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 חתימת וחותמת:_________________
 

 

 כללי

 הזמנה להציע הצעות – פרק א'

 הנהלת חשבונות. "( מזמינה בזאת הצעות למיקור חוץ של שרותי העירייהעיריית טייבה  )להלן: "

 ם חלק בלתי נפרד ממנו.מהווי ("מסמכי המכרז"כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: 

 "החוזה"תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות המצורף בפרק ה' למכרז )להלן: 

 ( והנספחים להם. יובהר כי, הסכם ההתקשרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז."הסכם ההתקשרות"ו/או 

 ז נועדו אך ורק למען הנוחיות, ואין להם כל נפקות בפרשנות מסמכי המכרז.כותרות הסעיפים ו/או הפרקים במסמכי המכר

רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה  העירייהאם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה 

נה ו/או תביעה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא כל טע

. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי העירייההנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי 

המכרז השונים, ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות 

 .העירייה

. רוכש מסמכי המכרז אינו  רשאי להעתיקם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת ירייההעכל מסמכי המכרז הם רכוש 

 מלבד הגשת הצעה

 במכרז רשאים להשתתף  מציעים  אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ה' בין השעות -בימים א' את מסמכי המכרז ותנאיו )להלן: "מסמכי המכרז"( ניתן לרכוש במשרדי העירייה, במחלקת רכש, 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. שקלים חדשים  1,000 –, וזאת בתמורה לסך של 15:00עד  08:30

 

 מיום חתימת ההסכם, עם אופציה לעוד שנתיים נוספות.החל לשנה הינה תקופת ההתקשרות בגין מכרז זה 

 

בלבד שתישא את הכותרת "מכרז את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במח' גזברות העירייה במעטפה סגורה 

הצעה שתגיע למשרדי העירייה לאחר  במסירה ידנית. 14:00ועד השעה   22.06.2022ליום וזאת עד  07/2022פומבי מס' 

 השעה והתאריך הנקובים לעיל לא תתקבל על ידי העירייה.

 

והודעה על כך תימסר עות במכרז העירייה תהיה רשאית לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את המועד האחרון להגשת ההצ

 לרוכשי המכרז ולמציעים.

 

על המציע )להלן: "המציע" או "נותן השירותים"( לעיין בחומר המצורף במכרז זה, להכיר את דרישות העירייה בטרם 

 הגשת הצעתו.

 העירייהאו באתר האינטרנט של  בשעות הפעילות העירייהניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי 

 . www.taibeh.muni.il . שכתובתו
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 חתימת וחותמת:_________________
 

העירייה מבהירה בזאת, כי תהיה רשאית, לאחר קבלת ההצעות, להקטין ו/או להרחיב את היקף מתן השירותים, לפני 

יום והכל בהתאם לשיקול  30העבודה, במתן התראה של  החתימה על החוזה או לאחר חתימת החוזה, וכמו כן להפסיק את

דעתה והחלטתה הבלעדית של העירייה, ללא מתן שום הסברים או נימוקים, ומבלי שתהיה למציע זכות תביעה כלשהי 

 כנגד העירייה בגין כך.

הסברים או  כמו כן רשאית העירייה לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש, וזאת עפ"י שיקול דעתה ללא מתן שום 

 נימוקים, ומבלי שתהיה למציע זכות תביעה כלשהי  כנגד העירייה בגין כך.

 – הבהרות

רשאית להוציא אל הפועל רק  העירייהמתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא וכמו כן  העירייהאין 

 חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ם לכל הדרישות המצטברות המפורטות במסמכי המכרז. מציע שלא ימלא אחר רשאים להשתתף במכרז מציעים העוני

 תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בוועדת המכרזים. 

 הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים כאחד .

העירייה תמנה וועדה מקצועית אשר תורכב לצורך בחינת ההצעות ומתן ניקוד בהתאם לנקבע ב "בחירת ההצעה הזוכה", 

 ל העירייה, היועץ המשפטי לעירייה ו/או מי מטעמם. גזבר העירייה, מנכ" -מ

 

י המציע, המיועדים לשמש בתפקידים האמורים, ולצרף קורות "לצרף למכרז את פרטיהם של העובדים המועסקים עש י 

המקצועית תראיין את אותם עובדים הוועדה חיים, העתקי תעודות השכלה, רישיונות ומסמכים רלוונטיים נוספים. 

 ועדים לשמש בתפקידים האמורים.המי

 

 

 

 מסארוה מנסורעו"ד שועאע                   

 ראש עיריית טייבה 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 פרק ב'

 הוראות ותנאי המכרז

 

בזאת הצעות למיקור חוץ של שרותי הנהלת חשבונות עבור העירייה )להלן: ( מזמינה העירייה"עיריית טייבה )להלן: "

 "(, כפי שיפורט להלן.השירותים"

 מצב קיים –קע ר

הגדלת שמדובר בך כ העירייה מעסיקה כיום שני עובדים אשר עבודתם דומה למוגדרים במכרז זה שהם עובדי העירייה. .1

 שירותי הנהלת החשבונות בעירייה תוך חלוקת תפקידים ברורה.

הר כי, החברה שתוכרז כזוכה במכרז זה העירייה משתמשת בתוכנת החברה לאוטומציה לנושא הנהלת חשבונות. מוב .2

תידרש לעבוד עם כל מערכת מידע ממוחשבת עליה תחליט העירייה, לרבות במקרה של החלפת מערכת מידע הכל כפי 

 שתורה העירייה מעת לעת. 

כך שמטרתה של התכנית, בין היתר, להביא את הרשות לאיזון  2023-ו 2022ה לשנים מצויה בתכנית הבראהעירייה  .3

 ל לצמצום הגרעון המצטבר והסדרת חובות עבר.ואילך ולפעו 2023התקציב השוטף החל משנת 

 מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים.לעירייה  .4

 מלש"ח  200  -:  כ2021היקף התקציב השנתי הרגיל )שוטף( של  העירייה לשנת  .5

 מלש"ח 100 -בסכום של  כ – 2021נת ותבר"ים ) תקציב בלתי רגיל ( לש

 היקף כ"א נדרש :

מכרז זה מתייחס לאספקת שרותי הנהלת חשבונות , והכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. לצורך אספקת  .6

 שירותים אלה על הזוכה במכרז להעמיד לטובת העירייה:

   את  עירייהלעל במסגרת ההצעה במכרז יש להציג מועמד/ת מטעם המציע אשר יספק בפו - ח"רו -ראש צוות

   - ן וכמפורט במפרט הטכני, אשר יעמוד/תעמוד בדרישות הבאותלהשירותים לה

. רו"ח זה יעבוד עירייהבשיוצב  שר יפקח, ידריך וינחה את הצוות הנהלת חשבונותא -ו"ח /ראש צוות ר

פגישות הן ל עירייההסיוע ותמיכה במשרדי לצורך , מלאים ימי עבודהל בשבוע עמייםפויגיע במשרדי המציע 

רו"ח כאמור יעמוד/ת בדרישות . עירייההוראש העירייה  גזברלרבות  עירייההעם צוות עובדיו והן עם מנהלי 

( לרשויות לא בביקורת ולא חשב מלווהרואה החשבון מומחה במתן שירותים חשבונאים )  -כשירות הבאות 

בשירותים  שנים ברשויות מקומיות 3 שנים לפחות בראיית חשבון שמתוכן לפחות5 מקומיות בעל ניסיון של 

או כל הרכב וישיבה אחרת על  עירייההנשוא מכרז זה. רו"ח ישתתף בישיבות הנהלה / ועדת כספים, מליאת 

 . וללא כל עלות נוספת, כחלק בלתי נפרד מהשירותים עירייההו/או ראש  זבר העירייהגפי הזמנת 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 פיננסי ] כלכלה /  ומעלה, או בעל תואר ראשון בתחום 3 בעל תעודת מנהל חשבונות סוג- מנהל חשבונות

לעבודה במשרדי מלאה משרה שנים לפחות ניסיון ברשויות מקומיות  3על בחשבונאות / מנהל עסקים[ 

העבודה ושעות העבודה יתואמו ימי , ומעבר לכך בעת הצורך. בעירייההעירייה בכל שעות העבודה המקובלות 

 על הגזבר ו/או מי מטעמו ובהתאם לצרכי העירייה.

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

 , במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:במצטבררשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים  .7

על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד נו שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין או עוסק מורשה. המציע הי .7.1

 או שותפות.

טרם הגשת מועמדותו למכרז, בתחום ראיית חשבון ו/או הנהלת  שנים לפחות 5המציע בעל ניסיון של  .7.2

רונות ממועד השנים האח 5חשבונות, וברשותו עסק פעיל המספק השירותים נשוא המכרז לפחות במהלך 

 פרסום מכרז זה.

רשויות מקומיות במדינת ישראל נכון  3–המציע מספק שירותי ראיית חשבון ו/או הנהלת חשבונות לפחות ל  .7.3

 למועד פרסום מכרז זה. 

על המציע למלא את הפרטים בדבר כל הרשויות המקומיות להן מספק שירותי ראיית חשבון, והנהלת 

 חשבונות. 

אישור על ניהול ספרים עפ"י פקודת מס הכנסה. יש לצרף אישור בתוקף של פקיד  על המציע להיות בעל .7.4

השומה או לחילופין מרו"ח של המציע. כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

 .1976-כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

בכל אחת משלוש השנים האחרונות ₪( )שלושה מיליון ₪ מיליון  3המציע הינו מעל מחזור העסקים השנתי של  .7.5

 .2020 -ו 2019, 2018 –

 על המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז .

המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים  ציבוריים, אכיפת  .7.6

. להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף אישור על ניהול 1976-ם חובות מס התשל"וניהול חשבונות ותשלו

 ספרים ואישור על שיעור ניכוי מס במקור וכן תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.

 יש לצרף קבלה .  –המציע ו/או מי מטעמו  רכש את מסמכי המכרז  .7.7

רואי חשבון בעלי רישיון רו"ח ושכל  2 המציע מעסיק באופן קבוע ובהעסקה ישירה )לא קבלני משנה( לפחות .7.8

על המציע שנים בעבודה עם רשויות מקומיות.  3שנים מתוכן לפחות  5אחד מהם בעל וותק שלא יפחת מ 

למסמכי  2לפרט את שמות רואי החשבון ושנות הוותק שלהם בטבלה המפורטת בנספח י' לפרק מספר 

המועסקים אצל המציע ולצרפה למכרז   וכן לצרף להוכחת התנאי האמור, יש לפרט ברשימת רו"ח המכרז. 

מובהר בזאת כי אין חובה שרו"ח  מהם.  חשבון של כל אחד-קורות חיים, המלצות והעתק רישיון רואה

  הנכללים ברשימה לפי סעיף זה יהיו הגורמים שיבצעו בפועל את השירותים מטעם הזוכה. 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

  –להוכחת האמור יצרף המציע להצעה 

המהווה תנאי סף  4סעיף בהעומדים בדרישות הכשירות שנקבעו  –  ומנהל החשבונות קו"ח של רו"ח 

 להשתתפות במכרז. 

אישור רו"ח /עו"ד מטעם המציע כי העובדים כאמור מועסקים כעובדים של המציע תוך ציון היקף  

 העסקה. 

 מכרז.לנספח  ידי עורך דין, -המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוגע לשכר מינימום ועובדים זרים, המאושר על .7.9

על המציע ו/או לחבר מועצה.  העירייההמציע , מנהליו ושותפיו נעדרים יחסי קירבה מדרגה ראשונה לעובד  .7.10

 לצרף הצהרה כמוגדר במסמכי המכרז המעידה על כך.

 לפני מע"מ. ₪  27,000לא תעלה על העלות החודשית הכוללת של הצעת  המציע בפרק ד' בהצעת המחיר  .7.11

 ערבות בנקאית בהתאם למוגדר במסמכי המכרז. המציע צרף למסמכי המכרז  .7.12

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר 

תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית  העירייהמגישה את ההצעה. 

 אחרת.

 

 עהמסמכים ואישורים הנדרשים לצרף להצ

 על המציע לצרף למסמכי המכרז, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז, את המסמכים הבאים:  .8

מסמכים ואישורים הנדרשים להוכחת העמידה בתנאי הסף להשתתפות במכרז. כל האישורים והמסמכים  .8.1

ירייה אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. הע

 תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

 יאושר המסמך כנדרש. –כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים. נדרש אישור עו"ד/ רו"ח למסמך כלשהו  .8.2

 של המציע. מורשי החתימה הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידי .8.3

 לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף את המסמכים הבאים:אם המציע הוא תאגיד )ובתנאי שהדין מאפשר  .8.4

 העתק תעודת ההתאגדות. .8.4.1

אישור עו"ד התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה  .8.4.2

כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, וכי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם 

חייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים התאגיד ול

 נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד.

 שמות מנהלי התאגיד ושמות בעלי המניות.  .8.4.3

לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימת וחותמת:_________________
 

אישור עו"ד לשמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם  – אישור מורשי חתימה .8.4.4

 מחייבת את התאגיד.

 ו הרשום של התאגיד.כתובת משרד .8.4.5

אם המציע הינו שותפות )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף את המסמכים הבאים:  .8.5

תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות,  אישור עו"ד/רו"ח השותפות בדבר זכויות 

 ההצעה וההשתתפות במכרז.החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת 

 אם המציע הוא עוסק מורשה עליו לצרף תעודת עוסק מורשה מרשות המס הרלוונטית.  .8.6

 אישורים בדבר ניסיון המציע והיקף עבודתו ברשויות מקומיות . .8.7

 ( בדבר רכישת מסמכי המכרז.  קבלהאישור ) .8.8

 תצורף לה ערבות בנקאית . הצעה שלאבמסמכי המכרזערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז , כמפורט  .8.9

 העירייה לפסול את ההצעה כלל.תהא רשאית 

 פרופיל המשרד המציע .  .8.10

רותי ראיית ירוט רו"ח העובדים אצל המציע לרבות קורות החיים שלהם ולאיזה רשויות מקומיות סיפקו שיפ .8.11

 חשבון.

ם על ידי המציע כאשר הם חתומי העירייהשאלות ההבהרה שנשאלו על ידי כל המשתתפים במכרז ותשובת  .8.12

 בכל עמוד ועמוד.

 אישור עו"ד של המציע בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו. .8.13

 העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זרים בנוסח  .8.14

 ידי המשתתף ומאומת כדין בידי עו"ד.-המצורף למסמכי המכרז, חתום על   

שר כי המציע משלם לעובדיו לא פחות משכר מינימום ומעביר את כל תצהיר חתום, מאומת ע"י עו"ד, המא .8.15

 התשלומים הסוציאליים כנדרש בחוק, וכן מקפיד על חוק שעות עבודה ומנוחה.

 ו/או לחבר מליאת המועצה בנוסח המצורף  העירייההצהרה על היעדר קרבה לעובד  .8.16

 . למסמכי המכרז   

 שהוא חתום בכל דף ודף, על ידי המציע.כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז, כ .8.17

 הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י ועדת מכרזים.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד  העירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

מכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או כל מסמך מהמצעים לאחר הגשת ההצעות ל

אחר )למעט ערבות(  לרבות מסמכים שנדרשו לצורך הוכחת דרישות הסף  לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי 

 מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל.

לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 רכישת מסמכי המכרז

  י העירייה בתיאום מראש ובאתר העירייה. במשרד ניתן לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתם .9

אשר לא יוחזרו לידיו בכל מקרה, לרבות אם החליטה ₪ ,  1,000 לעירייהתמורת רכישת מסמכי המכרז ישלם הרוכש   .10

 לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  העיריה

 

 

 הגשת ההצעה

ציע למלא במסמכי המכרז או "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המ .11

 לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.

 המציע חייב להגיש הצעה מלאה ושלמה הכוללת את כל השירותים המאופיינים במסמכי מכרז זה . .12

 

 מועד הגשת ההצעות .13

עד  2022/7"מכרז פומבי מס' על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד במעטפה  סגורה, נושאת ציון  .13.1

המועד האחרון להגשת הצעות  -להלן   14:00שעה  22/06/2022אחרון להגשת מסמכי המכרז למועד ה

 (, לתיבת המכרזים אשר ליד גזברות העירייה. למכרז

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. .13.2

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. .13.3

לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות  שומרת לעצמה את הזכות, העירייה .13.4

 דעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז. למכרז לתקופות נוספות, בהו

מזכירת יחידת במועד הגשת ההצעה, ירשם שמו, מספר הטלפון, מייל ופרטים נוספים של המציע, על ידי  .13.5

 הרכש בעירייה.

 אופן מילוי ההצעה .14

  במסמכי המכרז. הנדרשים  כל הפרטים על המציע למלא את .14.1

הרישום ייעשה בעט שאיננו בצבע שחור או אדום, בכתב יד ברור והמציע ירשום את התמורה המבוקשת על  .14.2

 ידו. 

על המציע למספר כל עמוד בהצעתו. סדר מסמכי ההגשה יהיה בהתאם לסדר המסמכים כפי שהוא רשום  .14.3

 במסמכי המכרז. 

לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימת וחותמת:_________________
 

סים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך הצעת המחיר כוללת את כל המ .14.4

 מוסף.  

 שינויים במסמכי המכרז .15

אין לעשות כל שינוי ו/או תיקון במסמכי המכרז כמו כן אין להוסיף הערות או לשנות תנאי מתנאי המכרז.  .15.1

 זכאית במקרה של שינוי / תיקון ו/או תוספת כזאת לפסול את ההצעה. העירייה

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות המכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים ו/או  רייההעי .15.2

תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם 

 של כל המשתתפים. 

 .ידם-לצרפם כשהם חתומים על התשובות/ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים .15.3

 אופן הגשת ההצעה .16

בחוברת נייר כרוכה,  המקורעותקים )מקור והעתק(,  בשניעל המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה ומצורפיה  .16.1

 ממוספרת וחתומה כדין. 

יא : בתוך מעטפה ) ניתן גם לכרוך (, בלא שיצוין עליה כל סימן זיהוי מלבד שם המכרז ומספרו, והההעתקאת 

 . בעירייהתוכנס לתיבת המכרזים 

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז,  .16.2

לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות והפרוטוקולים אשר יישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד 

לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך בחוברת המכרז יהיה חתום בשוליו על ידי המציע. 

עילה לטעון מצידו כי לא ידע או לא הכיר חלק מהשאלות או התשובות בגין כך, ולא תישמע ממנו כל טענה 

 במכרז. העירייהכאמור, ויראו אותו כמי שקיבל ומכיר את כל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי 

וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על מובהר כי כל ההוצאות, מכל מין  .16.3

 המציע בלבד.

בצרוף אותם מסמכים שהמציע נדרש לצרפם  בלבדמובהר ומודגש בזאת כי ההצעה תכלול את מסמכי המכרז  .16.4

 למסמכי המכרז. 

 חתימות .17

 על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.  .17.1

 הגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.בחתימתו על ההצעה וב .17.2

הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות  .17.3

הנדרשים לביצוע כל השירותים נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את השירותים נשוא 

 במסמכי המכרז.הכול כמפורט  –המכרז 

 המציע יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה כאמור לעיל.  .17.4

לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 בדיקות מוקדמות  .18

 

על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו  .18.1

על ידו ואשר לשם הכנת ההצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף 

 לא תחול כל  אחריות בעניין זה.  העירייהיכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל 

 

הגיש המציע את הצעתו רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל התנאים  .18.2

 מתאימים להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות.

 

באשר לעבודות ותנאיהן, אם ניתן כזה, נעשה  מהעירייהע כלשהו שנמסר לו כל הסתמכות של המציע על מיד .18.3

אחריות כלשהי בעניין זה, היה ויתברר  העירייהעל אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על 

 כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.  

 

בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי לקבל כל מציע יישא בלעדית  .18.4

 החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל.

 

 כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. .18.5

 

 

 תוקף ההצעה .19

 

 ה בתוקף למשך כל תקופת ערבות ההצעה. ההצעה תהי .19.1

תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה  העירייה .19.2

 . הודעה זו תשלח למציעים בכתב.העירייה( ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של 60על שישים )

 

 ערבות הצעה  – ערבות בנקאית .20

 

, על המציע לצרף להצעתו ערבות העירייהיום תנאי המכרז וחתימה על הסכם עם להבטחת קיום ההצעה, ק .20.1

למסמכי המכרז בנספח ג' , בנוסח דוגמת המפורט העירייהבנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת 

 למסמכי המכרז. 

בסך  הערבות תהיההערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך כמוגדר בנספח ג' למסמכי המכרז. 

 ₪ .  18,500של 

 תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. העירייה .20.2

תהא רשאית לדרוש את הארכת  העירייה 31.08.2022 הערבות תעמוד בתוקף לפחות עד לתאריך ה .20.3

 יום. 60הערבות לתקופה נוספת של שישים 

כומה ותוקפה יעמדו בדרישות לעיל. תהיה רשאית לקבל גם ערבות בנוסח אחר, בלבד שס העירייה .20.4

תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית או כל חלק ממנה בכל מקרה בו הודיעה  העירייה

למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי תנאי המכרז או אם  העירייה

 את טענותיו: התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע

 

לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .20.4.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .20.4.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .20.4.3

ועות במכרז שהן תנאי מוקדם אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקב .20.4.4

 עמו.  העירייהליצירת ההתקשרות של 

 

רשאית לחלט את  העירייהלא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן ובמועד שנקבע לכך תהיה  .20.5

ערבות ההצעה ולא לאשר את זכייתו במכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות 

תהא רשאית בנסיבות המתוארות  העירייהעל פי דין ו/או הסכם.  ירייהלעו/או תרופה אחרות המוקנות 

לעיל, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

בשיעור ההפרש שבין הצעתו לבין הצעת המציע שנבחר  העירייההזוכה אשר הוחלף, יהיה חייב בפיצוי 

 י תנאי הוראות מסמכי המכרז, כולם או מקצתם.במקומו עקב אי מילו

 

ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם  .20.6

פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, -מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על

פי -, וזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות הנתונים לכללית עלהעירייהפי שיקול דעתה הבלעדי של -הכל על

 . 1970 -דין ולרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

 

תהא רשאית )אחרי שנתנה למציע  העירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים של  .20.7

, כולה או חלקה, אם התקיים במציע הזדמנות להשמיע את טענותיו( להורות על חילוט הערבות הבנקאית

אחד מאלה: הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות, או בחוסר ניקיון כפיים; הוא מסר לועדת 

המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף 

 המועד האחרון להגשת ההצעות.

 

 זכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים בעניינו.מציע אשר יערער על תוצאות ה .20.8

 

 כזוכה. העירייהלמציעים שלא זכו במכרז, תוחזר הערבות שמסרו, לאחר שיחתם ההסכם עם מי שתקבע  .20.9

 

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו  העירייהחילוט הערבות כאמור לא יפגע בזכות  .20.10

 צעה.על ידו, עקב אי קיום הה

 

 

 הבהרות ושינויים .21

 

אם יבקש המציע הבהרות או לשאול שאלות או אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי  .21.1

 גזבר העירייהמכרז זה  לידי בהודעת הפרסום של התאמות, עליו להודיע על כך בהודעה לכתובת מייל המצוין 

מכרז זה.  הפרסום שלהודעת בלא יאוחר מהמועד הנקוב  ilmuni.taibeh.@sami והוא  באמצעות דוא"ל

 לא תענה לשאלות או פניות שיגיעו לאחר מועד זה בנושא המכרז ומסמכיו.  העירייה

לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימת וחותמת:_________________
 

תשלח לכל המשתתפים במכרז תשובות בכתב, בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת  העירייה .21.2

צעה ועל המציע יהיה ועל פי הפרטים שהשאיר כל מציע. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מהה העירייה

 לצרפם ולחתום עליהם.

 לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה. העירייה .21.3

 

רשאית בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי  העירייה .21.4

רות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו מסמכי המכרז, באופן המפורט לעיל, מסמך הבה

למכרז שינויים ו/או  העירייההכלולים במסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, היה והכניסה 

 תיקונים ו/או מסמך הבהרות ו/או כל דבר אחר, תישלח הודעה על כך לכל רוכשי מסמכי המכרז.

 

 במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.בכל מקרה של סתירה בין האמור  .21.5

 

משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה מנוע לטעון טענות  .21.6

 בדבר אי  סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצא בזה.

 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים .22

של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  בכל מקרה .22.1

 ע"פ שיקול דעתה הבלעדי: העירייהלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית 

 לפסול את מסמכי המכרז. .22.1.1

 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. .22.1.2

 גם טכני בלבד.לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פ .22.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחירי  .22.1.4

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

. אם תחליט הועדה לנהוג העירייהההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של  .22.2

לפסול את ההצעה ולחלט את  העירייה, רשאית לפי אחת החלופות המנויות לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך

 הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

 הצעת המחיר .23

 על המציע לרשום מחיר בש"ח לפני מע"מ בהצעת המחיר המוגדרת בפרק ד' למסמכי המכרז. .23.1

אין לחרוג מטווח מחירים  שנקבע לאחד  –המחיר  מובהר בזאת כי על המציע למלא את כל סעיפי טופס הצעת .23.2

 או יותר מהשירותים הכלולים בטופס הצעת המחיר.

 באחד או יותר מרכיבי הצעת המחיר תפסל ולא תובא לדיון. –הצעה שתכלול חריגה בטווח הצעת המחיר  .23.3

לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימת וחותמת:_________________
 

יר וכן מחיר כל המחירים בטופס הצעת המחיר הם ללא מע"מ. על המציע למלא את כל פרטי טופס הצעת המח .23.4

 סופי, לפי מע"מ וכולל מע"מ. סה"כ רכיבי טופס הצעת המחיר לא יחרוג גם הוא מטווח מחירים אפשרי. 

 פתיחת ההצעות .24

 

שעה  22/06/2022 תהיה במועד האחרון להגשת ההצעות כלומר ביום פתיחת הצעות המשתתפים במכרז .24.1

14:00 . 

 

כל אחד מהמציעים במועדים שיקבעו בתאריך  העירייהלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, יוזמנו על ידי  .24.2

. לכל אחד מהמציעים יקבע העירייה: שיתואם לאחר מועד סגירת המכרז לפגישה עם הוועדה המקצועית של 

מועד לפגישה עם הוועדה המקצועית, בתום עריכת כל פגישה, ינקד כל אחד מחברי הוועדה המקצועית את 

כות כאשר תוצאותיו ישוכללו לצורך בחירת ההצעה הזוכה. לאחר סיום הפרמטרים המתייחסים לסעיף "האי

 .  העירייהעריכת הפגישות יסוכמו הציונים של כל מציע וימסרו לידי ועדת המכרזים של 

 

 

 מסמכי המכרז. בבחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי תוצאת נוסחת הנתונים המפורטים  .24.3

 

לה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לפי שיקול דעתה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזו העירייה .24.4

הבלעדי והמוחלט שלא לבחור באף אחת מן ההצעות או לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה 

 זוכה במכרז, ובלבד שטרם החל הזוכה במתן השירותים.

 

ועדת המכרזים, ועדת היה ויתברר כי הוגשה במכרז הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני  .24.5

המכרזים תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה או על ביטול המכרז. ויודגש, כי ההחלטה על ביטול המכרז 

לעומת אומדן שווי ההתקשרות  העירייהתהא אפשרית אפילו אם ההצעה היחידה אינה במחיר המרע עם 

, והכל אם ועדת העירייהטיבים עם ומבלי שניתנה למגיש ההצעה האפשרות להגיש הצעת מחיר בתנאים המי

המכרזים תסבור כי ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו או קיום משא ומתן בהתאם להוראות כל דין, 

 .לעירייהיאפשרו תחרות בין מספר מציעים בכח על נשוא המכרז ו/או יעניקו את מירב היתרונות 

 

ות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרב  .24.6

בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים  מהעירייהכלשהו 

בקשר עם השתתפותו במכרז. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה במתן השירותים, יחולו תנאי 

 , לרבות הפרק שעניינו "ביטול ההסכם".ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז

 

הזכות להוציא לפועל רק חלק מהשירותים או לחלקם בין מציעים שונים כראות עיניה. הצעת המחיר  לעירייה .24.7

שניתנה על ידי המציע על פי פרק ד' תחייב את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא 

ום כלשהו בגין העובדה שמתן השירותים שהוטל עליו לספק רק חלק לא יהיה זכאי לפיצוי או תשל

 מהשירותים. 

 

לבד
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 חתימת וחותמת:_________________
 

להקטין או להגדיל את היקף ההסכם בשיעור כלשהוא מהיקף  זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי העירייה .24.8

השירותים שאספקתם נמסרה למציע, לבטל פרקים וסעיפים שלמים ללא שינוי במחירי הפריטים שנקבעו 

 מציע.בהצעתו של ה

 

תהא רשאית להורות לזוכה לבצע עבודות נוספות בתחומי התקציב, הכלכלה, חשבונאות, ופרויקטים  העירייה .24.9

מעת לעת בתקופת  העירייהמוניציפאליים שונים שאינם בתכולת העבודה השוטפת וזאת במידה ותבחר בכך 

 . העירייהה של ההסכם. הוראה כזו תתבצע באמצעות הודעה בכתב חתומה על ידי מורשי החתימ

 

להתחשב בהצעתו הכספית של המציע, בכושרו של המציע לביצוע  העירייהבעת הדיון בהצעות, זכאית  .24.10

העבודות או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מאספקת שירותים קודמים על ידי המציע עבור 

 תים דומים.ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיונו במתן שירו העירייה

 

תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או  העירייה .24.11

ניתוח מחירים הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע 

סברים והניתוחים כאמור לעיל, ו/או למומחים מטעמה את כל הה לעירייהוהצעתו. המציע יהיה חייב למסור 

 להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה, עד כדי פסילת ההצעה. העירייהובמקרה של סירוב, רשאית 

 

 תהא רשאית, אך לא חייבת לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו.  העירייה .24.12

 

נת מחירה לעומת מהות המכרז ותנאיו רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחי העירייה .24.13

 למכרז. העיריהמדן של ואו בשל חוסר התאמה לא

 

רשאית לדחות הצעה של מציעים אשר ביצעו בעבר עבודה עבורה ללא הגעה לשביעות רצון של העירייה  .24.14

או רשות מקומית אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו של המציע ו/או מי מטעמו אינם מספקים לפי  העירייה

 .העירייהיקול דעתה, או שפועלים ו/או פעלו בעבר בהליכים נגד ש

 רשאית העיריה .25

לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף  .25.1

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. העירייהמסעיפי המכרז שלדעת 

כה אל המציעים ו/או חלקם בכדי לקבל הבהרות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההער לעירייה .25.2

להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכול בכפוף להוראות והחוקים 

 התקפים. 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל  העירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .25.3

שת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או כל מסמך, לרבות ממסכים שנדרשים אחד מהמציעים לאחר הג

 לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף )למעט ערבות( .   

 רשאית לא לקבוע זוכה אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים. העירייה .25.4

 על פי כל דין. העירייהאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות  .25.5

לבד
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 וההתקשרות  הודעה על הזכייה  .26

 

לקחת עותק של החוזה  העירייהתודיע לזוכה על הזכייה במכרז, ותזמין את נציג הזוכה למשרדי  העירייה .26.1

 .  העירייהכשהוא חתום על ידי 

למען הסר ספק מודגש בזה כי יראו בחתימת נציג הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה  .26.2

וספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נ

 קבלת ההודעה על הזכייה. 

 ( ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה ערבות ביצוע בהתאם למפורט במסמכי המכרז.7תוך שבעה ) .26.3

 

את  לעירייה, ימציא הזוכה  העירייהימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו על ידי  14עד  .26.4

אישור קיום ביטוחים ) נספח ו' ( כשהוא חתום בידי מבטחו ללא כל שינוי או מחיקה או הוספת מלל זולת זה 

 שאושר בהליך שאלות הבהרה .

 

 מובהר בזה כי ערבות המכרז תוחזר לזוכה כנגד המצאת ערבות הביצוע. .26.5

 

המציא כל מסמך אחר אשר נדרש לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבות ביצוע ו/או לא  .26.6

לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל  העירייהלהמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית 

את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את ביצוע העבודות למציע הבא 

תהיה רשאית בכל מקרה של עיכוב בהמצאת   ייההעירבתור שדורג ע"י ועדת המכרזים או לפרסם מכרז חדש. 

המסמכים )ביטוחים וערבויות( בין שביטלה החוזה ובין שלא, לחלט את הערבות שבידה כפיצוי מוסכם ללא 

 הוכחת נזק.

 

ליתר המשתתפים, את הערבויות הבנקאיות  העירייהרק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תשיב  .26.7

 ר עם השתתפותם במכרז.אשר הומצאו על ידם בקש

 מהתחייבויותיו אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .26.8

להצעה,  בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על

 משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה לשיקו פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית  העירייה תהא

 כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית העירייה תהא לנכון. כן כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר

  העירייה של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים

 תביעה כל תהיה לא המכרז ולמשתתפי העירייה של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה המכרז ערבות וסכום

 לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו  העירייה כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על  העירייה של מזכויותיה לפגוע, בזכות או לגרוע

כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות  מובא בזאת לידיעת המשתתפים  .26.9

מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / 

מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור 

שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר  לעיל, יודגש כי

בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

עים סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המצי

 האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 

 – בחירת ההצעה הזוכה .27

 

 – בחירת ההצעה הזוכה תהיה בהתאם לשני משקלים ובהתאם לטבלה למטה  

 

 

 

 ידי העירייה. -מסכום האומדן שנקבע על 10%גובה הצעת המחיר יהיה תוספת או הפחתה של מקסימום  

 תחשב כפסולה. 10%רוג מההפחתה או ההגדלה של הצעה שתח  -

י המציע, המיועדים לשמש בתפקידים האמורים, ולצרף קורות "לצרף למכרז את פרטיהם של העובדים המועסקים עש י   -

המקצועית תראיין את אותם עובדים הוועדה חיים, העתקי תעודות השכלה, רישיונות ומסמכים רלוונטיים נוספים. 

 ועדים לשמש בתפקידים האמורים.המי

 ושתידרשי הוועדה המקצועית מטעם העירייה וככל ינו ע"לציין כי על המציע להציב את אותם עובדים שהתראיחשוב  -

 מחויב לקבל את הסכמת העירייה בכתב ומראש. י המציעהחלפתם ע"

 

 

 

 

 

 אחוז משקל

 מהמשקל

 אופן קביעת הציון

  –משקל א' 

 50% –גובה הצעת המחיר 

ה    הצעות הכשרות ושעומדות בתנאי ה נקודות 50 - 50%

 המכרז ידורגו מהנמוך לגבוה.

)ההצעה הכי נמוכה(  - 1הה     הצעה מס' 

 .נקודות 50תקבל –

ההצעות האחרות יקבלו ניקוד יחסי     הצ 

 להצעה הנמוכה ביותר.

 ) חלקי (       \ההצעה הנמוכה    

 X 50%ההצעה האחרת    

 

 –משקל ב' 

 קצועית התרשמות הועדה המ

 40% –מהמציעים 

הועדה המקצועית תעריך את הוע     נקודות 40 - 40%

המציעים ותיתן ניקוד לפי שיקול 

דעתה בהתבסס על קורות החיים, 

  המלצות, וניסיון המציעים.

 

המצורף למסמכי  נוסחלבהתאם  כעעה נקודות  10 -10% המלצת גזבר -ג'משקל 

אישור בדבר ניסיון ומוכתר ב  המכרז

 קודם עם גזבר רשות מקומית 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 פירוט ניסיונו של המשתתף 

 לכבוד 

 עיריית טייבה

 נ,ג.א.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתאריך  תיאור  רשות מס'

)יום/ 

 חודש/שנה(

 עד תאריך 

 )יום/חודש/שנה(

מספר 

התושבים 

 ברשות 

יש שם א

 קשר 

טלפון איש 

 קשר 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית

 להזמנה להציע הצעות 4.3סעיף  

         

 לכבוד 

 עיריית טייבה 

 

 ערבות בנקאית למכרזהנדון:     

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקשיםשת ____________________)להלן: "על פי בק

שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך וחמש מאות אלף  שמונה עשר)במילים: ₪  18,500

שירותי למתן  07/2022מס' "(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז הפרשי הצמדההנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 . הנהלת חשבונות

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,  מבלי להטיל  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

ביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת ל

או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה 

 תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

 זית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכ -" מדד"

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

"(, כי המדד החדש המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

לת ( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפהמדד היסודי"עלה לעומת המדד האחרון ממועד חתימת ההסכם)להלן: "

 המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

 

 בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.  ועד  31.08.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 

 בכבוד רב,         

 

_________________________ 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 ך ב'מסמ

 לכבוד:

 עיריית טייבה

 07/2022הצהרת משתתף במכרז פומבי מס'הנדון: 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

כל הנתונים  אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, לאחר בדיקה קפדנית של

הרלוונטיים ; אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי 

בדיקת נתונים; לא תישמע בעניין זה כל טענה של "חוסר התאמה", ו "טעות", ו "הטעיה", ואנו ידיעה ו/או אי הבנה ו/או 

 מוותרים על כל טענה כאמור. 

הירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי אנו מצ

 המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאיו, להסכם וליתר מסמכי המכרז. 

 אחרים. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה למשך 

 למכרז. 

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. 

על ידכם התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה 

 בינינו לביניכם. 

היה ומסיבה כלשהי לא נסכים לחתום על ההסכם לפי הצעתנו ו/או במקרה שבו לא נעמוד בהתחייבויותינו לפי ההסכם, 

דכם על יאנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז תוגש על ידכם לפירעון, וכי סכום הערבות יחולט 

 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר מוקנה לעירייה. 

אנו, מורשי החתימה של המשתתף, מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף 

ין או הסכם לחתימתנו ד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין מניעה על פי כל

 על הצעה זו.

___________________ 

 חתימת מורשי החתימה מטעם המשתתף

אני הח"מ____________ עו"ד/רו"ח של __________ח.פ/ע.מ ___________ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום 

שי החתימה של המשתתף, ______ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________________, ______________, מור

ואישרו בפני כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל 

 פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

____________________ 

 ספר רישיוןרו"ח/עו"ד ) שם, חתימה, חותמת, מ
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 מסמך ג'

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים

 

 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ ואני הח"מ____________, ת.ז.___________, מורשי החתימה 

( לאחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו "המעסיק"מטעם התאגיד _____________שמספרו _______________) להלן: 

 ת האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזאת, בכתב, כדלקמן: לומר א

)להלן: "החוק"(. כל המונחים  1976-תצהיר זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1

 שלהלן יפורשו בהתאם לאמור בחוק. 

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" –)להלן  1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר 2בסעיף הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו  .3

 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א –משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 ב לחוק(, הורשעו בפסק2( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987

או לפי חוק שכר  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א –דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -מינימום, התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 רי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהי .4

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 אישור

אני הח"מ____________ עו"ד של __________ח.פ/ע.מ ___________ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום 

_____________, ______ חתמו בפני על הצהרה זו, גב'/מר __________________ שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס'_

וגב'/ מר _________________ שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' _____________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. הנני מאשר 

פי דין וכי ה"ה ____________, אשר חתמו על הצהרה זו, מוסמכים כי ____________ )המציע( רשום בישראל על 

 לעשות כן. 

____________________ 

 עורך הדין וחותמת חתימת                          
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 מסמך ד'

 נתונים אודות המציע

 שם המציע ______________________________________________________________

 ______________________________________________________תאריך הקמתו _____

 סוג התאגיד _____________________________________________________________

 תאריך רישומו כתאגיד ________________________מס' התאגיד_____________________

 ____________________מען המציע __________________________________________

 טלפון _________________________________________________________________

 פקס __________________________________________________________________

 דוא"ל _________________________________________________________________

א, כתובת למשלוח דואר, טלפון, דוא"ל( פרטי איש קשר ) שם מל

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ תחומי עיסוק של המציע

 מס' שנות ותק בתחום הרשויות המקומיות ___________________________________________

אנשי מפתח אצל המציע ותפקידם ) שם מלא, תפקיד, שנות ותק( 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 יש לצרף את המסמכים הבאים: 

 תעודת עוסק מורשה -

 תעודת רישום התאגיד -

 פרופיל של המציע  נייר -

מצהירים בזה כי כל הנתונים והפרטים שנמסרו לעיל בפרט, ובהצעה זו על מסמכיה אנו מורשי החתימה מטעם המציע 

ונספחיה, נכונים ומדויקים לפי מיטב ידיעתנו, ואנו מתחייבים להודיעכם על כל שינוי בהם עם חלות השינוי. בנוסף, אנו 

 הקשר יחשב כאילו נמסר כדין למציע.מאשרים כי כל מידע שימסר לאיש 

 

 ________________                                                                      ________________ 

 תאריך                                                                                                         חתימות 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 אישור

 

אני הח"מ____________ עו"ד של __________ח.פ/ע.מ ___________ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי 

ביום ______ חתמו בפני על הצהרה זו, גב'/מר __________________ שזיהה עצמו על ידי ת.ז. 

_________ ואחרי מס'______________, וגב'/ מר _________________ שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' ____

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. הנני מאשר כי ____________ )המציע( רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 ____________, אשר חתמו על הצהרה זו, מוסמכים לעשות כן. 

____________________ 

 חתימת וחותמת עורך הדין                          
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 מסמך ה'

 הצעת המשתתף במכרז

 

 לכבוד

 עיריית טייבה

 

( לאספקת שירותי "המכרז")להלן:  07/2022אני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי מכרז פומבי מס' 

(, לרבות ההסכם ונספחיו, בחנתי אותם בחינה מדוקדקות וזהירה, השירותים"טייבה )להלן: "הנהלת חשבונות בעיריית 

 ואני מקבל על עצמי את כל התחייבויות הכרוכות בהם. 

אם הצעתי זו תתקבל, הנני מתחייב בתוך שבעה ימים מיום שתודיע לי העירייה על זכייתי במכרז, להפקיד בידי העירייה 

 ישור קיום ביטוחים כנדרש בהסכם.ערבות לקיום ההסכם וא

אני מסכים בזה שהעירייה חופשיה לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, לדחות על הצעה או כל ההצעות או לבטל את המכרז, 

למסור את אספקת השירותים לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם איננה ההצעה הזולה ביותר, 

 די והמוחלט של העירייה.הכל לפי שיקול דעתה הבלע

אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי ההסכם עם המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על 

 ידי, ומתחייב בזה להתחיל בביצוע התחייבויותיי על פי ההסכם במועד שייקבע על ידי נציג העירייה.

 

המחיר המוצע עבור אספקת השירותים כמפורט במכרז זה יהא ה: הצעתנו הכספית לביצוע השירותים נשוא מכרז ז

 -כמפורט להלן:

 

 לא כולל מע"מ, לחודש.    ₪ 27,000אומדן העירייה למתן שירותי הנהלת החשבונות הינו :  .א

 א נדרש."חשבונות כפי שתוארו בפרק כירותי הנהלת שהצעת המחיר הינה עבור מתן  .ב

 מהאומדן של העירייה.  10% -חרוג מלא ת ה מההצעה המצוין באופן שההנחההנחע יציע בהצעתו המצי .ג

 הצעה שאינה נקובה לפי התנאים האלה תחשב פסולה.  .ד

 המציע מאשר כי המחיר הכולל בהצעתו הינו סופי, וכי לא יבקש לשנותו או להוסיף עליו.  .ה

 פקת מתן השירותים החשבונאיים בהתאם לתנאי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות . המציע מקבל על עצמו את אס .ו
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 

 

השירותים וכ"א 

 לעירייה

היקף כ"א 

הנדרש והיקף 

 המשרה

הצעת מחיר  אחוז הנחה  אומדן העירייה 

לאחר הנחה 

 ) ללא מע"מ(

מנהל  -צוותראש 

 ח "רו -כספים

 שרה מלאה מ

 

18,000 ₪   %__________

 מהאומדן

 

 3הל חשבונות ) סוג מנ

 לפחות(

 מלאה שרה מ

 

9,000 ₪   %____________

 מהאומדן

 

 

 

 

 הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי:

 

 תוביל לפסילת הצעתי.  10%ידוע לי כי מתן הנחה לאומדן העירייה הנ"ל מעל לשיעור של  .א

מועד כל תשלום, סכום התמורה החודשית יהיה קבוע, כולל סופי וישולם בתוספת מע"מ, בשיעור שיהיה בתוקף ב .ב

 כנגד חשבונית מס כדין. 

הצעה זו מבוססת על התנאים שפורטו במסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל  .ג

 התחייבויותיי על פי כל תנאי המכרז וההסכם. 

  הננו בעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם וכל הדרוש לאספקת השירותים נשוא מכרז זה. .ד

ידוע לי כי במידה ויתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותינו המפורטות בהצעה ו/או במסמכי המכרז הכלולים  .ה

בהצעה אינה נכונה במלואה, תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתנו, ובמידה ונחתם כבר ההסכם, תהיה 

 הסכם. העירייה רשאית לבטלה מבלי שתהא חייבת בפיצוי ו/או תשלום כלשהו עקב ביטול ה

 משרדנו מאוגד כ ___________, שמטרתו אספקת שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה  .ו

 ) רצ"ב להצעה זו תדפיס פרטים עדכני ממרשם המתנהל על פי דין והעתק תעודת התאגדות(.

, שלפחות _________מהם בעלי _______________ מנהלי חשבונות ח  ו"רו משרדנו מעסיק ___________ .ז

 שנים ומעלה.  10ותק 

שירותי  ו/או ראיית חשבונות ו/או תהא רשאית להזמין מאנו בעתיד שירותי הנהלת חשבונות נוספיםהעירייה  .ח

 חשבות שכר ו/או חינוך, ככל שתזדקק להם, לפי תנאי מכרז זה.

 

להלן פרטי העובדים אשר מועמדים לבצע את השירותים עבור העירייה, העונים לדרישות מפרט השירותים וכח  .ט

 האדם, נספח ד' להסכם.

 

שנות ניסיון  פרטי השכלה שנות ותק שם נדרשהתפקיד ה

בתחום רשויות 

 מקומיות

 -ח"רו -צוותאשי ר

 מנהל כספים 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 –מנהל חשבונות 

  ומעלה 3סוג 

    

     

 

 

 

  

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, משרדנו סיפק שירותים דוגמת השירותים נשוא  5במהלך  .י

 קומיות רשויות מ  3-מכרז זה לפחות ל

 

האם במועד הגשת  השירותים שסופקו תקופת השירות הרשות המקומית

ההצעה המציע ממשיך 

לספק את השירותים 

 לרשות המקומית

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

המחזור הכספי של משרדנו הינו בסך __________מלש"ח לפחות ) לא כולל מע"מ( בשנה, בכל אחת מהשנים  .יא

 .2020-ו 2018,2019

 . 2020-ו 2019, 2018רצ"ב אישור רואה חשבון בדבר האמור לעיל עבור השנים 

במועד הגשת ההצעה למכרז זה משרדנו מספק שירותים דוגמת השירותים נשוא מכרז זה לרשות מקומית אחת  .יב

 ₪.מיליון  200-לפחות, שהיקף תקציבה הרגיל השנתי לא פחות מ

 

 _____________שם הרשות המקומית: ____

 

ידוע לנו שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם תתקבל הצעתנו הננו  .יג

 מצהירים מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המציעים האחרים. 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

מכים המצורפים הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המס .יד

סכם וגם אם לא נקיים התחייבותנו לחתום על ההסכם, תחשב הצעתנו וקבלתה על ידי העירייה בכתב כה אליו,

 נינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של העירייה כמפורט במסמכי המכרז. מחייב בין העירייה לב

 

בעצם הגשת הצעתנו זו הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזה  .טו

ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים לאספקת השירותים ו/או לכל תנאי ו/או הוראה 

 הכלולים במסמכי המכרז, לרבות סבירותם.

 

 _________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ורצוננו החופשי. הצהרתנו זו ניתנה ביום ___ .טז

 

 שם המציע:_____________________

 חתימת המציע )בצירוף חותמת(: ______________

 מורשי החתימה מטעם המציע: 

 שם: _______________________ ת.ז.:___________________ חתימה:____________

 ____________ ת.ז.:___________________ חתימה:____________שם: ___________

 

 

 

 

 

 אישור עורך דין

 

 

בזה ש_________________________________ חתם/מו בפני על עו"ד,  מאשר                                          אני הח"מ 

ם/בלי חותמת, מחייבת את כתב הצהרה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, ע

 .  ______________________ לכל דבר ועניין

 

 

__________________   ________________ 

 חותמת עורך הדין        חתימת  עורך הדין   
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 מסמך ה'

 הצהרה על העדר קרבה לעובד העירייה ו/או לחבר מועצה 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההצהרה בדבר העדר קרבה  הנדון:

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  טייבה עיריתהנני מצהיר בזאת כי  .1

 א)א( לפקדת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף . 1.1

חיו , קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברוועיריה"חבר 

בן  -; לענין זה, "קרוב" טייבה עיריתאו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: 12כלל  .1.2

או קרובו או  עיריהחבר  -" עיריהזה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר לא יהיה צד לחו העיריה"חבר 

 )(ב((."1)2 -()ב( ו1)1תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובע כי: 174סעיף  .1.3

זוגו או שותפו או -ו מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בןלא יהיה נוגע א העיריה"פקיד או עובד של 

 עיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה."הסוכנו, בשום חוזה שנעשה עם 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

 שותף.אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או  טייבה עיריתבין חברי מועצת . 2.1

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של . 2.2

 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן. 2.3

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  טייבה תיעיריידוע לי כי ועדת המכרזים של  .3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

 

 

 

 

     ___________________     __________    ______________________     _______________ 

 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 

 

 

 

לבד
ן ב
עיו
ל



28 

 

 חתימת וחותמת:_________________
 

 אישור

 בפני התייצב____________  ביום כי, מאשר"ד ________________________ עו, מטה החתום אני

 בשם להתחייב והמוסמך_________________  שמספרה .זת הנושא__________________________ 

 לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם וכי אותה ורק כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר המשתתף

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את באוזניי אישר בחוק הקבועים

       

 שם מלא + חתימה + חותמת                    תאריך                                              
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 אישור רואה חשבון למחזור כספי של המציע

 

( "המציע"אני הח"מ, רואה חשבון מבקר של _________________, מספר תאגיד __________________ ) להלן: 

 . 2020-ו 2019, 2018ש"ח בכל שנה מהשנים מאשר בזאת כי המחזור הכספי של המציע הינו לפחות _________מל

 

 פרטים ליצירת קשר:

 כתובת:______________

 טלפון:______________

 דוא"ל:______________

 

 

           ________________           ________________            ________________ 

 ם מלא                                    חתימת רו"ח תאריך                                            ש
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 מסמך ו'

 

 הנהלת חשבונות הסכם למתן שירותי 

 2022בשנת __ לחודש _______ ____שנערך ונחתם בטייבה ביום _

 

 בין

 

 500227301-עיריית טייבה 

 ע"י מורשי החתימה בעירייה 

 ) להלן:" העירייה "(

 מצד אחד

 

 לבין                              

 תאגיד מס'_____________________________________       

 כתובת:________________________                          

 ע"י מורשי החתימה בתאגיד                                                                

 "(החברה) להלן: "                                             

 מצד שני

 

                                                                                                                                

 והעירייה מעוניינת לרכוש שירותי הנהלת חשבונות עבורה על בסיס קבלני במסגרת מיקור חוץ;  הואיל

 והחברה עוסקת במתן שירותי הנהלת חשבונות בתחום המוניציפלי;    והואיל  

והחברה הצהירה כי היא בעלת הידע, הכלים, האמצעים וכח האדם המימון והמקצועי למתן שירותים, כאמור לעיל והואיל 

; 

ובכפוף הוראות כל דין,  וכרשות מקומית חייבת העירייה לנהל את חשבונותיה ביעילות וברמה מקצועית גבוההוהואיל  

 לרבות הוראות מקצועיות של הרשויות המוסמכות;

( "המכרז"שפורסם ע"י העירייה ) להלן:  07/2022ובהתאם להצהרותיה ומצגיה זכתה החברה במכרז פומבי מס'   והואיל

 לשם אספקת/קבלת השירותים נשוא הסכם זה;
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 חתימת וחותמת:_________________
 

מיום ______ המליצה על הצעת החברה, וראש העירייה אישר למסור  וועדת המכרזים של העירייה בהחלטתה         והואיל

 לידי החברה את מתן השירותים נשוא ההסכם.

 

 ; וההוצאה בגין הסכם זה שוריינה בתקציב העירייה   והואיל

 ל כמפורט בהסכם זה. ביניהם , הכ וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את מערכת היחסים המשפטיים  הואיל

 

 

 -לפיכך הוצהר , הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 מבוא  .1

 

 מההסכםחלק בלתי נפרד , נספחיו וכל תנאי ומסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל,  מהווים המבוא להסכם זה 1.1

 כיתר תנאיו . יםומחייב

 

 כם זה לפיהן .כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הס 1.2

 

 הגדרות ומשמעותן

למונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם בצידה השמאלי של  .2

 הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת.

 עיריית טייבה  העירייה

קוח שוטף על מתן השירותים על ידי גזבר העירייה, ו/או מי מטעמו המופקד על מתן הוראות ופי המנהל

ידי -החברה, ומשמש כאיש קשר בין העירייה לחברה. כל הנחיה, הוראה או אישור שיינתנו על

המנהל ייראו כאילו ניתנו  על ידי העירייה לפי הסכם זה, למעט הנחיה ו/או אישור שיש בו הטלת 

וראה שיש בה כדי להטיל חיוב חיוב כספי על העירייה. למען הסר ספק יובהר כי הנחיה ו/או ה

כספי תהא תקפה רק לאחר שנערכה בכתב ונחתמה כדין על ידי הצדדים, לרבות מורשי החתימה 

 . העירייהמאת 

, כולל כל מסמכי העירייהשפורסם על ידי  שירותי הנהלת חשבונותלמתן  07/2022מכרז מס.  המכרז

 ונספחיו.  המכרז

ה במכרז לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכ החברה

 (, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.העירייהעל ידו )לאחר קבלת אישור 

 שירותי הנה"ח  -השירותים לגביהם נקבע כזוכה במכרז וכמפורט בהוראות המכרז והסכם זה  השירותים
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 פירושו, שכר הטרחה כמפורט בהסכם. התמורה

 .העירייההסכם זה ונספחיו, וכל מסמכי המכרז כפי שפורסמו ונמסרו על ידי  כםההס

 

 אופן ההתקשרות והתחייבויות הצדדים .3

 

החברה מצהירה כי הינה מוסמכת, בהתאם למסמכי ההתאגדות, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות לביצוע  .3.1

 התחייבויותיה שבהסכם זה. 

 

ושא הנהלת חשבונות, הידע, הכישורים, המיומנות וכח האדם המקצועי החברה מצהירה כי ברשותה כל הניסיון בנ  .3.2

והמוסמך לשם מתן שירותי הנהלת חשבונות כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז, ברמה מקצועית גבוהה, 

 ביעילות ובהתאם לכללי ניהול החשבונות החלים על העירייה, על פי כי דין ועל הנחיית כל רשות מוסמכת. 

 

רת בזאת לידי החברה, והחברה מקבלת על עצמה כל התחייבויותיה כמפורט בדרישות המכרז, לרבות העירייה מוס .3.3

 פירוט העבודות הנדרשות בפרק ד' למסמכי המכרז וכל שירות רלוונטי שיידרש מעת לעת על פי צרכי העירייה.

 

טים בו, וכי יש ביכולתה החברה מצהירה, כי קראה את ההסכם, כי ידועים וברורים לה התנאים והדרישות המפור .3.4

לקיימם ולבצעם במקצועיות ולשביעות רצונה המלא של העירייה, וכי כל המצגים שעשתה לעירייה במסגרת 

מסמכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת ומדוייקים. כמו כן החברה מצהירה בזאת, שידוע לה כי אך ורק על סמך 

אחר כל הוראות הסכם זה והתחייבויותיה למלא אחר לוח מצגיה והצהרותיה אשר לאפשרויותיה וכישוריה למלא 

והפרתן מהווה זמנים קבוע בהסכם זה, הסכימה העירייה להתקשר עימה. הצהרות אלה הינן מעיקרי ההסכם 

 . הפרה יסודית שלו

 

החברה מצהירה ומתחייבת, כי יש לה ויהיו לה כל תקופת ההסכם את הידע המקצועי, היכולת, המשאבים,  .3.5

ם, המיומנות לנהל ולהפעיל את כל מערכת החשבונות של העירייה הציוד, כח אדם מקצועי ומיומן, וכל הכישורי

הנדרש על מנת לספק את השירותים בהתאם לכללי ניהול חשבונות הנהוגים ו/או הדרושים לשם ניהול מערכת 

אם להסכם.  הצהרה זו הינה החשבונות של העירייה ובהתאם להוראות כל דין, לשביעות רצונה של העירייה, ובהת

 מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו.

 

החברה מתחייבת, כי הינה בקיאה בכל הדרישות וההנחיות של משרד הפנים והנוגעים להנהלת חשבונותיהן של  .3.6

 רשויות מקומיות.

 

ורים וההרשאות החברה מתחייבת, כי ברשותה ויהיו לו כל תקופת ההסכם כל הרישיונות, ההיתרים, האיש .3.7

הנדרשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, וכן אמצעים )לרבות כספיים, ארגוניים וכל אמצעי אחר( וכוח האדם המקצועי 

 לשם מתן השירותים על פי ההסכם. 

 

החברה מתחייבת כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון  .3.8

לוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו ו/או היתר ו/או מי

 תנאי.
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 

החברה מתחייבת כי תבצע את התחייבויותיה נשוא הסכם זה בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מירב המאמצים,  .3.9

-כל זאת תוך עמידה בלוחותהאמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע הרלוונטי לביצוע ההתחייבויות הנ"ל, 

-, ומילוי דווקני של הוראות ההסכם וההוראות שתינתנה לו עלהעירייההזמנים אשר יקבעו, או יאושרו, על ידי 

 בהתאם להסכם.  העירייהידי 

 

שבחוזה זה ברמה  ונית ומקצועית לקיים התחייבויותיהכושר ויכולת ארג תבעל ה, כי הינהמצהיר החברה .3.10

ת ויכולת לבצע את מנהלי חשבונות ועובדים אחרים בעלי כישורים, ידע ומיומנו מדים לרשותהועית גבוהה ועומקצ

הידע, הכישורים  ת וברשותהמסוגל החברהשבהסכם זה ברמה מקצועית האמורה וכי  כל התחייבויותיה

 והיא תהיהברמה מקצועית טובה ביותר  העירייהוהמיומנות הדרושה לייעץ ולפקח על ניהול מערכת החשבונות של 

 עפ"י חוזה זה. השירות שינתן על ידה לטיב העירייהכלפי  תאחראי

 

בכל משך תקופת ההתקשרות רישיון בר תוקף  ה רואה חשבון מטעמה יהיהכי ברשות המצהיר החברה .3.11

 לראיית חשבון. 

 

בד מעביד. ה, אין ולא יווצרו כל יחסי עוה כי בינה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ובין העיריימצהיר החברה .3.12

 הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.   העירייהמשרד עצמאי וביחסים בינו לבין  תא בעלה כי הימצהיר החברה

 

חשב כמעביד ו בעלי המקצוע שיועסקו על ידה ות, הצוות ו/את כלפי עובדיהבלעדי תהיה אחראיהחברה ת .3.13

מלוא שכרם, לניכויים למס הכנסה, ביטוח לתשלום  תבלעדי שלהם בקשר עם הסכם זה לצורך כל דין ויהיה אחראי

 .בביטוח מעבידים ותבטח אותם על חשבונהלאומי ולכל יתר ניכויים שיש לנכותם בהתאם להוראות כל חוק או דין 

 

, כאמור בהסכם זה, את כל העובדים, העמיד לצורך מילוי כל התחיבויותיהלהעסיק ול תמתחייב החברה .3.14

כאמור  חייבויותיהצוע שיהיה בהם צורך על מנת למלא ולבצע את כל התהאנשים, אנשי הצוות ו/או בעלי מק

ה אך ורק עובדים שאושרו מראש ובכתב על ידי עירייהלברה תעמיד לרשות הבהסכם זה. מובהר ומודגש בזה כי 

החברה להחליף כל עובד שיועסק מטעמה  תחייב תהיהלפי שיקול דעתה הבלעדי,  העירייההמנהל. לפי דרישתה של 

 בעובד אחר.  ירייהבע

 

או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על /והעירייה לפצות את  תמתחייב החברה .3.15

ואשר מקורו או יסודו בקביעה שהמצב המשפטי ו/או העובדתי שונה מהמוצהר בהסכם זה  ו/או כתוצאה  העירייה

 בהסכם זה. החברהמהפרת התחייבות כלשהי של 

 

, את כל תשלומי החובה לפי החוק, ום שיגיע להומכל תשל מהחברה ועל חשבונהתנכה  השהעיריימוסכם  .3.16

יה תיק ניכויים לעובד תבעל הניכויים במקור למס הכנסה. החברה מצהירה בזאת כי הינה כגון: מס הכנסה ו/או

 בביטוח לאומי

 

ר עם ביצוע השירותים ין הקשויולסייע כמיטב יכולתה בכל ענ החברהמתחייבת לשתף פעולה עם  העירייה .3.17

 על פי הקבוע בהסכם.

 

לבד
ן ב
עיו
ל



34 

 

 חתימת וחותמת:_________________
 

על פי הסכם זה ולהימנע  בויותיהשלא להסב לצד ג' התחייבויות כלשהי מהתחיי תמתחייב החברה .3.18

שיקול הדעת הבלעדי, ללא  לעירייהבכתב ומראש.  העירייהמהעסקת קבלני משנה אלא אם קיבל לכך את הסכמת 

ה. בכל מקרה, תהא האחריות לקיום הוראות הסכם זה ולטיב צורך בהנמקה, לסרב להסבה והעסקת קבלן משנ

 בלבד. החברההשירות על 

 

ו/או כל מי  העירייהזכות כלשהי או כמטיל על מעניק לה כי הסכם זה לא יתפרש כ החברה מתחייבת .3.19

 מטעמה חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות בהסכם זה.

 

 

 סודיותשמירת מידע ו .4

 

בין בעל פה  ידע מכל מין וסוג, אשר יגיע לידיהבסודיות מוחלטת את כל הידע והמלשמור  תמתחייב החברה .4.1

, לרבות כרשות העירייהובין בכתב, בין בצורה ישירה ובין עקיפה, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן לפעילות 

ורות מימון ציבורית, עסקית וכמעסיקת עובדים, ולרבות מידע בדבר טכניקות וטכנולוגיות, שיטות עבודה, מק

ו/או לתושבים בתחומה  לעירייהותנאיהם, תנאי עבודה, שכר, תוכניות, מפרטים, נתונים, וכל מידע אחר הנוגע 

 (. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.המידע -)להלן 

 

חרים, בין במישרין ובין ידי א , לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו עלהחברה תעוד מתחייב .4.2

בעקיפין, למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה, וזאת הן בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, 

ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין, מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל או מידע 

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית אשר החזיק בו כדין.  מצד שלישי  לחברהשנמסר 

 של ההסכם.

 

להם יימסר המידע, על  את עובדיה וקבלני המשנה מטעמה, ככל יש כאלה,להחתים ת החברה עוד מתחייב .4.3

ו/או יקוים גם על ידי עובדיה כי כל האמור לעיל  תמתחייבלשמירת סודיות כאמור להלן. החברה  התחייבות

ה בגין כל הפרה של ת כלפי העירייאחראי תהיהלצורך מתן השירותים והוא  מועסקים על ידהי המשנה הקבל

 הסעיפים הנ"ל על ידי מי מהם. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

כלשהוא מתחייבת לא להעביר או לגלות לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, כל סוד, ידע או מידע  העירייה .4.4

 , הן בתקופת ההסכם והן לאחר סיומו. החברהלרבות סודות מקצועיים או מסחריים הקשורים בעסקי 

 

 דו"חות ותשלומים .5

 

בתמורה לקיום המלא של התחייבות החברה, לפי הסכם זה, )כולל כל העובדים מטעם החברה( תשלם העירייה  .5.1

 וף מע"מ. כמפורט בהצעת המחיר. בציר₪ לחברה שכר טרחה חודשי גלובלי בסך של ___________ 

 

לעירייה. בכפוף  החשבון בגין התמורה עבור השירותים שסיפק החברהבתום כל חודש קלנדרי יוגש על ידי  .5.2

 .  יום 30החשבון ישולם בתנאי תשלום שוטף + לאישור החשבון על ידי גזבר העירייה, 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

מוחלטת וכוללת תמורה עבור כל השירותים מובהר בזאת, כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר  הינה סופית ו .5.3

  שהתחייבה החברה לספק לעירייה במסגרת מסמכי המכר. 

 

למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה כוללת את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ממתן השירותים על פי  .5.4

עברת דוחות וקבצים ההסכם, לרבות מתן הדרכות, ביצוע תיקונים , ייעוץ, ביצוע עדכונים, הפקת דוחות, ה

לגורמי פנים וחוץ או כל נושא אחר המוגדר במסגרת מסמכי המכרז. הגדלה או הקטנה של היקף העבודות, 

בכל שיעור שהוא, לא תקנה לזוכה במכרז עילה לתביעה להגדלת המחיר שהציע במכרז או לכל תביעה אחרת 

מידה ולא יימסרו לו עבודות בכלל או מספר והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה ב

 העבודות יהיה קטן או גדול מהצפוי.

 

 נזיקין לגוף או לרכוש ושיפוי .6

 

החברה מתחייבת לשאת באחריות מלאה ולפצות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, העלולים להיגרם  .6.1

רכושו של כל אדם, לרבות העירייה וכל במישרין או בעקיפין, תוך כדי ו/או אגב ביצוע השירותים, לגופו ו/או ל

 הפועלים מטעמה או עבורה.

 

החברה מתחייב לגרום לשחרורה של העירייה מכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל נזק, אובדן או  .6.2

 קלקול אשר החברה אחראית להם על פי הסכם זה. 

 

שהוא, עקב מתן השירותים ע"י החברה, בכל מקרה בו העירייה תידרש ו/או תתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כל .6.3

מתחייבת החברה לשלם את התשלום ו/או לפצות את העירייה בכל תשלום שהיא תחויב בו וישולם על ידה 

 בצירוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה. 

 

ה במילוי חובתה החברה תשפה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של החברה ו/או הזנח .6.4

 המקצועית. אחריותה של החברה תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

 

 

 פיצויים וקנסות : .7

מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית העירייה מכח הסכם זה או מכח כל דין, תשלם החברה לעירייה  פיצויים  .7.1

 רטים להלן:מוסכמים / קנסות, בשיעורים ובאירועים המפו

 

 לכל יום עבודה₪  1,000סך של  –בגין איחור במתן השירותים  7.1.1

 לכל יום עבודה₪  2,000סך של  –בגין אי מתן השירותים  7.1.2

 ש"ח לכל יום עבודה 3,000סך של  –בגין אי הפקת דוחות במועדן  7.1.3

 

 כוח אדם והעדר יחסי עבודה: .8

 למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים:

לחברה אשר הינו קבלן עצמאי, וכי שום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמקנה  החברהשר עם הסכם זה נק .8.1

 החברה תחתים את עובדיהה ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים. או לעובדיה מעמד של עובדי העיריי
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 חתימת וחותמת:_________________
 

כל עובד כי  , לפיו מצהירלעירייהעל טופס הצהרה והתחייבות, המצורף כנספח להסכם זה, שעותקו יימסר 

 בלבד. עירייה וכי המעסיק הינה החברההוא מודע לכך שאין הוא בחזקת עובד 

 

להעמיד מחליף או מחליפים בכל  תא חייבלפועל את העבודות באמצעות עובדיה והי להוציאהחברה רשאית  .8.2

עליהן, שליטה  לחברהמקרה שנבצר ממנו להוציא לפועל את העבודות בעצמו באופן זמני עקב נסיבות שאין 

 לביצוע בכך בשום מקרה כדי לפגוע באחריותה האישית המלאה של החברהאולם לא יהא  גון מחלה,כ

 מחליפו.העבודות ולטיב עבודתם של עובדיה ו

 

על פי חוזה זה, על פי כללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להנחיות  ותיהיבצעו את התחייבוי החברה ועובדיה .8.3

 המנהל.

 

בלבד, יישא בכל  השגחתה, ביקורתה ואחריותה של החברה בלבד. החברה ,פיקוחה תימצאו תח החברהעובדי  .8.4

ו/או קבלני המשנה  ובדיהההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם על ידי ע

לרבות תשלום שכרם,  מראש ובכתב( וכל מי שבא מטעמה, ידה )לאחר קבלת הסכמת העירייה שיועסקו על

תבטח יאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה. בנוסף לכך זכויות סוצ

לכל נזק שיגרם להם או שיגרם או בעטים  תאחראי ותהיה, חבותו עפ"י דין כלפי עובדיהאת  החברה על חשבונה

 לצד שלישי.

 

חוק, יקבע, מפעם לפעם בישולם לפחות שכר המינימום שי י לעובדים שיועסקו על ידה, כתמתחייב החברה  .8.5

 שור רו"ח בעניין.ימציא לה אוכי לדרישת העירייה ת

 

שבהסכם כקבלן עצמאי, וכי אין  ת את התחייבויותיהמבצע החברההצדדים מצהירים ומאשרים, כי  .8.6

 מעביד ו/או סוכנות בין העירייה לבין החברהבהתקשרות על פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי עובד ו

, וכי כל אלה אינם קים על ידה ו/או הפועלים עבורה ו/או בשליחותהו/או מי מהמועס ובדיהי מעו/או מ

 ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך. העירייהמשתלבים במסגרת 

 

ה, ופסק דין חלוט יקבע עובדיה ו/או מי מטעמה את העירייו/או מי מת האמור לעיל, תתבע החברה היה ולמרו .8.7

ה בגין כל סכום בו תחויב ות ולפצות את העיריילשפ ת החברהבין הצדדים, מתחייב קיומם של יחסי עבודה

 לשלם על פי פסק הדין )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה כאמור(.

 

מיד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו  ת לפצות ו/או לשפות את העירייהמתחייב החברה .8.8

לבין  העירייהויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים כי שררו יחסי עובד מעביד בין  , במידהלעירייה

 כתוצאה מקביעה זו.החברה ו/או עובדיה ו

 

, מקצועם, דירוגם וכל מידע שתו, את כל הפרטים שיידרשו על ידו על עובדיהמסור למנהל, לפי דריהחברה ת .8.9

 אחר שיידרש ע"י המנהל.

 

או בקשר אליהם לפי דרישות  מדויק של כל התשלומים שעליה לשלם לעובדיה יצועקפיד על בהחברה ת .8.10

 החוק כולל הוצאות ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו'.
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 חתימת וחותמת:_________________
 

לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים  מתחייבת החברה .8.11

 הקיבוציים הכלליים ככל שהם רלוונטיים למימוש הסכם זה.

 

 .תיתן הנחיות לעובדיהא רק היהחברה היא ו .8.12

 

 העירייה ו/או מי שגזבר העירייה, אלא באמצעות גזברעביר הנחיות ו/או הוראות לעובדי החברה לא ת .8.13

 יחליט עליו. העירייה

 

 שלה ללא כל מתן הנמקה. דרש גזברעובד  להחליף כל מהחברהה שמורה הזכות לדרוש לגזבר העיריי .8.14

ו יום ורק לאחר קבלת אישור 10עובד חלופי בתוך  הגזברלהציג בפני רה העירייה להחליף עובד, מתחייבת החב

בין  העירייהמלהשיבו לעבודה עבור  החברה תימנעהעובד יכנס לעבודתו. הורחק אדם כאמור  של הגזבר

 .העירייהבמישרין ובין בעקיפין ואין בסעיף זה כדי להטיל חבות כספית כלשהי על 

 

 :לחבר המועצה העדר קרבה לעובד העירייה ו/או .9

 

 החברה מצהירה בזאת כי:  .9.1

 ( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  סוכן או שותף.מחק את המיותרבין חברי מועצת העיר יש / אין ) .א

( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה מחק את המיותריש / אין ) .ב

באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד

 בו

 ( בן/בת זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.מחק את המיותריש / אין לי ) .ג

ההחברה תחתום על תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד העירייה ו/או לחבר מועצה, המצורף למסמכי  .ד

 המכרז.

 ערבות ביצוע .10

 

תפקיד החברה בידי העירייה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית עם קבלת הודעת הזכייה במכרז,  .10.1

 וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיה על פי ההסכם.  ₪ 37,000וצמודה למדד, בסך של 

 

באותו נוסח של נספח א' על פי מסמכי ההסכם יהיה  החברהנוסח הערבות הבנקאית לקיום התחייבויות  .10.2

  (.ערבות הביצוע -הלן להסכם )

 

 בהתאם לאמור לתקופת החוזה. העירייההוארך ההסכם, תוארך ערבות הביצוע על ידי   .10.3
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 חתימת וחותמת:_________________
 

 יטוחיםב .11

 

הבלעדי לכל פגיעה, אובדן, נזק או הפסד שייגרמו לכל רכוש מכל סוג  תהיה האחראית חברהה : חריותא .11.1

ו/או לצד שלישי כלשהו וכן לכל נזק, אובדן, הפסד  העיריילו/או  הו/או מי מטעמ חברהלומין שהוא השייכים 

ו/או  העובדיו/או של מי מ חברההו/או פגיעה שייגרמו לגופו ו/או לנפשו של כל אדם עקב מעשה או מחדל של 

 על פי הסכם זה.ה והתחייבויותי הבכל הקשור לפעילות המי מטעמ

 מהו/או כל מי מטע חברההשל  ה האחריות בגין נזק הקשור בפעילות לא יטענו להעברת הו/או מי מטעמ חברהה .11.2

כל  ה, כי לא תהיה להמצהיר חברהה ה.ו/או מי מטעמ עירייהל חברההו/או פעילות ו/או פעולה הקשורים ברכוש 

בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה אשר יועלו  הו/או כל מי מטעמ עירייההנה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד טע

 בכל הקשור בהסכם. חברההכנגד 

להתחייב  עירייהה הבגין כל דמי נזק ו/או הוצאה בגינן עלול עירייההלפצות ו/או לשפות את  תמתחייב חברהה .11.3

בגין כל נזק בגינו הוא אחראי על פי כל דין ו/או על פי הוראות הסכם , מהיאלץ לשלם או ששילתו/או לשלם ו/או ש

 זה.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם בשל הו/או מי מטעמ עירייההלפצות ו/או לשפות את  תמתחייב חברהה .11.4

זו  תביעה שתוגש נגדם, בין אם אזרחית ובין אם פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור, ככל שתביעה

על  חברההעל פי כל דין ו/או מאי מילוי הוראות הסכם זה ו/או מאי מילוי התחייבויות  חברההנובעת מאחריות 

 פי הסכם זה או הפרת התחייבויות כאמור, לרבות כל תביעה לדמי נזק.

 ביטוח .12

 

על , תקייםו חברהה ערוךתפי כל דין, -פי הסכם זה ועל-על חברההמבלי לגרוע מכלליות האמור ומאחריות  .12.1

 הביטוחים הנדרשים וכל עוד הסכם זה עומד בתוקפובאמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל,  ה,חשבונ

'" ומצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד וטים בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח המסומן כנספח "המפור

 "(.קיום ביטוחיםאישור הימנו )להלן: "

 ת, מתחייבועל יד כוערישים יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי חברההולדעת היה  .12.2

נוסף ו/או רכוש ביטוח הנוסף כאמור, כאשר בכל ביטוח לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או ה חברהה

לעניין ביטוחי חבויות, ה. הבאים מטעמאו /ו עירייהה משלים ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת

בכפוף וזאת,  הו/או מי מטעמ חברההלעניין מעשי ו/או מחדלי  ו/או מי מטעמה עירייההאת  כלוליורחב ל הביטוח

 כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח. לבתלסעיף אחריות צו

כשהוא  קיום הביטוחיםאת אישור  עירייההלהמציא לידי  חברהה ת, מתחייבחברההללא צורך בכל דרישה מצד  .12.3

, חברהה. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי יום טרם תחילת ההתקשרות 14עד  חתום כדין על ידי מבטחיו

נוספת.  לשנת ביטוחבגין הארכת תוקפו  קיום הביטוחיםאת אישור  עירייההלהפקיד בידי ת החברה מתחייב

לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחיו במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם  תמתחייב חברהה

-בדיקתו על-, בבדיקתו ו/או באיאישור קיום הביטוחיםזה בתוקף . מוסכם בזה במפורש כי לא יהיה בהמצאת 

למוסכם, טיבם, תוקפם, בהיותם או היעדרם,  חברההבכדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי  עירייההידי 

ו/או בכדי להסיר אחריות כלשהי  הו/או על מי מטעמ עירייההולא יהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על 

 על פי הסכם זה ו/או על פי דין. החברהמ
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 חתימת וחותמת:_________________
 

לתחילת  כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי טוחיםקיום הבי, כי ידוע לו שהמצאת אישור המצהיר חברהה .12.4

 םקיו כל פעילות כאמור במקרה שאישור ברההחלמנוע מן  תהיה זכאית ייההעירוההתקשרות על פי הסכם זה 

 לא תחשב הפרת ההסכם. עירייההכאמור לא הומצא לפני המועד שצוין לעיל ופעולה זו של  הביטוחים

המקצועית בהתאם למפורט ולהמשיך  הרוך ולקיים פוליסה לביטוח אחריותלע תמתחייב חברהה .12.5

אשר סופקו על ידו במסגרת  השירותיםכל עוד מוטלת עליו אחריות על פי דין בקשר עם  זו הבפוליסולהחזיק 

במסגרת הסכם  החברהשנים מיום בו חדל מלפעול עבור  7-הסכם זה ובכל מקרה למשך תקופה שלא תפחת מ

 זה.

, מהוכל הבאים מטע ו/או חבריה ו/או עובדיה ו/או נבחריה ת את העירייה בזאת כי הוא פוטר המצהיר חברהה .12.6

המובא למקום מתן  חברה,הל ש הו/או באחריות השייגרם לרכוש, בבעלות בין ישיר ובין עקיף בגין כל נזק

הסכם זה  מושאמתן השירותים ה ו/או מי מטעמ חברהההסכם זה ו/או משמש את  מושאהשירותים 

 עירייה הבזאת לשפות את ת מתחייב חברהה. חברההפוליסות ביטוחי על פי  הלפעול למיצוי זכויותי תומתחייב

נה נזק לרכוש ה שענייעה או דרישעל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם למי מהם כתוצאה מהגשת תבי

 .פטור כאמורה החברה לגביו העניק

למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי  תמתחייב חברהה .12.7

 תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל משך תקופת ההסכם.  חברההפוליסות ביטוחי 

הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית  עריכתהאחריות המפורטים באישור למען הסר ספק מוסכם כי גבולות  .12.8

 לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.  הלבחון את חשיפת הועלי חברהההמוטלת על 

להודיע על כך מיד בכתב למבטח  חברהה ת, מתחייבחברההבקרות אירוע המכוסה לכאורה במסגרת ביטוחי  .12.9

 ה ככל שיידרש לשם מימוש הביטוחים האמורים.לשתף עימם פעולת , ומתחייבלעירייהו

בהם בלעדית  ישאת החברהו הלומי ההשתתפויות העצמיות בביטוחייחולו תש חברההמובהר בזאת כי על  .12.10

 ידי חברת הביטוח.-וכן בכל סכום שלא יכוסה על

ובמידה ותידרש  חברהה תמציאשיהיו רשאים לבדוק את אישורי הביטוח  מטעמהו/או מי  עירייהה .12.11

לבצע את ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות  חברהה תלמתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב התאמתם

אינה מטילה עליהם כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים,  הו/או מי מטעמ עירייהההבדיקה והביקורת של 

 .דין על פי הסכם זה ו/או על פי חברההטיבם, היקפם, ותוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות 

ו/או  עירייההביטוח כדי להטיל אחריות כלשהי על עריכת המוצהר ומוסכם בזה כי אין בהמצאת אישור  .12.12

, או כדי להוות ראיה בדבר היותם של הביטוחים כאמור ו/או התאמתם, ואין בה כדי לגרוע מכל העל מי מטעמ

 פי כל דין או מכוח הסכם זה. -על חברההאחריות המוטלת על 

מהוות תנאי יסודי לחוזה והפרתן או כל חלק מהן תהווה  אחריות והביטוח בהסכם זהסעיפי ההוראות  .12.13

 .ההסכםהפרה יסודית של 

 

 תקופת ההסכם .13

 -ממועד חתימת הסכם  )להלן  שנה תקופת ההסכם הינה מהיום בו הודע לספק כי זכה במכרז ועד לתום  .13.1

 ____. ( קרי מיום ______________ ועד ליום ______________תקופת ההסכם
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 חתימת וחותמת:_________________
 

על אף האמור, העירייה תהיה רשאית לסיים ההתקשרות עם החברה לפני תום תקופת ההתקשרות, מכל  .13.2

יום מראש. מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי  60סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק, וזאת בהודעה בכתב של 

 בדין. לגרוע מכל זכות של העירייה להפסיק או לבטל ההסכם בהתאם לאמור בהסכם זה או

 

חודשים כל  12, בנות עד אופציה להאריך את ההסכם לעד שלוש תקופות נוספותלעירייה בלבד נתונה  .13.3

יום לפני תום תקופת  30 -(, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לספק, לא יאוחר מהתקופה המאורכת -אחת, )להלן 

 ההסכם.

 

חולו כל תנאי הסכם זה על התקופה הודיעה העירייה על הארכת ההסכם לתקופת נוספת כאמור לעיל, י .13.4

 המאורכת.

 

 

 ביטול ההסכם .14

 

 יום מראש. 60העירייה רשאית לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לחברה של   .14.1

 

העירייה רשאית לבטל מידית את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות  .14.2

 אלה המקרים:החברה על פי הוראות הסכם זה, ו

 

 

החברה הפרה אחת או יותר מהתחייבויותיה על פי ההסכם ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל  13.2.1

 התראה על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה.

 

כולם או מקצתם, אינם לשביעות  העירייה התריעה בפני החברה כי השירותים המבוצעים על ידה, 13.2.2

התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן השירותים לשביעות מיד עם קבלת  הלא נקט והחברהרצונה, 

 .העירייהרצונה של 

 

 אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית. ההפר החברה 13.2.3

 

מפרק או כונס נכסים  לחברה, ו/או מונה לחברההוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או נאמן  13.2.4

עולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי   איזה מנכסי או נאמן ו/או הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פ

יום, ו/או קיים חשש  21, לרבות על התמורה המגיע לו על פי הסכם זה אשר לא בוטל תוך החברה

 רות כנדרש בהסכם זה.יש לעירייהלהמשיך וליתן  תוכל החברהסביר כי בשל קשיים כלכליים לא 

 

 על פי הסכם זה.  ביצוע התחייבויותיהה מהסתלקהעירייה כי החברה הוכח להנחת דעתה של  13.2.5

 

שניתנה בקשר עם חוזה זה אינה נכונה  החברהכי הצהרה כלשהי של  העירייההוכח להנחת דעתה של  13.2.6

 . על ההתקשרות עמהה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופן כלשהו תלא גיל החברהאו 
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 חתימת וחותמת:_________________
 

ו/או ההסכם בוטל במסגרת הליך התברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות בהחלטת ועדת המכרזים  13.2.7

 משפטי.  

 

 

עד למועד ביטול ההסכם,  העירייה לחברה את התמורה המגיעה להבוטל ההסכם כאמור לעיל, תשלם  .14.3

על פי הסכם זה או  עירייהל תחייב שהחברהובניכוי כל סכום  ילוק גמור ומוחלט של כל המגיע לה,וזאת לס

כל דרישה או תביעה לתשלום בגין תשלומים  ולחברה לא תהיהן,  כל הסכם או התחייבות אחרת או על פי כל די

זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד ו/או  העירייהעתידיים או בגין רווח שנמנע ממנו. בנוסף, תהא 

 לספקם על פי הסכם זה.  ההתחייב שהחברהגורם אחר לשם קבלת השירותים 

 

פ הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי למעט מהזכויות המוקנות ע" החברהמבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על  .14.4

עקב הפרת ההסכם, לרבות בגין הפרש עלות  לעירייהישא בכל הוצאה שנגרמה ת החברהעל פיהם,  לעירייה

 ההתקשרות עם גורם אחר. 

 

 

 הסבת ההסכם .15

 

סכם זה, כולן על פי ה ות ו/או להעביר את זכויותיה ו/או חובותיהלהסב ו/או להמח רשאי אינה החברה .15.1

ו לשעבד את זכויותיה, או חלקן, או כל טובת הנאה על פי הסכם זה לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/א

כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות באמצעות התקשרות עם 

זכויותיה ו/או  להמחות את החברה . ניסתהלכך מראש ובכתב העירייהספקי משנה, מבלי לקבל את הסכמת 

לכך, לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף, ולא  העירייהעפ"י ההסכם כאמור לעיל ללא קבלת אישור  חובותיה

על פי הסכם זה. למען הסר ספק, הסכמת  החברה מאחריותה למילוי התחייבויותיהיהיה בכך כדי לפטור את 

יקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ובמידה שתינתן, תהיה כפופה לכללים תינתן, או לא תינתן, על פי ש העיריה

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית  במסגרת מתן הסכמתו זו. העירייהשיקבעו ע"י 

 של ההסכם.

 

החברה מאחריותה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  העירייהנתנה  .15.2

ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של נותני השירותים, באי ת והחברהלפי ההסכם,  והתחייבויותיה

 כוחם ועובדיהם. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 יום התקשרותס .16

 

ר אופן המיטבי ולהעביוצע על ידה בלסיים את הטיפול שב החברה תעם סיום תקופת ההתקשרות, מתחייב .16.1

 צוע חפיפה לכל התיקים לידי מחליפה.את ביצוע העבודה וכל חומר הקשור בה, לרבות בי

 

החברה להעביר לידי העירייה את כל המידע והידע שנצבר אצלה  תמתחייב עם סיום תקופת ההתקשרות .16.2

או לכל ספק אחר מטעמה, גישה מלאה לכל הנתונים  לעירייהוכן לאפשר  ואצל עובדיה בהקשר לעירייה,

לבד
ן ב
עיו
ל



42 

 

 חתימת וחותמת:_________________
 

, וכן גישה מלאה לכל המערכות לצורך הסבת הנתונים, או המצויים בידי החברההמידע, התיעוד והגיבוי ו

המשך הפעילות המלאה עד לתחילת פעילותו של ספק אחר. למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל 

ההסכם על ידי מי ה מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול בין החברה לבין העיריי מקרה בו הסתיימה ההתקשרות

 מהצדדים.

 

המידע והידע המצוינים בסעיף הקודם כוללים את כל הנתונים הגולמיים, הנתונים המחושבים, נתוני  .16.3

הגיבויים ופורמט הגיבוי, נתוני אב, תנועות, מסמכים סרוקים, תמונות, אינדקסים, טבלאות משתמשים, 

 ה הנתונים. הרשאות, וכל סוגי הנתונים כולל טבלאות המפרטות את מבנ

 

 לתשלום כל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור לעיל. תהיה זכאיהחברה לא ת .16.4

 

להתקשר עם ספק אחר  מהעירייהגישה לנתונים ו/או מידע המונעים  העירייהחסום בפני החברה לא ת .16.5

הבקשר עם פעילות העיריי תים או גישה לכל המידע המצוי אצלהלצורך מתן השירו
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 כתובות הצדדים .17

 

 בות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע בראש ההסכם. כתו .17.1

 

כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום עם אישור מסירה, תחשב ככזאת  16.2

( ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית 5שנתקבלה לידי הצד הנשגר בתוך חמישה )

 הדואר

 כללי .18

 

כם אחר שבין הצדדים וככל שקיים, עובר למען הסר ספק, יובהר כי הסכם זה בא במקום כל הס 17.1

לחתימת הסכם זה. עוד יובהר כי תנאי הסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים 

לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  העירייהבמלואו וכי 

ו, אם נעשו, קודם והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעש

 לחתימתו. 

 

על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו  לחברהזכאית לקזז מהתשלומים המגיעים  העירייה 17.2

קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי 

 הודעה נוספת בעניין. כל דין. סעיף זה הינו בבחינת הודעה בדבר קיזוז ולא תישלח 

 

נהגה על פיהם, אלא אם הותנו והוסכמו  העירייהכל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם  17.3

 ע"י הצדדים כדין מראש ובכתב.

 

כל ויתור על שימוש בזכות, אורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כויתור מצד כל שהוא  17.4

 ים ובתרופות העומדים לכל צד לפי חוזה זה או לפי כל דין. ולא יפגעו בזכויות, בטענות, בסעד

 

 סמכות שיפוט ייחודית .19

במחוז מרכז לפי הסמכות העניינית, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין העולה בתי המשפט ל

 מהסכם זה.

 

 : ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום                         

 

________________          _________________     

 החברה                                                                                                                העירייה     

 ע"י מורשי החתימה                   ע"י מורשי החתימה                                                                  

לבד
ן ב
עיו
ל



 07/2022 מכרז פומבי מס'
 מתן שירותי הנהלת חשבונותל

 

 חתימה וחותמת:_________________
 

 

 

  להסכםנספח א'       נוסח ערבות בנקאית לחוזה / ביצוע

 

     _______________ 

 תאריך        

 לכבוד 

 עיריית טייבה 

 

 ערבות בנקאית לחוזה הנדון:     

 

וק כל סכום "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילהמבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים  לושים ושבע אלףש)במילים: ₪  37,000עד לסך של 

"(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז הפרשי הצמדהמהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 למתן שירותי הנהלת חשבונות.  07/2022מס' 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7ומים עד לסך הנ"ל, תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכ

 אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 

א תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית בהליך משפטי, או באופן אחר, ול

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

"(, כי המדד החדשמדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "אם יתברר מתוך ה

( יהיו הפרשי המדד היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון ממועד חתימת ההסכם)להלן: "

 ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

 

 בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   31/07/2023ד עתישאר בתוקפה  ערבות זו

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 

 בכבוד רב,         

 

_________________________ 
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 חתימה וחותמת:_________________
 

 

 להסכם  נספח ב'

 

 החברההצהרה והתחייבות כעובד/ת 

 

אני הח"מ _____________ נושא/ת ת. ז _______________ הגר/ה ב______________, מצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן:

 

 ד/ת ע"י חברת __________________גויסתי כעוב .1

 שכרי החודשי משולם ע"י ________________ .2

אני מודע/ת לכך שלמרות שאני מבצע/ת עבודה מטעם  .3

____________________ בעיריית טייבה, אינני נחשב/ת כעובד/ת 

 ולא יהיו לי כל דרישות מהעירייה להכיר בי כעובד/ת שלה.העירייה ואין 

התחייבות זה מרצוני החופשי, ללא כפיה וללא  אני חותם/ת על כתב .4

 מעורבות העירייה.

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

___________   _________________  ___________ 

 ךתארי       חתימה     שם ומשפחה
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 חתימה וחותמת:_________________
 

 להסכםנספח ג' 

 אישור קיום ביטוחים

 השלמה לאחר הזכייה
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 חתימה וחותמת:_________________
 

 להסכם נספח ד'

 

 מפרט לאספקת השירותים

הזוכה במכרז יידרש לספק לעיריית טייבה את השירותים הנדרשים עפ"י מכרז זה  .1

בתיאום מול גזבר העירייה או מי שיקבע על ידו להלן פרוט השירותים שעל המציע לספק 

ללא תוספת עלות ם המוגדר בהצעת המציע למכרז זה לעירייה, והכל במסגרת התשלו

 : מכל סוג שהוא

תקציב  -ניהול, טיפול ועדכון שוטף של כל ספרי החשבונות של העירייה לרבות 1.1

 רגיל, תב"ר , בנקים, קרנות , ספקים, קבלנים ומלוות .

מילוי כל הפונקציות של הנהלת החשבונות של העירייה כדי להבטיח קיומן של  1.2

 נהלת חשבונות סדירות ומעודכנות בכל עת.מערכות ה

ניהול החשבונות יעשה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים הנהוגים בניהול 

מערכת הנהלת חשבונות של רשות מקומית בהתאם להוראות החוק ולדרישות 

של משרדי הממשלה הנהוגים בדבר ובהתאם להוראות ולהנחיות שתינתנה לה 

 מפעם לפעם ע"י העירייה.

יכת כל ההתאמות הדרושות כולל החשבון עם הספקים של העירייה, משרדי ער 1.3

הממשלה, מבצעי עבודות עבור העירייה, בנקים ומוסדות אחרים, וזאת באופן 

שוטף במועדים בהתאם לצורכי העבודה ו/או בהתאם להוראות שתינתנה ע"י 

 העירייה.

ם רגולטורי או הכנה במועד של כל הדו"חות הכספיים למשרד הפנים ולכל גור 1.4

הכספיים הרבעוניים  כולל הדו"חותאחר שבהכנתם מחויבת העירייה )

 (. השנתיים

 הכנה במועד של כל החומר הדרוש לביקורת רואי חשבון מטעם משרד הפנים. 1.5

הכנת דו"חות כספיים למס הכנסה, כולל דיווח שוטף לשלטונות מס הכנסה )על  1.6

ביטוח לאומי(, למע"מ ומשרדי ניכויי המס במקור והפקת אישורים שנתיים ל

 הממשלה והעברתם של דו"חות אלה במועד ליעדם.

הכנת דו"חות ו/או ניתוחים כספיים מיוחדים, מבוססים על נתונים שבספרי  1.7

העירייה לפי חתכים שייקבעו ע"י ראש העירייה או הגזבר )כולל דוח"ות 

ו"ח אחר תקציביים, דו"ח מעקב תקציבי מול ביצוע ודו"חות חריגים וכל ד

 שיידרש ע"י ראש העירייה או הגזבר(

תקציב רגיל  –העירייה ע"י הנחיות הגזבר  של סיוע בהכנת התקציב השנתי 1.8

 ותקציבים בלתי רגילים )תב"רים(

לבד
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 חתימה וחותמת:_________________
 

 רישום חשבונאי והכנת דוח"ות. –טיפול בתקציבי תב"רים 

ניהול מעקב תקציבי אחר ניצול התקציב הרגיל, פרויקטים, ביצוע תבר"ים וכל  1.9

 התשלומים שמבצעת העירייה.

ניהול מעקב אחר העברות הכספים לעירייה ע"י משרדי הממשלה, מפעל הפיס  1.10

 וגורמים אחרים ומיצוי ההכנסות.

בדיקה ורישום חשבונות ספקים וקבלנים מוסדות ונותני שירותים מבחינה  1.11

אריתמטית, כולל חישובי הצמדה ועריכת התאמות תקופתיות כולל פיקוח על 

 החשבונות לרבות ביצוע התשלומים לספקים.תקינות 

ניהול חשבונות והפקת דוח"ות תקציביים לגופים נלווים לפי קביעת ראש העיר  1.12

 והגזבר.

 טיפול במערך מלוות של העירייה כולל ניהול ספר מלוות כמתחייב. 1.13

 השתתפות בדיונים עם משרדי הממשלה ובעירייה עפ"י הזמנה. 1.14

 "מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.מע –ייעוץ וליווי בנושא מיסוי  1.15

רישום תנועות כספיות במערכות הנהלת החשבונות על פי כללי הרגולציה  1.16

 והנחיות גזבר העירייה. טיפול, מעקב ותיוק של כל המסמכים הרלוונטיים.

 הנפקת דוחות סדירים, שוטפים וחריגים בדבר התקציב, הביצוע והשיריון. 1.17

ות הבנקים השונים לרבות ביצוע ביצוע התאמת תנועות מול תנועות חשבונ 1.18

 התאמת כרטיסי אשראי.

לנים לרבות חשבונות חלקיים רישום תיעוד וטיפול חשבונות פרויקטים מול קב 1.19

 יםוסופי

כגון שכר, גביה  ,  בעירייהביצוע התאמות ורישום פקודות מול מערכות שונות  1.20

ירייה בפני גזבר הע רווחה, וכיו"ב. ביצוע בקרה בדבר התאמות אלה והתראה

 בדבר חוסרים ואי התאמות במידה ומתגלות כאלה.

ביצוע קליטת חשבונות מורכבים כגון חשמל, טלפון ותקשורת, דלק וכדומה  1.21

 ושיוכם לסעיפי התקציב המתאימים בין אם באופן ממוחשב ובין אם באופן ידני.

 שידור דיווח מקוון אוטומטי למשרד האוצר על פי חוק ההסדרים  1.22

נתוני ניכוי מס תקפים ממשרד האוצר באשר לספקים בקרה בדבר קבלת  1.23

 עובדת איתם ופעולה בהתאם לאישורים אלה. שהעירייה
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 חתימה וחותמת:_________________
 

, משרד הפנים, משרדי  לעירייה, מחוץ בעירייהעבודה שוטפת מול גורמים  1.24

 תקבע. שהעירייהממשלה אחרים, ספקים וכל גורם אחר 

ם מקוונים הנפקת ומשלוח הודעות לספקים בדבר ביצוע תשלומים באמצעי 1.25

 לרבות באמצעות מס"ב.

 הנפקת ומשלוח הודעות שנתיות לספקים בדבר ניכוי מס הכנסה במקור. 1.26

ובקרה בדבר התאמת התשלומים בייחס  העירייה  מגזבר קבלת החשבונות  1.27

 להזמנות ולחוזים.

 הנפקת פקודות זיכוי. 1.28

 הכנת דו"חות תשלומים מעותדים על פי פרמטרים שונים. 1.29

בתחומי ידע של חשבונאות, כלכלה,  בעירייההחלטות  ביצוע יעוץ למקבלי 1.30

מלוות, בקרה כספית ותקציבית, ניהול פיננסי, קרנות, פרויקטים וכל נושא 

 רלוונטי אחר. הייעוץ יכלול, בחינה, ניתוח  כדאיות, מתן חוות דעת מנומקת.

 השמת כוח אדם מקצועי על פי המוגדר במסמכי המכרז. 1.31

בדבר הנחיות רגולטוריות, פסקי דין  בעירייהעדכון שוטף למקבלי החלטות  1.32

וחידושים בנושאים הרלוונטיים לרבות חשבונאות, כלכלה, ניהול פיננסי, 

 וכיו"ב.

בעת ביצוע ביקורות גורמי חוץ לרבות ביקורת של  לעירייהסיוע ליווי ויעוץ  1.33

משרד הפנים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מבקר המדינה, או כל גורם מוסמך 

 אחר.

בניתוח דוחות כספיים לרבות נושאי  בעירייהע ליווי ויעוץ למקבלי החלטות סיו 1.34

 חינוך, רווחה הסעות וכד'

סריקה ממוחשבת של כל החשבוניות והמסמכים הרלוונטיים האחרים  1.35

והצמדתם לרשומה המתאימה.  העירייהלמערכות הממוחשבות שמפעילה 

 .העירייהבהתאם לדרישת 

ך מזמן לזמן ועל פי הממוחשבת על פי הצור איחזור מסמכים שנסרקו למערכת 1.36

 הנחיות העירייה. 

 בעירייהביצוע תיוק וניהול תיקיות פיזיות מסודרות במשרדי הנהלת החשבונות  1.37

 כך שניתן יהיה לאחזר כל מסמך פיזי הנדרש.

הכנת דוח רבעוני, והכנת דוח שנתי לביקורת חיצונית, בכל שנה במשך תקופת  1.38

 ההתקשרות.
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 חתימה וחותמת:_________________
 

 ממשקי העברת נתונים מול גופים חיצוניים ופנימיים. ביצוע ובקרת  1.39

הכול עפ"י הנחיית  -ביצוע דיווחים לגורם המממן בתברי"ם ובתקציב השוטף 1.40

 ודרישת הגזבר ו/או מי מטעמו. 

מול משרדי ממשלה,  העירייהעריכה , ניהול ובקרה בכל הקשור בהכנסות  1.41

  תושבים, וגופים נוספים.

 העירייה.  הנחיית גזברכל נושא אחר בהתאם לביצוע  1.42

 : השירותים כוללים גם  1.43

כל אחד ממשתמשי המערכות הממוחשבות יעבוד עם המערכות הממוחשבות עם  .א

לאדם אחר שם משתמש וסיסמא ייחודיים עבורו בלבד. אין למסור את הסיסמא 

 .ללא הרשאה בכתב מגזבר העירייה

 . כל מסמך יתויק במקום המיועד לו .ב

 מקבלו בחותמת הכוללת תאריך הנכון ליום קבלתוכל מסמך ייחתם על ידי  .ג

לה יכל מסמך המוקלד למערכת הממוחשבת יחתם בחותמת הכוללת את המ .ד

 "הוקלד" ואת תאריך ההקלדה.

הזוכה מתחייב בזה לשמור סודיות ולא להעביר כל מסמך או מידע אחר לכל גורם  .ה

 ללא קבלת הרשאה מגזבר העירייה. שהוא

 .העירייהולבצע כל תהליך עבודה רלוונטי עליו תחליט הזוכה מתחייב בזה לתמוך  .ו

כח אדם מיומן, מוסמך ומורשה לביצוע  לעירייההזוכה מתחייב בזה להעמיד  .ז

 המטלות בתחום הנהלת החשבונות. 

הזוכה מתחייב בזה כי הוא ועובדיו יקלידו ויתייקו כל מסמך לרבות חשבונות  .ח

ל לאחזר בקלות ובמהירות כל תוכ שהעירייהוחשבוניות בתיקיות ובמערכות כך 

 מסמך בתחום פעולתו של הזוכה.

הזוכה מתחייב בזה להכשיר את עובדיו, המוצעים והחדשים שיקלטו בעתיד, לבצע  .ט

את עבודתם כנדרש ולהשתמש במערכות המידע הממוחשבות אותן מפעילה 

כיום או שתפעילן בעתיד, לפקח על תפעולן ולהנפיק מהן המידע הדרוש  העירייה

 .העירייהתאם לדרישות בה

ולגורמים אחרים אך ורק על פי  העירייהדע לספקי הזוכה מתחייב בזאת למסור מי .י

 מפעם לפעם.   מהעירייההנחיות שיקבל 

 לאבטח את המידע ולמנוע חסרונו. .יא
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 חתימה וחותמת:_________________
 

 לוודא גיבוי המידע על ידי הגורמים המתאימים .יב

בתחומים  בדבר ייעול תהליכי עבודה בעירייהלהמליץ בפני מקבלי ההחלטות  .יג

 רלוונטיים כגון חשבונאות וכלכלה

 העירייה גזברנושאים נוספים על פי הגדרת  .יד

 המלצה וביצוע תהליכי בקרה בדבר כספים. .טו

מובהר ומודגש בזאת כי על  הזוכה במכרז לספק פתרון כולל, אחריות מקצה לקצה ומענה  .2

ון לא הוגדר אף אם הפתר לעירייהכולל למתן השירותים המאופיינים במסגרת מכרז זה 

במפורט במסמכי המכרז אך הוא בתחומים המקצועיים המפורטים במסמכי המכרז. המציע 

על כל מרכיביהם תוך  העירייהשיזכה במכרז יהיה אחראי לביצוע הנהלת חשבונות   עבור 

   . העירייהכדי עמידה ברמת השירות טובה לשביעות רצון 

לצורך רישום הנהלת החשבונות והפקת  תספק לזוכה במכרז מערכות ממוחשבות העירייה .3

הדוחות והמסמכים האחרים הנדרשים. הזוכה במכרז נדרש להפעיל מערכות אלה באופן 

מיטבי ועל פי ההנחיות שיקבל, לשמור על כללי אבטחת המידע במערכות אלה ולהימנע 

כן מראש. כמו  העירייהלחלוטין מהעברת מידע מהמערכות לגורמים שאינם מורשים על ידי 

ולהימנע משמירת מידע מחוץ  העירייהמתחייב הזוכה לשמור מידע אך ורק במערכות 

 אישור מראש בכתב מגזבר העירייה. אלא אם קיבל לכך  העירייהלמערכות 

 . העירייהמובהר ומודגש בזאת כי כל נתוני ומסמכי המערכות הינם רכושה הבלעדי של  .4

בבניין רותים הנדרשים משרד הממוקם תעמיד לרשות המציע לצורך ביצוע השי העירייה .5

 )חומרה, תוכנה( וריהוט.  מחשוב ,העירייה

  -הכל עפ"י חוק ודין  –לעניין חופשות שנתיות  .6

לא יידרשו  העירייהמובהר למען הסרת ספק, כי במהלך חופשות מרוכזות של  6.1

 שירותים מנותן השירות.  

טופס שהעתקו יימסר נותן השירות יחתים כל אחד ממבצעי השירותים בפועל על  6.2

באחריות נותן השירותים, ולפיו מוצהר כי העובד מבין, יודע ומאשר כי הוא  לעירייה

 , אלא עובד של נותן השירות בלבד.העירייהאינו עובד של 

 

תהא רשאית להנחות את הזוכה במכרז בדבר החלפת עובד או הפסקת העבודה של  העירייה .7

לבד שביעות רצון או מכל סיבה אחרת, לפי שיקולה.עובד כלשהו על בסיס אי התאמה, חוסר 
ן ב
עיו
ל
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 חתימה וחותמת:_________________
 

י הוועדה המקצועית מטעם ינו ע"לציין כי על המציע להציב את אותם עובדים שהתראיחשוב  .8

מחויב לקבל את הסכמת העירייה בכתב  י המציעהחלפתם ע" ושתידרשהעירייה וככל 

 ומראש.

 על הזוכה במכרז לקבל אישור מראש ובכתב לכל הצבת עובד/ת. 8.1

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל אחד ממבצע השירותים שיוצב ע"י נותן השירות  8.2

יעמוד בכל עת, בדרישות הכשירות כמפורט במכרז. אי הצבת מבצע שירות העומד  -

 מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  -מור בתנאי הכשירות כא

שמורה הזכות לדרוש מנותן השירות להחליף את מבצע השירותים מטעמו,  לעירייה 8.3

 30וזאת בהתרעה של לפחות  -מכל סיבה שהיא, בגורם אחר בעל כישורים מתאימים

ימים קלנדריים מראש, אם מצאה שהכישורים ו/או טיב עבודת מבצע השירותים 

 .העירייההכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  -רצונה  אינה לשביעות

מובהר כי ככל שכנגד מבצע השירותים מטעם נותן השירות תיפתח חקירה בחשד  8.4

  יידרש נותן השירות להחליפו לאלתר. -לעבירה פלילית 

ימי עבודה רצופים יעמיד הזוכה  7במקרה של עובד/עובדת הנעדר/ת במשך תקופה העולה על  .9

, ממלא מקום בעל כישורים דומים שלא יפחתו מכישורי הנעדר למשך העירייהת במכרז לטוב

 .באישור מראש ובכתב של גזבר העירייה כל תקופת ההיעדרות

ליידע  החברהבכל מקרה של  שינוי במצבת כ"א ו/א והפסקת עבודת אחד העובדים חובה על  .10

ת העובד בעובד/ת ולקבל מראש אישור הגוף הרלוונטי בכתב להחלפהעירייה מראש את 

 אחר. 

 על פי שעות העבודה המקובלות במוסדות אלה בדרך כלל .בעירייה שעות העבודה  .11

הזוכה במכרז מתחייב בזה לעבוד בהתאם לנהלי העבודה בכל גוף, לרשום את החשבונות  .12

 תבים על ידי העירייה. ללא עיכוב ולבצע תשלומים לספקים בהתאם לתנאי התשלום המוכ

 ן יהיה לעבור הכשרות מקצועיות לאורך תקופת החוזה, מדי שנה.על עובדי הקבל .13

 

  

 

 

 

 

לבד
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עיו
ל
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 חתימה וחותמת:_________________
 

 

 מסמך ה'

 אישור מורשי חתימה

 

( "המציע"הנני עו"ד/ רו"ח של _________________ תאגיד מס' _________________ ) להלן: 

( הנני "המכרזתי הנהלת חשבונות ) להלן: במכרז פומבי מס' __________________ לאספקת שירו

 מאשר בכתב, כדלקמן: 

 מורשי החתימה בשם המציע אלה:

 

 ת.ז.: __________________________________________ שם מלא:

 ת.ז.: __________________________________________ שם מלא:

 

הצעת המציע למכרז, הינה חתימתו החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים ל

 המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 

להלן דוגמאות של החתימה המחייבות של המציע לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו במסמכי 

 המכרז: 

 

______________                                   ______________________________ 

 

 התקבלה אצל המציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי כל מסמכי ההתאגדות שלו. 

 

 בכבוד רב,

 

 

________________                    ________________                   ________________ 

 שם מלא                             חתימת רו"ח/ עו"ד ומס' רישיון       תאריך                                                   

 

 מסמך ו'

לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימה וחותמת:_________________
 

 התחייבות לשמירה על סודיות

אני הח"מ __________ ת.ז __________ העובד אצל _____________, מתחייב/ת בזאת כלפי עיריית 

 טייבה  )להלן "העירייה"(, כדלקמן:

אה ולא לגלות לכל אדם ו/און תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת האנשים לשמור סודיות מוחלטת ומל .1

שהוסמכו ע"י העירייה לקבל את המידע כהגדרתו להלן, כל מידע, עובדה, רישום, תוכנית, מפרט, 

מסמך, טבלאות, נתון עיוני, נתונים כספיים וכו', בין בכתב ובין בעל פה שהובאו לידיעתי ונמסרו לי ע"י 

 ין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעתי בקשר עם או כתוצאה מן העבודה )להלן "המידע"(., במישרהעירייה

 אני מתחייב/ת לגבי המידע כדלקמן: .2

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו  .א

 בלבד. שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה

 על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי המידע יחול גם עליה. .ב

לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי  .ג

 אחר.

 להודיע לעירייה בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו. .ד

 עבודה ו/או למידע.לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע ל .ה

לגלות את המידע לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או נציגים מטעם העירייה שיהיו זקוקים לו  .ו

לצורך ביצוע השירותים ולאלה בלבד. במקרה זה אני אחראי /ת כלפי העירייה שמקבלי המידע 

 כאמור יקפידו על שמירת המידע כמתחייב מהוראות מסמך זה .

מוחלט להוציא כל חומר מכל סוג שהוא מרשות העירייה ואני מתחייב ידוע לי כי קיים איסור  .ז

 ת שלא לעשות כן ללא קבלת הסכמתה המפורשת של העירייה לכך, בכתב. /

התחייבות זו לסודיות, כאמור לעיל, הינה לכל עת , אינה מוגבלת לזמן והיא חלה גם לאחר  .ח

 .ההמציע ההחברלבין  העירייהסיום תקופת החוזה שנחתם / ייחתם בין 

 ולראיה באתי על החתום:

___________   _________________  ___________ 

 תאריך            חתימה     שם ומשפחה

 

 המלצת גזבר  -אישור בדבר ניסיון מציע
לבד
ן ב
עיו
ל
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 חתימה וחותמת:_________________
 

, ת.ז. ______________________, גזבר הרשות המקומית ___________________מ, אני הח"

, מס' תאגיד _____________________מאשר כי  _____________________

 , סיפקה לרשות המקומית לעיל את השירותים המפורטים להלן:__________________

 

לשביעות רצון הרשות האם  

 (תרק את המיומח) *המקומית

נא  אספקת השירות )תקופת 

ו לציין מאיזו תקופה עד איז

 (תקופה

  לאכן/ חשבונותהנהלת 

  לאכן/ מעקב ודיווח -ריםתב"

וכנת דוחות כספיים עריכה 

 ודוחות שונן

  לאכן/

 

 

 :ד על מתן השירותים של המציעהחוו"

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 תושב. ________________-התושבים של הרשות המקומי הינו כ מס'

 .₪ _______________ :2022המאושר של הרשות לשנת התקציב 

 ________________ המציע את השירותים לרשות המקומיתהמחשוב בהם העניק מערכת 

___________________________________________________________________________ 

 

 פרטים ליצירת קשר:

 ________________ :שם מלא

 ________________טלפון: 

 ________________ ל:א"דו

לבד ________________ חתימת הגזבר:                                                ________________תאריך: 
ן ב
עיו
ל




