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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות – מכרז מס' 11/2020
 .1איגוד ערים אשכול רשויות הנגב המערבי (להלן ":האשכול") הינו איגוד ערים מסוג אשכול
רשויות מקומיות הפועל ב 10-רשויות בנגב המערבי מזמין לקבל הצעות לביצוע ניתוחי עיקור
וסירוס חתולי רחוב.
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי האשכול בתיאום מראש ,בטלפון מס' 073-
 726927וכן באתר האשכול שכתובתו  .www.westnegev.org.ilכמו כן ,אין צורך ברכישת
מסמכי המכרז וניתן להגיש את ההצעה על מסמכים מאתר זה.
 .3שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בכתב מודפס בלבד ,עד ליום
 8/6/2020בשעה  ,12:00לכתובת מייל info@westnegev.org.il .
 .4תשובות ישלחו למציעים וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מה 15/6/2020 -פניות
טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.
 .5הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש במעטפה
סגורה בציון מס' מכרז פומבי מס'  11/2020במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול יש לתאם
הגעה מראש בטלפון הנ"ל.
ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  22/6/2020בשעה  .12:00לא תתקבל הצעה לאחר המועד
האמור.
 .6על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך ( ₪ 5,500חמשת אלפים וחמש מאות
שקלים חדשים) בתוקף לכל הפחות עד לתאריך  ,31/7/2020בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 .7האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין
ההצעות.
 .8האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשאי לבטל
את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.
 .9האשכול יהא רשאי לפצל את הזכייה במכרז לשני זוכים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

בכבוד רב,
אורי פינטו,
מנכ"ל האשכול
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מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז
 .1מבוא
 .1.1איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות נגב מערבי (להלן" :האשכול") הינו איגוד ערים בו חברות 10
רשויות מקומיות בנגב המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה
אזורית לקיה ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב ,שדרות ,ומועצה אזורית
שער הנגב.
 .1.2מטרת האשכול היא יצירת מרחב חיים משותף בנגב המערבי .האשכול יוזם ומתכלל פרויקטים חוצי
רשויות במגוון תחומים :איכות הסביבה ,וטרינריה ,חינוך ,רווחה ,תעסוקה ועוד.
 .1.3האשכול מפעיל שירות וטרינרי אזורי בשש מרשויותיו (להלן "הרשויות") :אופקים ,מועצה אזורית
אשכול ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,מועצה אזורית שדות נגב ושדרות .השירות האזורי מחליף את
מחלקות הווטרינריה ברשויות הנ"ל ומעניק במקומן שירות מלא כגון :חיסונים ,לכידות כלבים
משוטטים ,ביקורת עסקים ,ימי אימוץ וכד'.
 .1.4במסגרת השירות ,פועל האשכול לצמצום התרבות חתולי הרחוב ברשויות.
 .1.5האשכול יוצא במבצע לניתוחי עיקור וסירוס של חתולי רחוב ברשויות הנ"ל במהלך שנים  2020ולפי מפרט
השירותים שיפורט להלן (להלן" :העבודות").
 .1.6כמות ניתוחים מוערכת במכרז זה לשנת  2020כ 2,000-יובהר כי מדובר בהערכה בלבד ומס' זה אינו מחייב
את האשכול.
 .1.7עוד יוסף ,כי כיום קיים גוף המבצע ניתוחי עיקור וסירוס ,כאשר עליו לעמוד במכסה של כ 1,000-ניתוחי
עיקור או סירוס של חתולים.
 .1.8אי לכך ,מזמין האשכול בזה גופים המחזיקים מרפאה וטרינרית להציע הצעות לביצוע הניתוחים והכל
בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה.
 .1.9תנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ"ב על נספחיו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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 .2מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
מסמך א'  -הזמנה להגשת הצעות
מסמך ב'  -הוראות למשתתפים במכרז
נספח ב'  – 1ערבות המציע
נספח ב'  – 2פרטי המציע
מסמך ג'  -הצעת והצהרת המציע
מסמך ד' -נוסח ההסכם ונספחיו:
נספח ד' -1נוסח ערבות למכרז  -ערבות ביצוע
נספח ד' - 2אישור קיום ביטוחים

 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
להלן התנאים הדרושים להכרה במרפאה וטרינרית כמקום מאושר לביצוע עיקורים וסירוסים ,כפי
שמופיעים בנוהל תמיכה של עיקור חתולי רחוב לשנת  2019של משרד החקלאות ( להלן" :נוהל
התמיכה").
 3.1מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין.
 3.2למציע ניסיון של לפחות  3שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במתן שירותי עיקור וסירוס
לפחות ברשות מקומית אחת.
 3.3המציע בעל רישיון ממשרד החקלאות המתיר לו לעבוד כווטרינר
 3.4ציוד חדר בדיקה/ניתוח:
 3.4.1כיור וברז עם מים חמים/קרים.
 3.4.2שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי.
 3.4.3שולחן ניתוחים בעל גובה מתכוונן (במידה וחדר הבדיקה והניתוח משולבים ,מספיק שולחן
אחד).
 3.4.4עזרי בדיקה כגון סטטוסקופ ,מד-חום ופנס או מנורת בדיקה.
 3.4.5משקל .
 3.4.6ציוד ואביזרים לדיגום דם.
 3.4.7מכונת גילוח חשמלית.
 3.4.8מקרר.
 3.4.9מנורת ניתוח ותאורת חירום.
 3.4.10מקור חמצן ואמצעים להזרמת חמצן לבעל החיים ולהנשמה במקרה של אפנאה (לפחות אמבו).
 3.4.11ציוד להרדמת בעלי חיים.
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3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.4.15
3.4.16

ציוד ניטור בזמן הרדמה והתאוששות (מוניטור לב ו/או פולס-אוקסימטר .סטטוסקופ וושט
יחשב כציוד מינימאלי לניטור).
כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס.
אוטוקלב.
אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח.

 3.5המציע הינו תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
3.6
 3.7המציע בעל אישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס תשל"ו )1976 -וכן בדבר היותו עוסק מורשה לצרכי מס ערך
מוסף וניכוי מס במקור.
3.8
 3.9כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז עליו כפושט רגל
ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.
3.10
המציע יהיה נעדר קירבה משפחתית לעובד ו/או חבר מועצה בכל אחת מרשויות האשכול ו/או
3.11
עובד האשכול.
3.12
המציע צירף ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצורף למכרז.
3.13
המציע יצרף להצעתו את המסמכים ,האישורים והאסמכתאות ,כשהם מאוגדים יחדיו ולפי
3.14
הסדר כדלקמן:
 .3.14.1מסמכי המכרז לעיל חתומים ע"י המציע.
.3.14.2

ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ,ערוכה וחתומה בנוסח המצורף .

.3.14.3

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976

.3.14.4

אישור תקף לניכוי מס במקור.

.3.14.5

היה המציע תאגיד  -יצרף תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי
הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד.

.3.14.6

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את
התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

.3.14.7
 .3.14.8להוכחת ניסיון – יצרף המציע הצהרה הכוללת שמות של רשויות להן העניק המציע
שירותים אשר מוכיחה את ניסיונו המבוקש כפי שמפורט במסמך ב'.2
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 .4הבהרת מסמכי המכרז
 .4.1שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בקובץ  WORDבלבד ,לא יאוחר
מיום  8/6/2020בשעה  ,12:00לכתובת מייל info@westnegev.org.il
 .4.2תשובות ישלחו לכל המציעים ויפורסמו באתר האשכול עד ליום .15/6/2020
 .4.3מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י האשכול או מי מטעמו,
אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.
 .4.4האשכול רשאי בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ,תיקונים,
תנאים ודרישות במסמכי המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים (להלן" :שינויים
והבהרות") .השינויים וההבהרות כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב באתר
האשכול ,ובמייל לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי המכרז כאמור .כל מציע יצרפם כשהם
חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
 .4.5כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה
על המשתתף.
 .4.6הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה
והאשכול רשאי לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.
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 .5ערבויות המכרז
 .5.1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בת פירעון עם דרישה ראשונה ,על סך ₪ 5,500
ש"ח ,לפקודת אשכול רשויות הנגב המערבי (להלן  -ערבות השתתפות) ,חתומה כדין ,בנוסח
המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח ב'  . 1יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.
 .5.2הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .31/7/2020
 .5.3במידת הצורך או על פי דרישת האשכול ,מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה
נוספת של עד  90יום נוספים .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה לחילוט
הערבות.
 .5.4הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של האשכול ,כל
אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה ו/או ינהג שלא בדרך מקובלת ובתום
לב ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו עקב ההפרה
כאמור.
 .5.5למען הסר ספק יודגש ,כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת
עסק ערב .בנוסף ,על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח של כתב הערבות,
וכי באחריותו של המציע בלבד להקפיד על הנוסח התואם המצורף למכרז זה.
 .5.6הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל על הסף ולא
תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 .5.7יובהר כי ,האשכול יהיה רשאי לחלוט את ערבות המציע בין היתר במקרים הבאים:
.5.7.1
.5.7.2
.5.7.3
.5.7.4

המציע נהג בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים בהצעתו.
המציע מסר מידע מוטעה בהצעתו.
המציע חזר בו מהצעתו בחלוף המועד להגשת ההצעות.
המציע שנבחר כזוכה פעל בניגוד לחלק ו/או כלל ההוראות במסמכי המכרז ונספחיו.
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 .5.8מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,מתחייב להעמיד בתוך  14יום מיום קבלת ההודעה על הזכייה,
ערבות בנקאית אוטונומית ,בסכום של  ₪ 20,000ובמילים :עשרים אלף ש"ח ,בנוסח המצורף
למסמכי המכרז (להלן ":ערבות ביצוע").
 .5.9ערבות הביצוע תהיה לפקודת אשכול רשויות הנגב המערבי  ,צמודה למדד המחירים לצרכן
כמפורט בכתב הערבות ,חתומה כדין ובלתי מותנת וניתנת על פי תנאיה לחילוט בפנייה חד צדדית
של האשכול ,כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי החוזה.
.5.10

המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.

 .6ביטוח
 .6.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא
לאשכול  ,במועד שנקבע לכך  ,אישור קיום ביטוחים (נספח ד' )2כפי הנדרש בחוזה של מכרז זה.
 .6.2אישור קיום ביטוחים יהיה חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון ממשרד האוצר
לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים במכרז .
 .6.3מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו
עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת
הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול ,ככל שיש כאלה.
 .6.4אישור קיום ביטוחים יימסר לאשכול עד  14ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי
לחתימתו.
 .6.5למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .6.5.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי
הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המעצה לא נלקחו
בחשבון בהצעתו.
 .6.5.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכול במועד הרשום
בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה לאשכול הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ולבצע את
הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו  ,לחלט את הערבות  ,וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית
העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו
כלפיה.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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 .6.6מובהר בזאת ,כי אין צורך לצרף למסמכי ההצעה את אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת
ביטוח .
 .6.7עד  14ימי עבודה לפני חתימת האשכול על ההסכם וכתנאי לחתימת האשכול על ההסכם ,יהיה
על הזוכה להגיש לאשכול את אישור עריכת ביטוחים בנוסח נספח ד' 2להסכם כשהוא חתום על
ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון של משרד האוצר הישראלי תקף ביום הגשת האישור
כאמור .באם הזוכה לא יגיש את האישור כפי שהוא וללא כל שינוי בו ,יהיה האשכול זכאי אך
לא חייב ,לפסול את הצעתו בלא צורך בנימוק כלשהוא.

 .7דרישת פרטים מהמציע
 .7.1האשכול יהא רשאי ,בכל עת שיראה לנכון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן ,לדרוש
מהמציע ,להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן" :הפרטים"),
לשביעות רצונו המלא ,על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי ,תוכן הצעתו,
איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז ,למציע ולהצעתו ,ככל שיראה לנכון ,במסגרת
שיקוליו ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .7.2המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים ,לשביעות רצונו של האשכול ובתוך המועד שנקבע
והיה ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאי האשכול שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף
הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 .8הצהרות המציע
 .8.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם
ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם .כל
טענה בדבר טעות או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או
ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 .8.2אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו ,ו/או תנאי כלשהו
מתנאי המכרז ו/או ההסכם.
 .8.3האשכול רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז
ולפסול את הצעת המציע.

 .9הגשת ההצעות
 .9.1את ההצעות יש למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול ,בציון "מכרז
פומבי מס' ."11/2020

חתימת וחותמת המציע______________ :
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המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד תאריך  22/6/2020בשעה  ,12:00במשרדי האשכול ,
במסירה ידנית .לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל.
משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז ,והוא על אחריותו
הבלעדית של המציע.
 .9.2מפרט השירותים הנדרשים מהמציע הינו כדלקמן:
עיקור וסירוס החתולים לפי ההליך הבא:
 .9.2.1לכידת חתולי רחוב -כל חתול שנלכד יוכנס לכלוב אשר יסומן בסימון הכולל את תיאור
החתול ,מינו ,סימנים מיוחדים וכן מיקום מדויק בו נלכד החתול ואליו יוחזר בתום ביצוע
הניתוח.
 .9.2.2אשפוז החתול במרפאה למשך  12שעות
 .9.2.3זריקת הרדמה כללית במהלך כל הניתוח
 .9.2.4עיקור או סירוס החתול
 .9.2.5חיסון באמצעות תרכיב נגד כלבת שיסופק ע"י השירות הווטרינרי
 .9.2.6כל חתול הנזקק לכך יקבל טיפול אמבולטורי
 .9.2.7סימון כל חתול שסורס  /עוקר
 .9.2.8אשפוז למשך  12שעות לפחות לאחר הניתוח עד להתאוששות מלאה מההרדמה הכללית
 .9.2.9שחרור החתול במקום הלכידה
 .9.2.10כתיבת דו"ח מפורט וחתום אודות הפעילות הנ"ל וארגון הדיווח למשרד החקלאות.
יובהר כי השירותים צריכים לעמוד בכל התנאים המופיעים בנוהל התמיכה.
.9.3

 .9.4מרפאת המציע תהיה פתוחה בפני עובדי השירות הווטרינרי של האשכול לצורך ביקורים ו/או
ביקורות.
 .9.5על המציע יהיה לעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבע על ידי האשכול .בכלל זאת לעמוד במכסה של
עיקור או סירוס של  2,000חתולים עד לתאריך  31/10/2020בהתאם לנוהל התמיכה ,,אלא אם
תינתן הארכת מועד ע"י משרד החקלאות .ולא יותר מ 5,000-ניתוחים בכפוף להזמנת עבודה
מאת האשכול.
 .9.6מובהר למציע ,כי כיום קיים גוף אשר מבצע ניתוחי עיקור או סירוס בשטח האשכול ויהא עליו
להמשיך לבצע ניתוחים עד למכסה של  1,000חתולים.
 .9.7לכידת החתולים כוללת עבודה לפי תנאים שמוכתבים מהשטח ולא בשעות פעילות מוגדרות ולכן
על המציע לעמוד בדרישות של זמינות וגמישות

חתימת וחותמת המציע______________ :
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 .10בחינת ההצעות
האשכול יבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף ,הצעתו
.10.1
לא תבוא במניין ההצעות.
.10.2

על המציע לרשום בעט בדף הצעת הספק המצורף כנספח ג' את המחיר המוצע על ידו.

המחיר הנקוב בטבלת הצעת המחיר ,מסמך ד' למכרז ,מהווה את המחיר המקסימלי
.10.3
שנקבע ע"י הרשות ועל המציע למלא את ההצעה המחיר מטעמו (לא כולל מע"מ) עבור סירוס /
עיקור החתול .הצעה שתסטה מהמחיר המקסימלי תיפסל .המחיר המקסימלי של האשכול אינו
כולל מע"מ.
התמורה שתשולם למציע תהיה בהתאם למחיר שיינתן על ידו במסגרת הצעתו למכרז
.10.4
וביחס לפעולות העיקור  /סירוס שביצע בפועל והכל על פי תנאי ההסכם .בהמשך כל תקופת
ההתקשרות רשאי האשכול לצמצמם או להגדיל את השירות בהתאם לצרכיו ולפי שיקול דעתו
הבלעדי.

 .11חובת הזוכה במכרז
מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו (להלן ":הזוכה") ,יהא עליו לסור אל
משרדי האשכול ,תוך  14יום מיום קבלת הודעת הזכייה ,לחתום על החוזה בחתימתו ובחותמתו
במקומות המיועדים לכך וכן להמציא באותו מועד את ערבות הביצוע בנוסח המצורף כנספח ד'1
למסמכי המכרז( ,להלן ":ערבות ביצוע") ואישור קיום ביטוחים בהתאם לנספח ד'  2למסמכי המכרז.
לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים במסמכי המכרז ,כולם או מקצתם ,יהא
האשכול רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את הערבות המצורפת להצעת
המציע כאמור ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידו מבלי לפגום בזכויותיו לעיל ,והזוכה
יפצה את האשכול על כל הפסד שיגרם לו בגין כך.

בכבוד רב,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול רשויות הנגב המערבי

חתימת וחותמת המציע______________ :
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נספח ב'  - 1נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך ______________

לכבוד
אשכול רשויות אשכול הנגב המערבי
א.ג.נ ,

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן "( :המציע") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( 5,500במילים  :חמשת אלפים וחמש מאות) בתוספת הפרשי
הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז מס'  11/2020לביצוע ניתוחי עיקור
וסירוס חתולי רחוב ,שפורסם על-ידכם.
במכתבנו זה" :מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי
ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש פברואר שפורסם בתאריך
(להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  31/7/2020ועד בכלל .
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:
___________________
שם הבנק
_______________
תאריך

__________
מס' סניף
_________________
שם מלא

חתימת וחותמת המציע______________ :

_________________________
כתובת הבנק
___________________
חתימה וחותמת
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נספח ב'  - 2מידע אודות המציע
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד
ועדת המכרזים אשכול רשויות הנגב המערבי
ג.א.נ,

לבקשתכם ,הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז  ,כדלהלן:
.1

שם המציע _____________________ :שמות בעלי החברה_____________________ :
מספר ח.פ .או עוסק מורשה__________________:
אם המציע מורכב ממספר תאגידים ,יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד מהתאגידים .כמו כן
יש לפרט את היחס בין התאגידים ,כגון :חברת בת ,שותפות וכו'.
כתובת המשרד (כולל מיקוד)____________________________________________ :
מספר טלפון קווי __________________ :טלפון סלולארי______________________:
פקס' _______________________ :כתובת דוא"ל ( ___________________ :)E-MAIL

.2

ניסיון המציע בעבודות נשוא מכרז זה

שם הרשות
המקומית בה
בוצעו עבודות
עיקור/
סירוס

תקופת ביצוע העבודות

חתימת וחותמת המציע______________ :

פירוט העבודות
שבוצעו

שם ופרטי
איש קשר אצל
מקבל
השירותים
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מסמך ג'  -הצעת המציע
לכבוד אשכול רשויות אשכול הנגב המערבי

תאריך_____________________ :

הנדון :מכרז פומבי מס' ______
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי ההסכם וכל
הגורמים האחרים המשפיעים על כלל העבודות נשוא המכרז ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את
הצעתי שתפורט להלן.

.2

אני מציע לבצע את העבודות לפי מפרט השירותים כפי שנכתבו במכרז לעיקור /סירוס החתולים תמורת
הסך של _______________________ (ובמילים )________________________ :לעיקור  /סירוס
אחד.
על המחיר יתווסף מע"מ.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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מסמך ד'

חוזה התקשרות
לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס חתולי רחוב
שנערך ונחתם ב_________ ביום ______ לחודש __________ שנת 2020
בין -איגוד ערים אשכול רשויות אשכול נגב מערבי
רח' יוסף סמלו  8נתיבות
( להלן" :האשכול ")
מצד אחד;
לבין -:
שם _________________ח.פ_____________ .
מרחוב __________________ עיר ____________
טלפון _______________:דוא"ל___________________
(להלן " :הספק")

מצד שני;

הואיל והספק זכה במכרז מס'  11/2020לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס חתולי רחוב ,שפורסם על ידי האשכול
(להלן" :המכרז ");
והואיל וברצון האשכול להזמין מהספק את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז והספק מעונין לבצע את
העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז .
והואיל :והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם החוזיים במסגרת הסכם זה.
לפיכך הוצהר  ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1כללי
 1.1דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.
 1.2בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:
חתימת וחותמת המציע______________ :
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בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
"המכרז"
"האשכול"
"הספק"
"נוהל תמיכה"-

.2

מכרז פומבי מס' 11/2020
איגוד ערים אשכול רשויות הנגב המערבי
לרבות עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו.
נוהל תמיכה של עיקור חתולי רחוב לשנת  2019של משרד החקלאות

הצהרות והתחייבות הספק
 2.1הוא בעל המיומנות ,הידע והניסיון לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 2.2הספק הוא בעל ההיתרים ,הרישיונות וההרשאות הדרושים על פי כל דין לניהול עסקיו
והשירותים שהוא יספק על פי החוזה דנן.
 2.3הוא בעל האמצעים הנאותים ומספיקים מבחינת כח אדם ,ציוד וחומרים על מנת להשלים את
ביצוע העבודה בהתאם לתנאי הסכם זה ותנאי נוהל התמיכה לשביעות רצון האשכול.
 2.4הספק מצהיר ומאשר שהוא בדק את כל התנאים הקשורים לביצוע העבודות על פי הסכם זה
והוא מצא כי השכר שנקבע עבור העבודות מהווה תמורה נאותה לכל ההתחייבויות על פי הסכם זה.
 2.5הספק מאשר כי אין כל מניעה שלו להתקשר על פי הסכם זה.

.3

השירותים הנדרשים -עיקור וסירוס החתולים לפי ההליך הבא (להלן" :העבודות")
 3.1.1לכידת חתולי רחוב -כל חתול שנלכד יוכנס לכלוב אשר יסומן בסימון הכולל את תיאור החתול,
מינו ,סימנים מיוחדים וכן מיקום מדויק בו נלכד החתול ואליו יוחזר בתום ביצוע הניתוח.
 3.1.2אשפוז החתול במרפאה למשך  12שעות
 3.1.3זריקת הרדמה כללית במהלך כל הניתוח
 3.1.4עיקור או סירוס החתול
 3.1.5חיסון באמצעות תרכיב נגד כלבת שיסופק ע"י השירות הווטרינרי
 3.1.6כל חתול הנזקק לכך יקבל טיפול אמבולטורי
 3.1.7סימון כל חתול שסורס  /עוקר
 3.1.8אשפוז למשך  12שעות לפחות לאחר הניתוח עד להתאוששות מלאה מההרדמה הכללית
 3.1.9שחרור החתול במקום הלכידה
 3.1.10כתיבת דו"ח מפורט וחתום אודות הפעילות הנ"ל וארגון הדיווח למשרד החקלאות.
 3.2יובהר כי השירותים צריכים לעמוד בכל התנאים המופיעים בנוהל התמיכה.

 3.3מרפאת המציע תהיה פתוחה בפני עובדי השירות הווטרינרי של האשכול לצורך ביקורים ו/או ביקורות.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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 3.4על הספק יהיה לעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבע על ידי האשכול .בכלל זאת לעמוד במכסת ניתוחים
בהיקף של  2,000ניתוחי עיקור/סירוס חתולי רחוב ,עד לתאריך  ,31/10/2020כפי שהוגדר ע"י משרד
החקלאות בנוהל התמיכה .אלא אם תינתן הארכת מועד ע"י משרד החקלאות (להלן :המכסה ולו"ז").
מכסה זו לא תעלה על  5,000ניתוחים בכפוף להזמנות העבודה שיינתנו ע"י האשכול.
 3.5לכידת החתולים כוללת עבודה לפי תנאים שמוכתבים מהשטח ולא בשעות פעילות מוגדרות ולכן על
הספק לעמוד בדרישות של זמינות וגמישות.
 3.6הספק מתחייב כי לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך והוא
ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
 3.7הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות בלוחות הזמנים
שנקבעו.
 3.8הספק מתחייב להשתמש בחומרים בעלי תקן בלבד.
 3.9האשכול רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים
שהספק משתמש בהם ,איכות הציוד וכיו'.
 3.10הספק ימלא אחר כל הוראות כל דין לרבות עמידה בנוהל ו/או הוראות האשכול ו/או כל גוף מוסמך
אחר.
 3.11הספק ידאג לקבל את כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לביצוע העבודה.
.4

היעדר יחסי עובד מעסיק
 4.1הספק מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הנדרש לביצוע העבודות .הספק מתחייב להעסיק עובדים
מקצועיים לביצוע העבודה בעלי רישיון והיתר במידה ונדרש .הספק מתחייב לשלם לעובדיו את השכר
המגיע להם על פי כל דין ,לרבות הזכויות הסוציאליות.
4.2

הספק מצהיר ,כי הוא משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין האשכול לבינו ו/או לבין כל
אדם אחר ,המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,יחסי עובד מעביד .

4.3

הספק מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה) ,לרבות שכר עבודה ,זכויות
סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה למקום העבודה
וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים והאחריות ,יחולו
עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם  -והאשכול לא יהא אחראי לכך ,בכל אופן וצורה.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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.5

4.4

הספק ישפה מיד את האשכול בגין כל תובענה שתוגש כנגדו ,או כנגד מי מטעמו ,שעילתה בקיום
יחסי עובד ומעביד בין המציע ו/או של אדם המועסק על ידו לבין האשכול ,ו/או בגין כל תובענה
בענייני עבודה.

4.5

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף מוסמך ,כי
האשכול הינו מעבידו של המועמד ,ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו ,מתחייב
הספק המציע לשפות מיד את האשכול בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך ,לרבות הוצאות
הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

4.6

הספק מתחייב לשפות את האשכול ולפצותו ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום שיהיה על
האשכול לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה
מהמוצהר בסעיף זה.

4.7

הספק מתחייב לספק על חשבונו הוא ,את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה
והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

4.8

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות המציע ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות או
אחריות כל שהם על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי המציע.

4.9

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת ,ייקבע כי האשכול הוא מעבידו של
הספק או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,מתחייב הספק לשפות מיד
את האשכול בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לו בשל כך.

4.10

האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי האשכול על-ידי הספק ובין אם
תועלה על-ידי עובד של המספק (ככל שישנם כאלה) ו/או על-ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו
ו/או צד ג' אחר.

התמורה
 5.1תמורת ביצוע העבודות כמפורט בחוזה ולמסמכי המכרז לשביעות רצון האשכול ישלם האשכול
לספק בהתאם להצעת המחיר מטעמו המצורפת כנספח א להסכם ( להלן" :התמורה").
 5.2מידי חודש יגיש הספק חשבון מרוכז של כל העבודות שבוצעו על ידו במהלך החודש בצירוף דיווח
חודשי של העיקורים והסירוסים בצירוף חשבונית עסקה.
 5.3התמורה תשולם בשוטף  30+מיום אישור האשכול את החשבון.

 .6אחריות ושיפוי נזיקין
חתימת וחותמת המציע______________ :
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6.1

6.2

6.3

6.4

.7

הספק אחראי בלעדית כלפי האשכול לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה
העלולים להיגרם לאשכול ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או
למי מטעמו הנובע כתוצאה ו/או בגין ו/או בקשר לעבודות ו/או בשל מעשה ו/או מחדל של הספק
ו/או מי מטעמו בקשר לעבודות.
הספק אחראי לבדו כלפי האשכול לאבדן ,נזק ,אבדן או קלקול לציוד מסוג ותיאור הנמצא או שהובא
על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או המשמש לצורך העובדות נשוא ההסכם ו/או אשר באחריות
ובפיקוחו של הספק.
הספק פורט בזאת את האשכול ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי הנזקים כאמור ומתחייב
לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים מקבלת דרישה ראשונה בכתב את
האשכול על כל נזק שייגרם להם ועל כל סכום שיחויב מי מהם לשלם עקב נזקים כאמור לרבות
הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך.
האשכול יהא רשאי לקזז מהתשלומים אשר הספק זכאי להם מכח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת
סכומים אשר נתבעים מהאשכול ע"י צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות הספק
כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לאשכול מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות הספק כאמור
לעיל.

ביטוח
7.1

האשכול לעניין סעיפי האחריות  ,שיפוי וביטוח בהסכם זה משמעם  :אשכול רשויות אשכול נגב מערבי
ו/או ישובים וגופים להם ניתנים שירותים על ידי אשכול רשויות אשכול נגב מערבי.

7.2

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל
דין .הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ד'2
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור קיום ביטוחים") .עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות
יחולו על הספק בלבד .אי המצאת האישור מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא ,אינם
פוטרים את הספק מאחריות על פי דין ו/או הסכם זה לרבות הסדרי הביטוח הרשומים בכל מקום במכרז
 ,בהסכם ובנספחים להסכם.

7.3

הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים ,הנם מזעריים
ואין בהם משום אישור של האשכול או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הספק יהיה
לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,לאשכול ולצד שלישי כלשהו.

7.4

בכל הביטוחים אשר יערוך הספק והבאים מטעמו ירשם סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של המבטח
כלפי האשכול.

7.5

בביטוחים של הספק ירשם סעיף לפיו הם ראשונים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי האשכול ,והמבטח
של הספק לא יטען לטענת ביטוח כפל כפי זכותו על פי חוק חוזה הביטוח כלפי מבטחי האשכול.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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7.6

 14ימי עבודה לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל ,המוקדם מבניהם ,ימציא
הספק לאשכול את אישור קיום ביטוחים ,כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון מאת מדינת
ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו.

7.7

 14ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ,ימציא הספק לאשכול שוב
אותו כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך
לתקופה ,כדלקמן ":תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד כל עוד ניתנים שירותים על ידי הספק .

7.8

האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הספק על פי ההסכם.

7.9

האשכול יהיה זכאי למנוע מן הספק את פעילותו במקרה שאישור קיום ביטוחים הומצא לו במועד שצוין
לעיל.

 7.10הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
 7.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו לספק
מאחריותו על פי תנאי ההסכם ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות או לפצות על
נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור קיום ביטוחים לידי ,אין בה כדי להטיל על האשכול אחריות
כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 7.12מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבדוק את האישור קיום ביטוחים אך לא יהיה חייב
לעשות כך.
 7.13מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת
ביטוח כנדרש ,יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.
 7.14הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפויות
העצמיות הנקובה בפוליסות.
 7.15הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.
 7.16הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול והבאים מטעמו בגין נזק
שהוא זכאי לשיפוי בעבורו עפ"י הביטוחים הרשומים בהסכם זה ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות
לנזק כאמור.
 7.17הספק לבדו אחראי למילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על-פי תנאי הפוליסות.
7.18

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות האשכול והבאים מטעמו,
יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו לאשכול באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות,
כספיות או אחרות ,כלפי האשכול ,והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי האשכול.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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7.19

.8

הספק יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי החוק.

ערבות ביצוע
 8.1להבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה מתחייב הספק להמציא לאשכול עים חתימה
על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת האשכול בלתי מותנית ,אוטונומית בהתאם לנוסח הערבות
המצורף בסך של  .₪ 20,000הערבות תעמוד בתוקפה לתקופת ההסכם עד להשלמת כל העבודות על
פי ההסכם ובלוחות הזמנים שנקבעו.
 8.2האשכול יהא מוסמך לחלט את הערבות כל אימת שיסבור כי הופרו התנאים עפ"י הסכם זה.
 8.3אין באמור לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו יהיה זכאי האשכול עקב הפרת ההסכם כאמור.

.9

איסור הסבת הסכם
9.1

.10

הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה אלא
בהסכמת האשכול מראש ובכתב.

הפרות
 10.1אם לא ישלים הספק את ביצוע העבודה בלוח הזמנים שנקבע בהסכם זה יחויב הספק לאשכול בפיצוי
מוסכם וקבוע מראש על כל שבוע איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד למועד
השלמתה בפועל בסך של  ₪ 500בצירוף מע"מ לכל שבוע איחור.

.11

.12

סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר שבע
בלבד.

כתובות והודעות
12.1

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

12.2

כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח על-ידי הצדדים על-פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר
לתעודתו תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית דואר כדבר דואר רשום ו/או אם נמסרה ביד – במועד
מסירתה ,ו/או אם נשלחה בדואר אלקטרוני במועד משלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום
___________________
_________________
הספק
חתימת וחותמת המציע______________ :

האשכול
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נספח ד' - 1נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
תאריך ___________

לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת ____________________________________ ח.פ _____________ (להלן" :הספק
המבקש") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  20,000ש"ח (במילים – עשים אלף ₪
) ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת הספק המבקש בקשר למכרז  11/2020לביצוע
ניתוחי עיקור וסירוס חתולי רחוב באשכול נגב מערבי ,אשר פורסם על ידכם ,ולחוזה ההתקשרות אשר מהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש________ שפורסם בתאריך_______ (להלן " -המדד היסודי"),
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק
במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל .
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  31/12/2020ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תיענה.
לאחר יום  31/12/2020ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:

___________________
שם הבנק
_______________
תאריך

__________
מס' סניף
_________________
שם מלא

חתימת וחותמת המציע______________ :

________________________
כתובת הבנק
_______________________
חתימה וחותמת
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לכבוד
אשכול רשויות הנגב המערבי ו/או הישובים בתחום הפעילות ו/או שירות של האשכול
להלן לשם הקיצור "האשכול"
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של _________________מספר חברה___________
(להלן" :הספק")
בקשר לחוזה לביצוע שירותי עיקור וסירוס חתולים (להלן" :השירותים")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם
הספק ועל שם האשכול את הביטוחים להלן בקשר למתן השירותים:
 .1פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי צד שלישי
בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי
ביטוח זה.
.2

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי העובדים
המועסקים על ידו .גבולות האחריות בפוליסה זו הנם  ₪ 20,000,000לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת
הביטוח.

 .3פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .הפוליסה מבטחת חבותו על פי דין של המבוטח בגבולות אחריות של
 ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .הפוליסה מבטחת בין השאר מקרי ביטוח כתוצאה מ :אי יושר
של עובדים .חריגה מסמכות .אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח .אובדן מידע ומסמכים .עבודות של
קבלנים וקבלני משנה (קבלני המשנה עצמם אינם מבוטחים )  .תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של
 6חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את המבוטח באותם תנאים
כפי הפוליסה שפקעה .בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו
הוצאה הפוליסה על שמו בלבד .הפוליסה אינה מכסה תביעות הספק כנגד האשכול.
אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שנים עשר חודשים.
בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת השירותים של הספק לאשכול.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך .₪ 10,000
בהתייחס לפוליסות לעיל:
.1
.2

.3
.4

נוסח הפוליסה לביטוח צד שלישי הנו ביט  2016או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
האשכול וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא
השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיהם ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם
להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה
של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם.
בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה
כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול לפחות  60יום מראש.
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.

חתימת וחותמת המציע______________ :
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 .5אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי האשכול והבאים מטעם האשכול .הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע
נזק בזדון.
 .6הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי הספק  ,לא תפגע בזכויות האשכול על פיהן .
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________ ____________
תפקיד החותם
שם החותם

__________________
חתימת וחותמת המבטח

פרטי הפוליסות התקפות:
מתאריך

פוליסה מס'

עד תאריך

ביטוח צד שלישי
אחריות
ביטוח
מעבידים
אחריות
ביטוח
מקצועית
פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח צד שלישי
אחריות
ביטוח
מעבידים
אחריות
ביטוח
מקצועית
בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________
שם החותם

חתימת וחותמת המציע______________ :

____________
תפקיד החותם

__________________
חתימת וחותמת המבטח
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