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 -נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -

 06/2023_מכרז מסגרת פומבי מס' 

 שירותים בתחום הווטרינריה: חיסונים ו/או עיקור וסירוס חתולים למתן
 

: בתחום הווטרינריה שירותים למתןאיגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר  .1
,  השירותיםהאשכול,  –)להלן וההסכםכמפורט במסמכי המכרז  חתולים וסירוס עיקור או/ו חיסונים

 , בהתאמה(.הסכםה -ו המכרז

במכרז יידרש לחתום  ים/אשר הזוכהלרבות כל נספחיו לרבות החוזה ת מסמכי המכרז על תנאיו א .2
לאשכול גליל שישולם  ()כולל מע"מ₪  300 ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך שלעל נספחיו עליו 

 מזרחי.

באתר האינטרנט של האשכול   המכרז מסמכי ניתן לרכוש את - המכרז מסמכי של" מרחוק רכישה"
- www.eastgalil.org.il  להוריד את  המציע יוכל - קבלה שיקבל לאחר. באמצעות כרטיס אשראי

מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין 
   דמתי ביטוןשלומית  04-8877858רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 

 להצעה לצרף יש - במכרז להשתתפות סף תנאי מהווה המכרז מסמכי רכישת - המציעים לב תשומת
 מי באמצעות או/ו בעצמו) המכרז מסמכי את רכש שלא מציע. המכרז מסמכי רכישת בדבר קבלה

 .לדיון תובא ולא תפסל הצעתו( מטעמו

מכל סיבה ולא יוחזר בשום מקרה מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז  .3
  .כפי שיירכש ע"י המציע . הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרזשהיא

 www.eastgalil.org.il  – האינטרנט באתר עלות ללא, לרכישתם קודם, המכרז במסמכי לעיין ניתן .4
 .האינטרנט של האשכול באתר גם להבהרות ביחס להתעדכן יש. רכש מכרזי – מכרזים תחת

  - מועד אחרון להגשת ההצעות .5

 ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי ידנית בלבדההצעה תימסר במסירה 
 .12:00עד השעה  , 28/03/2023עד ליום כוח,  בצומת העסקיםמרכז  בכתובת

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 מנכ"ל יורם אזולאי,  

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

      

  

http://www.eastgalil.org.il/
http://www.eastgalil.org.il/


 06/2023תנאי מכרז פומבי מס' 

 שירותים בתחום הווטרינריה: חיסונים ו/או עיקור וסירוס חתולים למתן

 מזרחיאיגוד ערים אשכול רשויות גליל 

 04-8200857, פקס' 04-8200807טל:              

 הודעה ותנאי מכרז                          
 

אשר לא יוחזרו בשום  ,כולל דמי השתתפות במכרז)כולל מע"מ(  ₪ 300– עלות חוברת המכרז
 מקרה. 

 

 16:00עד השעה   19/03/2023מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 

 .12:00עד השעה  28/03/2023 ההצעותלהגשת מועד אחרון 

במשרדי האשכול במרכז העסקים, צומת כ"ח, –מזכירות החברה  - תיבת המכרזיםמיקום 
 יימסר בהמשך. מועד פתיחת ההצעות גליל עליון

לפחות עד  -תוקף וב  )כולל מע"מ( ₪  0005,ס ערבות בנקאית ע" - להצעה סוג וסכום הבטוחה
 12/06/2023 ליום 

 

 –כללי  .1

 איגודי צו( הינו איגוד ערים אשר הוקם מכוח האשכול –איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלן  .1.1
 .2018-ח"תשע(, מזרחי גליל רשויות אשכול) ערים

 אשכוללקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. ה האיגוד נועד .1.2
ות ובין השלטון המרכזי )משרדי ממשלה(, מתוך הבנה כי שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשוי םמקד

 ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.

יתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן, בהם ש .1.3
ם הקשורים בחיזוק החוסן האזורי ניתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאי

והצמחת הגליל המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן 
  .הגירה חיובי אל האזור

פורום ראשי הרשויות כחלק ממיזם האשכולות הארצי ומהווה את הזרוע הביצועית של האיגוד הוקם  .1.4
  גליל המזרחי והגולן. ב

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  18 איגודחברות ב .1.5

-טובא , ראש פינה, יסוד המעלה, קצרין, מטולה ,צפת, קריית שמונהארבע עשרה רשויות מקומיות: 
 ומסעדה. , מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, עג'רגוש חלב, חצור הגלילית, זנגריה

 .מבואות החרמוןו מרום הגליל, גולן, הגליל העליוןארבע מועצות אזוריות: 

כל הרשויות החברות , בו חברות נכון להיום וטרינרי אזורי שירותהאשכול מפעיל עבור רשויותיו  .1.6
 באשכול. 

 מהות המכרז .2

מתן חיסונים ברשויות האשכול, ביצוע שירותים וטרינריים לאשכול, בתחום לאספקת מכרז זה הינו  .2.1
מיומן ומהיר של ניתוחי עיקור/סירוס לכלבים ולחתולים, על פי הפניית האשכול ושירותים נוספים 

  .בהתאם להנחיית ווטרינר האשכול

http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F


 .מרובות לנסיעות והיערכות נהיגה רשיון מחייב. תחומי הרשויות החברות באשכולב יתבצעו חיסונים .2.2
 באמצעות, אינטרנטית מערכתידווחו ב החיסונים .המתכלה והציוד החיסונים את יספק כולשהא

 האשכול ברחבי הוטרינרי השירות במתקני יתבצעו ניתוחים .הנייד הטלפון
 

 לגבי ביצוע ניתוחי עיקור וסירוס לחתולים, יובהר למען הסדר הטוב, כי לאשכול זכיין לביצוע ניתוחים .2.3
ו/או כגיבוי לשירות הינו ביחס לחתולים בודדים בשלב זה כאמור. השירות הנדרש בהליך זה  לחתולים

. עם זאת, ככל ולאשכול יהיה צורך בכך יהיה רשאי האשכול להזמין את השירותים כאמור קיים
 מהזוכה בהיקף רב יותר במהלך תקופת ההתקשרות.

 
 ימים בשבוע. 4עד  בהליך יידרש להגיע פיזית לרשויות האשכול בהתאם לצרכי האשכול,  ים/הזוכה .2.4

 
התשלום עבור השירותים יבוצע באופן שעתי, בהתאם להצעת הזוכה/ים בהליך או תוצאות הליך  .2.5

בנוסף, ובכפוף לדיווח התמחרות ככל ותבוצע ובכפוף לביצוע בפועל והגשת דיווח שעתי לאשכול. 
לק"מ עבור נסיעות שבוצעו ₪  1.4החזר הוצאות נסיעה בסך של   לזוכהול, ישולם ואישור האשכ

 בכפוף להצגת דו"ח נסיעות מפורט. ,במסגרת מתן שירותיו
כמות שעות העבודה שתבוצע תהיה בהתאם לתכנית עבודה חודשית שתקבע ע"י האשכול , לא תשולם  .2.6

 חריגה מכמות שעות העבודה המאושרת.
 

 תקופת ההתקשרות תהיה כאמור בהסכם המצ"ב להליך.  .2.7
 

האשכול מיד עם סיום הליכי המכרז וחתימת ההסכם עם הזוכה. מועד משוער לתחילת עבודה הינו  .2.8
יהיה רשאי לדחות את המועד האמור בהתאם לשיקוליו, בכפוף למסירת הודעה מראש לזוכים 

 במכרז.
בעלי ההצעות הזולות הגבוה ביותר. חלוקת העבודה  האשכול יהיה רשאי להכריז על מס' זוכים מבין .2.9

שביעות רצון מהשירותים סיון, יזמינות, נבין הזוכים תיעשה ע"י האשכול בהתאם לשיקולים של 
כן מובהר כי האשכול יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לחלק את העבודה במרחב וכיו"ב. 

כמו כן האשכול יהיה רשאי אך לא חייב לבצע לאזורים כך שכל זוכה יהיה אחראי על אזור אחר. 
 התמחרות בין הזוכים.

משוקלל  יהיו בעלות ניקודלמרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר  .2.10
, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, יתן האשכול העדפה להצעה זו, זהה והטוב ביותר

 . כמפורט להלן ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר
מתחייב להיקף  איננו האשכול, לביצוע הזמנות עבודה מעת לעת, מסגרתההתקשרות הינה התקשרות  .2.11

רשאי להזמין את השירותים בהיקפים  והוא יהיה ,בחר/ו במכרזהזמנה מסוים מהזוכה/זוכים שי
הבלעדי, ואף לא להזמין שירותים מזוכה מסוים בכלל, הכל לפי שיקול דעת  ושונים, לפי שיקול דעת

 ו, תקציבהאשכוללקבלת שירותים, ככל שתהיה, תיעשה בהתאם לצורכי  האשכול. דרישת האשכול
 .הבלעדיו ושיקול דעת

, הרשאה בלעדית להענקת השירותים ו/או כל חלק מהם זוכים/מעניק לזוכה כול אינוהאשמובהר כי  .2.12
רשאי בכל עת להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שרות דומה ו/או מקביל, והוא יהיה 

  .הבלעדי והכל לפי שיקול דעת
כולל מע"מ( לשנה.  )לא 120,000₪-כמסגרת תקציבית לביצוע העבודות נשוא המכרז עומדת ע"ס של  .2.13

 בד ואין בו כדי לחייב את האשכול למען הסר ספק מובהר כי המידע כאמור הינו לצרכי האשכול בל
להיקף כספי כלשהו אשר ינוצל / יעשה בו שימוש במסגרת המכרז ואין בו כדי להוות התחייבות להיקף 

 התקשרות כלשהו עם הזוכה/ים במסגרת המכרז.  
לא ישתנה כפועל יוצא מכמות זוכים ו/או ע"י המציע במכרז המחיר המוצע  ספק יובהר כי למען הסר .2.14

 כמות רשויות מקומיות / היקף עבודה. 

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 

 המצטבריםרשאים להשתתף במכרז, מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 
 המפורטים להלן:

 המכרז. תנאי כנדרש ב ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו  .3.1
 

 המעידה על רכישת חוברת המכרז. קבלההמציע צירף  .3.2
 



המציע )במקרה של עוסק  -הגורם המוצע לתת לאשכול את השירותים בפועל )להלן: "המועמד"( .3.3
שיספק בעצמו את השירותים( ו/או העובד של המציע שיספק את השירות מטעם המציע  / פטור מורשה

 -בכל הדרישות שלהלן , עומד)במקרה של תאגיד / שותפות(
 
 ;בעל רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית בארץ רופא וטרינר .3.1.1
 בעל רישיון נהיגה בתוקף. .3.1.2
 כירורגיה וטרינרית., הכולל בעבודה כרופא וטרינר שלא יפחת משנתייםבעל ותק  .3.1.3
 .2005-לבצע חיסון כלבת וסימון בהתאם לתקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה מורשה .3.1.4

 

 להצעתו את כלל המסמכים שלהלן:  המציעלהוכחת האמור יצרף 

 מלא וחתום; 1נספח א' -
 ;של המועמד רישיון רופא וטרינרהעתק   -
 ;של המועמד קורות חיים  -
 ;של המועמד העתק צילום ת.ז -
 העתק רישיון נהיגה של המועמד; -
 ;סיים קורס רפואה רשותי המועמד אסמכתא כי -
לפיו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מנהל מטעם אישור  -

  .הינו מורשה לבצע חיסון כאמורהמועמד 
 

 בטופס הצעת המחיר.  בהתאם להצהרה –המציע נעדר זיקה לעובד האשכול ו/ואו חבר מועצת האשכול  .3.2
 

 2א/ נספח נשוא בהצהרה כמפורט, 1976 -תשל"ועסקאות גופים ציבוריים,  חוק בהוראות עומד המציע .3.3
 .המכרז למסמכי

ע"י המציע  ומאושר  חתום, לכך ועדיםיכשהוא מלא במקומות המ 2' א נספחלצרף להצעה את  יש
 "ד.עוע"י 

 תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה! -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 
ביחס לבחינת המזמין שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות 

 .עמידת המציע בתנאי הסף
 

 המכרז להגשת ומסמכים אישורים .4

האישורים ו לצרף להצעתו את כל המסמכים המשתתףעל מבלי לגרוע מהאמור בתנאי הסף לעיל, 
 המפורטים להלן. 

אופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה בניילוניות/חוצצים. עותק הפיסי בנא להגיש את המסמכים ב
על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס 

 . , וכיו"ב(4.3, 3.2, 3.1המסמך/אישור )קרי, 

 הצעתם.  המשתתפים מתבקשים להניח את הערבון בצמוד להצעה הכספית, בסוף מסמכי

 

יאושר המסמך  –חתומים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח / עו"ד למסמך כלשהו  כל מסמכי המכרז .4.1
 כנדרש. 

 לעיל.  3 מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף .4.2
משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף בנוסף  עוסק מורשה לצרכי מע"מ. המשתתףתעודה בדבר היות  .4.3

לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק הרשום 
 בתעודה הנ"ל. 

על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס, , אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .4.4
 .1976 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .4.5
, לעניין רישום המציע כדין כתאגיד פעיל וקיים בישראל, הצעה והתחייבותאישור עו"ד, בשולי כתב  .4.6

לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת 



ידי מורשי החתימה של המציע באופן המחייב את המציע במכרז, ולאישור חתימת מסמכי המכרז על 
 .המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל

 יש לצרף:  – תאגיד הנו שהמשתתף ככל .4.7

 תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם החברות, רשם השותפויות וכו'(; .4.7.1

 .תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי .4.7.2

  יש לצרף להצעה צילום ת.ז. –( מורשה עוסק) יחיד הינו שהמשתתף ככל .4.8
 

רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת  – אישה בשליטת עסק שהוא מציע .4.9
סח הנדרש עד למועד האחרון להגשת הצעות 29הגשת הנו-העסק. על אף כל הוראה אחרת במכרז, אי

ולא תתאפשר הגשת אישור כאמור לאחר מועד הגשת ה כאמור תחשב כוויתור מצד המציע על העדפ
 .ההצעות

  - זה סעיף לעניין

 נשים עם יחד או לבד, לה יש ואשר, בו בשליטה מחזיקה אישה אשר עסק –" אישה בשליטת עסק"
 ; אישור ההגדרה של( 2)-ו( 1) פסקאות הוראות שהתקיימו ובלבד, פעילותו את לכוון היכולת, אחרות

 אחד אף התקיים לא וכי בשליטה מחזיקה אישה מסוים בעסק כי חשבון רואה של אישור –" אישור"
 : מאלה

 זוג ובן, צאצא,  הורה,  אח, זוג בן) קרוב אינו הוא - אישה שאינו משרה נושא בעסק מכהן אם   ( 1)
 ;בשליטה המחזיקה של( צאצא או הורה, אח של

 ;בשליטה   המחזיקה של קרובים הם אין - נשים אינם מהדירקטורים שליש אם(  2)

 או במישרין, אחרות נשים עם יחד או לבד, מחזיקה אשר בעסק משרה נושאת –" בשליטה מחזיקה"
 ;בעסק השליטה אמצעי של סוג מכל 50%-מ בלמעלה, בעקיפין

 ממלא וכל, ראשי עסקים מנהל, כללי למנהל סגן, כללי למנהל משנה, כללי מנהל –" משרה נושא"
 ;שונה תוארו אם אף בעסק כאמור תפקיד

 פי על לציבור הוצאו ולא בבורסה למסחר רשומות אינן שמניותיה בישראל הרשומה חברה -" עסק"
 ;בישראל הרשומה שותפות או, תשקיף

העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז, לרבות תשובות הבהרה ככל שהופצו בקשר  .4.10
 ע"י הקבלן, מאושרים ומאומתים כדין.עם המכרז כשהם חתומים 

 ללא שתוגש הצעה. המכרז מסמכי וכל המציע הצעת עם יחד, ל"הנ המסמכים כל את להגיש יש
 על שומר האשכול, האמור אף על. לפסלה רשאית המכרזים ועדת תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים

 .הסף בתנאי עמידה לבחינת ביחס לרבות, מסמכים או/ו נתונים להשלמת למציעים לפנות זכותו

היה רשאי לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם של המציעים י אשכולה
 בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.

יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין המציע הזוכה  -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל 
המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי  -המזמין ובין 

 נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.

 בטחונות .5

 ערבות בנקאית להצעה 

ערוכה לטובת  ,בלתי מותניתיע, שהוצאה לבקשת המצלהצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף  .5.1
הערבות הבנקאית  - )להלן ₪  ,0005 ך של בס ,מסמכי המכרזל 6נספח א'דוגמת בנוסח  המזמין,
  (.להצעה



 
לדרוש המזמין רשות בידי ה  06/2023/12עד ליום לפחות  ,בתוקף אהערבות הבנקאית להצעה תה .5.2

 .לעשות כן חייב יהיה נוספים והמציעחודשים  3למשך הבנקאית להצעה ערבות התוקף  ה שלהארכ
 

קבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי מזמין יה .5.3
דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות 

 29המיוחדים.
 

ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד הא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק י מזמיןה .5.4
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 :ימים 7ובכפוף למתן התראה בכתב ומראש בת  להשמיע את טענותיו

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.4.1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. הוא מסר לוועדת המכרזים .5.4.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .5.4.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .5.4.4
 עמו. מזמיןליצירת ההתקשרות של ה

מצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח ה .5.4.5
, וזאת כפיצוי ורשאי לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובת מזמיןהא הי, מזמיןה

 מוסכם ומוערך.

  – ביצוע ערבות

 להיקף קשר ללא  10,000 של בסך ביצוע ערבות לאשכול למסור הזכיינים ידרשו ההסכם חתימת בשלב .5.5
 .בפועל העבודה

 
חייב לדחות את מועד הגשת הערבות עד למועד הוצאת הזמנת העבודה האשכול יהיה רשאי אך לא  .5.6

ימים ממועד הוצאת הזמנת העבודה וכתנאי לביצוע  7הראשונה. במקרה זה, תימסר הערבות בתוך 
 העבודה.

 

 1'ב נספח פ"ע הינו הביצוע ערבות נוסח. כאמור ביצוע ערבות מסירת הינולהזמנת השירותים  תנאי .5.7
 .  הקבלנות בחוזה כאמור הינה תהערבו תקופת. לחוזה

 
 .לבנק האשכול ל"מנכ של צדדית חד פנייה פי-על לחילוט תנאיה פי-על וניתנת חתומה תהיה הערבות .5.8

 
 .המציע חשבון על יהיו -הערבות במתן הקשורות ההוצאות כל .5.9

 הוצאות המכרז .6

לצורך השתתפות במכרז ידי המציע ו/או מי מטעמו -כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, אשר הוצאו על .6.1
ו/או בחינת כדאיות הגשת הצעה ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז תהיינה על 

 חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.
 

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או  זכות ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין. .6.2

 עדיפות בין מסמכים .7

אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות ונספחיו  בכל מקרה של סתירה או
 תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.

  



 הבהרות ושינויים .8

דמתי ביטון שלומית גב' לברישא למסמך זה, יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות עד למועד שנקבע  .8.1
שאלות הבהרה בכתב בלבד, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות 

 .8877858-04ולוודא קבלה בטלפון  vet@eastgalil.org.il באמצעות דוא"ל 
 

 להלן:ש הי הדוגמפ-לבלבד ע (וורד) word ובץק בפורמטהפניות ישלחו  .8.2

 השאלה סעיף במכרז העמוד במכרז שאלה מס'

   
 

 

 –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.3
 תחייבנה את האשכול.

 
האשכול יהיה רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .8.4

במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק 
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או 

 ידי המציעים בעת רכישת המכרז.-לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו עלבדוא"ל 
 

 ההצעה .9

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה. .9.1
 

המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל הנספחים לו  .9.2
 ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.והצעתו כוללת את כל המחירים 

 
על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף  .9.3

כים הנ"ל, לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מוהצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמס
בכתב ברור את שמו, כתובתו מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז ולציין 

 ותאריך הגשת ההצעה.
 

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, לרבות  .9.4
ידי -הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על

תמת התאגיד.  מובהר כי מסמכים מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף חו מטעם בחתימה, אשכולה
 אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.

 
' ולרבות חוזה ההתקשרות על ז נספח ההצעה טופסההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות  .9.5

בתוך מעטפה  ( ועותק מקור) עותקים( 2) בשניידי המציע, ואלה יוגשו -נספחיו( יחתמו במלואם על
להגיש את המעטפה לתיבת  ישסגורה ועליה שם המכרז ומספר המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי אחרים. 

זאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  -, במסירה ידנית בלבד אשכולהמכרזים במשרדי מזכירות ה
 ההצעות.

 
נתקבל" מאת בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת " .9.6

 . אשכולמזכירות ה
 

 ( יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.90ההצעה תהיה בתוקף למשך תשעים ) .9.7
 

היה רשאי להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה י האשכול .9.8
 הבלעדי של האשכול.  ו( ימים, וזאת לפי שיקול דעת30על שלושים )

 
 . בלבד אחת הצעה להגיש רשאי משתתף כל .9.9
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  -הצעת המחיר  .9.10

 . מ"מע כולל לא לשעה ח"בש המחיר – השירותים למתן מרבי מחיר כולל המחיר הצעת טופס .9.10.1
הכרוכות במתן השירותים, לרבות העסקת עובדים, עלויות  כל העלויותהמחיר המרבי כולל את  .9.10.2

, נסיעות, הוצאות דלק, ביטוחיםשכר, זכויות סוציאליות, ציוד, חומרים, עליות מחירים מכל סוג, 
 מיסים וכיו"ב וכל הוצאה נוספת מכל מין וסוג. 

 הצעת בטופס המופיע המרבי למחיר ביחס ידם על המוצע ההנחה בשיעור לנקוב המציעים על  .9.10.3
 "(. המקסימאלי ההנחה שיעור: "להלן) 20% על תעלה לא ההנחה. המחיר

 פי על, המכרזים ועדת רשאית תהיה המקסימאלי ההנחה שיעור על העולה הצעה יציע אשר מציע .9.10.4
 המחיר את בה הציע כאילו הצעתולראות ב או הצעתו את לפסול, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול
 .המרבי

 אחוז ימלא שהמציע וככל אם. שלילית הנחה/תוספת ליתן רשאים אינם המציעים, ספק הסר למען .9.10.5
הנחה  )היינו עומדת  ללא שהוגשה ככזו בהצעתו לראות רשאי יהיה  האשכול, שלילית הנחה /תוספת

 .על המחיר המרבי(
 בהצעת נכלל(. 5.1% ולא 5% למשל) בלבד שלמים באחוזים אלא בשברים הנחה שיעור להציע אין .9.10.6

 אחוז הוצע לדוגמא) השבר שלאחר הגבוה שלם למספר ההנחה תעוגל, בשברים הנחה אחוז המחיר
 .המציע את תחייב זו והנחה 4% של בשיעור הנחה בכך יראו 3.1% של הנחה

 אלא, ההצעה את לפסול שלא זכותו על שומר האשכול, הנחה בשיעור ינקוב לא מציע בו במקרה .9.10.7
 "(. אפס" הנחה היינו) המירבי המחיר על העומד ככזה החסר המחיר את לקבוע

 וזאת( להלן וכמפורט) המוצע המחיר פ"ע השירותים את לספק ידרשו ים/ הזוכה כי בזאת מובהר .9.10.8
 תוספות נקבעו המכרז שבחוזה ככל זולת, ב"וכיו מחיר העלאת /הצמדה /יוקר תוספת כל ללא

 . כלשהן

. שיסופקו שירותים/  הלקוחות/ הרשויות מהיקף יוצא כפועל ישתנה לא המחיר, ספק הסר למען .9.10.9
לשנת  הטמנה היטל והפרשי מ"מע למעט, ההסכם תקופת כל לאורך וקבוע סופי יהיה המחיר כן כמו

 . החוזה להוראות בהתאם ואילך שישולמו 2023
 . מההצעה נפרד בלתי כחלק לצרף יש  המחיר הצעת טופס את .9.10.10
 

 ההצעותבחינת  .10

 .להלן כמפורט שלבים 3 -ב יבחנו ההצעות .10.1

בשלב א' תיבחן עמידת המציעים בתנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל  .10.1.1
אין באמור כדי לגרוע מזכות האשכול לפנות אל המציעים ולא תעבור להמשך בחינה. 

 להשלים מסמכים, לרבות לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת האיכות.

 ההצעות ישוקלל לפי הנוסחה שלהלן: – מהשקלול הסופי 30% –הצעת מחיר  .10.1.2

תקבל את הזולה ביותר )בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר( ההצעה הכספית הכשרה 
נק'(, שאר ההצעות הכשרות יקבלו ניקוד יחסי בהתאם לנוסחה  30הניקוד המירבי )

 שלהלן:

 (  100 –המוצע ע"י המציע הזול ביותר   -)שיעור הנחה הגבוה ביותר   X 30ניקוד המציע =    
 ( 100 –)שיעור הנחה המוצע ע"י המציע   

 :% ע"פ המפורט להלן 70  –יכות ההצעה א .10.1.3

 ניקוד מירבי אופן הבדיקה מדד איכות מס"ד

מיומנות המועמד  1
 בניתוחי סירוס 

המועמד יזומן ליום 
ניתוחים במרפאת השירות 

הוטרינרי. הניקוד ייקבע 
בהתאם להתרשמות 

גורם/צוות מקצועי מטעם 
האשכול, האשכול יהיה 

רשאי לשלב בצוות גם 
 גורמים חיצוניים.

 נקודות 30



התרשמות צוות  .2
הבחינה 
  מהמציע

יתקיים ראיון בפני צוות 
הבחינה למועמד. הניקוד 
ינתן על סמך התרשמות 

, בקיאות מנסיון המועמד
המציע ברפואה ווטרינרית 

היכרות עם אתגרי בדגש על 
ומידת  אזור האשכול

התאמתו למתן השירותים 
 לאשכול

 

 נקודות 30 

או המועמד  המציע .3
 סיים המוצע

 בהצלחה
 רפואה קורס

 ;רשותי

יש לצרף להצעה תעודת 
 סיום קורס.

5 

התרשמות וועדת הבחינה  המלצות .4
 –מחוו"ד של לקוחות 

האשכול יהיה רשאי לבדוק 
הן המלצות וחוו"ד שצורפו 

 להצעה והן חוו"ד נוספות

בעניין זה יובהר כי  
רשאי אך לא חייב  האשכול

לפנות לממליצים שנרשמו 
על ידי המציע, כולם או 
חלקם, בהתאם לשיקול 
דעתו, וכן רשאי אך לא 
חייב לפנות לאיש הקשר 
שנכתב, או לכל לקוח אחר, 

א צוינו אף אם פרטיו ל
בהצעת המציע )להלן יכונה 

 –בסעיף זה כל אחד מהם 
"הממליץ"(. ההחלטה 
לאלו גורמים לפנות נתונה 

. האשכוללשיקול דעת 
במידה והמציע סיפק 
שירותים לאשכול ו/או 
רשויות האשכול, תובא 

בחשבון 
התייחסות/שביעות רצון 

 הגופים כאמור.

 5 

 

 הטובה ההצעה הינה( מחיר+  איכות) ביותר הגבוה המשוקלל הניקוד את שקיבלה ההצעה - ההצעות שקלול .10.2
 . ביותר

 .מבין ההצעות שידורגו במקומות הגבוהים ביותר יבחרו הזוכה/ים במכרז, בכפוף ליתר הוראות הליך זה .10.3
 

 זכייה על הודעה .11

 בדוא"ל.עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר לזוכה/ים הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או  .11.1



הזוכה/ים במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור לאשכול ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים כמפורט  .11.2
 ( ימים ממועד ההודעה כאמור.7וזאת בתוך שבעה ) בהסכם המכרז

 למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דוא"ל ותתואם מסירה של הערבות הבנקאית. .11.3
בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי במכרז זכייה של מציע לבטל מור לעיל, האשכול רשאי מבלי לגרוע מהא .11.4

מטעמו נתן או הציע שוחד, מי או המציע , כי ו, להנחת דעתהאשכול הוכחהבידי המכרז, וכן בכל מקרה בו 
ל כי הצהרה כלשהי שאשכול התברר לאם  , אוה במכרזימענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

, היה בה האשכוללדעת ש ,עובדה מהותיתלאשכול לא גילה שהמציע במכרז אינה נכונה, או המציע הכלולה 
למסור את ביצוע האשכול  רשאי כאמור,בוטלה הזכייה במכרז  כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

 .ויד-עללכל גורם אחר, כפי שייקבע המכרז 
 

 משפטיים הליכים .12

 כלפי בדרישות או/ו בטענות או/ו בתביעות יבוא לא, כזוכה הוכרז אשר מציע כי, בזאת ומודגש מובהר .12.1
 כתוצאה, יגרמו אם, יגרמו אשר לחלוטין או העבודות זמנית מתן הפסקת או/ו עיכוב כל בגין, האשכול

 עתידיים או/ו קיימים מניעה צווי לרבות, כלשהם שלישיים צדדים ידי-על שיינקטו משפטיים מהליכים
 המכרז.  תקופת במשך שיוצאו למכרז בקשר

 
 מפגם כתוצאה וכי המכרז הליכי ביתר או/ו המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי, מוסמך ש"בימ קבע .12.2

 או/ו הפסדים בגין אחר פיצוי לכל מטעמו מי או/ו ל"הנ המציע זכאי יהיה לא, במכרז מציע זכה לא זה
 המכרז בהליכי מהפגם כתוצאה, לו נגרמו, לטענתו, אשר שהוא וסוג מין מכל אחר נזק או/ו רווח אובדן

 מי או/ו האשכול כנגד ואו/ כלפי שהוא ומין סוג מכל אחרות טענות או/ו תביעות כל תהיינה לא ולמציע
 .מלא וויתור כך על מוותר והוא זה בעניין מטעמו

 
 וכתוצאה במכרז האחרים בהליכים או המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי, מוסמך ש"בימ קבע .12.3

 הודעת עם מידית, שזכה המציע מתחייב, לכך זכאי שהיה אחר מציע ולא המציע במכרז זכה זה מפגם
שהוא ובכפוף  שלב בכל המכרז במסגרת עמו שנחתם ההסכם פ"העבודות ע מתן את להפסיק, האשכול

 אחרות טענות או/ו תביעות כל תהיינה לא לתשלום בגין עבודות שסופקו עד למועד ביטול ההסכם, למציע
 .מלא וויתור כך על מוותר והוא זה בעניין מטעמו מי או/ו האשכול כנגד ואו/ כלפי שהוא ומין סוג מכל

 

 עיון בהצעה הזוכה .13

עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז, לאחר קביעת המציע/ים  .13.1
נפסלה ו/או מציע שלא זכה, תתאפשר באמצעות פנייה בכתב שתיעשה הזוכה/ים, ע"י המציע שהצעתו 
 לאשכול ובכפוף להוראות כל דין.

 
 לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף האמור .13.2

יועץ לוועדת המכרזים, ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטי ו/או אחר לוועדה לצורך בחינת  חו"ד (1
חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים 

 הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

 זכו במכרז.הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא  (2

כל מסמך עליו יש חסיון עפ"י כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי יוותר חסוי,  (3
 בכפוף להחלטה שתתקבל לנושא זה. 

מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון בהצעתו למי  .13.3
ורך סעיף זה משמעה כלל המסמכים שהוגשו ע"י לצ -שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

 המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי.
 

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה, ומבלי לגרוע  .13.4
ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה 

לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או 
 שיפוי מאת האשכול בגין הוצאות אלו.

  



 הוראות כלליות .14

במסמכי המכרז אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו  .14.1
ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או 

 בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז והכל בהתאם לשיקול דעת האשכול ו/או ועדת המכרזים.
 

של גוף מאוגד אחר, שהינו מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות  .14.2
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או 
מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את 

ות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים ו/או בעל מני
 הגיש את הצעתו למכרז.

 
תיפסל ולא  –הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף  .14.3

 .תובא בחשבון
  

 ולקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, גם בעצמ אשכולהרשות בידי ה .14.4
 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. אשכול מצא לנכון. אין היו/או בכל דרך ש

 
וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות למכרז, את  .14.5

אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. במסגרת זו האשכול ו/או ועדת 
ול ו/או המכרזים רשאים להביא במסגרת שיקוליהם ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו לאשכ

לרשויות החברות באשכול עם מציע במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע 
 להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור מציע אחר תחתיו.

 
פרטים/  האשכול רשאי לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות לרבות .14.6

מסמכים הנדרשים לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף של המכרז בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 
 ולשביעות רצונו, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליו.

 
 ו.האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמ .14.7

 
 התייחסות בשל חוסר או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאיאשכול ה .14.8

  .כנדרש ההצעה מונע הערכת אשכול ה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות
 

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף .14.9
 
 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.10

 
מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .14.11

לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות 
יימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מסחריים / מקצועיים, ככל שק

מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן 

ימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם יובהר כי ס
העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים  תשל המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכו

 האחרים.
 
, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם האשכולכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של  .14.12

 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  
  



 מסמכי המכרז .15

 מסמכי המכרז הינם, כמפורט להלן, והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
 נספח א. -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .15.1
 ;1נספח א' –פרטי המציע והצהרות שונות  .15.2
 ;2א'נספח  -1976-חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ולפי תצהיר  .15.3
 .3א'נספח  –נוסח ערבות בנקאית להצעה  .15.4
 נספח "ב"; -המכרז  הסכם .15.5
 ;1ב' נספח –אישור קיום ביטוחים דרישות ביטוח ונוסח  .15.6
 ;2ב'נספח  –נוסח ערבות בנקאית לחוזה )ערבות ביצוע(  .15.7
 ;"גנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .15.8

 
  ידי המציע.-הנספחים דלעיל ייחתמו על כל

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 

 בכבוד רב,                                                     

 יורם אזולאי, מנכ"ל                  
אשכול רשויות גליל מזרחי                           

 

 

  



 1נספח א'

  המציע והצהרות המציע לעניין עמידה בתנאי הסף תיאור
 

מכהן בתפקיד ____________ אצל _________, ת.ז. _____________, אני הח"מ, _______
 מטעם המציע. למלא טופס זה ומוסמך המציע ___________________, 

 תיאור המציע .1
 שם המציע

 

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר / 
 תעודת זהות 

 

  כולל מיקוד כתובת מלאה

  ת.ד. 

  טלפון

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

  שם איש קשר ותפקידו

  טלפון נייד של איש הקשר

פרטיי הגורם שיתן בפועל 
את השירותים )המציע עצמו 

 מועמד מוצע( /

 

 
 

 3.3הריני להצהיר כי המציע או לחלופין המועמד המוצע מטעמו עומד בכלל הדרישות נשוא סעיף  .2
 לתנאי הסף במכרז, היינו:  

 ;בארץ וטרינרית ברפואה לעסוק רישיון בעל וטרינר רופא .2.1
 , הכולל כירורגיה וטרינרית.בעבודה כרופא וטרינר שלא יפחת משנתייםבעל ותק  .2.2
 .2005-לבצע חיסון כלבת וסימון בהתאם לתקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה מורשה .2.3
 בעל רישיון נהיגה בתוקף. .2.4

 

 
  



 -בתחום הוטרינריהשירותים המוצע סיפקו המועמד ו/או  להלן פרטי הלקוחות להם המציע

תקופת מתן  שם הלקוח
 השירות

סוג השירות 
 שניתן

 שם הלקוח +טל נייד+ דוא"ל

    

    

    

    
 
 

העתק , קורות חיים , העתק רישיון רופא וטרינר  -מצורפים להצעה כלל המסמכים הנדרשים  -
לפיו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר , אישור מטעם מנהל צילום ת.ז

  .המועמד הינו מורשה לבצע חיסון

 
יתברר כי הפרטים שנתתי ידוע לי כי האשכול מסתמך על הצהרותיי דלעיל וכי בכל מקרה בו  .3

אינם נכונים יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתי במכרז, ככל ואזכה, זאת אף אם נחתם עמי 
 הסכם.

_________ 
 ת המציעחתימ 

  



 2א'נספח 
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי 
  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
אצל המציע  ________________________________________-אני משמש כ .1

פומבי מסגרת (,  שהגיש הצעה למכרז המציע - ____________________________ )להלן
 -נשוא המכרז )להלן  השירותים, לביצוע י אשכול גליל מזרחיפורסם ע"אשר  2022__/מספר 

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז(

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

ו או תאגיד השליטה ב גם בעל –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו  המציע, או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל

  לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   .4
 [:במשבצת המתאימה Xלסמן 

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1987-זו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ" 1991-התשנ"א
  לפי 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
ות ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפח 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;
 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן הריני להצהיר כי  .5
   לא חלות "( החוק)להלן: " 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף

 על המציע.
   אותן. מקייםוהוא לחוק חלות על המציע  9הוראות סעיף   

 
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציעחלות על לחוק  9)במקרה שהוראות סעיף  .6

    עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 
 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 
 קבלת הנחיות לשם –הצורך לחוק ובמקרה 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר
   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

תיו לחוק, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובו 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומן

 התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתימתי  .9

_____         _______                 
 חתימה

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 עשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.בחוק, אם לא י
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד



 3נספח א' 

 כתב ערבות בנקאית

 למכרז( הצעה)ערבות 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי  

 (האשכול –)להלן 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  

הנערב( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב  –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

 בתחום שירותים למתן 06/2023למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בקשר למכרז פומבי 
לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע חתולים,  וסירוס עיקור או/ו חיסונים: הווטרינריה

 (.סכום הערבות –)להלן ( ₪אלפים  חמשת –)במילים ₪  5,000הנערב עד לסכום כולל של 

דלעיל בפעם אחת או  1את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו .2
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
ידי מנכ"ל האשכול, וזאת ללא כל תנאי -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על מקבלת

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי 
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי 

 יבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.שתהיו חי

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 (.כולל) 12/06/2023בתוקפה עד ליום ערבות זו תישאר  .5

תוקפה של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל האשכול באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך  .6
 דלעיל. 5( יום נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  90של תשעים )בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה 

 5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .7
לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( 

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 

 זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.לאחר מועד 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

 בכבוד רב,

________________ 

 שם הבנק                     

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.



  נספח ב'

  
 הסכם

 _________ לשנת_______  בתאריך האשכול במשרדי ונחתם נערך אשר

 בין

 מזרחי גליל רשויות אשכול ערים איגוד

 (המזמין או/ו האשכול – להלן) 

 אחד מצד

 - ן י ב ל -

 :_____________________ שם

 __________________ פ.ח/  ז.ת

 ____________ כתובת

 _____________ –' טל

 ____________ – פקס

 (נותן השירותים – להלן) 

 שני מצד

הינו הזוכה/ אחד הזוכים במכרז מסגרת פומבי מספר  השירותים ונותן :הואיל
 וסירוס עיקור או/ו חיסונים: הווטרינריה בתחום שירותים למתן ___________

  אותו פרסם האשכול לצורך קבלת השירותים נשוא הסכם זה;, חתולים
 

מצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיון וכישורים מתאימים במתן  השירותים נותןו :והואיל
 השירותים המפורטים בהסכם זה;

 
 האשכולמאשר כי ידוע לו שאין בחתימת הסכם עמו כדי לחייב את  השירותים נותןו והואיל:

למסור לו עבודות בהיקף כלשהו ו/או בכלל והוא מתחייב שלא יעלה כל טענה ו/או 
 ביחס להיקף העבודות ו/או ככל שלא ימסרו לו עבודות.   האשכולדרישה כנגד 

מעוניין בשרותי נותן השירות ונותן השירות מסכים לבצע את השירותים  והאשכול :והואיל
 כקבלן עצמאי; האשכולעבור 

 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה.   :והואיל

 

 הצדדים, כדלקמן: לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין

 מבוא / נספחים / הגדרות .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחות בלבד. .1.2

 .הנספחים להסכם הינם כלל מסמכי המכרז, בין אם צורפו ובין אם לאו .1.3



 השירותים נשוא ההסכם  .2

שירותים ווטרינריים ברשויות החברות באשכול ע"פ הנחיות האשכול, בין היתר השירותים יכללו  ביצוע .2.1
– 

 חיסונים נגד כלבת; .2.1.1

 ניתוחי עיקור וסירוס לכלבים ולחתולים; .2.1.2

 שירותים נוספים בהתאם להנחיית וטרינר האשכול. .2.1.3

 .מרובות לנסיעות והיערכות נהיגה רשיון מחייב. תחומי הרשויות החברות באשכולב יתבצעו חיסונים .2.2
 באמצעות, אינטרנטית מערכתידווחו ב החיסונים .המתכלה והציוד החיסונים את יספק כולשהא

 האשכול ברחבי הוטרינרי השירות במתקני יתבצעו ניתוחים .הנייד הטלפון

 ימים בשבוע. 4עד הזוכה בהליך יידרש להגיע פיזית לרשויות האשכול בהתאם לצרכי האשכול,  .2.3

, הנחיות משרד החקלאות למנהל השירות הוטרינרי באשכול השירותים יבוצעו בהתאם להוראות  .2.4
 ופיתוח הכפר, והוראות הדין.

מתחייב להיקף  איננו האשכול, לביצוע הזמנות עבודה מעת לעת, מסגרתההתקשרות הינה התקשרות  .2.5
יקפים שונים, לפי שיקול רשאי להזמין את השירותים בה והוא יהיה ,מנותן השירותיםהזמנה מסוים 

לקבלת  האשכול. דרישת האשכולהבלעדי, ואף לא להזמין שירותים בכלל, הכל לפי שיקול דעת  ודעת
 .הבלעדיו ושיקול דעת ו, תקציבהאשכולשירותים, ככל שתהיה, תיעשה בהתאם לצורכי 

, הרשאה בלעדית להענקת השירותים ו/או כל חלק מהם לנותן השירותיםמעניק  האשכול אינומובהר כי  .2.6
רשאי בכל עת להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שרות דומה ו/או מקביל, והוא יהיה 

  .הבלעדי והכל לפי שיקול דעת

  נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3

 , כדלקמן: ומתחייב מצהיר נותן השירותים

                       כי השירותים יבוצעו ע"י המציע בעצמו / המועמד שהוצע במכרז, שם _____________,  .3.1
 ת.ז. ________________.

, לספקםחוזית/אחרת /חוקיתכל מניעה  לווכי אין  השירותיםביצוע ל הדרושקיבל את המידע  הואכי  .3.2
 .בהסכם על נספחיוכמפורט 

בגין ביצוע השירותים הינה הוגנת, מלאה  התמורהושוכנע כי  ההסכם על נספחיוובדק את   בחן הוא כי .3.3
 וסופית.

חלוקת  להתקשר עם זוכים נוספים במסגרת המכרז וכיהאשכול יהיה רשאי כי ידוע לו ומקובל עליו ש .3.4
סיון, שביעות רצון יהעבודה בין הזוכים תיעשה ע"י האשכול בהתאם לשיקולים של זמינות, נ

האשכול יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לחלק ידוע ומקובל עליו כי וכיו"ב. כן מהשירותים 
את העבודה במרחב לאזורים כך שכל זוכה יהיה אחראי על אזור אחר. כמו כן האשכול יהיה רשאי אך 

 לא חייב לבצע התמחרות בין הזוכים.

 .מיומנים ועובדים ומעולה תקין ציוד ברשותו וכי השירותים בנושא יםבעל ותק וניסיון מוכח הואכי  .3.5

-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-בעל אישור תקף עלו, מנהל ספרים כדין מורשה עוסק הואכי  .3.6
ב' שבו בנושא תשלום שכר מינימום 2)להלן: "החוק"( וכי הוא עומד בדרישות חוק זה, לרבות סעיף  1976

 העסקת עובדים זרים.ו



 .ההיתרים/הרשיונות הנדרשים לצורך אספקת השירותים הנדרשיםכל כי הוא בעל  .3.7

בהתאם לדרישות המזמין המפורטות במסמכי הליך  -השירותים את כל  ומקצועי באופן מושלם כי יבצע .3.8
  .הפנייה לקבלת הצעות והוראות הדין

ורשה יהווטרינר לא כי יבצע את השירותים בהתאם ללו"ז שיקבע על ידי האשכול. למען הסר ספק,  .3.9
 , אלא אם הוסכם בכתב אחרת.בימי שבת וחגלבצע עבודות כלשהן 

 .וכי ימלא בקפידה אחר חוקי העבודה השונים ולעובדיכדין בתשלומים  כי ישא .3.10

 .הפרה של סעיף זה  הינה הפרה יסודית של ההסכם .3.11

 ההסכם תקופת .4

החל מיום __________ וכלה בתאריך  ,חודשים 12לתקופה בת הסכם זה יעמוד בתוקף  .4.1
 לפי המוקדם. -_____________ 

תקופות נוספות או  4 -האשכול יהיה רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תוקפו של הסכם זה ל .4.2
 , ובלבד שתימסר על כך הודעה מראש לנותן השירות. כל אחת חודשים 12עד  חלק מהן בנות

 כל הוראות ההסכם על תקופת ההארכה.   יחולו –הוארכה תקופת הסכם זה  .4.3

ההתקשרות נשוא הסכם ידי הצדדים, כי האשכול רשאי להפסיק את -אף האמור, מוסכם במפורש על-על .4.4
לא תהיה כל טענה או דרישה  ולנותן השירותיםימים מראש,  30בהתראה בכתב מראש של זה, בכל עת, 

 בגין כך.

לאלתר וללא צורך במתן הודעה  יםם נותן השירותבנוסף, האשכול רשאי להפסיק את ההתקשרות ע .4.5
 מוקדמת, בכל אחד מהמקרים, כדלהלן:

. הפרה של אחד או יותר הפר את הסכם ההתקשרות הפרה יסודית  נותן השירותים (1)

  ;11, 9, 8, 7, 6, 3מהסעיפים שלהלן תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם: 

ימים לא תיקן את ההפרה  7של אף התראה מוקדמת -ביצע הפרה, ועל  נותן השירותים (2)

 כאמור;

 הפר אמונים לאשכול;   נותן השירותים (3)

נכנס להליכי פירוק או הוגשה נגדו בקשת פירוק שלא הוסרה/סולקה בתוך   נותן השירותים (4)

 ימים; 30

 הפר את הוראות הדין;  נותן השירותים (5)

 ו/או כנגד מי ממנהליו הוגש כתב אישום פלילי;  נותן השירותיםכנגד  (6)

 ידי רשות מוסמכת לסיים את ההתקשרות לאלתר;-האשכול חויב על (7)

 

 תמורה .5

סך , המוצע בהצעתו בהליךאת המחיר  נותן השירותים ל ישלם האשכול .5.1
נותן ללשעת עבודה. בנוסף, ובכפוף לדיווח ואישור האשכול, ישולם  ש"ח __________________של

 ,עבור נסיעות שבוצעו במסגרת מתן שירותיולק"מ ₪  1.4החזר הוצאות נסיעה בסך של   השירותים
 בכפוף להצגת דו"ח נסיעות מפורט.

יובהר, כי ככל שיבוצעו שירותים בחלק משעת העבודה, ישולם תשלום בגין החלק היחסי במסגרתו  .5.2
 בוצעו השירותים. 



, לא תשולם לתכנית עבודה חודשית שתקבע ע"י האשכול כמות שעות העבודה שתבוצע תהיה בהתאם  .5.3
 יגה מכמות שעות העבודה המאושרת.חר

יצורף פירוט בדבר שעות  יעביר לאשכול חשבונית מס, אליה  נותן השירותים, חודשכל ל 10-ה עד .5.4
 ע"י המנהל.  םחתו כשהוא,  עבודותו של נותן השירותים בחודש החולף

 -יתבצע לאחר מסירת החשבונית המאושרת ע"י המנהל לגזברות האשכול   לנותן השירותים התשלום .5.5
 יום.  45בתנאי תשלום שוטף + עד 

כי לא תשולם לא תמורה נוספת בגין ביצוע השירותים. למען הסר ספק, מובהר   לנותן השירותים ידוע .5.6
כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים, לרבות, אספקה, הובלה,   לנותן השירותיםכי התמורה 

תמורה נוספת כלשהי, לרבות התייקרויות וכיו"ב ולמעט   לנותן השירותיםכ"א וכיו"ב ולא תשולם 
 מע"מ. 

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .6

מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב   נותן השירותים .6.1
 המידע הסודי( ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם. -רותים )להלן יתקופת הש

מצהיר כי אין בהסכם זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו,  נותן השירותים .6.2
 בהסכם זה. אשכולאין כל מניעה להתקשר עם ה בין במישרין ובין בעקיפין, וכי

, כי הוא מתחייב 2/11מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  נותן השירותים .6.3
פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון -לנהוג על

  ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.-לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה.

על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים  לאשכולמתחייב להודיע  נותן השירותים .6.4
 לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

 נותן השירותיםוכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו ו תן השירותיםנוהאמור בפרק זה להסכם יחול על  .6.5
 מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השירותים.

 יםועסקהמוכי כל  השירותים את נותןמצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא  נותן השירותים .6.6
בכל האחריות הנובעת מהיותו  יישאהוא לבדו  וכיבלבד,  שלוהם עובדיו  השירותים ביצוע לשםידו -על

 המזמיןאו העובדים/העוסקים מטעמו לבין  נותן השירותיםכדי ליצור בין  זו בהתקשרותמעבידם. אין 
 נותן השירותים עובדי בגין והמיסים התשלומים כל( יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות. ו)או מי מטעמ

 . אלו בעניינים ותאחראי כלהא תלא  ולמזמיןידו במלואם ובמועד -ישולמו עלו נותן השירותיםיחולו על 

 מתובענהאלץ לשאת בהם כתוצאה י מזמיןבגין כל נזק או הוצאה שה האשכולאת  הישפ נותן השירותים .6.7
 שותפות./מעביד עובד ביחסי שעילתה

, אלא אם השירותיםלביצוע  שלישי צד אואינו רשאי להתקשר עם ווטרינר משנה  נותן השירותים .6.8
 הנ"ל.  ויהיה רשאי בכל זמן לחזור בו מאישור האשכולבכתב. ו מראש האשכולידי -עלהוסכם הדבר 

 ביטוח  .7
 

יחולו הוראות  נותן השירותיםלגרוע מחבות הווטרינר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על  מבלי
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. "בהמצנספח הביטוח 

 
 

 קבלן עצמאי והעדר יחסי עובד ומעסיק - נותן השירותים .8

 מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן: נותן השירותים



כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין בהסכם או בתנאי מתנאיו, כדי  .8.1
למזמין או מי מטעמו יחסי עובד ומעסיק וכי הוא ומי מטעמו ייחשבו כעובדי  נותן השירותיםליצור בין 

 ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעסיק כלשהם.  נותן השירותים

אינו מורשה או זכאי  נותן השירותיםכי בינו לבין המזמין אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי  .8.2
 '. להתחייב או לחייב את המזמין כלפי צד ג

כי לא יעסיק בקשר לשירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, עובדים שאינם בעלי ת.ז. ישראלית ו/או  .8.3
 אישור עבודה חוקי מאת הרשות המוסמכת.

, לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים נותן השירותיםכי כל התשלומים לעובדי  .8.4
למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, 

ידו במלואם -בלבד וישולמו על נותן השירותיםהסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו על 
 כך, בכל אופן וצורה. והמזמין לא יהא אחראי ל -ובמועדם 

ידי קבלני -כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א, כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים על .8.5
 כ"א אינו חל עליו. 

כי הוא ישפה את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או כנגד מי מטעמו, שעילתה בקיום יחסי  .8.6
בין המזמין ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים ל נותן השירותיםעובד ומעסיק בין 

בקשר  נותן השירותיםבאמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין 
 עם השירותים.

בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו, בין -כי מוסכם עליו שהתמורה נשוא ההסכם, ניתנת לו, בין השאר, על .8.7
למצג זה שיצר כלפי המזמין והוא מתחייב להסביר את האמור בעניין זה לכל עובד  השאר, בהתאם

 מטעמו. 

מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין נותן השירות ו/או עובד מעובדיו  יםנותן השירות .8.8
וכי כל ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין האשכול )או מי מטעמו( יחסי עובד ומעסיק או יחסי שותפות, 

ידי נותן השירות לצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו וייחשבו כעובדי נותן השירות -העובדים שיועסקו על
 בלבד ואין בינם לבין האשכול ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעסיק, מכל מין וסוג שהוא. 

ו/או מי מטעמו מצהיר כי אין לאשכול ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד  יםנותן השירות .8.9
 ואף לא למי מטעמם. 

-מתחייב לשפות את האשכול בגין כל תובענה שתופנה כנגד האשכול ו/או מי מטעמו עלים נותן השירות .8.10
פי חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהאשכול או מי מטעמו יאלץ 

פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי האשכול ו/או מי -לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה מתובענה על
ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או -ידי עובד של נותן השירות או על-נותן השירות ו/או עלידי -מטעמו על

 כל גורם הקשור איתם.

או מי מטעמו שיתבע מהאשכול זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד  יםבכל מקרה בו יתבע, נותן השירות .8.11
רכאה שיפוטית או כל ידי ע-ומעביד או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על

גורם אחר כלשהו, כי בינו לבין המזמין מתקיימים או התקיימו יחסי עובד ומעביד, יחושב שכרו הראוי 
מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" בהסכם ויראו את התמורה  60%בסיס -של נותן השירות כעובד על

מיד עם דרישתו הראשונה, את  נותן השירות ישיב למזמין, -כאילו סוכמה כך מלכתחילה. במקרה כזה 
מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד תשלום התמורה ועד  40%ההפרש בשיעור 
 פי כל דין.-וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על -התשלום בפועל 

עלה ע"י עובד האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי האשכול ע"י נותן השירות ובין אם תו .8.12
של נותן השירות ו/או ע"י חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר הקשור בו ובהקשר זה יראו 



את נותן השירות ו/או את עזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן השירות 
 ו/או עזבונו /או חליפיו.

עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה, מתבססות, בין נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות  .8.13
 השאר, על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה.

 

 העברת זכויות .9

אינו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או למסור לאחר את ביצוע השרותים, כולם או  נותן השירותים .9.1
 מקצתם, אלא בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

פי ההסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע -זכויותיו או חובותיו עלאת  נותן השירותיםהעביר  .9.2
 השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.

 
 שינויים בכתב -קיזוז, ויתור  .10

ידי הצדדים כדין, לא יהיה להם כל ערך ותוקף -כל שינוי או תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו על .10.1
 מחייבים.

פי ההסכם ובין בדרך אחרת -, בין עלמנותן השירותיםהמזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע לו  .10.2
 לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עיכבון.  לנותן השירותים. לנותן השירותיםמכל סכום המגיע או שיגיע 

לביצוע איזו  נותן השירותיםלרכה לא הפעיל המזמין זכות לפי ההסכם או לפי הוראות כל דין, או נתן או .10.3
 מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.

 

  רשויות האשכול כמפעל חיוני .11

רשויות המקומיות החברות באשכול מוכרות כ"מפעל חיוני" ו/או שהמצהיר כי ידוע לו  יםנותן השירות .11.1
" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד "כמפעל למתן שירותים קיומים

  –המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  -
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

ההתגוננות האזרחית, ג לחוק 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  -
 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה )נוסח 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  -
 .1971-חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  -

או הוראת כל ו/ 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי ההספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא 
חוזה זה ובכל מקרה מתחייב הספק להמשיך ולספק את השירותים לאשכול/ רשויות המקומיות 

 החברות באשכול שיצטרפו להסדר, זולת ככל שהדבר נאסר במפורש ע"י הרשויות המוסמכות.

 
 האשכולשמירת סמכויות  .12

 אין באמור בהסכם כדי לגרוע מסמכויות / חובות שלטוניות של המזמין. .12.1



ופנקסיה כראיה האשכול בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ישמשו ספרי החשבונות של  .12.2
 כנכון. -מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם 

 
 שונות .13

 להסכם.כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן כמופיע במבוא  .13.1

ידי צד למשנהו בקשר להסכם, תישלח בדואר רשום או תימסר ביד ותיחשב -כל הודעה שתישלח על .13.2
 ימי עסקים מיום משלוחה או ביום מסירתה ביד. 3כנמסרת תוך 

  
 ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 
 
 

 
 השירות הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו'(כשנותן  –אישור חתימה 

 
אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י: ה"ה 
__________ת.ז. ____________, ה"ה _______________ ת.ז. 
______________________ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם נותן השירות: 

 ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.________________ 
 

 _______________   ________________ 
 ,עו"ד             תאריך           

 האשכול                                 יםנותן השירות
 



ביטוח  - 1ב'נספח   

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
אשכול גליל מזרחי ו/או כל הרשויות המאוגדות באשכול ו/או תאגידים ו/או חברות  -" מבקש האישור"

 עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. 
 שירותים וטרינריים –" השירותים"

 

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, ולעניין ביטוח השירותיםולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום  7נוספת של  כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהאחריות מקצועית 
באישור עריכת ביטוחי המבוטח ת הביטוחים המפורטים תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה א

 "(.המבוטחביטוחי "-" והמבוטחאישור ביטוחי  ")להלן: המצ"ב לנספח זה 
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .2

בלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, ומ שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה
או המובאים  שירותיםתשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע ה

 וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין. על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור
ערוך ביטוח חבות מעבידים מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא ל

 ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. באישור ביטוחי המבוטחכמפורט 
ימים לפני מועד תחילת  7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על 

אישור את לת מתן השירותים, ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחיאו  השירותים
, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק המבוטח, חתום בידי מבטח י המבוטחביטוח

  2019-1-6ההון, ביטוח וחיסכון 
להמציא לידי מבקש האישור את אישור  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,  ביטוחי המבוטח
 לעיל. 1או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

עומד להיות מבוטל או עומד  האישור כי מי מביטוחי המבוטחיודיע למבקש  בכל פעם שמבטח המבוטח
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30
וראות סעיף ביטוח זה, לא במועד או בהתאם לה מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח

מנע תאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח תגרע מהתחייבויות המבוטח
יהיה מנוע  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  מהמבוטח

טעם מבקש האישור עקב כך שלא מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מ
 כנדרש. השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח לויתאפשר 

 
, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח .3

לשאת לקיימם ו יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח ולוודא שביטוחי המבוטח
להודיע למבקש האישור מיד  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחבהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי 

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 
לבצע כל  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח את אישור ביטוחי המבוטחלבדוק  תמבקש האישור רשאי .4

כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה  שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח
, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או המבוטחבמפורש כי אין בעריכת ביטוחי 

למוסכם  ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטחבבדיקתם ו/או באי בדיקתם 
ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על את אחריות המבוטח
האמור בסעיף ביטוח זה, על לבין  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח

 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח המבוטח
 

, ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי -א החבות עלממלו , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על הינה בבחינת דרישה 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי  למבוטחפי דין. -הסכם זה ו/או על
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא 

 .המבוטחגובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטחקיים  ככל שלדעת המבוטח

. בכל נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו יערוך המבוטח, המבוטחמשלימים לביטוחי 
, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף ויד-ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

שור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח כלפי מבקש האי



ול את מבקש האישור, בכפוף המבוטח לכליורחב שם  ידי המבוטח-חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 לסעיף אחריות צולבת.

שור, פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האי המבוטח .6
)ומבלי  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

לנזקים לכל הבאים מטעמו (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב
 ן.אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדו או בשמו בקשר עם השירותים.

 
לדרוש כי יערכו  עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח בהתקשרות המבוטח .7

 .על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח בוצעו באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם -מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
ובין אם  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח

 לאו. 
בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות  אין

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  המבוטחמובהר, כי   כלשהי.
. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש לסכום ההשתתפות העצמית

האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים 
 שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, 
אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם 
להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי 

יטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה הב
בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן 
מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 

ף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להחלי
 .להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור

 

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח .8
 

 וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על. 8.1
 .והבאים מטעמו מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור

יום לאחר  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי . 8.2
 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

הם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי והתנאותי הפרת תנאי ביטוחי המבוטח. 8.3
לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח

 הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר .  8.4

רבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או ו/או בשל כל סיבה אחרת ל
 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורמידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

. חריג רשלנות 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה .  8.5
, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות רבתי )אם קיים( יבוטל

 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטח

אולם , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור.  8.6
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  על המבוטח. 8.7
 על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
  



תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 קש האישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב
אופי  המבוטח מבקש האישור*

 העסקה*
 מעמד מבקש האישור*

ו/או  אשכול גליל מזרחישם: 
כל הרשויות המאוגדות 

באשכול ו/או תאגידים ו/או 
חברות עירוניים ו/או חלצ"ים 

רשותיים ו/או עמותות 
בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

אספקת ☐
 מוצרים

אחר: ☐
שירותים 

 וטרינריים
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

_________ 

 _________מען:  _________מען: 

 

 

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

  מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

מבקש האישור מוגדר כצד ג' 
(322) 

 (328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור ייחשב 

 (329כצד ג' )

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 20,000,000    
 (309מבקש האישור )

 וייחשב היה - נוסף מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם
 (319) המבוטח

 (328ראשוניות )

אחריות 
 המוצר

 לא בתוקף      

אחריות 
 מקצועית

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000    
דיבה, השמצה והוצאת לשון 

 (301הרע )
לטובת ויתור על תחלוף 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (325מרמה ואי יושר עובדים )
 (326פגיעה בפרטיות )

עיכוב/שיהוי עקב מקרה 
 *327ביטוח )

 (328ראשוניות )
חודשים  12 -תקופת גילוי 

(332) 

        אחר

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 (*:ג'המפורטת בנספח 

010 
 



 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 

 

 
  



  2ב'נספח 

 כתב ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

 (האשכול  –)להלן 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר _______________הנדון: 

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל 

 הנערב המציע מאת שתדרשו סכום כל לכם לשלםמכרז פומבי מס'__________, מחויבויותיו של הנערב לחוזה נשוא 
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן  (₪ אלפים עשרת_– במילים) ₪ 10,000_ של כולל לסכום עד

 המדד בין( המדד –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -(, כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבד)כללי( )
 (.הערבות סכום – להלן) הערבות חילוט במועד ידוע שיהיה המדד לבין למכרז ההצעות הגשת ביום ידוע שהיה

דלעיל בפעם אחת או במספר דרישות  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .1
ותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דריש

 הערבות.

( ימים מקבלת 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .2
ידי מנכ"ל החברה וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ון כלפיכם טענת הגנה כלשהי כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטע
שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המציע הנערב.

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 )כולל(.____________עד ליום  לפחות ערבות זו תישאר בתוקפה .4

ניתנת להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל האשכול באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת תוקף של ערבות זו  .5
 5( חודשים נוספים )כל אחת מהן( מהמועד הנקוב בסעיף 12עשר )-הסכמת הנערב, לתקופות נוספות של שנים

 דלעיל.

לעיל ו/או  5בסעיף כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב  .6
 דלעיל. 6לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .7

 בכבוד רב,

________________ 

 הבנקשם          

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.

 

  



 

 נספח ג'

 לכבוד
 גליל מזרחירשווית אשכול איגוד ערים 

 
 ג.א.נ;

 
 _____ מס'פומבי מסגרת  מכרז –כתב הצעה 

 למתן שירותים בתחום הווטרינריה

________ ______________זהות __/ח.פ______ מס' _________________אנו הח"מ _______
 _______, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:_________שכתובתנו היא _______

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו )להלן:  .1
 "מסמכי המכרז"(.

כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע הננו מצהירים כי הבנו את  .2
, וכן את כל השירותיםו/או הנובעים מהם, את כמותם, איכותם, טיבם, את שיטת ביצוע  השירותים

 הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם האמורים, הננו מגישים לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את  .3
ולקיים את כל שאר  נשוא מסמכי המכרז השירותיםהצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את 

 , כמפורט בהמשך.  התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים

מסור את ביצוע העבודות לבעלי היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולהאשכול יאנו מסכימים כי  .4
, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, והצעה אחרת כפי שיראה ל

  .האשכולואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 האשכול ו/או לחבר מועצת האשכול הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד  .5
 

 בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: יםמצהיר והננ .5.1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף 
 

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

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

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

ועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מ  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל  -

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

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף 
 

על  "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן

 למענה."

כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  לנוידוע  .5.2
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  נובזאת כי הפרטים שמסר יםמצהיר אנו .5.3

 אמת.



 
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5.4

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת האשכול ברוב 
 האישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א')א( לפקודת העיריות ובלבד ש122התקשרות לפי סעיף 

  במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .6

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .6.1
 ידכם.-שיקבע על

כלשהם בגין הקטנת לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים  .6.2
 היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.

לא יאוחר  -ידכם -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .6.3
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. חתימת ההסכם, ימים מיום  14מתוך 

 -חלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם שביניהם במועד חתימת החוזה או במועד הת -להפקיד בידיכם  .6.4
העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל האישורים 
והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן את הערבות הבנקאית להבטחת קיום 

 התחייבויותינו לפי החוזה.

על כל המסמכים  ההסכםהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו  .7
בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה  ההסכםידינו, וגם אם לא נחתום על -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

כמפורט האשכול של  יולבנינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותהאשכול בכתב, כחוזה מחייב בין האשכול ידי -על
   במסמכי המכרז.

פי -לטובתכם על כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית .8
 -ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  ,הכלול במכרזדוגמת הנוסח 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה  7על החוזה תוך  שבהצעתנו ו/או לא נחתום -כולן או מקצתן 
, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות האשכולקבע ישתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי ש

הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט 
 ד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.ובלתי מסוייג על כל זכות להתנג

להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית  .9
בתוספת של  ההסכםשתעמוד בתקופה לכל תקופת  סכום הנדרש במכרז,אוטונומית צמודה לפקודתכם ב

 חלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם.שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים ל

אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון  .10
. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש האשכולידי -שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 צעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבה-על

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  -)במקרה של תאגיד(  .11
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-על

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי  .12
ו אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות ידיעה וגם/א

  אלה.

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות יהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונ .13
עומדים לרשותנו סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי ינשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הנ

לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי 
  סיון בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ובמספר מתאים ומספיק.ינ

היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה ו/או  לפצל את י אנו מסכימים שהאשכול .14
 ו, הכל לפי שיקול דעתות נשוא המכרז, כולן או מקצתן, ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה להעבודו

 הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז. 



על היקף כלשהו של שירותים, וכי מתן השירותים תלוי ברצונן של האשכול אינו מתחייב ידוע לנו, כי   .15
הרשויות החברות באשכול להצטרף למכרז, ובחתימתן על הסכם לקבלת שירותים מול האשכול. לפיכך, 

 לא תהיה לנו כל טענה נגד האשכול אם העבודות תוזמנה באופן חלקי בלבד על ידי האשכול. 

. ה רשאי לקבוע מס' זוכים ולחלק את העבודה בהתאם להוראות המכרזכמו כן, ידוע לנו, כי האשכול יהי .16
אשר יועלו  לנושא זההמציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע 

 , לא יתקבלו.ויד-על

כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמ .17
המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות 
אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות 

 קבלנות.ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה ה

 המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו.  .18

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז  .19
ת ההצעות ידי המציע לאחר הגש-והסכם המכרז על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 במכרז, לא יתקבלו.

 הצעת מחיר 

 לא כולל מע"מ.₪  110ידוע לנו כי המחיר המירבי שנקבע במכרז לשעת עבודה מלאה עומד ע"ס של  .20

הינה למתן הנחה בשיעור של %_________ ביחס הצעתנו  ובחוזהבהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז 
 )ובמילים: __________________(.כאמור למחיר המרבי 

 (.20%כפי שנקבע במכרז ) המירבילנו כי אין לנקוב בהנחה העולה על השיעור  ידוע

חוזה על נספחיו, וכי הנשוא המכרז ו השירותיםידוע לנו כי המחיר הנקוב בהצעתנו הינו  עבור ביצוע כל  .21
הינו מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות 

תשלומי עובדים, ביטוחים,  –המכרז והסכם המכרז ונספחיהם, לרבות אך לא למעט פי תנאי -בביצוען, על
ורווח קבלני בערכם לאורך כל תקופת או מחזור, ד, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי , הוצאות והיטלים ו/ציו

כן ידוע לנו כי לא נהיה זכאים לתוספות בגין התייקרויות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.  ההסכם
 והפרשי הצמדה למדד.
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