מ(, ע___________

  )בעל חיים גדול כגון חמור או סוס למעט חיית מחמד(. לתחנת ההסגר

 
 מאה שקלים חדשים()במילים:  ש"ח 100של  קבועסכום מוסכם כי ישולם ללוכד  8.4

  עבור כל פגר שיפונה על ידו )לא כולל בעל חיים גדול(.)בתוספת מע"מ(, 

 
במקרה בו תתבצע ע"י הלוכד עבודה של לכידת בע"ח בשעות בהן לא ניתן להעבירם  8.5

לתחנת ההסגר )בהיותה סגורה(, והלוכד יעביר אותם לתחנת ההסגר רק למחרת 

_____ __זי יהא הלוכד זכאי לתשלום הובלה והסגרה בסך של __בבוקר, א

__( ש"ח )בתוספת מע"מ(, לכל העברה לתחנת _)במילים: ____________

 ההסגר, וזאת בתיאום מראש ואישור וטרינר המועצה.

 

 ניהול יומן טיפולים .9

 

( וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, "היומן"הלוכד ינהל יומן טיפולים )להלן:  9.1

כולל קריאות מיוחדות וכן כל פרט חריג במהלך העבודה או בתנאיה וכן את 

 הפרטים אשר המנהל ידרוש ממנו לרשום ביומן זה.

 

, על גבי 5.2.3בסעיף בגמר כל פעילות, יחתים הלוכד את אנשי הקשר, כהגדרתם  9.2

 היומן בסמוך לרישום פרטי העבודות שבוצעו על ידו כאמור.

 
פעולה בו יפרט בסיום כל  ,("דו"ח לכידות"כמו כן, הלוכד ימלא דו"ח )להלן:  9.3

הפרטים וכן הלכידה על פרטי האירוע,  דת במסגרת תפקיושוטפה מפעילותיו
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הבאים: מקום הלכידה המדויק, שעת הלכידה ופרטים מזהים של הכלב כגון: גזע, 

מין, צבע ,מס' שבב ,סימנים מיוחדים וכיו"ב. מידע זה יועבר ע"פ דרישה לגורם 

 בהתאם לדו"ח המצ"ב כנספח ד' לחוזה.מוסמך מטעם המועצה 

 
נת תח ימסירת היומנים למועצה, לרבות חתימות אנשי הקשר והתאמה לנתונ 9.4

 ההסגר, תהווה תנאי לאישור חשבון עסקה שיוגש על ידי לוכד הכלבים.

 
 הסבת החוזה וקבלני משנה .10

 

הלוכד אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע החוזה, או כל חלק ממנה, וכן  10.1

אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן המועצה, מראש ובכתב. אולם העסקת 

העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום 

 מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.

 

המועצה תהא רשאית לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, להסבת ו/או מסירת  10.2

העבודות לאדם ו/או גוף אשר יוצעו על ידי הלוכד, ואולם מובהר כי בכל מקרה 

יציע הלוכד אך ורק לוכדים בעלי היכולת, הניסיון והרישיונות המתאימים לביצוע 

 העבודות כשם שנדרש ממנו עצמו. 

 

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  10.3

האמורה מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הלוכד מאחריותו 

והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין  והלוכד ישא באחריות מלאה לכל מעשה או 

 ועובדיהם. שלוחיהםאי מעשה של מבצעי העבודה, 

 
 ות המנהלתפקיד וסמכוי .11

 

המנהל רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק  11.1

את טיב ואיכות הציוד שמשתמש בו הלוכד בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק 

 .אם הלוכד מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו
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את המנהל יבדוק ויאשר את היומנים שיוגשו מידי חודש על ידי הלוכד וכן  11.2

 חשבונות הלוכד אשר יוגשו למועצה בגין כל עבודה שבוצעה.

 
 סתירות במסמכים והוראות מילואים .12

 

 מסמכי במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות  12.1

 החוזה ובין הוראה אחרת במסמכי המכרז, יהיה סדר העדיפות כמפורט להלן:

 

 .נוסח החוזה 12.1.1

 

 .ידי המועצה למסמכי החוזהכל מסמך אחר שיצורף על  12.1.2

 
גילה הלוכד סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראת אחת  12.2

מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו, או שהיה הלוכד מסופק בפירושו הנכון של 

מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המנהל הודעה ללוכד, שלדעתו אין הלוכד 

בכתב  והמנהל ייתן לו הוראות כד בכתב למנהלמפרש כהלכה את החוזה, יפנה הלו

 בדבר. במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.

 

המנהל רשאי להמציא ללוכד מזמן לזמן תוך ביצוע העבודות הוראות, לרבות  12.3

י תוכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. על הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעל

 .35-36 פיםמשמעות כספית יחולו הוראות סעי

 
 העדר יחסי עובד מעביד .13

 

מובהר בזה כי הלוכד משמש כלוכד עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין המועצה לבינו או לבין כל 

אדם אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. אם על אף 

מעבידתו של הלוכד או האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המועצה היא 

של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הלוכד לשפות מיד את 

 המועצה בגין כל הוצאה או נזק או הפסד אשר ייגרמו בשל כך.

 

  בדיקות מוקדמות .14
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רואים את הלוכד כמי שבטרם הסכים לבסיס חישוב התמורה על פי חוזה זה, בדק את  

בודות בפועל, את הציוד הדרוש לביצוע העבודה וכן את כל הגורמים אשר איזור ביצוע הע

 יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על  התחייבויותיו בחוזה זה.

 

 ביצוע .15

 

הלוכד מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות המנהל. עוד מצהיר הלוכד כי בדק את  

כי לא תהיה לו עוד כל טענה ו/או תביעה בקשר כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים לחוזה ו

 עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי ביישומם.

 

 אישורים .16

 

הלוכד מתחייב לקבל ולהמציא למנהל לפני תחילת העבודות את כל הרישיונות  16.1

וההיתרים הדרושים על פי דין לביצוע העבודות ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו 

 .כל תקופת העבודה, לרבות אישור על קיום ביטוחים בתוקפם במשך

 

המועצה רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות לתכולת העבודות או להורות על  16.2

 ביצוע חלק מהעבודות בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
לעיל, תתבצע על ידי  הלוכד  14.1דרישות הרשויות המוסמכות האמורות בס"ק  16.3

ספק, הלוכד לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות ועל חשבונו. למען הסר 

 אלה.

 
 הרחקת עובדים .17

 

המועסק על   םהלוכד ימלא כל דרישה מטעם המנהל בדבר הרחקתו מביצוע העבודה של כל אד

להעסקת מי מהם, אם  ידו לצורך מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, אף אם הסכימה בעבר

שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג לדעת המנהל התנהג אותו אדם 

לא יחזור הלוכד להעסיקו,  –מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 בעקיפין בביצוע העבודות.  בין במישרין ובין
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 אמצעי זהירות .18

 

ולנוחותו של הציבור, בכל הלוכד ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הדרושים לביטחונו  

מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המנהל או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה 

 מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 

 נזק לגוף או לרכוש .19

 

 בנוסף לאמור בכל דין, יהיה הלוכד אחראי בלעדית לכל נזק או אבדן מכל סוג 19.1

בקשר עמן לגופו או לרכושו של אדם  שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות או

 והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. כלשהו,

 

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים ללוכד בגובה הסכומים אשר יהיו נושא  19.2

לתביעה בבית משפט ו/או בבוררות כנגד הלוכד ו/או המועצה בגין נזק או אבדן 

לשביעות רצון המועצה  כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט

ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר 

 בכתב מחברת הביטוח של הלוכד כי האירוע מכוסה על ידה.

 
להם  הלוכד ישפה את המועצה על כל סכום שתחויב לשלם בגין נזק או אבדן, 19.3

למועצה. נדרשה  יגרמוכולל הוצאות כלליות ש 19.1אחראי הלוכד על פי סעיף קטן 

מחדל של הלוכד ו/או של  המועצה לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב מעשה ו/או

בקשר אליו, ישפה אותה הלוכד על  מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או

ההוצאות המשפטיות שתישא בהן בקשר לדרישה  כל סכום ששילמה, לרבות בגין

. המועצה תהא רשאית לעכב  20% האמורה, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור

ללוכד בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הלוכד בגין נזק  תשלומים

 אבדן כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות  או

 רצון המועצה.

 
הלוכד ישפה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הלוכד  19.4

ו/או ציוד ו/או  הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומריםו/או 
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מקרה של רשלנות )שלו  אביזרים לקויים. אחריותו של הלוכד תחול גם לגבי כל

 יותר. ו/או של מי מטעמו( שתתגלה בתאריך מאוחר

 
המועצה תודיע ללוכד על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והלוכד יהא חייב לטפל,  19.5

בונו, בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור על חש

לעיל כדי לפגוע בזכות המועצה להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או 

 דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של חברת הביטוח של הצדדים.

 
 נזקים לעובדים ולשלוחים .20

 

פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הלוכד מתחייב לשלם כל דמי נזק או  20.1

אחר הנמצא בשירותו של הלוכד כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע 

העבודה, לרבות נזק שנגרם לעובד המועצה ולאדם המספק שירותים, חומרים או 

 מוצרים למועצה.

 

 המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים ללוכד בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא 20.2

לתביעה כנגד הלוכד בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה 

 באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה.

 

  ביטוח על ידי הלוכד .21

 

מבלי לגרוע מאחריותו של הלוכד עפ"י חוזה זה, הלוכד יבטח במשך כל תקופת  21.1

מיום  –ובכלל זה החוזה וכל עוד עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין בקשר לחוזה, 

תקופת החוזה, על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת  חתימתו על חוזה זה ובמשך כל

 המועצה יחדיו את הביטוחים כדלקמן: 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בקשר ו/או הנובע 20.1.1

 1,000,000מביצוע העבודה בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 לתובע, למקרה ולתקופה. )מיליון שקלים חדשים( ₪
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ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם  20.1.2

בביצוע העבודות  המועסקים על ידי הלוכד, במישרין או בעקיפין,

מפני כל תאונה או נזק שייגרם להם , בגבולות  נשוא המכרז

לתובע ומסך של  $ 1,500,000האחריות שלא יפחתו מסך של 

 ולתקופת ביטוח. לאירוע $ 5,000,000

 
ביטוח אחריות מקצועית המכסה את רשלנותו המקצועית של  20.1.3

מבוטח בהיותו עוסק במקצוע המוגדר תחת הסכם זה בגין פגיעה 

ברכוש או בגוף של אדם כלשהוא או כל גוף או יישות משפטית 

שהיא, לרבות המועצה ו/או מי מטעמה , הנובעת מרשלנות 

חצי ) ₪ 500,000חתו מסך של מקצועית, בגבולות אחריות שלא יפ

 מיליון שקלים חדשים( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

 
בפוליסות הביטוח ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המועצה וכל מי מטעמה  21.2

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בפוליסות הביטוח ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המועצה וכל מי מטעמה  21.3

 ם לנזק בזדון.ולמעט כלפי מי שגר

 פוליסות הביטוח יכללו סעיף אחריות צולבת. 21.4

 
 בכל הפוליסות תיכלל המועצה כמבוטח נוסף וייכלל סעיף המחייב את חברת 21.5

 –יום מראש ובכתב, לפני מועד ביטול הביטוח או אי  60הביטוח להודיע למועצה 

 חידושו או שינוי לרעה של תנאי הפוליסה.

 
ום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות, ולתשלום הלוכד לבדו יהיה אחראי לתשל 21.6

 ההשתתפויות העצמיות ככל שתידרשנה. 

 
לחוזה המהווה דרישה  'גבנספח פוליסות הביטוח תהיינה על פי המפורט  21.7

מינימאלית. לוכד רשאי להיטיב את הכיסויים הביטוחיים, ע"פ שיקוליו. סעיף זה 

הנו תנאי לכניסת חוזה זה לתוקף ולביצוע העבודות בכפוף לחתימת חברת 

 ' הנ"ל וללא הסתייגויות.גהביטוח על נספח 
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הביטוח או הלוכד מתחייב להמציא למנהל לפני תחילת העבודות את פוליסות  21.8

העתק נאמן למקור שלהן, את אישור קיום הביטוחים, וכן את הקבלות על תשלום 

 דמי הביטוח מיד עם כל תשלום.

 
הלוכד מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח  ולעשות כל פעולה  21.9

אשר יידרש לעשותה על ידי המועצה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, 

תו לתביעה של המועצה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על לרבות הצטרפו

 ידה.

 
לא התקשר הלוכד בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות  21.10

החוזה או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, תחולנה 

 ההוראות הבאות:

 
)חמישה   15המועצה רשאית, לאחר שנתנה ללוכד התראה של   21.10.1

עשר( ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם את דמי 

 הביטוח, לרבות ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

 

, יחולו כל הוצאותיה בכך 21.10.1עשתה המועצה כאמור בסעיף  21.10.2

והיא תהיה  20%על הלוכד בצירוף הוצאות תקורה בשיעור של 

ם ששילמה מכל סכום רשאית, לפי שיקול דעתה, לנכות כל סכו

שיגיע ממנה ללוכד בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי חוזה אחר 

או לפי דין, ורשאית היא לגבות סכום זה מהלוכד בכל דרך אחרת. 

חיוב זה ייחשב כחוב פסוק של הלוכד למועצה וזו תהיה   רשאית 

לגבות אותו בכל אמצעי שתמצא לנכון, לרבות באמצעות חילוט 

 ית.הערבות הבנקא

 
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הלוכד המפורטות  21.10.3

 בסעיף זה, או כדי להטיל על המועצה חבות כלשהי.

 
הלוכד ישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח העבודות וכן  21.11

ישא בכל נזק שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל של הלוכד אשר אינו על ידי פוליסות 

 כד. הביטוח של הלו
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הפר הלוכד את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות   21.12

המועצה על פי הפוליסות, יהא הלוכד אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי 

שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב 

 זאת. 

 
לעיל וכל סכום  20 –ו 19הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  21.13

 שייתבע ע"י המועצה בגין סעיפים אלה ייחשב כחוב  פסוק.

 פיקוח על ידי המועצה .22

 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למנהל על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר 

הלוכד. הפיקוח לא ישחרר את הלוכד מהתחייבויותיו כלפי ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי 

 המועצה למילוי תנאי החוזה.

 

  מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .23

 

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הלוכד אחר הוראות כל דין, 

 מסים ואגרות.לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום 

 

  אספקת כוח אדם על ידי הלוכד .24

 

הלוכד מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליו 

 ואמצעי התחבורה לצרכי הובלתם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה .25

 

ביצוע  הדרוש לשם הלוכד מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים, במספר 25.1

העבודה כאמור בחוזה זה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר 

  לפי כל דין, חייב הלוכד להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום או היתר, כאמור.
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לביצוע העבודות יקבל הלוכד עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות  25.2

הלוכד רשאי להעסיק עובדים  המקרה לא יהיובשום  1959 –התעסוקה, התשי"ט 

 שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .26

 

הלוכד מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים החומרים, והדברים  26.1

 האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 

הלוכד מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של  26.2

העבודה בקצב הדרוש. הלוכד לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה 

אלא לאחר אישורו של המנהל, זולת אם ויתר המנהל מפורשות, בכלל או לעניין 

 מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.

 

 חס לביצוע העבודההוראות בי .27

 

המנהל רשאי לתת ללוכד, בכל זמן שהוא, הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל  27.1

הנוגע לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש 

בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הלוכד ינהג 

 על חשבונו.על פי הוראות המנהל וההוצאות יהיו 

 

וכי הנוהל עשוי לחוזה  ףמובהר כי הקבלן יפעל על פי נוהל המועצה המצור 27.2

להשתנות מפעם לפעם לפי שיקול דעת המועצה, שינויי חקיקה או הנחיות מטעם 

 הרשויות המוסמכות.

 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המנהל לטיבם של  27.3

שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, חומרים וציוד כלשהם, בין 

והמנהל רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם 

 קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת  על פי שיקול דעתו הבלעדי.
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  עדיפות בביצוע לפי הוראות המנהל .28

 

עדיפות לביצוע חלק המנהל רשאי להודיע ללוכד, בכל עת, על החלטתו לקבוע  28.1

מסוים מהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל 

סיבה שהיא, והלוכד מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע 

 המנהל.

 

מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המנהל אין בה כדי לשמש ביד הלוכד הצדק  28.2

 לק כלשהו מהעבודה.לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע ח

 
 אי ביצוע העבודה כסדרה .29

 

אם הלוכד לא יבצע את העבודה באופן ו/או בתדירות שנקבעו, וזאת אף לאחר  29.1

קבלת הודעה מן המועצה לבצע את העבודה כנדרש, ישלם הלוכד למועצה פיצוי 

( בגין כל יום של איחור בביצוע העבודה ₪)חמש מאות   ₪ 500מוסכם בסך של 

 כנדרש ו/או בהשלמתה, על פי קביעת המנהל. 

 

ם כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי המינימאלי שניתן הצדדים מסכימי 29.2

 לצפותו מראש בגין אי ביצוע העבודה כראוי.

 
מכל סכום  29.1המועצה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף  29.3

שיגיע ללוכד, בכל זמן שהוא, לפי החוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא 

בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין  רשאית לגבותו מהלוכד

בו כשלעצמו משום שחרור הלוכד מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל 

 התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.

 
, רשאית המועצה,  29.1במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, כאמור בסעיף  29.4

ה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות ובכל הורא 29.3נוסף על האמור בסעיף קטן 

תשלום חשבונות שאושרו על ידי המנהל בתקופה בה לא בוצעו העבודות כנדרש. 

 סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית.
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כל האמור בסעיף זה אינו איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על  29.5

 פי החוזה ו/או על פי דין בגין אי ביצוע העבודה כאמור. 

 
 תכולת מחירים .30

 

בכל מקרה יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא והסופי עבור ביצוע  30.1

לרבות ציוד העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הלוכד לבצע בהתאם לחוזה, 

חומרים, רישיונות העסקת עובדים וכיוצ"ב, ומובהר כי הסכומים הנקובים 

  בחוזה הינם סופיים ולא תוחזר להם תמורה כלשהיא.

, על פי בתחילת שנת ההתקשרות השלישיתיעודכן בחוזה כאמור  סכום התמורה 30.2

מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

  ההסכם. בהשוואה למדד הידוע בתאריך חתימת

 

 תנאי התשלום .31

 

, בצירוף חתימות 9.1בגמר כל חודש, יגיש הלוכד את היומן כהגדרתו תחת סעיף  31.1

 , לאישורו של המנהל.2.3.5אנשי הקשר כהגדרתם תחת סעיף 

 

התקבל אישור המנהל, יגיש הלוכד חשבון בגין ביצוע העבודות בצירוף אישורו של  31.2

 המנהל כאמור.

 
החודש  ימים מתום 45החשבון יועבר לגזבר המועצה לאישורו וישולם ללוכד תוך  31.3

 כנגד חשבונית מס כדין.בו אושר החשבון על ידי הגזבר, 

 
 יישא הפרשי הצמדה למדד יום במועד תשלום כלשהו, 60פיגור העולה על  31.4

 המחירים לצרכן מהמועד שנועד לביצוע התשלום ועד התשלום בפועל.

 
התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הלוכד או  31.5

 באמצעות המחאה שתימסר לידי הלוכד.

 
התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי  חוק עסקאות ביצוע  31.6

 .1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו 
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 ערבות לקיום החוזה )ביצוע( .32

 

למועצה במועד  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הלוכד 32.1

מערך התמורה השנתית  10%חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 

 "(.ערבות הביצועאו "הערבות "  –וכד, בתוספת מע"מ )להלן בסעיף זה של הל

 

' לחוזה ותוקפה יהיה לכל בהערבות תהיה צמודה למדד, תהיה בנוסח שבנספח  32.2

 ימים נוספים. 60תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה ולמשך 

 
 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. 32.3

 
 לפגוע בכלליות לעיל, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:מבלי  32.4

 
כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין ללוכד  32.4.1

שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם 

 .חוזה זה

כל נזק והפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע  32.4.2

 הפעולות הנ"ל.

 

המועצה רשאית לגבות את סכום בכל מקרה כאמור, תהא  32.4.3

הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע 

מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 

נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הלוכד חייב להשלים תוך 

 ימים את הערבות כך שתהא בסכום הקבוע לעיל. 7

 
שבכל עת  הלוכד, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופןחולטה הערבות, ימציא  32.5

 דלעיל. 32.2 –ו 32.1תהיה בידי המועצה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיפים 

 

 קיזוז .33
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המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ללוכד על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו 

חוזה אחר שבין הצדדים או על פי כל דין.  קצוב, המגיע לה מהלוכד על פי חוזה זה או על פי כל

 הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

 

 ביצוע על ידי המועצה .34

 

כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הלוכד לבצע על פי חוזה זה  34.1

המועצה ואשר נמנע  והוא נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המנהל או

מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית לבצען, 

 בעצמה או באמצעות אחרים.

 

המועצה תהיה רשאית לחייב את הלוכד במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר  34.2

שייחשבו  20%נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

 כהוצאות כלליות.

 
לעיל  34.1המועצה לא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות האמורות בסעיף  34.3

 ימים ללוכד. 10לפני מתן התראה מראש של 

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הלוכד על פי החוזה או מזכות המועצה  34.4

 לגבות את הסכומים האמורים מן הלוכד בכל דרך אחרת.

 
 סטיות וארכותשימוש או אי שימוש בזכויות,  .35

 

הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה  35.1

מסוים או בכלל אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו 

 מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנגדות  זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.

 

נאי חוזה זה במקרה מסוים לא הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל לסטות מת 35.2

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
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כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או  35.3

מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה 

יחשבו כוויתור מצד בקשר עם הפרה או אי קיום מצד לוכד הכלבים, ולא י

 המועצה על זכות מזכויותיה.

 
 שינוי החוזה .36

 
 אין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים. 36.1

 
 החוזה כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים. 36.2

 
 הודעות .37

 

שתישלח הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט להלן. כל הודעה 

 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

 סמכות מקומית .38

 

הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה, פרשנותו וכל ענין הנובע 

 ממנו תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז המתייחס למועצה האזורית גדרות.

 

 

  7685800:    המועצה האזורית גדרות         עשרת ד.נ עמק שורק המועצה 

          

 :       _________________          ___________________                   הלוכד

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 

                                 ________________             ________________ 

 הלוכד                 המועצה                                                                                           
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 'בנספח 
 נוסח ערבות בנקאית )ביצוע(

 לכבוד
 המועצה האזורית גדרות

 עשרת
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית )ביצוע(הנדון: 

 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקשים"על פי בקשת ______________ )להלן: 

מערך התמורה השנתית המגיע למבקשים בהתאם לחוזה שנחתם בין המועצה  10%בגובה של עד 

למבקשים, בתוספת מע"מ, ובתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד 

(, להבטחת התחייבויות המבקשים על פי החוזה רשי הצמדה""הפכמפורט להלן )להלן: 

 .06/22שיחתם/שנחתם בעקבות הזמנה מס' 

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

ו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל כלשהו א

דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

ייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מת

 הכולל הנ"ל. 

 

 במכתבנו זה:

המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  משמעו מדד "מדד"

 כלכלי. 

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד על, עפ"י ערבות זו )להלן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפו

היינו _______ נקודות )להלן:  15.5.22( כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם ביום החדש"
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( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן "המדד היסודי"

 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 
 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי 

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 
 דרישתכם שתגיע אלינו אחרי ___________לא תענה. 

 
 לאחר יום _______ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 ____________    בכבוד רב,             
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 'גנספח 

 מועצה אזורית גדרות לבין לוכד הכלבים__________________אישורי ביטוח בהסכם בין 

 
)אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, 

מלא וחתום על ידי חברת הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו 
 ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה(,

 

 
 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 

 010    ים לתחנת הסגרמשוטטים ופינוילכידה והובלת בעלי חיים מתן שרותי 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא האישור, , למעט שינוי לטובת מבקשביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 
 מועצה אזורית גדרות 

 שם
 
  

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒
 
 

 

 המזמיןמשכיר       ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

מועצה אזורית וועדים מקומיים  ☒
והגופים המשתייכים אליה  ותאגידים 

  שבבעלותה

 ת.ז./ח.פ. 500244322ח.פ 
 

 עמק שורקד.נ  עשרת
 76858מיקד 

 מען:
 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 ההפוליס

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף

מ סכום מטבע סכום
טב
 ע

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 
 שווי פרויקט

   311  309   302   שח     
312   313   328   
332  

 חודשים( 6) 
         
         
         

 צד ג'
 

    1,000,000 
למקרה 

 ולתקופה

  312  309  302   שח
321  315  329 
328  

 6,000,000     מעבידיםאחריות 
 למקרה 

17,000,000 
 ולתקופה

 

    שח
319   

 500,000     אחריות מקצועית 
 למקרה

 ולתקופה

    303  302  301   שח
__________ 
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 חתימת האישור
 המבטח:
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 ' דנספח 

 מועצה אזורית גדרות –דו"ח לכידות בעלי חיים 

 20__________, שנת ___-לשבוע שחל בין התאריך _______ ל

 תאריך #

מקום 
 הלכידה
)שם 
ישוב, 

כתובת, 
תיאור 
 המקום(

שעת 
 הלכידה

שם 
 הלוכד

סוג 
בעל 

החיים 
 שנלכד

צבע 
בעל 

 החיים

מס' 
 שבב

תאריך 
העברה 
 להסגר

תמונת 
בעל 

החיים 
)מס' 

תמונה/ 
שם 
 קובץ(

הערות / 
 אירועים חריגים

            

           

           

           

           

           

           

           

           

  סה"כ בעלי החיים שנלכדו בשבוע :

 

 שם ___________ תאריך ____________ חותמת וחתימה _________________


