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 סמך א'מ

 

 

 

מסמך זה, כמו גם כל יתר מסמכי המכרז, כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים 

 שווה. לשני המינים במידה

 

 מהות המכרז .1

 251/22 במכרז פומבי מס' מבקשת בזה לקבל הצעות "העירייה"( -)להלן עיריית הוד השרון 

עבור הווטרינריה העירונית של  (ו/או "התרופות" )להלן: "הציוד" לאספקת תרופות לבעלי חיים

ז זה ומהווים הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכר ,("העבודות")להלן:  עיריית הוד השרון

 חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: .2.1

 מסמך א'. -   תנאי המכרז והוראות כלליות  .2.1.1

 ניסיון קודםעל אישור  - ' למסמך א'נספח א -

    מבוטל - למסמך א' נספח ב' -

 סקאות גופים ציבורייםתצהיר בהתאם לחוק ע -למסמך א'  נספח ג' -

 תצהיר אי תיאום מכרז -למסמך א'  נספח ד' -

 מסמך ב'. -      המציעהצעת  .2.1.2

 מסמך ג'. -       מבוטל .2.1.3

 '.דמסמך  -      התקשרות הסכם .2.1.4

 התחייבות למתן שירותים בשעת חירום -נספח א' למסמך ד'  -

 .'המסמך  -       מבוטל .2.1.5

 '.ומסמך  -    כתב כמויות ומחירים .2.1.6

 מסמך ז'.  -    ם ביטוחיםאישור קיו .2.1.7

 מסמך ח'. -   שאלון לאיתור החשש לניגוד עניינים .2.1.8

 כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז". .2.2

בימים א' עד ה'  ,₪ 300 על סך שלבשיק או אשראי, כנגד תשלום לרכוש את מסמכי המכרז ניתן  .2.3

מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, ברחוב יהושע בן גמלא  יבמשרד 15:30 - 08:30    )כולל(, בין השעות

 בהוד השרון.  )מבנה "בני עקיבא"( 28

 .עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה

 

 עדיפות בין מסמכים .3

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות הסכם הספק  .3.1

 .ספחיוונספחיו, תכרענה הוראות הסכם הספק ונ

 

 

 

 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 הגדרת העבודות נשוא המכרז .4

 העבודות כוללות, בין היתר, את ביצוע הפעולות הבאות )הכל כמפורט במסמכי המכרז(:

 עבור הווטרינריה העירונית של עיריית הוד השרון )להלן: "הציוד"( אספקת תרופות לבעלי חיים .4.1

ם להזמנות עבודה שהעירייה בהתאוהכל , העירייה למוסדות "(הציוד" ו/או "מוצריםה)להלן: "

 .מסמך ו'כ למכרז זההמצורף  כתב כמויות ומחיריםעפ"י התעביר לספק הזוכה מעת לעת ו

חודשים  12חודשים עם אפשרות להאריכה בתקופות נוספות של  12ההתקשרות תהיה לתקופה של  .4.2

ז והסכם חודשים סה"כ לכל היותר והכל כמפורט במסמכי המכר 60-כל אחת, או חלק מהן, ועד ל

 ההתקשרות.

תאם יודגש כי אין העירייה מתחייבת לביצוע הזמנה של כמות כלשהי, או בכלל, והתשלום יהיה בה .4.3

 בלבד. להזמנות שיסופקו על ידי הספק הזוכה בהליך בפועל 

כן יובהר, כי מכרז זה הינו מכרז כללי )מסגרת(, ובכל תקופת תוקפו של ההסכם, תהא העירייה  .4.4

 מוצריםל זוכה, לפי צרכיה, שיקול דעתה ותקציב מאושר ובהתאם להזמין ממנו רשאית לפנות אל כ

לעירייה  המוצריםוהזוכה ו/או הזוכים במכרז יידרש/ו לבצע את מכלול הפעולות הדרושות לאספקת 

 "(.האספקהבכמות ובמועדים אותם תבקש העירייה ולכל מקום עליו תורה העירייה )להלן: "

פן ובא המוצריםפיזור של ובמכרז זה תכלול בין היתר: הובלה, פירוק, " כאמור המוצרים אספקת" .4.5

חדר, והכל על פי הוראת כתובת,  מוסד עירוני, קומה,  ראוי ומתאים על ידי הספק הזוכה וזאת בכל 

 נציג העירייה.

להתחייב לכל היקף הזמנות ולצורך קבלת התמונה המלאה, יצוין כי אומדן העירייה יובהר כי מבלי  .4.6

 ולצורך ידיעה בלבד ואין ב נתון זה הינובתוספת מע"מ כדין. ₪  150,000-ה הקרובה יעמוד על כלשנ

, או בכלל והכל לפי שיקול בהיקף שנתי כלשהו ציודהזמנות  בכדי לחייב את העירייה לביצוע

 ., צרכיה ותקציב מאושר בלבדהעירייה

( מציעים 2) נישי, להתקשר עם עד כי העירייה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעד  ,למציע ידוע .4.7

זה. במידה ותחליט העירייה להתקשר עם יותר ממציע אחד כאמור,  מכרזנשוא  לאספקת הציוד

תפנה העירייה למציע שהצעתו דורגה כהצעה השנייה בהליך בבקשה להשוות את הצעתו להצעה 

 במכרזורגה כשנייה המציע שהצעתו דו. במידה מכרזהזוכה ובמידה ויסכים, ייבחר כזוכה נוסף ב

 יסרב להשוות את הצעתו להצעה הזוכה, תפנה העירייה למציע שהצעתו דורגה שלישית וכן הלאה.  

וכן, כי  שני מציעיםאו עם ,מובהר, כי לעירייה שיקול הדעת הבלעדי האם להתקשר עם מציע אחד  .4.8

זוכים השונים לעירייה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבוע בכל שלב, את חלוקת העבודה שבין ה

   .ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בגין כך

 

 להשתתפות במכרז תנאי סף-כשירויות המציע .5

 :מצטברב, בתנאים הבאיםבכל במועד הגשת ההצעה  יםהעומד יםלהשתתף במכרז מציעם רשאי

להיות, בעל אישור על קיום רישיון לניהול עסק בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים על המציע  .5.1

 , כשהוא בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.1995-שוי(, התשמ"הטעוני רי

על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת תרופות וציוד  לבעלי חיים וזאת עבור שני לקוחות  .5.2

 .2021-ו  2019, 2018לפחות )כולל מע"מ(, וזאת בשנים  30,000של  בהיקף מצטברלפחות, 

 



 
 

 

4 
 

ולא באמצעות מי  בעצמו בתנאי הסף המפורטים לעילמובהר, כי על המציע לעמוד 

שלא  וכן, כי מציע ו/או הצעה מטעמו ו/או כל גורם אחר כלשהו שאינו המציע עצמו

 לא תידון כלל.תיפסל ו -תעמוד בתנאי הסף דלעיל 

 

 אישורים והמלצותמסמכים,  .6

 בתוקף רישוי עסקיםתעודת , יצרף המציע להצעתו העתק לעיל 5.1 הקבוע בסעיף סףהלהוכחת תנאי  .6.1

 . של שמו

רשימת עבודות חתומה על ידי המציע לצרף להצעתו,  , עללעיל 5.2להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  .6.2

 נספח א' למסמך א'.נוסח המצ"ב כמורשה חתימה מטעמו ומאומתת ע"י עו"ד מטעמו בהתאם ל

 על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף בדבר היותו עוסק מורשה. .6.3

ע לצרף להצעתו, אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, בדבר ניהול ספרים כחוק וכן, על המצי .6.4

, מלא וחתום   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

 למסמך א' זה. 'גנספח כנדרש, בנוסח המצורף כ

למסמך א' זה,  'דנספח המצורף כעל המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח  .6.5

 כשהוא מלא וחתום כנדרש.

 'אנספח על המציע לצרף להצעתו טופס התחייבות למתן שירותים בשעת חירום, בנוסח המצורף כ .6.6

 ' זה, כשהוא מלא וחתום כנדרש. דלמסמך 

 על המציע לצרף להצעתו, אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור. .6.7

מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות וכן אישור מציע שהוא חברה בע" .6.8

 עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה בצירוף דוגמאות חתימתם.

-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח1)ה22ככל שהמציע הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  .6.9

 ף להצעתו את כל האישורים הנדרשים בהתאם לתקנות."(, על המציע לצרהתקנות)להלן: " 1987

, כולל על החוזה המוגשים על ידומודגש בזאת, כי על המציע לחתום מראש על כל המסמכים  .6.10

 -כי אין לעשות במסמכים כל תוספת/מחיקה/תיקון כן המצורף בכל עמוד ובמקום המתאים בסופו ו

 .כל שינוי כאמור עלול להביא לפסילת ההצעה

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, להתייחס כי על מובהר,  .6.11

  (.לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעהלמציע באופן אישי )

 כתב כמויות ומחיריםבהתאם להסר ספק, מובהר כי כל מציע יהא רשאי להגיש הצעה  למען .6.12

במידה והצעתו תהיה ההצעה הזולה ביותר ו , ובכפוף לעמידתו בתנאי הסףכתב כמויות -במסמך ו' 

והכל בכפוף למתן השירותים  כספק העירייה, יוכל להיבחר מבין כלל ההצעות הכשרות במכרז

 ., על פי כל דין ובהתאם להחלטות ועדת המכרזים של העירייההמכרזלתנאי 

 

 .אחד מהם  ו/אורפו אליה האישורים הרשומים לעיל העיריה תהא רשאית שלא לדון בהצעה שלא צו

 

 הוצאות המכרז .7

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות במכרז -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על .7.1

 ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד.

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין. .7.2
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 תנאי המכרז מכי ומס הכרת .8

המכרז, בדגש על הסכם ההתקשרות ל המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי ע .8.1

 המצורף לו.

 

 זהות בין הצעות כשירות .9

 ן אותם המציעיםתיערך בי , הצעתם תהיה זהה אשר  ,בתנאי הסף יםהעומד מציעיםבמידה ו .9.1

( ימים מיום קבלת 3ופרת תוך שלושה )התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה מש

 תיקבע ההצעה הזוכה. ומבניהןהודעה על כך, 

 

 הצהרות המציע .10

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .10.1

ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי  הסכםה

. ההסכםהכל כמפורט במסמכי  -הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 המציע יחתום על כל מסמכי המכרז.

כמות  והיא רשאית להזמין כמות כלשהי או בכלללמציע ידוע, כי העירייה אינה חייבת להזמין  .10.2

 נה כנגד העירייה בגין כך.אין ולא תהיה לי כל טעמציע ול לתקציבה המאושרמוצרים בהתאם לצורך ו

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .11

 .המכרזאסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי  .11.1

, העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז .11.2

 .העלול להביא לפסילת ההצעה

נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של ו/או  אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית .11.3

על ידי העירייה, ין בהצעה, תתוקן אי ההתאמה ידות ובין המחיר של כל יחידה שצומספר היח

, ויראו את המציע כאילו הסכים ו/או התחשיב הנכון )לפי העניין( בהסתמך על המחיר של כל יחידה

על ידי העירייה והתיקון שיבוצע כאמור  שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל

 .הוא שיקבע

לכך,  יובהר, כי מציע אשר יגיש את מסמכי המכרז אך לא יציע הצעת מחיר כלל במקום המיועד .11.4

 .הצעתו תיפסל על הסף

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  .11.5

עות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך ביחס אליהם, בין באמצ

 אחרת עלולים להוביל לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים. 

 

 שאלות והבהרות .12

ימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר  .12.1

, לירון שטאוברעו"ד  פרט, יהיה רשאי לפנות לעירייה, באמצעות למובן המדויק של כל סעיף או 

עד ולהעביר  ,hasharon.muni.il-Michraz@hod חוזים ומכרזים בדוא"ל: מחלקת תמנהל

אישור פתוח בלבד, עם   Word-MS שאלות הבהרה בכתב במסמך   ,00:31בשעה  27.11.2022

 מסירה, ובמבנה שלהלן בלבד:

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

 

בפנייה באמצעות הדוא"ל יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני  .1.1

יין בכותרת ההודעה את שם יש לצ .09-8894120  ומספר טלפון. יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס'

 ומספר המכרז. 

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה המצוינים לעיל בלבד  .1.2

 וכמפורט לעיל בלבד. כן יודגש, כי העירייה איננה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד  ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת .1.3

 ממסמכי המכרז.

 -פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .1.4

 תחייבנה את העירייה. 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .1.5

תה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק במסמכי המכרז, ביוזמ

בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום, בדוא"ל או 

ידי רוכשי מסמכי המכרז, והמציע יחתום עליהם וייצרף אותם -בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 להצעתו.

 

 רכוש העירייה - המכרזמסמכי  .13

הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת  המכרזמסמכי  .2.1

לא יעתיק  המכרזהגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי 

אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד 

 האחרון להגשת ההצעות וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם לאו.

 מובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהעירייה. .2.2

 

 החלטות העירייה .14

רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המכרז, אשר  ועדת המכרזים .3.1

 ם.עדת המכרזיויוגש לו

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ועדת המכרזיםאין  .3.2

הכל לפי  -העירייה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז/ההסכם או חלק הימנה  .3.3

 ראות עיניה. 

 לפרטיהם בגלל השינוי. הספקהופחת היקף העבודה לא ישונו מחירי ההצעה של  .3.4

חשב בבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו ובניסיונו, העירייה תהא רשאית להת .3.5

 לבצע את העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז. 

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש ממשתתף כל מידע ו/או מסמך  .3.6

יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא  ו/או אישור להוכחת כשירותו, ניסיונו ו/או מומחיותו והמציע

 המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. 
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ועדת המכרזים, רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה לצרף להצעתו  .3.7

ולא צורפו להצעה ובלבד, שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת ההצעה ושלא נרשם 

 פם יגרום לפסילת ההצעה.במפורש בתנאי המכרז, כי אי צירו

למתן  םמולהתקשר עי הליך זהב זוכים נוספיםבחור העירייה רשאית, אך לא חייבת, ליודגש, כי  .3.8

 .השירותים

, שיקוליה ותקציב מאושר צרכיה והכל לפי , ת כלשהו ויודגש, כי אין העירייה מתחייבת להיקף הזמנ .3.9

 בלבד.

 

 חובת הזוכה במכרז .15

( ימים ממועד קבלתו את הודעת העירייה 7זוכה"(, הרי שבתוך שבעה )"ה -זכה המציע במכרז )להלן  .15.1

 בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייה, את המסמכים הבאים:

 . מלא וחתום ע"י חברת ביטוח אישור קיום ביטוחים על שם הספק .15.1.1

 במכרז. לעיל, כולם או חלקם, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתום לא ימלא הזוכה אחר התנאי .15.2

במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של העירייה עם הזוכה, תהיה רשאית העירייה למסור  .15.3

  ידה.-את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 

 הגשת הצעות, מועדים .16

על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה, המצורפת למסמכי המכרז. ההצעה תכלול את כל מסמכי  .16.1

 חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.המכרז כשהם 

במסירה אישית בלבד,  והעתק, עותק מקורי-שני עותקים את מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש ב .16.2

במעטפה הנושאת את מספר ושם המכרז, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל 

מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים  אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת

וזאת ( הוד השרון, מבנה "בני עקיבא") 28שבמשרדי מחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב יהושע בן גמלא 

 . 0031: בשעה  1.12.2022לא יאוחר מיום 

 
 

 .לא תתקבל כלל -הצעה שלא תוגש כאמור לעיל ו/או לאחר היום והשעה המופיעים לעיל 

 

 

 

 

 

 

 

 ,אמיר כוכבי     

 ראש עיריית הוד השרון          
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 נספח א' למסמך א'

 

 -לאספקת תרופות לבעלי חיים עבור הווטרינריה העירונית של עיריית הוד השרון   22/251 מכרז פומבי מס'

 תצהיר לאישור עמידה בתנאי הסף

 

ק כי עלי לאחר שהוזהרתי כחו    , נושא/ת ת.ז. מספר    אני, הח"מ 

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

של המציע ________________ ח.פ./ ע.מ./       -הנני משמש/ת כ .1

"( והנני מורשה/ת חתימה ומוסמך מטעמו לתצהיר המציעת.ז. ____________ )להלן "

 כרז.זה, כחלק מהצעת הספק במסגרת המ

 

בעל ניסיון קודם באספקת תרופות וציוד  לבעלי חיים וזאת  הריני להצהיר, כי המציע הינו .2

, 2018לפחות )כולל מע"מ(, וזאת בשנים  30,000של  בהיקף מצטברעבור שני לקוחות לפחות, 

 כמפורט להלן: 2021-ו  2019

 

תקופת מתן  שם מזמין השירות מס"ד

השירות )מועד 

התחלה ומועד 

 סיום(

היקף מצטבר בש"ח 

 כולל מע"מ

שם הגורם הממליץ 

ופרטי קשר )מס' 

 טלפון וכתובת דוא"ל(

1.   

 

 

   

2.   

 

 

   

3.   

 

 

   

 

4.   

 

 

 

 

  

5.   

 

 

   

6.   
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 הריני להצהיר, כי זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 

 

 

            

 חתימת המצהיר                            תאריך 

 

 

 
 שור עו"דאי

הופיע  ___________עורך דין, מאשר בזה כי ביום     אני החתום מטה  

המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיה/ו על פי תעודת זהות                     בפני 

ולאחר שהזהרתיה/ו כי עליה/ו לומר את האמת כולה ואת האמת  ____________מס' 

וק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות בלבד, וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח

 הצהרתה/ו דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

                                     

 חתימת מאשר/ת התצהיר                                                                                     
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 נספח ב' למסמך א'

 מבוטל
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 ' למסמך א'גנספח 

 

תצהיר  -לאספקת תרופות לבעלי חיים עבור הווטרינריה העירונית של עיריית הוד השרון   22/251 פומבי מס'מכרז 

 בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את     מס' זהות     אני הח"מ 

וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  האמת כולה ואת האמת בלבד,

 בזאת לאמור:

 .      -הנני משמש כ .1

)להלן:     תצהירי זה ניתן במצורף להצעת מחיר שהנני מגיש/מגישה חב'  .2

שפרסמה  22/251למכרז מס' "( ושהנני מוסמך להתחייב בשמה )למחוק את המיותר( הספק"

 "(.המכרזלן: "עיריית הוד השרון )לה

)להלן:  1976-, התשל"ועסקאות גופים ציבורייםתצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .3

 "(.החוק"

 הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק. הספקהנני מצהיר כי  .4

 המיותר:הסעיף נא למחוק את  . 5

יותר וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק לא הורשעו ב הספקהנני מצהיר כי עד היום  5.1 

משתי עבירות כהגדרתן בחוק דהינו עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 

או עבירה לפי חוק שכר מינימום  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א

 .1987-התשמ"ז

או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק הורשע ביותר משתי  הספקהנני מצהיר כי  5.2 

במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה לפחות  עבירות כהגדרתן בחוק וכי

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 

           
    חתימת המצהיר/ה          

              
 אישור עו"ד

הופיע  ___________עורך דין, מאשר בזה כי ביום     אני החתום מטה  

             המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיה/ו על פי תעודת זהות        בפני 

ולאחר שהזהרתיה/ו כי עליה/ו לומר את האמת כולה ואת האמת  ____________מס' 

בלבד, וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות 

 הצהרתה/ו דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

                                                 
 חתימת מאשר/ת התצהיר                                                                                          
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 ' למסמך א'דנספח 

 

תצהיר אי  -לאספקת תרופות לבעלי חיים עבור הווטרינריה העירונית של עיריית הוד השרון  - 22/251 פומבי מס' מכרז 

 תאום מכרז

 

 הספק___________ מס' ת.ז. _____________, נושא/ת משרה אצל אני הח"מ מר/גב' ___

 ( מצהיר/ה בזאת כדלקמן: המציע"להלן: "_____________________ )

 ומנהליו.  הספקאני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

של עיריית הוד    22/251 במכרז מס' להצעה המוגשת  הספקאני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת מטעם  .2

 "(.המכרזן )להלן: "השרו

באופן עצמאי, ללא  הספקהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעתנו זו למכרז הוחלטו על ידי  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם כל גורם אחר, או עם כל מציע פוטנציאלי אחר. 

יע הצעות המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעתנו זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מצ .4

 במכרז זה, או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן. .5

לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין  .6

 לעשות כן. בכוונתי 

 לא הייתי מעורב/ת  בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  הספקהצעה זו של  .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

חמש שנות מאסר בפועל בהתאם להוראות חוק אני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד  .9

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

 

___________________     ________________________ 
 תאריך         חתימת המצהיר/ה

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר. ________, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 

ע/ה בפני מר/גב' _____________________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. __________ הופי

________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפני את נכונות התצהיר דלעיל 

 וחתם/ה עליו. 

 

     

  חתימה וחותמת עוה"ד        
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 מסמך ב'

 

 

 

לאספקת תרופות לבעלי חיים עבור הווטרינריה העירונית של עיריית  -    22/251  ס' פומבי מ מכרז

 הוד השרון

 

את מכרז  -כולם יחד  -הנוגעים למכרז הנדון והעתידים להוות  אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, .1

 .על כל נספחיו. לראיה הנני מצרף חתימתי על מסמכי המכרז  251/22 מספר 

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז המפורטים לעיל, וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על  .2

 העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 .הסכםוהמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/הסיון יהנני בעל הידע, הנ א.

 הסכםעל מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/ה את כל הנדרשברשותי, או יש בכוחי להשיג  ב.

מועדים המסומן כמסמך ד' למסמכי המכרז וה הסכםבהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי ה

  .נפרד הימנו חלק בלתי בו ובנספחיו המצורפים לו,  המהוויםהמפורטים 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות  ג.

 .הסכםהמכרז/ה

הינם יש להוסיף מע"מ, ו מחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויותל ד.

ג הכרוכות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסו -סופיים והם כוללים את כל ההוצאות 

 . הספק, לרבות רווח הסכםעל פי תנאי המכרז/ה - הסכםבביצוע העבודה נשוא המכרז/ה

 

נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ולמסמכי  כיבודלספק את האם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב  .4

ייה, , לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי, ולשביעות רצונה המלאה של העירהסכםה

 .הסכםוזאת תוך התקופה הקבועה ב

 

( ימים 7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך שבעה ) .5

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 .חתום ע"י חברת ביטוח ,להמציא אישור על קיום ביטוח .א

 

לעיל כולן או מקצתן, אאבד  5המנויות בסעיף  אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות .6

לא יהא כדי לפגוע בכל זכות ביטול זכייתי את זכותי לקבל העבודה, זכייתי במכרז תבוטל. כן ידוע לי, שב

 או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

ינתן לי על יידרש ממני, בהתאם לצו התחלת העבודה שידות בתאריך שהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבו .7

  ידי העירייה.

 המציעהצעת 
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ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי  .8

התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי לדעת העירייה מן 

המאושר לביצוע העבודה, תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז לפני שתחליט למסור את  התקציב

 העבודה למציע. לא יהיה לאף אחד מן המציעים תביעה לפיצוי כלשהו.

 

 את המוצרים נשוא המכרז בהיקף כלשהו, או בכלל, יה אינה חייבת להזמין יהנני מצהיר, כי ידוע לי שהעיר .9

 ולא תהיה לי כל טענה כנגד העיריה בגין כך. בלבד ואין  מאושר תקציברכיה ושיקוליה, צבהתאם ל כלוה

 

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 120הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .10

 

על גבי  אשר תינתן על ידובניכוי ההנחה  הסל אותה הוא מציע בהצעתו,עלות שסך בהליך יהא זה הזוכה  .11

כלומר, תביא  תהיה הנמוכה ביותר, כתב כמויות ומחירים, -ת למסמכי מכרז זה כמסמך ו'הטבלה המצורפ

 לעירייה את המחירים הזולים ביותר. 

 
יובהר כי עבור מוצרים אשר אינם כלולים בכתב הכמויות הנ"ל, תינתן ההנחה אותה הציע המציע ע"ג  .12

 מסמך ו'.  –כתב הכמויות והמחירים 

 

בתוספת  ש"ח 100בסכום מינימלי של אספקה ותם הצעתי בהצעתי, כוללים המחירים אידוע לי, כי  .13

כל הדרוש לביצוע העבודה  וכן את הובלה והפצה לכל נקודה נדרשת בעיר )כולל מבנה וקומה(וכן מע"מ 

 ., עובדים, אישורים מהרשויות וכו'()ביטוח

  

  .ותרוהזולה בישהצעתו כשירה  המציעהזוכה בהליך יהיה ידוע לי, כי עוד  .14

 

כי אין העירייה לא מתחייבת להזמנת כמות כלשהי, או בכלל, והתשלום יהיה לפי הזמנות , ידוע לי .15

 שיסופקו בפועל בלבד. 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקום בכתב הכמויות בו נזכר שם או סימן זיהוי מסחרי של חומר, מוצר  .16

ותו סעיף, והזוכה יהא רשאי להציע לאישור העירייה וכיו"ב, נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש בגין א

 מראש ובכתב, מוצר שווה ערך מבחינת טיבו, ומחירו של חברה אחרת מזו שצוינה בכתב הכמויות, 

 
רשאית שלא  הערכה בלבד והעירייה המהוו מסמך ו' –המצורף למסמכי המכרז  מובהר, כי בכתב הכמויות .17

ספר ומהסוג הנחוצים לה בכל עת, ולזוכה לא תהיה כל טענה בדבר במ מוצריםלהזמין כל פריט או להזמין 

שהוזמנו בפועל ובהתאם לתנאי התשלום  מוצריםהיקף ההזמנות. בכל מקרה התשלום יבוצע רק בגין 

 במכרז

 
 

לאספקת ( מציעים 2) נישכי העירייה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם עד  לי ידוע .18

. במידה ותחליט העירייה להתקשר עם יותר ממציע אחד כאמור, תפנה העירייה זה מכרזנשוא  הציוד

למציע שהצעתו דורגה כהצעה השנייה בהליך בבקשה להשוות את הצעתו להצעה הזוכה ובמידה 

יסרב להשוות את  במכרזהמציע שהצעתו דורגה כשנייה ו. במידה מכרזויסכים, ייבחר כזוכה נוסף ב

 העירייה למציע שהצעתו דורגה שלישית וכן הלאה.   הצעתו להצעה הזוכה, תפנה
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וכן, כי  שני מציעיםאו עם ,, כי לעירייה שיקול הדעת הבלעדי האם להתקשר עם מציע אחד כן ידוע לי .19

לעירייה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבוע בכל שלב, את חלוקת העבודה שבין הזוכים השונים 

 .ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בגין כך

 

י  מצהיר בזאת כי קראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי את תוכנו, אני מקבל את כל התנאים הכתובים אנ .20

 .על כל נספחיו ללא כל עוררין המכרז במסמכי

 
 

 כבוד רב,ב                                                                                                                            

 

_____________________ 
 חתימה 

 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

             

 

 ח.פ.:________________________________________/מספר ע.מ.

 

 

 כתובת:______________________________________________

 

 

 ___________________________________:_א"לדו טלפון:____________________ 

 

 

תאריך:___________________
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 מסמך ג'

 

 

 מבוטל
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 'מסמך  ד  

 

 הסכם התקשרות

 הסכם מס':___________________

 סעיף תקציבי: __________________

 

 ____________שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 

 

 עיריית הוד השרון בין:

 הוד השרון ,28יהושע בן גמלא מרחוב 

 "העירייה"( -)להלן 

 מצד אחד      

 

  לבין:

 ___________________________ ח.פ. ___________________

 מרחוב __________________________   

 טל: ______________ נייד. _______________   

 ___________________________דוא"ל: ______

 "הספק"( -)להלן 

 מצד שני      

 

לאספקת תרופות לבעלי חיים עבור הווטרינריה  251/22 פומבי מס' מכרזוהעירייה פרסמה  הואיל

הכל כמפורט במסמכי  ,("התרופותו/או " "הציוד" )להלן: העירונית של עיריית הוד השרון

 ז;המכר

 

 זכה בו;השתתף במכרז ו הספקו והואיל

 

 והיכולת לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה; והספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון והואיל

 

וברצון העירייה להזמין מהספק את השירותים, כהגדרתם בחוזה זה להלן והספק מעוניין   והואיל

 לספק לעירייה שירותים, כאמור, והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז וחוזה זה;

 

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב, את פרטי ההתקשרות ביניהם; אילוהו

 

 

 

 :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן
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 , כותרת ופרשנותמבוא .1

  .ותנאי מתנאיו מנומחלק בלתי נפרד  יםמהווונספחיו, זה  הסכםהמבוא ל 1.1

 נספחים להסכם זה:

 מסמך א';  -   פנייה לקבלת הצעות 1.1.1

 מסמך ב';  -    הצעת המציע 1.1.2

 ;ו'מסמך    -   כתב כמויות ומחירים 1.1.3

 מסמך ז'; -   אישור קיום ביטוחים 1.1.4

 ';חמסמך   - שאלון לאיתור החשש לניגוד עניינים 1.1.5

 

 הסכםמהות ה .2

להלן, לבצע את  6מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף  הספקהעירייה מוסרת לקבלן, ו 2.1

לאספקת תרופות לבעלי חיים עבור הווטרינריה  - 251/22  פומבי מס'מכרז נשוא  מתן השירותים

 .במסמך ו' יםמפורט"( התרופות" ו/או "הציוד)להלן: " העירונית של עיריית הוד השרון

כתב המצוינות ב זה על נספחיו, ובהתאם להוראות הסכםיעשה על פי הוראות  מתן השירותים 2.2

נתנו על ידי העירייה, יאורים שיית ולב, להנחיוהמצורף להסכם זה (ו')מסמך  מחיריםהכמויות וה

 בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.

ה לשביעות רצון העיריי ובכשרות מתאימה בטיב ובאיכות מעולים, המוצריםאת  יספק הספק 2.3

 .סמכי חוזה זה ונספחיווהכל בהתאם למ

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .3

מנים אצלו וכי הוא בעל ידע, ניסיון, הספק מצהיר בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוז 3.1

והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי יפעל במלוא כושרו ומרצו במתן 

 השירותים עפ"י הסכם זה.

מול מוקד מטעמו אשר פעילותו תהא בין הימים  קממשלהעמיד לרשות העירייה הספק מתחייב  3.2

באופן שניתן יהיה ש על ידי מענה אנושי הא זמין ומאוי. המוקד י08:00-16:00ה' בין השעות -א'

 לאתרו בשעת הצורך ולעמוד עימו בקשר יומיומי.

הספק מתחייב בזה למלא אחר הנחיות נציג המזמין באופן קפדני ומדויק, לא לשנות ולא להוסיף  3.3

י, או על ההנחיות. הספק יפנה לנציג המזמין בכל מקום שלדעתו קיימת אי בהירות, ליקוי מקצוע

עשויים להיווצר, לדעתו, סתירה בין ההנחיות ובין התוצאה הרצויה. באם יהיו שינויים בכתב 

 בהנחיות, מתחייב הספק לפעול בהתאם.

 .האו מי מטעמ בעירייה, הווטרינרית העירוניתהיה תהמזמין" בהסכם זה  ת"נציג 3.4

 "אתר" בהסכם זה יהיה מקום אספקה ו/או נקודת אספקת המוצרים.  3.5

מצהיר בזה, כי הוא מחזיק ברישיון עסק תקף, על שמו. כמו כן, ידאג הספק להאריך את  הספק 3.6

מעת לעת ויציג העתק לעירייה לפי דרישה. סעיף זה הינו תנאי יסודי לקיום  ף הרישיוןתוק

 הסכם זה. 

 

 הסכםתקופת ה .4

  על ידי הצדדים. הסכםחודשים מיום חתימת ה 12הינה למשך  הסכםתקופת ה  4.1
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 12תקופות נוספות בנות בלהאריך את תקופת ההסכם  , אך לא חייבת,תהא רשאית העירייה 4.2

והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה  חודשים לכל היותר 60ועד ל  ,חודשים כל אחת, או חלק  מהן

 ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות בשל כך.  ותקציב מאושר בלבד,

 תאמה על תקופת ההסכם המוארכת. כל ההוראות החלות על תקופת ההסכם יחולו בה 4.3

למען הסר ספק, אין העירייה מחויבת באופן כלשהו לתקופת ההסכם המוארכת, ואם תבחר  4.4

 לעשות כן מותנה הדבר באישור תקציבי מראש. 

לספק לא תהיה כל טענה אם העירייה תבחר מטעם כלשהו, בין משום היעדר תקציב ובין משום  4.5

פת ההסכם כאמור, והספק מצהיר כי הצעתו במסגרת מכרז כל טעם אחר, שלא להאריך את תקו

 .זה התייחסה לגבי תקופת החוזה ללא התניה כלשהי בהארכתו

 

 השירות המבוקש .5

 תנאים כללים .5.1

"( יעביר נציג העירייהבעירייה או מי שהוסמך על ידו לצורך כך )להלן: " הווטרינרית העירונית .5.1.1

ו/או  "הציוד)להלן: " מזון וצריכהפקת הכיבוד ו/או הלמתן השירותים ואסמעת לעת, הזמנה 

לחילופין,  הזמנה חתומה בלבד תחייב את העירייה. - . ההזמנה תשלח בדוא"ל("התרופות"

"(, ובכפוף לתנאי אתר הספקמקוון של הספק )"ההזמנות תועברנה באמצעות ממשק אינטרנטי 

 . השימוש באתר הספק

 ,הכספי, או היקפה שר לתדירות הוצאת ההזמנה לספקלעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי בא .5.1.2

יובהר כי סכום הזמנה מינימלי יעמוד על סך  תהינה דרישות ו/או טענות בקשר לכך.ולספק לא 

  בתוספת מע"מ כדין.₪  100של 

יובהר, כי העירייה יכולה להעביר לספק הזמנה בכל עת ובכל היקף שהוא, או לא להעביר  .5.1.3

 יקול דעתה, צרכיה ותקציב מאושר בלבד.הזמנות כלל והכל לפי ש

, תיחשב ההזמנה כאילו התקבלה ביום העבודה 17:00במידה ונשלחה ההזמנה לאחר השעה  .5.1.4

בבוקר. יובהר כי תדפיס אישור משלוח ההזמנה ייחשב אישור סופי ומוחלט  7:30העוקב בשעה 

 על קבלת ההזמנה ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

שני עד לא יאוחר הצורך, תהיה העירייה רשאית לבטל ו/או לשנות את פרטי ההזמנה במקרה  .5.1.5

בעירייה. ביטול ו/או  הציודוזאת כל עוד לא התקבל מועד האספקה המתואם ימי עסקים טרם 

בנוסף, תהא לעירייה אפשרות לבצע ביטול דרך אתר  שינוי יעשו בכתב על ידי נציג העירייה.

 וש באתר. הספק בכפוף לתנאי השימ

כולל כל מבנה  ברחבי העיר הוד השרון, נדרשתת ל כתובלכ כיבודמתחייב לספק את ה הספק .5.1.6

ע"י נציג העירייה מול טלפונית  תתואםבהתאם למפורט בהזמנה. האספקה וזאת  וקומה במבנה,

מועדי אספקה יהיו בהתאם לחלונות ההפצה שיופיעו באתר הספק במועד מוקד הספק ולחילופין 

 ההזמנה בכפוף לתנאי השימוש באתר הספק.ביצוע 

 .בזהירות המרבית תוך הימנעות מגרימת נזק לעוברי אורח ולרכושפריקת המוצרים תעשה  .5.1.7

 מיום העברת ההזמנה לספק. ימי עסקים  3 -לא יאוחר מאספקת ההזמנה תבוצע  .5.1.8

אית ילווה בתעודת משלוח ובה כל הפרטים הדרושים. העירייה רש כיבודכל משלוח ואספקת  .5.1.9

)הכוללת שם מלא של  שלא לשלם תמורה בגין הזמנה שהתקבלה ללא תעודת משלוח כנדרש

  .המקבל, תאריך וחתימה(
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יובהר, כי אספקה תיחשב עד למקום הנדרש בכל כתובת ברחבי העיר הוד השרון לרבות קומה  .5.1.10

 משרד ספציפיים. / וחדר

לה בעיה עם המוצרים כמפורט בהזמנה ו/או שתתגמוצרים כל ה ובמקרה שבו לא יסופק .5.1.11

שסופקו, תופנה הבעיה על ידי נציג העירייה למוקד הספק, מוקד הספק יטפל בבעיה שהופנתה 

 אליו על ידי נציג העירייה כאמור תוך שני ימי עסקים. 

 לכתב הכמויות והמחירים, בהתאם מוצריםעל הספק לאפשר ביצוע הזמנה ורכישה של ה .5.1.12

 .המצורף כנספח ו' להסכם זה

אין היא חייבת  בכתב הכמויות והמחיריםותבקש העירייה לרכוש מוצר אשר אינו מופיע במידה  .5.1.13

. וידוע לו כי אין לו כל בלעדיות במתן השירותים לעירייה נשוא הסכם זה לרכוש אותו מהספק

במידה ותבקש העירייה לרכוש את המוצר מהספק היא תהיה רשאית לבקש ממנו ולרכוש את 

כתב והכל כמפורט בה הציע בכתב הכמויות והמחירים מסמך ו' אותהנחה המוצר בהתאם ל

 .הטכני כמויות ומחירים

ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  ציודהעירייה אינה מתחייבת להזמין היקף כלשהו של  .5.1.14

 בקשר לכך.

 

 איכות המוצרים .5.2

בטיב ובאיכות מעולים, העומדים בסטנדרטים מקובלים,  ואכשה הציודאת הספק יספק  .5.2.1

תאם לדרישות כל הרשויות והגופים שמוצרים מסוג זה חייבים באישורם, לרבות, משרד בה

 הבריאות.

ככל  המוצרים תוקפםלעירייה תיעשה באמצעי לשמירת קור, על מנת לשמור על  הציודאספקת  .5.2.2

 .הנדרש

הספק יוביל את המוצרים בזהירות תוך עיגונם באופן הבטוח והמיומן ביותר לכלי הרכב   .5.2.3

 .ככל הנדרש אותם המובילים

, אלא אם קיבל על בכתב הכמויות והמחיריםהספק לא יספק מוצרים שווי ערך לאלו המפורטים  .5.2.4

אישור בגין כך אישור מראש ובכתב מנציג העירייה. יובהר כי העירייה אינה חייבת לאשר לספק 

 תחליפים למוצרים גם אם שווי ערך להם. אספקת

 המסופקים על ידי הספק.  לציודבלעדי לערוך בדיקות העירייה רשאית על פי שיקול דעתה ה .5.2.5

בכל  ,שסופק על ידו לציודלהחליף על פי שיקול דעתו, מהספק  נציג העירייה, יהיה רשאי לדרוש .5.2.6

שסופק אינו עומד בדרישות ההסכם ו/או אינו תואם את ההזמנה ו/או בכל  שהציודמקרה 

קלקול ו/או תקלה ו/או נזק. היה והספק או בחלק ממנו פגם ו/או  בציודמקרה שהתגלה כי נפל 

והוא יסרב להחליפו או יחליף אותו במועד מאוחר מזה שנקבע  פריט מתוך הציודיידרש להחליף 

בעצמה ותחייב את הספק בהפרש  הציודבהסכם זה, תהיה העירייה רשאית לרכוש את 

 המחירים ובהוצאות הכרוכות בכך.

 

 פיצויים מוסכמים  .5.3

, יהיה חייב הספק מיום העסקים השישי והלאהמעבר , באספקת הזמנהאיחור יום בגין כל  .5.3.1

, אשר יקוזז מהחשבונית לתשלום שיגיע עבור כל יום איחורש"ח  100 בגובה  בפיצוי לעירייה

 לספק בגין אותה הזמנה.
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אין בפיצויים המוסכמים דלעיל כדי לגרוע מזכות העירייה לכל פיצוי נוסף ו/או סעד אחר בגין  .5.3.2

 יגרם לה, עקב הפרתו של הסכם זה.כל נזק ש

 

 תמורהה .6

שיסופק לה  לציודבהתאם ומילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם תשלם לספק בגין  העירייה 6.1

להצעת הספק  ועים בכתב הכמויות והמחירים שצורפובפועל בלבד והכל על פי המחירים הקב

פי שנקב בה הספק כההנחה, לאחר ניכוי אחוז  וזאת כחלק בלתי נפרד ממנו ,'ומסמך על גבי 

 . הנ"ל בהצעתו

, בכמויות בצרוף מע"מ כחוק  למען הסר ספק יובהר, כי התשלום יהיה מכפלת המחיר ליחידה

 שהוזמנו וסופקו בפועל בלבד.

       לציודהעיריה שומרת לעצמה הזכות לביצוע התמחרות עם ספקים נוספים בכל הקשור  6.2

 .כלול בכתב הכמויות ושאינ

רווח הספק וכל סכום ו/או האריזה, השינוע הפריקה הטיפול, כולל את מחירי וב החי סכום 6.3

 .הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה

יובהר, כי אין העירייה מתחייבת על היקף הזמנות כלשהן לרכישה והכל לפי שיקוליה, צרכיה  6.4

 ותקציב מאושר בלבד.

 

 :התייקרות .7

 החודשים הראשונים להתקשרות.  12לעליית מחירים מכל סוג במשך הזוכה במכרז לא יהיה זכאי  7.1

חודשים, ככל שיוארך ההסכם על פי שק"ד העירייה, יוצמד סכום התמורה הקבוע  12בחלוף  7.2

בחוזה ההתקשרות למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  

השנה השנייה להתקשרות )להלן מדד שהוא המדד הראשון אשר יפורסם החל ממועד תחילת 

, המדד הקובע 1.7.23הבסיס( כך למשל, אם ההתקשרות של השנה השנייה החלה החל מיום 

 . 15.7.23יהא המדד שיפורסם ביום 

,  2 -על אף האמור לעיל, לאחר חישוב הפרשי ההצמדה למדד, יחולק הסכום המתקבל פי 7.3

 הצמדה למדד. מערך ה 50%ותשלום ההצמדה שישולם בפועל יהיה 

 שיטה זו תתקיים בשנה שלאחר מכן. וכן הלאה.  7.4

 יום לאחר פרסום המדד של כל שנה.  45ביצוע תשלום הפרשי המדד מדי שנה כאמור יהא  7.5

למען הסר ספק  המחיר יעודכן אף אם המדד הינו מדד "שלילי", דהיינו, אף אם המדד הקובע  7.6

 ל תמורה המגיעה לספק. במקרה זה, יקוזז הסכום מכ . נמוך מהמדד הבסיסי

 

 תשלוםהמועד  .8

 5-עד ה לנציג העירייהעל ידו  גשיוהמפרט את אספקת המוצרים בפועל על ידי הספק החשבון  8.1

 .למועד הגשת החשבונות בחודש הקודם הספקלכל חודש, עבור העבודות אשר ביצע 

נציג ור אישיום", ממועד  45התשלום בפועל של החשבונות יתבצע בפרק זמן של "שוטף +  8.2

 .העירייה או מי מטעמו
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 ביטוח .9

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הספק כי לפני תחילת ביצוע  9.1

על על שמו וכל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו  עבודתו ובמשך

הסכם זה ומהווה חלק בלתי המצורף ל )נספח ז'( חשבונו, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח

  .ולמפורט להלן נפרד ממנו )להלן: "אישור עריכת הביטוח"(

  בנוסף, מתחייב הספק כי הפוליסות לביטוח שיוצאו על ידו יכללו:

נוסח הפוליסות לא יפחתו מנוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לפוליסות  9.1.1

 אל ביט", "מגדל ביט" או "פסגה";"ביט" הנהוג אצל המבטח, כגון "מנוביט", "הר

סעיף לפיו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הספק לא תגרע מזכויות  9.1.2

  פי הפוליסה;-העירייה על

בכל הפוליסות יבוטל סייג "רשלנות רבתי", אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות  9.1.3

  המבוטח או מזכויות המבטח לפי דין;

-האחראי הבלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על סעיף לפיו הספק הינו 9.1.4

פי הפוליסות וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה 

 בקשר עם תשלום או אי תשלום הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור;

ופים סעיף קדימות הפוליסות וויתור המבטח לתחלוף ולשיתוף ביטוחי העירייה, ג 9.1.5

עירוניים וכל הבאים מטעמם )הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם 

  לנזק בזדון(.

לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על  הספקיובהר כי התחייבויות  9.2

ר ביטוח אחיד( מכוח החוק והצדדים הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח )איש

או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר  1981 - לפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א

נוסח אחר של אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית  ספק,

ן האמור לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בי

ל מנת עלגרום לשינוי ביטוחיו  הספקבנספח זה לבין האמור באישור הביטוח האחיד, מתחייב 

  .להתאימם להוראות הסכם זה

ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הספק להמציא לידי העירייה, עם חתימתו על 

א חתום על ידי הסכם זה ובכל מקרה לפני תחילת עבודתו, את אישור עריכת הביטוח כשהו

טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח ימציא הספק  חברת ביטוח מורשית בישראל.

לעירייה אישור בעריכת ביטוח לתקופה נוספת וזאת במשך כל תקופת ההסכם ו/או מתן 

  השירותים )לפי המאוחר(.

ומקדמי הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה 

לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל 

 עוד האישור האמור לא הומצא לה במועד.

הספק מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו.  9.3

ח כאמור וזכותה של העירייה הספק מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטו

להורות על תיקון ביטוחי הספק כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה 

וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר 

 ביטוח, ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה.
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כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב  -ביטוח רכב  9.4

ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של  וכן שבבעלותו או בשימושו של הספק ו/או של מי מטעמו

 בגין ארוע אחד.₪  350,000 -צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ

כל רכוש הספק המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי העירייה לכיסוי  -ביטוח רכוש  9.5

הביטוח יכלול ויתור המבטח על זכות  ואתרי העבודה ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודה.

השיבוב כלפי העירייה, גופים עירוניים וכל מי מטעמם )הפטור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

  העירייה, גופים עירוניים וכל מי מטעמם.בזדון( וכן על דרישה לשיתוף ביטוחי 

על אף האמור, הספק רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש כאמור אך הספק פוטר את העירייה, 

גופים עירוניים ואת התלמידים וכל מי מטעמם מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק, ישיר ו/או 

מי מטעמה בגין כל עקיף, שיגרם לרכוש כאמור מכל סיבה שהיא והוא ישפה את העירייה ו

תביעה כנגדם בקשר עם אבדן ו/או נזק שיגרם לרכוש כאמור על ידי גורם כלשהו וזאת בין אם 

  נערך הביטוח ובין אם לאו.

הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  9.6

לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת 

  כל תקופת ההסכם.

בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והספק לא המציא אישור עריכת 

ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית לבצע 

ה. העירייה תהיה רשאית את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישת

לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא או לגבותם מהספק בכל דרך 

 אחרת.

הספק מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או על ידי  9.7

מחדל  המבטחים. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או

 אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

אישור עריכת הביטוח הינה בלמען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט  9.8

בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ועליו לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות 

יה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יה

לסוג ו/או להיקף הביטוחים הנערכים על ידו ו/או כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור 

 לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

למעט עיכוב בהצגת אישור  מהווה הפרה יסודית של ההסכם על ידי הספקלעיל  9הפרת סעיף  9.9

 .ימים 7של עד  עריכת הביטוח

 

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי .10

, כי הינו בעל עסק עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו לבין הספקלמען הסר קבלן, מצהיר  10.1

המזמין יחסי עובד ומעביד וכי העבודות שתבוצענה על ידו ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כקבלן 

מהמזמין שכר עבודה ו/או כל  ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע  ו/או לקבל הספקעצמאי וכי 

 תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.

ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע   הספקמבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת כי  10.2

ולקבל מהמזמין תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה, 

 צויי פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג.פי
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מתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם בביצוע העבודות אינה יוצרת כל יחסים שהם  הספק 10.3

 בינם לבין המזמין.

בלבד ישא בעצמו ועל חשבונו בכל  הספקבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  10.4

ם שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה ו/או לכל רשות אחרת בגין ביצוע התשלומי

 העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

בלבד ישא בכל התשלומים המוטלים  הספקבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  10.5

או עליו כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, תשלומים לקרן ביטוח ו/

 גמלאות וכל תשלום אחר.

בלבד ישא באחריות כלפי עובדיו עבור התנאים הסוציאליים  הספקכמו כן, מודגש בזאת כי  10.6

 והאחרים להם יהיו זכאים על פי נוהג ו/או דין ו/או הסכם.

יחד עם זאת ומבלי לפגוע באמור לעיל המזמין רשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום  10.7

דעתה ולהעבירו לקרן ביטוח סוציאלי להבטחת זכויותיהם הסוציאליות של שיידרש לפי שיקול 

 עובדיו.

מתחייב, כי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט מוסמך כי על אף כל האמור  הספק 10.8

לפצות  הספקבהסכם זה שררו יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין המזמין, מתחייב 

 .סכומים אותם יחויב המזמין לשלםו/או לשפות את המזמין ב

 

 איסור הסבת ההסכם .11

מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי( ו/או  הספק 11.1

את חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר 

פי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמתה כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים ל

 המפורשת של העירייה בכתב ומראש.

יובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא הסכם זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון  11.2

לשיקול דעתה של העירייה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש. ההסבה או המחאת 

ידי העירייה מצד אחד לקבלן מצד -תם עלהזכויות תתבצע בהתאם לנספח להסכם בו אשר ייח

 שני ולנמחה מצד שלישי.

נתנה העירייה את הסכמתה להסבת ההסכם, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  11.3

יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או  הספקפי ההסכם, ו-מאחריותו והתחייבויותיו על הספק

 מחדל של מבצעי העבודות.

 

 ניהול ספרים  .12

צהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורשה" מ הספק 12.1

 .1976-תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת הסכם זה  הספק 12.2

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.-כנדרש על

( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא 1ובסמוך לראשון )במעמד החתימה על הסכם זה  12.3

לעירייה אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה  הספק

 .פי הסכם זה-על

 

  והפרתו הסכםביטול ה .13
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או  הסכםזה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לעירייה על פי  הסכםבנוסף לכל האמור ב 13.1

זה בכל עת, ובלבד שנתנה לקבלן הודעה  הסכםלהביא לסיומו של  העירייה תהיה רשאית ,הדין

 ימים קודם לכן.  60בכתב ומראש של 

 כאמור לעיל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים, או טענה הסכםבוטל ה 13.2

זה  הסכםלפי  למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם הדדיות

 .הסכםלמועד סיומו של ה עד

 או הדין, מוסכם הסכםמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לעירייה על פי ה 13.3

את  להלן, תהא העירייה זכאית לבטל במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו

 :כןשעות קודם ל 72ובלבד שנתנה לקבלן הודעה בכתב ומראש של  הסכםה

מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עבודה או כשהוא מפסיק את מהלך  הספקכשאין  13.4

ימים להוראה בכתב מהעירייה להתחיל, או להמשיך בביצוע  7ביצועה ואינו מציית, בתוך 

 העבודה.

 באם יתברר שלספק אין רישיון עסק ו/או תעודת כשרות בתוקף. 13.5

או בשמירת כללי  הסכםמתרשל בביצוע ה הספקש ,העירייה הוכחות להנחת דעתהכשיש בידי  13.6

 ו/או משטרת ישראל. שנקבעו ו/או יקבעו על ידי העירייה הבטיחות

 .הסכםמסתלק מביצוע ה הספקכש 13.7

העבודה ללא אחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע , כולו או מקצתו להסכםמסב את ה הספקכש 13.8

 הסכמת העירייה בכתב.

, נתן או הציע הספקאו אדם אחר בשמו של  הספקדעתה, שכשיש בידי העירייה הוכחות להנחת  13.9

, או לכל דבר הכרוך בביצוע הסכםלאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר ל

 .הסכםה

ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו  הספקכאשר הוחל בהליכי פירוק נגד  13.10

 7ו/או מיטלטלין ולא הוסר תוך  צו עיקול על עסקיורגל אחרת ו/או הוטל  או כל פעולת פשיטת

 שבעה( ימים משעת הטלתו.)

 

 קיזוז .14

זה, כל סכום  הסכםמוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי  14.1

 .הספק( מאת הספקאחר שבינה לבין  הסכםזה או מכל מקור אחר )לרבות כל  הסכםהמגיע לה על פי 

 הספקזה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת  12סעיף  הוראות 14.2

 בכל דרך אחרת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

 

 ויתור על זכויות  .15

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו להם  הספקהשתמש המזמין או  15.1

צתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה בהסכם זה וביטל את ההסכם, כולו או מק

לקבלן או למזמין עילת תביעה כלשהי נגד משנהו בגלל ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה 

או המזמין לא יהיו זכאים לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או  הספקאחרת ו

 ההפסקה או הסיבה האחרת. הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול,

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה יהיה רשאי המזמין, בכל אחד מהמקרים של ביטול  15.2

ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים 

 על הסכם זה מהווה הסכמה לכך. הספק, ועצם חתימתו של הספקשנעשו על ידי 
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 שונות .16

הנתונות לו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י  מהזכויות כלשהי לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות 16.1

האמורה ו/או על זכויות  מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות דין, במקרה

וקף, אחרות כלשהן. ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על זכויות ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו בני ת

 אלא אם יינתנו מראש ובכתב ע"י הצדדים.

כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי חוזה זה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים  16.2

על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד 

 ותרופה אחרים ו/או נוספים.

זכאי לנקוט בכל פעולה ו/או הליך משפטי  הספקבין שני הצדדים לא יהיה בכל מקרה של סכסוך  16.3

 שיש בהם כדי לעכב ו/או להפריע לקידום השירותים המוזמנים, לרבות בדרך של בקשה לצו מניעה.

יובהר בזאת כי היה והמזמין יבחר שלא לבצע תכנית כלשהי הכרוכה בשירותי המזמין ו/או לעכב את  16.4

יא,  לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין, בכפוף להוראות ביצועה  מכל סיבה שה

 הסכם זה.

 

 כתובות והודעות .17

 זה. הסכםכתובות הצדדים הן כמפורט במבוא ל 17.1

 72כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  17.2

דוא"ל, או במועד מסירתה, ואם נשלחה ב -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד 

 .כאמורבמועד שיגורה אז  -פקסימיליה ב

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

____________________  _________________ 
 הספק העירייה                           

 
 

 :באמצעות  
   
 מר/גב' ___________  
   
 ת.ז. ______________  

 
   
 גב' ____________מר/  
   
 ת.ז. _______________  
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 נספח א' למסמך ד'
 

 התחייבות למתן שירותים בתקופת חירום
  

אספקת תרופות לבעלי חיים עבור הווטרינריה העירונית של  מהספק שירותיוהעירייה הזמינה הואיל  

_____ עליו חתמנו , ואנו מספקים לכם את השירות בהתאם להסכם מיום ________עיריית הוד השרון

 (;החוזה"אתכם )להלן: "

 

לעירייה נדרשת מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או, כ"מפעל למתן שירותים קיומיים", והעבודה והעירייה והואיל  

 ;ובין שאינה מוכרזת בין שהינה מוכרזתבתקופות שבהן יוכרז מצב חירום 

 

  :נו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמןאלפיכך                                                 

 

בתקופת חירום זמנית  העבודותאנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של  .1

או קבועה מכל סיבה שהיא, כולל בשל מצב בטחוני, מגיפה ארצית או עולמית, רעידת אדמה, שיטפונות, 

 וכל סיבה אחרת שהיא.

 

אנו מתחייבים לספק , ינתנו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזהיש בכפוף להוראות .2

על פי באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו נשוא החוזה, השירותים  מלואלכם את 

חירום, לרבות בימים ושעות חריגים שבהם אדרש שבהן יוכרז מצב חוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות ה

שבהם יידרש על ידכם ביצוע , שבתות ומועדי ישראל פי שבועם אספקתם של השירותים, כולל בסועל ידכ

 .של העבודות

 

בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת  ,לעיל 2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .3

 כלשהי לתמורה האמורה.

 

נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית מהווה חלק מהותי ובלתי  ,זההצהרה התחייבותנו שבכתב  .4

 .ועל פי כל דיןשל החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה 

 

 ולראיה באנו על החתום, היום _______________

 

 שם הקבלן:  _____________________     מספר תאגיד / ת.ז  _______________ 

 

 ____   טלפון:  ________________כתובת:  ____________________ 

 

                                                                                      ________________________ 
 ימה + חותמתחת                                                                                                              
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  כתב כמויות ומחירים - מסמך ו'

 

 ציוד

 יחידת מידה הערה/תיאור מפורט שם פריט מס"ד

 יחידה   ס"מ רוחב 7אגד נמתח אלסטי  1

 חבילה   בחבילה 100אפליקטורים מקלות ארוכים לניקוי אזניים ) חד צדדי(  2

 יחידה   סיכות לניתוח בע"חאקדח  3

 יחידה   ס"מ 100אקסטנסור לאינפוזיה  4

 יחידה   ס"מ 50אקסטנסור לאינפוזיה  5

 יחידה מחט וצינורית עם נק' הזרקה למשאבת אינפוזיה ערכת אינפוזיה-ביוסט אמסינו 6

 -----   ביורטה לעירוי נוזלים 7

 יחידה   בית מנורת חימום לטיפול בבע"ח 8

 -------   יל משטח סטרילי לניתוחגל 9

 יחידה   ק"ג 5גליל נייר מגבת תעשייתי  10

 חבילה   זכוכיות מכסות לסליידים למיקרוסקופ 11

 יחידה   מ'( 100) אורך  0חוט כרומיק גט בקסטה  12

 יחידה   מ'( 100) אורך  2-0חוט כרומיק גט בקסטה  13

 יחידה   בקופסא 12מחט חותכת  0גודל  PDSס"מ  75חוט תפירה בודדים אורך  14

 יחידה   בקופסא 12מחט חותכת  2-0גודל  PDSס"מ  75חוט תפירה בודדים אורך  15

 יחידה   בקופסא 12מחט חותכת  3-0גודל  PDSס"מ  75חוט תפירה בודדים אורך  16

 יחידה   חוסם ורידים לחתול 17

 יחידה   לטיפול בבע"ח 3טובוס מידה  18

 יחידה   לטיפול בבע"ח 3.5ובוס מידה ט 19

 יחידה   לטיפול בבע"ח 4טובוס מידה  20

 יחידה   לטיפול בבע"ח 4.5טובוס מידה  21

 יחידה   כוס לבדיקת שתן לבע"ח 22

 יחידה   MDCדלתות  2כלוב לחץ לבע"ח )סקוויז(  23

 יחידה   מ"ל 450כליה מנירוסטה  24
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 יחידה   קופסא Mכפפות בדיקה לטקס גודל  25

 יחידה   קופסא Lכפפות בדיקה ניטריל גודל  26

 יחידה   קופסא Mכפפות בדיקה ניטריל גודל  27

 חבילה   יחידות 50חבילה של   7כפפות סטריליות לניתוח מידה  28

 חבילה   בחבילה 12ס"מ  2.5לויקופלסט  29

 edtaמ"ל  1מבחנות  30
 

 חבילה 

 מל 1מבחנות סרום  31
 

 בילהח

 מבחנות מיקרוהמטוקריט  32
 

 חבילה

 יחידה   מדחום מהיר 33

 חבילה   בחב' 100מ"ל  1מזרק  34

 חבילה   מ"ל  בחב' 10מזרק  35

 חבילה   מ"ל  בחב' 3מזרק  36

 חבילה   מ"ל  בחב' 5מזרק  37

 יחידה   מ"ל  60מזרק  38

 ל'/דקה 5מחולל חמצן  39

 קל לתפעול 

ד\לי' 5-0קצב זרימה:   ' 
±3% 93%ריכוז חמצן:     יחידה 

 חבילה   יח' בחבילה 100)ורוד(   18Gמחט למזרק  40

 חבילה   יח' בחבילה 100)ירוק(   21Gמחט למזרק  41

 חבילה   יח' בחבילה 100)כחול(   23Gמחט למזרק  42

 חבילה   יח' בחבילה 100)כתום(  25Gמחט למזרק  43

 יחידה   יח' בקופסא 100ורוד  18Gא מחט לעירוי ונפלון דלת 44

 יחידה   יח' בקופסא 100כחול  22Gמחט לעירוי ונפלון דלתא  45

 יחידה   יח' בקופסא 100צהוב  25Gמחט לעירוי ונפלון דלתא  46

 יחידה   40שתי מהירויות +סכין  A5מכונת גילוח אוסטר  47

 יחידה   מכונת הרדמה פשוטה לתפעול מתאימה לחיות קטנות  48

 יחידה   מלכודת חתול טרוקאץ' /טומהוק 49

 יחידה   מנורת חימום לטיפול בבע"ח 50

 יחידה   )חתול( Sמסיכת הרדמה גודל  51

 יחידה    מסיר סיכות לאקדח סיכות 52
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 יחידה   מספרי חבישה 53

 יחידה   קסטות של חוטי תפירה קרוז 5מעמד ל  54

 יחידה   S( מידה Mמקבע תנוחה לחיה ) סטנד  55

 חבילה   בחב' 50מקלוני עץ שפדלים  56

 יחידה    משאבת אינפוזיה פשוטה להפעלה 57

 יחידה    מתקן קיר לספטל סקרב 58

 יחידה   נורה למנורת ניתוח 59

 חבילה   נייר אורז לניקוי מיקרוסקופ 60

 חבילה   60*40סדינים סופגים גודל  61

 חתולה סט כירורגי לעיקור 62

 Needle holder 14 cm, 
scalpel handle no.3 standard, 
spay hook 16 cm, 
 2Xhaemostatic forceps Mosquito 12 cm 
curved, 
1 tissue forceps Adson 12 cm 1X2 teeth, 
1dissecting scissors Metzenbaum 14 cm 
straight, 
 1dissecting scissors Mayo 14 cm, 
1Rochester-Carmalt Hemostatic Forceps, 

16cm, Curved,  
 2X haemostatic forceps 16 cm straight 
 כמפורט  

 יחידה   דרכים 3סטופקוק  63

 יחידה   סטטוסקופ רפואי איכותי 64

 חבילה במארז novavet    25סטריפים לקריאטינין למכשיר  65

 חבילה   סליידים זכוכית נושא למיקרוסקופ 66

 חבילה   יח' בחב' 100 15קלפל להב ניתוח מידה ס 67

 לבע"ח DTMערכה לבדיקת פטריות  68

קיט לבדיקת דרמטופיטים -קיט ביוגל דרמה

או ש"ע בדיקות( 12בכלבים ובחתולים )  
 חבילה 
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 חבילה   יח' בחבילה 100פד אלכוהול  69

 יחידה   ק"ג לא סטרילי 1פס כחול  10X10פד גאזה  70

 חבילה   בקבוקי צבע בחבילה 3 -קוויק למשטחיםצבע דיפ  71

 חבילה   ג' 100חבילה  -צמ"ג  72

 יחידה   קוצץ צפרניים לחתולים 73

 יחידה   קורא ידני לשבב אלקטרוני 74

 חבילה   בדיקות בקופסא FIV 5קיט לבדיקת  75

 יחידה   ס"מ 10ריפוד לחבישה  76

 היחיד   גודל מיני -שבב זיהוי לבע"ח 77

 חבילה   יח'( 200מ"מ ) 200X330שקיות לסטריליזציה   78

 יחידה   ס"מ רוחב 10תחבושת צבעונית נצמדת פטפלקס/  קופלקס/ש"ע  79

 יחידה   תחבושת נמתחת בגליל  80

  
עבור פרק ציוד  סה"כ מחיר  

  
  אחוז הנחה על סך המחיר  

 

 תרופות

 דהיחידת מי הערה/תיאור מפורט שם פריט מס"ד

 יחידה   אמפ' בחבילה 5מ"ג לבע"ח   1אדרנלין  1

 יחידה אנטיביוטיקה גרם להזרקה )קלאבניר( 1אוגמנטין  2

 יחידה אנטיביוטיקה מ"ל תרחיף 30מ"ג/מ"ל  50אזיתרומיצין  3

 יחידה   מ"ל להזרקה לבע"ח 50מ"ג  1אטרופין  4

 בקבוק חומר הרדמה מ"ל לבע"ח 250איזופלוראן  5

 יחידה אנטי פטרייתי מ"ל תרחיף 30מ"ל \מ"ג 100קונזול איטר 6

 יחידה   אייבומק ) אייברמקטין( הזרקה 7

 יחידה   מל 15טיפות אזניים  1%אייבומק  8

 יחידה הרגעה מ"ג /מ"ל הזרקה 10אייספרומאזין  9

 יחידה חיטוי לטיפול בבע"ח Aluspray 210 -אלוספריי  10

 יחידה אנטיביוטיקה מ"ל 100להזרקה אנטיביוטיקה  LAאמוקסי  11

 יחידה אנטיביוטיקה  10%וטרינרי  LAאנגמיצין  12
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 יחידה אנטיביוטיקה מ"ל 100אנטיביוטיקה להזרקה  5%אנרופלוקסצין  15

 יחידה אנטיביוטיקה כדורים ניתנים לחציה 100 -מ"ג  50אנרופלוקסצין  16

 יחידה   ע"חמל לשטיפת אזניים לטיפול בב 125אפיאוטיק  17

 יחידה חיטוי ליטר( לבע"ח 1) 70%אתנול  18

 יחידה חיטוי ליטר( לבע"ח 3) 70%אתנול  19

 יחידה חיטוי ליטר( לבע"ח 5) 70%אתנול  20

 יחידה חומר הרדמה מ"ג/מ"ל 10בוטומידור )בוטורפנול(  21

 יחידה משכך כאבים בופרנורפין להזרקה 22

 יחידה אנטיביוטיקה מ"ל 100להזרקה אנטיביוטיקה  5%בייטריל   23

 חבילה   אוטיק ג'ל  לאזניים בעל פעילות ממושכת  24

 יחידה חומר מאלחש ג' לטיפול בבע"ח 30 2%ג'ל עזרקאין  25

 יחידה   מ"ל לבע"ח 3דבק רקמות  26

 יחידה אנטיביוטיקה מ"ל סירופ 30מ"ג/מ"ל  50דוקסיציקלין  27

 חבילה חומר הרדמה אמפולות 10מ"ל  2מג'/ 10דיאזפם )ואליום/אסיול(  28

 יחידה משכך כאבים מ"ל( להזרקה לבע"ח 100)    50%דיפירון  29

 יחידה משכך כאבים מ"ל( להזרקה לבע"ח 50)    50%דיפירון  30

 יחידה אנטיהיסטמין מ"ל 10מ"ג /מל,  100דיפנהידראמין להזרקה  31

 יחידה סטרואיד ארוך טווח מ"ל( להזרקה 5מ"ג )  40דפומדרול  32

 יחידה   אבקה לעצירת דימומים בבע"ח -דרמטול 33

 יחידה   מ"ל לטיפול בבע"ח 200וזלין משחה  34

 יחידה   כדורים לטיפול בבע"ח Kויטמין  35

36 
 1חומר חיטוי למרפאה אספטיק,ספטובר או דומה 

 יחידה   ליטר

 יחידה   אבקה לעצירת דימומים בבע"ח -טכני סטופ  37

 יחידה חיטוי מ"ל 500בקבוק  5%כלורהקסידין גלוקונט  38

 יחידה אלחוש מקומי לקרנית לוקלין טיפול עיניים 39

 יחידה משכך כאבים מ"ג /מ"ל להזרקה 20לוקסיקום  40

 יחידה   הרדמה מקומית הזרקה 2%לידוקאין  41

 יחידה   מולטיויטמין לחיות קטנות בהזרקה 42

 יחידה   מ"ג אמפולות לבע"ח 20מורפין  43
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 יחידה חיטוי ליטר לטיפול בבע"ח 1 3%מי חמצן  44

 חבילה חומר הרדמה אמפולות בחבילה 5מ"ג/מ"ל  5מידולם  45

 גלון למכשור ליטר 5מים מזוקקים  46

 יחידה משכך כאבים מ"ג/מל סירופ 5מלוקסיקם  47

 חבילה   מסיכה כירורגית ח.פ. חבילה 48

 יחידה   גר'( לטיפול בבע"ח 10)  3%ה לעור סינטומיצין משח 49

 יחידה   לטיפול בבע"ח  5%משחה לעיניים סינטומיצין  50

 יחידה   גר' לבע"ח 500משחת משושת לטיפול בפצעים  51

 יחידה   משחת עיניים אוקסיטטרציקלין  לטיפול בבע"ח 52

 נוזל לחיטוי כלי ניתוח 53
ים כירורגיים לדוגמא:            נוזל לחיטוי קר של  כל

ליטר  2סוניק קלינר   יחידה 

 יחידה   מל לשטיפת אזניים 240נטורלי קלין  54

 יחידה חיטוי ליטר לטיפול בבע"ח 1סביעור  55

 יחידה   ליטר למכונת הרדמה 5סודה ליים  56

 יחידה חיטוי ליטר חומר חיטוי לטיפול בבע"ח 0.5ספטל סקרב  57

 יחידה חיטוי ליטר לטיפול בבע"ח 1ין פוליד 58

 יחידה חומר משתן אמפ' בחבילה 5מ"ל   2מ"ג/  20פוסיד  59

 יחידה אנטיביוטיקה מ"ל  120פלאג'יל תרחיף  60

 יחידה אנטיביוטיקה מ"ל 100סטרפ וטרינרי אנטיביוטיקה להזרקה -פן 61

 יחידה   מ"ל 100 20%פנטל  62

 יחידה סטרואידים כדור בחבילה( 30ג ) מ" 20פרדניזולון כדורים  63

64 
לבע"ח או ש"ע המתאים  -מל  250פרונטליין ספריי 

 יחידה טיפול נגד פרעושים לגורי חתולים

65 
לבע"ח או ש"ע המתאים  -מל  500פרונטליין ספריי 

 יחידה טיפול נגד פרעושים לגורי חתולים

 חבילה   מ"ל בחבילה( לבע"ח 20אמפ' של  5)  1%פרופופול  66

67 
מ"ג/מ"ל  56.8פרזיקוונטל )תילוע( בהזרקה 

 יחידה   מ"ל 20 2%+לידוקאין 

 יחידה   אמפ' בחבילה( לבע"ח 5מ"ל ) 2מ"ג  10פרמין  68
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 יחידה חיטוי ציטרין 69

 יחידה   אבקה לעצירת דימומים בבע"ח -קוויק סטופ  70

 יחידה   vialמ"ג / 40קונטרולוק )פנטופרזול(  71

 חבילה   אמפ' בחבילה 5 -מ"ג 0.1בהזרקה  Kקונקיון ויטמין  72

 יחידה חומר הרדמה מ"ל 10מ"ג  100קטאמין  73

 יחידה חומר הרדמה מ"ל 25מ"ג  100קטאמין  74

 יחידה   מ"מ 130קטטר שתן לחתול ללא מוליך  75

 יחידה משכך כאבים מ"ל( להזרקה לבע"ח 100) 50%קלמג'ין  76

 יחידה חומר הרדמה מ"ג/מ"ל 20קסילזין  77

 יחידה   לטיפול בפצעי עור בבע"ח CPBקרם  78

 יחידה טיפול נגד פרעושים ק"ג 2.5-7מג חתול  45רוולושן  79

 יחידה   שמן אימרסיה למיקרוסקופ 80

 יחידה   ליטר טיפול בבע"ח 1שמן פרפין  81

 יחידה   שמפו היפואלרגני לחתולים 82

83 
אנטי -לסב ) שמפו אנטיספטימ C-שמפו קטו
 יחידה   פטרייתי(

 יחידה עירוי ליטר לטיפול בבע"ח 1תמיסת  הרטמן בשקית  84

 יחידה עירוי מל לטיפול בבע"ח 500 50%תמיסת דקסטרוז  85

 יחידה עירוי ליטר לטיפול בבע"ח 1תמיסת סליין בשקית  86

 יחידה   תרכיב חיסון מרובע חתול 87

 
פרק תרופות עבור סה"כ מחיר  

   

  אחוז הנחה על סך המחיר 
 

 מהצעת המחיר.  50%מהצעת המחיר ומשקל פרק תרופות יעמוד על  50%משקל פרק ציוד יעמוד על  .1

רש בגין וכיו"ב, נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנד ציודמבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקום בכתב הכמויות בו נזכר שם או סימן זיהוי מסחרי של חומר,  .2

 ה אחרת מזו שצוינה בכתב הכמויות.שווה ערך מבחינת טיבו, ומחירו של חבר ציודאותו סעיף, והזוכה יהא רשאי להציע לאישור העירייה מראש ובכתב, 

על סך המחיר חוז ההנחה אשר אינו נמנה בטבלה לעיל, יעניק הספק לעירייה אחוז הנחה על גבי מוצר זה בהתאם לאציוד יובהר כי ככל שתבקש העירייה לרכוש  .3

  כאמור בשורה האחרונה שבטבלה לעיל. 



 
 

 

36 
 

 

======================================================================= 

 

 : הנחיות כלליות
 

  שרון, כולל מבנה וקומהלכל אתר ברחבי העיר הוד ה כוללים תשלום בגין עלויות הובלה ומשלוחכי המחירים המופיעים בטבלה שלעיל ויודגש, יובהר  . 
 

 

 

 

 

_____________________________   ______________________ 
 חתימה            תאריך                         
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 סמך ז'מ

 אישור קיום ביטוחים

 

 
הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים

(_____________________) 

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

תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 
 האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם

עיריית הוד השרון ו/או 
ו/או  גופים עירוניים

נהליהם ועובדיהם )לרבות 
 מתנדבים(

אספקת תרופות  שם
 וציוד עבור בעלי חיים

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 וצריםמזמין מ☒

      אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.
500297007 

 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 , הוד השרון28בן גמלא 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

-לעובד ו 6,000,000   ביט _____  אחריות מעבידים
למקרה  20,000,000

 ולתקופת הביטוח

 328, 319, 309 ש"ח

, 307, 304, 302 ש"ח 1,000,000   ביט _____  צד ג'
309 ,315 ,321 ,
322 ,328 ,329 

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

 )תרופות לבעלי חיים( 070

 ביטול/שינוי הפוליסה *

או בדבר השינוי  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 'חמסמך 

 עיריית הוד השרון -שאלון לאיתור החשש לניגוד עניינים 

 

 _____________________________ - מועמד/ת להתקשרות לצורך

 

 (נא הקף בעיגול)חברה/עמותה/תאגיד אחר/עוסק מורשה  - אישיות משפטית

 

 תפקידים וכהונות -חלק א' 

 אישיים פרטים )א( .1

 שם משפחה: ______________________________________________________

 שם פרטי: ________________________________________________________

 מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שנת לידה: ___/___/___

 קוד: __________כתובת: רחוב _________________ עיר/ישוב: _____________ מי

 מס' טלפון: ____________________ מס' טלפון נייד: _______________________

 

 פרטים לעניין זהות התאגיד )ב(

 שם התאגיד: __________________________

 מספר ח.פ. או עמותה: ____________________

 

ו/או הבעלים שלו ו/או המנהל  יש למלא את השאלון ביחס לקשרים של התאגיד -באם מדובר בתאגיד 

 הכללי שלו ולחתום עליו באמצעות מורשה/י החתימה של התאגיד.

 

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה,  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים, לתקופה של 

 כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

 להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיוצ"ב(. נא

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 

 שם המעסיק
 וכתובתו

 תחומי הפעילות
 של המעסיק

 התפקיד ותחומי
 האחריות

 תאריכי העסקה
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 דים ציבורייםתפקי .3

 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 אם אין, יש למחוק את הטבלה בקו. - שנים אחורה 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים, לתקופה של 

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
   

   

   

   

 

 או בגופים מקביליםחברות בדירקטוריונים  .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין 

 שאינם ציבוריים.

 אם אין, יש למחוק את הטבלה בקו. - שנים אחורה 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 שם התאגיד/רשות/גוף
 תחום עיסוקוו

 תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה

  

  

  

  

 

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

 שלא זיקה או קשר, )מכל קרבה שהיא(  או לבן משפחה שלךהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו,  5.1

ובכלל זה פים הקשורים אליו ), לפעילות עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגוכאזרח המקבל שירות

תאגידים סטטוטוריים לו/או  חברי מועצת העיר ו/או הנהלת העירייהלמי מזיקה או קשר לראש העירייה ו/או 

 (?ים לעירייהקשורהשבשליטת עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת ו/או לגופים אחרים 

  ה.שנים אחור 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 

או /ו בו עובדאו /ו בו מקבילים בגופים או, כדירקטור מכהןאו /ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות–"בעל עניין" בגוף 

, ירות ערךני בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך)אין  לו חיצוני יועץאו /ו אותו מייצג

 .(בבורסה הנסחרים בתאגידים, 1968-"חהתשכ

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, יש להקיף 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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, רותשלא כאזרח המקבל שיזיקה או קשר, או לבן משפחה שלהם , הםאו היו ל דוע לך אם למי מעובדיך יש,האם י 5.2

ובכלל זה זיקה , או לגופים הקשורים אליו )להעניק שירותים/לפעילות עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת לעבוד

תאגידים סטטוטוריים שבשליטת לו/או  חברי מועצת העיר ו/או הנהלת העירייהלמי מאו קשר לראש העירייה ו/או 

 ?(ים לעירייהקשורהעיריית הוד השרון ו/או לגופים אחרים 

  שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, 

 כן / לא

 

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

פוליטי למי  זיקה או קשר)מכל קרבה שהיא(  או לבן משפחה שלךהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו,  5.3

שבה , לפעילות עיריית הוד השרון שלא כאזרח המקבל שירות, מחברי מועצת עיריית הוד השרון ו/או סיעותיהם

למי ובכלל זה זיקה או קשר לראש העירייה ו/או ) ה, או לגופים הקשורים אלילהעניק שירות/את/ה מועמד/ת לעבוד

ים קשורהאו לגופים אחרים /ו תאגידים סטטוטוריים שבשליטת עיריית הוד השרוןלו/או  הנהלת העירייה מחברי

 (?לעירייה

  שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, 

 כן / לא

 

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .6

)במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בעירייה בתפקיד/בשירות,  האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך בעירייה

שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות 

 כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?ו/או קשרים מסוג אחר  חרותא

 

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .7

ב של חשש לניגוד האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצ

 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 

 צאצא ומי שסמוך על שולחנך.אח/ות, בן/ת זוג, הורה,  –" קרוב"

 

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, 

 כן / לא

 

 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .8

דים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס האם ידוע לך על תפקי

בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים, קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש 

 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחס גם לאחים לבני זוגם ולקרו

לעיל )לדוגמא: תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה,  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 

 חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 

 ו קשר באופן מפורט.לציין כל זיקה איש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, 

 כן / לא
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 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 נכסים ואחזקות -חלק ב' 

 

 מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים נכסים שאחזקתם, .1

בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך  , לרבות קרקעות,האם קיימים נכסים

 במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

יך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים שאתה בעל נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורב

 עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך שעלולים אחרים נכסים .2

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו לעיל פורטו שלאידוע לך על נכסים אחרים,  האם

 אתה מועמד/ת? 

(, של גופים שאתה בעל עניין עסקיים ושותפים קרובים חברים זה)ובכלל   מקורביך, קרוביך, שלך לנכסים להתייחס נא

 בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. 

  .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

 

בין במישרין ובין בעקיפין ו/או מכהן לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו,  -"בעל עניין" בגוף

 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 הצהרה -חלק ג' 

 אני החתום/ה מטה _________________________ ת.ז. מס' _____________ מצהיר/ה בזאת כי:

 .כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים .1
 

ים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר כל המידע והפרט .2

במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם 

 .ידועים לי מידיעה אישית
 

ן אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניי .3

 .התפקיד
 

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד  .4

 .של הרשות המקומית בנושא ת/המשפטי ת/של היועץ ה/לקבלת הנחייתו
 

ו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא אני מתחייב כי במקרה בו יחול .5

של הרשות המקומית,  ת/המשפטי ת/נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ

 ה./את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו ה/אמסור לו
 

 .1998-"חהתשנ, המידע חופש חוק יחול, הצורך במידת, לי שייערך עניינים ניגוד יעתלמנ ההסדר על כל לי הובהר .6
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