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22/3/2022 
 

עיקור וסירוס  בנושא  10  /2022מכרז מס'  דייר אל אסדהמועצה המקומית 
 דייר אל אסדחתולים ביישוב המועצה המקומית 

  : רקע 
המועצה המקומית דייר אל אסד הציבה לה מטרה לפעול למען צמצום מספר חתולי הרחוב 

, בריאותם ובאופי   ואיכות חייהם של הנותרים, שזו היא דרך ההומאנית  ושליטה בכמותם 
בצורה זו מתאפשר טיפול ובקרה במרבית מאפייני הפגיעה האקולוגית אשר נגרמים   . ביותר

על ידי חתולי החוצות , כך חתולים שעברו עיקור / סירוס חוזרים לרחוב כשהם מחוסנים נגד  
 . התושביםכלבת וכשהם בריאים ואינם מהווים סכנה לציבור 

 
 :תהזמנת הצעו 

לשירותי  ת מוזמנו  - וטרינרים  שירותים  ממרפאות  מחיר  הצעות  לכידה, ( TNR בזאת 
 . של חתולי הרחוב במועצה (ושחרור במקום הלכידה סירוס ניתוח, עיקור /  

ופיתוח הכפר  -   - בהתאם   , העבודות כאמור, תתבצענה על פי דרישות משרד החקלאות 
המפורטים   הספק  לתנאים  מול  ההתקשרות  הסכם  חתימת  ובמעמד  זה  הליך  במסמכי 

 . הזוכה
מיום חתימת הסכם ההתקשרות עם  יום    150  - תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה הינה עד -

  . הספק הזוכה
  . ₪ כולל מע"מ לחתול אחד 220הצעת המשתתף לא תעלה על   -
או סירוס לחתול אחד , דה , הובלה , איסוף ריכוז , עיקור  יכוללת ביצוע הליך לכ  הההצע -

שעות לפני    12התערבות כירורגית ומתן אנטיביוטיקה ארוכת טווח (ככל שנדרש) אשפוז  
אשפוז   אוזן,  סימון  כללית,  הרדמה  עד   12הניתוח,  הניתוח  לאחר  לפחות  שעות 

להתאוששות מלאה מההרדמה הכללית ושחרור במקום הלכידה, כולל תרכיבי כלבת אשר  
ידי הזוכה הזוכה יבצע חיסוני כלבת לחתולים שיילכדו ויבצע בהם פעולות   .יסופקו על 

  . ₪ לחתול לא תידון  220הצעה אשר תהיה גבוהה מסכום של  . הסירוס  / העיקור
המלצות מרשויות מקומיות או גורם אחר עם כמות תושבים    2על ההצעה לכלול לפחות   -

  . דייר אל אסדזהה או גדולה מזו של המועצה המקומית 
  מ.₪ לחתול כולל מע" 220במחיר מקסימלי של  200ה תתייחס לעיקור /סירוס של ההצע -
כל הליך הביצוע והעבודה יהיה בפיקוח ישיר של וטרינר המועצה מתחילת הביצוע ועד   -

  . הסיום
הינה   - ההליך  לכל  המקסימלית  מע"מ  44000העלות  כולל  למחיר     ש"ח  מעל  הצעה  כל 

 . האמור תיפסל

 

  : דרישות סף
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והתנאים   כל הדרישות  על  העונים  רק מציעים  הצעות  ולהגיש  בהליך  רשאים להשתתף 
  : המצטברים כדלקמן

המציע הינו רופא וטרינר בעל רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית בארץ ובעל וותק שלא  .1
 2 . יפחת משנתיים 

עמות  .2  / הינו תאגיד  המציע  רופא  אם  בהסכם  להיות קשור  להעסיק  המציע  על   , ה 
 3 . וטרינר כאמור

להוכחת האמור יצרף המציע העתק רישיון רופא וטרינר , קורות חיים והעתק צילום   .3
ת.ז במקרה של תאגיד / עמותה יש לצרף בנוסף אישור רו"ח לפיו הרופא הווטרינר  

  . מועסק על ידי המציע או קשור עימו בהסכם

ו .4 של  הסכם  במקרה  של  ראשון  עמוד  העתק  בנוף  לצרף  יש   , עצמאי  שהינו  וטרינר 
ההתקשרות (שניתן להשחיר פרטים מסחריים) או הצהרה של הווטרינר כי הוא קשור  

 . בהסכם ונותן שירותים למציע וכי התמודדותו של המציע במכרז זה הובאה לידיעתו

 
   :שיקולים לבחירת ההצעה

דעתה לפנות לגופים איתם עד המציע ולקבל חוות דעת על  המועצה רשאית לפי שיקול   .1
  . המציע 

הביצוע .2 כושר  המקצועי,  הידע  היתר,  בין  בחשבון,  יילקחו  המועצה  טיב   ,בשיקולי 
ניסיונו במתן שירותים קודמים בסדר גודל ומהות דומים   העבודה של המציע לרבות 

,  לרבו , והעדר תביעות או הפסקות עבודה מטעם מזמינים אחרים ת מוסדות ציבור 
 .  רשויות וגופים אחרים

המועצה רשאית לדחות הצעות מציעים , אשר לא סיפקו בעבר את שירותיהם לשביעות   .3
לביצוע   אינם מספיקים  או שכישוריהם   , רצונם של אחרי  לשביעות  או  רצון המזמין 

 . השירותים להנחת זיעתה של המועצה

סבירה .4 נבלתי  בהצעה  להתחשב  לא  רשאית  על   המועצה  המקשה  באופן  שהוגשה  או 
 . בחינתה

  המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  .5

  . המועצה רשאית שלא לקבל כל הצעה , אם לא נמצאה הצעה אחרת ראויה לזכייה .6

המועצה רשאית לדרוש מהמציע פרטים ומסמכים נוספים , לרבות מסמכים שנדרשו   .7
המציע בתנאי סף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת  לצורך הוכחות עמידת 

את   לבצע  מטעמם  המיועדים  ו/או  המציעים  עם  להיפגש  וכן  הצעתם  את  לבחון 
 .  השירותים

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלקה ולבצע את כל השירותים או    .8
בשל   לרבות  לנכון,  שתמצא  אחרת  דרך  בכל  או  בעצמה  גם  מהם,  שיקולים  חלק 

 .תקציביים ו/או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי
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הצעות או יותר זהים ביחס לאותו פרק תבוצע    2היה גובה ההצעה הכספית שקיבלו    .9
 . התמחרות בין מציעים אלו בלבד

 
 

 : חביטו  
על המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים על חשבונו בכל תקופת ההסכם פוליסת ביטוח, 
הביטוחים ייערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת  

 . מוניטין ועותק מהם יימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה 
 

   :תנאים נוספים
  . אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר .1

  .המועצה רשאית לצמצם את היקף ההתקשרות .2
 ש"ח ממחלקת גביה.  500מחיר קנייה  .3

 
 :    תנאי התשלום

  + שוטף  בתנאי  ישולמו  המנהל   45חשבונות  לאישור  ובכפוף  החשבון  המצאת  מיום 
בכל   אך  החיצוני,  המימון  של  התשלום  יידחה   , העבודות  בגין  חיצוני  מימון  ולקבלת 

  . ימים מהיום בו הומצא החשבון למועצה 150מקרה לא יאוחר מ  

בנסיבות אלו, שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא למליץ על כל הצעה מבין אלו   .4
שתוגשנה למכרז ו/או את הזכות לבטל את המכרז ו/או הזכות שלא לחתום על הסכם 
עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת מכרזים כהצעה זוכה ו/או את הזכות להתלות  

  . סכם שייחתם בינה לבין מציע כלשהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים כל ה

 

לפי   .5 הביצוע  ומקום  המרפאה  בדיקת  לאחר  המועצה  וטרינר  באישור  מותנית  ההצעה 
החקלאות לעיל   . דרישות  כמפורט  המחיר  הצעת   , זה  מסמך  המכרז,  מסמכי  כל  את 

תימה וחותמת) כולל  והמסמכים הנלווים הנדרשים יש להגיש חתומים על ידי המציע (ח
"וזאת עד ליום    2022/0דרכי התקשרות במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז זוטא מס'  

ניתן להעביר לווטרינר   . לתיבת המכרזים במשרד במזכירות המועצה שאלות הבהרה 
  haifaassadi@gmail.com  מייל  גרייס מוויס המועצה ד"ר 

 
 

 
 בכבוד רב 

 אחמד דבאח 
 המקומית ראש המועצה 

 דייר אל אסד 


