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 מצד שני      "(המציע" -)להלן 

 

 

לכידת כלבים משוטטים ירותי למתן ש הצעות מחירהזמנה להגיש  פרסמה מועצהוה הואיל

 הצעה במסגרת מועצההגיש ל והמציע"( ההזמנה" -)להלן  במרחב שטח השיפוט שלה

 ;ההאמור ההזמנה

 

 ם כאמור שירותיהולמסור לו את אספקת  המציעהחליטה לקבל את הצעת  מועצהוה והואיל

מסמכי " -)להלן ביחד  ההזמנה למותנה בחוזה זה, בנספחיו וביתר מסמכי בכפוף

 "(;החוזה

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים, כותרות הסעיפים והגדרות .1

 

 הימנו והם בבחינת תנאיו.המבוא לחוזה זה והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד  1.1

 

כותרות הסעיפים מיועדות אך ורק לנוחיות ההתמצאות ולא ישמשו לפרשנותו של  1.2

 החוזה.

 

 לצורכי חוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם: 1.3

  

 במועצה. מחלקת שפ"ע מנהלמ -" ממונהה" (א)

 

  זה לרבות כל נספחיו וכן כל המסמכים שיצורפו לו בעתיד. חוזה  -" החוזה" (ב)

 

  .מועצהמועד חתימת החוזה על ידי ה -" מועד חתימת החוזה" (ג)

 

לכידת כלבים משוטטים במרחב שטח השיפוט של  שירותי - "השירותים" (ד)

  זה, על נספחיו.  חוזהבהתאם ל המועצה,

 



- 2 - 

: _______________המציעחתימת   

יעסיק לצורך ביצוע  שהמציע, העובדיםכלל   -" צוותאו "" אנשי הצוות" (ה)

  .השירותים

 

 פרשנות ועדיפות בין המסמכים .2

 

ונספחיו יפורשו, ככל הניתן, בהרחבה, באופן שיתיישבו זה עם זה וישלימו זה  חוזהה 2.1

וסדר במספר מקומות שונים במסמכי האת זה. מוסכם בזאת, כי במקרים בהם נושא 

לזה, כבאים להשלים זה את פורשו כחלופיים זה י, אזי ההסדרים ובחוזה זה הזמנהה

  את מירב היתרונות. מועצהלוכמיועדים להעניק  ,זה

 

  , ייקבע סדר העדיפויות ביניהם כדלקמן:חוזהבמקרה של סתירה בין מסמכי ה 2.2

 

  ;, לרבות נספחיוחוזהה (א)

 

  ;, לרבות נספחיההזמנהמסמכי ה (ב)

 

 ., לרבות נספחיהההצעה (ג)

 

 , חייבחוזההשונים המהווים את הבכל מקרה של סתירה בין הוראות שבמסמכים  2.3

עם גילוי הסתירה האמורה,  מידיתלכך  מועצהלהסב את תשומת לבה של ה המציע

  ולקבל את הוראותיה.

 

קיומן של סתירות בין המסמכים השונים, כאמור לעיל, אם ישנן או יהיו כאלה, לא  2.4

ים להביא בחשבון תמיד שעליו לבצע את השירותהמציע ישפיע על התמורה. על 

  בהתאם לאפשרות היקרה יותר מבחינתו.

 

 השירותים .3

 

, לכידת כלבים משוטטיםלקבלת שירותי  המציעמבקשת להתקשר עם  מועצהה 3.1

המציע יפעל לפי מיטב . מועצהוהנחיות ה תנאי חוזה זהלהוראות הדין, בהתאם 

 .מועצהעבור ה, לשם מתן השירותים שיפוטו וניסיונו

 

לכידת כלבים משוטטים במרחב שיפוט המועצה, הינם  מועצההשירותים הנדרשים ל 3.2

   לחוזה זה.  "אנספח "במפרט השירותים, מפורט כ

 

 אייש, למען הסר ספק יובהר בזאת, כי במסגרת התחייבויותיו לאספקת השירותים 3.3

אמצעי ו/או ציוד הנדרשים לשם כל באחריות לבצע את כל הפעולות וכן לספק  המציע

עמידה בהתחייבויותיו על פי החוזה, שביצוען ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבען של 

השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת בחוזה, גם אם הביצוע ו/או האספקה 

האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה, והכול על מנת להבטיח את אספקת 

ם. מובהר בזאת, כי פעולות כאמור תיחשבנה כחלק השירותים, במלואם ובמועד

ו/או מי מטעמו, ללא המציע מאספקת השירותים, לכל דבר ועניין, והן יתבצעו על ידי 

  כל תמורה נוספת לזו הנקובה בחוזה זה.
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להיות זמין לביצוע השירותים, במלואם,  המציעבמסגרת התקשרות זו, יהיה חייב  3.4

ובחוזה  השירותים במפרטואשר מפורטים  מועצהדי השנקבעו על י ,ובלוחות הזמנים

 זה. 

 

שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את אספקת  מועצהה מובהר ומודגש בזאת כי 3.5

, הכל לפי בחלקם, וכן להתקשר בעתיד עם נותני שירות נוספים השירותים, במלואם או

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  מועצהצרכי ה

 

 המציע הצהרות .4

 

 מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן: המציע

 

נשוא חוזה זה, כפי  םשירותיההוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה למתן  4.1

, וימשיך לעמוד הבקשה, ובהתאם להצהרותיו בכתב הזמנהלכתב  2.1 שפורטו בסעיף

 .בהם משך תקופת החוזה

 

וש על וכן כל יתר הדראדם וציוד  היכולת הארגונית, מקצועית וכלכלית, כחיש לו את  4.2

נשוא חוזה זה בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל  יםשירותהאת  מועצהמנת לספק ל

 דין.

 

נהירים לו כל תנאי החוזה, כי בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים במתן  4.3

נשוא חוזה זה ו/או הנובעים מהם, וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו  השירותים

 אלה בהתאם לכל הדרישות והתנאים הקבועים במסמכי החוזה.

 

 . לא הפר או לא יפר זכויות כלשהם של צד ג' כלשהו המציע ,מועצהבהתקשרותו עם ה 4.4

 

בות מכוח דין, זה, לא קיים כל איסור, הגבלה או מניעה, לר חוזהנכון למועד חתימת  4.5

זה ולביצוע מלוא  חוזהב המציע כללי ניגוד עניינים, להתקשרות חמכולרבות 

 התחייבויותיו על פיו. 

 

, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בביצוע מועצהקיבל מה 4.6

 בקשר אתם.  מועצההתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי ה

 

עקב אי ידיעת  מועצהא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי הל 4.7

ובקיום ים שירותה נסיבה כלשהם הקשורים במתןו/או אי הכרת תנאי או 

  התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.
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 המציעהתחייבויות  .5

 

 המציעבכפוף לאמור,  כפופות להוראות הדין. המציעשהתחייבויותיו של  מכירה בכך מועצהה

 כדלקמן:מתחייב 

 

 .  מועצהנחיות הההוראות הדין, תנאי חוזה זה ובהתאם לם שירותיהלבצע את  5.1

 

בהתאם למיטב שיפוטו ם שירותיהבצע את לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ול 5.2

 . וניסיונו המקצועי

 

 לחרוג מהתחייבויותיו על פי החוזה. מתחייב לא המציע 5.3

 

 למציעלתת הנחיות  מועצהאין באמור לעיל כדי למצות ו/או כדי לפגוע מזכותה של ה 5.4

 אספקת השירותים.באשר לאופן 

 

 תקופת החוזה ותקופות אופציה .6

 

במועד ההודעה ( חודשים, שתחילתה שנים עשר) 12תוקפו של חוזה זה לתקופה של  6.1

בסמכות המועצה להאריך תוקפו של הסכם זה בשתי , הזמנהעל זכייתו ב למציע

 "(.תקופת החוזה" -)להלן  . חודשים כל אחת 12תקופות נוספות בנות 

 

 בלבד הזכות להביא חוזה זה לידי מועצהלעיל, שמורה ל 6.1על אף האמור בסעיף  6.2

סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת החוזה, בהודעה 

הודעה כאמור  מועצהמסרה ה)שלושים( יום מראש.  30לפחות  למציעבכתב שתמסור 

זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת  המציע לא יהיה

 םשירותיהם המגיע לו בגין השירותים כאמור ו/או להבאת החוזה לקצו, פרט לתשלו

לפי הענין, ובכפוף לזכויות  -קודם מועד סיום החוזה  מועצהשסופקו על ידו בפועל ל

  על פי חוזה זה ועל פי כל דין. מועצההמוקנות ל

 

 התמורה .7

 

חודשית, ללא קשר למספר הקריאות שירותיו הינה  עבורהתמורה שתשולם למציע  7.1

, בתוספת מס להצעת המחיר 2מופיע בסעיף ה ו/או הלכידות שביצע במהלכו, בשיעור

על שירותים בחלק מחודש, תשולם ערך מוסף בשיעורו הנכון במועד ביצוע התשלום. 

 תמורה יחסית.

 

 יודגש כי בחירת המציע אינה מקנה לו בלעדיות על השירותים הנדרשים.  7.2

 

, ובשום מקרה לא יעלה על השיעור שנקב רואה כולל, קבוע וסופי סכום התמורה יהיה 7.3

כלשהי מעבר לתשלום  לא יהיה זכאי לתמורה נוספת המציע .המציע בכתב הצעתו

 לעיל ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתשלומים נוספים 7.1התמורה כאמור בסעיף 

השירותים, לרבות בגין הוצאות בלתי צפויות או כל עלות ו/או כלשהם בגין אספקת 

וצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או קבועה, בין שקיימת במועד חתימת חוזה זה ובין ה

  שתיכנס לתוקף בעתיד ו/או מכל סיבה אחרת.
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דו"ח מפורט של השירותים  למועצהלהגיש  המציעבתום כל חודש קלנדרי מתחייב  7.4

 המס "מקור", ערוכ חשבוניתשסופקו על ידו במהלך אותו חודש. הדו"ח יוגש בצירוף 

לכל חודש  5 -וזאת לא יאוחר מה  שדות נגבהמועצה האזורית לפקודת כדין לתשלום, 

  עוקב.

 

, ובכפוף לזכויותיה מועצהועל ידי גזבר ה ממונהה בכפוף לאישור הסכום לתשלום ע"י 7.5

 מתום החודש הקלנדרי ימים( שלושים) 30כל חשבון תוך  מועצה, תשלם המועצהשל ה

 "(.30+  )"שוטף אליו מתייחס החשבון

 

לחודש שלאחר החודש נשוא  10-עד ה מועצהלא הוגשה חשבונית המס לתשלום ל 7.6

 החשבונית, יידחה מועד התשלום למועד לתשלום בגין החודש שלאחר מכן.

 

 )ארבעה עשר( יום בתשלום התמורה לפי חוזה זה לא יהווה הפרה מצד 14איחור של עד  7.7

 . מועצהבפיצוי כלשהו מה המציעולא יזכה את  מועצהה

 

, בכל מקרה של למציערשאית לקזז ו/או לעכב אצלה תשלומים אשר יגיעו  מועצהה 7.8

כל הסכומים בהם עלולה , וזאת בגבה , בין במישרין ובין בעקיפיןוגרימת נזק על יד

מוותר בזאת על כל  המציע כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לשאת במקרה מועצהה

 .ו/או מי מטעמה מועצההאו במידה ותקום לו כלפי זכות קיזוז ו/או עכבון שיש לו ו/

 

 איסור הסבת זכויות .8

 

לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו  המציע 8.1

 .בכתב ומראש מועצהו/או מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ללא הסכמת ה

 

, םאו מקצת םשל השירותים, כול םרשאי למסור לצד ג' כלשהו את ביצוע המציעאין  8.2

תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה  מועצהבכתב ומראש. ה מועצהאלא בהסכמת ה

 כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. 

 

יתחייב להעביר  המציעבכל מקרה בו , לאלתרתהא רשאית לבטל חוזה זה  מועצהה 8.3

חובותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או להסב ו/או להעניק את זכויותיו ו

  ה. תיו או זכויותיו על פי חוזה זו/או לשתף אחר בביצוע התחייבויו

 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 8.4

 

 המציעעל אחריותו וחשבונו של  םשירותיהאספקת  .9

 

על אחריותו, על חשבונו  םשירותיהאת  מועצהמספק ל המציעמוצהר ומוסכם בזה, כי  9.1

בכל ההפסדים והנזקים שיהיו  אוייש ,ומימונו הבלעדיים והוא בלבד זכאי לרווחים

לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או  שהמציעכרוכים בכך. למען הסר ספק מובהר בזה 

 לצורך אספקת השירותים.  מועצהעזרה כספית מה
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 מועצהמעביד בין ה-יימים, בכל עת שהיא, יחסי עובדמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו ק 9.2

המשנה ו/או מי  ספקיהמשנה ו/או עובדים של  ספקיו/או מי מעובדיו ו/או  המציעלבין 

 זה.  חוזהלפי  המציעמטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות 

 

עצמאי וכי כל העובדים מטעמו, של זה הינו  חוזהמצהיר, כי מעמדו ב המציע (א)

באופן  אייש המציעו ,בלבד וועל יד מווייחשבו כעובדים המועסקים מטעיהיו 

או מטעמו  ,בלעדי בכל האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו

, לרבות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או חוזהבמסגרת ה

נוסף שחל או יחול בגין העסקת עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין, 

 .לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים וכיו"ב

 

אם יקבע, מסיבה כלשהי ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת והמפורטת לעיל, כי  (ב)

, קיימים יחסי עבודה, אזי מתחייב מועצהאו מי מטעמו, לבין ה המציעבין 

עה ולפצותה בגין כל הוצאה שתגרם לה בשל קבי מועצהלשפות את ה המציע

המבוססת על ההנחה , כאמור או כתוצאה מטענה של מי מהמועסקים מטעמו

 מיםי )שבעה( 7, וזאת בתוך מועצהיחסי עבודה בינם לבין הבדבר קיומם של 

 בכתב. מועצהממועד דרישתה של ה

 

ו/או מי מטעמה  מועצהבין ה, מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא 9.3

 מועצהו/או מי מטעמו יחסי סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על ה המציעלבין 

כסוכן, או  המציעו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה הציג עצמו 

  בגין כל עלות כאמור. מועצהאת ה המציע, ישפה מועצההכנציג של 

 

 וביטוח בנזיקין אחריות .11

 

ו/או לכל צד  מועצהיהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, שייגרמו ל המציע 10.1

ושל כל המועסק על ידו ו/או פועל  המציעשלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של 

שבחוזה זה,  המציעו/או בביצוע התחייבויותיו של  שירותבשמו במתן שירותי ה

  ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת נזק, אבדן והוצאה כאמור. המציעו

 

יהיה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא  חוזהפי -על המציעמבלי לגרוע מהתחייבויות  10.2

 עריכתאישור "כמפורט בנספח לעשות ביטוח מתחייב  המציע. פי כל דין-אחראי על

מהווה חלק ו"( האישור" או "ישורא" -)להלן  ""בנספח כזה  חוזההמצ"ב ל "ביטוחים

 עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. .ממנובלתי נפרד 

 

, עובדיה, שלוחיה מועצהמשחרר לחלוטין ומראש את ה המציעבחתימתו על חוזה זה  10.3

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל נזק, אבדן והוצאה 

שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יחול, עת  ,מובהר סעיף זה לעיל. כאמור ברישת

 או בשליחותה ביצע היזק בזדון. מועצהיוכיח הספק מעבר לכל ספק, שמי מטעם ה

 

ועל בשמו ו/או מטעמו באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפ אייש המציע (א)

שבחוזה זה, בגין  כל נזק  המציעו/או בביצוע התחייבויותיו של  יםשירותהבמתן 

הם במהלך ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מ

  לפי חוזה זה. יםשירותהו/או כתוצאה ממתן 
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, עובדיה, מועצהמשחרר לחלוטין ומראש את ה המציעבחתימתו על חוזה זה 

ו בקשר לכל שלוחיה וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/א

  נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

 

ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או  מועצהמתחייב לפצות את ה המציע (ב)

אחראי  המציעעם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה ש מידלשפותם, 

תאלץ  מועצהלעיל, ובכל מקרה שה)א(  10.3ו/או  10.1 עיפיםלהם, כאמור בס

 המציעלשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה ש

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי  המציעמתחייב  -אחראי להם כאמור 

הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן 

  בקשר לכך.

 

ק שייגרמו לרכוש ו/או לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נז מועצהה (ג)

ו/או כתוצאה  יםשירותהבמהלך ביצוע  עובדיוו/או של  המציעשל  לציוד

מלא, סופי ומוחלט  רבוויתומוותר בזה  המציע, ובחתימתו על חוזה זה מביצועם

בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן  מועצהעל כל תביעה וטענה כלפי ה

 ו/או נזק כאמור.

 

המציע מתחייב למלא אחר כל הוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(,  (ד)

, והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו, באופן שכל עובדיו 1995-התשנ"ה

והפועלים מטעמו, לרבות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ולמשך כל תקופת 

 חוזה זה, זכאים לכל הזכויות הנובעות מחוק זה ומתקנותיו.  

 

מכל אחריות שהוא חב  המציעובהר בזאת, כי קיום הביטוחים אין בו כדי לשחרר את מ 10.4

פי חוזה זה, ואין בקיום -או כלפי צד שלישי עפ"י דין ו/או על מועצהבה כלפי ה

 .בחוזה זה המציעהביטוחים כאמור בכדי להתנות על אחריותו של 

 

 הפרת החוזה וסעדים .11

 

כמי שהפר את החוזה בהפרה  המציעחשב בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים יי 11.1

 יסודית:

 

 .10 -ו 6-9, 3.3-3.4הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים:  (א)

 

תיקונה -הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בפסקה )א(, ואי (ב)

 או חזרה על אותה הפרה. מועצהבתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על ידי ה

 

מפרק זמני  מציעצו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו ל המציעאם יינתן כנגד  (ג)

פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  המציעו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד 

לגבי נכסיו הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או 

ם ממועד )חמישה עשר( יו 15הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם.
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ו/או השותפים בו יורשע  נהליוממו/או מי מבעלי מניותיו ו/או  המציעאם  (ד)

 .יםשירותהו/או בעבירה הקשורה במתן  בעבירה פלילית שיש עמה קלון

 

בחוזה  מועצהבמקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית ל 11.2

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות , רשאית לבטל את החוזה לאלתר מועצהו/או בדין, תהיה ה

 .מועצהו/או סעד להם זכאית ה

  

 11.1מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים  המציע 11.3

לעיל, והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד  11.2-ו

 בהתאם גיעו להשיסכומים  המציען לא תהיה מנועה מלתבוע מ מועצהה האמור בהן.

 ./או פיצויים הנובעים מהפרת החוזהוחוזה הלהוראות 

 

 תנאים כלליים .12

 

שום אורכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה  12.1

או כפוגעים בזכויות  רכוויתועפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו  מועצהשל ה

 .מועצה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המועצהה

 

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  מועצההסכמה מצד ה 12.2

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

קף אלא אם לא יהיו בתו מועצהכל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם ה 12.3

 .מועצהנעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי ה

 

יקיים  המציעזה מותנה בכך, ש חוזהעל פי  מועצההיצוע כל אחת מהתחייבויות ב 12.4

 מועצהוהזה שעליו לקיימן עד לאותו המועד,  חוזהתחילה את התחייבויותיו הוא על פי 

זה, לעכב את ביצוע כל התחייבות  חוזהזכאית, מבלי לפגוע בהוראה אחרת ב

 .יקיים את התחייבויותיו כאמור המציעמהתחייבויותיה עד לאחר ש

 

פי דין, תהיה -פי חוזה זה ו/או על-לכל סעד על מועצהמבלי לפגוע בזכויותיה של ה 12.5

ו/או כספים  המציעזכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי  מועצהה

, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי המציען מ מועצהכל סכום שיגיע ל מציעשיגיעו ממנה ל

 ו/או שיפוי.

 

זכות לקזז מתשלומים בהם הוא חב כלפי  מציעעל אף האמור בכל דין, לא תהיה ל 12.6

  .מועצה, כל תשלום המגיע לו מאת המועצהה

 

סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו,  12.7

 הדרום.במחוז אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים 

 

מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא  המציע 12.8

 כל טענה כנגד האמור בהן. מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על
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הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  12.9

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח  72תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 

 בדואר. 

ונתקבל על כך  - במהלך יום עבודה הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה

 במועד שידורה. תחשב כאילו הגיעה לתעודתה -וני אישור טלפ

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

________________________                     ____________________ 

 המציע                                                                               המועצה                    
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 נספח "א"
 

 מפרט שירותים

 

הקבלן יבצע פעולות ללכידת כלבים משוטטים, תוך הפעלת כל האמצעים הדרושים לשם כך  .1

ובהתאם להכוונה או לכתובת שתתקבל מהמועצה. הלכידה תבוצע דרך סריקה קבועה 

 ושיטתית באזורים כפי שיגודרו על ידי המועצה. 

 

לכידת הכלב המשוטט תתועד ביומן העבודה, כנדרש על פי כל דין. בעל החיים יועבר למתקן  .2

מקריאת  שעות 1.5 –תחילת ביצוע לכידת הכלב המשוטט תהיה לא יאוחר מ  .מאושרהסגר 

 שירות של  המועצה לקבלן.

 

 -מפרט השירות  .3

 

 וכד יכלול:הלהציוד הבסיסי של  3.1

 

 רצועה וקולר להובלת כלב (ב)

 ללכידה/קשירהכבל  (ג)

 מלכודת דריכה לכלבים (ד)

 מוט ריסון לכלבים (ה)

 .(לירי חיצי הרדמהתקני אמצעי  ו/או מקל הזרקה)אמצעים לטשטוש מרחוק  (ו)

 

לכידת הכלב והעברתו להסגר תבוצע עפ"י קריאה, הלוכד יגיע לנקודת הלכידה בפרק  3.2

ראי שעות ממועד הקריאה או בתיאום לו"ז אחר עם האח 1.5זמן שלא יעלה על 

 במועצה.

 

 לכידת כלבים והעברתם להסגר תיעשה באישור הממונה. 3.3

 

 הרשותי. רלכידת כלבים משוטטים שנשכו/פצעו יתבצע במידי לאחר אישור הווטרינ 3.4

 

במקרים בהם נדרשת לכידה של כלבים שהתפרעו ניתן באישור הרופא הווטרינר  3.5

 ירי חיצי הרדמה יבוצע בהתקן תיקני ולא מאולתר. להשתמש בחיצי הרדמה. הרשותי,

 

 לא תתבצע לכידת כלבים נטושים ללא "פתיחת אירוע" מול האחראי מטעם המועצה. 3.6

בתום היום בו הוזמן הקבלן לבצע את השירותים, או במועד הגיע הכלבים הלכודים 

 לתחנת ההסגר, המוקדם מהשניים, יועבר על ידו דיווח אודות פעילותו.

 

הכלבים יועברו ע"י הקבלן לתחנת הסגר או כלבייה בהתאם להנחיות המועצה, בכלוב,  3.7

כלב שנלכד ירשמו פרטיו המזהים ובכללם צבע, מין, סימנים או תא המיועדים לכך. 

מיוחדים, שבב, והמקום המדויק בו נתפס. העתק הטופס בו נרשמו הפרטים יוצמד 

 .לכלוב בו מובל הכלב
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ו/או הובלת בעל חיים יבוצע ברכב עליו מותקן ומקובע כלוב/תא ייעודי למטרה כליאת  3.8

זו. לא תתאפשר הובלת בעל חיים באמצעי מאולתר ו/או הגורם נזק וסבל לבעל החיים 

 1.5משך ההובלה והשהות של הכלב ברכב יהיה קצר ככול שניתן ולא יעלה על  המובל.

 .שעות

 

חד יופרדו הכלבים זה מזה באופן שימנע מהכלבים במקרה של הובלת מספר כלבים י 3.9

 .לבוא במגע

 

* * * 
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 נספח "ב"
 

 אישור על קיום ביטוחים
 

 

 יצורף בנפרד


