
  5מתוך  1עמוד 

 עמק חפרהמועצה האזורית  

 13/2022מס' פומבי מכרז 

והסגר כלבים  החזקתמכרז לקבלת שירותי אחסנת, 

 וחתולים

 

לקבלת מסמכי המכרז לעיון ו/או להכנת ההצעה למכרז, יש 

 michrazim@hefer.org.ilלפנות בדוא"ל 

)קבלת מסמכי המכרז אינה מותנת בתשלום מראש בגין רכישת החוברת, אך תשלום דמי 

 .מהווה תנאי להגשת הצעות(₪,  300הרכישה, ע"ס 

 
  טבלת מועדים

 הערות שעה תאריך מהות

מועד אחרון להגשת 

 שאלות הבהרה

, אישור קבלה michrazim@hefer.org.ilלדוא"ל  12:00 5/7/2022יום ג' 

 .7שלוחה  04-6336070טל': 

מועד אחרון להגשת 

 הצעות

הגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי  12:00 19/7/2022יום ג' 

 12:00 -9:00ה' בין השעות  –הגזברות, ימים א' 

 09-8981646בטל'  בתיאום מראש

 אשר מועדו יפורסם בהמשך באתר מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים ,

 המועצה.

 ת.הבריאו פתיחה כפוף להנחיות משרדמעמד ה –ועצה מפתיחת ההצעות תעשה במשרדי ה  
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 כללי .1

הצעות  לקבלבזאת  מבקשת"(, המזמין" ו/או "המועצההמועצה האזורית עמק חפר )להלן: " .1.1

 מנותני שירות בנושא המכרז. 

לשם הגשת הצעה  בקובץ שישלח למציעים בדוא"ל., קודם לרכישתוניתן לעיין בתנאי המכרז  .1.2

לקבלת מסמכי . על כל עמודיה שתשלח למציעים כאמור, יש להדפיס את חוברת המכרז

)ניתן לפנות  , michrazim@hefer.org.il  דוא"ל ניר,-גולדשמידט נעהלהמכרז יש לפנות 

 (.7שלוחה  04-6336070בטלפון 

בהבהרות ביחס למכרז באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:  להתעדכןעל המציעים  .1.3

www.hefer.org.il. 

כישת . רכולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה ₪  300עלות חוברת המכרז  .1.4

חוברת המכרז תתאפשר אך ורק מרחוק. לצורך ביצוע תשלום בלבד, יש ליצור קשר עם קופת 

 . daliam@hefer.org.ilאו בדוא"ל:   8989084-09או  8981647-09המועצה בטלפון: 

יש לצרף  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  -תשומת לב המציעים  .1.5

להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו/או 

 ן.באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיו

 

 מהות השירותים .2

מעוניינת להתקשר עם נותני שירות המפעילים שירותי אחזקה, הסגר ומכלאה לכלבים המועצה  .2.1

 "(.השירותיםוחתולים שיילכדו בשטח השיפוט של המועצה ע"י לוכד בעלי חיים )להלן: "

שומרת הר כי בכל הנוגע לשירותי ההסגר, מדובר בשירותים אופציונאליים בלבד, והמועצה ביו .2.2

לעצמה את הזכות שלא להזמין מהזוכה את השירותים הנ"ל. בכל מקרה, אספקת שירותי הסגר 

על פי דין לצורך ביצוע כל האישורים הנדרשים  כך שהזוכה ימציא למועצה אתכלבת מותנית ב

 .הסגר כלבת

 המהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1השירותים יבוצעו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם נספח ב' .2.3

לכלל הדינים והחוקים הנוגעים למתן השירותים נשוא המכרז, לרבות חוקי ובין היתר בהתאם 

העזר שפורסמו ואושרו למועצה האזורית עמק חפר ו/או החלים בשטחה וכן יקפיד למלא ולפעול 

, פקודת 2002 -בהתאם להוראות חוקים אלה, לרבות חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג

 הכלבת.

ידו את תנאי המחיה הנאותים -יספק לבעלי החיים המוחזקים על השירותים הזוכהבמסגרת  .2.4

והמתאימים לסוג בעל החיים ובהתאם לצורכיהם הסבירים של בעלי החיים, לרבות מזון, מים, 

 טיפולים וטרינריים וכיו"ב.

הלך תוך מתן גישה מלאה למועצה ו/או לנציגיה למכלאה במ 24/7השירותים יינתנו במתכונת של  .2.5

 כל שעות היום.

כל גורם אחר, ע"פ שיקול לזוכה ו/או ל להפנות בעלי חיים לצורך הסגרהמועצה תהיה רשאית  .2.6

 דעתה הבלעדי והמוחלט. 
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השירותים יכללו בין היתר אך לא רק, הסגרים לתצפיות כלבת, קליטת כלבים משוטטים  .2.7

 וכיו"ב. כלבים נטושים וחסרי בית במטרה להעבירם לאימוץשנתפסו, שיכון 

כן, הזוכה יעניק את השירותים תוך התחשבות מקסימאלית בצורכי הפעילות הסדירה -כמו .2.8

 המתנהלת בשטחי המועצה ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

ת המחלקה הווטרינרית בעמק חפר אצל המועצה ו/או מי שיוסמך על /הזוכה יהיה כפוף למנהל .2.9

 דיווחים שוטפים ביחס לנושאים נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז.ה ו/ידה וימסור ל

 הזוכה באופן אישי.  המציעהשירותים יבוצעו ע"י  .2.10

היקף השירותים אשר ידרש המציע הזוכה להעניק למועצה יהיה תלוי בצרכי המועצה, כפי שיהיו  .2.11

מועצה אינה מתחייבת לקבל מהמציע הזוכה שירותים בהיקף מינימלי כלשהו. המעת לעת, ו

מסכים כי  והמציעהשירותים המצוינים במסמכי המכרז הינם בגדר הערכה בלתי מחייבת בלבד, 

לא ישמשו בסיס ו/או עילה לדרישה ו/או לתביעה כלשהן, לרבות לא דרישה/תביעה באשר להיקף 

 הזמנות העבודה בפועל.

כי המועצה איננה מתחייבת להיקפי עבודה מינימאליים אשר יועברו אל המציע הזוכה, יובהר  .2.12

יחד עם זאת  ו/או בכלל ולזוכה לא תהיה על טענה ו/או תביעה בדבר היקפי העבודה שיועברו.

יודגש כי הזוכה לא יוכל לסרב לקבל בע"ח מאת המועצה בטענה של חוסר מקום ו/או כל טענה 

 אחרת.

ו/או עבור החברה הכלכלית ו/או עבור תאגידים עירוניים של  ועצהמפורסם עבור הממכרז זה  .2.13

כל אחד מגופים אלו יהיה  ו/או עבור הוועדים המקומיים בשטח השיפוט של המועצה. ועצההמ

רשאי )אך לא חייב( להזמין את שירותי המציע הזוכה באמצעות המועצה או בהתקשרות 

ז זה אשר תחייבנה את המציע הזוכה, וזאת בכפוף לקבלת לפי הוראות מכר -נפרדת/עצמאית 

 מועצה.ידי ה-אישור מראש ובכתב על

, כאשר המועצה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את ההתקשרות הינה לתקופה של שנה .2.14

אחת, כך שתקופת התקשרות בסך  כלחודשים  12ההתקשרות בארבע  תקופות נוספות בנות עד 

 הכל לא תעלה על חמש שנים.

 תנאי סף  .3

רשאים להגיש הצעות מציעים העומדים, במועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  בכל דרישות הסף 

 :המצטברות להלן

 המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.  .3.1

של מציע שהינו תאגיד על המציע לצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה,  במקרה

 אגודה שיתופית או שותפות(. 

 החזקתואחסנת ( לפחות, עסק בפועל במתן שירותי 2021-2019האחרונות ) שניםהשלוש במהלך  .3.2

  ., עבור רשות מקומית אחת לפחותכלבים וחתולים
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 .עירייה, מועצה אזורית או מועצה מקומית –רשות מקומית לעניין תנאי סף זה 

במסמך ע"ג נספח ה',  ,שלואת פרטי הניסיון  למלאלהוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה על המציע 

 כשהוא חתום ומאומת ע"י עו"ד, בצירוף אסמכתאות כנדרש שם.

 מכלאה אשר מתקיימים בה כל התנאים הבאים:)בבעלות או בשכירות( המציע ברשות   .3.3

 למכלאה רישיון עסק תקף מהרשות המקומית בתחומה היא ממוקמת; .3.3.1

וטרינרים במשרד ורותים היע"י השלאחזקת כלבים משוטטים  מאושרתהמכלאה  .3.3.2

 .החקלאות

 .הנדרשים לעילאישור רישיון העסק ואת ההמציע יצרף את ה

 :המכלאה בעלת המאפיינים הבאים .3.3.3

 קיים במכלאה אגף נפרד לביצוע תצפות על בעלי חיים; .3.3.3.1

 באגף הנפרד יש כלובים יחידניים; .3.3.3.2

 לפחות; תאים 25במכלאה  .3.3.3.3

 י החיים;יש רופא וטרינר המבצע ביקורת יומיומית על בעלבמכלאה  .3.3.4

המכלאה סגורה ומגודרת בגדר היקפית כפולה, באופן שאינו מאפשר בריחת בעלי חיים  .3.3.5

 מתחום המכלאה.

ק"מ משטחה המוניציפאלי של המועצה האזורית עמק  25מיקום המכלאה איננו עולה על  .3.3.6

 חפר.

 -לחילופין

 המציע התקשר בהסכם עם מכלאה העונה על תנאי הסעיף דלעיל. 

המעיד על בעלותו של  או הסכם שכירות המציע בתנאי סף זה  יש לצרף נסח טאבולהוכחת עמידת 

המציע במקרקעין עליהם ממוקמת המכלאה, הצהרה ע"ג נספח ה' וכן אסמכתאות המעידות כי 

 המכלאה עומדת בתנאי הסעיף.

ף לחילופין יצורף הסכם התקשרות עם מכלאה, בתוקף נשוא מכרז זה, הצהרה ע"ג נספח ה', בצירו

  הנדרשות שם. אסמכתאותה

מובהר בזאת כי הוטרינר/ית הרשותי/ת יהיה/תהיה רשאי/ת לבצע בחינה פיזית של המכלאה 

בטרם הבאת הצעת המציע לדיון בפני ועדת המכרזים, והחלטה האם המכלאה המוצעת עומדת 

 בתנאי סף זה נתונה לשיקול דעתו/ה.

 רכש את מסמכי המכרז.  או מי מטעמו המציע .3.4

 מציע לצרף להצעתו את הקבלה על רכישת מסמכי המכרז.על ה

 .המציע נעדר זיקה לחבר  מועצה / עובד רשות .3.5
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  המציע יצרף להצעה הצהרה חתומה, בנוסח המצורף כנספח ט' למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד.

 העברת קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי עימהלא הורשע בעבירה פלילית שיש  המציע .3.6

, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות וכו׳ רישמיותניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות 

בעלי השליטה  -; ככל שהמציע תאגיד1981 -לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״א

 בו ו/או מנהליו לא הורשעו כאמור.

ת הליכי פירוק ולרבות במסגרת אינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגר המציע .3.7

צווים זמניים כאמור. למען הסר ספק מודגש, כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה 

על הזוכה במכרז, או אף לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור )ובכללם גם צווים 

המציע, וזאת מבלי שתהיה של  היהזכיזמניים(, יהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת 

 למציע, והוא מוותר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, 

 .נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה, וכן במשך כל תקופת ההסכם, לפי העניין

, על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו ולא ניתן לייחס ניסיון הסף מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי

ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל 

 323גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המציע עפ"י סעיף 

 , טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.1999 -לחוק החברות, התשנ"ט


