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 עמק חפרהמועצה האזורית  

 12/2022מס' פומבי מכרז 

הובלתם ו בתחום המועצה שירותי לכידת בעלי חייםלמתן 

 למכלאה

 

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

 michrazim@hefer.org.il לפנות בדוא"ל

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

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

 

  טבלת מועדים

 הערות שעה תאריך מהות

מועד אחרון להגשת 

 שאלות הבהרה

יום ה' 

30/06/2022 

, michrazim@hefer.org.ilלדוא"ל  12:00

 .7שלוחה  04-6336070אישור קבלה טל': 

מועד אחרון להגשת 

 הצעות

יום ב' 

18/07/2022 

הגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים  12:00

ה' בין  –במשרדי הגזברות, ימים א' 

 בתיאום מראש 12:00 -9:00השעות 

 09-8981646בטל' 

 ₪  4,000ע"ס   20/10/2022 מכרזתוקף ערבות 

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

 באתר המועצה.
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 כללי .1

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

 מנותני שירות בנושא המכרז. 

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

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

04-)ניתן לפנות בטלפון  ,michrazim@hefer.org.il   דוא"ל ניר,-גולדשמידט נעהלפנות ל

 (.7שלוחה  6336070

מהקובץ שישלח לפונים לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז, על כל עמודיה,  .1.3

 בדוא"ל כאמור לעיל.

בהבהרות ביחס למכרז באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:  להתעדכןעל המציעים  .1.4

www.hefer.org.il. 

כישת . רכולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה ₪, 300עלות חוברת המכרז  .1.5

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  .1.6

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

 באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 מהות השירותים .2

לכידת בעלי חיים בתחום לאספקת שירותי עורכת מכרז זה לשם קבלת הצעות מחיר המועצה  .2.1

 נציג הוראותמפרט השירותים, לרבות , כמפורט במסמכי מכרז זה, מכלאהלהובלתם והמועצה, 

  .("השירותים: "כל דין )להלן להוראותבהתאם ו המועצה

לכידת בעלי חיים  אך לא רק, , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירותים יכללו בין היתר .2.2

 העברת בעלי חיים לטיפול רפואיבתחום המועצה, בהתאם לצרכי המועצה מעת לעת וכן 

 וכיו"ב.בהתייעצות עם הווטרינר הרשותי 

הזוכה יבצע את השירותים בהתאם לכלל הדינים והחוקים הנוגעים למתן השירותים נשוא  .2.3

המכרז, לרבות חוקי העזר שפורסמו ואושרו למועצה האזורית עמק חפר ו/או החלים בשטחה וכן 

יקפיד למלא ולפעול בהתאם להוראות חוקים אלה, לרבות חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, 

 .לבתפקודת הכ, 2002 -תשס"ג

כן, הזוכה יעניק את השירותים תוך התחשבות מקסימאלית בצורכי הפעילות הסדירה -כמו .2.4

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

בתוך ימים בשבוע ויגיע לטפל בבעיה  7שעות ביממה,  24המציע ו/או נציג מטעמו יהיה זמין במשך  .2.5

דקות  60דקות לקריאה רגילה,  60ב במסמכי החוזה בהתחשב בסוג הקריאה ) פרק הזמן הנקו

ו/או בהתאם לדרישת המפקח/ הפקח כהגדרתם  דקות לקריאה מיוחדת(  60 -לקריאה דחופה ו

 .בחוזה

 .הזוכה יספק למועצה דוחות יומיים ממוחשבים לגבי כמות הלכידות שבוצעו ביום החולף .2.6
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המחלקה הווטרינרית בעמק חפר אצל המועצה ו/או מי שיוסמך על ת /הזוכה יהיה כפוף למנהל .2.7

 ידה וימסור לה דיווחים שוטפים ביחס לנושאים נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

או באמצעות מבצע השירותים בפועל המוצע השירותים יבוצעו ע"י נותן השירותים הזוכה  .2.8

שאי להסתייע בקבלן משנה במקרים . יובהר בהקשר זה כי הזוכה יהיה רבאופן אישימטעמו, 

 מיוחדים, וזאת לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת המועצה.

היקף השירותים אשר ידרש המציע הזוכה להעניק למועצה יהיה תלוי בצרכי המועצה, כפי שיהיו  .2.9

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

מסכים כי  והמציעינים במסמכי המכרז הינם בגדר הערכה בלתי מחייבת בלבד, השירותים המצו

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

 הקריאות/הזמנות העבודה בפועל.

כה, יובהר כי המועצה איננה מתחייבת להיקפי עבודה מינימאליים אשר יועברו אל המציע הזו .2.10

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

ו/או עבור החברה הכלכלית ו/או עבור תאגידים עירוניים של  ועצהמכרז זה מפורסם עבור המ .2.11

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

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

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

 .מועצהידי ה-אישור מראש ובכתב על

, כאשר המועצה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את נהההתקשרות הינה לתקופה של ש .2.12

בסך אחת, כך שתקופת התקשרות  כלחודשים  12קופות נוספות בנות עד ת ארבע ההתקשרות ב

 שנים. חמשעל  לא תעלההכל 

 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

)אם יספק את השירותים בעצמו(  המציע( לפחות, 2021-2019האחרונות ) שניםהשלוש במהלך  .3.2

עסק בפועל במתן שירותי  או מבצע השירותים מטעמו )אם המציע יעמיד נותן שירותים מטעמו(

  ., עבור רשות מקומית אחת לפחותלכידת כלבים ובעלי חיים

 צה מקומית.עירייה, מועצה אזורית או מוע –רשות מקומית לעניין תנאי סף זה 

מבצע השירותים בבעלות המציע נשק ליריית חיצי הרדמה )אקדח או רובה(, והמציע ו/או  .3.3

הינו בעל רישיון תקף להחזקת נשק כאמור שניתן על ידי משרד הפנים ובעל אישור על  מטעמו

 הדרכה ואימון תקופתי באקדח. 

במעד הגשת  ומעלה 2016משנת ייצור  4X4רכב  ברשות המציע )בבעלות או בהסכם ליסינג( .3.4

ומאושר להסעת בעלי חיים בהתאם להנחיות משרד החקלאות  , תקני להובלת כלביםההצעות
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 -,וכמאורות רשות לפי 1943והל הפעלת כלביות כמאורות בידוד לפי פקודת הכלבת, בנכמפורט 

 . 2013מאי, ( 2002  -חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג

בסך בנקאית אוטונומית, מקורית, שהוצאה לבקשת המציע בלבד,  המציע צרף להצעתו ערבות .3.5

 שקלים חדשים(. ארבעת אלפים)במלים ₪  4,000

 רכש את מסמכי המכרז.  או מי מטעמו המציע .3.6

 .המציע נעדר זיקה לחבר  מועצה / עובד רשות .3.7

 קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי עימהלא הורשע בעבירה פלילית שיש  המציע .3.8

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

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

 בעלי השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו כאמור.

במסגרת הליכי פירוק ולרבות אינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או  המציע .3.9

במסגרת 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 

של המציע, וזאת מבלי  היהזכיגם צווים זמניים(, יהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת 

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

, 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

 


