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עיריית חיפה מזמינה הצעות ללכידה, טיפול וטרינרי, משדור וניטור  .1
 אוכלוסיית חזירי הבר.

 
 רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי המכרז.  .2
 
מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית חיפה בכתובת  .3

http://www2.haifa.muni.il/Michrazim/Default.aspx  וניתנים להורדה 
 ישירות מהאתר.

 
 על  המציעים חלה  החובה להתעדכן בפרסומים המופעים באתר האינטרנט                
 המכרז(.      )לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי            

    
ניתן לעיין במסמכי המכרז על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת  .4

vitalid@haifa.muni.il –  ,ויטלי דובוב דותן )ראש תחום כלכלה אורבנית
 04-8354505על שולח הדוא"ל החובה לוודא קבלתו בטלפון אגף תכנון עיר( 

 
)נייר( חתום  עותק קשיחהאחד,  -את מעטפת המכרז ובה שני עותקים .5

 Disk)תקליטור )דיסק( או ֶהְחסן ַניָּד )  עותק דיגיטליבחתימות מקור; והשני, 
On Key אשר יכיל קובץ סריקה בתבנית קובץ )PDF  של כל המסמכים

לניטור  21/2022שהוגשו בעותק הקשיח נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 
א בדואר( עד ליום יש להפקיד על מסירה אישית )ל " אוכלוסיית חזירי הבר

שבמשרדי  -יחידת המכרזים  -, בתיבת המכרזים 14:00שעה  9/6/2022
 .2, קומה 268, חדר 14העירייה ברחוב חסן שוקרי 

 
יגבר העותק  –בכל מקרה של סתירה בין העותק הקשיח לעותק הדיגיטלי 

 הקשיח.
 

 סגורה במעטפה תוגש – דיגיטלי ועותק מקור עותק – עותקים בשני ההצעה
 .המציע של זיהוי סימני ללא ,בלבד המכרז ושם המכרז מספר יסומנו ועליה

 
הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה  .6

מסמכי המכרז  –בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז 
 גוברים.

 
אחרת אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  .7

 כלשהיא.
 
 

 ד"ר עינת קליש רותם
 ראש   העירייה    
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 כללי .1
 
חיפה מבקשת  לערוך לכידה באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי,  עיריית .1

משדור וניטור של אוכלוסיית חזירי בר בעיר חיפה רבתי, בהתאם לחוקי 
 העזר העירוניים וחוקי המדינה ותקנותיה. 

   
הלכידה תתבצע באמצעות מלכודת כלוב המקובעת לקרקע עם דלת חד  .2

 .24/7כיוונית. המלכודות ינוטרו באמצעות מצלמה משדרת 
 
ביצוע ניטור אוכלוסיית חזירי הבר במקומות שונים באמצעות מצלמות  .3

שביל אוגרות ומשדרות )מעבר לזירת הלכידה(. הפקת דוחות ניטור על ידי 
 אקולוג.

 
שנים ברציפות  3בליווי וטרינר מוסמך בעל ניסיון של  הלכידה תתבצע .4

 ( בעבודת שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט.2019-2022)
 

טיפול ומשדור חזיר הבר )כולל ניטור( ושחרור בנקודת הלכידה או במיקום  .5
 אחר שיקבע בהתאם לצורך.

 
( 2019-2022רציפות )שנים ב 3מתן שירות של וטרינר מוסמך בעל ניסיון של  .6

בעבודת שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט לצורך 
 הרדמת פרטים סוררים.
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 תנאי סף  .2
יחידים או תאגידים )לרבות שותפויות רשומות(  –רשאים להשתתף במכרז מציעים 

העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המפורטים להלן והעומדים  –
 בדרישות הקבועות בהם:

 
מנהל התאגיד ו/או לבעל שליטה לתאגיד ו/או ל –למציע ובמקרה של תאגיד  .1

()ג( 1)ט() 3בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 
-2019ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות )בשנים  – לפקודת מס הכנסה(

נרי, משדור וניטור לפחות( בלכידה באמצעות מלכודות, טיפול וטרי 2022
באמצעות מצלמות שביל של חזירי בר בשטח עירוני בנוי בשיתוף גורמי 

בטיחות, גורמי הרשות המוניציפלית העירונית ורשות שמורות הטבע 
 והגנים.

 
מנהל התאגיד ו/או בעל שליטה בתאגיד )בעל  –המציע ובמקרה של תאגיד  .2

)ג( לפקודת מס (1)ט() 3שליטה כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 
לעסוק ברפואה ווטרינרית הוא וטרינר מוסמך בעל רישיון ישראלי  הכנסה(

( 2019-2022שנים ברציפות ) 3בתוקף למועד הגשת ההצעות, בעל ניסיון של 
 בעבודת שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט

 
רינר מוסמך וט –בין כעובד שכיר ובין כפרילנסר  –לחילופין המציע מעסיק 

בתוקף למועד הגשת לעסוק ברפואה ווטרינרית בעל רישיון ישראלי 
( בעבודת שטח )בתנאי 2019-2022שנים ברציפות ) 3ההצעות, בעל ניסיון של 

 שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט.
 
  תרופות וטרינריות לצורך מתן השירותים הנדרשים.ברשות המציע  .3

 
התאגיד, מנהל התאגיד ובעל  –המציע, ובמקרה שהמציע הוא תאגיד  .4

 3שליטה בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 
לא הורשעו  –()ג( לפקודת מס הכנסה( וכל אחד מעובדי המציע 1)ט()

בפלילים בעבירה פיסקלית ו/או בעבירה על חוק התחרות הכלכלית, 
מסוג פשע ו/או בעבירה שיש עימה קלון ואם ו/או בעבירה  1988-תשמ"ח
טרם חלפו ארבע שנים מיום פסק הדין החלוט ו/או טרם נסתיימה  -הורשעו 

 .תקופת הקלון
 
לא תותר הגשת הצעה על ידי "קבוצה מציעה". הצעה שתוגש על ידי  .5

  ."קבוצה מציעה" תפסל על הסף
 
 מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .6

 
 3ה בתאגיד )כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף מציע שהוא בעל שליט

()ג( לפקודת מס הכנסה( ו/או מנהל בתאגיד ו/או מורשה חתימה 1)ט()
בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד  -בתאגיד יהיה מנוע מלהגיש הצעה נוספת 

 אחר.
 

אי מילוי תנאי ו/או עריכת  תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים.
 .המכרז עלולים להביא לפסילת ההצעה על הסף שינוי/תוספת במסמכי
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 מסמכים נדרשים: .3
 

על כל מציע, לרבות מציע העובד עם עיריית חיפה, לצרף להצעתו בעת הגשתה את 
 כל המסמכים הנדרשים להלן:

 
תצהיר חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד המעיד כי למציע ובמקרה  .1

לתאגיד ו/או למנהל התאגיד ו/או לבעל שליטה בתאגיד )בעל  –של תאגיד 
()ג( לפקודת מס 1)ט() 3שליטה כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 

לפחות(  2019-2022ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות )בשנים  –הכנסה( 
דה באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי, משדור וניטור באמצעות בלכי

מצלמות שביל של חזירי בר בשטח עירוני בנוי בשיתוף גורמי בטיחות, גורמי 
 נספח "ד" הרשות המוניציפלית העירונית ורשות שמורות הטבע והגנים 

 למסמכי המכרז )לתאגיד(.נספח "ה" למסמכי המכרז )למציע יחיד( 
 
 על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד המעיד כי:תצהיר חתום  .2

 
מנהל התאגיד ו/או בעל שליטה  –המציע ובמקרה של תאגיד  2.1

 3בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 
()ג( לפקודת מס הכנסה( הוא וטרינר מוסמך בעל רישיון 1)ט()

ישראלי לעסוק ברפואה ווטרינרית בתוקף למועד הגשת ההצעות, 
( בעבודת שטח )בתנאי 2019-2022שנים ברציפות ) 3בעל ניסיון של 

 שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט.
 

 –בין כעובד שכיר ובין כפרילנסר  –לחילופין המציע מעסיק  2.2
וטרינר מוסמך בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה ווטרינרית 

ות שנים ברציפ 3בתוקף למועד הגשת ההצעות, בעל ניסיון של 
( בעבודת שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי 2019-2022)

 בר בפרט.
 

למסמכי המכרז נספח "ה" למסמכי המכרז )למציע יחיד(  נספח "ד" 
 )לתאגיד(.

 
העתק מאומת על ידי עו"ד של רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל  .3

 כשהוא בתוקף למועד הגשת ההצעות.
 
תצהיר חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד המעיד כי ברשות המציע  .4

למסמכי  נספח "ד" תרופות וטרינריות לצורך מתן השירותים הנדרשים 
 למסמכי המכרז )לתאגיד(.נספח "ה" המכרז )למציע יחיד( 

 
תצהיר חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד המעיד כי המציע הגיש  .5

 נספח "ד" בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד אחר  –הצעה אחת בלבד 
 למסמכי המכרז )לתאגיד(.נספח "ה" למסמכי המכרז )למציע יחיד( 

 
 2019-2022אישורים והמלצות על ניסיון מוכח של שלוש שנים )בשנים  .6

לפחות( בלכידה, טיפול וטרינרי, משדור וניטור באמצעות מצלמות שביל של 
 חזירי בר בשטח עירוני. 
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האישורים יכללו את רשימת ושמות המוסדות והארגונים עבורם נתן המציע 
לפחות( בלכידה, טיפול וטרינרי,  2019-2022שירותים משלוש שנים )בשנים 

משדור וניטור באמצעות מצלמות שביל של חזירי בר בשטח עירוני ושמות 
 למסמכי המכרז. נספח "ו"אנשי קשר 

 
 ועל שם המציע בלבד. ההמלצות והאישורים יהיו מקוריים

 
תצהיר חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין המעיד כי המציע  .7

התאגיד, מנהל התאגיד ובעל שליטה  –ובמקרה שהמציע הוא תאגיד 
()ג( 1)ט() 3בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 

לא הורשעו בפלילים בעבירה פיסקלית ו/או בעבירה  –לפקודת מס הכנסה( 
ו/או בעבירה מסוג פשע ו/או  1988-ת הכלכלית, תשמ"חעל חוק התחרו

טרם חלפו ארבע שנים מיום פסק  –בעבירה שיש עימה קלון ואם הורשע 
למסמכי המכרז  נספח "ז"הדין החלוט ו/או טרם נסתיימה תקופת הקלון 

 למסמכי המכרז )לתאגיד(. נספח "ח")למציע יחיד( 
 
ון המעיד על ניהול ספרי אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשב .8

חשבונות ורשומות ) חוק עסקאות גופים ציבוריים, אכיפה, ניהול חשבונות 
( על פי פקודת מס הכנסה וחוק  1976התשל"ז  –וחובת תשלום מס הכנסה 

 מע"מ של המציע.
 
אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות המוסמכים לחתום  .9

מת את העובדה כי בעלי זכות החתימה הנ"ל בשם המציע. האישור הנ"ל  יא
 למסמכי המכרז. נספח "ט"חתמו על מסמכי ההצעה 

 
כמו כן, יצורף תצהיר, חתום על ידי מורשי החתימה של המציע ומאומת על 
ידי עו"ד, המאשר כי מורשי החתימה של המציע אישרו את נכונות כל המידע 

נספח מכרז )למציע יחיד( למסמכי ה נספח "י"המצורף להצעה על ידי המציע 
 למסמכי המכרז )לתאגיד(. "יא"

 
תצהיר חתום על ידי המציע, חתום ומאומת על ידי עו"ד לפיו המציע או בעל  .10

זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ו/או 
לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בהתאם  להוראת 

למסמכי  נספח "יב" 1976ב. לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  2סעיף 
 המכרז.

 
אישור כי המציע משלם למועסקים על ידו שכר מינימום כחוק לרבות  .11

 למסמכי המכרז. "1"יג-ו נספחים "יג"הפרשות בגין זכויות סוציאליות 
 

 נספח "יד"תצהיר חתום על ידי המציע, חתום ומאומת על ידי עו"ד בנוסח  .12
)למציע שהוא תאגיד לרבות שותפות רשומה(  נספח "טו")למציע יחיד( או 

 לפיו המציע ו/או מי מטעמו לא תיאמו הגשת הצעות למכרז.
 

על המציע למלא הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד עירייה או לחבר  .13
 למסמכי המכרז. ספח "טז"נ –מועצה 
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למסמכי  "יז"נספח על המציע לחתום על התחייבות לשמירת סודיות  .14
 המכרז.

 
על המציע להציג לחברת הביטוח שלו את נספח הביטוח )אישור על קיום  .15

 למסמכי המכרז. נספח "יח"ביטוחים(  
 

על המציע לחתום  על נספח  הביטוח  ובחתימתו הוא מאשר כי הציג את 
 הנספח לחברת הביטוח שלו וכי הוא מודע לכל תנאי נספח הביטוח. 

הזכייה במכרז על המציע הזוכה לצרף לחוזה  את נספח עם קבלת הודעה על 
הביטוח כשהוא ממולא על ידי חברת הביטוח שלו ללא כל תיקון ו/או שינוי 

 ו/או מחיקה ו/או תוספת ו/או השגה.
 

המסמכים המפורטים, המצורפים והנדרשים הינם מסמכים הנדרשים לצורך 
לשהו ו/או עריכת השתתפות במכרז. אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כ

 שינוי/תוספת במסמכי המכרז עלולים להביא לפסילת ההצעה על הסף.
 

 לעירייה שיקול הדעת הבלעדי להתיר השלמתם של מסמכים נדרשים.
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 הוראות למגישי הצעות .4
 
 את ההצעות יש להגיש על טפסים בכרך מסמכים זה הכולל: .1
 

 הוראות למגישי הצעות; 1.1
 נספח א'; –טיוטת החוזה  1.2
 נספח ב'; – נמחק  1.3
 נספח ג'; –נמחק   1.4
 נספח ד'; –תצהיר ניסיון )יחיד(  1.5
 נספח ה'; –תצהיר ניסיון )תאגיד(  1.6
 נספח ו'; –טופס פרטים וניסיון  1.7
 נספח ז'; –תצהיר אי הרשעה בעבירת פשע או קלון )יחיד(  1.8
 נספח ח'; –תצהיר אי הרשעה בעבירת פשע או קלון )תאגיד(  1.9

 נספח ט'; –תמים אישור ואימות זכויות חתימה וחו 1.10
 נספח י'; –תצהיר נכונות מידע )יחיד(  1.11
 נספח יא'; –תצהיר נכונות מידע )תאגיד(  1.12
נספח  –תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום ועובדים זרים  1.13

 יב';
 –אישור על תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות  1.14

 ;1נספחים יג', יג'
 נספח יד'; –ליחיד  –תצהיר תיאום מכרז  1.15
 נספח טו'; –לתאגיד  –תיאום מכרז תצהיר  1.16
 נספח טז'; –הצהרה בדבר קרבה משפחתית  1.17
 נספח יז'; –התחייבות לשמירת סודיות  1.18
 נספח יח'; –אישור על קיום ביטוחים  1.19
 נספח יט'; –טופס הצעה 1.20
 נספח כ'. –מפרט טכני 1.21

 
 על המציע לחתום על כל דף ודף של כלל מסמכי המכרז. .1

האחד, עותק קשיח )נייר(  -ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה, בשני עותקים 
חתום בחתימות מקור; והשני, עותק דיגיטלי )תקליטור )דיסק( או ֶהְחסן 

של כל  PDF( אשר יכיל קובץ סריקה בתבנית קובץ Disk On Keyַניָּד ) 
המסמכים שהוגשו בעותק הקשיח, תוגש במעטפה אחת נטולת זיהוי כשהיא 

 סגורה וללא כל סימן המעיד על זיהוי המציע וכתובתו.
 21/2022מכרז פומבי " –יש לציין על גבי המעטפה יש לציין על גבי המעטפה 

 וכן תאריך הגשה ושעה.  " לניטור חזירי בר
 

יגבר העותק  –בכל מקרה של סתירה בין העותק הקשיח לעותק הדיגיטלי 
 הקשיח.

 
 

את ההצעה, יש להגיש למשרדי העירייה במעטפה סגורה אשר תוכנס לתיבת  .2
, קומה  ב' , חדר מס' 14המכרזים שבהיכל עיריית חיפה, רח' חסן  שוקרי 

 .14:00בשעה  9/6/2022וזאת לא יאוחר מיום  268
 
ציע לחתום על כל דף ודף של כלל מסמכי המכרז ולצלם עותק נוסף על המ .3

ם יש להכניס במעטפה נטול זיהוי שני העותקישל כל מסמכי המכרז. את 
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יבת ההצעות לפי המועד הנושאת את שם ומספר המכרז בלבד, ולהכניסה לת
 המצוין להלן.

 
מעטפת מכרז שתימסר לנציג העירייה, מכל סיבה שהיא, אחרי תום המועד  .4

להגשת מסמכי המכרז הנקוב לעיל, לא תוכנס לתיבה והיא תוחזר למוסר 
 תוח אותה ומבלי לגלות את תוכנה.המעטפה מבלי לפ

 
כל המסמכים הם רכושה של עיריית חיפה. הם מושאלים למציע לשם הכנת  .5

 הצעתו והגשתה ועליו להחזירם לעירייה עד התאריך הנזכר לעיל.
 

בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה, אין המציע רשאי להעתיקם או 
 להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.

 
ימים מהיום  180כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך הצעת המציע תחשב  .6

המועד  –האחרון להגשת ההצעות או עד למועד הכרזה על זוכה במכרז 
 המאוחר מבין השניים.

 
כל עוד לא אישרה עיריית חיפה למציע בכתב כי הסכימה לקבל את הצעתו  .7

באותם תנאים בהם תאשר עיריית חיפה את ההצעה, אין ולא יהיה בהצעת 
 משתתפי המכרז כדי לחייב את עיריית חיפה.מי מ

 
כל שינוי ו/או כל תוספת שיעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס  .8

אליהם בין ע"י שינוי ו/או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 
 דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 
ה למכרז כל הוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בהכנת ההצע .9

 ובהשתתפות במכרז תחול על המשתתף במכרז.
 

הזוכה במכרז יחתום על חוזה שטיוטה ממנו מצורפת כנספח "א" למסמכי  .10
 המכרז. 

 
 10כל מציע מתחייב בעצם הגשת הצעתו כי אם יזכה יחתום על חוזה תוך  .11

ימים מתאריך מסירת  14ימים מיום מסירת ההודעה האישית או תוך 
מכתב רשום עבורו במשרד הדואר לפי הכתובת שמסר מכרז כאשר בהודעה 

 או במכתב תודיע לו העירייה כי הצעתו היא ההצעה הזוכה. 
 

ית להסברים כלשהם בע"פ שניתנו או יינתנו על ידי העירייה לא תהיה אחרא .12
עובדיה בנוגע למכרז זה, או לפירוש כלשהו של בעלי ההצעה בקשר 

 להסברים אלה והקשר בין הצדדים במכרז זה, יבוסס על מסמכים בלבד.
 

 וורדהבהרות והסברים בנושא המכרז ניתן לקבל על ידי פניה בכתב כקובץ 
(Wordבלבד )  לכתובת: בדואר אלקטרוניvitalid@haifa.muni.il  ויטלי

עד לא יאוחר מיום  דובוב דותן )ראש תחום כלכלה אורבנית, אגף תכנון עיר(
)על שולח שאלות ההבהרה החובה לוודא קבלתן  14:00שעה ב 22/5/2022

 04-8354505בטלפון 
 

mailto:vitalid@haifa.muni.il
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מכרז פומבי שאלות הבהרה בעניין שאלות ההבהרה יוכתרו במילים: "
", ובגוף הפנייה יציין המציע את הסעיף או לניטור חזירי בר 21/2022

 הסעיפים במסמכי המכרז אליהם מתייחסות שאלותיו בפורמט הבא: 
 
 

 'מס
 סידורי

עמו
 ד

 פרק
 נספח/במכרז

 מספר
 סעיף

 / השאלה
 הבהרה

 המבוקשת

 תשובת
 העירייה

      
      

 
החלקים והסעיפים יסודרו בסדר עולה שתחילה תופענה שאלות 

 המתייחסות לגוף המכרז ולאחר מכן לנספחיו.
 

 שאלות הבהרה שלא תתקבלנה בפורמט לעיל לא תיעננה כלל.
 

 . 16:00שעה   30/5/2022תשובות לשאלות ההבהרה תישלחנה עד ליום  
 
 ובהר כי יש להגיש את כל השאלות עד למועד הנקוב לעיל. מ

 בחלוף מועד זה לא תינתן אפשרות לשלוח שאלות הבהרה נוספות .
 

העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון  .13
 למשלוח התשובות לשאלות הבהרה.

 
ך תודיע על כ –ככל שהמועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה ידחה 

 העירייה למציעים.
 

דחיית המועד האחרון למשלוח התשובות לשאלות ההבהרה על ידי 
העירייה לא תהווה עילה להארכת המועד האחרון להגשת הצעות אלא 

 אם קבעה העירייה אחרת.
 

שאלות ההבהרה והתשובות לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד  .14
והתשובות לשאלות ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף את שאלות ההבהרה 

 ההבהרה להצעתו.
 

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות להכניס  .15
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז בין מיוזמתה שלה ובין כתשובה 

 לשאלות.
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה לתקופה  .16
העירייה על כוונתה זו לכל נוספת, בהתאם לשיקול דעתה. במקרה זה תודיע 

 המציעים המשתתפים במכרז.
 

 בחינת התקיימות התנאים: .17
לאחר קבלת ההצעות תבחן העירייה האם הומצאו כל המסמכים, הנתונים, 
האישורים למיניהם והתאמתם לדרישות המכרז. ככל שימצא כי המסמכים 

 . לוקים בחסר ונדרשים תיקונים ו/או השלמות תודיע העירייה למציעים
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 בקשת הבהרות להצעות שהוגשו: .18

העירייה רשאית לפנות למציעים בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות 
כולל השלמת מסמכים וההבהרות, ככל שיהיה צורך להשלמת בדיקת 

 ההצעות.
 

 ניתוח מחירים:       .19
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע בעת עיון בהצעתו, 

ההצעה, והמציע יהיה רשאי למסור את ההסברים  הסברים וניתוח של מחיר
והניתוחים האלה, מאידך מתחייבת העירייה לשמור בסוד כל ניתוח של 

 המציע במידה שהוא יידרש להגישה.
 

במקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחיר ההצעה או שהסבריו וניתוח 
 הצעתו יהיו בלתי סבירים, תהיה העירייה רשאית להסיק מסקנות כפי

 ראות עיניה, עד כדי פסילת ההצעה.
 
המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות  .5

לעיל, והם מוותרים  20-ו 19, 18העירייה כפי שהן נקובות בהוראות סעיפים 
בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות 

דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת כל טענות ו/או תביעה ו/או 
סמכויותיה של העירייה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות 

כאמור.
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 אופן בחירת ההצעות  והיקף העבודה
 
  .מחירון-המכרז הוא מכרז מסגרת .1
 

המכרז מצורף מחירון עם מחירים מכסימליים כפי שנקבעו  למסמכי 1.1
  נספח "יט".ע"י העירייה 

 
המציע למלא את שיעור ההנחה באחוזים המוצע על ידו למחירון על 

 .שנקבע ע"י העירייה
 

 . 15%שיעור ההנחה המכסימלי לא יעלה על  1.2
 

או לא ימולא שיעור הנחה  15%בכל מקרה בו שיעור ההנחה יעלה על 
יעמוד שיעור  לחילופיןעלול הדבר להביא לפסילת ההצעה או  –

 דעתה הבלעדי של עיריית חיפה. הכל ע"פ שיקול – 15%ההנחה על 
 

חל איסור מוחלט על מתן תוספת. הצעה בה תינתן תוספת באחוזים  1.3
 למחירון המוצע תפסל על הסף.

 
( לתקנות העיריות 1)ה 22חיפה מודיעה כי בהתאם להוראת תקנה  עיריית .2

, אם מצאה וועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה 1987-)מכרזים(, תשמ"ח
מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ 
ועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור 

ניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא ותצהיר; לע
כהגדרתם  –משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" 

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בסעיף 
 

ההצעה בעלת לעיל, הצעת המחיר הנמוכה ביותר ) 2בכפוף לאמור בסעיף  .3
מוך ביותר )במידה וההצעות שיעור ההנחה הגבוה ביותר, או התוספת הנ

ואשר עמדה בכל תנאי הסף כפי שנקבעו במסמכי  תהיינה תוספות בלבד((
 המכרז תומלץ כהצעה הזוכה במכרז. 

 
למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מסמכי המכרז, רשאית העירייה להביא  .4

בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, איתנותו הפיננסית וכושרו 
ף לבצע את החוזה וכן את ניסיונו וניסיון רשויות מוניציפאליות של המשתת

 תאגידים וגופים ציבוריים אחרים עם המשתתף בעבר.
 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת  .5

מחירה בשים לב למהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן, בין היתר, 
, תאגידים וגופים ממשלתיים ולהצעות ביחס לאומדן ולניסיון עם רשויות

 אחרות שיוגשו על ידי המשתתפים במכרז.
 

 
 
 

היקף הזמנת שירותי לכידה, טיפול וטרינרי, משדור וניטור אוכלוסיית  .6
 חזירי בר
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לכידה, טיפול וטרינרי, העירייה אינה מתחייבת להזמין שירותי  6.1

בהיקף כלשהו וכן שומרת לעצמה  משדור וניטור אוכלוסיית חזירי בר
העירייה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף ההזמנות בכל 

היקף שתבקש, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועפ"י 
אילוצים תקציביים. העירייה אינה מתחייבת לספק על הזמנת כל 

 סעיפי התכולה ורשאית להשתמש רק בחלק מהסעיפים.
 

לכידה, טיפול וטרינרי, ל היקף הזמנת שירותי או הקטנה ש הגדלה 6.2
, לא תקנה למציע במכרז עילה משדור וניטור אוכלוסיית חזירי בר

לתביעה להגדלת מחירי היחידה, או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר 
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה במידה ולא תימסר 

י, משדור וניטור אוכלוסיית לכידה, טיפול וטרינרלו הזמנת שירותי 
לכידה, טיפול וטרינרי, משדור בכלל או היקף הזמנת שירותי  חזירי בר

יהיה קטן או גדול מההיקפים המצוינים  וניטור אוכלוסיית חזירי בר
 בהצעה נספח "יט" למסמכי המכרז.

 
 Best & Finalהליך  .6
 

בו תוגשנה יותר מהצעה אחת בעלת שיעור הנחה גבוה ביותר וזהה,  במקרה .1
תהיה העירייה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לערוך הליך תחרותי 

 (.Best & Finalנוסף )
 

יכול שיהיה על דרך  Best & Final-מובהר, זאת למען הסר ספק כי הליך ה
 של הגרלה בין ההצעות הזהות. 

 
ייה הליך תחרותי נוסף שאיננו הגרלה, תפנה במקרה בו תערוך העיר .2

, באישור ועדת המכרזים, אל כל המציעים אשר נתנו את ההצעה העירייה
 בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר והזהה.

 
לוועדת  במקרה של הליך תחרותי שאיננו הגרלה יהיה על המציעים להגיש

 .המכרזים הצעה נוספת
 

יעשו על פי Best & Final -בהליך ההליך ההגרלה או הליך הגשת ההצעות  .3
כללים, הנחיות ותנאים אותם תקבע העירייה בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי. 
 

בעצם הגשת ההצעה נותנים המציעים הסכמתם להליך התחרותי הנוסף 
 המפורט לעיל.

 פרסום מכרזים נוספים  .7
 
העירייה תהיה רשאית לצאת למכרזי השלמה נוספים ככל שיידרש על ידה  .1

ועל פי הצורך בין למתן השירותים המפורטים במכרז והן לצורך ביצוע 
 שירותים אחרים. 

 
המכרזים הנוספים יכול שיהיו באותם תנאים או בתנאים שונים, לגבי 

 אותם פרקים או לפרקים שונים ובתנאי סף שונים.



 
 ההנדסה מינהל

 הבר חזירי אוכלוסיית לניטור 21/2022מכרז פומבי מס' 
 

- 12 - 
 

 

 
 כללי: .8
 
המציע לקחת בחשבון טיפול בקריאות חירום בהתאם להצעת המחיר ועל  על .1

פי פנית נציג העיריה בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע לרבות שבתות 
 וחגים.

 
על המציע הזוכה לדאוג לכלל האישורים והתיאומים עם הגורמים  .2

 הרגולטוריים )כולל אישור רט"ג( . האישורים כלולים במחירי היחידה.
 
 ההתקשרות תקופת .9
 
וכלה ________ תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הינה לשנה אחת מיום  .1

 .  _______ביום 
 

לעירייה שיקול הדעת הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות החוזית  .2
לתקופה נוספת של שנה או חלק ממנה עד מקסימום שלוש שנים ממועד 

 תחילת החוזה. 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 המציע             

 



 
 ההנדסה מינהל

 הבר חזירי אוכלוסיית לניטור 21/2022מכרז פומבי מס' 
 

- 13 - 
 

 

 א נספח
 

 חוזה מס' _________
 
 

 . 2022שנערך ונחתם בחיפה ביום ______ לחודש_____ שנת 
 

 
 

  בין
  עיריית חיפה

 , חיפה14מרחוב חסן שוקרי 
 ה"(העיריילהלן ")

 מצד אחד     
 

  לבין
 מר/חברה _________________ ת. ז. /ח. פ. _________________ 

 ______________________מרחוב 
 ("הקבלן)להלן "

 מצד שני    
 

והעירייה מעוניינת בקבלת שירותים ללכידה, טיפול וטרינרי, משדור וניטור  הואיל
 ;("העבודהאוכלוסיית חזירי הבר ברחבי העיר חיפה )להלן בקיצור "

 
__ בו הזמינה /2022וביום _________ פרסמה העירייה מכרז פומבי מס'  והואיל

 ;("המכרזקבלת הצעות לביצוע העבודה )להלן "
 

והקבלן, לאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש לעירייה הצעה והמצורפת  והואיל
 ;("ההצעה"  -בזה והמסומנת כנספח "א" )להלן 

 
והקבלן מצהיר, כי הינו בעל האמצעים, היכולת הידע  והכישורים לביצוע  והואיל 

 העבודה;
 

__ המליצה ועדת המכרזים של עיריית חיפה להכריז על וביום _______ והואיל
הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס 

 על הנתונים שבהצעתו, בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי כל התנאים לפיו;
 

וביום ________ אישרה ראש עיריית חיפה את המלצת ועדת המכרזים  והואיל
 הקבלן;להתקשר עם 

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן

 
 
 
 
 
 כללי .1
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 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. 1.1

 
העבודות תבוצענה על ידי הקבלן כקבלן עצמאי, והקבלן מצהיר בזה  1.2

כי ידוע לו שהיחסים הנוצרים עפ"י הסכם זה בין העירייה לבין הקבלן 
סים של עובד ומעביד לצורך כל דבר ועניין, ו/או עובדיו אינם יח

ובהתחשב בכך לא יהיו זכאים הקבלן ו/או עובדיו לאיזה הטבות ו/או 
 תנאים סוציאליים.

 
מנהל פרוייקטים ומעקבים לצורך ביצוע חוזה זה יהיה  נציג העירייה 1.3

כוחו  -או מי שהוסמך על ידו בכתב לשמש כבא בלשכת ראש העיר 
 .("נציג העירייה)להלן  בקיצור "לצורך ביצוע חוזה זה 

 
 
 :התחייבויות הקבלן .2

 
לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיעסקו על ידו על מנת  2.1

לספק את העבודה לפי חוזה זה, אחר האמור בהוראות חוק כלשהו 
החל על המעבידים בגין עובדיהם, וכן את האמור בהוראות 

ם של הארגונים ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאו
הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר 

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יותקנו 
 בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

 
הקבלן יהיה לשלם בגינו ובגין עובדיו את מלוא התשלומים בהם הוא  2.2

ות תשלומים למוסד לביטוח לאומי וכן ינהל חב  על פי כל דין לרב
 חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.

 
לארגן ולבצע לבצע את העבודה במומחיות וביעילות וכן לשאת  2.3

באחריות מלאה שהעבודה תבוצע כמוסכם לפי חוזה זה והמחיר 
המאושר, באופן שוטף ולשביעות רצונו של נציג העירייה כמפורט בצו 

 העבודה.התחלת 
 

הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון  2.4
, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח 1954-הפיקוח על העבודה התש"ד

, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( 1970-חדש( תש"ל
, תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות 1997-התשנ"ז

החוקים והתקנות הנוגעים לעניין  , את כלל1988-עבודה התשמ"ח
 לכידה, טיפול וטרינרי, משדור וניטור אוכלוסיית חזירי בר.

 
לבצע את העבודה תוך שימוש בשיטת עבודה בטוחה, ציוד תקין  2.5

 ומתאים ובלי לגרום להפרעות, סיכונים לקבלן, לעובדיו או לזולת. 
 

להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים או  2.6
קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם 

 ואחראים לעבודתם. 
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בכל מקרה שנציג העירייה יתנגד להחזקת עובד כלשהוא, יהיה חייב 
הקבלן להחליפו בעובד אחר מבלי שהעירייה או נציגה יהיו חייבים 

 בות או המניעים להתנגדות להעסקת אותו עובד.לפרט הסי
 

 כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים הדרושים. 2.7
 

לספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד  2.8
בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק הנהוג, אשר נהוג להשתמש 

זה לרבות נעלי  עבודה, בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החו
ויוודא כי עובדיו, שלוחיו וכל הפועלים מטעמו קיבלו הדרכה 

 מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן.
 

לקיים סדרי עבודה תקינים, סדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות  2.9
 ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, 

 
ה בכל תקופה אם הקבלן, לרבות עובדיו, לא יוכלו לבצע את העבוד 2.10

שהיא מחמת מחלה, שרות מילואים, או כל סיבה אחרת עליו 
להבטיח מתן העבודה האלטרנטיבית לעירייה, כך שבכל מקרה 

תבוצע העבודה באופן שוטף ותקין כמוסכם לפי חוזה זה, המפרט 
 המצורף והמחיר המאושר.

 
תהיה  –אם העבודה לא תבוצע לשביעות רצונו של נציג העירייה  2.11

ה רשאית למסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה לקבלן העיריי
אחר, ולנכות כל נזק כספי או אחר עקב כך, מכספים כל שהם שיגיעו 

 לקבלן לפי חוזה זה, להבטחת ביצועו של חוזה זה.
 
 אישורים והיתרים .3

 
הקבלן מודע כי לצורך ביצוע העבודה יש לקבל  אישור מטעם רשות  3.1

 הטבע והגנים.
 
 ללא היתר עבודההעסקת עובדים  .4
 

הקבלן אחראי ל כל העובדים מטעמו כולל עובדים המועסקים על ידי  4.1
קבלני המשנה בנוגע ליכולתם המקצועית בטיחותם ובטיחות הציבור 

 ושברשותם האישורים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין.
 

מודגש כי חל איסור מוחלט על העסקת עובדים זרים ו/או תושבי  4.2
 ודה תקף בישראל לביצוע העבודות. שטחים ללא אישור עב

 
באחריות הקבלן לוודא כי לא מועסקים על ידו או ע"י קבלני במשנה  4.3

 שמטעמו עובדים כאמור. 
בעצמו ו/או באמצעות קבלני  –התברר לעירייה כי הקבלן העסיק  4.4

עובדים זרים ו/או תושבי שטחים בניגוד לאמור לעיל,  –משנה מטעמו 
חד צדדית ויסודית את החוזה, על כל  יחשב הקבלן כמי שהפר הפרה

המשתמע מכך, ובמקרה זה יבוא החוזה לידי גמר באופן מיידי ובלא 
 צורך בכל התראה לקבלן.
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 פירוט העבודה  .5

 
 לכידה, טיפול וטרינרי, משדור וניטור אוכלוסיית חזירי בר לרבות:

 
לכידה באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי, משדור וניטור של  5.1

ת חזירי בר בעיר חיפה רבתי, בהתאם לחוקי העזר אוכלוסיי
 העירוניים וחוקי המדינה ותקנותיה. 

   
הלכידה תתבצע באמצעות מלכודת כלוב המקובעת לקרקע עם דלת  5.2

 .24/7חד כיוונית. המלכודות ינוטרו באמצעות מצלמה משדרת 
 

ביצוע ניטור אוכלוסיית חזירי הבר במקומות שונים באמצעות  5.3
אוגרות ומשדרות )מעבר לזירת הלכידה(. הפקת דוחות מצלמות שביל 

 ניטור על ידי אקולוג.
 

שנים ברציפות  3הלכידה תתבצע בליווי וטרינר מוסמך בעל ניסיון של  5.4
( בעבודת שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר 2019-2022)

 בפרט.
 

טיפול ומשדור חזיר הבר ושחרור בנקודת הלכידה או במיקום אחר  5.5
 שיקבע בהתאם לצורך.

 
-2019שנים ברציפות ) 3מתן שירות של וטרינר מוסמך בעל ניסיון של  5.6

( בעבודת שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט 2022
 לצורך הרדמת פרטים סוררים.

 
הכל בהתאם ועל פי המפורט במפרט הטכני המצורף נספח "ב" לחוזה ומהווה 

 חלק בלתי נפרד ממנו.
 
 ריות ושיפוי  בנזיקיןאח .6
 

הקבלן אחראי לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שיגרם לעירייה ו/או  6.1
לעובדיה ו/או לכל מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו ו/או לקבלן ו/או 
לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי ו/או בקשר עם ביצוע העבודה 

 כאמור בהסכם זה. 
 
ידי -הקבלן אחראי לכל נזק ו/או אובדן שיגרמו לציוד המובא על 6.2

הקבלן בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודה כאמור בחוזה זה והוא 
 פוטר את העירייה מכל אחריות לרכוש כאמור. 

 
הקבלן פוטר את עירייה ו/או עובדיה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק  6.3

כם זה ו/או על פי דין, פי הס-ו/או הפסד שהם באחריותו של הקבלן על
למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון ומתחייב  שישפה ו/או יפצה 

את עירייה על כל נזק כאמור לעיל וכנגד כל תביעה או דרישה, שתוגש 
נגדה ו/או מי מעובדיה בגין כל נזק כאמור לעיל לרבות הוצאות 
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 משפטיות. עירייה תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו
 להתגונן כנגדה, על חשבונו.

 
הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה עקב  6.4

שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתה המקצועית 
ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן 

תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת 
 זה.החו

 
 ביטוח .7
 

פי כל דין, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על 7.1
הקבלן מתחייב לבטח, על חשבונו, בסכומי ביטוח ובגבולות אחריות 

על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מסכומי הביטוח וגבולות 
 "נספח "גהאחריות המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

טופס האישור על קיום המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "
"(, ולהחזיקם בתוקף במשך כל תקופת הסכם זה וכל עוד ביטוחים

 עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין. 
 
עם חתימת הסכם זה, ימסור הקבלן לעירייה וכתנאי לביצוע העבודה  7.2

ן על ידי את טופס   האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום כדי
מבטחיו המורשים בישראל, שיאושרו על ידי  עירייה. הקבלן ישוב 

וימציא, עם תום תקופת הביטוח, את טופס האישור על קיום 
הביטוחים, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך 

 בקבלת דרישה כלשהי מעירייה. 
 

 ם:בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את התנאים הבאי 7.3
 הקבלן ו/או העירייה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  7.3.1
"העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות תאגידים עירוניים  7.3.2

 ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את העירייה בגין  7.3.3

 ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הקבלן ומי מטעמו.
בידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל ביטוח חבות מע 7.3.4

עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות 
 מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים.

ביטוח חבות המוצר מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או  7.3.5
 בקשר עם השירותים ו/או המוצרים של הקבלן ומי מטעמו.

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר  –מוצר ביטוח חבות ה 7.3.6
 ממועד אספקת המוצרים לעירייה.

חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות, אולם אין בביטול  7.3.7
 החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או  7.3.8
מסיבה מקורית אחת לא יעלה סדרה של מקרי ביטוח הנובעים 

 ₪ . 100,000על סך 
ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי  7.3.9

 מי שגרם לנזק בזדון.
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הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה,  7.3.10
אלא לאחר שתימסר לעירייה הודעה בכתב, ע"י הקבלן ו/או 

יום לפחות לפני מועד  60חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 
 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

כל סעיף בפוליסות הקבלן )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או  7.3.11
מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי הקבלן  כאשר קיים 

ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי 
י", העירייה  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשונ
המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא 

זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לחברת 
הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף 

-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59בנטל החיוב כאמור בסעיף 
. למען הסר ספק, מבטחת הקבלן  מוותרת על טענה של 1981

 כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה. ביטוח 
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי  7.3.12

פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת 
 הביטוח.

ביטוחי הקבלן יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות  7.3.13
 כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.

 
תחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח הקבלן מ 7.4

במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תחודשנה מעת לעת 
פי -לפי הצורך, וכל תקופה נוספת בה הוא עלול להימצא אחראי על

 פי כל דין. -הסכם זה או על
 
הקבלן ישא לבדו בתשלומי דמי הביטוח, ותשלומי ההשתתפות  7.5

 נזק.  העצמית במקרה
 
מובהר, כי הקבלן אחראי בלעדית לנזקים בלתי מבוטחים שהאחריות  7.6

פי הדין, ובכלל -פי ההסכם ו/או על-בגינם היא של הקבלן, וזאת על
זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות. 
 
הקבלן ישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  7.7

כל נזק שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של וכן ישא בלעדית ב
הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה 

 על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן.
 
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או  7.8

זכויות העירייה יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה באופן 
לעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, מלא וב

 כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.
 
הקבלן מתחייב להמציא לעירייה במועד חתימת הסכם זה, אישור  7.9

חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה 
לחוזה ומהווה חלק בלתי  על פי נוסח הנספח, לרבות כל תנאיו המצ"ב

 נפרד ממנו.
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 התמורה ואופן ביצוע התשלומים .8
 

תמורת ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם  8.1
זה, מתחייבת העירייה לשלם לקבלן על פי חשבונות שיוגשו על ידו את 

 התמורה המוסכמת בהתאם להצעה נספח "א" לחוזה. 
 

 .לעיריית חיפה עפ"י ההצעה נספח "א" לחוזההקבלן יגיש חשבון  8.2
 

ימים מתום החודש בו התקבלה החשבונית  45החשבון ישולם בתוך  8.3
 ימים( בעירייה. 45)שוטף+

 
 בתקופה זו הנ"ל לא ישא החשבון כל הפרשי הצמדה או ריבית.

 
הגיש הקבלן לעירייה חשבון שאינו כולל פרט מהותי שיש לכלול  8.3.1

לחוזה או שהגיש את החשבון בלי שקוימו התנאים בו בהתאם 
המהותיים לצורך קבלת התמורה בהתאם לחוזה, יוחזר החשבון 

לקבלן, ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא לעירייה, ובלבד 
 שהעירייה פירטה את הליקויים שנמצאו בחשבון.

 
לעיל, בכל מקרה בו החזירה העירייה  8.3.1. על אף האמור בס.ק 8.3.2

לקבלן את החשבון לאחר תום תקופת הבדיקה, תשלם העירייה 
)עשרה( ימי עסקים  10-את התמורה הקבועה בחשבון לא יאוחר מ

לעיל  8.3מתום המועד האחרון לתשלום החשבון כאמור בסעיף 
לפי העניין ואולם התקופה שממועד החזרת החשבון לקבלן 

עד שהקבלן המציא לעירייה חשבון מתוקן, שבו תוקנו  כאמור
לעיל, לא תבוא  8.3.1הליקויים שפירטה העירייה כאמור בס.ק. 

 במניין הימים לתשלום החשבון כאמור. 
 
 ימים 23 –" תקופת הבדיקה"

 
המחירים כוללים תמורה מלאה עבור שכ"ע, שימוש בכלים וחומרים,  8.4

 הקשורה או הנובעת מחוזה זה.הוצאות נסיעה, וכל הוצאה אחרת 
 

המחירים אינם כוללים מע"מ. כל חשבון ישולם לספק בתוספת מע"מ  8.5
 על פי שיעורו הקבוע בחוק.

 
כל שינוי בהיקף החוזה מחייב את קבלת אישורה של העירייה מראש  8.6

 ובכתב. 
 

למען הסר ספק מובהר כי העירייה לא תשלם לספק כל תשלום בגינו 
 יה מראש ובכתב.לא ניתן אישור העירי

 
 : הצמדה .9
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מחירי החוזה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם  9.1
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן "המדד"( בהתאם לשיעור 

שינוי המדד החל ממדד הבסיס כהגדרתו להלן ועד למדד האחרון 
הידוע במועד ביצוע של כל עדכון )להלן "מדד עדכון"(. מובהר בזאת, 

כי במידה  והמדד האחרון הידוע במועד ביצועו של כל עדכון יהיה 
נמוך ממדד הבסיס לא יבוצע עדכון ומחירי החוזה )הבסיסיים( 

 יושארו ללא שינוי.
 

המדד של החודש הקודם לחודש בו חל המועד  –"מדד הבסיס" 
 האחרון להגשת ההצעות. 

 
רות עדכון מחירי החוזה ייעשה אחת לשנה, החל משנת ההתקש 9.2

כי מחירי החוזה לא יעודכנו השנייה ואילך. למען הסר ספק מובהר 
 .בשנת ההתקשרות הראשונה

 
המחירים שישולמו בפועל יהיו בהתאם למחירים המעודכנים לתקופת  9.3

 ביצוע העבודה.
 

 
 פיצוי לקבלן במקרה של פיגור בתשלומים .10
 

במקרה של פיגור בתשלום המגיע לקבלן מעבר למועדים המחייבים  10.1
לפי תנאי ההסכם, תשלם העירייה הפרשי הצמדה וריבית )כהגדרתם 

בתוספת  –יום ממועד האמור  30בחוק פסקת ריבית והצמדה( ובחלוף 
 )ב( לחוק פסיקת ריבית והצמדה(.5ריבית פיגורים )כמשמעותה בסעיף 

 
הקבלן יגיש לגזבר העירייה חשבון מיוחד לתשלום ריבית על פיגורים  10.2

יום מתאריך התשלום בפועל של  14יוגש תוך  של התשלום. החשבון
ויתבסס על סכום ימי הפיגורים לגבי תום המועדים   התשלום

המחייבים את העירייה לתשלום החשבון. החשבון כאמור לעיל ישולם 
 יום מתאריך קבלתו בגזברות העירייה.  30לקבלן תוך 

 
ריבית מהימים הנ"ל, לא תחול  30על תשלום ריבית הפיגורים בתוך 

 ו/או הצמדה.
 

יום מתאריך  14לא הגיש הקבלן חשבון לתשלום ריבית הפיגורים תוך  10.3
התשלום בפועל כאמור לעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר לחלוטין 

 .וללא תנאי על תביעתו לתשלום ריבית פיגורים לגבי התשלום
 קיזוז ועיכבון .11

                           
כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה, כל  העירייה רשאית לקזז כנגד 11.1

 או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן.   חוב המגיע לה על פי חוזה זה
 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את החוב  11.2
האמור בכל דרך אחרת ומזכויות אחרות של העירייה המוקנות לה 

 בחוזה זה.
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יפה על הסכם זה ומסירת ביצוע תנאי מוקדם לחתימת עיריית ח 11.3
השירותים נשוא ההסכם ספק הינו הסכמתו המפורשת והבלתי ניתנת 
לביטול צמצום או התניה של הקבלן כי בכל מקרה, לרבות אך לא רק 
מחלוקת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד עיריית חיפה, ובכלל 

בהסכם זה, זה דרישה כספית, בכל עניין בין הקשור ובין שאינו קשור 
לא יהיה הקבלן לעכב תחת ידו את העבודות שביצע ו/או בוצעו על ידי 

אחרים ו/או מידע שהגיע לידיו ו/או כספים ו/או נכסים אחרים מכל 
מין ו/או סוג שהגיעו אליו, ו/או לקזזם וכן לא יהיה רשאי לעכב את 
ביצוע העבודות ו/או את המשך ביצוען לרבות באמצעות אחרים וכן 

 קזזם.לא ל
 

רואים את הקבלן כמי שויתר בחתימתו על הסכם זה, על כל זכות  11.4
שהייתה לו, אם וככל שהייתה לו, ו/או תהיה לו, לעתור לערכאות 

ולנקוט בכל הליך, בין זמני ובין קבוע, לצו עשה ו/או אל תעשה, כלפי 
העירייה ו/או צד ג' ו/או מי מטעמם, שתכליתם לעכב, להשהות לשבש 

מן העירייה מלפעול מכוח הסמכויות הנתונות לה בסעיף ו/או למנוע 
זה ו/או לשחרר את הקבלן מן ההתחייבויות שקיבל על עצמו בסעיף 

 זה.
                                   

למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או  11.5
כל שיש לצמצם את זכויותיו הכספיות של הקבלן, אם וכ להגביל ו/או 

ו/או יהיו לו זכויות כאלה, והוא יהיה רשאי להגיש בגינן תביעות 
 כספיות ככל שימצא לנכון.

 
 

 המחאת זכויות  .12
 

הקבלן אינו רשאי להעביר ו/או להמחות לאחר את חובותיו ו/או  12.1
זכויותיו על פי הסכם זה לרבות את זכותו לקבלת כספים אלא אם 

 הסכמת העירייה מראש ובכתב.  קיבל את 
 

למען הסר ספק נאסר על הקבלן להעסיק ספק משנה לביצוע העבודה,  12.2
 כולה או חלקה, אלא אם קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב.

 
בכל מקרה של המחאת זכות ו/או העסקת קבלן משנה ימשיך הקבלן  12.3

לשאת באחריות המלאה כלפי העירייה לביצוע העבודות כנדרש על פי 
 חוזה זה.

ללכידה, טיפול וטרינרי, משדור וניטור אוכלוסיית ת היקף הזמנת עבודו .13
  חזירי בר.

 
ללכידה, טיפול וטרינרי, העירייה אינה מתחייבת להזמין עבודות  13.1

בהיקף כלשהו וכן שומרת לעצמה  משדור וניטור אוכלוסיית חזירי בר
( ו/או להגדיל את היקף 100%–העירייה את הזכות להקטין )אפילו ב 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועפ"י אילוצים  ההזמנות, הכל
 תקציביים הקשורים בביצוע ההזמנות מכוח חוזה זה. 
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ללכידה, טיפול וטרינרי, הגדלה או הקטנה של היקף הזמנת עבודות  13.2
לא תקנה לקבלן עילה לתביעה משדור וניטור אוכלוסיית חזירי בר 

הקבלן מוותר להגדלת מחירי היחידה שהציע, או לכל תביעה אחרת ו
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה במידה ולא 

תימסרנה לו הזמנות בכלל או היקף ההזמנות יהיה קטן או גדול 
 מההיקפים המצויינים בהצעה נספח "א" למסמכי החוזה.

 
 

 הפרת הסכם ותוצאותיה .14
 

, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.2התנאים הקבועים בסעיפים  14.1
 14.4-ו 14.3, 14.2, 14.1, 13, 12, 11.4, 11.3, 11.2, 11.1, 10, 9, 8.6

לחוזה זה, לרבות כל סעיפי המשנה שבהם וכל סעיפי המפרט וכתב 
הכמויות המצורפים הינם תנאים יסודיים היורדים לשורשו של חוזה 

זה ואם הקבלן יפר, לא קיים, או יאחר לקיים תנאי של שהוא 
חשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה, והעירייה מתנאים אלה, י

 14תהיה רשאית לראות חוזה זה כמבוטל לאחר הודעה מוקדמת של 
 יום.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים  14.2

הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את העירייה  בכל 
ה זה ועל פי כל דין, לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוז

 סילוק ידו של הקבלן מאתרי העירייה:
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של  14.2.1
הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או 

יום  30הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
 ממועד ביצועם.

 
בעניינו ו/או על ידו בקשה למתן צו הוגשה כנגד הקבלן ו/או  14.2.2

פירוק זמני או קבוע ו/או כנוס נכסים ו/או הקפאת הליכים 
ו/או הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או פשיטת רגל ו/או 

מינוי נאמן ו/או בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או 
בקשה להכריז על הקבלן כחייב מוגבל באמצעים ו/או ניתן 

ד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל ו/או מונה לו כנגדו צו איחו
ו/או לעסקיו, כולם או חלקם, נאמן והכול בין זמני ובין 

קבוע, והכול בין אם הוגשה הבקשה על ידי צד ג' ובין על ידי 
ימים  7הקבלן עצמו וההליך לא נדחה ו/או לא בוטל בתוך 

 ממועד הגשתו.
 

זמני או מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים  14.2.3
 קבוע או מפרק זמני או קבוע.

 
הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו  14.2.4

בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע 
לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם או שיזם פנה 
 לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם.
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כולו או חלקו, או הסב זכות הקבלן הסב את החוזה,  14.2.5

המוקנית לו על פי החוזה לאחר בלי שקיבל את הסכמת 
 העירייה מראש ובכתב.

 
אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא  14.2.6

גילה לעירייה לפני חתימת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי 
 להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.

 
ייה כי הקבלן הסתלק מביצוע הוכח להנחת דעתה של העיר 14.2.7

 החוזה.
 

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן או אדם אחר  14.2.8
מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי 

 בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
 

 שיפוט  .15
 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לגבי כל דבר ועניין הנובעים  15.1
   מחוזה זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

 
 

 תקופת החוזה .16
 

תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הינה לשנה החל ביום ______  16.1
 וכלה ביום _______. 

 
העירייה תהיה רשאית להאריך את ההסכם עפ"י שיקול דעתה  16.2

הבלעדי לתקופה נוספת של שנה או חלק ממנה עד מקסימום שלוש 
שנים מתחילת החוזה וזאת ע"י חתימתם של שני הצדדים על טופס 

 הארכת הסכם כנהוג בעירייה.
 

 ביטול החוזה על ידי העירייה .17
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם ומוצהר כי העירייה רשאית לבטל  17.1
פסיק את ההתקשרות עם הקבלן  חוזה זה בכל שלב של ביצועו ולה

ימים לפני  30לאחר מתן הודעה מוקדמת במכתב שישלח אל הקבלן  
 התאריך שייקבע לביטול החוזה. 

 
רת חוזה הבאת חוזה זה לידי גמר כאמור לעיל לא תחשב להפ  17.2

כזה יהיה הקבלן זכאי לתמורה רק בגין שירותי השמאות ובמקרה 
 והעבודה אותם ביצע בפועל.

 
היה מושתק ומנוע מלטעון כל טענה שהיא כנגד החלטת הקבלן י 17.3

 העירייה לבטל את החוזה.
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עם הבאתו של חוזה זה לידי גמר, תהא הסיבה אשר תהא, ימסור  17.4
הקבלן או הבאים מכוחו לעירייה את כל המסמכים שיידרשו על ידה, 

והעירייה תהיה רשאית למסור את שירותי השמאות לאחר ולהשתמש 
 ם אלה.לצורך זה במסמכי

 
הקבלן יהיה מנוע מלהפריע או להתערב בכל החלטה של העירייה  17.5

להעברת שירותי הייעוץ לאחר, ויהיה חייב למסור את כל המסמכים 
 שבידו לעירייה או לגורם אחר שימונה על ידה.

 
 כח עליון .18
 

פי -בכל מקרה בו יהיה מי מהצדדים מנוע מלקיים את מחויבויותיו על 18.1
להלן, יהיה אותו צד  19.3עליון כהגדרתו בס.ק.  חוזה זה בשל כח

פטור מביצוע אותה מחויבות אשר לא ניתן לבצעה בשל כח עליון עד 
 להסרת המניעה. 

 
אי קיום ההתחייבות בשל כח עליון כאמור, לא תחשב כהפרה של 

 חוזה זה.
 

להלן לא ישחרר את הצד המנוע  19.3אירוע כח עליון כהגדרתו בס.ק.  18.2
פי החוזה שקדמו להתרחשותו של האירוע -ייבויותיו עלמביצוע התח

 או מביצוע התחייבויות אשר אינן מושפעות מהאירוע.
 

"כח עליון" לעניין חוזה זה משמעו כל מעשה, מחדל או נסיבה, לרבות  18.3
מלחמה, מצב חרום, השבתות, שביתות, אבל לאומי, פגעי טבע, 

הוראות של רשויות  שריפות, מגיפות, חקיקת צווים ו/או פקודות ו/או
המדינה ו/או רשויות מקומיות ו/או כל רשות מוסמכת אחרת, 

פי -המונעים מאותו צד )"הצד המנוע"( מלבצע את התחייבויותיו על
ידי כל צד אחר לחוזה זה -חוזה זה, או למלא אחר כל תנאי הנדרש על

ובלבד שמעשה או מאורע אלה הם מעבר לשליטה סבירה של  –במועד 
ע, אשר לא נגרם עקב מעשה או מחדל של הצד המנוע ואשר הצד המנו

הוא לא היה יכול למנוע באופן סביר את התרחשותו ו/או לא ידע או 
 ו/או לא היה עליו לדעת או לחזותו מראש.  חזה אותו מראש

 
כל צד יודיע בכתב למשנהו ללא דיחוי על התרחשות אירוע הנחזה ככח  18.4

 אותו אירוע.  עליון כמשמעו לעיל, ועל סיומו של
בכל מקרה בו אירוע הכח העליון כמשמעו לעיל נמשך שישה חודשים  18.5

 או יותר, רשאי יהיה כל צד להביא את החוזה לסיומו. 
 

במקרה של אירוע המהווה כח עליון כמשמעו לעיל, ידונו הצדדים על  18.6
האמצעים שיש לנקוט בכדי להקטין ו/או לצמצם השפעת הכוח העליון 

  על ביצוע החוזה.
 

 הודעות .19
 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן באמצעות  19.1
הפקסימיליה ו/או במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת 
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בחוזה, ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ו/או תימסר במשרדו של הצד 
 השני.

 
הודעה שנשלחה באמצעות הפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני  19.2

 לספק תראה כאילו נמסרה בו ביום ובלבד שהגעתה אומתה טלפונית.
 

הודעה שנשלחה בדואר רשום תראה כאילו נמסרה לידיו של הנמען  19.3
 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48כעבור 

 
 

 נספחים .20
 נספח א'; –הצעה  ●
 נספח ב'; –מפרט טכני  ●

 נספח ג'. –אישור קיום ביטוחים  ●
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
 
 

______________________     __________________ 
 ה ע י ר י י ה                                                               ה ס פ ק          
 
 

 אני מאשר חוזה זה מבחינת עובדתית
 

__________________ 
 נציג העירייה        

 
___________________ 

 תאריך          
 
 
 

 
 אני מאשר כי מר ________________

 ת.ז.____________________
הינו מנהל החברה והינו רשאי לחתום 

 בשמה ולחייבה.
 

_________________________ 
 עו"ד/ רואה חשבון של החברה

 
____________________ 

 תאריך        

 
המשפטי של עיריית חיפה כחלק ממסמכי  חוזה זה הוכן נערך על ידי השירות

המכרז. החוזה מאושר לשימוש בנוסחו זה בלי הצורך בחתימת היועץ המשפטי 
 לעירייה.  
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 'ב נספח
 נמחק
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  'ג נספח

 נמחק
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 'ד נספח
 יחיד - נסיון תצהיר

 
 
 

אני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת האמת וכי 

 כדלקמן:
 

ניטור __ /2022אני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס' מס'  .1
  אוכלוסיית חזירי הבר.

 
לפחות(  2019-2022יש לי ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות )בשנים  .2

וניטור באמצעות  בלכידה באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי, משדור
מצלמות שביל של חזירי בר בשטח עירוני בנוי בשיתוף גורמי בטיחות, גורמי 

 הרשות המוניציפלית העירונית ורשות שמורות הטבע והגנים.
 
 אני מצהיר כי : .3

 
אני וטרינר מוסמך בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה ווטרינרית  3.1

-2019ם ברציפות )שני 3בתוקף למועד הגשת ההצעות, בעל ניסיון של 
 ( בעבודת שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט.2022

 
וטרינר  –בין כעובד שכיר ובין כפרילנסר  –לחילופין אני מעסיק  3.2

מוסמך בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה ווטרינרית בתוקף למועד 
 ( בעבודת2019-2022שנים ברציפות ) 3הגשת ההצעות, בעל ניסיון של 

 שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט.
 

 ** יש למחוק את המיותר
 
 .תרופות וטרינריות לצורך מתן השירותים הנדרשיםברשותי  .4
 
 בין בעצמי ובין באמצעות תאגיד אחר. –הגשתי הצעה אחת בלבד  .5
 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

___________________ 

אני הח"מ עו"ד _______  מ.ר. _______ מרח' ________ מאשר כי מר/גב' 
_______ ת.ז. ______ המוכר/ת לי אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום 

על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי כאמור בגוף  2022__, לחודש ______ 
 .  1971-"אלפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל 15התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 

 

 ________________________, עו"ד      
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 'ה נספח
 תאגיד - נסיון תצהיר

 

אני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת 

 כדלקמן:
 

אני מורשה חתימה במציע ואני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי  .1
 .ניטור אוכלוסיית חזירי הבר__ /2022מס' מס' 

 
מנהל התאגיד ו/או לבעל שליטה בתאגיד )בעל שליטה לתאגיד המציע ו/או ל .2

 – ()ג( לפקודת מס הכנסה(1)ט() 3כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 
לפחות( בלכידה  2019-2022נים לפחות )בשנים ניסיון מוכח של שלוש ש

באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי, משדור וניטור באמצעות מצלמות שביל 
של חזירי בר בשטח עירוני בנוי בשיתוף גורמי בטיחות, גורמי הרשות 

 .המוניציפלית העירונית ורשות שמורות הטבע והגנים
 
 אני מצהיר כי: .3

 
שליטה בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח מנהל התאגיד ו/או בעל  3.1

()ג( לפקודת מס הכנסה( הוא וטרינר 1)ט() 3"בעל שליטה" בסעיף 
מוסמך בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה ווטרינרית בתוקף למועד 

( בעבודת 2019-2022שנים ברציפות ) 3הגשת ההצעות, בעל ניסיון של 
 בפרט. שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר

 
וטרינר  –בין כעובד שכיר ובין כפרילנסר  –לחילופין המציע מעסיק  1.1

מוסמך בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה ווטרינרית בתוקף למועד 
( בעבודת 2019-2022שנים ברציפות ) 3הגשת ההצעות, בעל ניסיון של 

 שטח )בתנאי שדה( עם חיות בר בכלל וחזירי בר בפרט.
 

 המיותר** יש למחוק את 
 

 תרופות וטרינריות לצורך ביצוע העבודה.ברשות המציע  .4
 3המציע, בעל שליטה בתאגיד המציע )כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף  .5

()ג( לפקודת מס הכנסה( ו/או מנהל בתאגיד המציע ו/או מורשה 1)ט()
בין בעצמם ובין  –חתימה בתאגיד המציע הגישו הצעה אחת בלבד 

 .באמצעות תאגיד אחר
 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

__ מאשר כי __________  מ.ר. _______ מרח' __________אני הח"מ עו"ד __
____ המוכר/ת לי אישית הצהיר/ה ________ ת.ז. ________מר/גב' ___

על התצהיר הנ"ל לאחר  2022וחתם/מה בנוכחותי היום __, לחודש ______ 
לפקודת הראיות  15וף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף שהוזהר/ה על ידי כאמור בג

 .  1971-]נוסח חדש[ תשל"א

 _____________________, עו"ד      
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 'ו נספח
  המציע פרופיל

 
 יוגש בכתב –תאור המציע      

ללכידה באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי, תאור קצר של המציע בביצוע עבודות  .1
 בר.משדור וניטור אוכלוסיית חזירי 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
ללכידה באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי, מספר שנות פעילותו ביצוע עבודות  .2

  :משדור וניטור אוכלוסיית חזירי בר
 

____________________________________________________________ 
 
שמות הרשויות המקומיות או הגופים הציבוריים איתם התקשר המציע לצורך  .3

ללכידה באמצעות מלכודות,  טיפול וטרינרי, משדור וניטור ביצוע עבודות 
 :2019-2022אוכלוסיית חזירי בר בשנים 

 
 תההתקשרו שנת המוסד/הרשות שם

 עבור (2019-2022)
 בנפרד שנה כל

 לבירור הקשר איש
 שם) פרטים

 (פקס+טלפון+מלא
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 ההנדסה מינהל

 הבר חזירי אוכלוסיית לניטור 21/2022מכרז פומבי מס' 
 

- 31 - 
 

 

 
 חתימת המציע : __________________  תאריך : __________________

 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

. . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . 
, מר/גב' . . . . . . . . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה 
  ל וחתם/מה עליו בפני.כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעי

 
 

 ד"עו ,_____________________
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 'ז נספח

 יחיד - קלון או פשע בעבירת הרשעה אי בעניין תצהיר
 
 

אני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת 

 כדלקמן:
 
לניטור __ /2022אני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  .1

 אוכלוסיית חזירי הבר.
 

 אני מצהיר כי: .2
 

לא הורשעתי בפלילים בעבירה פיסקלית ו/או בעבירה על חוק  2.1
ו/או בעבירה מסוג פשע ו/או  1988-התחרות הכלכלית, תשמ"ח

 בעבירה שיש עימה קלון.
 

ת ו/או בעבירה על חוק התחרות הורשעתי בפלילים בעבירה פיסקלי 2.2
ו/או בעבירה מסוג פשע ו/או בעבירה שיש  1988-הכלכלית, תשמ"ח

)יש לסמן בעיגול את התשובה( ארבע  חלפו טרם/וחלפועימה קלון 
 שנים מיום פסק הדין החלוט ו/או טרם נסתיימה תקופת הקלון. 

 
 ** יש למחוק את הסעיף המיותר

 
 תצהירי אמת.זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .3
 
 

___________________ 
 
 
 

. _______ מרח' ________ מאשר כי מר/גב' אני הח"מ עו"ד _______  מ.ר
_______ ת.ז. ______ המוכר/ת לי אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום 

על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי כאמור בגוף  2022__, לחודש ______ 
 .  1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א 15התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 

 
       
 _____________, עו"ד_      
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 'ח נספח

 תאגיד - קלון או פשע בעבירת הרשעה אי בעניין תצהיר
 

אני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת 

 כדלקמן:
 
אני מורשה חתימה במציע ומגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי  .1

 .לניטור אוכלוסיית חזירי בר__ /2022מס'  
 

 אני מצהיר כי: .2
 

התאגיד ו/או כל אחד מבעלי מניותיו לא הורשעו בפלילים בעבירה  2.1
 1988-פיסקלית ו/או בעבירה על חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח

 בעבירה שיש עימה קלון.ו/או בעבירה מסוג פשע ו/או 
 

התאגיד ו/או כל אחד מבעלי מניותיו הורשעו בפלילים בעבירה  2.2
 1988-פיסקלית ו/או בעבירה על חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח

 טרם/וחלפוו/או בעבירה מסוג פשע ו/או בעבירה שיש עימה קלון 
)יש לסמן בעיגול את התשובה( ארבע שנים מיום פסק הדין  חלפו

 החלוט ו/או טרם נסתיימה תקופת הקלון
 

 ** יש למחוק את הסעיף המיותר
 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
 

___________________ 
 
 

. _______ מרח' ________ מאשר כי מר/גב' אני הח"מ עו"ד _______  מ.ר
_______ ת.ז. ______ המוכר/ת לי אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום 

על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי כאמור בגוף  2022__, לחודש ______ 
 .  1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א 15התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 

 
 

           
 ______________, עו"ד      
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     'ט נספח
  וחותמים חתימה זכויות ואימות אישור

 
 

 אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _____________ מאשר בזאת כדלקמן:
 
 בעלי זכויות החתימה במציע הם .1

 _________ בעל ת.ז. _________; 1.1
 __________ בעל ת.ז. ________. 1.2

 
החתימה/של שני בעלי זכות החתימה ** חתימתו של כל אחד מבעלי זכות  .2

 בצירוף חותמת המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
 

 יש למחוק את המיותר -** 
 

 בעלי זכויות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה.  .3
 
להצעה מצורף העתק מאומת על ידי עו"ד של פרוטוקול דירקטוריון המציע,  .4

 המעיד על זכויות החתימה במציע.
 
 
 
 
 
 
 

_________________    ____________________ 
 עו"ד/רו"ח        תאריך 
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 'י נספח

  יחיד - מידע נכונות תצהיר
 

אני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת 

 כדלקמן:
 
לניטור __ /2022אני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  .1

 .אוכלוסיית חזיר הבר
 
 הריני להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה. .2

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 
 

___________________ 
 
 
 
 
 

 .ז.ת _______ 'גב/מר כי מאשר ________ 'מרח _______ .ר.מ  _______ ד"עו מ"הח אני
 על 2022 ______ לחודש ,__ היום בנוכחותי מה/וחתם ה/הצהיר אישית לי ת/המוכר ______
 לפקודת 15 לסעיף בהתאם ל"הנ התצהיר בגוף כאמור ידי על ה/שהוזהר לאחר ל"הנ התצהיר
   .1971-א"תשל [חדש נוסח] הראיות

 
       
 ד"עו ,_____________      
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 'יא נספח

 תאגיד - מידע נכונות תצהיר
 
 

אני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת 

 כדלקמן:
 
אני מורשה חתימה במציע ואני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  .1

 .סיית חזיר הברלניטור אוכלו__ /2022
 
 הריני להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה. .2

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 
 

___________________ 
 
 
 
 
 

. _______ מרח' ________ מאשר כי מר/גב' אני הח"מ עו"ד _______  מ.ר
_______ ת.ז. ______ המוכר/ת לי אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום 

על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי כאמור בגוף  2022__, לחודש ______ 
 .  1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א 15התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 

 
 

           
 _______________, עו"ד      
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 'יב נספח
תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום, עובדים זרים ואי הרשעה בהתאם להוראות 

 חוק האכיפה תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום ועובדים זרים
 

אני הח"מ, ......................., בעל/ת ת.ז מס'  ....................... לאחר שהוזהרתי כי 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, עלי 

 מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

__ לניטור אוכלוסיית /2022הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס' 
 .חזיר הבר

 
 בתצהיר זה: .1

מי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה בו, ואם המציע הוא  -" בעל זיקה"
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה  -אדם  חבר בני

 בו.

 .1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

את המשבצת  -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן ב .2
 המתאימה(

בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת  חלוט דין-בפסק הורשענו לא ☐
)להלן  1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז (2002ינואר ב 1תשס"ב )

 "( בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.חוק שכר מינימום" -

שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב או יותר  עבירות בשתי הורשענו    ☐
לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך  (2002בינואר  1)

ממועד ההרשעה  במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות
 האחרונה.

את המשבצת  -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן ב .3
 המתאימה(

בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת לוט ח דין-בפסק הורשענו לא ☐
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  (2002בינואר  1תשס"ב )

חוק עובדים " -)להלן  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
 "( בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.זרים

שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב  יותר או עבירות בשתי הורשענו    ☐
לפי חוק עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך  (2002בינואר  1)

ד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה במוע
 האחרונה.
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את המשבצת  -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: )סמן ב .4
 המתאימה(

 ואם, עבירות משתי ביותר, ההתקשרות מועד עד, הורשענו לא ☐
כי במועד ההתקשרות חלפו שלוש  –תי עבירות מש ביותר הורשענו

שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בהתאם להוראות חוק 
חוק )להלן"  2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 .("האכיפה

 עלינו הוטלו לא ההתקשרות למועד שקדמו השנים בשלוש כי    ☐
 .עבירה המהוות הפרות משש יותר בשל כספיים עיצומים

 הנני מצהיר/ה בזאת כי .5
 

לחוק  9אני ו/או התאגיד אותו אני מייצג מקיימים את הוראות סעיף  1.1
 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אינן חלות עליי  9הוראות סעיף  1.2

 ו/או על התאגיד אותו הנני מייצג.
 

עובדים לפחות מתחייב  100אני ו/או התאגיד אותו הנני מייצג המעסיק  1.3
לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה ( להלן: "המנהל") לשם 

 30, וכן אעביר הצהרה זו למנהל בתוך 9בחינת יישום חובותיי לפי סעיף 
 ימים ממועד ההתקשרות כמשמעו בחוק.

 
אני ו/או התאגיד אותו הנני מייצג מצהיר בזאת כי פניתי למנהל כנדרש וכן  1.4

 י מקיים את הוראות המנהל ופועל ליישומן.הננ
 

 ** מחק את המיותר
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

חתימה: 
 __________________ 

 אישור

הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., 
. . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו/ה עו"ד , מר/גב' . . . . . . . . 

כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
______________________ 

 , עו"ד                      
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 ' יג נספח
 והיעדר סוציאליות וזכויות מינימום שכר תשלום בדבר הצהרה
 עבודה בדיני הפרות

 
 

 אני/ו הח"מ ____________ מורשה/י חתימה של המציע ______________ 
 )להלן "המציע"( מצהיר/ים בזאת שהמציע משלם בקביעות לכל עובדיה

 המועסקים על ידה, כדלקמן:
 
 1987-המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"זשכר שאינו נמוך משכר  .1

ותקנותיו וכן דמי חופשה שנתית ופדיון חופשה, תשלום עבור ימי חג, דמי 
הבראה, דמי מחלה, גמול עבור עבודה בשעות נוספות, גמול עבור עבודה ביום 
המנוחה השבועי או בחג, דמי נסיעה, תשלום עבור ימי אבל ועבור כל יום 

ום, הודעה מוקדמת או תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי היעדרות אחר בתשל
 פיטורים וכן כל תשלום או זכות אחרת כלשהם המגיעים ממעביד לעובדיו

 על פי כל דין ו/או הסכם קיבוצי החל לגביהם או שהסכים לשלמם.
 
תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, גמל ו/או  .2

שחל ו/או שיחול על המעבידים בגין עובדיהם, תנאי  כל תשלום אחר או נוסף
עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי וכיוצ"ב, בשיעור שייקבע בחוק ו/או 

 לגבי כל עובד על ידי ארגון העובדים היציג.
 
 

 על החתום:
 
 
 

______________________________ 
 שם ותפקיד  

 
 
 
 

_________________________ 
 תאריך  
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  )1(' יג נספח
 חשבון רואה אישור

 
 תאריך:_______________

 
 לכבוד

 
 עיריית חיפה

 
 הנדון: _______________ ח.פ./ת.ז. ____________ )להלן "המציע"(

 
חוות דעת רו"ח ____________בהתייחס להצהרת המציע מיום 

________ 
 

ת לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע, _____________________ בדקנו א
האמור בהצהרה הנ"ל שהוצגה במכתב מיום ______ בדבר "תשלום שכר מינימום, 

 2022זכויות סוציאליות והיעדר הפרות בדיני עבודה" במסגרת מכרז פומבי ____/
לניטור אוכלוסיית חזירי הבר והמצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם 

 זיהוי בלבד.
 
 

המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו היא באחריות המציע/הנהלת 
 ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל הביקורת שגובש לנושא זה על ידי לשכת רו"ח 

. על פי נוהל הביקורת, נדרש מאתנו לתכנן 1/2/10מיום  ויחידת הביקורת בחשכ"ל
את הביקורת ולבצעה על בסיס הנוהל האמור כדי להשיג מידה סבירה של ביטחון 

 שאין באמור בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.
 

של ראיות התומכות במידע  –כמפורט בנוהל  –הביקורת כוללת בדיקה מדגמית 
 יקורתנו מספקת בסיס סביר לחוות דעתנו.שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שב

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, האמור בהצהרה הנ"ל משקף באופן נאות מכל 
  הבחינות המהותיות את המפורט בה.

 
 

 בכבוד רב,
 

 ________________________ 
 רו"ח       
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 'יד נספח

 ליחיד – מכרז תיאום תצהיר
 

ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ, ______________ , נושא 
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר 

 בזאת כדלקמן:
 
לניטור __ /2022אני אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי  .1

 ומוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  אוכלוסיית חזירי הבר
 

בכוונת המציע להשתמש, במסגרת הצעה זו, בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש  .2
 לפרט את שם קבלן המשנה ופרטי יצירת קשר עימו(:

 
תחום העבודה בו ניתנת  שם קבלן המשנה

 קבלנות המשנה
פרטי יצירת קשר עם קבלן 

 המשנה
 
 

  

 
 

  

 
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם אחר או  .3

תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את 
 2הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לעיל(. 
 
ל אדם אחר או המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כ .4

תאגיד  אשר מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את 
 3הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לעיל(.
 
אדם או  –המציע ו/או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר  .5

 מלהגיש הצעות במכרז זה. –תאגיד 
 

אדם או  –ו מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר המציע ו/א .6
 להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. –תאגיד 

 
אדם או  –המציע ו/או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר  .7

 להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. –תאגיד 
 

א נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ול .8
 אחר במכרז זה. –אדם או תאגיד  –כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי 

 
 
נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את  –המציע היה בחקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 התשובה(. 
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 נא פרט: 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 
 

נכון / לא נכון )יש  –המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .10
 לסמן בעיגול את התשובה(. 

 
 נא פרט: 

 
______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 
נכון / לא נכון )יש לסמן  –נגד המציע הוגש כתב אישום בחשד לתיאום מכרז  .11

 בעיגול את התשובה(. 
 

 נא פרט: 
______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 
רונות בעבירות על חוק ההגבלים המציע לא הורשע בארבע השנים האח .12

נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול  –העסקיים, לרבות עבירות של תיאום מכרזים 
 את התשובה(. 

 
 נא פרט: 

 
______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .13

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .14

 
. _________ מרח' ___________ מאשר כי אני הח"מ עו"ד ____________ מ.ר

מר / גב' ______________ ת.ז. ___________ הצהיר וחתם בנוכחותי היום, 
____ לחודש _____ שנת ________ על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר על ידי 

-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א 15כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 
1971 . 

 , עו"ד ______________________    
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 'טו נספח

 לתאגיד – מכרז תיאום תצהיר

 
אני הח"מ, ______________, נושא ת.ז. __________ העובד בתאגיד 
_________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה 

 כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
 

המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד  אני נושא .1
ומוסמך לחתום על  ניטור אוכלוסיית חזירי הבר__ ל/2022במכרז פומבי 

 תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו 
 

בכוונת התאגיד להשתמש, במסגרת הצעה זו, בקבלני המשנה המפורטים  .2
 להלן )יש לפרט את שם קבלן המשנה ופרטי יצירת קשר עימו(:

 
תחום העבודה בו ניתנת  שם קבלן המשנה

 קבלנות המשנה
פרטי יצירת קשר עם 

 קבלן המשנה
 
 

  

 
 

  

 
המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד  .3

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע פוטנציאלי אחר 
 לעיל(. 2בסעיף  )למעט קבלני המשנה אשר צויינו

 
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם אחר או  .4

תאגיד  אשר מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את 
הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לעיל(. 3
 

אדם  –יסיון להניא מתחרה אחר התאגיד ו/או מי מטעמו לא היה מעורב בנ .5
 מלהגיש הצעות במכרז זה. –או תאגיד 

 
אדם  –התאגיד ו/או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר  .6

 להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. –או תאגיד 
 

אדם  –התאגיד ו/או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר  .7
 להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. –או תאגיד 

 
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין  .8

אחר  –אדם או תאגיד  –ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי 
 במכרז זה.

 
התאגיד, מנהל התאגיד ובעל שליטה בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח  .9

()ג( לפקודת מס הכנסה( היה בחקירה בחשד 1)ט() 3"בעל שליטה" בסעיף 
 נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  –לתיאום מכרז 
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 _______________________________________________נא פרט: 

 
______________________________________________________ 

 
התאגיד, מנהל התאגיד ובעל שליטה בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח  .10

()ג( לפקודת מס הכנסה( לא נמצא כרגע תחת 1)ט() 3"בעל שליטה" בסעיף 
 נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  –חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 
 _______________________________________________נא פרט: 

 
______________________________________________________ 

 
נגד התאגיד, מנהל התאגיד ובעל שליטה בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח  .11

()ג( לפקודת מס הכנסה( הוגש כתב אישום בחשד 1)ט() 3"בעל שליטה" בסעיף 
 )יש לסמן בעיגול את התשובה(. נכון / לא נכון  –לתיאום מכרז 

 
 _______________________________________________נא פרט: 

 
______________________________________________________ 

 
התאגיד, מנהל התאגיד ובעל שליטה בתאגיד )בעל שליטה כהגדרת המונח  .12

ורשע בארבע ()ג( לפקודת מס הכנסה( לא ה1)ט() 3"בעל שליטה" בסעיף 
השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של 

 נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  –תיאומי מכרזים 
 

 _______________________________________________נא פרט: 
 

______________________________________________________ 
 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .13
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .14
__________ ________________ ______________ ______________ 

 חתימת המצהיר  שם המצהיר שם וחותמת התאגיד   תאריך 
 

. _________ מרח' ___________ מאשר כי אני הח"מ עו"ד ____________ מ.ר
מר / גב' ______________ ת.ז. ___________ הצהיר וחתם בנוכחותי היום, 

____ לחודש _____ שנת ________ על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר על ידי 
-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א 15כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 

1971 .       
 , עו"ד______________________
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 'טז נספח
 המועצה לחבר או העירייה לעובד משפחתית קרבה בדבר הצהרה

 

 העירייה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
 
 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן: 122סעיף  .1

 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק 

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 
בן  –אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" 

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות "
 
ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות  של הכללים למניעת 12כלל  .2

 המקומיות קובע כדלקמן:
 

חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  -זה, "חבר מועצה" 

 ()ב( (.5)1-()ב( ו1)1"קרוב" בסעיף -שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו
 

 -לפקודת העיריות קובע כך 174סעיף א  .3
 

"פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -ידי עצמו או על ידי בן

 העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה"
 

אין לך קרבה  בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או
משפחתית, לפי ההגדרות לעיל, עם חבר מועצה כלשהו או עם עובד עירייה, 

 והצהרתך זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 

( 3א'  122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין לרבות מהוראות סעיף 
נבחרי ציבור ( לכללים למניעת ניגוד עניינים של 3)ב( ) 12לפקודת העיריות ומסעיף 

מחבריה ובאישור שר  2/3ברשויות המקומיות לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
 הפנים רשאית להתיר התקשרות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
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 הצהרה
 

אני הח"מ, ______________, נושא ת.ז. __________ העובד בתאגיד 
את האמת וכי אם לא אעשה _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

 כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
 
 קראתי את ההוראות הנ"ל. .1
 
לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  יש/איןבין חברי מועצת עיריית חיפה  .2

 אחות ואף לא סוכן או שותף.
 
לאחד  יש/איןבתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי,  .3

אחוזים  10לה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על מא
בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד 

 אחראי.
 
 לי בן זוג שותף או סוכן העובד בעירייה. יש/אין .4

 
קשר או זיקה לפעילות פוליטית של אחד מחברי המועצה ו/או  לי יש/אין .5

נתתי לגורמים אלו ייעוץ ו/או שירותים בשנתיים  לא/כןראש העירייה ו
 האחרונות.

 
ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה ו/או  .6

 קרבה משפחתית כאמור לעיל או אם מסרתי הצהרה שאינה נכונה.
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והאמור  .7

 ת.בהצהרה זו הינו אמ
 
 

. _________ מרח' ___________ מאשר כי אני הח"מ עו"ד ____________ מ.ר
מר / גב' ______________ ת.ז. ___________ הצהיר וחתם בנוכחותי היום, 

____ לחודש _____ שנת ________ על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר על ידי 
-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א 15כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 

1971 . 
   

 
      ______________________ 
 , עו"ד        
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 'יז נספח
 סודיות לשמירת התחייבות

            
 ___________ -אני הח"מ _________________ ת.ז. __________ המשמש כ

 מטעם __________ מתחייב בזאת כלפי עיריית חיפה כדלהלן:
 

לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת, כל ידיעה, מסמך, רשימה, תכנית, צילום, וכל 
מידע אחר, כולל ממוחשב, שהגיע לידי או לידיעתי, במסגרת עבודתי והפעילות 

 בעיריית חיפה. 
 
 

למען הסר כל ספק, התחייבות זאת תקפה גם לעבודה מהבית או מכל מקום  .1
 אחר.

 

להעביר או לנצל, כל מידע כנ"ל שהגיע שלא להעביר, לגלות, למסור לאחר,  .2
לידי או לידיעתי, בין במישרין ובין בעקיפין, או עקב או בקשר לביצוע 

 עבודתי.
 

( הינו נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת 1האמור לעיל לא יחול על מידע אשר )
( מידע שהגיע אלי 2הכלל שלא עקב מעשה או מחדל שלי או מי מטעמי; )

( מידע שהיה בידי קודם 3הפרת חובת סודיות; )מידי צד ג' שלא עקב 
( מידע אשר פותח על ידי באופן עצמאי ללא 4למסירתו על ידי העירייה; )

( מידע כללי אשר אינו מכיל נתונים 5שימוש במידע סודי כאמור בסעיף זה; )
( מידע שיש חובה לגלותו על פי 6ו/או מידע אשר הועברו על ידי העירייה; )

 רשות מוסמכת.דין או צו של 
 

לנקוט בכל אמצעי הזהירות והאבטחה כלפי חומר כנ"ל, כדי למנוע אפשרות  .3
 שיצא מרשותי ויגיע לידי מי שלא הוסמך לקבלו.

 

ידועה לי הרגישות הרבה של החומר בהיותו בבעלות עיריית חיפה וכן ידועה  .4
 1981 -לי העובדה כי הינו מוגן בנוסף על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 

 .1986 -)להלן: "החוק"( ותקנות הגנת הפרטיות תשמ"ו 
 

הנני מתחייב לשמור ולקיים בקפדנות כל הוראה על פי דין לרבות כל הוראות  .5
 החוק, הצווים והתקנות לפיו.

 ידוע לי כי אין בהצהרתי זו בכדי לגרוע מכל חובה המוטלת עלי על פי כל דין. .6
 

חייבויותי לכם על פי כתב ידוע לי ואני מסכים כי אם לא אקיים את הת .7
התחייבות זה, כולם או מקצתם, אפר את חובת הנאמנות שאני חב כלפיכם 

 וזאת בנוסף להפרת ההוראות הקבועות בחוק והעונשים הקבועים בדין.
  

 
________ _______________ _______________ ________________ 

 חתימה   תפקיד  שם ומשפחה  תאריך 
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 ביטוחים קיום על אישור  'יח נספח
 :האישור הנפקת תאריך  ביטוחים קיום אישור

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

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי המבוטח האישור מבקש

 תאגידים או/ו חיפה עיריית
 בנות חברות או/ו עירוניים
 ל"הנ של ועובדים

 שם
 
 

 ן"נדל☐

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 :אחר☒
 הבר חזירי אוכלוסיית ניטור

 או/ו בכלובים שימוש לרבות
  .נלווים שירותים

 משכיר☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 ______ :אחר☐

 .פ.ח/.ז.ת
____________ 

 .פ.ח/.ז.ת
 

 מען
  חיפה , 14 שוקרי חסן

 מען
 

 כיסויים
 הביטוח סוג

 
 גבולות לפי חלוקה

 ביטוח סכומי או אחריות

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 סכום /האחריות גבול
 ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 צד כלפי אחריות
 שלישי

 ביט 
______ 

  צולבת אחריות 302 ₪  2,000,000  
 שיפוי הרחב 304
 וקבלני קבלנים 307

  משנה
 תחלוף על ויתור 309

 מבקש לטובת
  האישור

 ל"המל תביעות 315
 ראשוניות 328
 מבקש רכוש 329

 יחשב האישור
  ג כצד

 'ג צד – אחר**
 המוצר חבות חריג

 נזקי על יחול לא
 גוף

    

 ביט  מעבידים אחריות
______ 

 תחלוף על ויתור 309 ₪      20,000,000  
  האישור מבקש

 נוסף מבוטח 319
 ויחשב היה

  כמעבידם
 ראשוניות  328

  צולבת אחריות 302 ₪  1,000,000     המוצר חבות
 שיפוי הרחב 304
 תחלוף על ויתור 309

 מבקש לטובת
  האישור

 ראשוניות 328
 12 גילוי תקופת 332

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

 חיים בעלי 010
 ניטור שירותי 083

 * הפוליסה שינוי/ביטול
 בדבר האישור למבקש הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא  ,ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי

 .הביטול או השינוי
 האישור חתימת
 :המבטח

 
 .שלישי צד בביטוח בחריג לביטוח כחלופה המוצר חבות ביטוח להציג ניתן **
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 'יט נספח

  הצעה
 

 :לכבוד
  

 המכרזים  ועדת
 חיפה  -  עיריית

 
אני הח"מ, לאחר שבחנתי בחינה זהירה את כלל מסמכי המכרז, החוזה  .1

ללכידה באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי, משדור וניטור והמפרטים 
 מגיש את הצעתי לביצוע העבודה. אוכלוסיית חזירי בר

 
 הריני לצרף להצעתי את כל האישורים  הנדרשים עפ"י תנאי הסף. .2
 
הריני לצרף להצעתי המלצות בכתב בדבר נסיוני המוכח, לביצוע העבודה  .3

 נשוא המכרז כנדרש בתנאי הסף.
 
 מתחייב לחתום על החוזה מיד לאחר שנקבל הודעה מהעירייה.הנני  .4
 
ימים מהיום האחרון  180ההצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה למשך  .5

המועד המאוחר מבין  –להגשת ההצעות או עד למועד הכרזה על זוכה במכרז 
 השניים.

 
הנני מתחייב להמציא בעת חתימת החוזה את נספח הביטוח החתום ע"י  .6

 ח ללא שינוי, מחיקה או תוספת כלשהן.חברת הביטו
 

 
 המציע: מר / חב' _________ ת.ז. / ח.פ. ___________ . 8

 הכתובת:__________________________________
 טל':___________ ; פקסימיליה: _________________

    נייד:________________
 דואר אלקטרוני: _________________

 
  המציע  ___________________חתימה וחותמת 

             
 ת א ר י ך_____________________
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 מחירון
 

  ליחידה  מכסימלי מחיר יחידה העבודה תיאור סידורי מספר
 מ"מע כולל לא

 באמצעות לכידה 1
 של ותיוג  מלכודות

 וטרינר בליווי יחיד פרט

  פרט לכידת
 ש"ח 1,930

 באמצעות לכידה 2
 והעברה תיוג  מלכודות

 בליווי יחיד פרט של
 וטרינר

  פרט לכידת
 ש"ח 3,920

 ושטח ואדי ניטור 3
 באמצעות אורבני
 10 – שביל מצלמות

 נתונים וניתוח לילות

 10 למשך ואדי ניטור
 לילות

 
 ש"ח 12,400

 באמצעות לכידה 4
   מלכודות

 יחיד פרט ומשדור
 וטרינר בליווי

  פרט וניטור משדור
 ש"ח 2,870

 באמצעות לכידה 5
 פרט ומשדור מלכודת

 וטרינר בליווי יחיד
 וניטור קולר כולל

 חודשים 6 למשך

  פרט וניטור משדור
 ש"ח 13,000

 חודשית אחזקה 6
 זירות מספר ותפעול

 כל .מלכודות של שונות
 , מלכודת תכלול זירה

 ,משיכה אמצעי
 תפעולית אחזקה

 24/7 משדרת ומצלמה

 
 לחודש כולל מחיר

 .במקביל זירות 5 עד
זירה  פירושה 
 מלכודת אחת.

 

 
 לחודש₪   11,700  - מלכודת  1
 לחודש₪  19,900 - מלכודות  2
 ש"ח28,100  - מלכודות 3 

 לחודש
 לחודש₪  36,300  - מלכודות 4 
 לחודש₪  44,500  - מלכודות 5 

 חירום באירוע טיפול 7
 שטח בתוך מורכב

 לחזיר כמענה מיושב
 וטרינר ובליווי סורר

 
 לפרט מחיר

 
 ש"ח 3,900

 באמצעות לכידה 8
 של והרדמה מלכודת

 ידי על סורר פרט
 וטרינר

 
 לפרט מחיר

 
  ש"ח 2,820

תוספת חומרים  9
חיסונים,  -וטרינרים

שני סוגי חיסונים: 
תילוע וכלבת לפרט 
 אחד בהזרקת וטרינר

 
 

מחיר לפרט כולל 
 וטרינר 

 

 ש"ח 500

 
 מתוכנן לא לשינוי שמביאה מורכבות ,הבר חזירי בנושא העירייה לפעילות ביחס אנושית מורכבות קיימת

 העבודה למרחב ציבורית והבנה גמישות לגלות המציע על כן על  .בהן לפגוע ניסיון ואף המלכודות במיקום
 עובד הוא בה
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 :במילים __________% (של בשיעור הנחה היא הצעתי ●
 

 .במחירון הנקובים למחירים (אחוזים____________________ 
 

 

 הערות לטופס הצעת מחירים:
 

 .על המציע למלא את שיעור ההנחה באחוזים המוצע על ידו למחירון .1
 
 . 15%לא יעלה על שיעור ההנחה המוצע  .2

 
עלול  –או לא ימולא שיעור הנחה  15%בכל מקרה בו שיעור ההנחה יעלה על  .3

 – 15%הדבר להביא לפסילת ההצעה או לחילופין יעמוד שיעור ההנחה על 
 הכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של עיריית חיפה.

 
חל איסור מוחלט על מתן תוספת. הצעה בה תינתן תוספת באחוזים למחירון  .4

 המוצע תפסל על הסף.
 

מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין שיעור ההנחה המוצע בספרות לבין  .5
שיעור ההנחה המוצע במילים יחשב לשיעור  –שיעור ההנחה המוצע במילים 

 .ההנחה המוצע
 

 המאושרים התקציבים י"ועפ העירייה לצורכי בהתאם תקבענה בפועל הכמויות .6
 .לרשותה העומדים
 

 .העירייה נציג עם בתיאום יקבעו הפעילויות כל .7
 

 
 
 
 
 
 

-------------------                                   ------------------------- 
                הקבלן וחותמת חתימה                                     תאריך          
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 'כ נספח

  טכני מפרט
 

מלכודות, טיפול ללכידה באמצעות המציע הזוכה מתחייב לבצע עבודות  .1
בשכונות העיר חיפה בהתאם  וטרינרי, משדור וניטור אוכלוסיית חזירי בר

 להנחיות היחידה לתכנון סביבה וקיימות, עיריית חיפה.
 
 
 

 כל פעילות תתואם מראש עם נציג העירייה ועם נציג רט"ג. .2
 
 

 
ללכידה באמצעות מלכודות, טיפול וטרינרי, משדור וניטור אוכלוסיית חזירי  .3

 יבוצע על פי תנאי ההיתר שיינתן ע"י הרשות הטבע והגנים בר
 

 
 המציע הזוכה מתחייב כי ברשותו תרופות וטרינריות לצורך ביצוע העבודה. .4

  

 


