
 

 8מתוך  1עמוד 
 חתימת המועמד: ______

 

 קול קורא למתן שירותי עיקור וסירוס כלבים

 2020מרץ 

 

"( מקים בזה מאגר של המועצההשירות הוטרינרי של המועצה אזורית מטה יהודה )להלן: "
בחירת תושב ו/או המועצה, לפי מעת לעת, על פי  לצורך עיקור וסירוס כלביםמרפאות וטרינריות 

נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות "בכפוף לתנאי  "(,השירותים)להלן: " הצורך
נוהל תמיכה ברשויות מקומיות להחזקת כלבים משוטטים ו"" 2019כלבים בבעלות לשנת 

)להלן:  לקול הקורא כנספח א'המצ"ב  ,של משרד החקלאות ", 2019ומסירתם לאימוץ לשנת 
 :בהתאם לתנאים המפורטים להלן"(, והכל נוהל התמיכה"

 א. כללי

המועצה זכתה בתמיכה של משרד החקלאות בפרויקט "צמצום התרבות כלבים בבעלות"  .1
. בנוסף זכתה המועצה התמיכהעליהם חל נוהל של תושבי המועצה, ביחס לכלבים 

ומסירתם לאימוץ"  בתמיכה של משרד החקלאות לפרויקט "החזקת כלבים משוטטים
 31.12.2020תקופת התמיכה הינה עד ליום  כלבים(. 400-)יחד מימון לעיקור סירוס של כ

 "(. תקופת התמיכה)להלן: "

, וכן כלבים לא שנתייםמעל כלבים לא מסורסים/מעוקרים שגילם נוהל זה חל על  .2
)אף אם  2012היו רשומים במאגר הרישום ככלבים בבעלות בשנת מסורסים/מעוקרים ש

 גילם קטן משנתיים(.

לתושבי המועצה ולשירות  ,על פי דרישה, למשך תקופת התמיכההשירותים ינתנו  .3
 . מראש ובכתבבכפוף לאישור הוטרינר הרשותי , של המועצה הוטרינרי

המועצה אינה מתחייבת לכמות מסוימת של עיקורים/סירוסים. הבחירה באם לפנות למי  .4
מהמאגר נתונה לתושב על פי בחירתו. המועצה תפנה לוטרינרים לפי סבב, ועל פי שיקול 

 מקצועי של הוטרינר הרשותי. ודעת

המוחזק/ת ברישיון  (,ניתוח –להלן )בעבור ביצוע ניתוח סירוס כלב או ניתוח עיקור כלבה  .5
 2019כחוק או בעבור ביצוע ניתוח כאמור בכלבים אשר הוחזקו ללא רישיון כחוק בשנת 

, והרישיון להחזקתם ורישומם במאגר הרישום הוסדרו בהתאם לחוק בתקופת התמיכה
 .כולל מע"מ₪  400בסך של קבוע תשלום ישולם לנותן השירותים 

  התושב בגין ביצוע העיקור/סירוס.נותן השירותים לא יגבה תשלום כלשהו מ .6

בתיאום ובהסכמה מול שירותים נוספים שינתנו על ידי נותן השירותים הינם על אחריותו   .7
התושב ישירות. המועצה לא תהיה אחראית לכל שירות נוסף שינתן על ידי נותן השירותים 

העיקור/סירוס נותן השירותים לא יתנה את מתן שירותי  מעבר לעיקור/סירוס כאמור.
 במתן שירותים נוספים בתשלום.

נותן השירותים יהיה מחויב לטפל בכל הקשור להליך הכירורגי של הסירוס/העיקור  .8
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, לרבות סיבוכים רפואיים כתוצאה והאחריות המקצועית בכל הקשור למתן השירותים
נותן השירותים יצרף אישור  ., כולל טיפוליםחלה על נותן השירותים מהליך כירורגי זה,

 לקול הקורא. בנספח בדבר קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב 

 –למאגר הארצי לרישום כלבים אודות סטטוס הכלב/ה  דיווחתנאי לקבלת התשלום הינו  .9
 נוהל התמיכה. בכמסורס/מעוקרת וכמוחזק/ת ברישיון כחוק ובכפוף לתנאים שנקבעו 

נותן השירות  על פי הזמנות עבודה חתומות ומאושרות מעת לעת. השירותים למועצה ינתנו .10
 ידרש לפתוח כרטיס ספק בגזברות המועצה.

מתן השירותים,  ביוםידווחו על ידי נותן השירות  ,, הן למועצה והן לתושביםשירותיםה .11
. , ביחס לעיקורים/סירוסים שבוצעו בפועל בחודש החולףבסוף כל חודש בחודשוכן ו

. נותן השירותים ישלח חשבון עסקה באופן מקוון בהתאם להנחיות המועצה הדיווח יעשה

 .אחת לרבעון ביחס לעיקורים/סירוסים שבוצעו בפועל ברבעון החולף 

הינם במימון משרד החקלאות, על כן התמורה תשולם לאחר קבלת מימון השירותים  .12
 .למועצה חשבון העסקהימים מהיום בו הומצא  150-משרד החקלאות ולא יאוחר מ

  .קבלת התשלוםחשבונית מס/קבלה לא יאוחר מיום  נותן השירותים ימציא .13

 

 תנאי סף

 תאגיד או מורשה עוסק הנם אשר ישראל, אזרחי  ,ברשימה להיכלל מועמדותם את להציג רשאים
 המקיימים אחר התנאים שלהלן: בישראל, כדין הרשום

 .1981-רפואה וטרינרית על פי חוק הרופאים הוטרינרים, התשמ"אלעסוק בבתוקף ישראלי רשיון   3.1

 כאמור.  רשיון  העתק  המועמד יצרף  זה  סף  בתנאי   עמידתו  להוכחת

 אות.קלבעלים ו/או בעל זכויות שימוש במרפאה וטרינרית העומדת בתנאי נוהל משרד הח 3.2

 כנספח ג.המצ"ב בנוסח  הצהרהלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המועמד 

, מטעם זה בלבד ולפי המועצהרשאית , במאגרלא קיים המועמד את התנאים הדרושים להיכללותו 
לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

 ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים שבהצעתו.

 

 מסמכים להגשה  4.

 הבאים: המסמכים כלל את להלן המפורט באופן יגיש מועמד כל

 פרופיל המועמד, ניסיונו ופרטים בדבר העומד בראשו. 4.1

 ועמוד. עמוד כל בתחתית חתומים כשהםהקול הקורא  מסמכי כל 4.2

  .הסף בתנאי עמידתו הוכחת לצורך לעיל 3 בסעיף המפורטים המסמכים כל 4.3
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 מורשה. עוסק תעודת העתק 4.4

 .נספח ב'בנוסח העתק אישור קיום ביטוחים  4.5

 אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את 4.6
 התשל"ז והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, החשבונות פנקסי
 הכנסותיו על השומה וכי הוא נוהג לדווח לפקיד או שהוא פטור מלנהלם (,חוק מע"מ -להלן ) 1976

 מע"מ. חוק לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח

 

לא צירף המועמד לבקשתו להיכלל באיזה ברשימה איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית 
, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לכלול את המועמד המועצה

ברשימה; או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים 
מפגמים שאינם מהותיים,  להתעלם המועצהשבבקשתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 ההגשה אופן 5.

 את הבקשה להיכלל במאגר, על כלל המסמכים הנדרשים לעיל, יש להגיש בסריקה בקובץ 5.1
PDF . 

 vet@m-yehuda.org.il  את הקבצים יש להגיש באופן אלקטרוני לדוא"ל: 5.2

במועד זה או בסמוך אליו תתקבלנה  .15.4.2020 המועד האחרון להגשת מועמדות נקבע ליום 5.3

הסף המפורטים  ביחס לנכללים ברשימה. ככלל, מועמדים העומדים בתנאי המועצההחלטות 
 לעיל, יאושרו להיכלל ברשימה.

 

 השימוש ברשימת המציעים 6.

 או הכללת על . ההחלטההמועצההשימוש ברשימה ייעשה בהתאם להוראות כל דין, וצרכי  6.1
 .המועצה של הבלעדית בסמכותה הינה ברשימה מועמד הכללת אי

 הסכם על לחתימה ו/או עבודה הזמנות אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת 6.2
 ידו. על שירותים להענקת

לקבלת הצעות גם למועמדים שונים אשר אינם נכללים ברשימה ו/או המועצה רשאית לפנות  .6.5
 שימוש לעשות הציבור, לטובת זה אין ו/או נכון זה אין ו/או טעם איןלקבוע כי לעניין פלוני 

 מהרשימה. שלא הצעות לקבלת ולפנות ברשימה

 תוכל לנפות מהרשימה: המועצה 6.9

 אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון מועמד; 

 פירוק הליכי ו/או הליכים בהקפאת ו/או רגל פשיטת בהליכי המצוי מועמד; 
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 של המלא הרצונ לשביעות אותה ביצע לא והוא עבודה לו שנמסרה מועמד 
 ;ו/או לא בטווח זמן סביר המועצה

 נדרש/אישור ביטוחים כבתעודה/רישיון עוד מחזיק אינו אשר מועמד; 

 המועצה קביעת לפי עניינים בניגוד מצוי שהוא שנמצא מועמד. 

ישלחו בדוא"ל  המועצה לעניין קול קורא זההודעות מסודרות למועמדים בדבר החלטות  6.12
 כאמור. למועמדים

 

 שונות 7

מובהר בזה כי על מועמד להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים  7.1
 , וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים.למועצה /או לתושביהשייתן 

 .המועצה הנחיות לפי ולפעול עניינים לניגוד חשש כל עלוטרינר הרשותי ל מיד להודיע המועמד על

נותן  .המועצה של האינטרנט באתר במלואה תפורסם םנותן השירותי של פרטיו עם הרשימה 7.2
 במקרה לרבות האמור, הפרסום עקב לו שיגרם פגיעה/נזק לגבי טענה כל על בזאת מוותר השירותים

 חלקי/שגוי. יהיה הפרסום בו

 

 

_______________ 

 השירות הוטרינרימנהל 

 מועצה אזורית מטה יהודה
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נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים בבעלות  -נספח א'
 2012לשנת 

 

https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Docu
ments/tuta_ikur_klavim_baalut_2019.pdf 

https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Documents/tu

ta_isuf_klavim_imutz_2019.pdf 

  

https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Documents/tuta_ikur_klavim_baalut_2019.pdf
https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Documents/tuta_ikur_klavim_baalut_2019.pdf
https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Documents/tuta_isuf_klavim_imutz_2019.pdf
https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Documents/tuta_isuf_klavim_imutz_2019.pdf
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 אישור קיום ביטוחים –נספח ב' 

 מצורף במסמך נפרד
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 חתימת המועמד: ______

 

 הצהרהפרטי מועמד ו -נספח ג'

 

להיכלל המעוניין  ח.פ./ע.מ. ________________, ת.ז./, ___________________________אני הח"מ 

, מצהיר למתן שירותי עיקור/סירוס כלבים במאגר המרפאות הוטרינריות של המועצה האזורית מטה יהודה

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 וב ________.בבעלותי/ הינני בעל זכויות שימוש במרפאה וטרינרית ברח' _________ביש .1

 __________________________  :שם המרפאה .2

 ______________________________________________. שעות פעילות המרפאה : .3

 טלפון במרפאה לשעת חירום בו ניתן יהיה לקבל עזרה בעת הצורך: ______________________. .4

 ________________________שם הרופא הוטרינר ומספר הרשיון:  .5

 טלפון סלולרי של הרופא הוטרינר: ______________________. .6

 הנני מצהיר כי מבנה המרפאה והציוד בו במצב תקין. .7

 משרד החקלאות לרבות: להוראותברשותי הציוד הנדרש בהתאם  .8

 כיור וברז עם מים חמים/קרים. .8.1

 שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי. .8.2

גובה מתכוונן )במידה וחדר הבדיקה והניתוח משולבים, מספיק שולחן  שולחן ניתוחים בעל .8.3

 אחד(.

 חום ופנס או מנורת בדיקה.-עזרי בדיקה כגון סטטוסקופ, מד .8.4

 משקל . .8.5

 ציוד ואביזרים לדיגום דם. .8.6

 מכונת גילוח חשמלית. .8.7

 מקרר. .8.8

 מנורת ניתוח ותאורת חירום. .8.9

 מקרה של אפנאה.מקור חמצן ואמצעים להזרמת חמצן לבעל החיים ולהנשמה ב .8.10

 ציוד להרדמת בעלי חיים. .8.11

 ציוד ניטור בזמן הרדמה והתאוששות. .8.12

 כל המכשור הכירורגי הייעודי לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס. .8.13

 אוטוקלב. .8.14

 אמצעים לחימום בעל החיים בעת הניתוח. .8.15

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .9

אאפשר לוטרינר , דוע לי כי היכללותי במאגר המרפאות הוטרינריות טעון אישור הוטרינר הרשותיי .10

הנני מוותר על כל טענה במידה שיקבע על ידי הוטרינר הרשותי לערוך ביקורות במרפאה מעת לעת. 

  הרשותי כי המרפאה שברשותי אינה עומדת בדרישות משרד החקלאות לצורך מתן השירותים.

 .על אחריותי בלבד והינ מתן השירותים למועצה ולתושבים מתחייב כיאני  .11
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ו/או  מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לי המועצהאני פוטר בזאת את  .12

. אני מתחייב כי אשפה ואפצה מתן השירותים, ככל שייגרם כתוצאה ו/או בקשר עם לתושב ו/או לכלב

בגין כל תשלום בו תישא עקב תביעה ו/או דרישה בשל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר  המועצהאת 

 .מתן השירותיםכתוצאה ו/או בקשר עם ו/או לתושב ו/או לכלב  ייגרם לי 

. אני של המועצההאחריות התחייבויותיו לעיל, לרבות סעיפי ויתור אני מאשר שקראתי והבנתי את  .13

 .הצהרתי זומאשר בזה את הסכמתי על 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 שם המציע: _____________________ חתימת המציע: _______________

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב' _________ נושא 

א יעשה כן יהיה צפוי לעונשים ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם ל

 הקבועים בחוק, חתם בפני על הצהרה זו.

_____________ 

 דין –עורך 

 


