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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____ 1____/2021מס'   מבי פומכרז 
 למועצה  הנהלת חשבונותלמתן שירותי 

 מסמך א׳ 

 ודעה בדבר פרסום המכרז ה

 )להלן: הנהלת חשבונותשירותי עות למתן בזאת הצ נה( מזמי "ועצהמהמקומית אבן יהודה )להלן: "הצה  מועה

 (, לפי התנאים והמרכיבים המפורטים בגוף המכרז. ״העבודות״ ו/או ״השירותים״

  קבועה   ר(ת )ריטיינהצעת מחיר גלובלית חודשייבת  נקך של  רדעל  הינה    מציעהעל ידי  שתוגש    למכרזההצעה  

תעלה ולא    תוספת מע"מ  ב   00015,  שלחודשי  ום  כסמתפחת  לא    , אשרודש מחודשי מתן השירותיםבגין כל ח

חודשי של    על   ל  בתוספת מע״מ  ש״ח  00023,סכום  באותו החודשי  השירותיםהיקף  )ללא קשר  ים שניתנו 

 מסמכי המכרז.מכרז זה יורחבו, והכל כאמור במובהר כי יכול והשירותים נשוא  .(חודש

evennkalma@-למייל    WORDבקובץ    012:0ה  שע  1/2021/17להעביר בכתב עד תאריך    ניתןהבהרה  שאלות  

yehuda.muni.il  מספר  ה בטלפון  ועצבמ  המייל והפקסלוודא קבלת    . על המציע8997315-09לפקס מספר  , וכן

קבלנה לאחר  תתשאלות הבהרה שהמועצה תהיה רשאית שלא להשיב על    .מנטקההדר  , אצל הגב'  09-8915002

 . ד הנקוב לעילהמוע

, אבן יהודה ,  53המועצה ברח' המייסדים    מנכ״לשרדי  במ  ₪,  500  של  םאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכו

א  הש-בימים  בין  כיבלבד  08:00-13:00עות  ה׳  בזאת,  מובהר  למצ   .  יושב  לא  המכרז  בגין  בשום  התשלום  יע 

 .מקרה

המועצה    מנכ״לדנית )לא לשלוח בדואר( במשרדו של  מסירה י ב  את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור 

  עד, וזאת  בלבד  "__ 1_/2021מס'    פומבימכרז  רה נושאת ציון "סגויהודה, במעטפה    באבן,  53ייסדים  מברח' ה

 . בצהריים 12:00בשעה  28/1/2021ליום 

ידונו על ידי המכרז ש  מכימסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו, ולא יכללו במניין מס 

 .ועדת המכרזים

 היא. ה שכל הצע אומוכה ביותר  את ההצעה הנ  אין המועצה מתחייבת לקבל 

ע"י   שיוגשו  המכרז  מסמכי  את  להכשיר  בא  אינו  הפרסום,  בגוף  "הצעה"  בלשון  השימוש  כי  בזאת  מובהר 

 המציע לכדי הצעה ע"פ דיני  המכרזים. 

 המכרז.   מכיהוראות מפורטות נוספות מצויות במס

 

 

 בכבוד רב,

 אבי הררי 

 יהודה  -ראש המועצה המקומית אבן
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דהית אבן יהו מועצה מקומ  

 _____ 1____/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

1-סמך אמ  

 נאי המכרז והוראות למשתתפים ת
 

 מהות המכרז  .1

הנהלת חשבונות  שירותי  למתן  עות  ( מזמינה בזאת הצ"המועצה מקומית אבן יהודה )להלן: "ה מועצה  ה .2

״השירותים ״ )להלן:  למועצה  ו/או  זה  ל  הכ(,  ״תוהעבוד״  למכרז  המצורפים  המכרז  במסמכי  כמפורט 

 י נפרד הימנו.  ומהווים חלק בלת 
 

 מסמכי המכרז  .3

מסמכי  המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן ביחד ולחוד,   2.1

 המכרז:

 בדבר פרסום המכרז. ה דעהו  -  מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -   1-מסמך א

 מפרט השירותים.   -2-מסמך א

 הצעת המציע.   -  מך ב'סמ

 אישור קיום ביטוחים.  -׳גמסמך 

 . הסכם התקשרות  - ׳דמסמך 

 . ועמידה בתנאי הדין ניסיון מקצועיעמידה בתנאי סף,  תצהיר המציע בדבר   -1-המסמך 

 . יעלמצ  הצסח המלונ  -2-המסמך 

 תצהיר מנהח״ש בדבר עמידה בתנאי הסף.   -3-הסמך מ

 נוסח המלצה למנהח״ש.   -4-מסמך ה

 .סודיות  כתב התחייבות לשמירה על  -׳ומסמך 

 מליאת הרשות המקומית. צהיר בדבר העדר זיקה לעובד/חבר ת  -׳זמסמך 

 . סח הערבות הבנקאית להבטחת קיום ההסכםנו  -׳חמסמך 

 טופס סיכום ראיון עם המציע;  -׳ט מסמך

רשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים  המועצה תראה את המציע במכרז, כמי שהצהיר שב 2.2

את    להעניקקראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש, וכי הוא מתחייב    אוהו  לעיל,

 ז.במכר שהצעתו תיבחר כזוכה   נאי ההסכם המצורף להם, אם וככלפי ת -על השירותים
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לצורך הגשת  תראכן   2.3 כלל הבדיקות הנדרשות  כמי שביצע את  במציע  לרבות  ה המועצה  הצעתו, 

 ם. והיקפ  השירותיםעמידה על טיב 

כנמסמ  את 2.4 לרכוש  ניתן  המכרז  תגכי  של  שלוד  סך  ב  500ם  השעות    יםימ₪  בין  )כולל(  ה׳  עד  א׳ 

המייסהמועצ  מנכ״לדי  במשר  :13:00-0008 שברחוב  אב53דים  ה  יהוד,  לא  לעה.  ן  הרכישה  ות 

 . תוחזר בכל מקרה

 .ציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהמועצהמובהר בזאת, כי רשאים להשתתף במכרז רק מ 2.5

 

 המכרז  נים של מלוח ז .4

 הערות המועד הפעולה

 ₪  500 -רזמכי המכעלות מס  8:00בשעה   10/1/2021החל מיום  ז מכירת מסמכי המכר

שאלות ח משלו מועד אחרון ל

 הבהרה 

  -למייל:  wordלשלוח על גבי קובץ  12:00עה בש 17/1/2021עד ליום 

uni.ilmyehuda.-@evennkalma 

הגשה במעטפה לבנה וחתומה עליה   12:00בשעה  28/1/2021עד ליום  מועד אחרון להגשת הצעות 

מס'   פומביצויין "מכרז  מ

 בלבד  __"1_/ 2021

 

 המכרז נשוא  םותיירהש הגדרת  . 4

שירותי    המועצה 4.1 לקבל  חשבונותמבקשת  המובה ,  הנהלת  לצרכי  במפרט עצהתאם  כאמור   ,

א)השירותים   המכרז(,  2-מסמך  להוראות    למסמכי  ה בהתאם  לרבות  המכרז  הסכם  מסמכי 

 .או הנחיות המועצהאות ו/ פי הוריו ועל  ( ונספח ׳דמסמך )

לגרוע   4.2 האמורמבלי  ו  4.1בסעיף    מכלליות  הלעיל,  אמפורט  מכל  המכרז,    2-במסמך  למסמכי 

השירותים   כי  המציע,    ינתנומובהר  ידי  לטועל  מעמיד  שהינו  השירותים  בתוך  מתן  ח״ש  מנהת 

הנקובים בתנאי הכשירות  פר,  להלן  5.2בסעיף    העומד  למועצה במסגרת הצעת  אשר  נמסרו  טיו 

הגיע   ואשר  במכרז,  המציעהמציע  עם  בסעיף  הנז  לריאיון  ביחד  זהות    . ןלהל  .311.3כר  שינוי 

 . עשה אך ורק באישור מראש ובכתב של הגזבריח״ש  מנה

על ידי מורשי  תקשרות  החל ממועד חתימת הסכם הה  חודשים  12  -לתקופת ההתקשרות תהייה   4.3

 .  ״(תתקופת ההתקשרולהלן: ״) החתימה של המועצה 

  12  שלת  ונוספ  ותתקופ  4  -האריך את תקופת ההתקשרות בה בלבד שמורה הזכות ללמועצה ול 4.4

 .  בהודעה בכתב שמסרה לזוכה אתוז, ״(ת האופציהותקופ)להלן: ״ תכל אח חודשים

תקופ 4.5 ו/או  ההתקשרות  תקופת  תהיהובמהלך  האופציה  ה  ת  את  להביא  רשאית  הסכם  המועצה 

שתהא לזוכה כל טענה  , ללא  ימים  30בהודעה מראש של    סיוםכלל  ואת ההתקשרות עם הזוכה ל

    מוקים.מתן נירך בוצו/או תביעה כנגדה וללא 
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עת, כפי שתמצא    השירותים, להוסיף או להפחית, בכל  צה שמורה הזכות לשנות את היקף ועמל 4.6

וללא הגבלה שהיא, בהתא זו תהיה המועצה רשאית    .ם לצרכיהלנכון  לדרוש מהמציע  במסגרת 

וחז  ח״ש נוסף, האשירותים מנה היספק את  ,  לעיל  4.2  כאמור בסעיף  מנהח״ש   הזוכה כי בנוסף על

סוג  ב מנהח״ש  ברשומ״ק  2תעודת  שנתיים  לפחות  של  מוכח  ניסיון  ובעל  ן:  )להל  לפחות, 

החלטה אודות הרחבת השירותים הינה החלטה בלעדית ובלבדית של גזבר  .  ״(זוטרהמנהח״ש  ״

והוא רשאי לקבלה   יהמועצה,  והוא  לנככל  החליט הגזבר    ון במהלך תקופת ההתקשרות. כראה 

ליתן את השירותים ממשרדי המועצה, וההוראות החלות  זוטר  ח״ש הכאמור, ידרש מנה לדרוש  

 על מנהח״ש יחולו גם עליו בשינויים המחוייבים. 

הזו 4.7 ערועל  להיות  השירותים  כה  במתן  להתחיל  מיבאופך  זכייתו    ידין  על  ההודעה  קבלת  עם 

 במכרז.

חיב את  רבר להקום בו החליט הגז)וכן על מנהח״ש הזוטר, מ  להלן  5בסעיף  כהגדרתו    ״ש חמנהעל   4.8

נ   השירותים( אישי  כח  ולהיות  המועצה  באופן  שעות    5במהלך  במשרדי  לאורך  בשבוע,  ימים 

  , הזוכההשירותים ינתנו על ידי  אמור מובהר ומודגש, כי  על אף ה  העבודה השוטפות של המועצה.

 .מעביד-ובין המועצה יחסי עובד  בינם יווצרולא אין וכקבלן עצמאי, וכי  ועל ידי מנהח״ש

 

 תנאי סף-ויות המציעירכש .5

  בישראל,   ם כדיןחי ישראל או תאגידים המאוגדייחידים אזר   -יעיםצ מ  זרשאים להשתתף במכר 5.1

 לן: ים המפורטים לה אחד מן התנאעומדים בכל  במועד הגשת הצעתם למכרזאשר 

 . פרים, ובעל אישור ניהול ססק מורשההמציע עו 5.1.1

בעל תעודת בו הינו    םהשותפיליו/עבמ  אחד משרד רו״ח, אשר לכל הפחות  הינו  המציע   5.1.2

 .רו״ח בתוקף

חשבונות  הנה   שירותיבאספקת    כחמו  ניסיון  בעלהינו  ע  המצי 5.1.3 השנים ך  הלבמלת  חמש 

לפחותל  ,ברציפות  האחרונות אחת  מקומית  רגיל  רשות  תקציב  המנהלת  שנתי    בהיקף, 

לפחות    100של    ₪ תקציב  ו מיליון  רגי כן  שנתי  בלתי  בהיקף  שנתי  ₪    מיליון  400של  ל 

 חות. לפ

עובדים נוספים    2  -לא פחות מרו״ח ו  1באופן קבוע לפחות  במשרה מלאה  המציע מעסיק   5.1.4

 . או ראיית החשבוןו/  כירים בתחום הנהלת החשבונותכש

בתנאי 5.1.5 עומד  בסעיף  המציע  הקבועים  לח 1ב)ב()2ם  ציבוריים, (  גופים  עסקאות  וק 

 . 1976 -התשל״ו 

עומד   5.1.6 בסעיף  המציע  הקבועים  צעסקא  לחוק  1ב2בתנאים  גופים  התשל״וות    -יבוריים, 

1976 . 

סיקאלי כגון  מה קלון או בעבירה שנושאה פייעש  ישפלילית  לא הורשע בעבירה    המציע 5.1.7

ניכויי העברת  האי  לרשויות  דיווח  אי  מם,  אי  קבלותמס,  אם   תן  זולת  וכו׳,  רישמיות 

התשמ״א  השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  ההתיישנות  תקופת   ;1981  -חלפה 

 מור;אכו ע בו ו/או מנהליו לא הורש הריני מצהיר כי בעלי השליטה -תאגיד   שהמציעככל 

ולרבות    הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק  כינוס ו/או הקפאת  אינו פועל תחת צו  המציע 5.1.8

כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד  מודגש,ווים זמניים כאמור. למען הסר ספק במסגרת צ
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צווים    עהמצי המועד האמור, יוצאו כנגד  או אף לאחר    מכרז,למועד ההכרזה על הזוכה ב

ה  לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכי  ווים זמניים(, יהווה הדבר עילהצ  םכאמור )ובכללם ג

וזאת  המציעשל   ו/או  למציע  מבלי שתהיה,  טענה  כל  על  ובמפורש  מוותר מראש  והוא   ,

 .דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 5.1.9

נדרש  לגר  מבלי 5.2 ת  ע במסגרהמציע להצי וע מהאמור לעיל באשר לתנאי הסף הנדרשים מהמציע, 

במועד  ״(, אשר  ח״שמנה ״ ר מיועד לספק את השירותים נשוא מכרז זה )להלן:אשמועמד  הצעתו  

 -הגשת הצעת המציע במכרז עומד בכל אחד מן התנאים המפורטים להלן:

 לפחות.  3סוג  ת הנהלת חשבונות הינו בעל תעוד  ח״שמנה 5.2.1

ניסיון    מנהח״ש  5.2.2 השנתיים האחרונות במהלך  במתן שירותי הנהלת חשבונות    מוכחבעל 

לפחות,  ברציפות אחת  מקומית  של  לרשות  שנתי  בהיקף  רגיל  תקציב  המנהלת   ,100  

 מיליון ₪ לפחות.  400ת, וכן תקציב בלתי רגיל בהיקף שנתי של  מיליון ₪ לפחו 

 בדים. בניהול צוות עובעל ניסיון   ח״שמנה 5.2.3

כי   שצבר  מודגש,  ניסיון  מקובפועל  כעובד    מנהח״שגם  רשות  כית  משל  שו/או  ל עובד 

יענה על  ,  לרשויות מקומיותכדוגמת השירותים נשוא מכרז זה  ם  ייק שירותאגיד המענת

 דרישות הניסיון הנקובות בסעיף. 

ון  סיקאלי כגמה קלון או בעבירה שנושאה פייעש  ישפלילית  לא הורשע בעבירה    ח״שמנה 5.2.4

ניכויי  אי ההעברת  לרשויות  דיווח  אי  מם,  אי  קבלותמס,  אם   תן  זולת  וכו׳,  רישמיות 

התשמ״א  השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  ההתיישנות  תקופת  ; 1981  -חלפה 

 מור;אכו ע בו ו/או מנהליו לא הורש הריני מצהיר כי בעלי השליטה -תאגיד   שהמציעככל 

 

 ות והמלצ פותדרישות נוס שוריםאי .6

 ם: מציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאיה על

   -המציע  יצרףלעיל,  5.1המפורטים בסעיף תנאי הסף  להוכחת  6.1

בסעיף   6.1.1 הקבוע  הסף  תנאי  המציע    לעיל  5.1.1להוכחת  וכן  תיצרף  מורשה,  עוסק  עודת 

פקי אואישור  שומה  חש  ד  וברואה  כחוק,  ספרים  ניהול  בדבר  לפי  ון  אישור  חוק  כן 

 . -1976ל"ו)אכיפת ניהול חשבונות( התש ורייםעיסקאות גופים ציב 

של  בתוקף  לעיל יצרף המציע צילום תעודת רו״ח    5.1.2להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   6.1.2

 המציע.  פים/הבעלים שלאחד מהשות 

את תצהיר המציע    רף המציע יצלעיל    5.1.3-5.1.8להוכחת תנאי הסף הקבועים בסעיפים   6.1.3

את  ,  מכי המכרז(מסל  1-המסמך  סח  )בנוועי  ן מקצובדבר ניסיו לעניין עמידה בתנאי הסף  

כשהם חתומים על ידי    2-המסמך  מסמכי המלצה בנוסח  וכן  ,  מנהח״שחיים של  הקורות  

 . לקוחות המציע

בסעיף   6.1.4 הקבוע  הסף  תנאי  רכישת   5.1.9להוכחת  על  המעידה  קבלה  המציע  יצרף  לעיל 

 מסמכי המכרז. 
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 -מציעצרף הלעיל, י 5.2להוכחת תנאי הסף המפורטים בסעיף  6.2

יצרף המציע  5.2.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   6.2.1 המאשרת את    תעודה ק  עתה   לעיל 

 . השכלתו

הסף 6.2.2 תנאי  מנה יצ  5.2.2-5.2.4  פיםיבסע  יםהקבוע   להוכחת  תצהיר  את  המציע  ח״ש, רף 

הבנוסח   המכרז  3-מסמך  הלמסמכי  מסמך  בנוסח  המלצה  מסמכי  וכן  למסמכי    4-, 

ידי הר על  הלת  להן סיפק מנהח״ש שירותי הנהמקומיות    שויות המכרז כשהם חתומים 

   .חשבונות

נו  תשנ ת מהרשויות  צה תהא רשאית לפנות אל כל אחועהמ, כי  הטוב מודגש  למען הסדר

ומהות השירותים שנתן    ,כאמורת  והמלצ היקף  ואת שביעות  ח״שמנהולברר את  רצון  , 

 . בכללותם ממנהח״ש ם שקיבלהשירותיההרשות מ

 . רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוקיד שומה או ור פק על המציע לצרף איש 6.3

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 6.4

 מורשה.  סקו עהיותו  בדבר  בר תוקף על המציע לצרף להצעתו אישור 6.5

שהוא   6.6 יצמציע  להצעתו  יחיד  ת.ז.רף  ח;  צילום  שהוא  ימציע  בע"מ,  להצעתו  ברה  תעודת  צרף 

אצל התאגד החברה  של  אישור  ות  וכן  החברות  לחי   עו"ד  רשם  המוסמכים  בדבר  רו"ח  יב  או 

 ת חתימתם. החברה בצירוף דוגמאו   בחתימתם את

יל,  האישורים הרשומים לע  הועדת המכרזים תהיה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אלי 6.7
 כולם או מקצתם.

 

 המציע השירותים והצהרת  ותנאי מסמכי המכרז הכרת  .7

כל מסמכי המכרז. הגשת הצעתו של המציע  ם את  על המציע ללמוד, להכיר ולהבין על בוריי 7.1

כתוהש כמוהם  במכרז  פר תפותו  שכל  ואישור  ידועים  הצהרה  המכרז  ומסמכי  המכרז  טי 

וכ לו,  מלוא    יונהירים  את  קיבל  אתהמציע  בחן  הנדרש,  הפרטים    המידע  הנתונים,  כל 

זה  ו ובכלל  לביהשירותים  תומה   –העובדות  הנדרשים  התנאים  כל  את  ויודע  מבין  צוע  , 

ם להם, ובהתאם  סכי, הבמתן השירותיםות ל, בחן את כלל הקשיים העלולים להתג ירותיםשה

 לכל האמור לעיל תמחר את הצעתו.  

ה   7.2 כן,  כגכמו  ההצעה  כהצהרהשת  למצ  מוה  יש  כל  כי  את  והסיע  הכישורים  גולות  הידיעות, 

והאחר  כל    תוהמקצועיות  לביצוע  הוא  השירותיםהדרושים  כי  המכרז,  בכל    עומד  נשוא 

האמ  המקדמיים  וכיהתנאים  דלעיל,  בחינה  ורים  מכל  מסוגל  את  שהיא    הוא  להעניק 

    הכל כמפורט במסמכי המכרז. -נשוא המכרז  השירותים

רז או אי הכרת התנאים  לפרט כלשהו מפרטי המכ  בקשר   עות או אי הבנהכל טענה בדבר ט 7.3

 . לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע -כרז מב

מכרזים ו/או  סם בהתאם לרצונה  שמורה הזכות לפר  שלמועצהות לו  ר, כי ידועמצהי   המציע 7.4

דומות מעת לעת לק נוספות  זה,לת שירותיבהצעות מחיר  נשוא מכרז    ם כדוגמת השירותים 

 ילה או טענה כנגד המועצה. ציע תהיה עמבלי שלמ
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 יות ותיקוניםשינויים הסתייגואיסור הכנסת  .8 

למחוק 8.1 למציע  מסמכי  ו/  תקןל   אוו/  אסור  את  לשנות  ההסכםאו  לרבות    מועצה ה  .המכרז, 

בכל   לראות  רשאית  תיקוןתהא  או  מחיקה  המכרז  שינוי,  מתנאי  המציע  הסתייגות  , משום 

 . וולפסול את הצעת

תה  תגל. נהמועצההצעה ע"י  חשבונית, תתוקן ה   התגלתה בה טעות  אם בשעת בדיקת ההצעה 8.2

שצויין בהצעה, תתוקן    שירותן המחיר של כל  בי ו  ותיםהשיר  אי התאמה בין המחיר הכולל של

, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות  שירותשל כל    אי ההתאמה בהסתמך על המחיר

 קן כאמור לעיל. תו תתוחשבונית שתתגלה בהצע

 

 ה הבהרת מסמכי החוז .9

יאוחר מאשר 9.1 כע,  גטראלי    מר ,  המועצה  למנכ״ל יע המציע בכתב  ודי  17/1/2021יום    לא  ל  ל 

ו  החוזה,  במסמכי  שמצא  בהירות  חוסר  או  התאמות  אי  שגיאה,  ספק    או/סתירה,  כל  על 

ענ או  פרט  או  סעיף  של  למובנו  אצלו בקשר  הכל י שהתעורר  כלשהו  במסין  או  ול  מכי החוזה 

ת הבהרה שהוגשו שאלועל    המועצה תהיה רשאית שלא להשיב  . הזלעבודות נשוא החו  הנוגע

 עיל. קוב ללאחר התאריך הנ

לשלוח   29. יש  כאמור  קובץ    ,yehuda.muni.il-@evennkalmaמייל  ל הודעה    WORDבאמצעות 

או באמצעות אישור חוזר    09-8915002דוא״ל בטלפון  וודא קבלת הודעת המציע לבלבד. על ה 

 . לא תיעננה PDFובץ קצעות באמ עברנהת הודעתו. מודגש, כי שאלות שתו על קבל

לה את מספר  ייני, ולכלול במסגרת כל שא יו באופן ברור, תמציתי, ענעל המציע לנסח שאלות  9.3

בחו הסעיף  ותוכן  הסעיף  מספר  המהעמוד,  ציון  ברת  תוך  שאלתו,  מתייחסת  אליהם  כרז 

 . ובת דוא״ל אליה יש למען את התשובותתכ

המציע   9.4 הודעה    למנכ״למסר  כאמבמכתכאמור  ימסור  וב  לעיל,  בכתב  המנכ״לר   תשובות 

ול יאוחרהמכרזמשתתפי  כל  למציע  לא  בכתב    .19/1/2021מתאריך    ,  תישלחנה  התשובות 

פירושים,   ו/או מי מטעמו תהא סופית. כל   המנכ״ל תשובת  .המכרזובאופן אחיד לכל משתתפי 

שני הסברים  או  בהבהרות  מלבד  תנו  אחר  גורם  ע״י  ו/או  ממ  ו/או  המנכ״לע״פ  לא  עמו  ט י 

 יחייבו את המועצה. 

מצד   9.5 התשובה  בקבלת  מי    המנכ״לאיחור  המציע  ו/או  את  יזכו  לא  קבלתה  אי  או  מטעמו 

  ההי מצד ועדת המכרזים, ודין הצעתו יהי ות כלשרכת המועד להגשת הצעתו או להתחשב בהא

 עניין. כדין כל הצעה אחרת במכרז לכל דבר ו 

לעיל,   9.6 באמור  לפגוע  לאמור  ו/א   כ״להמנך  מוסממבלי  הבהרות  מיוזמתו  ליתן  מטעמו  מי  ו 

 . משתתפי המכרזנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל במכרז ו/או לתקן טעויות ש

  ינטגרלי ובלתי נפרדאיהפכו להיות חלק    סעיף זהתנו כאמור ביים שנתיקונ ו, הבהרות  תשובות 9.7

 . כרזממכלול מסמכי המ

ו/או   המנכ״להסתמך על תשובות שניתנו על ידי    ובהצעתכי    המציע לא יהיה רשאי לטעון, 9.8
והן צורפו להצעתו כחלק  ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה,    מי מטעמו, אלא אם התשובות

 .בלתי נפרד הימנה
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 המועצהרכוש   -מסמכי החוזה  .10

ת  למטרי, והם נמסרים למציעים בהשאלה  הבלעדוקניינה    המועצההינם רכושה של    הז זרמכמסמכי  

לא יעתיק    המכרז, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי  למועצההצעות    תהגש

ויחזירם   הצעתו,  הגשת  למטרת  אלא  בהם  ישתמש  ולא  המועדר  יאוח לא    למועצהאותם    מאשר 

   .האחרון להגשת ההצעות

 

 המועצה החלטות ההצעות ובחינת  .11

 הי. הצעה כלש וא  ותר בי ההנמוכמתחייבת לקבל את ההצעה   צההמועאין  11.1

רשאית   11.2 ת לפסול  המועצה  או  מחירה  בשל  בלתי סבירה  או משום שאינה  הצעה שהיא  נאיה, 

 . ה כדבעיההצע מונע הערכת מכרז באופן שלדעת המועצהמתייחסת לתנאי ה

 -טריונים הבאיםיבחינת ההצעות תהיה על פי הקר 11.3

 %50 -כספיתגובה ההצעה ה 11.3.1

 (.50%)מרבי יון ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל צ 11.3.1.1

פי   11.3.1.2 על  ביותר  הזולה  הצעה  למחיר  יחסי  באופן  ינוקדו  ההצעות  יתר 

 סחה: הנו

 X 50  ביותר  ההצעה הזולהמחיר  

 מחיר ההצעה הנבחנת    

 %25 -בשלטון המקומי  ושל מנהח״שיע ל המצניסיון מוכח ש  11.3.2

נבמ   וחיובימוכח  ניסיון     11.3.2.1 השירותים  כדוגמת  שירותים  זה  תן  מכרז  שוא 

   -%15 -של המציע ות מקומיות רשויל

יהיה   שינתן  שהמצידות  ו נק  5הדרוג  מקומית  רשות  לה    סיפקע  לכל 

כאמור  שירו ויותר,  תים  שנה  של  תקופה  הרשויות במהלך  למספר    מעבר 

 . נתנה המלצה חיובית על המציע, ואשר  הנדרש בתנאי הסף

זה המלצה חיובית משמעה, המ   נים שבה לא פחתו לצה אשר הציו*בסעיף 

 (.2-במסמך ה )כאמור   4ון  מצי

  -של מנהח״שבמתן שירותי הנהח״ש לרשויות מקומיות    ניסיון מוכח וחיובי  11.3.2.2

%10- 

  נקודות לכל רשות מקומית שהמציע סיפק לה שירותי   5יהיה  הדרוג שינתן   

מעבר   ויותר,  שנה  של  תקופה  במהלך  הנדרש  למספ הנהח״ש  הרשויות  ר 

 .ל מנהח״שובית עחי ה לצ, ואשר נתנה המ בתנאי הסף

זה המלצה חיובית משמעה, המ נים שבה לא פחתו  לצה אשר הציו*בסעיף 

 .(4-במסמך ה)כאמור  4מציון  
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  (,להלן  11.3.3.1בסעיף  כמפורט  )  הריאיון מטעמה  כיאו עורמכרזים  הועדת   11.3.2.2

לה  םרשאי המקומיות  מהרשויות  ואחת  אחת  כל  אל  המציע    ןלפנות  נתן 

מידת   א מכרז זה, ולברר את כדוגמת השירותים נשו ם תירושיו/או מנהח״ש 

מקומית  עשבי רשות  אותה  של  הרצון  ממנהח״ש   מהמציע ות    ו/או 

 . לה וומהשירותים שהעניק

כי    רשאית המודגש,  בנ  מועצה  גם  עם  עבר    יסיוןלהתחשב  היא  שצברה 

 )אם וככל שנצבר ניסיון עבר כאמור(. ו/או עם מנהח״ש  יעהמצ

ניסון עבר עם המציע ו/או עם  קום בו  ל, מעל אף האמור לעי  היה למועצה 

 -ניסיון כדלקמן:ל שמידה התהיה המועצה רשאית לדרג אמת  -״ש מנהח

כל רשות  .  15  -מתוך ה  10קל של  ינתן מש  -לניסיון של המועצה עם המציע

מעבר   ב  רספלממקומית  תזכה  הסף  בתנאי    5)ועד      נקודה  1  -הנקוב 

 דות(.נקו

. כל רשות  10  -מתוך ה  5ל  ינתן משקל ש  -מנהח״ש  ה עם לניסיון של המועצ

ב הנקוב  למספר  מעבר  במקומית  תזכה  הסף  )ועד    2.5  -סתנאי    5נקודות 

 נקודות(.

בתחום השירותים נשוא   םסיונימנ  אישיתהתרשמות  וועם מנהח״ש  ראיון עם המציע   11.3.3

 %25  - אחריםחוו״ד של לקוחות ומ  מכרז זה

ידי  יהר 11.3.3.1 על  יתבצע  שתואיון  מכרועדה  המועצהב  מגזבר  המועצה,  ,    נכ״ל 

ה שיקבע  ככל  נוספים  לגוגורמים  רק  ישלח  לראיון  זימון  מציעים  זבר. 

יתייצב   מנהל בכיר  שעמדו בתנאי הסף ושהצעתם נמצאה כשרה. לראיון 

 . מנהח״שבמציע וכן 

הריאי 11.3.3.2 יחוובסיום  את  ון  הריאיון  למציע    עורכ/י  באשר  ובאשר  דעתם 

 -כדלקמן ,למנהח״ש

 נקודות(;  5 ד)ע לליתהתרשמות כ •

  לעמוד בדרישות המועצה  נהח״שהמציע ומיכולת  התרשמות מ  •

השירותים  מנהח״שוהתאמת   לרבות  למתן  הנוגע,    בכל 

חלהכרותו   בהנהלת  עבודה  נהלי  רשות  עם  של  שבונות 

רשויות  ב  ו התמצאותומקומית,   של  החשבונאות  כללי 

 נקודות(;  10 )עד מקומיות

היי • האתגרים  עם  להתמודד  למועצה, חודייכולת  ים 

 ת(; נקודו 3והפתרונות המוצעים על ידי המציע )עד  

הביטוי   • ומיכולת  הבינאישית/חברתית  מהיכולת  התרשמות 

 ; נקודות( 2)עד  מנהח״של ש

והידע  ה מהתרשמות   • המציעממקצועי  מהידע    ניסיון  וכן 

 נקודות(;  5עד )  המקצועי ומניסיון מנהח״ש 

׳ טבמסמך  רט  מפוף כדביחס לכל מציע    י הריאיון ימלאו/עורכ •

המכרז. ש  למסמכי  יערך  ככל  מאדם הריאיון  יותר  ידי  על 
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יקבע   שיאחד,  זה  הניקוד  ברכיב  המציע    ממוצעע״פ  קבל 

 .  עורכי הריאיוןכל   ע״ילמציע הציונים שיוענקו 

הניקוד  תר  שאהצעה  הככלל,   11.4 את  ביותר  המצרפי  קבל  הקריטריונים הגבוה  בשלושת 

 . הצעה הזוכהז כוכרתלעיל,  11.3המפורטים בסעיף 

ההצעות היא של עסק    מן  תאחוהוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות,    מצאה 11.5

, אישור  בעת הגשתהעל ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה,  שה, תמליץ הוועדה  שבשליטת אי

 . 1992 -בהתשנ״זים,  ב׳ לחוק חובת המכר2ותצהיר כהגדרתם בסעיף 

רצון  ביצעו בעבר עבודתם לשביעות    מציעים אשר לא של  ות  עתהא רשאית לדחות הצ  הוועדה 11.6

 ל דעתה. אינם מספיקים, לפי שיקושוריהם שכי עתדאו שנוכחה ל  המועצה

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח לכאורה   11.7

 .כל דרישות המכרזאחר  ימלא קשר כזה ו/או אם הזוכה לא 

, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי  המציעת  כות לדרוש מאהז  את  ההוועדה שומרת לעצמ 11.8

והנית  יעצוהממחיר,   ההסברים  כל  את  למסור  בתוך  מתחייב  הנדרשים  מיום    3וחים  ימים 

ת  יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח א  המציעישה. אם  הדר

 . הצעהאף לפסול את ה , ו ניהי מסקנות לפי ראות ע אית הוועדה להסיקה, רשדעת

שהסמיכה,הוועדה 11.9 מי  ו/או  חי   ,  לא  )אך  רשאית  כדי  לה  (בתי תהא  מציע  פרטים  זמין  לברר 

להשלים  בהצע וכן  לגרוע  תו,  מבלי  החלטה.  קבלת  לצורך  לה  הדרושים  אחרים  פרטים 

המועצה   לעיל,  הזכומהאמור  לעצמה את  לדרשומרת  מהמוש מכת  מל אחד  נוסף  ציעים  ידע 

י  פ ל  ע כולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו  ות ניסיונו וי לרבו,  תאודות הצע

למכרזמ ההצעה  ו/או  המכרז  בדיקות    .סמכי  לערוך  חייבת,  לא  אך  רשאית,  הועדה  תהא  כן 

חות  ת הלקולרשימ פניה  , לרבות באמצעות  וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו

הצעת  שהמציא במסגרת  להשתמש  כרזבמ  והמציע  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  הוועדה   .

 . ( לצורך הערכת ההצעותעשונש לבתוצאות הבדיקות )אם וככ 

רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או    התהי הוועדה   11.10

או שהוגשה    האישורים הנדרשיםה כל  ו אלי שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפ 

במב הנשלא  מסמכידרוה  פי  על  את    ש  מונע  הגשת ההצעה כאמור  אופן  לדעתה  המכרז, אם 

 ה כראוי. הצעה ת כהער

 

 ז חובת הזוכה במכר .12

)  (,"הזוכה"  -)להלן  זכה המציע במכרז   12.1 ( ימים ממועד קבלתו את הודעת  7הרי שבתוך שבעה 

 -את המסמכים הבאים:,  הלמועצהמציא ליו ליהא ע בדבר זכייתו במכרז  המועצה

בחוזה, ועל פי הנוסח   13, כמפורט בסעיף  מתן השירותיםת  ית להבטחהבנקא   תורבעה 12.1.1

 ׳ למסמכי המכרז;חכמסמך  ורף צהמ

 ׳ למסמכי המכרז.גבמסמך  אישור על קיום ביטוחים כמפורט  12.1.2

  המועצהתהא  ו חלקם,  כולם אלעיל,    12.1בסעיף    יםהמפורט   םלא ימלא הזוכה אחר התנאי 12.2

זכיית המציע כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל    טולבבי  .כייתו במכרזית לבטל את זרשא
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על עצמו    שות המועצה כנגד הזוכה עקב רזכות או סעד שיעמדו ל הפרת ההתחייבויות שנטל 

 עם הגשת הצעתו למכרז. 

לעיל, תהא  המועצה   12.1עיף מבלי לגרוע מהאמור במקרה בו לא יקיים הזוכה את האמור בס  12.3

עם מציע אחר וזאת לפי שיקול    תראה, להתקשר בהסכםו האה  הודע   תת כלרשאית, מבלי ל

של     ות לפיצוי עקב התקשרותהכענה ו/או תביעה ו/או זיה כל ט הדעתה הבלעדי. לזוכה לא ת 

 קומו. ם מציע אחר במהמועצה ע

 
על  ו/או התחייבות  הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה   12.4

ל משנה    ין.יפבעקאו    במישרין  ,אחרפיו  קבלני  להעסיק  יורשה  לא  הזוכה  ספק,  הסר  למען 

רוע מן האמור  הל מראש ובכתב. מבלי לגנלא לאחר קבלת אישור המ , א ותיםרמתן השילצורך  

יהא   לא  המכרז,  לעיל,  מסמכי  עפ"י  הזוכה  מהתחייבויות  לגרוע  כדי  משנה  קבלני  בהעסקת 

 מכרז.י הכ סמור במל כאמ לרבות אחריותו כלפי המועצה, הכ

ל 12.5 מהמועצה  שהוא  כל  סכום  לקבלת  זכותו  את  להמחות  זכאי  יהיה  לא  הסכם  פ הזוכה  זה  י 

קיבל   אם  אלא  של  מלאחר,  בכתב  לכך  הסכמה  המועצה.ראש  רשאית   גזבר  תהא  המועצה 

ההמחאה   התניית  או  סכומים  להמחות  סירוב  לרבות  זה,  בעניין  הזוכה  לבקשות  לסרב 

בלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או  ה התדע יקול  לפי ש בתנאים שייראו לה  

 עו של ההסכם.  חת ביצו טקביעת בטחונות נוספים להב 

 

  צעותההגשת המועד ן ופאו .13

 -׳מסמך ב  -הצעת המציעפסים הכלולים במסמכי המכרז.  ש אך ורק על הטהצעת המציע תוג 13.1

ב מקורייםתוגש  עותקים  ההצעה  שני  מסמכי  ועמוכ בע  יהמצידי  על    םהחתומי.  עמוד   ד ל 

יוכנסו   הנדרשילבצירוף  העותקים  המסמכים  לדרישותכל  בהתאם  מעטפ  ם  לתוך  ה  המכרז, 

ת המציע תוגש סגורה  ילה את הצעע בעת רכישת מסמכי המכרז. המעטפה המכישתימסר למצ 

ידני  וחתומה "מכרז  באופן  רק  מצויין  כשעליה  לתיבת    ותוכנס  ,_"1_/2021מס'    פומבי, 

יאוחר מיום    מנכ״לות  ח כובנה  במועצרזים  המכ ולא  ו/או מי מטעמו עד    28/1/2021המועצה 

 . בלבד 12:00בשעה 

דר  13.2 בכל  הצעות  לשלוח  ידנית    ךאין  מסירה  איננה  לעיל.  אשר  הצע כאמור  תתקבל  ה  לא 

 שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה. 

ימים    90ך  משתיה לצרופווקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה ותכל הצעה שתוגש תעמוד ב  13.3

כה לתקופה  יוש מהמציע להאר להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרמהמועד הקבוע  

 ציע יהיה חייב לעשות כן. , וזאת עד לקביעת זוכה במכרז, והמעצהו, כפי שתורה המנוספת

 קבוע   )ריטיינר(  חודשי  גלובלי  טרחהשכר  ום  סכפן שהמציע ינקוב  הצעתו של המציע תינתן באו  13.4

ח כל  השירותיםמח  שדובגין  מתן  בסעיף    ודשי  השירותים  לעיל  4כהגדרתם  מפרט  פי  על  וכן   ,

ועל פי הוראות ההסכם לשביעות רצונה על פי תנאי המכרז    למסמכי המכרז,  2-מסמך אבכמפורט  

י של חודש  סכום  עלה על  יולא    ₪  15,000  שלחודשי  סכום  פחת מיאשר לא    ,המלא של המועצה

 ; (ים שניתנו באותו חודשהחודשי יםתוירהשהיקף )ללא קשר ל ש״ח 23,000

כי   13.5 מובהר,  מהאמור  לגרוע  המועמבלי  גזבר  יחליט  בו  השירותיםמקום  את  להרחיב  , צה 
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  4.6)כאמור בסעיף    על ידי מנהח״ש זוטרעל ידי מנהח״ש ובנוסף  ינתנו  לדרוש כי השירותים  ו

התמורה  יגד לעיל(,   סכום  של  החודשי  ל  להיקף)לל  ₪  10,000בסכום  קר  ים  ותירהש  א 

 .  ו חודש(ח״ש ועל ידי מנהח״ש הזוטר באותהחודשיים שינתנו על ידי מנה

מסמך ובמפרט השירותים )  4בסעיף  כהגדרתם  ים  שירות ההזוכה ידרש להעניק את  מודגש, כי   13.6

,  יהוצרכ  בהתאם להיקף אשר ידרש על ידי המועצה, על פי שיקול דעתה   למסמכי המכרז(  2-א

פרט להגדלת השירותים על  .  ה המלא של המועצהת רצונ ביעושלבהתאם להוראות מכרז זה,  

)כאמור   זוטר  מנהח״ש  הוספת  של  הלעיל(,    4.6בסעיף  דרך  או  היקףהגדלה  של  מתן    קטנה 

 .רזכיר שהציע במ גדלת המחדרישה להכל שיעור שהוא, לא יקנו לזוכה עילה ל, בהשירותים

   מע״מ כדין.על התמורה המבוקשת יתווסף  13.7

המבוקש 13.8 על  התמורה  המציע  ת  סופידי  ותכלול  תהיה  וסוג  ית,  מין  מכל  ההוצאות,  כל  את 

וצאות  ההיטלים,    ובדים, מיסים, , לרבות שכר עשהוא שהוציא הזוכה לצורך מתן השירותים

תצלומים,  נסיעה וכדומה,  משרדיות  מודגש,הוצאות  תשכי    .  לא  הזוכה  המועצה  למציע  לם 

בהתאם לשיעורו על  ה  ר התמורלמחי  תווסף, למעט מע״מ אשר יסכום נוסף מכל סיבה שהיא 

   פי דין.

 

  ביטול המכרז ו/או שינויים בו .14

המכרז   14.1 את  לבטל  רשאית  תהיה  אף  המועצה  תוגש  לא  לרבות  הבאם  מתאימה,  ביחס  צעה 

ות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה  ת ו/או מסיב חתר מהצעה אם לא תוגש יו לאומדן ו/או א

היה  חלט. בוטל המכרז כאמור לעיל, המועצה תמודי וההבלע  אחרת, והכל לפי שיקול דעתה

אחר  גורם  כל  עם  ו/או  חלקם  ו/או  המציעים  כל  עם  מו״מ  לנהל  מי    רשאית  עם  ולהתקשר 

 פי דין.  שיקול דעתה הבלעדי ועל ים האחרים הנ״ל לפיהמציעים ו/או הגורממ

למצי 14.2 שיגרמו  נזק  ו/או  הוצאה  לכל  אחריות  בכל  תישא  לא  ה   בקשר  עהמועצה  ו/א עם  ו  כנת 

רוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו  ז, ובפרט אך מבלי לגהגשת הצעתו למכר

נשוא המכרז  ו/או צמצום היקף הש  או קבלתה החלקיתקבלת ההצעה  -עקב אי ו/או  ירותים 

 ביטול המכרז. 

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  .  15

יין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי  לע כרז,  כו במועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא ז 15.1

 הצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין החל על המועצה. ה

ים ו/או סודות עסקיים )להלן:  ות מסחריאו חלקה, כוללת סוד  כולה  כי הצעתו,  מציע הסבור  15.2

ת ״( שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזסודייםים הקהחל״

 -ים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:רז ת המכועד

באו 15.2.1  אותם  ויסמן  בהצעתו מהם החלקים הסודיים  במפורש  יציין  וחד המציע  ברור  פן 

 י. עמשמ

המועצה כמי שהסכים ללא   אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו  סימן את  מציע שלא 15.2.2 

למסירת וי  סייג  במידה  האחרים,  המציעים  לעיון  מציע  ב  כזוכהוכרז  הצעתו  מכרז. 
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ם סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא סייג, שסימן בהצעתו את אותם חלקי

לעיון המצי  םשלא סומנו כחלקילמסירת אותם חלקים   עים האחרים, במידה סודיים 

 ויוכרז כזוכה במכרז.

או 15.2.3  כי  סייג,  ללא  שהסכים,  כמי  יראוהו  סודיים,  חלקים  בהצעתו  המציע  תם סימן 

לקים סודיים גם בהצעותיהם סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים ח   שרקים אחל

ולפיכך תראהו המועצ שוויתר מרשל המשתתפים האחרים,  זכות העיון  אה כמי  על  ש 

 ם האחרים. לקים אלה של המציעיבח

ספקהלמען   15.2.4  בלעדית    סר  נתון  כאמור  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול  כי  יודגש, 

 זה. המכרזים, ואלו יפעלו על פי דין בענייןת  לוועדעצה ולמו

הגדיר   15.2.5  הזוכה  שהמציע  בחלקים  עיון  לאפשר  המועצה  סודיים החליטה  כחלקים 

תה בתוך פרק טותאפשר לו להשיג על החל  ,תראה לזוכה במכרזצעתו, תיתן על כך ההב

 ע על ידה ובהתאם להנחיותיה. הזמן אשר יקב

המועצ 15.2.6  לדח החליטה  אתה  עיוה  ות  בדבר  במכרז  הזוכה  אותשגת  בחלקים  הגדיר ן  ם 

לזוכה במכרז טרם העמדת כך  על  ש   כחלקים סודיים בהצעתו, תודיע  לעיונו   ל הצעתו 

 מבקש העיון. 

  

 

 ___ _______________________ 

 ראש  המועצה  
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מקומית אבן יהודהצה עמו  

 _____ 1____/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  תוחשבונהנהלת למתן שירותי 

2-אסמך מ  

 מפרט השירותים 

 

 -רקע כללי .1

עד לאחרונה  .  EPRמבית היוצר של חברת    חשבונותת הנהלת  בתוכנכיום  המועצה משתמשת   1.1

חשבונות מבישתה הנהלת  בתוכנת  של המרכז  משה המועצה  לאוטומציה  של החברה  היוצר  ת 

 לשלטון מקומי. 

קף התקציב  מיליון ₪, הי  85  -על כעומד    2021מועצה לשנת  היקף התקציב השנתי הרגיל של ה 1.2

 מיליון ₪.  392 -עומד על כ 2021הבלתי רגיל של המועצה לשנת 

למו .2 יספק  במכרז  הנהלת  הזוכה  שירותי  מונ עצה  פעולה  בתחומי  במועצה יציפאליים שחשבונות    ונים 

 הלן:)לה  המועצגזבר  על פי כללי הרגולציה והנחיות  בהתאם לצרכי המועצה,  ״(  השירותים ״ )להלן: 

 : השירותים את כל המפורט להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יכללו  ״(הגזבר״

 מילוי הפונקציות והפעולות הדרושות לקיום חשבונאות סדירה ועדכנית; 2.1

ספקים   2.2 מערכת  תהיה  שלרשות  כדי  הדרושות  והפעולות  הפונקציות  ועדכנית,  מילוי  סדירה 

או כפי שהם נהוגים כיום  /יום תחילת הסכם ווגים בישומים הנהלרבות ביצוע כל הפעולות והר

 דין; שנדרש על פי שם כך, וכפי שידרשו לה במועצה או אל

בפני  חדיוו  2.3 בדיונים  השתתפות  לרבות  לאומי(,  ביטוח  הכנסה,  מס  )מע״מ,  מיסוי  בנושא  ים 

 מוסדות אלה, ועל פי הוראות הגזבר, ייצוג המועצה בפניהם;

 פרוייקטים וכל סוג תקציב אחר; ״רים, הציב הרגיל, התבון התקטיפול אחר רישום, ניצול ושרי 2.4

במלוו רישום, מע 2.5 וטיפול  לרבות  תקב  תנועות חשבונות הבנקים השונים  מול  תנועות  , התאמת 

 ביצוע התאמת כרטיסי אשראי;

ות 2.6 טיפול  ביצוע התאמת חשבונותקיםיעוד חשבונות ספרישום,  כולל  חישובי הצמדה    ,  לרבות 

 ; צה, ולרבות בדיקת עמידתם בתנאי הדיןמועעבודה של ההסדרי והתאמתם לחוזים ו

 סופיים;בות חשבונות חלקיים ו ת פרוייקטים מול קבלנים לררישום תיעוד וטיפול חשבונו  2.7

ביצוע התאמת כרטיסי הנהלת חשבונות וכרטיסי אשראי מול גורמי חוץ ופנים לרבות ספקים   2.8

 רשות המקומית;קציות בחיצוניים ופונ

מועצה, כגון שכר, גביה, רווחה וכו׳. ביצוע  ערכות שונות בשום פקודות מול מות וריביצוע התאמ  2.9

הגזבר    בקרה בפני  והתראה  ומתגלות    בדברבדבר התאמות אלה  במידה  התאמות  ואי  חסרים 

 ;כאלה

קלי 2.10 שוטביצוע  חשבונות  התקציב  טת  לסעיפי  ושיוכם  וכדומה  מים  טלפון,  חשמל,  כגון  פים 

 ; ובין אם באופן ידני ממוחשבהמתאימים בין אם באופן 

ת 2.11 ותפעהגדרה,  האום  בין  אוטומטיים  נתונים  העברת  ממשקי  הפועלות  ול  השונות  מערכות 

 ; חוצה לה מהיבטים חשבונייםעצה ומבמו

 ת הגזבר; הכנת תקציב שנתי על פי הנחיו  ךסיוע וריכוז נתונים לצור 2.12

 וק של כל המסמכים הרלוונטיים;, מעקב ותי טיפול 2.13
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, לרבות למשרד האוצר, למשרד הפנים,  דיןעל פי    משלהמטומטי למשרד  וון אור דיווח מק שידו 2.14

 ; כן לכל גורם שיבקש הגזברו

קבלת   2.15 בדבר  ה בקרה  מרשויות  תקפים  מס  ניכוי  לסנתוני  באשר  עובדת  מס  שהמועצה  פקים 

 איתם ופעולה בהתאם לאישורים אלה;

ח מבקר  ״רו ספקים,ונים, משרדי ממשלה ש בודה שוטפת מול גורמים במועצה, מחוץ למועצה, ע 2.16

 מטעם משרד הפנים וכל גורם אחר שהמועצה תקבע; 

 הכנת תשלומים לספקים ולגורמים אחרים על פי הנחיות הגזבר; 2.17

הודע  2.18 ומשלוח  ביהנפקת  בדבר  לספקים  באמצעותות  לרבות  מקוונים  באמצעים  תשומים   צוע 

 ״ב;מס

 במקור; הכנסה הנפקת ומשלוח הודעות שנתיות לספקים בדבר ניכוי מס   2.19

 ישום הכנסות המועצה;ר 2.20

 יתקבלו מהגזבר;סיוע לגזבר לבצע מעקב על כל חריגה תקציבית ופעולה בהתאם להנחיות ש 2.21

 שלומים ביחס להזמנות ולחוזים; בדבר התאמת התלת הזמנות הרכש מהמועצה, ובקרה קב 2.22

 הנפקת פקודות זיכוי;  2.23

 עריכת בקרה תקציבית; 2.24

 שונים;מטרים דים על פי פר הכנת דו״חות תשלומים מעות 2.25

למ 2.26 יעוץ  בקרה  ביצוע  מלוות,  כלכלה,  חשבונאות,  של  ידע  בתחומי  במועצה  ההחלטות  קבלי 

ות מכספית  איקציבית,  מיסוי,ענקי  פיננסי,  ניהול  נושא  ,  קרנות  זון,  וכל  רלוונטי  פרוייקטים 

 עת מנומקת; דכדאיות ומתן חוות אחר. היעוץ יכלול בחינה, ניתוח 

ההחלעדכ 2.27 מקבלי  של  שוטף  במ ון  רגולטוריותטות  הנחיות  בדבר  וחידושים  ועצה  דין  פסקי   ,

 ת, כלכלה, ניהול פיננסי וכו׳; בנושאים הרלוונטיים לרבות חשבונאו

ויעוץ למקבלי החלטו וליו  2.28 בי  רגולטוריים אחרים  ת  וגורמים  בפגישות עם משרד הפנים  מועצה 

 לרבות דיונים בדבר תקציב המועצה; 

 הכנה לביקורת שנתית; 2.29

מס    ,ביצוע ביקורות גורמי חוץ לרבות ביקורת של משרד הפנים  ץ למועצה בעתי ויעו , ליווסיוע 2.30

 יטוח לאומי או כל גורם מוסמך אחר; הכנסה, ב 

,  חינוך, רווחהמועצה בניתוח דו״חות כספיים לרבות נושאי  י החלטות בסיוע, ליווי ויעוץ למקבל 2.31

 הסעות וכו׳; 

האחרים למערכות הממוחשבות    ונטייםוחשבת של כל החשבוניות והמסמכים הרלוסריקה ממ 2.32

 ימה;והצמדתם לרשומה המתא שמפעילה המועצה,

 הנחיות הגזבר; חזור מסמכים שנסרקו למערכת הממוחשבת על פי הצורך מזמן לזמן ועל פי אי 2.33

פיזי 2.34 תיקיות  וניהול  תיקון  המועצהביצוע  של  החשבונות  הנהלת  במשרדי  מסודרות  וכן    ות 

 מך פיזי הנדרש; כל מס , כך שניתן יהיה לאחזרבארכיב

 ר הכנסות;בקרה ומעקב אח 2.35

 ים למשרד החינוך בגין תלמידים/הסעות/כל נושא רלוונטי אחר; חביצוע דיוו  2.36

 מים רלוונטיים; ייעול תהליכים בתחו  2.37

 ות כספיים נוספים להכנסות למועצה והמלצה לפעול לקבלת כספים אלה;מקור איתור 2.38

קרנות/אירועים או כל  /סשלה/מפעל הפיים )ממחיצוניביצוע דיווח ובקרה של כל התקציבים ה  2.39

 גורים אפשרי אחר( המעביר את הכספים להם זכאית המועצה; 

בודה  שעות ע  4  -מי, במשך כבתי הספר בניהול עצ  3עריכת ביקורת חשבונאית פעמיים בשנה על   2.40

 בכל פעם בכל בית ספר;
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 ועצה; של המ קים מעקב יומי אחרי יתרות העו״ש של המועצה בכל חשבונות הבנ 2.41

ערבוי 2.42 אחר  ומעקב  הוצאת  קבלה  וכו׳,  קבלנים  ספקים,  ידי  על  למועצה  הניתנות  בנקאיות  ות 

 טרם פג תוקפן של ערבויות בנקאיות, וטיפול בחידושן;ב התראות

ת 2.43 של  לקיומו  בכפוף  השונות,  המחלקות  דרישת  פי  על  טובין  הזמנות  בהנפקת  קציב  טיפול 

 מאושר, לאישור הגזבר, ובכפוף לכל דין; 

בהתאם לצורכי המועצה כפי שיהיו מעת    ,במועצה  להנהלת חשבונותקשורה  משימה ה  לכ צוע  יב 2.44

 . לפי דרישת הגזברלעת, ו

למסמכי המכרז,    1-למסמך א  4.6זבר על הרחבת השירותים לפי סעיף  מנהח״ש )ובמקרה בו החליט הג .3

לאורך כל  ,  בשבוע  ימים  5במהלך  משרדי המועצה  נוכח באופן אישי ב   ידרש להיות  גם מנהח״ש הזוטר(

 של המועצה. השוטפות שעות העבודה  

השירותים .4 למתן  כלליות  בסעיף    הוראות  כאמור  השירותים  הורחבו  בו  א  4.6)מקום    1-למסמך 

 -:למסמכי המכרז, יחולו כלל ההוראות שלהן גם על מנהח״ש הזוטר(

ר  סווחשבת עם שם משתמש וסיסמה יחודיים לו. אין למלהשתמש במערכת הממ  מנהח״שעל   4.1

 בר. הגזסמה לאדם אחר ללא הרשאה בכתב מ הסי את

ות כל  זר במהירות ובקלתוכל לאח, כך שהמועצה  יתוייק במקום המיועד לויוקלד וכל מסמך   4.2

 .מסמך בתחום מתן השירותים

 ריך הנכון ליום קבלתו. תמת הכוללת תאכל מסמך יחתם על ידי מקבלו בחו 4.3

בחותמת 4.4 יחתם  הממוחשבת  למערכת  המוקלד  מסמך  ואת  הכולל  כל  ״הוקלד״  המלה  את  ת 

 תאריך ההקלדה. 

מסמך או מידע אחר לכל גורם שהוא    כל   יעבירו על סודיות ולא    ישמרו  ש ומנהח״המציע הזוכה   4.5

 בר. ללא קבלת הרשאה מהגז

 ליט הגזבר. רלוונטי עליו יחעבודה כל תהליך  ויבצעו יתמכוומנהח״ש    המציע הזוכה 4.6

אישימנהח״ש   4.7 באופן  השירותים  את  יוחלף  מנהח״ש.  יספק  החלפתו  לא  אושרה  אם  אלא   ,

המועמד החליפי יעמוד  שגם    ובתנאי,  בכתב ומראש על ידי הגזבר   מועמד אחר מטעם המציע ב

    למסמכי המכרז.  1-למסמך א .25בסעיף נאי הסף המפורטים בת

, עקב אי התאמה,  מנהח״שמבלי לגרוע מהאמור מודגש, כי הגזבר יהיה רשאי לדרוש החלפת  

יע  ימים ממועד קבלת הודעת הגזבר. הוד  7תחייב לפעול לביצוע ההחלפה תוך  זוכה מוהמציע ה

יוחלף   בתנב  מנהח״שהגזבר כאמור,  הוא  אף  חליפי העומד  הסף המפורטים  מועמד  בסעיף  אי 

 למסמכי המכרז. 1-למסמך א  5.2

וכן   4.8 הזוכה  ל  מנהח״ש המציע  הרלוונטיים, יקפידו  והנהלים  החוקים  הכללים,  בכל  התעדכן 

 במהלך תקופת ההתקשרות.בידם כל הסמכה נדרשת לצורך מתן השירותים בכל עת לאחוז ו

ולגורמים אחרים, אך   4.9 ימסר לספקי המועצה  הנחיות שיתקבלו מהגזבר מעת  מידע  פי  על  ורק 

 לעת. 

הזוכה  המ 4.10 המידע  ח״שומנה ציע  את  ידי    יאבטחו  על  גיבויים  ביצוע  יוודאו  וכן  חסרונו,  וימנעו 

 ים. הגורמים הרלוונטי

פקי התוכנה אותה מפעילה המועצה, לצורך  יעמדו בקשר רציף עם ס  וכן מנהח״ש ע הזוכה  ציהמ 4.11

ווי טלפוני,  ה ולי, וזאת ע״י קבלת הדרכה, הטמעהטמעת חידושים, שיפורים והתאמות בתוכנה

 הכל לפי העניין. 

רכת  נדרש להפעיל מע  מנהח״שמתן השירותים.  בת לצורך  שחמערכת ממו  למנהח״ש המועצה תספק   .5

פי  זא ועל  מיטבי  באופן  שיקת  במערכותההנחיות  המידע  אבטחת  כללי  על  לשמור  ולבל,  הימנע  , 

המציע הזוכה    יםידע לגורמים שאינם מורשים על ידי המועצה מראש. כן מתחייב לחלוטין מהעברת מ
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מנהח״ש   למערכות  וכן  מחוץ  מידע  משמירת  ולהימנע  המועצה,  במערכות  ורק  אך  מידע  לשמור 

 מהגזבר. לכך אישור מראש ובכתב  וקיבל אלא אםהמועצה, 

 בלעדי של המועצה.דגש, כי כל נתוני ומסמכי המערכות הינם רכושה המובהר ומו .6

ובין המועצה  ם  מי מטעמ מנהח״ש ו/או  ין המציע הזוכה ו/או  למען הסדר הטוב מובהר ומודגש, כי ב .7

 .מנהח״ש, לרבות בדיועוי על המציע הזוכה להדגיש זאת בפנ  מעביד. -ד יחסי עוב  יווצרולא 

ידי   .8 על  שנקבעו  כפי  כללי החשבונאות המקובלים,  פי  ועל  דין,  כל  פי  על  יסופקו  שיסופקו  השירותים 

הפ משרד  דרישות  פי  ועל  החשבון  רואי  במשרד  לשכת  המקומיות  ברשויות  לביקורת  בכיר  ואגף  נים 

 הפנים, כי שיקבעו מעת לעת.
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מקומית אבן יהודהצה עמו  

 _____ 1____/2021  ס'מ פומבי  מכרז
 למועצה  ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

׳ בסמך מ  

 צעת המציעה

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 נ.,ג.א.

 
  למועצה ותהנהלת חשבונרותי שילאספקת   1/ 2021 מס' ביפומ מכרז הנדון: 

 

 

_____________   ו/ אני .1 ת.ז./________הח"מ  מס׳  רשומ  ח.פ./   _____    ה שותפות 

עיר  ______________  ,_____________________________ מרחוב   ,______________

  ים, /ב/ים ומאשרמתחייים,  / רי____________________, טל: ______________________, מצה 

בזהירות,  כי   המכרז  והבנתי/נו  בעיון    נו/קראתיבחנתי/נו  מסמכי  כל  הנדון,  וג נה את  למכרז  עים 

על כל מסמכיו, לרבות עיון בתיקונים    __ 1_/2021מספר    פומביז  כרת מא  -יחד לם  כו  -והעתידים להוות

שערכתי/נו, כל  ות בירורים  בעקב  י/לנולו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו למסמכי המכרז, וכן שנודעו  

לביצועהפרטים   והאפשרות  המכרז  נשוא  השירותים  למתן  לראיםהנוגעים  מצרף/ים  .  הנני/ו  ה 

 .              ׳(ט  -מכים א׳מס) זהמכרמכי ל מסחתימתי/נו על כ 

כל  ו  כרזמאת כל פרטי המכרז וכל מסמכי המכרז, וכי תנאי ה  נו/ והבנתי  נו/ כי קראתי  ים/מצהיר   ו /הנני .2

האחרי על  הגורמים  המשפיעים  המכרזם  נשוא  השירותים  לימתן  ומוכרים  ידועים  ואנילנו/,    ו /, 

 בהתאם לאמור לעיל.   נו/ תיעצאת ה נו/יקבעת , כי ים/מצהיר  ו/ להם. כן הנני  מים/יםסכמ

  ם ידועים ומובני  למתן השירותיםאת כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים    נו/ לאחר שבדקתי .3

  את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל נו / לקבל על עצמי  ים/מציע ו/ , אנינו/לי

זה   ובכלל  השירותיםהסתייגות,  את  להצעתי   הםמ  לקח   כלאו  ו/  להעניק  התמורה  בעבור  ,  נו/בהתאם 

ידי על  זו  להלן  נו/ הנקובה  בעב בהצעתנו  וזאת  בסעיף    ור,    1-אמך  סלמ   4מכלול השירותים המפורטים 

 .   ׳ למסמכי המכרזדמסמך  -הסכם ההתקשרות בו למסמכי המכרז 2-במסמך או

 ב/ים בזאת כי: יאני/ו  מצהיר/ים מסכים/ים ומתחי  .4

בע 4.1 ההי  ל/יאני/נו  הכשירוומומחי דע,  והכית,  הניסיון  הרישיונות,  הדרושים  ת,  להענקת  שורים 

המימון  השירותים מבחינת  גם  המכרז,  ורישיוננשוא  הסמכות  מבחינת  גם  נ ,  גם  ו  רשים,דות 

 , בהתאם לכל מסמכי המכרז. לרבות בהקשר של ניסיון מקצועי עיתמבחינה מקצו

כח האדם הדרושים על  החומרים ו  קנים,, המתיודהצ  להשיג את כל  נו/וחייש בכ   , אונו/ ברשותי 4.2

 נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה.  להעניק את השירותיםמנת 

התחייבויות על פי הוראות  כל הדרישות ו/או ה  בחינה שהיא לבצע אתכל  מ,  ים/ מסוגל  נו/הנני 4.3

ואני/נוהמכרז/החוזה ואזכה םי/מתחייב  ,  במידה  כי  תתוהמוערז  במכ  נזכה/,  איתי קצה    ו נ/שר 
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בשלמות  השירותיםאת    אעניק/נעניקבהסכם,   המכרז  המועצה  םנשוא  לצורכי  בהתאם   ,

  ה לשביעות רצונ,  נו/ הנקוב בהצעתי  רחהטר הכשתמורת  ולדרישתה, בהתאם למסמכי המכרז,  

 .המלא של המועצה

ידי/   תהמבוקש  התמורה  4.4 שנרשם  נועל  כפי  להלן  נ י/עת צבה,  כל  ת  א  תכולל  א יוה  ,תסופי  ה הינו 

כ  -ות  וצאהה ובין  מיוחדות  הכרוכות  בין  וסוג  מין  מכל  השירותיםלליות,  נשוא    בהענקת 

לא אהיה/נהיה  ברור לי/נו כי    .רווח המציע  תעל פי תנאי המכרז/החוזה, לרבו  -המכרז/החוזה  

 פי דין.   לרק מע״מ כשיעורו עיתווסף   תמורהל   אי/ם לכל תשלום נוסף.זכ

לי/נו  יד 4.5 שאוכרז/נוכי  וע  כזככל  במכרז  כרז  ידי וכים  על  ינתנו  שאני/ו  /השירותים  תוך  נו, 

בסעיף  אעמיד/נע הנקובים  הכשירות  בתנאי  העומד  מנהח״ש  השירותים  מתן  לטובת    5.2מיד 

זו למכרז, ואשר    1-למסמך א למסמכי המכרז, אשר פרטיו נמסרו למועצה במסגרת הצעתי/נו 

לר עימי/נו  ביחד  בסעיף  יגיע  הנזכר  המכרז  1-אמך  למס  11.3.3יאיון  )להלן:   למסמכי 

עשה אך ורק באישור מראש  ישינוי זהות מנהח״ש  כי  ידוע לי/נו ומוסכם עליי/נו  .  ״(מנהח״ש״

   ובכתב של הגזבר.

ידי    לד חתימת הסכם ההתקשרות עחודשים ממוע  12  -תהיה ל  התקשרותתקופת הש  נו/ידוע לי 4.6

המועצה של  החתימה  ״)להלן  מורשי  וכי ״(ההתקשרותתקופת  :  בלבד  צלמוע  ,  ולה    ה שמורה 

ב הזכות להאריך את תקופת ההתק נוספות של    4  -שרות  )להלן:   חודשים כל אחת  12תקופות 

 .נו/סור לי עה בכתב שתמד, וזאת בהו(״אופציהתקופות ה״

האופציה   4.7 תקופות  ו/או  ההתקשרות  תקופת  במהלך  כי  לי/נו  ידוע  רשאית  עוד  המועצה  תהיה 

ימים, ללא שתהיה לי/נו    30ל  ש שום בהודעה מראכלל סי קשרות ללהביא את ההסכם ואת ההת

 מתן נימוקים. ענה ו/או תביעה כנגדה, וללא צורך בט כל

או להפחית, בכל עת, היקף השירותים, להוסיף  שמורה הזכות לשנות את  וע לי/נו כי למועצה  יד 4.8

וללא לנכון  שתמצא  רשאית   כפי  המועצה  תהיה  זו  במסגרת  לצרכיה.  בהתאם  שהיא,    הגבלה 

מנהח״ש  לדרוש על  בנוסף  כי  בסעיף    ממני/מאיתנו,  השירותים    4.5כהגדרתו  את  יספק  לעיל, 

סוג  מ מנהח״ש  בתעודת  האוחז  נוסף,  שנתיים    2נהח״ש  לפחות  של  מוכח  ניסיון  ובעל  לפחות, 

)להלן: זו״ ברשומ״ק  ת  ״(. החלטה אודות הרחבת השירותים הינה החלטה בלעדיטרמנהח״ש 

המועצ גזבר  של  והוובלבדית  לנה,  יראה  והוא  ככל  לקבלה  רשאי  תקופת  א  במהלך  כון 

 ההתקשרות.  

לטובת מתן השירותים את מנהח״ש הזוטר  הנני/ו מכאמור,  החליט הגזבר   תחייב/ים להעמיד 

המועצה.   גזבר  לי/נו  שיורה  כפי  או  מיידי,  הזוטר  מ באופן  השירותים  ידרש  נהח״ש  את  ליתן 

ויחולו   המועצה,  בשינויממשרדי  עליו  המחגם  ההוראותים  כלל  על    וייבים  החלות  וההנחיות 

 מנהח״ש. 

עם קבלת ההודעה    מיידיפן  השירותים באו יות ערוך להתחיל במתן  זוכה לההידוע לי/נו כי על   4.9

 על זכייתו במכרז. 

ש 4.10 במכרז,  /כזוכה  ז אוכרז/נוכרככל  כי  אני/ים  מתחייב/ים  אישי    נוכח יהיה  מנהח״ש  ו  באופן 

המועצה   העבודבשבוע  ימים  5במהלך  במשרדי  שעות  לאורך  למען  ,  המועצה.  של  השוטפות  ה 

, השירותים ינתנו  נוכרז כזוכה/ככל שאוכרזדוע לי/נו ומוסכם עליי/נו, כי  ספק מובהר כי יהסר  
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לבין    ל מי מטעמנואו כ/מנהח״ש וו בין  ביני/נו ו/א  על ידי/נו כקבלן עצמאי, וכי אין ולא יווצרו

 מעביד. -המועצה יחסי עובד

  ל פיואה עת הנ כל טוב  צתו, אואת ההסכם, כולו או מק  לא להסב ולא להעביר  יםייב/תחמ  אני/ו 4.11

בעקיפין.  או  במישרין  לאחר  פיו  על  התחייבות  הס  ו/או  ידו  רלמען  לא  ע  ספק,  כי  לי/נו 

גזבר  , אלא לאחר קבלת אישור  הענקת השירותיםיק קבלני משנה לצורך  העסאורשה/נורשה ל 

עסקת קבלני משנה כדי לגרוע  ההאמור לעיל, לא יהא ב  רוע מןמראש ובכתב. מבלי לג  המועצה 

מסמכי  במסמכי המכרז, לרבות אחריותי/נו כלפי המועצה, הכל כאמור  י/נו עפ"י  התחייבויותימ

 .המכרז

לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה    נו /כותילהמחות את ז  יםזכאי/   ה הינ /כי לא אהיה  נו /ידוע לי  4.12

המועצה    בר המועצה.זכמה לכך בכתב של גש הסמרא  נו/ לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבלתי

בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה    נו/י לסרב לבקשת  תהא רשאית

להיבתנא שייראו  ל  ם  הבלעדי,  דעתה  שיקול  בטחונות  ת  רבולפי  בלהבט קביעת  של  חת  יצועו 

 ההסכם.  

נשוא    ותיםרמתן השי כל דין לצורך  ם עפ"י לעמוד בכל התנאים הנדרשי ים מתחייב/  ו/כמו כן אני 4.13

 .המכרז

אזכה .5 הנניהנדון  במכרז  נזכה/אם  השירותים   ים/מתחייב   ו/ ,  את  לכ   להעניק  בהתאם  המכרז    לנשוא 

מסגרת לוחות  מועדים ובבוזאת  ,  המועצהשל    ונה המלא רצ  ולשביעות   חוזה,  תנאי המכרז ולמסמכי ה

 בחוזה. הזמנים הקבועים במסמכי המכרז ו

הריני  נו / יהצעת  םא .7 ) ות  ים /מתחייב  ו/תתקבל,  שבעה  הוד 7ך  מתאריך  ימים  זכייתי  כם עת(    נו/ בדבר 

 -המסמכים הבאים:את   להמציא לידיכם במכרז

השירותיםעה 7.1  מתן  להבטחת  הבנקאית  בסעיף  רבות  כמפורט  וע  13,  הנוסחבחוזה,  פי    ל 

 ׳ למסמכי המכרז;חכמסמך  המצורף 

 (. למסמכי המכרז ג׳מסמך המכרז )ש על פי תנאי  ם כנדרהביטוחים אישור על קיו 7.2 

כי  תזאב  ים /מצהיר  ו/ אני .8 לי ,  אבצע נו/ידוע  לא  שאם  הפעול  נבצע/,  ,  לעיל  7בסעיף    ה המנוי  האת 

תהא    עצהמווהבמכרז תבוטל,     נו/ייית זכ  ,נשוא המכרז  לבצע את השירותים  נו / את זכותי  נאבד /אאבד

אחררשאית   מציע  עם  זאת  להתקשר  כל  ל,  אמבלי  זכות  מכל  המועצה  גרוע  לרשות  שיעמדו  סעד  ו 

 .עצמי/נו עם הגשת הצעתי/נו למכרז זה התחייבות שנטלתי/נו על כנגדי/נו עקב הפרת ה

  כל מסמכי על  תימה  ה כחהמכרז כמו  ר הטוב הריני/ו מצהיר/ים כי חתימתי/נו על מסמכיהסד  ןלמע .9

 . החוזה

ומיידיפן  באו   יםבמתן השירות להתחיל    ים/ מתחייב  ו /הנני .10 , בהתאם  נומאית/ דרש ממני יבתאריך שי, 

 . קבוע בחוזהל

  רט במסמכי המכרזם למפוא, בהתירותים נושא המכרזאת הש  להעניק  נו/ על עצמי  ים/ מקבל  ונ /הנני   .11

 היא כדלקמן: נו /והצעתי 

בי   1.11 מכלובעבור  השירותים  צוע  א  4בסעיף  רתם  כהגדל  א   1-במסמך  למסמכי    2-ובמסמך 

וכן  המכרז ההתקשרות,  ,  ד׳בהסכם  הסכם  ,  המכרז  למסמכי  מסמך  לתנאי  בהתאם 

ולשההתק המועצה  שרות  של  המלא  רצונה  מבקשי/אנ ביעות  של    תחודשי  תמורה  ים /ו 
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__ ______  ₪ _)במיל _____________    _____ ________________________ים: 

 . (שקלים חדשים

 .  [₪ 23,000על עלה ת ₪ ולא 15,000 -פחת מת אל המבוקשת התמורה החודשית ]

ה המבוקשת פחתה  החודשית  תההסכמ  תמורה  הנ״ל  המכרומים  ועדת  רשאית  יה  זים 

והבלבדי,  -להחליט הבלעדי  דעתה  שיקול  או  לפי  המציע,  הצעת  את  לפסול  להתייחס    האם 

כ  15,000של    נמוך מסכוםאשר  לסכום   ולחילופין להתייחס לסכום  ₪,    15,000אל סך של  ₪ 

   .[₪ 23,000ך של כאל ס ₪ 23,000העולה על  

לעיל, תגדל התמורה הנקובה    4.8החליט גזבר המועצה להרחיב את השירותים כאמור בסעיף   11.2

 ₪ )עשרת אלפים שקלים חדשים( לחודש. 10,000בסכום של  11.1בסעיף 

ו על פי דין במועד  ה שיעורמ כפי שיהילעיל יתווסף מע״  11.1-11.2בס״ק    ים ם הנקובמילסכו 11.3

 לום. ע התשוצבי

ידי ע   תהמוצע  התמורהכי    ים/מצהיר  ו/הנני .12 בסעיף    נו/ל  מגל  11כאמור  כל    הבחוב  מתלעיל  את 

מיו בין  הכרוכ חההוצאות,  שהוא  וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  השירותיםות  דות  המכרז.    במתן  נשוא 

הצעתי  התמורהמחיר   בסעי  נו /אותו  כי  11ף  כאמור  מהווה  להתחייבלעיל  מלא  א  שונ  נו / יויותיסוי 

נשוא    יםרות השילוות ואחרות הדרושות לביצוע  הוצאות נ   החוזה לרבות כוח אדם, הוצאות משרדיות,

א המכרז, על כל  שו נ  מתן השירותים כל תמורה נוספת בגין    נו/זאת כי לא תשולם ליבהמכרז. מובהר  

 . ללעי 11למפורט בסעיף , מעבר םהכרוך בה

כ  נו/ להצעתי  פים/ףמצר  נו/הנני .13 המאת  והאישוס לל  סעיף  מכים  פי  על  הנדרשים    1-א  ךבמסמ  6רים 

 המכרז.   מכילמס

על פי מסמכי המכרז ועדת המכרזים    אישור הנדרש  מסמך ו/או  נצרף/ולא אצרף  כי במידה  נו/ ידוע לי

   .נו/ צעתיעלולה לפסול ה

לי .14 ידוע  שמורה  נו/ עוד  המכרזים  לוועדת  ולדרו  כי  לחקור  ממני הזכות  ע/  מידכל  יג  הצל  מאיתנו /ש 

נ  כשירותימסמך  להוכחת  שיידרש  ננו/ וסף  מומחיותינו/ יסיוני,  התאמתינו/,  ,  תיםהשירולמתן    נו / , 

המלצות,   ואניולרבות  המיד  ים/חייב  נהיה/ אהיהו  /כיו"ב  מלוא  את  לוועדה  המסמכים,  למסור  ע/ 

אם דעתה.  הסב  נסרב/אסרב  להנחת  מסמך,  כלשהו למסור  ניתוח  או  הוא  ר  רשאית  ועדה  כאמור, 

 .זו נו /ות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הצעתימסקנ  להסיק

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    90  יב אותי/נו במשך תקופה שלהצעתי/נו זו תהיה בתוקף ותחי .15

תד שהמועצה  במידה  של  למכרז.  נוספת  לתקופה  הערבות  הארכת  הצעתי  -יום    90רוש  נו  /תהיה 

 רוש המועצה, ועד להכרזת זוכה במכרז. שתד יפת כפ ה נוס בתוקף למשך תקופ והצהרתי/נו זו

שירה כהצעה כשרה עפ"י דיני  די להככזו ב  נו /הגשת הצעתי   בעצם שאין  נו /, כי ידוע לי ים/מצהיר  ו /הנני .16

הצעתי כשרות  וכי  שהגשתי   נו/המכרזים,  המכרז  מסמכי  בהיות  תלויה  בתנא   נו /זו  המכרז  עומדים  י 

 שבו.לרבות תנאי הסף תיים, המהו

היאה  אם .15 יותר מאדם אחד,  ידי  על  נחתמה  זו  א   צעה  וכל אחד  מחייבת  ביחד  כל החתומים מטה  ת 

יד  פרטמהם לחוד, ובכל מקום ש י כל  מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על 

 החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. 

חוצה .16 בלתי  היא  זו  ניתנתעה  ובלתי  ללביט  זרת  ומחייב  ינוי ש ול,  בתוקפה  עומדת  והיא  לתיקון,    ת או 

 כאמור דלעיל.  נו/ אותי
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את    ים /מקבל  ו/את תוכנו, אני   נו / כי המכרז והבנתיל מסמכאת    נו/בזאת כי קראתי  ים/ מצהיר   ו/ אני .17

עוררין  המכרז  בים במסמכינאים הכתוכל הת כל  ללא  נספחיו  כל  מוותר/ים  על  ואני/ו  טענה  ,  כל  על 

 . כאמור על אי ידיעה ו/או אי הבנה  שה המבוססותדרי וה ו/א תביע ו/או

 יאום עם משתתפים אחרים.תכל קשר או זו מוגשת ללא  ים בזה כי הצעה/נו מצהיראני/  .18

 
 :על החתום נו/ ולראיה באתי

_______ ____________  _____________________ 

 חתימה   תאריך 

_ __________________ _  __________________ _ _____________________ 

 תכתוב .צ. חמס' ת.ז./ח.פ./ שם מלא 

 ___________________   _____________________ 

 מס' פקס  ן ומס' טלפ

 

 את האישור להלן:  אם המציע במכרז הינו תאגיד/ שותפות,  יש למלא

 אישור 

עו"ד/רו"  ___________ הח"מ  _________ אני  התאגיד  בח  מאשר  כ________  חתיזאת  המ י  "ה  ות 

 _______________ המשמש_________________,  חותמת/_,  בצרוף  בתאגיד  מנהל/ים  התאגיד    ים 
דין את ההחלטה להציע  כי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כמ, עפ"י מסמחייבים

 את הצעתו כאמור לעיל.  

__________ _________  ________ ____________ _______ ______________ 

 ה חתימ שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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ומית אבן יהודהה מקמועצ  

 _____ 1____/2021מס'   פומבי מכרז 
  למועצה ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

 
 ׳ גסמך מ

 אישור קיום ביטוחים

 
מאחריות לגרוע  ה  מבלי  פי    שירותיםספק  כל  מכרז על  פי  על  או  על    זה  השירותיםדין,  לערוך    ספק 

ונאמנות  יות מקצועית  ר)ולעניין ביטוח אח  הסכם ההתקשרות, למשך כל תקופת  נוחשבו  ליים, עולק
  נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח   שנים  7למשך  

  אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מדרישות הביטוח  , והמהווה חלק בלתי נפרד  מצורףה
 .מוניטין

 
 י להמציא לידי המועצה, לפנ  שירותיםספק השה מצד המועצה, על  בכל דרי  א צורךלל .1

שוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על תים נהשירו  תחילת מתן
בידי מבטחיו. כמו כן, מיד   את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום  חשבון התמורה,

צה אישור עריכת ביטוח  ועהמלידי    להמציא  ספק השירותיםעל    בתום תקופת הביטוח,
תקופת ביטוח, כל עוד    פת, ומידיסלתקופת ביטוח נו  ומעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי

 הסכם זה בתוקף. 
 

ל עומד להיות מבוטו  יודיע למועצה כי מי מביטוחי  ספק השירותיםבכל פעם שמבטח   .2
עומד עריכ  או  לאישור  בסיפא  כאמור  לרעה,  שינוי  בו  הביטלחול  על  חות  ק פס, 

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני   לערוך את אותו  השירותים
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים   בביטוח כאמור.  ו השינוי לרעהל אוהביטמועד  

ביטוחי   השירותיםבמסגרת  עריכת  ספק  באישור  בבחינת   הביטוח  כמפורט  הינם 
של   יבותהתחי   רוע מכלה כדי לגשאין ב  ,ירותיםספק הש  דרישה מזערית המוטלת על

השירותיםס כד  פק  בה  ואין  דין  כל  פי  על  ו/או  ההסכם  את  לפי  לשחרר  ספק  י 
לא תהיה    ולספק השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  ות  בהח  ממלוא   השירותים

  ות כאמור.מטעם המועצה בכל הקשור לגבולות האחרי כל טענה כלפי המועצה או מי
 

טוחים שיומצא על ובה, לבדוק את אישור עריכת הביכות, אך לא החהז  תהא  הלמועצ 3
ינוי, תיקון, התאמה לבצע כל ש  ספק השירותיםיל, ועל  ר לעכאמו   ספק השירותים  ידי

ספק  להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות    הרחבה שיידרשו על מנת  וא
זה.  רותיםהשי הסכם  פי  כי  על  ומוסכם  הבדיקה לעריכת    המועצה  תזכויו  מוצהר 

מועצה ה   עםצה או על מי מטמטילות על המוען  ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינ
כת הביטוחים, טיבם, יהביטוחים נושא אישור ער  כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי

בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על   ם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואיןהיקפ
בין אם דרשו עריכת שינויים   פי כל דין, וזאתזה או על    י הסכםפ  על  תיםספק השירו

  לאו.הביטוחים ובין אם   אישור עריכת ן אם בדקו אתן אם לאו, ביכמפורט לעיל ובי
 

מועצה מאחריות לכל אובדן את הבאים מטעם ההמועצה ו  פוטר את   ספק השירותים .4
לרכוש נזק  ידי    או  על  המובא  כלשהו  ציוד  מ  םיתירוהש  ספקאו  מטאו  ספק עם  י 

את  השירותים המשמש  או  המועצה  השירותים  לחצרי  השירותים,   ספק  מתן  לצורך 
תהיה  ו השירותיםלא  הנזכרים  לספק  כלפי  תביעה  או  דרישה  טענה,  בגין לע  כל  יל 

 זק בזדון. מור לא יחול כלפי מי שגרם לנאאובדן ו/או נזק כאמור. פטור כ
 

מ .5 או  נוסף  רכוש  ביטוח  שבכל  עליישלים  השירותיםידי    ערך  בדבר   ספק  סעיף  ייכלל 
המבטחים וכלפ  ויתור  המועצה  כלפי  התחלוף  זכות  המועצה; על  מטעם  הבאים  י 

 אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור לא יחול לטובת   ר על זכות התחלוףהוויתו
 
מכל   .6 לגרוע  הסכהמבלי  מהוראות  הוראה  לעניין  זה  בו ם  ובמקרה  ההסכם,  סבת 

ייזה  כם  סהנשוא    השירותים מהם  חלק  מטעםאו  משנה  קבלני  ידי  על  ספק   נתנו 
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בידי קבלני    לדאוג כי  ספק השירותים, על  כם, וככל שהדבר מותר עפ"י ההסהשירותים
פוליסותה בהתאם  משנה  נאותות  לחלופין,  ביטוח  ההתקשרות.  והיקף  לספק    לאופי 

 ים יטוחבה מסגרת  באת קבלני המשנה בשם המבוטח  ות לכלול  שנתונה הר  השירותים
 .ספק השירותים כמפורט באישור עריכת ביטוחי ספק השירותיםעל ידי  הנערכים

 
מוטלת האחריות כלפי המועצה   ירותיםספק השפק מובהר בזאת כי על  הסר סלמען   .7

ל לר  שירותיםביחס  ידי  במלואם  על  להינתן  היו  אמורים  או  שניתנו  שירותים  בות 
גין כל אובדן  פות את המועצה בשיות ל רחול האחת  ספק השירותים  לקבלני משנה וע

להינתן על    נו או אמורים היועקב שירותים שנית  יגרם, במישרין או בעקיפין,או נזק שי
בין אם ייגרם,  נזק כאמ  ידי קבלני המשנה, אם  הפוליסות ור מכוסה במי מאובדן או 

 דלעיל ובין אם לאו. 
 

 . קשרותהתה הסכם לודית שהפרה יס ההפרת הוראה מהוראות נספח זה מהוו .8
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 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

אישור זה אינו כולל את כל  , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בבתוקף פוליסת ביטוח מבוטח ישנה ווה אסמכתא לכך שלאישור ביטוח זה מה 
שור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  ם באי טישמפור  התנאים במקרה של סתירה ביןחריגיה. יחד עם זאת,  תנאי הפוליסה ו

 מקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח למעט ב

 האישור  קשבמ מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ
 שם

המועצה המקומית  
ו/או  אבן יהודה

תאגידים עירוניים  
יות נו/או חברות עירו

הם ו/או  רינבח ואו/
ם ו/או  מנהליה

 יהםעובד
 

 שם
 נא למלא 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

שירותי  אחר: ☒
  נותבוהנהלת חש

עבור המועצה 
 אבן יהודה המקומית 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ת.ז./ח.פ.  אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
, אבן  53המייסדים 

 יהודה 

 מען 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

  סחנו
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  השתתפות
 עצמית 

  נוספים ייםכיסו
 בתוקף 

מט  סכום 
 בע 

אם  יש לציין קוד כיסוי בהת  מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

 אחריות צולבת  302   ₪  1,000,000   2016 טבי  צד ג'

 הרחב שיפוי  304

קבלנים    -הרחבת צד ג 307
 ה י משנוקבלנ
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור 

 כיסוי לתביעות המל"ל  315

קש  מב-מבוטח נוסף 318
 האישור 

מבוטח נוסף בגין מעשי   321
 או מחדלי המבוטח 

ר מוגדר  מבקש האישו  322
 כצד ג בפרק זה 

 שוניות אר 328

רכוש מבקש האישור   329
 ייחשב כצד ג 

אחריות  
 מעבידים 

 ₪    20,000,000   2016ביט  
 

 אחריות צולבת  302  

 הרחב שיפוי  304

לטובת   ויתור על תחלוף 309
 האישור  מבקש

  –  אחר -  נוסף ח מבוט 317
   קבלנים ו/או קבלני משנה

מבוטח נוסף היה   319
 מעבידם של הנ"ל וייחשב 

סף מבקש  ח נוטמבו 321
 האישור 

 ראשוניות  328
אחריות  

 מקצועית 
תאריך    

 רטרו:
 

 ______
 ____ 

)נא  
 למלא( 

   אובדן מסמכים -301   ₪  2,000,000 

 אחריות צולבת  302
   דיבה/ השמצה-303
 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף מבקש   318
 האישור 
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 כיסויים 

  מבוטח נוסף בגין מעשי 321
מבקש   -מבוטח לי ה ומחד

 אישור ה
מרמה ואי יושר  -325

   עובדים
   פגיעה בפרטיות-326
   שיהויעיכוב/ -327
 ראשוניות  328

  6  תקופת גילוי-332
 חודשים 

  תאריך   נאמנות 
 רטרו:

  _____ 
 

)נא  
 למלא( 

 הרחב שיפוי  304    ₪ 500,000 

ויתור על תחלוף לטובת   309
 ר מבקש האישו 

מבוטח נוסף בגין מעשי   321
מבקש   -ומחדלי המבוטח 

   האישור 
מוטב לתגמולי   - 324

 מבקש האישור  -ביטוח 
 ראשוניות  328

 אחר
 

סעיפי  
רשלנות  

 רבתי/ 
  -חמורה

 מבוטלים 
 
 
 

תאריך  
רטרואקטיב 

 -י
 

מוקדם  
ממועד  
חתימת  

החוזה בין  
 הצדדים 

 
 

 
 

 נא לאשר 
 
 
 
 

 נא למלא 
 

        

 

 (: ג' ן את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לצייכ)בפירוט השירותים 
 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי  007
 גבייה וכספים  016

 

 ד'(  )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  רכב/נדל"ן(   :)לדוגמאסוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  אל  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 ישור אחתימת ה
 המבטח: 

 
 



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  

 
 

 

28 

מקומית אבן יהודה המועצ  

 _____ 1____/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  ותהנהלת חשבונ למתן שירותי

 ׳ דסמך מ

 כם הס

 
 2021ת נש  ביום _____ לחודש ______  הודהבאבן י שנערך ונחתם 

 
 

  המועצה המקומית אבן יהודה   בין:     
 , אבן יהודה 53סדים ייהמ מרחוב    
       "( ועצהמה )להלן: "   
 מצד אחד           

 
 

 ____ ___________________________  לבין:

 ___________, ______________ ' _מרח   
 

 _______________ . ___________, פקס. _ לט
 

  ("ספק השירותים)להלן: "   
 מצד שני           

עובר   והואיל המועצה  רביםומבוצעים  ,  מואץפיתוח  ותחום  על  פרוייקטים  המעמיסה  עובדה  האדם  כ,  וח 

א אדם  כוח  לגייס  המועצה  מתקשה  כשבמקביל  במועצה,  לרבות  הקיים  שונות,  למשרות  יכותי 

 ת. למשרת מנהל חשבונו

הנהלת חשבונות    יתלמתן שירו  __1__ /2021מס'    פומבי  מכרזרסמה  פ  המועצה   ,לאור האמור לעילו אילוהו

״ )להלן  למועצה השירותים  , ״(המכרז:  במכהשתת  וספק  בוף  וזכה  ורז  לכך  הב,  מעוניינת  תאם 

 להלן; ה ז ם, הכל כמפורט בהסכנשוא המכרז םשירותיאת ה ספק השירותיםמאת להזמין   המועצה

השירותים והואיל הינו    וספק  כי  הניסיוןמצהיר,  הידע  הנדרשות  והכישורים  בעל  וההסמכות  ההכשרות   ,

 ם בהסכם; י טפורממתן השירותים הוכי הוא עוסק ב  ,הסכם זהלצורך אספקת השירותים נשוא 

 ; ספק השירותיםו של העסקת התחייבויותיו ותנאי  וברצון הצדדים לקבוע את   ילואהו

 :ין הצדדים כדלקמןאי לכך הוצהר, הותנה והוסכם ב

 

 כללי  .1

 ימנו. ד הנפר  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי 1.1

ויש לראות בהם כ מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה 1.2 נספחים להסכם זה  , 

 תנאיו. ק מ לחכו

 גדרת השירותים ה .2



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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השירותים  2.1 ל  ספק  שייעניק  חשבונות הנרותי  מועצה  מוני  הלת  פעולה  שונים  צבתחומי  יפאליים 

  ״הגזבר״ הנחיות גזבר המועצה )להלן:, על פי כללי הרגולציה ו , בהתאם לצרכי המועצהבמועצה

, ומהווה  זר למסמכי המכ  2-ך אסמכמ״(, הכל כאמור במפרט השירותים המצורף  המנהלו/או ״

 . ״(השירותים)להלן: ״  חלק בלתי נפרד מהסכם זה

השירותיםכי    מודגש, 2.2 ע   לספק  רשאית  והמועצה  השירותים,  במתן  בלעדיות  שיאין  פי  ול  ק ל 

כדוגמת השירותים נשוא חוזה זה,    אחרים ולקבל מהם שירותים  ירותיםלספקי שלפנות  דעתה  

 נה כנגד כך.  ה כל טעלא תהי  ולספק השירותים

 
 ק השירותיםפסוהתחייבויות  תוהצהר .3

יירהש 3.1 ידי  ינתנו  ותים  השירועל  זהתיםספק  בהסכם  כמפורט  להוראות  ,  בהתאם  מפרט  , 

( אהשירותים  המכרז(  2-מסמך  המועצה,  למסמכי  לצרכי  רצונה.  לו  ובהתאם  ספק  שביעות 

ובמיומנות    ועיותבמקצ   במומחיות,ם  ניק את השירותיוכל מי מטעמו, מתחייב להע   השירותים

 הסטנדרטים המקצועיים וכללי הדין החל. י פ על

מתן   3.2 השירותים  יעמידהשירותים  לטובת  )להלן:    _______________את    למועצה  ספק 

הוצג  ״(מנהח״ש״ אשר  ידי,  השירו  על  השירותיםבמכרז.    תיםספק  ר  ספק  יהיה  שאי  לא 

 ובכתב.ף מראש חליהמ אם קיבל את הסכמת המועצה לזהות, אלא  מנהח״שיף את להחל 

באופן  ותים, יעמיד ספק השירותים למועצה  יט גזבר המועצה על רצונו להרחיב את השירלחה 3.3

  2ח״ש  נוסף, האוחז בתעודת מנהח״ש סוג  נהממיידי, או במועד המוסכם על גזבר המועצה,  

גזבר  לפחות, ובעל ניסיון מוכח של לפחות שנתיים ברשומ״ק, ואשר זהותו תהיה מקובלת על  

״מועצה  ה להרחיב את השירותים  הזוטר  ש״מנהח)להלן:  רצונו  על  גזבר המועצה  ״(. החליט 

ה  כאמור, מנהח״ש  על  ההוראות  יחולו  כלל  זה  זוטר  בשינויים  בהסכם  מנהח״ש,  על  החלות 

 המחוייבים. 

רותים על רצונו בהחלפת  גרוע מהאמור, לגזבר תהא זכות להודיע, בכל עת, לספק השימבלי ל 3.4

וספק  מנהח״ש לההשירותי,  מתחייב  כזו(  ל חם  שתגיע  וככל  )אם  הגזבר  לדרישת  בהתאם  יפו 

  בסעיף עמוד אף הוא בתנאי הסף הקבועים  החליפי י   מנהח״ש . מודגש, כי  ימים  7וזאת בתוך  

 רז.כשל מסמכי המ 1-סמך א למ 5.2

השירותים 3.5 כי    ספק  המועצה  נוכח  יהיה  מנהח״ש  מתחייב  בשבוע,   5במהלך  במשרדי  ימים 

 צה.  ל המועש  עות העבודה השוטפותלאורך כל ש 

וכן  המוזמנים ממנו וכי הוא    בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים  ירהמצ  ספק השירותים 3.6

נדרשים  ניסיון,    ידע,   י בעלמנהח״ש   לביצוע  והרישיונות  מקצועית  תחייבויותיו  הכשרה 

 רותים עפ"י הסכם זה. צו במתן השיסכם, וכי יפעל במלוא כושרו ומרהמפורטות בה

 -ח״שמנה ו א א כי הו ספק השירותיםהאמור לעיל, מתחייב  תמבלי לגרוע מכלליו 3.7

בוריים   3.7.1 על  הידעו  החוקים,  הכללים,  כל  הקשו את  וההנחיות  ההסכמים  רים תקנות, 

 ברשויות מקומיות בפרט; חשבונות ת הנהלבכלל, ולנושא הנהלת חשבונות שאי לנו
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להת 3.7.2 ביקפידו  הרלו עדכן  והנהלים  החוקים  הכללים,  וכל  בידונטיים,  עת    םיאחזו  בכל 

 ; נדרשת לצורך מתן השירותיםל הסמכה  ההתקשרות כ תבמהלך תקופ

הגורמים  3.7.3 ידי  על  גיבויים  ביצוע  יוודאו  וכן  חסרונו,  וימנעו  המידע  את  יאבטחו 

 ;הרלוונטיים

  ידעוו,  EPRברת  של חהן של חברת האוטומציה והן    חשבונות הנהלת ה את תוכנות  יכירו   3.7.4

מתוכנותשחבהנהלת    רישומיםשל  הסבה  לבצע  כיצד   לוטוהא  בונות  של ותוכנמציה  ת 

EPR ; 

לדרוש   3.8 הזכות  שמורה  השירותיםמלמועצה  בין  ספק  לח-בעל,  בכתב,  ובין  מלהעסיק  פה  דול 

יהא    וספק השירותיםהיא,  ותים נשוא חוזה זה כל עובד מעובדיו, מכל סיבה ש ר שיבביצוע ה

עצה אינה  וראת המו ה  ת המועצה לעשות כן.ד עם דרישיאת עבודתו, כאמור, מ  חייב להפסיק

 טעונה הנמקה. 

ייב להחזיק במשרד פעיל בשעות עבודה מקובלות, עם טלפון וכן לשאת  מתח   רותיםספק השי 3.9

   .טלפוןעימו 

בהסכם מפורט  כ,  שירותיםהלו כל בלעדיות במתן    יו, כי איןומוסכם על  לספק השירותיםדוע  י 3.10

  ז ו/או הליך הצעות מחיר רכרסם בהתאם לצרכיה מתהיה רשאית לפ  המועצה, וכי  ועצהלמזה  

 . תיםהשירו  מתןנוספים ל רותיםיספקי ש לבחירת 

בכל צורה ובכל    ר אצלו ויצטב  ספק השירותיםמובהר בזאת, כי כל חומר ומידע שייאסף ע״י   3.11

עבודתו במהלך  תנמדיה  ללא  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  לרשות  יועמד  ו,  כן,  בכ אי  כמו  עת.  ל 

ימס  יידרש,  השירותיםור  באם  המס  קתהע  ספק  העבודה,  של  אחר, מלא  חומר  וכל    מכים 

לידי   במדיה נייר  על  ו/או  מטעמה.המועצ  מגנטית  מי  או  מהאמור,    ה  לגרוע  בסיום  מבלי 

מתחייב   השירותיםההתקשרות  והנתו  למועצהלהשיב    ספק  המסמכים  כל  המצויים  את  נים 

 . השירותים והקשורים למתןבידיו  

 ודיווח פיקוח .4

יכ  ירותיםספק הש 4.1 ומילוי המטלות והתכליות לשמםלויפעל ככל  שירותיו,    תו לקידום  נשכרו 

כלתוך   בין  ותיאום  ריכוז  לקידום  הגופים    כדי  ואל  הרלוונטיים  בין  זאת,  ובכלל  אלו  מטלות 

 הרלוונטיים. המועצהמול גורמי  

"נציג    -להלן  )   ואו מי מטעמ  המועצה בר  גז  מלא אחר הנחיות מתחייב בזה ל  ספק השירותים 4.2

 קפדני ומדויק.   ןפ( באוה"המועצ

השירותים 4.3 בא  ספק  ידי  ידווח  על  שתקבע  ובתדירות  שוטף  השירותים    אודות  עצההמוופן 

 . יםתהשירו יצוע  וההתקדמות בב 

י  4.4 מנהח״ש  גם  כי  יוודא  השירותים  ההתחיספק  אחר  בסעיפים  יבויות  קיים    4.1-4.3המנויות 

 לעיל. 

 ים השירותלמתן לוח זמנים  ת ההסכם ותקופ .5
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השירותים 5.1 זה    השירותיםאת    עציב  ספק  הסכם  בקופה  בתנשוא  המתחילה  שנה  יום  של 

 "(. תקופת ההסכם: " _______ ועד יום ____________ )להלן

ולמועצ 5.2 להאריך את תקופת ההסלמועצה,  ת  ונוספ   בארבע תקופותכם  ה בלבד שמורה הזכות 

עד חודש  12  של  עשר(  אחת  ים)שנים  ו כל  ה ,  כך  על  שנתנה  בכתב  בלבד  מוקדמת  ק  פסלודעה 

ימים  15לפחות    השירותים עשר(  ההסכם    )חמישה  תקופת  סיום  תקופתלפני  האופציה    או 

״  הקודמת האופותקופ)להלן:  הה ציהת  כי  מודגש,  תקופ ״(.  מימוש  על  האופציהוחלטה    -ת 

יוסיפו לחול תנאית האופצי ו , שמורה למועצה ולה בלבד. בתקופן, או בחלק ןבמלוא הסכם    ה 

   נויים המחוייבים.זה בשי

 ם באופן מיידי.  השירותי העניק את התחיל ולמתחייב ל ק השירותיםפס 5.3

המוע 5.4 כי  ומוסכם,  מודגש  מובהר,  לעיל  האמור  אף  להועל  רשאית  תהיה  לספק  דיע  צה 

תקופת  ״ )להלן:  ימים   30ל  ראה מראש שבכל עת, בהת  על הפסקת מתן השירותים  השירותים

שי,  ״(המוקדמתההודעה   פי  והבלבדקול  על  הבלעדי  צריכה    ומבלי  ידעתה    לנמק.שתהא 

  ספק השירותיםימשיך  ירותים כאמור,  מתן הש  על הפסקת  לספק השירותיםהודיעה המועצה  

רצו ע לשביהשירותים  את    לבצע וזאת  המלא  נה  ות  המועצה,  ההודעה  של  תקופת  לתום  עד 

 המוקדמת. 

 ( ספק השירותיםבהתאם להצעת  צההמועידי    ימולא על) רההתמו .6

לשביעות רצונה    על פי הוראות הסכם זה  ספק השירותיםבויותיו של  יי כפוף למילוי כל התחב 6.1

המועצהה של  יהיה  מלא  השירו,  של  )ריטיינר  תחודשי    לתמורהאי  כז  תיםספק  בסכום   )

מחודשי מתן   חודשכל ______________ ₪ )_____________________ שקלים חדשים( ל

להלן:    )באותו חודש    השירותים  קספשנתן  ם החודשיים  לא קשר להיקף השירותי, לשירותיםה

 . "(התמורה"

המועצה להרחיב את השירותים, והועמד על ידי ספק השירותים מנהח״ש זוטר  גזבר  החליט  

חודשי קבוע של  ל התמורה בסכום  )בנוסף למנהח״ש( לצורך אספקת השירותים כאמור, תגד

)עשרת  10,000 חדשים(  ₪  שקלים  חאלפים  כל  בגין  בו  ,  השיודש  את  בנוסף  ו רסיפק  תים 

 ח״ש גם מנהח״ש הזוטר.הלמנ

יתווסף  מע״  כולל  ולעיל אינ  6.1בסעיף    הנקובהחודשי  התמורה    םכוס 6.2 בשיעורו    ו אלימ, אשר 

 תשלום ותשלום. תוקף במועד ביצוע כל ב י שיהיה כפ

 -:כדלקמןצע תשלום התמורה יבו 6.3

ין  ג ב  או חשבונית לתשלום  עסקהחשבון    ספק השירותיםי יגיש  ש קלנדרבסוף כל חוד 6.3.1

 .  (כאמורית קבועה )תמורה חודש השירותים שסיפק בחודש שחלף

  ו ואישור ,  קהחשבון העסממועד קבלת    30יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +    תשלוםה 6.3.2

 . י גזבר המועצהעל יד 

  המועצה  גזברבכתב של    תשלום יבוצע בכפוף לאישור למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי כל   6.4

 .  המלאה וות רצונ עיבלש ו בוצע השירותים  , כיהמפרט

ניהול   6.5 בדבר  אישור  המצאת  הינם  התמורה  ע"ח  כלשהו  תשלום  לביצוע  מקדמיים  תנאים 

חתום    ספרים אכדין,  רו"ח  כנדע"י  המס,  רשויות  ככל  ו  השירותיםרש.  ימציא    שספק  לא 
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מס במקור    וכהר, קודם לביצוע כל תשלום, ינ אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקו  למועצה

 .המועצהע"י   תיםלספק השירולם וש שיסכום   לכדין, מכ

פי   6.6 על  התמורה  כי  התשלומים    הסכםמוסכם,  כל  את  וכוללת  ומוחלטת  סופית  הינה  זה 

במתןוההוצאו הכרוכים  שהוא  וסוג  מין  מכל  פי  ה  ת  על  לרבותזה  הסכםשירותים  עלויות    , 

ה  נסיעה  הוצאות  וצילומיםשכר,  הדפסות  משרדיות,  ביטוצאות  ז,  ביטול  ספק  וכו׳.    ןמוחים, 

יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה הנקובה לעיל, ולא תעמודנה לו כל טענות או  לא    שירותיםה

לתמורה ביחס  כלשהן  ספקות,  ל  .דרישות  כל  השירותיםהסרת  להחזר   ספק  זכאי  יהיה    לא 

 יל היא סופית ומוחלטת.  ורה הנקובה לעהתמ. הוצאות מכל מין וסוג שהוא

 מעביד-ת יחסי עובדתחול-אי .7

נו בעל עסק עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו ו/או  הי  , כיתיםספק השירו ען הסר ספק, מצהיר  מל 7.1

בוצענה על ידו ו/או  יחסי עובד ומעביד וכי העבודות שת  המועצה   לבין(  מנהח״ש)לרבות  עובדיו  

אים  א יהיו זכובדיו לו/או ע  פק השירותיםס וכי  עצמאי    כיועץה על ידו  עובדיו תבוצענעל ידי  

לקבל      ועלתב המשכ  מהמועצהו/או  זכויות  ו/או  תשלום  כל  ו/או  עבודה  לעובד  ר  גיעות 

 התאם לכל דין ו/או נוהג. מהמעביד ב 

בכ 7.2 לפגוע  כי  מבלי  בזאת,  מוסכם  דלעיל  האמור  השירותים לליות  עו  ספק  לרבות  בדיוו/או   ,

לתבוע    שמנהח״ זכאים  יהיו  ס  המועצהמולקבל  לא  דוציאליים  תנאים  לרבות  מי  כלשהם, 

פיצויי    חופשה שנתית או  ה,לחמ זכות או הטבה אחרות המוענקות  דמי חופשה,  וכל  פיטורין 

 או נוהג./עובד על פי כל דין ול

השירותים 7.3 לעובדיו  ספק  להבהיר  העסקתם  למנהח״שת  לרבו,  מתחייב  כי  השירותים ,    במתן 

 . המועצהלבין ינם ם באינה יוצרת כל יחסים שה

הינה גבוהה באופן משמעותי    לפי הסכם זה    וולם ל שתשה  מורהתמצהיר, כי    ספק השירותים 7.4

שכירים מקבילים של המועצה, ואף מעלות    וניכר מן השכר שהייתה המועצה משלמת לעובדים 

הכוללת וזאת     העבודה  כזה,  מקביל  שכיר  גם    -של  בחשבון  במסגרתה  שנלקחים  מאחר  גם 

ות סוציאליות בגין עובדי  יוזכ   , של עלותירותיםספק השידי  -צמאי, עלורך מימון עתוספת לצ

השירותים השירותים,  ספק  לעובדי-על  התחייב  שספק  להבטיח  זה  הסכם  עלויות    ופי  וכן 

 נוספות. 

ש  7.5 השירותיםקבל  יהתמורה  השירות   ספק  מתן  בגין  תהיה    נשוא  יםמהמועצה  זה  הסכם 

ה  עפרט לתמורה שנקב.  ירותיםהש בגין מתן    ק השירותיםספ  זכאי  יהיההתמורה היחידה לה  

לא יבקשו ולא יתנו    מנהח״ש, לרבות לא  מטעמו  או מי  ספק השירותים  –פורש בהסכם זה  מב

הטבו ו/או  תשלום  כל  יקבלו  גורם  לא  מכל  ו/או  מהמועצה  בעקיפין  ו/או  במישרין  אחרת  ה 

 למועצה.  יםשהוא עקב מתן השירות 

ו/או    וטעמאו מי מ  םשירותיספק האם   7.6 אמור  ל  כלשהם  בניגודהטבה  יגבו או יקבלו תשלום 

-להחזיר למועצה כל תשלום ואו שווי הטבה כזו )שייקבעו על   ותיםספק השיר על  , יהיה  לעיל

הראשוני דרישתה  עם  מיד  המועצה(  המועצה  די  מזכויות  לגרוע  מבלי  וזאת  המועצה,  של  ה 
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נגד   זה    לקבל כל סעד בגין הפרת הסכםאו  /ו  וו/או מי מטעמ   ספק השירותיםלנקוט בצעדים 

 .ת של המועצהרחו/או כל זכות א 

ומבלי   7.7 כי    לפגועבנוסף  בזאת  מודגש  לעיל,  השירותיםבאמור  ועל    ספק  בעצמו  ישא  בלבד 

ו/אוונו בכל התשלומים שיגיעו ממנו  חשב עובדיו, לרבות    בגינו  ח  למוסד לביטו  מנהח״שבגין 

 ההסכם.   בגין ביצוע העבודות ו/או ביצוע או לכל רשות אחרת/לאומי, למס הכנסה ו

בלבד ישא בכל התשלומים    ספק השירותיםלעיל, מודגש בזאת כי  לפגוע באמור    יבנוסף ומבל  7.8

עובדים לרבות שכר עבודה,המוטלים ע ים לקרן  תשלומי מס הכנסה, תשלומ   ליו כמעביד של 

 ום אחר. ביטוח ו/או גמלאות וכל תשל

בזאת, 7.9 מודגש  כן,  השכי    כמו  ע  ירותים ספק  כלפי  באחריות  ישא  התנא בלבד  עבור  ים  ובדיו 

 ו/או הסכם.  זכאים על פי נוהג ו/או דיןוציאליים והאחרים להם יהיו סה

לפג  7.10 ומבלי  זאת  לעיל  יחד עם  לספק  מכל סכום שיגיע  לנכות    תרשאי  המועצה תהאוע באמור 

ש   כל  השירותים לפי  שיידרש  סוציאליסכום  ביטוח  לקרן  ולהעבירו  דעתה  חת  להבט  יקול 

 ל עובדיו. זכויותיהם הסוציאליות ש

ייקבע  יבויותיו לעיל ו/או אם  תחי אם תבוא דרישה סותרת את הכי    מתחייב,  יםתוספק השיר  7.11

מוסמך   משפט  בית  ידי  על  אחר,בעתיד  מוסמך  גורם  כל  ידי  על  על    ו/או  האמור  אכי  כל  ף 

כי אז השכר שהיה מגיע    צהמועהמעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין    ובדבהסכם זה שררו יחסי ע 

ה המ  שירותיםלספק  ותנאיעוכ״עובד״  השכר  הינו  קביע  צה  שלפי  האחרים  ת  ההעסקה 

להמועצ לעובד,  מגיעים  היו  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לפי  ה,  המועצה  כעובד  הועסק  ו 

ע ועובדיה. ככל שיההסכמים המאושרים החלים  בנוגע לעובד מעובדי  קבל המועצה  ע כאמור 

השירו לרבות  יםתספק  ש מנהח״ש,  השכר  יחושב  או,  זכאי  יהיה  מעובדי  וע תו  לו  ספק  בד 

 .  באופן דומה השירותים

את  ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות    ,למועצהלהשיב    חייבהיה  י   ספק השירותים 7.12

עובד  הינו  ,  ספק השירותים  מי מעובדיו/או    ספק השירותיםכי    ייטען, בהן  הסכם זההוראות  

כתמורה  המועצה    ן מ  ספק השירותים  יבל שק  את כל התשלומים העודפים   ,עצהמוהשכיר של  

בגין ההתק ששולמו  בינו/או  כ  המועצה  לבין    ושרות  ו/או  בתקופה  זה  הסכם  )בתקופת  לשהי 

ש אחרת(  היהשכר  ה  מעלבתקופה  זכאי  לכ  אותו  בהתאם  מועצה  כעובד  לקבל  ללים  העובד 

 ת מקומיות. ולהסכמים החלים ברשויו

לעיל, במקרה שתוגש תבימבלי לגרו 7.13 להכרה    המועצהנגד  כ   ל רשות מוסמכתעה לכע מהאמור 

, לרבות  ספק השירותים ל  שעובד אחר של  ו/או    ו או במקומומו/או מי מטע    בספק השירותים

 , כלהלן:ירותיםספק הש, כי אז ידוע ומוסכם עוד על  מועצהכעובד של ה  מנהח״ש

התקצ 7.13.1 יסודות  התשמ"החוק  על  ,  1985  -  יב,  מקומית,ועצה  המ חל  כפופה   כרשות    אשר 

והנחיותיו המוסמךש  לפיקוחו  האוצר,  שר  שא  ל  מי  או  לפי  )הוא  סמכותו(,  את  לו  צל 

הנ"ל שנקבעו  החוק  בתנאים  להתערב,  בתנא ,  עובדי  בחוק,  של  העסקתם   .המועצהי 

או מי    ספק השירותייםשל  אי העסקתו החלופיים  לפיכך, במקרה כזה, כל קביעה לגבי תנ
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כפופה גם להחלטה   ה יעה סותרת כאמור, תה , למקרה שיגיש תביהמועצה  כעובד מעובדיו

יס  לחוק  בהתאם  זה  ולסעיפים  בעניין  בכלל  התקציב  ו 29ודות  יסוד 29  -  א  לחוק  ות  ב 

חובת השבה נוספת של כל סכום   ספק השירותיםעל    התקציב בפרט. לפי סעיף זה תחול 

על זה הפי  -העודף,  בסעיף  באמור  אין  האמור.  המ  כדי  חוק  של  מזכותה    ועצה לגרוע 

הוראות החו לה על  סעיפים    קסתמך  לפי  של החלטה  קיומה  ללא  גם  או  29הנ"ל  ב  29א 

 הנ"ל. 

ם בישראל והסכמים קיבוציים אחרים החלי  יות המקומ   יותהרשו   לעובדי  העבודה  חוקת 7.13.2

עובדי   מונעע תובהעל    שיחולו   שיקבע  וככל  אם,  המועצהעל  הטבה   ים ,  מתן  במפורש 

מ ההסכ  עברלעובד,  לפי  לסעיף  םהקיבוציי  מיםלמגיע  בהתאם  הסכמים  ח ל  22,  וק 

 . 1957 –קיבוציים, תשי"ז 

 יסור המחאה א .8

זה 8.1 עם  סכם  נערך  השירותיםה  והוא    ספק  חבות    לאבלבד  או  זכות  כל  להמחות  רשאי  יהיה 

 . המועצההכלולות בו לאחר בלא הסכמת 

לפי הסכם    מהמועצהם כלשהו  תשלואת זכותו לקבלת    יהא רשאי להמחות  לא  ספק השירותים 8.2

 .מועצה מראש ובכתבהשל  המאם קיבל לכך הסכ לא זה, א

,  המועצהע"י  ארכה  זכות כלשהי ו/או מתן    הפעלתאי הגבה או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מ 8.3

מניעה    המועצהד  ו/או כעובדות היוצרות כנג  ולא יתפרשו בשום פנים כויתור מצדהלא יחשבו  

 כך. תלא יגרעו מחמ  צהמועלתו, ושום זכות ו/או יתרון שיש נהגו או השתק מחמת הת/ו

דים להסכם זה וכל  ת הצדל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין אכ 8.4

 ו תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב. י ו/א שינו 

 ניגוד עניינים שמירת סודיות ומניעת  .9

ביר,  העל  על סודיות מלאה, לאמתחייבים לשמור    םמי מטעמאו  ו/  ,מנהח״ש  ,  ספק השירותים 9.1

למ לא  להודיע,  אליהםלא  שתגיע  ידיעה  כל  אדם  כל  לידיעת  להביא  ולא  עם   בקשר  סור 

עם   בתהמועצהההתקשרות  תקופת  ,  תוך  זו  ההתקשרות  ביצוע  אגב  או  במהלך  או  וקף 

 ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר מכן.  

על ידו    םו והעובדים המועסקי שותפי , וכן את  מנהח״שלהחתים את  יב  מתחי  ספק השירותים 9.2

ר  למסו  דיע, לאיה יתחייבו לא להעביר, לא להוה, על הצהרת סודיות לפ , אם יש כאל ובמשרד

אדם   כל  לידיעת  להביא  עם  ולא  ההתקשרות  עם  בקשר  אליהם  שתגיע  ידיעה  ,  המועצהכל 

חר  ני תחילתה או לאתקשרות, לפ פת ההובתוקף או במהלך או אגב ביצוע התקשרות זו תוך תק

 מכן.

השירות  9.3 כלשהו,  םיספק  מידע  למסור  רשאי  יהיה  במסגר  לא  הנמצא  נושא  מתן  בכל  ת 

לי  למועצההשירותים   שהגיע  השירותים    דיעתוו/או  מתן  שאינו  הלמועצבמסגרת  אדם  לכל   ,

  ירותים ספק השיפנה  –. בכל מקרה של ספק המועצה, ללא אישור מפורש ובכתב מאת  המועצה

 ע.ד יבקשר לסודיות המ ותאת לקבל הור על מנ  למועצה
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לא יפעל  סכם זה  בעת מתן שירותיו לפי המצהיר בחתימתו על הסכם זה, כי    פק השירותיםס 9.4

ו עניינים  ניגוד  הי   יימנעמתוך  אחר  עיסוק  או  תפקיד  ניגוד  מכל  של  מצב  ליצור  עלול  או  וצר 

 וקיו.  לבין יתר עיס המועצהעניינים בין עבודתו עבור 

בין אם הן תמורת תשלום, או תמורת טובת   –ים נ יום ניגוד עני בהן מששיש לות ועפ  –לעניין זה  9.5

ללהנא הן  אם  ובין  אחרת,  תמורהה  תאג   א  בהנהלת  חברות  לרבות  בכלל,  התאגיד  יד,  אם  ין 

 וח ובין אם הוא לא למטרות רווח. הוא למטרות רו

כ 9.6 להימנע יובהר  האחריות  עניינ   י  ניגוד  של  על  ממצב  מוטלת  השירותיםים  זה  ובכל  ,ספק  ל 

ישום  דבר יכל מקרה של ספק בב  ת של המועצההמשפטי  ביועצתה להיוועץ  בומוטלת עליו הח 

לניגוד עניינים.  מיד אותו במצב של חשש  סוגייה אחרת העשויה להעהוראות ההסדר, או בכל  

לניגוד עניינים,  ר חשש  בשאלון שמילא בדב  ספק השירותיםבמידה שחל שינוי בתוכן הצהרות  

בכתב את מלוא    ת למועצה, למסור לההמשפטי  עצתוי הלפנות אל    שירותיםספק החובתו של  

 . החיותיפי הנ לבנטי ולפעול על המידע הר

ה  9.7 יחולו  אלו  על  הוראות  השירותיםן  צוות  ספק  על  ממועס  והן  מי  ו/או  מי  עובדיו  ו/או  קיו 

 . ״שמנהחלרבות על , מטעמו

 זכויות הקניין הרוחני  .10

לשירותים נשוא הסכם זה כולל    רבקש  ספק השירותים ל  ותו שיל והתוצאות של פעהתוצרים    כל 10.1

קניין   הינם  ביצועם  אגב  שהתקבלו  המסמכים  להשתורכוש   המועצהכל  זכאית  והיא  בו ה    מש 

דעתה.   שיקול  לפי  השירותיםלמטרותיה  תקופת  בת   למועצהימסור    ספק  עם  ההסכםום  או   ,

  י ר אשר מצול חומר אח מכים וככל התוצאות התוצרים המס   זה לידי גמר את   הסכםהבאתו של  

 בידיו בקשר לשירותים נשוא הסכם זה. 

ה 10.2 בי  שירותיםספק  סעד  כל  על  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת,  לשימוותר  שהוכ מוש  חס  חומר  ן  בכל 

ידי   על  זה  לחוזה  מטעמא  המועצהבהתאם  מי  ע"י  שהיא  הו  עילה  ומכל  שהוא,  ומין  סוג  מכל   ,

 בקניין רוחני אחר. יות  זכו יוצרים, זכות מוסרית או לרבות זכויות 

 ביטוח ריות וחא .11

ות מוות, נזק גוף  וא )לרב יהיה אחראי לבדו לכל אובדן, פגיעה ונזק מכל סוג שה  ספק השירותים 11.1

לכונזק   שיגרמו  ארכוש(  מאוגד  אדם  בני  חבר  )לרבות  אדם  למועצה,  ל  לרבות  מאוגד(,  בלתי  ו 

ה  אצצד שלישי, כתוכל  ל  רד ו/אובדים ולמועסקים מטעם המשלעובדים ולמועסקים מטעמה, לעו

לפי   השירותים  מתן  עקב  ש  הסכםו/או  בין  אלו,  בשירותים  הכרוך  כל  בשל  ו/או  ם  השירותיזה 

 ם בוצעו כראוי. בוצעו ברשלנות ובין א

ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך, וכן יהיה חייב    יהיה חייב לשלם את דמי הנזק  ספק השירותים 11.2

דריש  לשפות  עם  מיד  המועצה,  בגיןאת  סכום    ה,  כתוצאה    ההמועצ  אשרכל  לשלמו  תידרש 

הו לרבות  לעיל,  כמתואר  שנגרם  נזק  מחמת  תשלום  מדרישת  ו/או  ושמתביעה  טרחת  צאות  כר 

 עו״ד. 
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השירו 11.3 להשל מת   תיםספק  לתקן,  שנגרמחייב  אובדן  או  נזק  כל  ולהיטיב  זה  ים  בסעיף  כאמור  ו 

קן את  תלה  גרוע מזכות המועצך כדי לר התרחשותם, אולם אין בכלעיל במועד הקרוב ביותר לאח

 בתשלום הוצאותיה.  ספק השירויםהנזק ולחייב את 

לא   11.4 שהיא,  סיבה  מכל  זה,  חוזה  של  בוסיומו/ביטולו  מאחריות    יהיה  גרוע  השירותים כדי    ספק 

 או קשורה אליהם.  ילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה לגבי נזקים שע 

  ייב לדאוג לקיומן חתמ  שירותיםספק ה.  רזהמכמכי  למס  ׳גבמסמך  ורט  פ הן כמ  הוראות הביטוח 11.5

לכל תקופת ההתקשרות והאופציות )ככל שתמומשנה(, וכן    ׳ גבמסמך  פוליסות תקפות כאמור    של

 ה. ז הסכםשנה לאחר סיום   1ספת של  לתקופה נו

 יותויתור על זכו .12

ם  לה בהסככלשהי מהזכויות שהוקנו    שהי מהסמכויות, או בזכותהשתמשה המועצה בסמכות כל 12.1

ההס את  וביטלה  מקצתו,םכזה  או  כולו  תהיה    או  ,  לא  מקצתו,  או  כולו  ביצועו,  את  הפסיקה 

השירותים הפסק  לספק  ההסכם,  ביטול  בגלל  כלשהי  תביעה  בביצועעילת  אחרת  ה  סיבה  או  ו 

השירותים לת  וספק  זכאי  יהיה  נזקלא  בעד  כלשהו  תשלום  או  פיצוי  פגיעה  בוע  או  ,  במוניטין 

 הפסקה או הסיבה האחרת. ה  ם לו מסיבת הביטול,ם להיגרהפסד העלולי

מזכויות  לג  מבלי 12.2 רשאית    המועצהרוע  תהיה  זה  הסכם  של  המועצהלפי  מהמקרים  אחד  בכל   ,

כאמור ההסכם  למס  ביטול  השירולעיל  המשך  ביצוע  את  ולהשתמור  לאחר  הגבלה  תים  ללא  ש 

וה  והעל הסכם זה מ  רותיםספק השי, ועצם חתימתו של  ירותיםספק השי  בשירותים שנעשו על יד

 הסכמה לכך. 

 ערבות לביצוע .13

ה  13.1 חתימת  יפקי בעת   השירותיםד  הסכם  ב   ספק  של  ערבות  בסך  תהווה    ₪  45,000נקאית  אשר 

ביצוע הקבוע    ערבות  המכרז  ׳חבמסמך  בנוסח  זולמסמכי  ערבות  בתוקפה  .  כל    תעמוד  למשך 

 (. "ות לביצועערב"  – )להלן  היומיים נוספים מסתקשרות ובתוספת חודשתקופת הה

, לרבות באמצעות  ועצההמ של    צדדית-א בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חדתה  תהערבו 13.2

 ימיליה. הפקס

יפר 13.3 שבו  מקרה  השי  בכל  תהא    רותיםספק  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  רשאית    המועצהאת 

 לחלט את הערבות. 

ה, על  פקימים לפני פקיעת תו  30חות  ערבות הבנקאית כל פעם לפדוש הידאג לחי  ספק השירותים 13.4

להבטיח תום    מנת  עד  עת  בכל  תקפה  תהא  הלאחר    חודשייםשהיא  תקופת  או  התקשרותום  ת 

ה  שהמועצה  תקופות  )ככל  לממשן(אופציה  היה  תבחר  השירותים.  תהא    וספק  כן,  יעשה  לא 

שח  מועצהה בסכום  ולהחזיק  שבידה,  הערבות  את  לחלט  מילוי ולרשאית  להבטחת  כערובה    ט 

 פי חוזה זה.  לע ספק השירותים  ויותהתחייב

בגין   תים שירוהספק כנגד  המועצהלרשות  יל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדואין באמור לע 13.5

 . הפרת התחייבויותיו
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הערבות ו/או בחידושה, תחולנה על  כל ההוצאות הכרוכות במתן מען הסר ספק, מודגש בזאת כי ל 13.6

 בלבד.  שירותיםספק ה

  ולו ותוצאותיוזה, ביטהפרות החו .14

הפרה   להסכם זה תהווה   13  -ו  11 , 10, 9,  8.1-8.2, 7 ,5.3, 4,  3.10, 3.1-3.7, 2.1 של סעיפים הפרתם 14.1

 . יסודית של ההסכם

בד שהצד  ובל, אים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיאדדים רשהצ 14.2

ראה שלא תפחת מ  תה הו בתב למשנ ודעה בכעל כך הסיום ימסור  סכם זה לידי  המבקש להביא ה

 .יום 30 –

י לקבל את  זכא  ספק השירותיםלעיל, יהיה    14.2כאמור בס"ק    ספק השירותיםהופסקו שירותי   14.3

היחסי   שכרוהחלק  ביט  בגין  לשלב  ובלבד  עד  להסכם  בהתאם  ההסכם,  השירותים ול    שספק 

ות הסכם  ארל ידו בהתאם להוו עשר הוכנמכים ו/או כל חומר אחר א ימציא למועצה את כל המס 

זכאי לקבל פיצוי מכל    ספק השירותיםמעבר לכך לא יהיה    ותו שלב שבו נפסקו שירותיו.זה עד א

 ת ההתקשרות כאמור. מין וסוג שהוא בשל הפסק 

הצ 14.4 בין  כי מבלמוסכם  ה דדים,  זה,  חוזה  של  בסעיפים אחרים  לגרוע מכל האמור  מועצה תהא  י 

 -:םרים הבאימיידית במקהחוזה  אית לבטל אתרש

כולם או חלקם )ככל שאינם מאוגדים כישות משפטית    -ספק השירותים   משרדיחידי   14.4.1

ו/או הוכרזו בלתי כשירים מכל ס  נפטרו  וככל  נפרדת(   שספק השירותים יבה שהיא, 

 ישות משפטית זו כדין. פרדת, פורקה  מאוגד כישות משפטית נ 

 הפרה יסודית. החוזה   הפר את  ספק השירותים 14.4.2

השירותים 14.4.3 א  ספק  יסודיתהפר  שאינה  הפרה  החוזה  לאת  אך  למרות   ,  אותה  תיקן 

בהודעת  שנקבעו  כפי  הימים  מספר  תוך  בכתב,  אליו  שנשלחה  המועצה  הודעת 

 המועצה. 

השירותיםמונה   14.4.4 נ  לספק  רכונס  כפושט  הוכרז  ו/או  דין  כל  מכוח  או  כסים  באם גל, 

 ; קבוע או זמני -או צו פירוק  םיביו צו להקפאת הליכ ניתן לג -ידהינו תאג 

פ נפתחה    ספק השירותיםנגד   14.4.5 הורשע  חקירה  או שהוא  כתב אישום,  הוגש  או  לילית 

 קלון. בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה

השירותים  14.4.6 או/ו  ספק  נתפס  מטעמו,  מי  שו   או  בלקיחת  בגניבה,  בנחשד  או  כל חד 

 שה מרמה. מע

כי  הוכ 14.4.7 למועצה,  השירותיםח  לעמוד    ספק  מסוגל  מסיבה אינו  ההסכם  בדרישות 

 פית, טכנית, או מכל סיבה אחרת. תית, כסריאוב

 שונות .15

זכות 15.1 באיחור,  או אכף  מי מהצדדים,  והנ  מהזכויות כלשהי לא אכף  ההסכם  עפ"י  לו  או  /תונות 

דין,   מק במקרהעפ"י  בסדרת  או  לאמסוים  על  רים,  ויתור  בכך  על    האמורה זכותה  יראו  ו/או 

או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו  ויות ו/ל זכאו דחייה ו/או ויתור ע זכויות אחרות כלשהן. ארכה ו/

 בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב ע"י הצדדים.
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של סכסו 15.2 יבכל מקרה  לא  שני הצדדים  בין  השירות סהיה  ך  פעולה  יםפק  בכל  לנקוט  ו/או    זכאי 

ך של  לקידום השירותים המוזמנים, לרבות בדר  ו/או להפריע   י לעכבדכליך משפטי שיש בהם  ה

 בקשה לצו מניעה. 

השירותים  15.3 יצ  ספק  מראש  לא  לכך  המועצה  אישור  ללא  המועצה  נציג  או  שליח  כסוכן,  עצמו  יג 

 ובכתב. 

המועצ 15.4 מזכויות  לגרוע  חוזה  מבלי  להוראות  בהתאם  תהיה  דין,  לכל  ובהתאם  המועצזה,  ה  ה 

סכ  כל  לקזז  ז-על  לספק השירותיםשיגיע    םורשאית  חוזה  וככל  פי  אחר, אם  ו/או מכל מקור  ה 

 לה. יחוב   שספק השירותיםמכל סכום שיהיה,  

ב 15.5 השלום  מוסכם  משפט  לבית  תהיה  זה  לחוזה  הנוגע  בכל  הייחודית  השיפוט  סמכות  כי  זאת, 

 העניין. מחוז מרכז, לפי מחוזי בנתניה או לבית המשפט ה

חוזה זה, וכל שינוי  את הצדדים ל   ה יש לערכם בכתב ולהחתים כדיןז  י ו/או תוספת לחוזהכל שינו  15.6

 תוקף מחייב. רך וכל  כל עעשו בכתב לא יהיה להם ו/או תוספת שלא יי

 כתובות והודעות  .16

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  16.1

  –ה, אם נמסרה ביד  לתעודת  לו הגיעהמשנהו, תחשב כאידדים לכל הודעה שתשלח ע"י אחד הצ 16.2

רשיב בדואר  נשלחה  אם  המסירה,  נשלחה    72כעבור    –ום  ום  ואם  המסירה  מעת  שעות 

 ור על העברתה התקינה. בלת איש ד מקתוך יום עסקים אח –יה בפקסימיל

 
 לראיה באו הצדדים על החתוםו

 
 
 

 
 ________________________   __________________ _____ 

 פק השירותים ס             המועצה                                  
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 ______ 1___/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

 1-ה סמך מ

 מידה בתנאי הדין וע ניסיון מקצועי ,תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף

 
___________ הח״מ  ת. _____________ אני  בעל/ת   ,____ תאגיד[  מ]ב  ________________ז.  של  קרה 

תצהמוסמך/כת   על  רשולחתום  ח.פ./שותפות   ____________________________ בשם  זה  מה  יר 
, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה  ״(ציע המ__________________ )להלן: ״_______

 -בכתב כדלקמן:ה בזה /כן, מצהיר א אעשהוק אם ל צפוי/ה לעונשים הקבועים בח

 -:מציעהי פרט .1

 : פרטי המשרד 1.1

 _______ מס׳ עוסק מורשה: _______________ _______ שם משרד המציע: _______________

 תאריך התאגדות: _______________________  סוג התאגדות: _________________________ 

 __ ____________________המשרד: __ כתובת _______ ____ מספר תאגיד: ______________

 פקס: ____________________________  _________ טלפון במשרד: _______________ 

יש(:  כתו __________ כתובת דוא״ל: ______________ )אם  המשרד  של  אינטרנט  אתר  בת 

 ___________________________________ 

 -חידי המציע:פרטים אישיים של י  1.2

פר ימולאו  זה  ו  יט בחלק  המציע,  ל  כןמנהלי  השירותים  את  ליתן  העתיד  החשבונות  מנהל  מועצה,  פרטי 
ת  ד. יש לצרף תעודות מקצועיות וקורו רסיונם המקצועי בתחום המבוקש, והוותק במקצוע ובמשילרבות נ

 חיים. 

 -חד מבעלי המשרד/התאגיד הינו אפרטי איש קשר מטעם המציע ש 1.2.1

 _______ ___________ _____ __: ____ טישם פר ___ ____ ____________ : _____משפחהם ש

 ___________ __ __________: _____מס׳ רישיון _____________ _____: ____________ ת.ז.

 __________ _ _: ____ ציע חילת העבודה במת מועד _______ : __________________ ותק מקצועי

 ____ _ ___________________: _תפקידו במשרד _________ _____: __________נייד טלפון

 -לעיל 1.2.1בסעיף מנהלי המציע שאינם איש הקשר כאמור פרטי  1.2.2

 _______ ______ __________: ______שם פרטי _______ ____________ : _____משפחהשם 

 _________ __ ___ ______ ___: _____מס׳ רישיון _____________ _____: ____________ ת.ז.

 __________ _ _: ____ ציע חילת העבודה במת מועד ___ ___ _________________ : __ותק מקצועי
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 _____ : ____________________תפקידו במשרד _________ : _______________נייד טלפון

 -לעיל 1.2.1בסעיף מנהלי המציע שאינם איש הקשר כאמור פרטי  .31.2

 ____ _ ________ ___________: _____שם פרטי _______ __________ __ : _____משפחהשם 

 _________ __ _________ ___: _____מס׳ רישיון _____________ _____: ____________ ת.ז.

 __________ _ _: ____ ציע חילת העבודה במת מועד _______ : __________________ ותק מקצועי

 _____ _: ___________________ ידו במשרדתפק _________ : _______________נייד טלפון

 -נהל החשבונות העתיד ליתן את השירותים למועצהמי פרט  .41.2

 _______ ______ __________: ______שם פרטי _______ ____________ : _____משפחהשם 

 _________ __________: סוג הסמכה  /מס׳ רישיון _____________ _____: ____________ ת.ז.

 __________ _ _: ____ ציע במ דהחילת העבות מועד _ ______: __________________ צועיותק מק

 _____ : ____________________תפקידו במשרד _________ : _______________נייד טלפון

 -ף במשרד העומד בתנאי הסףנוסחשבונות מנהל פרטי  .51.2

 _______ ______ __________ : ______שם פרטי _______ ____________ : _____משפחהשם 

 _________ __________: סוג הסמכה  /מס׳ רישיון __________ ___ _________________ : ת.ז.

 __________ _ _: ____ ציע חילת העבודה במת מועד _______ : __________________ ותק מקצועי

 _____ _: ___________________ תפקידו במשרד _________ : _______________נייד טלפון

תאג   .31 הינו  המשרד  החבאם  מורשי  פרטי  בשם  מתייד,  ולהתחייב  לחתום  המוסמכים  המציע  מטעם  ה 
 -:המציע

1.3.1 

 _______ ______ __________: ______שם פרטי _______ ____________ : _____משפחהשם 

 _ ________ __ _________ ___: _____מס׳ רישיון _____________ _____: ____________ ת.ז.

 _____ ________________ _____ __ : ____טלפון _____ __ : __________________כתובת

 _____ : ____________________תפקידו במשרד _________ : _______________מיילכתובת 

1.3.2 

 _______ ____________ : _____משפחהשם 

 

 _______ ______ __________: ______שם פרטי

 ________ ___ _________ ________: מס׳ רישיון _____________ _____: ____________ ת.ז.
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 _____ ________________ _______ : ____טלפון _______ : __________________כתובת

 _____ : ____________________תפקידו במשרד _________ : _______________מיילכתובת 

פרופ*** את  לצרף  שיש  החיים  קורות  ואת  המשרד  מנהלייל  החבעל/ל  מנהל  ושל  המשרד  המוצע י    שבונות 
 כרז למועצה.ותים נשוא המלספק את השיר ידהעת

 -כרז, כדלקמן:עומד בכל תנאי הסף של המ המציע .2

 בישראל.  ם מושבומקור שכדין א ציע הינו אזרח תושב ישראל, או תאגיד הרשום המ 2.1

רוהינו  המציע   2.2 ב ״חמשרד  מבעליו/השותפים  אחד  הפחות  לכל  אשר  הינו  ,  רו״ח ו  תעודת  בעל 
 .בתוקף

ים האחרונות  חמש השנ הנהלת חשבונות במהלך  באספקת שירותי    מוכח  ןיובעל ניסהינו  מציע  ה 2.3
מקורל,  ברציפות לפחותמית  שות  בהיאחת  רגיל  תקציב  המנהלת  של  ק,  שנתי  ₪    100ף  מיליון 

 .  מיליון ₪ לפחות  400לפחות, וכן תקציב בלתי רגיל שנתי בהיקף שנתי של 

עובדים נוספים כשכירים    2  -פחות מ  לארו״ח ו  1ע, לפחות  ן קבוופיק במשרה מלאה באמעסציע  המ 2.4
 חשבונות ו/או ראיית החשבון.  בתחום הנהלת ה

 .  המציע עוסק מורשה, ובעל אישור ניהול ספרים 2.5

הקבו  2.6 בתנאים  עומד  בסעיף  המציע  לח1ב)ב()2עים  עסקאו(  התשל״ווק  ציבוריים,  גופים  ,  1976  -ת 
 -כדלקמן:

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 על ידי המציע;   טשלחבר בני אדם שנ ( 1)

 לה: הוא חבר בני אדם, אחד מאאם המציע   (  2)

 בעל השליטה בו; )א(  

הענין,    )ב(   לפי  שותפיו,  או  מניותיו  בעלי  שהרכב  אדם  בני  להרכב  חבר  במהותו  דומה 
הכא של  חמור  של  פעילותו  ותחומי  דומציע,  האדם  בני  לתח בר  במהותם  ומי  מים 

 מציע; פעילותו של ה

 בודה;על תשלום שכר הע  ראי מטעם המציעחשאמי  )ג(   

חבר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה    –ית  תוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהו (    אם המציע ה 3)
 ט במציע;  מהותית בידי מי ששול

בחבר בני    של אמצעי שליטהתר בסוג מסוים  חזקה של שלושה רבעים או יוה  –"  תית שליטה מהו"
 האדם;

 ; 1981 –נקאות )רישוי(, התשמ"א כמשמעותם בחוק הב  –" שליטה" ו"ה קחזה", " אמצעי שליטה"

 את המשבצת המתאימה( -Xכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן בוהנני מצהיר/ה בזאת כי אנ

  1987  –התשמ"ז    ק שכר מינימום,עבירות  לפי חודין חלוט ביותר משתי  -בפסקהורשענו  לא   
 צעות במכרז.   האחרון להגשת הה "( עד המועדמוםיינחוק שכר מ" -להלן  )

ד האחרון  עבירות לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במוע  יהורשענו ביותר משת    
 . ההרשעה האחרונהחלוף שנה אחת לפחות ממועד  במכרז ת להגשת ההצעות

עומד   2.7 בס בהמציע  הקבועים  עסקא  1ב2עיף  תנאים  ציבוריים  ותלחוק  התשל״וגופים   ,-  1976  ,
 -כדלקמן:

סעיף    שוויון  9הוראות  התשנ״ח  לחוק  מוגבלות,  עם  לאנשים  חוק  "   -)להלן    1998  -זכויות 
 .   עהמציעל    לא חלות"( ויון זכויותשו



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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 -לפחותעובדים   100יק  מעס המציעאם     

מ  התחייבותויצההריני  על  העבלפנות    המציעשל    ר  משרד  של  הכללי  ודה, למנהל 
החברתיים והשירותים  חובות    הרווחה  יישום  בחינת  סעיף    המציעלשם  לחוק   9לפי 

    נחיות בקשר ליישומן; ם קבלת הלש -יות, ובמידת הצורךשוויון זכו

הכלפנ   המציע     למנהל  בעבר  העבודהה  משרד  של  והשירותיה ,  לי  החברתיים, רווחה  ם 
הונעש שלגביה  התקרות  איתו  קיבל    המציעתחייב  תה  ואם  הנחיות   יעצ המכאמור, 

 ; ת, הוא גם פעל ליישומןלחוק שוויון זכויו 9ליישום בחובותיו לפי סעיף 

התחייבות  הריני   על  מהתל  המציעמצהיר  העתק  לפיהעביר  שנמסר  למנהל    צהיר  זו,  פסקה 
 ת.ימים ממועד ההתקשרו 30ך תים החברתיים בתוהרווחה והשירו  הודהכללי של משרד העב

  מה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי העברתישיש עפלילית  לא הורשע בעבירה    המציע 2.8
ישנות  לפה תקופת ההתילת אם חתן קבלות רישמיות וכו׳, זומס, אי מניכויים, אי דיווח לרשויות ה 

הריני מצהיר כי    -תאגיד  שהמציע; ככל  1981  -בים, התשמ״אשה  רשם הפלילי ותקנותלפי חוק המ
 מור; אעלי השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו כב

במסגרת  ולרבות    יכים ו/או במסגרת הליכי פירוקאינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הל   המציע 2.9
עד ההכרזה  ולמהליכי המכרז ועד    י, כי היה ובמהלךהסר ספק ברור ל . למען  צווים זמניים כאמור

ווים  צצווים כאמור )ובכללם גם    המציעאו כנגד  המועד האמור, יוצזוכה במכרז, או אף לאחר  על ה
ו/או ההצעה  לביטול  עילה  הדבר  יהווה  של    זמניים(,  הזכיה  וזאת  המציעהודעת  שתה,  יה  מבלי 

 ביעה בקשר לכך. או דרישה ו/או ת/ש על כל טענה וובמפור , והוא מוותר מראשלמציע

 רכש את מסמכי המכרז. עציהמ 2.10

 -הנהלת חשבונותשירותי  המציע להן העניקמקומיות הרשויות הלהלן רשימת  2.11

המקומית   הרשות 
העניק     המציע לה 

  םשירותי

עיקרי  פירוט 
שניתנו   ותים  השיר
  בפועל

 

היקף  
התקציב  

של   הרגיל 
הרשות 

המקומית  
והיקף 

קציב  הת
יל  רג  הבלתי

 של הרשות 

מ ן תשנת 
 השירותים

הממליץ,    םורשם הג
טל׳   מס׳  תפקידו, 

 להתקשרות 

 שם     .1

 

 ׳ לט

 

 שם     . 2

 

 טל׳ 

 

 שם     . 3

 

 טל׳ 

 



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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 שם     . 4

 

 טל׳ 

 

  ברר את כאמור, ול  ותיםשיר  המציעלהן העניק  המועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אחת מהרשויות   •
 . מהמציעמהשירותים שקיבלה הרשות  ןצו , ואת שביעות רונתהשירותים שני מהות היקף ו 

   .םאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקיפרטים שמילהריני מצהיר/ה בזה, כי כל ה  .3

 מי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. זהו ש .4

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 אישור
 

ב מאשר  ___הנני  ביום  כי  הופיע______ זה  עו״ד_____ /_  בפני  במשרדי_ __ה  רחוב  בש  ______, 
זיהה  אשר   ___________________ מר/גב׳  עצמו/ה/________________,  מס׳    תה  ת.ז.  ידי  על 

ולאח_____________  צפוי/ה  ___,  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ר 
 י. נ פבזו וחתם/מה עליה    צהרתו/ה ונות ה, אישר/ה את נכ לעונשים הקבועים בחוק

 
____________ _ __________      _______________________ 

 , חתימה וחותמתעוה״ד, מ.ר.שם        תאריך 

 
 -מקום בו המציע הינו תאגיד 

 
  1.3מאשר כי מורשי החתימה אשר פרטיהם מפורטים בסעיף  ____________________, עו״ד,  אני הח״מ,  
התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר    מתבצירוף לחותתימתם  ימה של התאגיד, וכי חורשי החתמ   לעיל, הינם

 ועניין.  
ה כי התאעוד  וכי הריני לאשר  כדין,  זה  נשוא המכרז הינם  גיד קיבל החלטה להגיש הצעתו במכרז  שירותים 

 . בהתאם למסמכי ההתאגדות שלוסמכויות המציע  סגרתבמ
 

 _______________________      _______________________ 

 , חתימה וחותמתמ.ר. ד,עוה״שם        ריך תא

 

*** במקרה שהמציע הינו תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו״ד  

ובעלי שליטה במציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות. בדבר בעלי מניות 



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____ 1____/2021ס'  מ פומבי כרז מ
 למועצה  ותונבחש  הנהלתמתן שירותי ל

 

 2-ה סמך מ

 נוסח המלצה 

 
 ____ ___ _ רשות )חובה(: ____________פון בשם הרשות המקומית: __________________ מס' טל

  ________________________________ האגף/המחלקה:  מנהל  ליצירת  שם  טל׳  קשר , 

 __; ____ ____ _________________, מייל ליצירת קשר _________________________ 

 
 לכבוד מועצה מקומית אבן יהודה, 

שירותי   ____________בשנים __________ עניק לנו  ___ ה_______________  הננו מאשרים בזה, כי המציע
חשבונות   __________________________ ____________________ כדלקמן___  הנהלת 

____________________________________________ _______________ _ ____________________
________________________________________________________ ________________________ 

 [ ים שניתנו על ידי המציעהשירותנא לפרט את ]
 

ימלית,  שביעות רצון מינ  -1  -מ  -יטריוןרי כל קבטבלה לגב  לדרג)נא    כאמורותים  הנ״ל העניקו/מעניקים את השיר

 (:יעות רצון מירביתבש – 5 -ל ועד

 

   מידת שביעות הרצון הקריטריון

 

 הערות

   מר המקצועי ידע בחו בקיאות ורמת

   ת יעילו

   ידה בלוחות זמנים נדרשים מע

   יסודיות

    זמינות

   אמינות

   שירותיות

   ם ת, שיתוף הלקוח, עדכונישקיפו

   ביעות רצון כללית ש

 
_________ ____________  _____ _ ______________ 

 חתימה + חותמת         שם מנהל האגף/המחלקה 

 

 הצעת המציע ללצרף  וה לכל רשות ממליצה, ם טופס ז**** יש לצל



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____ 1____/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

 3-ה סמך מ

   עיומקצ ניסיון ו נאי הסף בדבר עמידה בת מנהח״שתצהיר  

 
__________________ הח״מ  ת.______אני  בעל/ת   ,____________________ לשמש    ז.  מועמד/ת 

מטעם במועצה  רשו  כמנהח״ש  ח.פ./שותפות  מה  ____________________________ 
״ _______ )להלן:  שיוכרז  ״(ציעהמ__________________  ככל  להכזוכה,  עלי  כי  צהיר  , לאחר שהוזהרתי 

 -ה בזה בכתב כדלקמן:/כן, מצהיר  א אעשהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לה כי אאת האמת, ו

 -:האישייםפרטי להלן  .5

 

 _______ ______ __________: ______שם פרטי _______ ____________ : _____משפחהשם 

 _________ __________: סוג הסמכה  /ס׳ רישיוןמ _____________ _____: ____________ ת.ז.

 __________ _ _: ____ ציע חילת העבודה במת מועד _______ : __________________ ועיצק מקות

 _____ : ____________________תפקידו במשרד _________ : _______________נייד טלפון

 ________________________ ___ _________ נתתי שירותי הנהלת חשבונות ברשות מקומית ______

 ניהלתי צוות עובדים בן _____ עובדים ת זו  במסגר ______________ _ ____ין השנים ______ ב

 ________________________ ____________ נתתי שירותי הנהלת חשבונות ברשות מקומית ______

 ים בן _____ עובדים ניהלתי צוות עובדת זו  במסגר בין השנים _________________________ 

 ________________________ ____________ ת מקומית ______וברש י הנהלת חשבונותנתתי שירות

 ניהלתי צוות עובדים בן _____ עובדים ת זו  במסגר בין השנים _________________________ 

 . קורות חייםיש לצרף ***

 -כרז, כדלקמן:בכל תנאי הסף של המ ת/עומד אני .6

 . לפחות 3לת חשבונות סוג  תעודת הנהבעל/ת הנני  2.12

רו  הינוהמציע   2.13 הינו  ״חמשרד  בו  מבעליו/השותפים  אחד  הפחות  לכל  אשר  רו״ח ,  תעודת  בעל 
 .בתוקף

במהלך  שירותי    במתן  מוכח   ניסיון  ת /בעל  הנני 2.14 חשבונות  ברציפות  השנתייםהנהלת  , האחרונות 
מקורל לפחותמית  שות  בהיאחת  רגיל  תקציב  המנהלת  שנתק,  של  ף  וכן    100י  לפחות,   ₪ מיליון 
 .  מיליון ₪ לפחות 400בהיקף שנתי של  שנתי קציב בלתי רגיל ת

 .  בדיםהנני בעל/ת ניסיון ניהולי בניהול צוות עו 2.15



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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הורשע 2.16 עפלילית  בעבירה    תי לא  העברתישיש  אי  כגון  פיסיקאלי  שנושאה  בעבירה  או  קלון    מה 
ישנות  ההתי  לת אם חלפה תקופתשמיות וכו׳, זותן קבלות רימס, אי מניכויים, אי דיווח לרשויות ה 

 ; 1981 -מרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״אה חוק לפי 

 -הנהלת חשבונותשירותי  נתתי להן  מקומיות הרשויות הלהלן רשימת  2.17

הרשות   שם 
 המקומית  

עיקרי  פירוט 
שניתנו   ותים  השיר
  בפועל

 

היקף  
התקציב  

של   הרגיל 
הרשות 

המקומית  
והיקף 

התקציב  
יל  רג  לתיהב

 של הרשות 

מת ן שנת 
 ותיםהשיר

,  ץממלישם הגורם ה
טל׳   מס׳  תפקידו, 

 להתקשרות 

 שם     .1

 

 ׳ לט

 

 שם     . 2

 

 טל׳ 

 

 שם     . 3

 

 טל׳ 

 

 שם     . 4

 

 טל׳ 

 

  כאמור, ולברר את   ותיםשיר  המציעלהן העניק  המועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אחת מהרשויות   •
 . מהמציעמהשירותים שקיבלה  רשותת שביעות רצון ה, ואונהשירותים שניתמהות היקף ו 

   .םאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקיפרטים שמילהריני מצהיר/ה בזה, כי כל ה  .7

 מי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. זהו ש .8

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 אישור
 

ב מאשר  _________ הנני  ביום  כי  עו״ד______/הופיע  _זה  בפני  שברח_____ _ה  במשרדי  וב  __, 
זיהה __ אשר   ___________________ מר/גב׳  עצמו/ה/______________,  מס׳    תה  ת.ז.  ידי  על 



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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ולאח_____________  צפוי/ה  ___,  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ר 

 י. נ פזו וחתם/מה עליה ב  הרתו/ה צ, אישר/ה את נכונות הלעונשים הקבועים בחוק
 

_______________ ____ _ ___      _______________________ 

 , חתימה וחותמתעוה״ד, מ.ר.שם        תאריך 

 



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____ 1____/2021ס'  מ פומבי מכרז 
 למועצה  ותונהנהלת חשבלמתן שירותי 

 

 4-ה סמך מ

 מנהח״ש  נוסח המלצה

 
 ____ ___ _ _________ : ___רשות )חובה(ן בפו______________ מס' טלשם הרשות המקומית: ____ 

  ________________________________ האגף/המחלקה:  מנהל  ליצירת  שם  טל׳  קשר , 

 __; _____________, מייל ליצירת קשר _____________________________________

 
 לכבוד מועצה מקומית אבן יהודה, 

כי   בזה,  מאשרים   ________ ______________שנים  בלנו    ה/עניקה  ___ _______________   ר/גב׳מהננו 
חשבונותשירותי     __________________________ ____________________כדלקמן___  הנהלת 

____________________________________________ ______ ______________________________
________________________________________________________ _ ____________________ ___ 

 [ ים שניתנו על ידי המציעהשירותנא לפרט את ]
 

שביעות רצון מינימלית,    -1  -מ  -יטריוןי כל קרבטבלה לגב  לדרג)נא    כאמורותים  הנ״ל העניקו/מעניקים את השיר

 (:שביעות רצון מירבית – 5 -ל ועד

 

   מידת שביעות הרצון הקריטריון

 

 הערות

   ר המקצועי מידע בחו בקיאות ורמת

   ת עילוי

   ידה בלוחות זמנים נדרשים מע

   יסודיות

    זמינות

   אמינות

   שירותיות

   ם ת, שיתוף הלקוח, עדכונישקיפו

   שביעות רצון כללית 

 
 _____________________   ____________________ 

 חתימה + חותמת         שם מנהל האגף/המחלקה 

 

 הצעת המציע לצרף  לוצה, לכל רשות ממלי  הם טופס ז**** יש לצל



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____ 1____/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

 

 ׳ ו סמך מ

 כתב התחייבות לשמירת סודיות 

 
 לכבוד 

 עצה מקומית אבן יהודה, מו

 .נ.,.גא

 

 ,הלת חשבונותנה ירותילמתן ש  __1_/ 1202 מס' פומבירז ם מכר עבקשת סודיות התחייבות לשמירהנדון: 

 _________ שנכרת בעקבותיו  /2021ר לחוזה  מס' ובהקש

 

____/הנני מטה  החתום/מים  ומתחייבנו  מצהיר/ים   ______________ ת.ז./ח.פ.  בזה  /___________  ים 

 קמן: ל"( כדועצההמכלפי המועצה המקומית אבן יהודה )להלן: "

יימסר  ןמיכל מידע   .1 על    וסוג שהוא אשר  לפי הוראותיהעוידי המלידי/נו  והכרוך    צה או  בכל הקשור 

עימי/נו במסגרת המכר יבחוזה שנחתם  ו/או החוזה שבנדון,  ולא  ז  ידי/נו בסודיות מוחלטת  על  שמר 

 אך ורק לצורך ביצוע החוזה בעניין זה.  יעשה בו כל שימוש אלא 

האמור .2 לא  המידע  ידי/   לעיל,  על  ב  ,נויועבר  אלא  אחר,  גורם  המוקדלכל  והמהסכמתה  רשת  ופמת 

 המועצה.מראש ובכתב של  

ור/ים עמי/נו מבלי שאלה  שלי/נו או לגורם/ים הקש המידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד   .3

 לשמירת סודיות זה ויחתמו עליה.  יהיו מחויבים על פי התחייבות זו

ל פה  עבתב או  מסר לי/נו בכמסמך עיוני או אחר שנ  ר, ע, תכנית, חומדלטת כל מילשמור בסודיות מוח  .4

 . בתקופה של שנתיים מיום שיימסר לי/נו חומר כזה לעיוןבכל דרך שהיא 

צילום, תדפיס,  רשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות  לא להעתיק ו/או לא לה .5

בה לשמור  וכן  צורת העתקה אחרת  כל  ולנקאו  זוקפדה  בכל אמצעי  מניעת רהיט  לשם  הנדרשים    ות 

ה או  לאובדנו  א ד יגעתו  חומר  כל  של  אחר  על  י  לידי/נו  שנמסר  חומר  כל  ולהחזיר  כאמור,  מידע  ו 

 ת מיד עם דרישתה. תקיו, לידי המועצה, וזאהע

לצד ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע זה    לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי/נו  .6

 מטרה שהיא.  לג' מכ

אהיה/נהיה אחראי/ם כלפי    מעובדי/נו, וכאמור  דחת כל אבות זה לידיעא תוכנו של כתב התחיייהבל .7

 המועצה לכל מטרה שהיא.

ו/או ההוצאות שיגרמו לה כת ות את המועצה מיד עם דרלפצ .8 וצאה  ישתה הראשונה בגין כל הנזקים 

עדים להם היא זכאית  ס ו  או זכויות ו/א /תרופות ו   מהפרת ההתחייבויות דלעיל וזאת מבלי לפגוע בכל 

 ל פי החוזה. ע



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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 זו לא תחול על: מור לעיל, התחייבותאה למרות  .9

מנחת הכלל לאחר גילויו לי/נו  ויו לי/נו או הפך לחלק  מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גיל (1)

 .שלא עקב הפרת התחייבות זו

לפני   (2) לי/נו  ידוע  שהיה  להוכיח  אוכל/נוכל  אשר  לי/ מידע  ביצוענשנמסר  במהלך  ירותים  שה   ו 

 וע השירותים.וללא קשר לביצ

 י הוראות כל דין. ר גילויו נדרש על פשאמידע  (3)

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 _____________________ שם: _______        

 ת.ז./ ח.פ.: ________________________        

 מצעות: ________________________ בא       

 _____________ __________ חתימה: __       

 

 

ידו במתן השירותים למועצה בפועל )לאחר  עובדיו שיועסקו על  מ  ד ואחדלהחתים כל אח**** על המציע הזוכה  
 התחייבות זה ולהמציאו לידי המועצה.   מועצה להעסקתם( על נוסחקבלת אישור ה



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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צה מקומית אבן יהודהועמ  

 _ _____1___/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

 

׳ זסמך מ  

 ר המועצהבה לעובד/חבצהרת היעדר קירה

 

 כבוד ל

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

נותןאנ .1  ,__________________ ת.ז.   ___________________ הח״מ  ב  י  זו  שם  הצהרה 

הרה זו  צך לתת ההיר, כי הנני מוסמ״(, והנני מצהמציע__ )להלן: ״_________________________ _

 בשם המציע. 

אים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם  הב  הסעיפים  מציע הוראותי הובאו לידיעת יחידי ההריני מאשר כ .2

 ת הוראות הסעיפים המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר: א

 -, הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אהמועצות המקומיותלצו א 103סעיף    2.1

מ  או שוועצה, קרובו, סוכנ ״חבר  חלק העולה על עשרה    פו, או תאגיד שיש לאחד מהאמוריםתו 

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה   ו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו,א ו ו ברווחיזים בהונו אאחו

 ן או בת, אח או אחות״. ה, בבן זוג, הור -עם המועצה; לענין זה, ״קרוב״

, תשל נבחרי ציבור ברשויות המקומיו ענייניםלים למניעת ניגוד )א( של ההודעה בדבר כל12כלל  2.2

 -הקובע כדלקמן

 זה או לעסקה עם הרשות המקומית;חול יהיה צד  המועצה לא  ״חבר 

יטה בו )ראה  י שלו קרובו בעלחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא א  -ניין זה, ״חבר מועצה״לע 

 ()ב(״.1)2 -ו  ()ב(1)1שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף הגדרות ״בעלי 

 -, הקובע כדלקמן1950  -, התשי״אלצו המועצות המקומיות  142סעיף  2.3

ל  יהיה  מוע״לא  בעצמו  ה,צעובד  לא  בעקיפין,  ולא  במישרין  או    לא  סוכנו  זוגו,  בן  ידי  על  ולא 

או בשמה, פרט ק שנעשה עם המועצה, למענה  ו עסבכל חוזה א  שותפו, כל חלק או טובת הנאה

קבלת בדבר  מהשירותים    לחוזה  ל  שהמועצהשירות  שיש  לענין  ופרט  לתושבים  עובד  מספקת 

לו חלק או  המועצה. אין לראות עובד כאילו יש    דיבלי של עוו בהסכם הכלבהסכם עבודה שלו א 

)ב( לגבי חבר  103עיף  ם בס אים המפורטיטובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנ 

 ה״.המועצ

 -הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי , בדיקתי ההוראות הנ״ל, לפיבשים לב לנוסח העדכני של   .3

 ;ננו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהי אי  המציעדי חד מבין יחיאני הח״מ ו/או כל א 3.1

: בן זוג,  המציעיחידי  או ל, אין לי ו/בין חברי המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת 3.2

 ף. תן או שולא מי שאני לו סוכ , בן או בת, אח או אחות, ואף הורה

ה אחוזים בהונו או  שרעעולה על ד מהם חלק ה וכנו או שותפו, שיש לאחאין חבר מועצה, קרובו, ס 3.2

 י בו. יד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראברווחיו של התאג 

 ו, העובד במועצה.בן זוג, שותף או מי שאני סוכנ המציעי ו/או לאחד מיחידי ין ל א 3.3

הינצהריני מ .4 לעיל  כי הפרטים שמסרתי  ומלאים, והאמוהיר,  נכונים  זום  יד   ר בהצהרה  כי  ע  ואמת.  לי 

 , אם וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה. המציעהצעת  המועצה תהיה רשאית לפסול את 



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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לצו המועצות    142  -א ו 103רט מהוראות סעיפים  ע מהוראות כל דין בכלל ובפלגרור לעיל כדי  אין באמו .5

ברוב  1950  -שי״אתומיות,  המק לפיהן המועצה  ובאישור    2/3של  ,  רמחבריה  הפנים,  להת שר  ר  ישאית 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. א׳ לצו, ובלבד103התקשרות לפי סעיף  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

____________ ____ ___ _____________________ ___ _____________________ 

 ת + חותמ חתימה שם מלא  אריך ת

 

 אישור 

  ___________ הח"מ  כי    ת/ מאשר  ,עו"דאני  _______בבזאת  הופייום  בפני    ה /ע___ 
הצהיר  ת ת.ז. _________________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה ל/______________________ נושא

הא לעונמת,  את  צפוי/ה  יהיה/תהיה  יעשה/ וכי  לא  אם  בחוק  הקבועים  א שים  אישר/ה  כן,  נכונותעשה    תת 
 פניי.  הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה ב 

_______________ ____  _________________ ___ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד וכתובת תאריך 

 



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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צה מקומית אבן יהודהמוע  

 _____ 1____/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

 

 ׳ ח מסמך 

 ההסכם  הבטחת קיום בות הבנקאית ל נוסח הער

 

 

 : ____________ תאריך         לכבוד 

 יהודה קומית אבן  ועצה ממ

 ____ ________ 

 א.נ.,

 

 ... ........................... רבות מס' ...... כתב עהנדון: 

 

בקשת______________ .1 פי  ________   __על  ה"המבקש"  –)להלן    __________ת.ז./ח.פ.  ננו  ( 

כלפיכם   בזאת  חוזר  באערבים  בלתי  כופן  לכם  לסך  לשלם  עד  סכום    ים: )במיל  45,000  –  ל  השווהל 

הצףלא  וחמישה   ארבעים הפרשי  בתוספת  בלבד,  ש"ח  מדד  מ(  עליית  בגין  לצרכן,המ דה  כפי    חירים 

  , __________לחודש    "( בין המדדהמדד"  -)להלן    יקהידי הלשכה המרכזית לסטטיסט  שמתפרסם על

ב  תיש שאחריו  15  -פרסם  הערב   בחודש  חילוט  במועד  ידוע  שיהיה  המדד  מאת  ותלבין  שתידרשו   ,

 . הנהלת חשבונות למועצהלמתן שירותי ___ _____  מס' לחוזהבקשר המבקש 

 

ידינו  סכום הערבות   .2 על  מעת הגיע אלינו דרישתכם    חדלא יאוחר מיום עסקים אמיידית וישולם לכם 

וזאת ללא    י המועצה המקומית אבן יהודה,חתומה ע"ות באמצעות הפקסימיליה,  לרבבכתב,    הראשונה

עליכ להטיל  ומבלי  תנאי  חובה ל  כל  דרישתכם  /ולהוכיח    כם  את  לנמק  זכאותכםו/או  את  ומבלי  ,  או 

 מאת המבקש. לדרוש תחילה את סכום הערבות שתהיו חייבים

 

בסעיף  התשלו .3 כאמור  יד   2ם,  על  יעשה  דרך  לעיל,  על  לחשבון  נו  בנקאית  העברה  ע של  "פ  המועצה 

או   בדרישתכם  ידכם  על  שיימסרו  עלהפרטים  עשויה  המחאה  לפקו  באמצעות  ע"פ  ידנו  יקול  שדתכם 

 דעתכם הבלעדי. 

 

ערבותנ .4 ליום___תוקף  עד  יהיה  זה  דרישה    )כולל(,  ________ו  להוכל  צריכה  פיה  ל יעל  לא  מסר  נו 

 הוארכה על ידינו.  , אלא אםערבותנו זו בטלה ומבוטלתד זה תהיה יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מוע

 

 היא. בכל צורה ש ניתנת להסבה או להעברה ערבותנו זו אינה  .5

 

 בכבוד רב,      

 

 __ _____________בנק_     

 ________ סניף________      



 
 

 ___________________ 
 + חותמת  המציעחתימת  
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צה מקומית אבן יהודהמוע  

 _____ 1____/2021מס'   פומבי מכרז 
 למועצה  ותהנהלת חשבונלמתן שירותי 

 ׳ טמסמך 
 

 יעים( מצה  איון עם ירה עורך/כי)למילוי על ידי   דף ניקוד למציעים

 

 ________ ________________ _ ___________________פרטי המציע: ___

 

 ניקוד ע״פ הוועדה  מס׳ נקודות מקסימלי  רמטר פ 

 רשמות כללית תה 1

 

5  

לעמוד    ומנהח״ש יכולת המציעהתרשמות מ  2

למתן   ח״שמנהמת  והתא   דרישות המועצהב

עם  כל הנוגע להכרותו ב , לרבות השירותים

נהלי עבודה בהנהלת חשבונות של רשות  

של  חשבונאות ה י צאותו בכללמית, והתממקו

 רשויות מקומיות 

 

10  

יכולת להתמודד עם האתגרים הייחודיים   3

 פתרונות המוצעים על ידי המציע למועצה, וה

3  

שית/חברתית  התרשמות מהיכולת הבינאי  4

 מנהח״שיטוי של ומיכולת הב 

2  

  סיון המציעניממקצועי והתרשמות מהידע ה 5

 ח״ש מנה ומניסיון כן מהידע המקצועי ו

 

5  

  25 כ סה״ 

 
 הערות כלליות :  

 _____________ ________________________________________________________________

 ___________ ___________________________________________________________ _______

_________________ _______________________________________________________ _ ____

______________________________________ _______________________________________

 ____________________________________ _________________________________________ 

 

 ________ וחתימה: ______________ ממלא הטופסשם   ______יך: _________תאר

 


