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 בקשה לקבלת  הצעות לאיסוף פגרי בעלי חיים בשטחי המועצה
 
 

ם המועצה המקומית פרדסיה מבקשת הצעות מחיר לאיסוף פגרי בעלי חיים בשטחי
 המועצה, על פי קריאה. הציבוריים שבתחום

 
 (.נספח ב'המצ"ב לבקשה זו )הזוכה בהצעה יתבקש לחתום על הסכם, בנוסח 

 
בזמן תגובה , המועצה ם הציבוריים בתחומישטחיהעיקר השרות הינו פינוי פגרי בעלי חיים מ

בימי ו) 20:00 – 07:00בין השעות ה', -בימים א' ממועד ביצוע הקריאה, שעות 4שלא יעלה על 
 (.14:00 השעה עדוערבי חג שישי 

 
 (.נספח א'על גבי הנספח המצ"ב לבקשה זו )ולחתום עליה, על המציע להגיש הצעתו 

 
 :תנאי סף להגשת הצעה .1
 

 רשאי להשתתף, מי שעומד בתנאים המפורטים להלן:
המציע הינו רשום במע"מ כעוסק מורשה או עוסק פטור, מנהל ספרי חשבונות  .א

על  כחוק, וכן תושב ישראל. במידה והמציע הינו חברה/שותפות,
 בישראל.החברה/שותפות להיות רשומה 

רותים נשוא חוזה זה יבמתן הש 2019 – 2015סיון בין השנים יהמציע בעל נ .ב
 לרשות מקומית אחת לפחות, כאשר משך השרות היה שנה אחת לפחות.

 
 אישורים ומסמכים .2

 
 המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:

 סיון קודם ולקוחות עיקריים.יקורות חיים, כולל נ .א
גופים  םות ורשומות על פי חוק עסקאות עיהול פנקסי חשבונאישור תקף על נ .ב

 .מגיש ההצעה, על שם 1976 –ציבוריים, תשל"ו 
 המלצה מרשות מקומית אחת לפחות. .ג

 
ניתן להגיש  ה החתומה, הכוללת את כל המסמכים הנדרשים והטפסים החתומיםאת ההצע

עד   gila@pardesia.muni.il למייל בדואר אלקטרוני  במשרדי אגף התיפעול במועצה, או 
 .12:00בשעה  12.12.19לתאריך 

 
 . 10.12.19שאלות ניתן להפנות למייל הנ"ל עד לתאריך 

 
 בברכה 

  
 משה כץ 

 מנהל אגף תפעול 
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 נספח א' לבקשה לקבלת הצעות לאיסוף פגרי בעלי חיים
 
 

 

 פי על לבצע שעלינו וההתחייבויות הפעולות, המטלות, העבודות כל של ומושלם מלא ביצוע תמורת

 את התמורה כדלקמן: מבקשים אנו החוזה

 

     
  ___של % __  *או   בהנחה___    % *הננו מתחייבים לבצע את העבודה בתוספת    

 
 .)*מחק את המיותר(   .___________אחוזים(_______)במילים ___________    
 

 לנוסח ההסכם 8חה מתייחסת לכלל המחירים המפורטים בסעיף התוספת או ההנ    
 (.נספח ב')   
 
   
    

 

 כללי

ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש  כוללתהמפורטת לעיל הצעת המחיר  .1

וכוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות  ,החוזהלבצע על פי 

  לרבות העסקת עובדים, אספקת ציוד לביצוע העבודות וכיו"ב, הכול כמפורט בחוזה.

 לכל המחירים המפורטים לעיל יתווסף מע"מ כשיעורו בעת התשלום בפועל.  .2

 (.נספח ב'תקשרות )היו בהתאם למפורט בחוזה ההיותנאי ההצמדות  נאי התשלוםת .3

 
 

 _________________ שם הקבלן:

 _________________ ת.ז. / ח.פ.:

 _________________ כתובת:

 _________________  טלפון:

 _________________ חתימה:

 _________________ תאריך:

 
 
 



 לבקשה לקבלת הצעות לאיסוף פגרי בעלי חיים ב'נספח 
 
 

 התקשרות ח ו ז ה
 
 

 2019  _______ש  לחוד  ___  ביום בפרדסיה ונחתם שנערך
 
 בין
 

 המועצה המקומית פרדסיה
 , פרדסיה 202ת.ד. 

4281500 
 "(המועצה)להלן: "

 מצד אחד
 

 לבין
 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני
 
 
 

בעלי חיים מתחומי השטחים הציבוריים  עבודת פינוי פגריולמועצה דרושה  הואיל:
 .שבתחומה

 
 .הגיש הצעה למועצה במסגרת קול קורא שפורסם ע"י המועצה והקבלן והואיל:

 
 ., והוא מורשה לכך כדיןבפינוי פגריםסיון וכישורים וידע, ינ ולקבלן והואיל:

 
 .פינוי פגריםמעונין ליתן למועצה שרות של  והקבלן והואיל:

 
 .הקבלןוהמועצה הסכימה לקבל את שרותיו של  והואיל:

 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 
אגף מנהל/עובדי המוקד העירוני ו/או מתחייב להגיע למועצה, על פי קריאת הקבלן  .2

לפנות את מזמן הקריאה הטלפונית, ולעשות כל הדרוש כדי שעות  4, תוך התיפעול
 בגינו בוצעה הקריאה.הפגר 



 
ובימי שישי וערבי חג  20:00 – 07:00זמני מתן השירות הינם בימי חול בין השעות  .3

 .14:00 – 07:00בין השעות 
 

על פי חוזה זה לאחר, אלא  פינוי הפגריםלא יהא רשאי להסב את מתן שרות  הקבלן .4
 המועצה מראש ובכתב.בהסכמת 

 
מתחייב להודיע למועצה, מיד לכשיוודע לו, על כל מניעה שתיווצר בקיום  הקבלן .5

 חוזה זה על ידו.
   

הקבלן מצהיר כי בתקופת מתן השירותים על פי הסכם זה הוא יקפיד על מילוי כל  .6
הוראות הדין באשר לביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא הסכם זה ואלו שייקבעו 

נתנו לו מפעם לפעם על ידי יידי המועצה מעת לעת, וכן על פי הנחיות והוראות שיעל 
המועצה או מי שיוסמך על ידה לשם כך. כן מתחייב הקבלן כי בתום ביצוע כל עבודה 
על פי הסכם זה, הוא ישאיר את השטח בו בוצעו העבודות במצב כמקובל בעבודות 

כנדרש על פי דין לגבי סכנות העלולות מסוג זה וכי יותיר בתחומי המועצה אזהרות 
 וכו'. להיגרם כתוצאה מפעילותו כגון הרעלה

   
שיונות הדרושים על פי כל דין למתן יהקבלן מתחייב כי בידיו כל ההיתרים והר .7

 .השירותים נשוא הסכם 
 
הקבלן מתחייב כי הוא ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות  .8

סוק במתן השירותים בצורה מקצועית ויסודית לרבות ניהול במתן השירותים, ויע
 רישום מסודר בקשר למתן השירותים. 

 
ש"ח + מע"מ  98על פי חוזה זה, תשלם המועצה לקבלן  הקבלןתמורת שרותיו של  .9

המורשים קריאה טלפונית מנציגי המועצה כל פגר שיפונה בעקבות עבור 
ור פינוי בשעות שמעבר לשעות עב ויפנה פגר.לשטח  הקבלןשבעקבותיה יגיע 

  + מע"מ. ₪ 147ישולם סך של  3הנקובות בסעיף 
 

יום מתום החודש שבו הוגשה  45שוטף + בתנאי תשלום של התשלום יבוצע  .10
והמקומות  , שם המזמיןפירוט המועדים טבלת בצירוף תוגשחשבונית ה .החשבונית

ולפי דיני ניכוי מס  , בכפוף לקבלת אישור על ניהול ספריםפינוייםבהם בוצעו ה
 במקור.

 
עליית מדד המחירים גובה טים בהסכם זה יעודכנו מדי שנה בהסכומים המפור .11

מועד העדכון .  15.12.19 -שיפורסם ב נובמברלצרכן. מדד הבסיס הינו מדד חודש 
 .2021ינואר הראשון הינו בחודש 

 
לו ו/או לצד ג'   גרםימתחייב לדאוג על חשבונו לביטוח מפגיעות העלולות לה הקבלן  .12

נתנו על ידו, והמועצה לא תהיה אחראית לכל פגיעה ו/או נזק ירותים שייבנוגע לש
 .הקבלןינתנו על ידי ירותים שישיגרמו לצד ג' בכל הנוגע לש

למען הסר ספק יודגש כי בכל מקרה המועצה לא תהיה אחראית במישרין ו/או 
 קשר עם עבודתו על פי חוזה זה.ב לקבלן בעקיפין לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם 

 



מצהיר בזאת כי הוא יעבוד עבור המועצה כקבלן עצמאי וידוע לו כי אין כל  הקבלן .13
יחסי עובד ומעביד בינו לבין המועצה ואין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יחסי 

 עובד מעביד כאמור לעיל.
לאומי וכל מס יטוח ב ,הקבלן ישלם עבור עצמו את כל תשלומי מס הכנסה, מע"מ .14

 או תשלום אחד שיגיעו ממנו עקב ביצוע חוזה זה.
 

 :תקופת ההסכם .15
ועד  2020לינואר  1-תקופת ההתקשרות על הסכם הינה לשלוש שנים החל מ .א

 .2022בדצמבר  31
 ,תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת מהן 2-הארכת תקופת ההתקשרות ב .ב

תתבצע באופן אוטומטי בסיום ההתקשרות, אלא אם תודיע המועצה 
 יום מראש על אי הארכה. 60בהתראה של 

האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה  אף על .ג
יום  30י סיום בכל עת ובהודעה מוקדמת של דהבלעדית להביא הסכם זה לי

טענות ו/או דרישות ו/או מראש לקבלן. במקרה כזה לא יהיו לקבלן כל 
במקרה כזה יהיה  תביעות נוספות או אחרות בגין סיום ההתקשרות כאמור.

לתת את השרות האמור בחוזה זה עד תום המועד הקבוע  הקבלןחייב 
בהודעה, והמועצה תהא חייבת לשלם את שכרו כאמור לעיל עבור עבודתו 

 עד לאותו מועד.
 

בלעדיות כלשהי  לקבלן וזה זה כדי להקנות למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בח .16
עבור המועצה, וכי המועצה רשאית להתקשר עם כל  פינוי הפגריםבאשר לשרות 

 גורם אחר לצורך ביצוע השרות האמור.
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

             
 הקבלן ה מ ו ע צ ה                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 


