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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____6/____2021מס'  פומבימכרז 
 חשבות שכר יעוץ למועצה בתחום למתן שירותי 

1-סמך אמ  

 נאי המכרז והוראות למשתתפיםת
 

 מהות המכרז .1

חשבות שכר שירותי ( מזמינה בזאת הצעות למתן "המועצהמקומית אבן יהודה )להלן: "המועצה ה .2

הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים (, ״תודבוהע״ ו/או ״השירותים״ )להלן:

 י נפרד הימנו. חלק בלת
 

 מסמכי המכרז .3

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

 המכרז:

 דעה בדבר פרסום המכרז.הו  -  מסמך א'

 ם.תנאי המכרז והוראות למשתתפי -   1-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 

 נוסח המלצה.  -2-המסמך 

 .כתב התחייבות לשמירה על סודיות  -׳ומסמך 

 עדר ניגוד עניינים.ה רבדבלבחינת חשש המציע  שאלון  -׳זמסמך 

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

 .סח הערבות הבנקאית להבטחת קיום ההסכםנו  -מסמך ט׳

 טופס סיכום ראיון עם המציע;  -י׳ מסמך

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

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

 שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז. נאי ההסכם המצורף להם, אם וככלפי ת-על השירותים

ה המועצה במציע כמי שביצע את כלל הבדיקות הנדרשות לצורך הגשת הצעתו, לרבות תראכן  2.3

 ם.והיקפ השירותיםעמידה על טיב 
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א׳ עד ה׳ )כולל( בין השעות  יםימב ₪ 500ם סך של שלוד תגכי המכרז ניתן לרכוש כנמסמ את 2.4

עלות הרכישה לא ן יהודה. , אב53דים ה שברחוב המייסהמועצ מנכ״לדי במשר 13:00-00:08

 .תוחזר בכל מקרה

 .מובהר בזאת, כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהמועצה 2.5

 

 המכרז נים שלמזח לו .4

 הערות המועד הפעולה

 ₪ 500 -רזמכי המכעלות מס 8:00בשעה  2021/316/החל מיום  זמכירת מסמכי המכר

שאלות ח משלומועד אחרון ל

 הבהרה

 -למייל: wordלשלוח על גבי קובץ  12:00עה בש 25/3/2021עד ליום 

uni.ilmyehuda.-ven@eankalm 

הגשה במעטפה לבנה וחתומה עליה  12:00בשעה  13/4/2021עד ליום  מועד אחרון להגשת הצעות

מס'  פומביצויין "מכרז מ

 בלבד __"6/_2021

 

 המכרזנשוא הגדרת העבודות  . 4

כפי שיהיו תאם לצרכי המועצה, בה, שכרתחום חשבות יעוץ במבקשת לקבל שירותי  המועצה 4.1

 350 -ר לכרותי חשבות שכה במכרז יהיה אחראי על אספקת שיוכזה החלטתה. פיועל  מעת לעת

( ׳דמסמך הסכם )מסמכי המכרז לרבות הבהתאם להוראות  ,עובדי המועצה )כולל פנסיונרים(

 .או הנחיות המועצהאות ו/פי הוריו ועל ונספח

 ת:ואת הפעולות הבא תרבין הי השירותיםלעיל, יכללו  4.1בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור  4.2

חת רשומת שכר לעובד חדש, עדכון ברשומות שכר לעובדים ניהול תיקי עובדים, כולל פתי 4.2.1

 .ף מסמכים רלוונטיים ותיוקם בתיק עובדואיסו

העובד, על פי השינויים החלים במשק, י שכר רכיב חישוב בדים:הכנת תשלומי שכר לעו .4.2.2

נתם למערכת זם לדרגת העובד, וההסכמי עבודה, שינוי שכר מינימום ועוד, בהתא

יקת התאמה בין נתוני תלושי השכר לנתוני הדיווח, איתור שגיאות והזנת המידע, בד

שכר קודות תיקונים למערכת המידע, טיפול בבירורי שכר אל מול העובד, ביצוע פ

 .לגזבר המועצהומסירה לביקורת 

ולעמותות  איגודים, וכן לטיפול בהעברת תשלומים לקופות ולקרנות של העובדים .4.2.3

 .ותמקצועיה

ולמשרדים  נתיים לשלטונות המסת דו״חות חודשיים ושתשלומים לרשויות המס, הפק .4.2.4

 .ממשלתיים

 .כרי שלומושא תשמשרד הפנים וממשרד האוצר בנענה לדרישת הבהרות ממ .4.2.5

ספרור ותיוק של מסמכי עובדים ומסמכי שכר המועברים מיון, ניהול ארכיב יחידת שכר:  .4.2.6

 .נוש ומגורמי חוץממשאבי א

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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ו/או מנהל כוח האדם של  פקת אישורים עבור עובדים ברשות בהתאם להנחיות הגזברנה .4.2.7

 .המועצה

 אישוריול מידע ארגוני הקשור לתשלומי שכר לעובדים, לרבות בדיקת נוכחות, ניה .4.2.8

 ., מילואים וכדומהה, חופשהמחל

 .בדיקת התאמת נתונים של תלושי שכר ואיתור שגיאות וחריגות .4.2.9

 או מנהל כוח האדם של המועצה.דרישת הגזבר ו/ פהדמיות שכר ע״ נתכה .4.2.10

תוכנות של של רישומי השכר בהנהלת חשבונות מתוכנות האוטומציה ל ביצוע הסבה .4.2.11

EPR. 

 תקציב שנתית מפורטת של השכר על פי הנחיות הגזבר. הכנת הצעת .4.2.12

 תקני המועצה המאושרים.ר בין מספבפועל לה והתאמה בין השכר בדיק .4.2.13

 .כפי שתהיינה מעת לעת ת הגזברולפי דריש -ושא השכרנעברת דו״חות בוהת כנה .4.2.14

קבלת וידוא חודשי של שכר אותו חודש ביחס לחודש שקדם לו, הכנת דו״ח שינויים  .4.2.15

גבלות מועדי תשלום , והכל במהשכר לביצוע העברותכתנאי לדו״ח שינויים הגזבר  ישורא

 .השכר על פי דין

ים במועצה, אותה יחליט הגזבר רובדים והפנסיונהע שכרקשורה לנושא כל משימה ה .4.2.16

 .להטיל על הזוכה

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

 . ״(תקופת ההתקשרותלהלן: ״)החתימה של המועצה 

 12 לשת 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

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

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

   נימוקים.במתן צורך ו/או תביעה כנגדה וללא 

עת, כפי שתמצא  השירותים, להוסיף או להפחית, בכל צה שמורה הזכות לשנות את היקףועמל 4.6

 .ם לצרכיהלנכון וללא הגבלה שהיא, בהתא

עם קבלת ההודעה על זכייתו  ך להתחיל במתן השירותים באופן מיידיכה להיות ערועל הזו 4.7

 במכרז.

 -לן(לה 5 בסעיף)או מועמד התאגיד כהגדרתו על הזוכה  4.8

  -כדלקמןבמשרדי המועצה באופן אישי כח ולהיות נ 4.8.1

הקודמים למועד עבודה הימי  5 במהלך כל -במהלך השבוע שלפני העברת המשכורות

-08:00לימים א׳, ב׳, ד׳, ה׳, ובין השעות  08:00-15:00שעות ין ההעברת המשכורות ב

 ביום ג׳; 16:30-19:00ובנוסף בין השעות  14:00

ביום ג׳ בין  -יים בשבועומי -רות(שלפני העברת המשכו החודש )פרט לשבוע ביתר שבועות

כפי שיוסכם עם המועצה , וביום נוסף 16:30-19:00וכן בין השעות  08:00-14:00השעות 

 .08:00-14:00בין השעות 
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 כחהיות נולהזוכה לא יוכל הזוכה )או מועמד התאגיד(  בשליטתככל ובשל סיבות שאינן 

היה נוכח י וודא הזוכה כייות כאמור לעיל, ובשע םבימימשרדי המועצה בבאופן אישי 

, להלן 5.2-5.3כשירות המפורטים בסעיפים אשר עומד בתנאי ה עובדשותף/ במקומו

 .להלן 6.1.4ובהתאם להוראות סעיף ו מסגרת הצעתה באשר פרטיו נמסרו למועצו

ם וההנחיות הקשוריתקנות, ההסכמים לדעת על בוריים את כל הכללים, החוקים, ה 4.8.2

 שאי שכר בכלל, ולנושא שכר ברשויות מקומיות בפרט;נול

עיל, להכיר על בוריים את כל הסכמי השכר ל 4.8.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  4.8.3

דים הסוציאליים, עובדי כלל הדירוגים ברשויות המקומיות, לרבות דירוג העוב של

 ו׳;, הוטרינרים וכההוראה, הדירוג האחיד, המח״ר

יחסי עובד מעביד, לרבות עם פרישה ע חישובי גמר חשבון בתום צויבולהבין  לדעת 4.8.4

 ;לגמלאות

כיצד לדעת , וEPRשל חברת להכיר את תוכנות השכר הן של חברת האוטומציה והן  4.8.5

ת של ומציה לתוכנהאוטו של רישומי השכר בהנהלת חשבונות מתוכנותהסבה לבצע 

EPR; 

 

 תנאי סף-כשירויות המציע .5

אשר  בישראל, ם כדיןחי ישראל או תאגידים המאוגדייחידים אזר -יעיםצמ זרשאים להשתתף במכר

 ים המפורטים להלן:אחד מן התנאעומדים בכל  במועד הגשת הצעתם למכרז

ספק את מיועד למו, אשר חיד מטעימועמד על ידו  עיוצ, בכל מקרה של הגשת הצעה על ידי ״תאגיד״

ש, גדלמען הסר ספק מובהר ומו. ״(מועמד התאגיד״ להלן:) ועצה בעצמונשוא מכרז זה למ השירותים

ור , וככל שמציע כאמלהלן 5.2-5.3המפורטים בסעיף תנאי הסף בעצמו בלעמוד  ועמד התאגידעל מ כי

מד התאגיד״ שהוצג ״מוע)דהיינו מציע שהינו תאגיד( יבחר כזוכה במכרז, יוענקו השירותים על ידי 

ש שמשי)העומד אף הוא בתנאי הסף( יחיד אחר בתו פלחה הר, למעט אם אושבלבדבמסגרת מכרז זה 

 . כמועמד התאגיד על ידי המועצה בכתב ומראש

  ., ובעל אישור ניהול ספריםסק מורשההמציע עו 5.1

 לפיה עברבעל תעודה  אות רואי החשבון בישראל של לשכ כחשב שכרהסמכה בעל המציע  5.2

 200אוטומציה )בהיקף של וה ומיקמרכז לשלטון מחה קורס ׳חשבי שכר בכירים׳ של הבהצל

 .שעות לימוד(

של לפחות ומית ברשות מקבמתן השירותים נשוא מכרז זה  יסיון מוכחלהיות בעל נ המציעעל  5.3

  . תלושי שכר 350 -ף שלא יפחת מבהיק(, 2018-2020השנים האחרונות ) שלושמתוך  שנתיים

יק אגיד המענל תעובד שאו כ/וית משל רשות מקול בפועגם ניסיון שצבר מציע כעובד מודגש, כי 

יענה על דרישות הניסיון הנקובות , לרשויות מקומיותכדוגמת השירותים נשוא מכרז זה ם שירותי

 בסעיף.

 המציע מחזיק או שותף במשרד הנותן שירותי חשבות שכר, בו שותף או עובד, בנוסף למציע 5.4

נוסף העומד בתנאי ד אח אדם , לפחות(תאגידשהמציע הינו תאגיד, בנוסף למועמד ה)ובמקרה 

 לעיל. 5.2-5.3הכשירות המפורטים בסעיפים 
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 .1976 -וק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו( לח1ב)ב()2ם הקבועים בסעיף המציע עומד בתנאי 5.5

 .1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו 1ב2בתנאים הקבועים בסעיף המציע עומד  5.6

מה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי העברת יעש ישפלילית בירה לא הורשע בע המציע 5.7

רישמיות וכו׳, זולת אם חלפה תקופת  תן קבלותמס, אי מניכויים, אי דיווח לרשויות ה

 -תאגיד שהמציע; ככל 1981 -ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״א

 מור;אכו עורשנהליו לא הבו ו/או מ הריני מצהיר כי בעלי השליטה

במסגרת ולרבות  אינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק המציע 5.8

כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה  מודגש,ווים זמניים כאמור. למען הסר ספק צ

 םלם גמור )ובכלצווים כא עהמציהמועד האמור, יוצאו כנגד על הזוכה במכרז, או אף לאחר 

מבלי , וזאת המציעים זמניים(, יהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכיה של ווצ

 ., והוא מוותר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכךלמציע שתהיה

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 5.9

 

 והמלצות פותדרישות נוס שוריםאי .6

 :םאת המסמכים הבאי על המציע לצרף להצעתו

  -המציע תנאי הסף יצרףלהוכחת  6.1

אישור עודת עוסק מורשה, וכן לעיל יצרף המציע ת 5.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  6.1.1

חוק עיסקאות כן אישור לפי ון בדבר ניהול ספרים כחוק, וברואה חש ד שומה אופקי

 .-1976גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

ק תעודת הסמכה/תעודה עתה לעיל יצרף המציע 5.2 ףבוע בסעיאי הסף הקלהוכחת תנ 6.1.2

 רכז לשלטון מקומי.של המ ׳חשבי שכר בכירים׳המאשרת כי עבר קורס 

 פיםבסעי יםהוכחת תנאי הסף הקבוע, וכן לללעי 5.3יף הקבוע בסע להוכחת תנאי הסף 6.1.3

ובדבר ניסיון סף את תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי ה רף המציעיצלעיל,  5.7-5.8

חיים של המציע )או המועמד הקורות את , מכי המכרז(מסל 1-המסמך סח )בנוועי צקמ

כשהם חתומים על ידי לקוחות  2-המסמך טעם המציע(, וכן מסמכי המלצה בנוסח מ

 .המציע

קורות חיים של שותף/עובד ע לעיל, יצרף המצי 5.4כחת תנאי הסף הקבוע בסעיף להו 6.1.4

, 2-מסמך ה חוכן מסמכי המלצה בנוס ,ההעתק תעודת הסמכ ,נוסף במשרד המציע

 כשהם חתומים על ידי לקוחות אותו שותף/עובד נוסף.

שירותים כדוגמת השירותים נשוא  הן סיפק המציעלמקומיות רשויות  המלצות מאת 6.1.5

 ומות.למסמכי המכרז, כשהן מלאות וחת 2-המסמך בנוסח מכרז זה, 

נו תשנת מהרשויות אל כל אח תהא רשאית לפנות הצועהמ, כי הטוב מודגש למען הסדר

רצון ולברר את היקף ומהות השירותים שנתן המציע, ואת שביעות  ,ת למציעוהמלצ

 .בכללותםמהמציע  ם שקיבלהשירותיההרשות מ

 את הקבלה על רכישת מסמכי המכרז. 6.1.6

 .רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוקעל המציע לצרף אישור פקיד שומה או  6.2
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 קור.מבעל ניכוי מס תקף  אישור 6.3

 מורשה. סקועהיותו בדבר  בר תוקף על המציע לצרף להצעתו אישור 6.4

תעודת צרף להצעתו ברה בע"מ, ימציע שהוא ח; צילום ת.ז.רף להצעתו מציע שהוא יחיד יצ 6.5

רשם החברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב  ות של החברה אצלהתאגד

 .ת חתימתםוף דוגמאוהחברה בציר בחתימתם את

האישורים הרשומים לעיל,  הועדת המכרזים תהיה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אלי 6.6
 כולם או מקצתם.

 

 המציעהשירותים והצהרת ותנאי מסמכי המכרז הכרת  .7

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

טי המכרז ומסמכי המכרז ידועים פר ור שכלשיהצהרה ואז כמוהם כתפותו במכרתוהש

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

, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירותים תומה –העובדות ובכלל זה ו

תאם ובה ,ם להםסכי, הירותיםבמתן השות ל, בחן את כלל הקשיים העלולים להתגהשירותים

 לכל האמור לעיל תמחר את הצעתו. 

גולות הידיעות, הכישורים והסמוה כהצהרה כי יש למציע את כל שת ההצעה כגכמו כן, ה  7.2

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

יק את נעלהשהיא  מכל בחינההוא מסוגל  התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -נשוא המכרז  השירותים

רז או אי הכרת התנאים לפרט כלשהו מפרטי המכ כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר 7.3

 .לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע -כרז מב

 המציע מצהיר, כי ידועות לו העובדות הבאות: 7.4

מכרזים ו/או הצעות מחיר נוספות לרצונה  סם בהתאםפרהזכות לשמורה  עצהולמ 7.4.1

ציע מבלי שלמם כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה, לת שירותיבדומות מעת לעת לק

 ילה או טענה כנגד המועצה.תהיה ע

נים בהתאם לחוזר ידוע לו שכתנאי לתחילת עבודתו עליו למלא שאלון ניגוד עניי 7.4.2

(, ובמידת הצורך לחתום על כרזמהלמסמכי  'ז מסמך) 2/2011כ"ל משרד הפנים נמ

 .םהסדר למניעת ניגוד ענייני

 

 יות ותיקוניםשינויים הסתייגואיסור הכנסת  .8 

תהא  מועצהה .המכרז, לרבות ההסכםאו לשנות את מסמכי ו/ או לתקןו/אסור למציע למחוק  8.1

ול ספל, ויע מתנאי המכרזמשום הסתייגות המצ שינוי, מחיקה או תיקוןרשאית לראות בכל 

 .את הצעתו

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

שצויין בהצעה, תתוקן  שירותן המחיר של כל ביו השירותיםאי התאמה בין המחיר הכולל של 
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ם שכל טעות , ויראו את המציע כאילו הסכישירותשל כל  אי ההתאמה בהסתמך על המחיר

 קן כאמור לעיל.שתתגלה בהצעתו תתו תחשבוני

 

 ההבהרת מסמכי החוז .9

ל ל כע, אלי גטרמר , המועצה למנכ״ליע המציע בכתב ודי 25/3/2021יום  לא יאוחר מאשר 19.

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

מכי החוזה או ין כלשהו הכלול במסיסעיף או פרט או ענשהתעורר אצלו בקשר למובנו של 

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

 לאחר התאריך הנקוב לעיל.

 DRWOבאמצעות קובץ  ,yehuda.muni.il-@evennkalmaמייל להודעה כאמור יש לשלוח  29.

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

 .לא תיעננה PDFובץ קעברנה באמצעות ת הודעתו. מודגש, כי שאלות שתועל קבל

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

כרז אליהם מתייחסת שאלתו, תוך ציון ן הסעיף בחוברת המכותד, מספר הסעיף והעמו

 .ובת דוא״ל אליה יש למען את התשובותתכ

למציע  תשובות בכתב המנכ״לר לעיל, ימסור וכאמור הודעה במכתב כאמ למנכ״למסר המציע  9.4

אופן אחיד התשובות תישלחנה בכתב וב .6/4/2021מתאריך  , לא יאוחרהמכרזמשתתפי כל ול

פירושים, הבהרות או  ו/או מי מטעמו תהא סופית. כל המנכ״ל . תשובתהמכרזתתפי שמלכל 

לא יחייבו את עמו טי מו/או מ המנכ״לע״פ ו/או ע״י גורם אחר מלבד תנו בהסברים שני

 המועצה.

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

 ההי מצד ועדת המכרזים, ודין הצעתו יהישו או להתחשבות כלתעד להגשת הצהמוערכת בהא

 עניין.כדין כל הצעה אחרת במכרז לכל דבר ו

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

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

 ינטגרלי ובלתי נפרדאיהפכו להיות חלק  סעיף זהתנו כאמור בתיקונים שניוהרות בה, תשובות 9.7

 .כרזממכלול מסמכי המ

ו/או  המנכ״להסתמך על תשובות שניתנו על ידי  והמציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעת 9.8
ק להצעתו כחלוהן צורפו ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה,  מי מטעמו, אלא אם התשובות

 נפרד הימנה. יתבל

 

 המועצהרכוש  -מסמכי החוזה  .10

י, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת הבלעדוקניינה  המועצההינם רכושה של  הז זרמכמסמכי 

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

האחרון  מאשר המועדלא יאוחר  למועצה םרת הצעתו, ויחזיאותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגש

  .להגשת ההצעות

 

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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 המועצההחלטות ההצעות ובחינת  .11

 הי.הצעה כלש וביותר א הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה  צההמועאין  11.1

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

 .ה כדבעימונע הערכת ההצע הצעת המועופן שלדמכרז באמתייחסת לתנאי ה

 -טריונים הבאיםיבחינת ההצעות תהיה על פי הקר 11.3

 %70 -כספיתגובה ההצעה ה 11.3.1

 (.70%)ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל ציון מרבי  11.3.1.1

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

 סחה:הנו

 X 70  ביותר ההצעה הזולהמחיר  

 עה הנבחנתההצ מחיר   

בשלטון יד( התאג למועמד -)ובמקרה שהמציע הינו תאגידיע סיון מוכח של המצינ 11.3.2

 %01 -המקומי

שוא מכרז זה תן שירותים כדוגמת השירותים נבמוחיובי מוכח ניסיון  11.3.2.1

ע לכל רשות מקומית שהמצידות ונק 2לרשויות מקומיות. הדרוג שינתן יהיה 

לה שירותים כאמור  סיפק( דילמועמד התאג -ד)ובמקרה שהמציע הינו תאגי

 הנדרש בתנאי הסף. מעבר למספר הרשויותבמהלך תקופה של שנה ויותר, 

 (,להלן 11.3.3.1בסעיף כמפורט ) הריאיון מטעמה כיאו עורמכרזים הועדת  11.3.2.2

נתן המציע  ןלפנות אל כל אחת ואחת מהרשויות המקומיות לה םרשאי

ות הרצון ערר את מידת שבי, ולבהזא מכרז תים נשוכדוגמת השירו שירותים

ממועמד  -ובמקרה שהמציע הינו תאגיד) מהמציעשל אותה רשות מקומית 

 .ומהשירותים שהעניק לה התאגיד(

יע שצברה היא עם המצעבר  יסיוןלהתחשב גם בנ מועצה רשאיתהמודגש, כי 

 )אם וככל שנצבר ניסיון עבר כאמור(.

 ראיון מטעמה רשאים להתחשב או עורכי ה םועדת המכרזי יויההניקוד בעת  11.3.2.3

מלצות )ככל שהינן חיוביות להעניק את מלוא הניקוד, וכלל באיכות הה

 ו כלל(.שאינן חיוביות להעניק את חלקו או לא להעניק

 סיונו בתחום השירותים נשוא מכרז זהימנ אישיתהתרשמות ראיון עם המציע ו 11.3.3

מועמד  -שהמציע הינו תאגידה רק)ובמהמציע  דותאו חוו״ד של לקוחות המציעומ

 %20 -אגיד( הת

 נכ״ל המועצה, , מגזבר המועצהרכב מועדה שתואיון יתבצע על ידי יהר 11.3.3.1

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

המציע שעמדו בתנאי הסף ושהצעתם נמצאה כשרה. לראיון יתייצב 

 .גיד׳את׳מועמד ה -אגידובמקרה שהמציע הינו ת

)או למועמד דעתם באשר למציע  עורכ/י הריאיון את ון יחוובסיום הריאי 11.3.3.2

 -כדלקמן ,התאגיד, מקום בו המציע הינו תאגיד(
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 נקודות(; 5 דהתרשמות כללית )ע 

 והתאמת  לעמוד בדרישות המועצההמציע יכולת התרשמות מ

 נקודות(; 5 )עד ציע למתן השירותיםהמ

  ים למועצה, והפתרונות דיוחעם האתגרים היייכולת להתמודד

 נקודות(; 3המוצעים על ידי המציע )עד 

 ל התרשמות מהיכולת הבינאישית/חברתית ומיכולת הביטוי ש

 ;נקודות( 2)עד  המציע

  נקודות(; 5עד ניסיון המציע )ממקצועי והידע המהתרשמות 

 י׳ במסמך ביחס לכל מציע דף כמפורט  /י הריאיון ימלאועורכ

על ידי יותר מאדם אחד, הריאיון יערך ש ככל המכרז. מכילמס

הציונים  ממוצעע״פ קבל המציע ברכיב זה הניקוד שייקבע 

 . עורכי הריאיוןכל  ע״ילמציע שיוענקו 

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

 .לעיל, תוכרז כהצעה הזוכה 11.3המפורטים בסעיף 

ההצעות היא של עסק  מן תאחותה מידה על שתי הצעות, להמליץ באו שהוועדה, כי י המצא 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 לשביעות  םתיצעו בעבר עבודתהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ב 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

הסברים וניתוחי בהצעתו,  ן, בעת הדיוציעמההוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת  11.8

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

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

 .עהמסקנות לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצ אית הוועדה להסיקה, רשדעת

לברר פרטים זמין מציע כדי לה (בתיתהא רשאית )אך לא חי י שהסמיכה,מ וא, ו/הוועדה 11.9

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

ידע נוסף אודות ציעים מל אחד מהמוש מכת לדרשומרת לעצמה את הזכולעיל, המועצה 

סמכי י מפל עאו מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו /לתו של המציע והצעתו, לרבות ניסיונו ויכו

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

 חות שהמציאת הלקולרשימפניה , לרבות באמצעות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו

, להשתמש בתוצאות תבאית, אך לא חיי. הוועדה תהא רשהמציע במסגרת הצעתו במכרז

 .( לצורך הערכת ההצעותעשונש לם וככהבדיקות )א

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

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

אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את  מכרז, אם לדעתהשלא במבנה הדרוש על פי מסמכי ה

 ה כראוי.הצעהת כהער
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 זחובת הזוכה במכר .12

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

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

בחוזה, ועל פי הנוסח  13רט בסעיף ופמ, כן השירותיםתמת ית להבטחהערבות הבנקא 12.1.1

 ׳ למסמכי המכרז;כמסמך טורף 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

כדי לפגוע בכל  אהמור לעיל, לא יבביטול זכיית המציע כא .כייתו במכרזית לבטל את זרשא

הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם  שות המועצה כנגד הזוכה עקברלזכות או סעד שיעמדו 

 הגשת הצעתו למכרז.

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

ת לפי שיקול אזעם מציע אחר ו ה או התראה, להתקשר בהסכםהודע תת כלרשאית, מבלי ל

של   ות לפיצוי עקב התקשרותהכענה ו/או תביעה ו/או זיה כל טהדעתה 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

רשה להעסיק קבלני משנה וילא  ספק, הזוכהלמען הסר  במישרין או בעקיפין. ,אחרפיו ל

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

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

 סמכי המכרז.ור במל כאמלרבות אחריותו כלפי המועצה, הכ

זה י הסכם פא מהמועצה לזכותו לקבלת סכום כל שהו תאת ה זכאי להמחוהזוכה לא יהי 12.5

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

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

ת הזוכה או קביעת ובבדבר הגדלת ער דעתה הבלעדי, לרבות תנאיםיקול לפי ששייראו לה 

 עו של ההסכם. חת ביצוטבטחונות נוספים להב

 

  צעותההגשת המועד ן ופאו .13

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

 דבכל עמוד ועמוהמציע ידי על  םהחתומי. מסמכי ההצעה שני עותקים מקורייםתוגש ב

ה המכרז, לתוך מעטפ ם בהתאם לדרישותכל המסמכים הנדרשיל ףורבצייוכנסו קים העות

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

ותוכנס לתיבת  ,_"6/_2021מס'  פומבי, כשעליה מצויין רק "מכרז באופן ידני וחתומה

 13/4/2021ולא יאוחר מיום  דעי מטעמו ו/או מ המועצה מנכ״לות ה בנוכחבמועצרזים המכ

 .בלבד 12:00בשעה 

ה לא תתקבל הצעכאמור לעיל. אשר איננה מסירה ידנית  ךאין לשלוח הצעות בכל דר 13.2
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 שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

ימים  90משך תיה לצרופווקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה ותכל הצעה שתוגש תעמוד ב 13.3

כה לתקופה יוש מהמציע להארה רשאית לדרהמועצה תהי .להגשת ההצעותוע מהמועד הקב

 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

על פי תנאי המכרז לרבות  לעיל 4.1-4.2כהגדרתם בסעיף  ודש מחודשי מתן השירותיםבגין כל ח

סכום פחת מיאשר לא  ,ועל פי הוראות ההסכם לשביעות רצונה המלא של המועצה לעיל 4.8יף עס

 השירותיםהיקף )ללא קשר ל ש״ח 23,000י של חודש סכום עלה על יולא  ₪ 15,000 שלחודשי 

 ;(ים שניתנו באותו חודשהחודשי

בהתאם להיקף  לעיל 4.1-4.2ף כהגדרתם בסעיים שירותה תרש להעניק אה ידהזוכמודגש, כי  13.5

, בהתאם להוראות מכרז זה, לרבות יהוצרכ אשר ידרש על ידי המועצה, על פי שיקול דעתה

. הגדלה או הקטנה לעיל ועל פי הוראות ההסכם, לשביעות רצונה המלא של המועצה 4.8סעיף 

יר גדלת המחדרישה להה עילה לכונו לזהוא, לא יקכל שיעור ש, בשל היקף מתן השירותים

 .רזכשהציע במ

  מע״מ כדין.על התמורה המבוקשת יתווסף  13.6

את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא ית, ותכלול תהיה סופהתמורה המבוקשת על ידי המציע  13.7

, וצאות נסיעהה, לרבות שכר עובדים, מיסים, היטלים, שהוציא הזוכה לצורך מתן השירותים

לם למציע הזוכה סכום נוסף המועצה לא תשכי  . מודגש,כדומהדיות ורשהוצאות מם, לומיתצ

  בהתאם לשיעורו על פי דין.ה תווסף למחיר התמור, למעט מע״מ אשר ימכל סיבה שהיא

 

  ביטול המכרז ו/או שינויים בו .14

 ביחסצעה מתאימה, לרבות ההמועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף  14.1

ות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה ת ו/או מסיבחתר מהצעה אלא תוגש יו םמדן ו/או אלאו

היה חלט. בוטל המכרז כאמור לעיל, המועצה תהבלעדי והמו אחרת, והכל לפי שיקול דעתה

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

 פי דין. קול דעתה הבלעדי ועליש ם הנ״ל לפיאחריים ההמציעים ו/או הגורממ

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

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

או /ושוא המכרז ים נירותו/או צמצום היקף הש קבלת ההצעה או קבלתה החלקית-עקב אי

 ביטול המכרז.

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז . 15

יין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי כו במכרז, לעועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא ז 15.1

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

להלן: עסקיים ) תוים ו/או סודסחריות מאו חלקה, כוללת סוד מציע הסבור כי הצעתו, כולה 15.2

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

 -ים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:ועדת המכרז
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המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד  15.2.1 

 י.עמשמ

המועצה כמי שהסכים ללא  עתו, תראהוסודיים בהצ אותם חלקים ן אתסימ מציע שלא 15.2.2 

מכרז. מציע וכרז כזוכה בהצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה וי סייג למסירת

ם סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא סייג, שסימן בהצעתו את אותם חלקי

ים, במידה האחרעים סודיים לעיון המצי םלמסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקי

 וכרז כזוכה במכרז.יו

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

לקים סודיים גם בהצעותיהם של סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים ח אשר

ש על זכות העיון אהמשתתפים האחרים, ולפיכך תראהו המועצה כמי שוויתר מר

 האחרים. םשל המציעי אלה לקיםבח

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

 זה. המכרזים, ואלו יפעלו על פי דין בענייןעצה ולוועדת למו

החליטה המועצה לאפשר עיון בחלקים שהמציע הזוכה הגדיר כחלקים סודיים  15.2.5 

תה בתוך פרק טפשר לו להשיג על החלאתו ,כה במכרזלזו תראהצעתו, תיתן על כך ההב

 ע על ידה ובהתאם להנחיותיה.הזמן אשר יקב

ם הגדיר ן בחלקים אותשגת הזוכה במכרז בדבר עיוה לדחות את ההחליטה המועצ 15.2.6 

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

 מבקש העיון.

  

 

__________________________ 

 ראש  המועצה 
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מקומית אבן יהודהצה עמו  

 _____6/____2021מס'  פומבימכרז 
  חשבות שכרצה בתחום יעוץ למועלמתן שירותי 

׳בסמך מ  

 צעת המציעה

 

 לכבוד

 המועצה המקומית אבן יהודה

 נ.,ג.א.

 

 שבות שכר מועצה בתחום חץ ליעו לאספקת שירותי__6__/ 2021 מס' ביפומ מכרז הנדון: 

 

 שותפות רשומה ח.פ./ _____ מס׳ ת.ז./________"מ _____________חה /ואני .1

______________, מרחוב _____________________________, עיר ______________

 /ים,/ים, מתחייב/ים ומאשררי____________________, טל: ______________________, מצה

עים למכרז הנדון, והעתידים וגנהאת כל מסמכי המכרז  ווהבנתי/נבעיון  נו/קראתיבחנתי/נו בזהירות, כי 

על כל מסמכיו, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים  __6_/2021מספר  פומביכרז את מ -יחדכולם  -להוות

שערכתי/נו, כל הפרטים י/לנו בעקבות בירורים לו/או הבהרות שנוספו למסמכי המכרז, וכן שנודעו 

ה הנני/ו מצרף/ים חתימתי/נו על כל . לראיםכרז והאפשרות לביצועמהתים נשוא מתן השירוהנוגעים ל

 .              ׳(י -מכים א׳מס) מכי המכרזמס

כל ו כרזמאת כל פרטי המכרז וכל מסמכי המכרז, וכי תנאי ה /נווהבנתי /נוכי קראתי /יםמצהיר /והנני .2

 /ו, ואני/לנורים ליכו, ידועים ומא המכרזמתן השירותים נשום המשפיעים על הגורמים האחרי

 בהתאם לאמור לעיל.  /נוצעתיאת ה /נוי, כי קבעת/יםמצהיר /ולהם. כן הנני /מיםיםסכמ

 םידועים ומובני למתן השירותיםאת כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים  /נולאחר שבדקתי .3

 במסמכי המכרז בלא כל םולייות והתנאים הכלאת כל ההתחייבו /נולקבל על עצמי /יםמציע /ו, אני/נולי

התמורה בעבור , /נובהתאם להצעתי מהם כל חלקאו ו/ להעניק את השירותיםהסתייגות, ובכלל זה 

 1-אמך סלמ 4מכלול השירותים המפורטים בסעיף  ור, וזאת בעבבהצעתנו זו להלן /נוהנקובה על ידי

 .  המכרז׳ למסמכי דמסמך  -הסכם ההתקשרותבו למסמכי המכרז

 ב/ים בזאת כי:יכים/ים ומתחיר/ים מסיהאני/ו  מצ .4

להענקת שורים הדרושים ת, הרישיונות, הניסיון והכית, הכשירול/י הידע, המומחיואני/נו בע 4.1

גם ו רשים,ד, גם מבחינת הסמכות ורישיונות ננשוא המכרז, גם מבחינת המימון השירותים

 המכרז. , בהתאם לכל מסמכיילרבות בהקשר של ניסיון מקצוע עיתמבחינה מקצו

כח האדם הדרושים על החומרים והציוד, המתקנים,  להשיג את כל /נווחייש בכ , או/נוברשותי 4.2

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

פי הוראות  התחייבויות עלכל הדרישות ו/או ה בחינה שהיא לבצע אתכל מ, /יםמסוגל /נוהנני 4.3

 ו/נשר איתיבמכרז והמועצה תתק /נזכה, כי במידה ואזכהםי/מתחייב , ואני/נוזהוחכרז/ההמ

, בהתאם לצורכי המועצה םנשוא המכרז בשלמות השירותיםאת  אעניק/נעניקבהסכם, 



14 
 

 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 הלשביעות רצונ, /נובהצעתי ההנקוב התמורהתמורת ולדרישתה, בהתאם למסמכי המכרז, 

 .המלא של המועצה

את  תא כוללחוה ,תסופי ההינו להלן עתנצבה, כפי שנרשם נועל ידי/ תהמבוקשהחושית  ורההתמ 4.4

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

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

 פי דין. לרק מע״מ כשיעורו עף סווית לתמורה ום נוסף.אי/ם לכל תשלזכ

ידי  לד חתימת הסכם ההתקשרות עחודשים ממוע 12 -תקופת ההתקשרות תהיה לש /נוידוע לי 4.5

ה , וכי למועצה ולה בלבד שמור״(ההתקשרותתקופת : ״)להלן מורשי החתימה של המועצה

לן: הל) חודשים כל אחת 12תקופות נוספות של  4 -שרות בהזכות להאריך את תקופת ההתק

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

תהיה המועצה רשאית עוד ידוע לי/נו כי במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות האופציה  4.6

ימים, ללא שתהיה לי/נו  30קשרות לכלל סיום בהודעה מראש של להביא את ההסכם ואת ההת

 ם.יקמתן נימוללא צורך בענה ו/או תביעה כנגדה, וכל ט

פן מיידי עם קבלת ההודעה על יות ערוך להתחיל במתן השירותים באוזוכה לההידוע לי/נו כי על  4.7

 זכייתו במכרז.

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

 כפי שתמצא לנכון וללא הגבלה כל שהיא, בהתאם לצרכיה.

למסמכי  1-במסמך אד כהגדרתו ועמד התאגימ )או/י נא/ים במכרז, הכוכז זאוכרז/נוכרל שככ 4.9

 -כדלקמן:במשרדי המועצה באופן אישי /ים מתחייב/ים להיות נוכחהמכרז(, 

ימי העבודה הקודמים למועד העברת  5במהלך כל  -כורותששבוע שלפני העברת המבמהלך ה

סף בין ונבו 08:00-14:00השעות  ןוביים א, ב, ד, ה, בימ 08:00-15:00המשכורות, בין השעות 

 ום ג׳;בי 16:30-19:00השעות 

ביום ג׳ בין השעות  -יומיים בשבוע -ביתר שבועות החודש )פרט לשבוע העברת המשכורות(

, וביום נוסף כפי שיוסכם עם המועצה ביןה שעות 16:30-19:00וכן בין השעות  08:00-14:00

08:00-14:00. 

 כחהיות נולאוכל/יוכל מועמד התאגיד  בשליטתי/נו לאשאינן  תונו כי ככל ובשל סיב/ידוע לי

 היה נוכח במקומובימים ובשעות כאמור לעיל, אדאג/נדאג כי ימשרדי המועצה בבאופן אישי 

למסמכי  1-למסמך א 5.3-5.2כשירות המפורטים בסעיפים אשר עומד בתנאי ה עובד שותף/

 6.1.4עיף סאם להוראות נו זו ובהת/מסגרת הצעתיה במועצאשר פרטיו נמסרו להמכרז, ו

 סמכי המכרז.למ 1-למסמך א

מים וההנחיות , ההסכו מתחייב/ים לדעת על בוריים את כל הכללים, החוקים, התקנותאני/ 4.10

חייב/ים, כי . כן הנני/ו מתשכר בכלל, ולנושא שכר ברשויות מקומיות בפרטהקשורים לנושא 

ל כלל הדירוגים שים את כל הסכמי השכר יוור, אכיר/נכיר ע ברמבלי לגרוע מכלליות האמ

המקומיות, לרבות דירוג העובדים הסוציאליים, עובדי ההוראה, הדירוג האחיד, ברשויות 

 , הווטרינרים וכו׳.המח״ר

גמר חשבון בתום יחסי עובד מעביד, לרבות עם ו מתחייב/ים לדעת ולהבין ביצוע חישובי אני/ 4.11

 פרישה לגמלאות.
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

, EPRוהן של חברת ל חברת האוטומציה שהן ר את תוכנות השכר יכי/נו מתחייב/ים להנא 4.12

כר בהנהלת חשבונות מתוכנות האוטומציה לתוכנות של ולדעת כיצד לבצע הסבה של רישומי הש

EPR. 

 ת הנאה על פיוכל טוב צתו, אואת ההסכם, כולו או מק לא להסב ולא להעביר יםמתחייב/ אני/ו 4.13

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

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

עסקת קבלני משנה כדי לגרוע המראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא ב המועצה

מסמכי בי המועצה, הכל כאמור פל/נו כלרבות אחריותימסמכי המכרז, התחייבויותיי/נו עפ"י מ

 .המכרז

לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה  /נולהמחות את זכותי יםזכאי/ ההי/נכי לא אהיה /נוידוע לי 4.14

המועצה  בר המועצה.זמראש הסכמה לכך בכתב של ג /נולפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבלתי

או התניית ההמחאה  ירוב להמחות סכומיםבעניין זה, לרבות ס /נולסרב לבקשתי תהא רשאית

להבטחת ביצועו של קביעת בטחונות ת רבולפי שיקול דעתה הבלעדי, ל ם שייראו להיבתנא

 ההסכם. 

נשוא  ותיםרמתן השילעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין לצורך  יםמתחייב/ /וכמו כן אני 4.15

 .המכרז

 לנשוא המכרז בהתאם לכ םילהעניק את השירות ם/ימתחייב /ובמכרז הנדון, הנני /נזכהאם אזכה .5

מסגרת לוחות מועדים ובב, וזאת המועצהשל  ונה המלארצ ולשביעות חוזה, תנאי המכרז ולמסמכי ה

 בחוזה.הזמנים הקבועים במסמכי המכרז ו

 /נועתכם בדבר זכייתי( ימים מתאריך הוד7ך שבעה )ות /יםמתחייב /ותתקבל, הריני /נואם הצעתי .7

 -סמכים הבאים:מהאת  להמציא לידיכם במכרז

בחוזה, ועל פי הנוסח המצורף  13, כמפורט בסעיף רבות הבנקאית להבטחת מתן השירותיםעה 7.1 

 ׳ למסמכי המכרז;כמסמך ט

 (.למסמכי המכרז ג׳מסמך הביטוחים כנדרש על פי תנאי המכרז )ם אישור על קיו 7.2 

, לעיל 7בסעיף  ההמנוי העולהפ את /נבצעלא אבצעאם , ש/נוידוע לי, כי תזאב /יםמצהיר /ואני .8

תהא  עצהמווהבמכרז תבוטל,   /נוזכייתי ,נשוא המכרז לבצע את השירותים /נואת זכותי /נאבדאאבד

, כל זאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה להתקשר עם מציע אחררשאית 

 ./נו למכרז זהיתמי/נו עם הגשת הצעצעכנגדי/נו עקב הפרת ההתחייבות שנטלתי/נו על 

 כל מסמכיעל תימה המכרז כמוה כח ר הטוב הריני/ו מצהיר/ים כי חתימתי/נו על מסמכיהסד ןלמע .9

 .החוזה

, בהתאם נו/מאיתדרש ממנייבתאריך שיבאופן מיידי, ו במתן השירותיםלהתחיל  /יםמתחייב /והנני .10

 .קבוע בחוזהל

 רט במסמכי המכרזם למפוא, בהתותים נושא המכרזריאת הש להעניק /נומיעל עצ /יםמקבל ונ/הנני . 11

 היא כדלקמן: /נווהצעתי

 

למסמכי המכרז, וכן  1-במסמך א 4.2-1.4בסעיף רתם כהגדבעבור ביצוע מכלול השירותים   1.11
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ביעות בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות ולש, המכרז למסמכי מסמך ד׳בהסכם ההתקשרות, 

_____________ _______של _ תחודשי תמורה םי/ו מבקשי/אנהמועצה רצונה המלא של 

 .(שקלים חדשים _____________________________ים: _)במיל ₪

 . [₪ 23,000על  תעלהולא  ₪ 15,000 -מ תפחת לא תהמבוקש התמורה]

לפי  -ומים הנ״ל תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליטהסכמ מורה המבוקשתפחתה הת

נמוך אשר להתייחס לסכום  פסול את הצעת המציע, אול םהא הבלעדי והבלבדי,שיקול דעתה 

 ₪ 23,000ולחילופין להתייחס לסכום העולה על , ₪ 15,000אל סך של כ ₪ 15,000של  מסכום

  .[₪ 23,000כאל סך של 

צוע ו על פי דין במועד ביה שיעורלעיל יתווסף מע״מ כפי שיהי 11.1בס״ק  ם הנקובלסכו 11.2

 ום.התשל

את כל  הבחוב מתלעיל מגל 11כאמור בסעיף  /נול ידיע תהמוצע התמורהכי  /יםרימצה /והנני .12

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

וא נש /נוויותייסוי מלא להתחייבלעיל מהווה כי 11כאמור בסעיף  /נואותו הצעתי התמורהמחיר 

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

א המכרז, על כל שונ מתן השירותיםכל תמורה נוספת בגין  /נוזאת כי לא תשולם ליבהמכרז. מובהר 

 .לעיל 11למפורט בסעיף , מעבר םהכרוך בה

 1-א ךבמסמ 6ם על פי סעיף ישם הנדרכים והאישוריאת כלל המסמ /נולהצעתי /פיםףמצר /נוהנני .13

 המכרז. מכילמס

על פי מסמכי המכרז ועדת המכרזים  אישור הנדרש מסמך ו/או /נצרףכי במידה ולא אצרף /נוידוע לי

  ./נוצעתיעלולה לפסול ה

/ מסמך יג כל מידעהצל /מאיתנוש ממניכי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרו /נועוד ידוע לי .14

, לרבות למתן השירותים /נו, התאמתי/נו, מומחיותי/נויסיוני, נ/נולהוכחת כשירותי ף שיידרשנוס

ע/ המסמכים, להנחת למסור לוועדה את מלוא המיד /יםחייב /נהיהאהיה/ו כיו"ב ואניוהמלצות, 

ועדה להסיק כאמור, רשאית הולמסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא  /נסרבאסרב דעתה. אם

 .זו נו/הצעתי ואף לפסול את היות לפי ראות עינסקנמ

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90 הצעתי/נו זו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במשך תקופה של .15

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

 כרז. להכרזת זוכה במ רוש המועצה, ועדשתדה נוספת כפי בתוקף למשך תקופוהצהרתי/נו זו 

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

עומדים בתנאי המכרז  /נוזו תלויה בהיות מסמכי המכרז שהגשתי /נוהמכרזים, וכי כשרות הצעתי

 שבו.לרבות תנאי הסף המהותיים, 

ת כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם מחייבת א יותר מאדם אחד, היא ידה זו נחתמה על יהצעאם  .15

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

 החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 תומחייבעומדת בתוקפה  אאו לתיקון, והי נוילביטול, לשי זרת ובלתי ניתנתהצעה זו היא בלתי חו .16

 כאמור דלעיל. /נואותי
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את  /יםמקבל /ואת תוכנו, אני /נוכי המכרז והבנתיל מסמכאת  /נובזאת כי קראתי /יםמצהיר  /ואני .17

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

 .כאמור דיעה ו/או אי הבנהי יאעל  שה המבוססותדריתביעה ו/או 

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

 
 :על החתום /נוולראיה באתי

___________________  _____________________ 

 חתימה  תאריך

____________________ ___________________ _____________________ 

 תכתוב .צ.חמס' ת.ז./ח.פ./ מלא םש

___________________  _____________________ 

 מס' פקס  ןומס' טלפ

 

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

 אישור

"ה ת הזאת כי חתימו________ מאשר באני הח"מ ___________ עו"ד/רו"ח התאגיד _________
/ים מנהל/ים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד _, המשמש__________, ______________________

דין את ההחלטה להציע כי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כמ, עפ"י מסמחייבים

 את הצעתו כאמור לעיל. 

___________________ ____________________ _____________________ 

 החתימ ד/רו"ח וכתובת"ועשם  תאריך
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ומית אבן יהודהה מקמועצ  

 _____6/____2021מס'  פומבימכרז 
 חשבות שכר יעוץ למועצה בתחום למתן שירותי 

 
 ׳גסמך מ

 אישור קיום ביטוחים

 
, נוחשבו לערוך ולקיים, עלהיועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על  היועץ מבלי לגרוע מאחריות
נוספות לאחר תום תקופת  שנים 7יות מקצועית למשך רח)ולעניין ביטוח א םכלמשך כל תקופת ההס

, והמהווה חלק בלתי נפרד מצורףה ההסכם( את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח
 מוניטין. אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלתמדרישות הביטוח 

 
תחילת  ילידי המועצה, לפנ איצלהמהיועץ מועצה, על ללא צורך בכל דרישה מצד ה .1

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

בגין להמציא לידי המועצה אישור עריכת ביטוח מעודכן היועץ על  תקופת הביטוח,
תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה פת, ומידי סלתקופת ביטוח נו ויחוחידוש תוקף ביט

 בתוקף.
 

 ל או עומדעומד להיות מבוטו יודיע למועצה כי מי מביטוחיהיועץ בכל פעם שמבטח  .2
 לערוך את אותוהיועץ לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 

ו השינוי ל אוחדש, לפני מועד הביט חא אישור עריכת ביטוהביטוח מחדש ולהמצי
היועץ מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  בביטוח כאמור. לרעה

, היועץ הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הביטוח כמפורט באישור עריכת
דין ואין בה לפי ההסכם ו/או על פי כל היועץ התחייבות של  שאין בה כדי לגרוע מכל

לא תהיה  יועץעל פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולות בהח ממלואהיועץ את  ררכדי לשח
  ות כאמור.מטעם המועצה בכל הקשור לגבולות האחרי כל טענה כלפי המועצה או מי

 
למועצה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על  3

הרחבה שיידרשו  ווי, תיקון, התאמה אנילבצע כל ש היועץועל כאמור לעיל,  היועץ ידי
 על פי הסכם זה. היועץלהתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות  על מנת

ת המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל מוצהר ומוסכם כי זכויו
 אחריות שהיא לגבימטילות על המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל ן אינ
ם, ותוקפם, או לגבי העדרם, כת הביטוחים, טיבם, היקפיוחים נושא אישור ערטיהב

על פי הסכם זה או על פי חשב השכר בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  ואין
בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו  כל דין, וזאת

  .לאויטוחים ובין אם בה את אישור עריכת
 

מועצה מאחריות לכל אובדן או נזק את הבאים מטעם ההמועצה ו פוטר את ץהיוע .4
לחצרי המועצה או  היועץאו מי מטעם  היועץאו ציוד כלשהו המובא על ידי  לרכוש

כל טענה, דרישה לחשב השכר לצורך מתן השירותים, ולא תהיה  היועץ המשמש את
מור לא יחול כלפי אור כנזק כאמור. פט ואיל בגין אובדן ו/לע או תביעה כלפי הנזכרים

 זק בזדון.מי שגרם לנ
 

ייכלל סעיף בדבר ויתור  היועץבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  .5
על זכות התחלוף כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על  המבטחים

 ם שגרם לנזק בזדון.דאכאמור לא יחול לטובת  זכות התחלוף
 
סבת ההסכם, ובמקרה בו ם זה לעניין הוראה מהוראות הסכהמבלי לגרוע מכל  .6

, וככל היועץ נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם השירותים
בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח  לדאוג כי היועץ, על שהדבר מותר עפ"י ההסכם

את ות לכלול שנתונה הר ליועץ ין,פוהתקשרות. לחלוהיקף הלאופי  נאותות בהתאם
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כמפורט  היועץעל ידי  מסגרת הביטוחים הנערכיםבקבלני המשנה בשם המבוטח 
 .היועץ באישור עריכת ביטוחי

 
מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס  היועץלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על  .7

ידי קבלני  לעאמורים היו להינתן  בות שירותים שניתנו אובמלואם לר לשירותים
יגרם, תחול האחריות לשפות את המועצה בגין כל אובדן או נזק שי היועץ למשנה וע

עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני  במישרין או בעקיפין,
הפוליסות דלעיל ובין אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מ המשנה, אם ייגרם, בין אם

 או.אם ל
 

 הפרה יסודית של ההסכם. הח זה מהוווראות נספהמהפרת הוראה  .8
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 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
שור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור התנאים שמפורטים באי במקרה של סתירה בין ,וחריגיה. יחד עם זאתתנאי הפוליסה 

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

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ
 שם

המועצה המקומית 
ו/או  האבן יהוד

ים ינתאגידים עירו
יות נרוו/או חברות עי

ו/או נבחריהם ו/או 
מנהליהם ו/או 

 יהםעובד
 

 שם
 נא למלא

 

 נדל"ן☐
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐
שירותי אחר: ☒

ר עבור חשבות שכ
המועצה המקומית 

 אבן יהודה
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐
 ח.פ.ת.ז./ אחר: ☐

 
 ת.ז./ח.פ.

 ןעמ
בן , א53המייסדים 

 יהודה

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף

מט סכום
 בע

בהתאם  יש לציין קוד כיסוי מטבע סכום
 לנספח ד'

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

 הרחב שיפוי 304

קבלנים  -הרחבת צד ג 307
 וקבלני משנה

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור

 כיסוי לתביעות המל"ל 315

מבקש -מבוטח נוסף 318
 האישור

מבוטח נוסף בגין מעשי  321
 י המבוטחאו מחדל

מוגדר שור יאמבקש ה 322
 כצד ג בפרק זה

 ראשוניות 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 מבוטח 317
  קבלנים ו/או קבלני משנה

מבוטח נוסף היה  319
 ב מעבידם של הנ"לשחויי

סף מבקש ח נוטמבו 321
 האישור

 ראשוניות 328
אחריות 

 מקצועית
תאריך   

 רטרו:
 

______
____ 

)נא 
 למלא(

  אובדן מסמכים-301    ₪ 1,000,000 

 אחריות צולבת 302
  דיבה/ השמצה-303
 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור

ח נוסף מבקש וטמב 318
 רהאישו

 מבוטח נוסף בגין מעשי 321
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 כיסויים
מבקש  -ומחדלי המבוטח

 אישורה
מרמה ואי יושר -325

  עובדים
  פגיעה בפרטיות-326
  עיכוב/ שיהוי-327
 ראשוניות 328

 6 תקופת גילוי-332
 חודשים

 אחר
 

סעיפי 
רשלנות 

 רבתי/
 -חמורה

 מבוטלים
 
 
 

תאריך 
רטרואקטיב

 -י
 

מוקדם 
ממועד 
חתימת 

וזה בין הח
 הצדדים

 
 

 
 
 לאשר אנ
 
 
 
 

 נא למלא
 

        

 

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

 

 ד'( ם בנספחניתן לפרט את הנכסי )במידה ואין די מקוםפירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  
  
  

 

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

 ו הביטול.נוי אישבדבר ה האישור למבקשהודעה 
 

 ישוראחתימת ה
 המבטח:
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____6/____2021מס'  פומבימכרז 
  חשבות שכריעוץ למועצה בתחום למתן שירותי 

 ׳דסמך מ

 כםהס

 
 2021שנת  ביום _____ לחודש ______ הודהבאבן ישנערך ונחתם 

 
 

  ית אבן יהודההמועצה המקומ   בין:     
 , אבן יהודה53סדים ייהמ בומרח   
       "(המועצה)להלן: "   
 מצד אחד          

 
 

 _______________________________  לבין:

 מרח' ____________, ______________   
 

 _______________. ___________, פקס. _לט
 

  ("ועץיה)להלן: "   
 מצד שני          

 ,יעוץ למועצה בתחום חשבות שכר יתלמתן שירו __6__/2021מס'  יבפומ מכרזרסמה פ עצהמווה והואיל

ם שירותיהיועץ את המאת להזמין  המועצהמעוניינת , ובהתאם לכך השתתף במכרז וזכה בו והיועץ

 להלן;ה ז ם, הכל כמפורט בהסכנשוא המכרז

פורטים מרותים הישוכי הוא עוסק במתן ה ,מצהיר, כי הינו בעל הידע הניסיון והכישורים והיועץ והואיל

 בהסכם; 

 ; היועץו של התחייבויותיו ותנאי העסקתוברצון 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

 כנספחים להסכםאות בהם , ויש לרמסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה 1.2

 תנאיו.זה וכחלק מ

 גדרת השירותיםה .2

כפי שיהיו , יעוץ בתחום חשבות השכר, בהתאם לצרכי המועצהיעניק למועצה שירותי  היועץ 2.1

עובדי  350 -לכ קת שירותי חשבות שכר. היועץ יהיה אחראי על אספהחלטתה ועל פי מעת לעת

 -ותים:ריהש ולהאמור לעיל, יכל . מבלי לגרוע מכלליותונרים(המועצה )כולל פנסי

חת רשומת שכר לעובד חדש, עדכון ברשומות שכר ניהול תיקי עובדים, כולל פתי 2.1.1

 ;ק עובדיף מסמכים רלוונטיים ותיוקם בתלעובדים ואיסו
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העובד, על פי השינויים החלים י שכר רכיב חישובבדים: ר לעוהכנת תשלומי שכ 2.1.2

 והזנתם ,דעובעוד, בהתאם לדרגת הבמשק, הסכמי עבודה, שינוי שכר מינימום ו

יקת התאמה בין נתוני תלושי השכר לנתוני הדיווח, איתור ע, בדלמערכת המיד

ד, ביצוע בירורי שכר אל מול העובבשגיאות והזנת תיקונים למערכת המידע, טיפול 

  ;לגזבר המועצהשכר ומסירה לביקורת פקודות 

ות תומולע, וכן לאיגודים דיםטיפול בהעברת תשלומים לקופות ולקרנות של העוב 2.1.3

   ;ותיצועהמק

 נתיים לשלטונות המסת דו״חות חודשיים ושתשלומים לרשויות המס, הפק 2.1.4

 ;ולמשרדים ממשלתיים

 ;לומי שכרושא תשר בנמשרד הפנים וממשרד האוצמענה לדרישת הבהרות מ 2.1.5

ספרור ותיוק של מסמכי עובדים ומסמכי שכר מיון, ניהול ארכיב יחידת שכר:  2.1.6

 ;חוץ ימגוררים ממשאבי אנוש ומהמועב

ו/או מנהל כוח האדם  פקת אישורים עבור עובדים ברשות בהתאם להנחיות הגזברנה 2.1.7

 ;של המועצה

 דיקת נוכחות, אישוריי שכר לעובדים, לרבות במול מידע ארגוני הקשור לתשלוניה 2.1.8

 ;, מילואים וכדומהה, חופשהמחל

 ;ת וחריגותבדיקת התאמת נתונים של תלושי שכר ואיתור שגיאו 2.1.9

 ;זבר ו/או מנהל כוח האדם של המועצהדרישת הג שכר ע״פ תמיוהד הכנת 2.1.10

ל שמי השכר בהנהלת חשבונות מתוכנות האוטומציה לתוכנות ביצוע הסבה של רישו 2.1.11

EPR; 

 של השכר על פי הנחיות הגזבר; הכנת הצעת תקציב שנתית מפורטת 2.1.12

 מאושרים;ר תקני המועצה הבדיקה והתאמה בין השכר בפועל לבין מספ 2.1.13

 דרישות הגזבר כפי שתהיינה מעת לעת;לפי  -רושא השכ״חות בנודהכנת והעברת  2.1.14

דוא קבלת יהכנת דו״ח שינויים חודשי של שכר אותו חודש ביחס לחודש שקדם לו, ו 2.1.15

גזבר לדו״ח השינויים כתנאי לביצוע העברות השכר, והכל במגבלות מועדי אישור ה

 תשלום השכר על פי דין;

ים במועצה, אותה יחליט הגזבר רוהפנסיונ שכר העובדיםה לנושא ורקשכל משימה ה 2.1.16

 .להטיל על הזוכה

לפנות ול דעתה קל פי שיאין בלעדיות במתן השירותים, והמועצה רשאית ע ץעליומודגש, כי  2.2

ה כל לא תהי וליועץכדוגמת השירותים נשוא חוזה זה,  אחרים ולקבל מהם שירותים ליועצים

 נה כנגד כך. טע

 
 היועץוהתחייבויות ת הצהרו .3

שביעות ל, כמפורט בהסכם זה, ובהתאם לצרכי המועצה והיועץעל ידי ינתנו ותים יירשה 3.1

במקצועיות  במומחיות,ם ניק את השירותיוכל מי מטעמו, מתחייב להע היועץרצונה. 

 הסטנדרטים המקצועיים וכללי הדין החל.ובמיומנות על פי 

, על ירותיםוענקו השתאגיד, י ה היועץהיבאופן אישי. השירותים ינתנו למועצה על ידי היועץ  3.2

, אשר הוצג כמועמד היועץ במכרז. היועץ לא יהיה ״(החשב)להלן: ״ ידי _______________

 המחליף מראש ובכתב. אם קיבל את הסכמת המועצה לזהותהחשב, אלא יף את להחלשאי ר
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 יבמשרדנוכח באופן אישי  היועץ )או החשב, במקרה שהיועץ הינו תאגיד( מתחייב להיות 3.3

 -כדלקמן:עצה המו

הקודמים למועד עבודה הימי  5 במהלך כל -במהלך השבוע שלפני העברת המשכורות 3.3.1

-08:00לימים א׳, ב׳, ד׳, ה׳, ובין השעות  08:00-15:00 שעותין ההעברת המשכורות ב

 ביום ג׳; 16:30-19:00ובנוסף בין השעות  14:00

ביום ג׳ בין  -בשבועם ייומי -(תמשכורוע שלפני העברת ההחודש )פרט לשבוביתר שבועות  3.3.2

כפי שיוסכם עם המועצה , וביום נוסף 16:30-19:00וכן בין השעות  08:00-14:00השעות 

 .08:00-14:00שעות בין ה

לא יוכל  היועץ )או החשב, במקרה שהיועץ הינו תאגיד( בשליטתככל ובשל סיבות שאינן  3.3.3

משרדי המועצה באישי באופן  חכהיות נול( הינו תאגיד , במקרה שהיועץ)או החשב היועץ

אשר עומד  עובדשותף/ היה נוכח במקומוי כי היועץוודא יבימים ובשעות כאמור לעיל, 

אשר פרטיו , ומסמכי המכרזל 1-למסמך א 5.3-5.2שירות המפורטים בסעיפים כבתנאי ה

 1-למסמך א 6.1.4ובהתאם להוראות סעיף  הצעת היועץ במכרזמסגרת ה בנמסרו למועצ

 .זהמכר ילמסמכ

ניסיון,  בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים ממנו וכי הוא בעל ידע, הירמצ היועץ 3.4

סכם, וכי יפעל תחייבויותיו המפורטות בההכשרה מקצועית לביצוע והרישיונות נדרשים 

 רותים עפ"י הסכם זה.במלוא כושרו ומרצו במתן השי

ו החשב )במקרה שהיועץ הינו א אץ כי הועוהיהאמור לעיל, מתחייב מבלי לגרוע מכלליות  3.5

 -תאגיד(

רים תקנות, ההסכמים וההנחיות הקשואת כל הכללים, החוקים, הידעו על בוריים  3.5.1

 שאי שכר בכלל, ולנושא שכר ברשויות מקומיות בפרט;לנו

כלל הדירוגים ברשויות המקומיות, לרבות  את כל הסכמי השכר שליכירו על בוריים  3.5.2

 , הוטרינרים וכו׳;ירוג האחיד, המח״רעובדי ההוראה, הד, דים הסוציאלייםדירוג העוב

ד מעביד, לרבות עם פרישה יחסי עובחישובי גמר חשבון בתום  ידעו ויבינו כיצד לבצע 3.5.3

 ;לגמלאות

לבצע כיצד לדעת , וEPRשל חברת את תוכנות השכר הן של חברת האוטומציה והן יכירו  3.5.4

 ;EPRת של ומציה לתוכנוטוהא בונות מתוכנותשל רישומי השכר בהנהלת חשהסבה 

דול מלהעסיק בביצוע פה ובין בכתב, לח-בעל, בין מהיועץלמועצה שמורה הזכות לדרוש  3.6

יהא חייב להפסיק את  והיועץהיא, ותים נשוא חוזה זה כל עובד מעובדיו, מכל סיבה שרשיה

 נה טעונה הנמקה.עצה איד עם דרישת המועצה לעשות כן. הוראת המויר, מעבודתו, כאמו

  .טלפוןעימו מתחייב להחזיק במשרד פעיל בשעות עבודה מקובלות, עם טלפון וכן לשאת  ץהיוע 3.7

, למועצהבהסכם זה מפורט כ, שירותיםהלו כל בלעדיות במתן  יו, כי איןומוסכם על ליועץדוע י 3.8

 לבחירת סם בהתאם לצרכיה מכרז ו/או הליך הצעות מחירתהיה רשאית לפר המועצהוכי 

 .השירותים מתןנוספים ל יועצים
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בכל צורה ובכל מדיה  ר אצלוויצטב היועץמובהר בזאת, כי כל חומר ומידע שייאסף ע״י  3.9

ל עת. כמו כן, באם אי ובכ, יועמד לרשות המועצה ו/או מי מטעמה ללא תנבמהלך עבודתו

ת ו/או מגנטי מכים וכל חומר אחר, במדיהמלא של העבודה, המסהעתק  היועץיידרש, ימסור 

 היועץבסיום ההתקשרות מתחייב מבלי לגרוע מהאמור,  המועצה או מי מטעמה. על נייר לידי

 .והקשורים למתן השירותיםנים המצויים בידיו את כל המסמכים והנתו למועצהלהשיב 

 ודיווח פיקוח .4

כדי י המטלות והתכליות לשמם נשכרו שירותיו, תוך יפעל ככל יכולתו לקידום ומילו היועץ 4.1

מטלות אלו ובכלל זאת, בין ואל מול גורמי הגופים הרלוונטיים לקידום  כוז ותיאום בין כלרי

 הרלוונטיים. המועצה

( ה""נציג המועצ -להלן ) ואו מי מטעמ המועצהגזבר  מלא אחר הנחיותמתחייב בזה ל היועץ 4.2

 באופן קפדני ומדויק. 

השירותים וההתקדמות  דותאו עצההמוידווח באופן שוטף ובתדירות שתקבע על ידי  היועץ 4.3

 בביצוע העבודה. 

 למתן שירותי הייעוץלוח זמנים ת ההסכם ותקופ .5

יום _______ ועד יום של שנה המתחילה בקופה בתנשוא הסכם זה  השירותיםאת  יבצעהיועץ  5.1

 "(. תקופת ההסכם: " ____________ )להלן

ת ונוספ בע תקופותבארכם מועצה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסלמועצה, ול 5.2

בלבד שנתנה על כך הודעה מוקדמת בכתב ליועץ , וכל אחת )שנים עשר( חודשים 12 של עד

)להלן:  האופציה הקודמת או תקופתלפני סיום תקופת ההסכם  )חמישה עשר( ימים 15לפחות 

, ן, או בחלקןבמלוא -ת האופציהועל מימוש תקופ ״(. מודגש, כי ההחלטהציהת האופותקופ״

הסכם זה בשינויים  ת האופציה יוסיפו לחול תנאיוה למועצה ולה בלבד. בתקופשמור

  המחוייבים.

 ם באופן מיידי. השירותיהעניק את התחיל ולהיועץ מתחייב ל 5.3

ל צה תהיה רשאית להודיע ליועץ עעל אף האמור לעיל מובהר, מודגש ומוסכם, כי המוע 5.4

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

הודיעה המועצה  לנמק.שתהא צריכה  קול דעתה הבלעדי והבלבדי ומבליעל פי שי, ״(המוקדמת

נה עות רצולשביהשירותים את  ימשיך היועץ לבצעירותים כאמור, מתן הש ליועץ על הפסקת

 תום תקופת ההודעה המוקדמת.עד לשל המועצה, וזאת המלא 

 (בהתאם להצעת המציע מועצההידי  ימולא על) רההתמו .6

מלא של לשביעות רצונה ה על פי הוראות הסכם זה היועץייבויותיו של בכפוף למילוי כל התח 6.1

 ₪( בסכום של ______________ חודשי )ריטיינר לשכר טרחה אי כז היועץ, יהיה המועצה

 לא קשר, למחודשי מתן השירותים חודשכל לים חדשים( ל)_____________________ שק

 ."(התמורהלהלן: " )להיקף השירותים החודשיים שנתן היועץ באותו חודש 

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

 תשלום ותשלום.תוקף במועד ביצוע כל בכפי שיהיה 
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 -:כדלקמןע צתשלום התמורה יבו 6.3

השירותים עסקה או חשבונית לתשלום בגין חשבון ש קלנדרי יגיש היועץ בסוף כל חוד 6.3.1

 . (כאמורית קבועה )תמורה חודש שסיפק בחודש שחלף

 וואישור, חשבון העסקהממועד קבלת  30יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  תשלוםה 6.3.2

 .י גזבר המועצהעל יד

 המועצה גזברלום יבוצע בכפוף לאישור בכתב של תשלמען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי כל  6.4

 . המלאה וביעות רצונלש ובוצע השירותים, כי המפרט

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

אישור תקף  למועצהלא ימציא  שהיועץרש. ככל ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדכדין, חתום 

במקור כדין, מכל סכום  וכה מסמניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינ בדבר פטור

 .המועצהע"י  ליועץלם שושי

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

עלויות שכר,  , לרבותזה הסכםשירותים על פי ה וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן

לא  היועץביטול זמן וכו׳. וחים, נסיעה הוצאות משרדיות, הדפסות וצילומים, ביטהוצאות 

יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה הנקובה לעיל, ולא תעמודנה לו כל טענות או דרישות כלשהן 

. הוצאות מכל מין וסוג שהוא לא יהיה זכאי להחזר היועץהסרת כל ספקות, ל .ביחס לתמורה

 סופית ומוחלטת. ורה הנקובה לעיל היא התמ

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי .7

הינו בעל עסק עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו  , כיהיועץר ספק, מצהיר מען הסל 7.1

יחסי עובד ומעביד וכי העבודות  המועצה לביןמקום בו היועץ הינו תאגיד(  )לרבות החשב,

ובדיו לא ו/או ע היועץעצמאי וכי  ועץכיה על ידו עובדיו תבוצענעל ידי בוצענה על ידו ו/או שת

גיעות שכר עבודה ו/או כל תשלום ו/או זכויות המ מהמועצהוע  ו/או לקבל באים לתיהיו זכ

 לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.

, לרבות החשב )מקום בדיוו/או עו היועץלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת, כי מבלי לפגוע בכ 7.2

ים כלשהם, וציאליתנאים ס המועצהמלא יהיו זכאים לתבוע ולקבל  בו היועץ הינו תאגיד(

דמי חופשה, פיצויי פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות  מי מחלה, חופשה שנתית אולרבות ד

 /או נוהג.עובד על פי כל דין והמוענקות ל

מתן ב, כי העסקתם ת לחשב )מקום בו היועץ הינו תאגיד(לרבו, מתחייב להבהיר לעובדיו היועץ 7.3

 .מועצההלבין ם בינם אינה יוצרת כל יחסים שה השירותים

הינה גבוהה באופן משמעותי וניכר מן  לפי הסכם זה  ושתשולם להתמורה היועץ מצהיר, כי  7.4

שכירים מקבילים של המועצה, ואף מעלות העבודה  השכר שהייתה המועצה משלמת לעובדים

קחים במסגרתה בחשבון גם תוספת גם מאחר שנל -של שכיר מקביל כזה, וזאת   הכוללת

 שהיועץ, היועץ, של עלות זכויות סוציאליות בגין עובדי היועץידי -עלצמאי, לצורך מימון ע

 וכן עלויות נוספות. ופי הסכם זה להבטיח לעובדי-על התחייב
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הסכם זה תהיה התמורה היחידה  נשוא יםמהמועצה בגין מתן השירות היועץקבל יהתמורה ש 7.5

 היועץ –רש בהסכם זה ה במפו. פרט לתמורה שנקבעירותיםהשבגין מתן  היועץ זכאי יהיהלה 

לא יקבלו כל לא יבקשו ולא יתנו ו ץ הינו תאגיד(בו היוע, לרבות לא החשב )מקום מטעמואו מי 

ה אחרת במישרין ו/או בעקיפין מהמועצה ו/או מכל גורם שהוא עקב מתן תשלום ו/או הטב

 למועצה. יםהשירות

, יהיה לעילבניגוד לאמור  כלשהם יגבו או יקבלו תשלום ו/או הטבה  ואו מי מטעמ היועץאם  7.6

די המועצה( מיד עם י-להחזיר למועצה כל תשלום ואו שווי הטבה כזו )שייקבעו על היועץעל 

 היועץה של המועצה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה לנקוט בצעדים נגד דרישתה הראשונ

 .המועצהרת של ל כל סעד בגין הפרת הסכם זה ו/או כל זכות אחו/או לקב וו/או מי מטעמ

ונו בכל בלבד ישא בעצמו ועל חשב היועץלפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי בנוסף ומבלי  7.7

בגין עובדיו, לרבות החשב )מקום בו היועץ הינו תאגיד(  בגינו ו/אוהתשלומים שיגיעו ממנו 

ל רשות אחרת בגין ביצוע העבודות ו/או ביצוע /או לכלמוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה ו

 ההסכם.

בלבד ישא בכל התשלומים המוטלים  היועץבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  7.8

ים לקרן ביטוח ו/או תשלומי מס הכנסה, תשלומ ליו כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה,ע

 גמלאות וכל תשלום אחר.

ציאליים ים הסובלבד ישא באחריות כלפי עובדיו עבור התנא ועץהיכי  כמו כן, מודגש בזאת, 7.9

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

 כל ליועץמכל סכום שיגיע לנכות  תרשאי המועצה תהאוע באמור לעיל יחד עם זאת ומבלי לפג 7.10

יותיהם חת זכוסכום שיידרש לפי שיקול דעתה ולהעבירו לקרן ביטוח סוציאלי להבט

 הסוציאליות של עובדיו.

ייקבע בעתיד על תחייבויותיו לעיל ו/או אם תבוא דרישה סותרת את ה אםכי  מתחייב, היועץ 7.11

ף כל האמור בהסכם זה שררו אכי על  ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר,ידי בית משפט מוסמך 

כ״עובד״ מגיע ליועץ  כי אז השכר שהיה מועצההובד מעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין יחסי ע

ת המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ה האחרים שלפי קביעההעסק המועצה הינו השכר ותנאי

ל המועצה ו הועסק כעובד המועצה לפי ההסכמים המאושרים החלים עהיו מגיעים לעובד, ל

ו קבע כאמור בנוגע לעובד מעובדי היועץ, לרבות החשב )מקום בו היועץ הינועובדיה. ככל שי

 . באופן דומה בדי היועץבד מעותו עותאגיד(, יחושב השכר שלו יהיה זכאי או

את הוראות ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות  ,למועצהלהשיב  חייבהיה י היועץ 7.12

את כל  ,מועצההעובד שכיר של הינו , היועץ מי מעובדיהיועץ ו/או כי  ייטעןהסכם זה, בהן 

 וינשרות בכתמורה ו/או ששולמו בגין ההתקהמועצה מן  ועץהי שקיבל התשלומים העודפים

אותו שכר ה מעלבתקופה כלשהי )בתקופת הסכם זה ו/או בתקופה אחרת( ש המועצה לבין 

 ת מקומיות.ולהסכמים החלים ברשויוללים זכאי היה העובד לקבל כעובד מועצה בהתאם לכ
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להכרה  המועצהוסמכת כנגד ל רשות ממבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שתוגש תביעה לכ 7.13

ועץ , לרבות החשב )מקום בו הישל היועץעובד אחר של ו/או  במקומוו או מו/או מי מטע  ץביוע

 , כלהלן:היועץ, כי אז ידוע ומוסכם עוד על מועצהכעובד של ה הינו תאגיד(

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

את סמכותו(, לפי החוק צל לו )הוא או מי שא של שר האוצר, המוסמך הנחיותיולפיקוחו ו

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

 כעובד היועץ או מי מעובדיושל אי העסקתו החלופיים במקרה כזה, כל קביעה לגבי תנ

יה כפופה גם להחלטה בעניין זה , למקרה שיגיש תביעה סותרת כאמור, תההמועצה

ב לחוק יסודות התקציב 29 -א ו 29תקציב בכלל ולסעיפים ודות הבהתאם לחוק יס

חוק הפי -חובת השבה נוספת של כל סכום העודף, על היועץעל  בפרט. לפי סעיף זה תחול

להסתמך על הוראות החוק  ועצהלגרוע מזכותה של המ האמור. אין באמור בסעיף זה כדי

 .ב הנ"ל29א או 29גם ללא קיומה של החלטה לפי סעיפים הנ"ל 

ם בישראל והסכמים קיבוציים אחרים החלי המקומיות הרשויות לעובדי העבודה חוקת 7.13.2

במפורש מתן הטבה  ים, מונעעתובהעל  שיחולו שיקבע וככל אם, המועצהעל עובדי 

כמים לחוק הס 22, בהתאם לסעיף הקיבוציים מיםלמגיע לפי ההסכ לעובד, מעבר

 .1957 –קיבוציים, תשי"ז 

 יסור המחאהא .8

בלבד והוא לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חבות הכלולות בו  היועץנערך עם  הסכם זה 8.1

 .המועצהלאחר בלא הסכמת 

לפי הסכם זה, אלא  מהמועצהתשלום כלשהו את זכותו לקבלת  יהא רשאי להמחות לא היועץ 8.2

 .תבמועצה מראש ובכהאם קיבל לכך הסכמה של 

, המועצהזכות כלשהי ו/או מתן ארכה ע"י  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 

 לא יגרעו מחמת כך. צהלמוענהגותו, ושום זכות ו/או יתרון שיש /או השתק מחמת התו

ים להסכם זה וכל דת הצדוספת להסכם זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין אל שינוי ו/או תכ 8.4

 שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב.

 ניגוד ענייניםשמירת סודיות ומניעת  .9

ביר, לא להודיע, מתחייבים לשמור על סודיות מלאה, לא להע םמי מטעמאו , החשב, ו/ועץהי 9.1

עם ההתקשרות עם  בקשר א להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהםסור וללא למ

, בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההתקשרות זו תוך תקופת ההתקשרות, לפני המועצה

 תחילתה או לאחר מכן. 

, אם ושותפיו והעובדים המועסקים על ידו במשרדב, וכן את החשיב להחתים את מתחי עץהיו 9.2

ולא להביא  רלמסו יה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לאדיות לפה, על הצהרת סויש כאל
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, בתוקף או במהלך המועצהלידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ההתקשרות עם 

 ני תחילתה או לאחר מכן.תקשרות, לפופת ההאו אגב ביצוע התקשרות זו תוך תק

 למועצהת מתן השירותים א במסגרבכל נושא הנמצ לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, היועץ 9.3

, ללא אישור המועצה, לכל אדם שאינו למועצהבמסגרת מתן השירותים  דיעתוו/או שהגיע לי

 אותת לקבל הורעל מנ למועצה היועץיפנה  –. בכל מקרה של ספק המועצהמפורש ובכתב מאת 

 בקשר לסודיות המידע.

סכם זה לא יפעל מתוך ניגוד ו לפי הבעת מתן שירותימצהיר בחתימתו על הסכם זה, כי  היועץ 9.4

מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין  יימנעעניינים ו

 לבין יתר עיסוקיו.  המועצהעבודתו עבור 

בין אם הן תמורת תשלום, או תמורת טובת  –ום ניגוד עניינים שיש בהן משלות ועפ –לעניין זה  9.5

ן אם התאגיד הוא ייד, בא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגם הן ללה אחרת, ובין אהנא

 למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.

לון בהתאם לוי שאהוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומי היועץתנאי לתחילת עבודתו של  9.6

ת היועצת המשפטי במידת הצורך, על פי החלטה שלו, 2/2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

מולא על ידי היועץ, ובמקרה השאלון י ם.יעניינהסדר למניעת ניגוד על  היועץה חתימת למועצ

 תאגיד.בעלים או מנהל בכיר של הימולא על ידי החשב ועל ידי  -שהיועץ הינו תאגיד

ובכלל זה מוטלת עליו  היועץ,ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על  י האחריות להימנעיובהר כ 9.7

שום הוראות ידבר יכל מקרה של ספק בב ת של המועצההמשפטי ביועצתהחובה להיוועץ 

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

 היועץר חשש לניגוד עניינים, חובתו של בשאלון שמילא בדב היועץשחל שינוי בתוכן הצהרות 

לבנטי ולפעול על בכתב את מלוא המידע הר ר להת למועצה, למסוהמשפטי היועצתלפנות אל 

 .היותיחפי הנ

 קיו ו/או מי מטעמו.עובדיו ו/או מי ממועס והן על צוות היועץהוראות אלו יחולו הן על  9.8

 זכויות הקניין הרוחני .10

בקשר לשירותים נשוא הסכם זה כולל כל  היועץותו של והתוצאות של פעילכל התוצרים  10.1

 מש בוה והיא זכאית להשתורכוש המועצהם הינם קניין המסמכים שהתקבלו אגב ביצוע

, או עם הבאתו של ההסכםום תקופת בת למועצהימסור  היועץלמטרותיה לפי שיקול דעתה. 

ר אשר מצוי בידיו בקשר מכים וכל חומר אחזה לידי גמר את כל התוצאות התוצרים המס הסכם

 לשירותים נשוא הסכם זה.

ם לחוזה ן בהתאבכל חומר שהוכמוש חס לשיחוזר, על כל סעד בי מוותר בזאת, באופן בלתי היועץ 10.2

, מכל סוג ומין שהוא, ומכל עילה שהיא לרבות זכויות הו ע"י מי מטעמא המועצהזה על ידי 

 בקניין רוחני אחר.יות יוצרים, זכות מוסרית או זכו

 ביטוחאחריות ו .11
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רכוש( ות מוות, נזק גוף ונזק )לרבוא יהיה אחראי לבדו לכל אובדן, פגיעה ונזק מכל סוג שה היועץ 11.1

ו בלתי מאוגד(, לרבות למועצה, לעובדים לרבות חבר בני אדם מאוגד אל אדם )שיגרמו לכ

צד שלישי, כתוצאה ו/או עקב כל ולמועסקים מטעמה, לעובדים ולמועסקים מטעם המשרד ו/או ל

ם בוצעו רותיהשיזה ו/או בשל כל הכרוך בשירותים אלו, בין ש הסכםמתן השירותים לפי 

 ם בוצעו כראוי.ברשלנות ובין א

ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך, וכן יהיה חייב לשפות את  היה חייב לשלם את דמי הנזקי היועץ 11.2

המועצה תידרש לשלמו כתוצאה מתביעה ו/או  אשרהמועצה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום 

 כר טרחת עו״ד.ת ושצאומדרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הו

ו כאמור בסעיף זה לעיל במועד טיב כל נזק או אובדן שנגרמים ולהיחייב לתקן, להשלמת היועץ 11.3

תקן את הנזק ה להקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אולם אין בכך כדי לגרוע מזכות המועצ

 בתשלום הוצאותיה. היועץולחייב את 

לגבי נזקים  ץהיועכדי גרוע מאחריות  ה בויהיסיומו/ביטולו של חוזה זה, מכל סיבה שהיא, לא  11.4

 או קשורה אליהם. יעה בגינם נובעת מחוזה זה ילת התבשע

 של מתחייב לדאוג לקיומן היועץ. המכרזלמסמכי  ׳גבמסמך ורט פהוראות הביטוח הן כמ 11.5

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

 ה.ז הסכםשנה לאחר סיום  1של  ספתלתקופה נו

 יותויתור על זכו .12

שהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם השתמשה המועצה בסמכות כל 12.1

 ליועץהפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה  או זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו,

לא יהיה זכאי  והיועץו או סיבה אחרת יצועה בבעילת תביעה כלשהי בגלל ביטול ההסכם, הפסק

, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת וי או תשלום כלשהו בעד נזקבוע פיצלת

 הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת.

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

גבלה ש ללא התים לאחר ולהשתמור את ביצוע המשך השירולמס לעיל ביטול ההסכם כאמור

 על הסכם זה מהווה הסכמה לכך. היועץ, ועצם חתימתו של היועץי בשירותים שנעשו על יד

 ערבות לביצוע .13

 אשר תהווה ערבות ביצוע ₪ 45,000נקאית בסך של ערבות ב היועץד הסכם יפקיבעת  חתימת ה 13.1

למשך כל תקופת  תעמוד בתוקפה . ערבות זוזלמסמכי המכר במסמך ט׳בנוסח הקבוע 

 (."ערבות לביצוע" –)להלן  הובתוספת חודשיים נוספים מסיומתקשרות הה

, לרבות באמצעות ועצההמשל  צדדית-א בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חדהערבות תה 13.2

 ימיליה.הפקס

רשאית לחלט את  ועצההמאת התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא  היועץ בכל מקרה שבו יפר 13.3

 הערבות.
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ימים לפני פקיעת תוקפה, על מנת  30בות הבנקאית כל פעם לפחות דוש הערידאג לחי היועץ 13.4

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

לחלט  רשאית מועצההלא יעשה כן, תהא  והיועץ. היה תבחר לממשן(אופציה )ככל שהמועצה ה

על פי  עץהיוה להבטחת מילוי התחייבויות ט כערובאת הערבות שבידה, ולהחזיק בסכום שחול

 חוזה זה.

בגין הפרת  ועץהיכנגד  המועצהלרשות  יל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדואין באמור לע 13.5

 .התחייבויותיו

בחידושה, תחולנה על  הערבות ו/אוכל ההוצאות הכרוכות במתן מען הסר ספק, מודגש בזאת כי ל 13.6

 בלבד. היועץ

  ולו ותוצאותיוזה, ביטהפרות החו .14

הפרה  להסכם זה תהווה 13 -ו 11 ,10, 9, 8.1-8.2, 7 ,5.3, 4, 3.9, 3.1-3.7, 2.1הפרתם של סעיפים  14.1

 .יסודית של ההסכם

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

 –תב למשנהו בהתראה שלא תפחת מ דעה בכסיום ימסור על כך הוהמבקש להביא הסכם זה לידי 

 .יום 30

בגין י לקבל את החלק היחסי זכא היועץלעיל, יהיה  14.2כאמור בס"ק  היועץהופסקו שירותי  14.3

 מכיםימציא למועצה את כל המס שהיועץול ההסכם, בהתאם להסכם ובלבד עד לשלב ביט שכרו

זה עד אותו שלב שבו נפסקו הסכם  ל ידו בהתאם להוראותו/או כל חומר אחר אשר הוכנו ע

ת זכאי לקבל פיצוי מכל מין וסוג שהוא בשל הפסק היועץמעבר לכך לא יהיה  שירותיו.

 ההתקשרות כאמור.

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

 -רים הבאים:אית לבטל את החוזה מיידית במקשר

כולם או חלקם )ככל שאינם מאוגדים כישות משפטית נפרדת(  -היועץ משרדיחידי  14.4.1

מאוגד כישות  שהיועץיבה שהיא, וככל נפטרו ו/או הוכרזו בלתי כשירים מכל ס

 ישות משפטית זו כדין.פרדת, פורקה משפטית נ

 רה יסודית.הפר את החוזה הפ היועץ 14.4.2

, אך לא תיקן אותה למרות הודעת יסודיתת החוזה הפרה שאינה הפר א ץהיוע 14.4.3

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

 -ידבאם הינו תאגכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או כונס נ ליועץמונה  14.4.4

 ;קבוע או זמני -כים או צו פירוקניתן לגביו צו להקפאת הלי

חקירה פלילית או הוגש כתב אישום, או שהוא הורשע בנוגע נפתחה  היועץנגד  14.4.5

 קלון. למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה

 שה מרמה./או מי מטעמו, נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל מעו היועץ 14.4.6

תית, ריאוב בדרישות ההסכם מסיבהאינו מסוגל לעמוד  היועץה, כי ח למועצהוכ 14.4.7

 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.
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 שונות .15

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

ל ו/או ע האמורה הזכותמסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על  עפ"י דין, במקרה

ויות ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו ל זכע או דחייה ו/או ויתורזכויות אחרות כלשהן. ארכה ו/

 בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב ע"י הצדדים.

זכאי לנקוט בכל פעולה ו/או הליך משפטי  היועץהיה ך בין שני הצדדים לא יבכל מקרה של סכסו 15.2

ך של בקשה לצו השירותים המוזמנים, לרבות בדר לקידום ו/או להפריע שיש בהם כדי לעכב

 .מניעה

 לא יציג עצמו כסוכן, שליח או נציג המועצה ללא אישור המועצה לכך מראש ובכתב. ץהיוע 15.3

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

מכל מכל מקור אחר, אם וככל שיהיה, ה ו/או פי חוזה ז-על ליועץרשאית לקזז כל סכום שיגיע 

 לה.ב יחו שהיועץסכום 

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

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

, וכל שינוי חוזה זהאת הצדדים ל כל שינוי ו/או תוספת לחוזה זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין 15.6

 רך וכל תוקף מחייב.כל עם עשו בכתב לא יהיה להו/או תוספת שלא יי

 כתובות והודעות .16

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 16.1

 –לו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד דדים למשנהו, תחשב כאיכל הודעה שתשלח ע"י אחד הצ 16.2

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

 בלת אישור על העברתה התקינה.ד מקאחתוך יום עסקים  –יה בפקסימיל

 
 לראיה באו הצדדים על החתוםו

 
 
 

 
________________________   _______________________ 

 היועץ             המועצה                                 
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____6/____2021מס'  ביפוממכרז 
 ות שכר חשבחום יעוץ למועצה בתרותי למתן שי

 1-הסמך מ

 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף ובדבר ניסיון מקצועי

 
]במקרה של תאגיד[  , בעל/ת ת.ז. __________________________אני הח״מ __________________

מה ______________ ח.פ./שותפות רשויר זה בשם ______________לחתום על תצהמוסמך/כת 
, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה ״(המציע_________ )להלן: ״________________

 -כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: א אעשהצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 -:פרטי המציע .1

 :פרטי המשרד 1.1

 _______מס׳ עוסק מורשה: _______________ _______שם משרד המציע: _______________

 תאריך התאגדות: _______________________ גדות: _________________________סוג התא

 ______________________המשרד: __ כתובת _______מספר תאגיד: __________________

 _____________פקס: _______________ _________טלפון במשרד: _______________

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

___________________________________ 

 -פרטים אישיים של יחידי המציע: 1.2

מועצה, לרבות נסיונם העתיד ליתן את השירותים ל החשבמנהלי המציע, וכן פרטי  יבחלק זה ימולאו פרט
 ת חיים.ודות מקצועיות וקורוד. יש לצרף תערעי בתחום המבוקש, והוותק במקצוע ובמשהמקצו

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

 _______________________: ______טישם פר ___________________: _____משפחהשם 

 _______________________: _____וןמס׳ רישי __________________: ____________ת.ז.

 ____________: ____ציעחילת 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 ___________________: _____משפחהם ש

 _______________________: _____מס׳ רישיון __________________: ____________ת.ז.

 ____________: ____ציעחילת העבודה במת מועד _______: __________________ותק מקצועי

 _____: ____________________תפקידו במשרד ______________: __________נייד טלפון

 -לעיל 1.2.1בסעיף מנהלי המציע שאינם איש הקשר כאמור פרטי  3.1.2
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 _______________________: ______שם פרטי ___________________: _____משפחהשם 

 _______________________: _____מס׳ רישיון __________________: ____________ת.ז.

 ____________: ____ציעחילת העבודה במת מועד _______: __________________ותק מקצועי

 _____: ____________________תפקידו במשרד _________: _______________נייד טלפון

 -העתיד ליתן את השירותים למועצה החשבפרטי  4.1.2

 _______________________: ______שם פרטי ___________________: _____משפחהשם 

 _______________________: _____מס׳ רישיון ____________________________: __ת.ז.

 ____________: ____ציעחילת העבודה במת מועד _______: __________________ותק מקצועי

 _____________________: ____תפקידו במשרד _________: _______________נייד טלפון

 -העומד בתנאי הסףף במשרד נוס חשבפרטי  5.1.2

 _______________________: ______שם פרטי ___________________: _____משפחהשם 

 _______________________: _____מס׳ רישיון __________________: ____________ת.ז.

 ____________: ____ציעחילת העבודה במת מועד _______: __________________ותק מקצועי

 _____: ____________________תפקידו במשרד _________: _______________נייד ןטלפו

באם המשרד הינו תאגיד, פרטי מורשי החתימה מטעם המציע המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  3.1
 -:המציע

1.3.1 

 _______________________: ______ם פרטיש ___________________: _____משפחהשם 

 _______________________: _____מס׳ רישיון __________________________: ____ת.ז.

 ____________________________: ____טלפון _______: __________________כתובת

 ____________: _____________תפקידו במשרד _________: _______________מיילכתובת 

1.3.2 

 ___________________: _____משפחהשם 

 

 _______________________: ______שם פרטי

 _______________________: _____מס׳ רישיון __________________: ____________ת.ז.

 ____________________________: ____טלפון _______: __________________כתובת

 ____________________: _____תפקידו במשרד _________: _______________יילמכתובת 
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י המשרד ושל מנהל החשבונות המוצע /בעליל המשרד ואת קורות החיים של מנהלייש לצרף את פרופ***
 כרז למועצה.ותים נשוא המ( העתיד לספק את השירגיד)מקום בו המציע הינו תא

 

 -כרז, כדלקמן:מעומד בכל תנאי הסף של ה המציע .2

 בישראל. ם מושבומקור שכדין איד הרשום ציע הינו אזרח תושב ישראל, או תאגהמ 2.1

חה בהצל לפיה עבראו בעל תעודה ת רואי החשבון בישראל של לשכ כחשב שכרהמציע בעל הסמכה  2.2
 .שעות לימוד( 200ל המרכז לשלטון מקומי והאוטומציה )בהיקף של קורס ׳חשבי שכר בכירים׳ ש

מתוך  תייםשנמית של לפחות מקושות השירותים נשוא מכרז זה ברבעל ניסיון מוכח במתן מציע ה 2.3
 .תלושי שכר 350 -ף שלא יפחת מ(, בהיק2018-2020לוש השנים האחרונות )ש

או עובד, בנוסף למציע ף , בו שותזיק או שותף במשרד הנותן שירותי חשבות שכרהמציע מח 2.4
למסמכי  1-למסמך א 5כהגדרתו בסעיף  ׳מועמד התאגיד׳)ובמקרה שהמציע הינו תאגיד, בנוסף ל

 לעיל. 2.3 -ו 2.2העומד בתנאי הכשירות המפורטים בס״ק  חד נוסףאדם אמכרז(, לפחות ה

 . המציע עוסק מורשה, ובעל אישור ניהול ספרים 2.5

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

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה"

 נשלט על ידי המציע;חבר בני אדם ש ( 1)

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:אם המציע  (  2)

 בעל השליטה בו; )א(  

מור דומה במהותו להרכב  כאחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין,   )ב(  
דומים במהותם לתחומי פעילותו של  בר בני האדםמציע, ותחומי פעילותו של חשל ה

 המציע; 

 בודה;על תשלום שכר הע שאחראי מטעם המציע מי )ג(   

חבר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה  –ית ת(    אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהו3)
 ט במציע;  מהותית בידי מי ששול

ים של אמצעי שליטה בחבר בני תר בסוג מסוחזקה של שלושה רבעים או יוה –" תיתשליטה מהו"
 האדם;

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

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

 1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  עבירות  לפידין חלוט ביותר משתי -בפסקהורשענו לא  
 צעות במכרז.  האחרון להגשת הה "( עד המועדמינימוםחוק שכר " -)להלן 

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

, 1976 -, התשל״ואות גופים ציבורייםלחוק עסק 1ב2בתנאים הקבועים בסעיף המציע עומד  2.7
 -כדלקמן:

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

 -עובדים לפחות 100מעסיק  המציעאם     
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למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה לפנות  המציעשל  מצהיר על התחייבותוהריני  
לחוק שוויון  9לפי סעיף  המציעלשם בחינת יישום חובות  והשירותים החברתיים

   נחיות בקשר ליישומן; ם קבלת הלש -יות, ובמידת הצורךזכו

ם החברתיים, ה, הרווחה והשירותיפנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבוד המציע    
הנחיות  יעצהמכאמור, ואם קיבל  המציעתה איתו התקרות שלגביה התחייב ונעש

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

מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו, למנהל העביר העתק ל המציעמצהיר על התחייבות הריני 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30ך תים החברתיים בתובודה הרווחה והשירוהכללי של משרד הע

 מה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי העברתישיש עפלילית לא הורשע בעבירה  המציע 2.8
ם חלפה תקופת ההתיישנות לת אתן קבלות רישמיות וכו׳, זומס, אי מניכויים, אי דיווח לרשויות ה

הריני מצהיר כי  -תאגיד שהמציע; ככל 1981 -ת השבים, התשמ״אלפי חוק המרשם הפלילי ותקנו
 מור;אבעלי השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו כ

במסגרת ולרבות  יכים ו/או במסגרת הליכי פירוקאינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הל המציע 2.9
למועד ההכרזה  ען הסר ספק ברור לי, כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד. למצווים זמניים כאמור

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

 פורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.ובמ , והוא מוותר מראשלמציע

 מציע רכש את מסמכי המכרז.ה 2.10

 -בתחום חשבות שכרייעוץ שירותי  המציע להן העניקמקומיות הרשויות הלהלן רשימת  2.11

הרשות המקומית  
 המציעלה העניק 

  םשירותי

פירוט עיקרי 
שניתנו  ותים השיר
  בפועל

 

ההיקף 
של הכספי 

השירותים 
 שניתנו

ן נת מתש
 השירותים

שם הגורם הממליץ, 
תפקידו, מס׳ טל׳ 

 להתקשרות

 שם     .1

 

 ׳לט

 

 שם     . 2

 

 טל׳

 

 שם     . 3

 

 טל׳

 

 שם     . 4

 

 טל׳
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  כאמור, ולברר את ותיםשיר המציעלהן העניק המועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אחת מהרשויות 
 .המציעממהשירותים שקיבלה , ואת שביעות רצון הרשות ונשנית השירותיםהיקף ומהות 

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

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. .4

_________________ 
 חתימת המצהיר

 אישור
 

______, במשרדי שברחוב ________ הופיע/ה בפני עו״ד_זה כי ביום _________הנני מאשר ב
על ידי ת.ז. מס׳  /תה עצמו/ה/גב׳ ___________________ אשר זיהה________________, מר

___, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה _____________

 י.נפליה בצהרתו/ה זו וחתם/מה ע, אישר/ה את נכונות הלעונשים 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, 

לכל דבר בצירוף לחותמת התאגיד מחייבת את התאגיד וכי חתימתם ימה של התאגיד, ורשי החתלעיל, הינם מ
 ועניין. 

שירותים נשוא המכרז הינם גיד קיבל החלטה להגיש הצעתו במכרז זה כדין, וכי הריני לאשר כי התאעוד ה
 .בהתאם למסמכי ההתאגדות שלוסמכויות המציע  סגרתבמ

 
_______________________     _______________________ 

 , חתימה וחותמתעוה״ד, מ.ר.שם        תאריך
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

צה מקומית אבן יהודהמוע  

 _____6/____2021ס' מ פומבימכרז 
 חשבות שכר יעוץ למועצה בתחום למתן שירותי 

 

 2-הסמך מ

 נוסח המלצה

 
 ________רשות )חובה(: ____________פון בשם הרשות המקומית: __________________ מס' טל

קשר יצירת , טל׳ לף/המחלקה: ________________________________ שם מנהל האג

 __________;_____, מייל ליצירת קשר _____________________________________

 
 לכבוד מועצה מקומית אבן יהודה,

שירותי  ____________בשנים __________עניק לנו ___ ההננו מאשרים בזה, כי המציע/ה _______________
 ______________________________________________כדלקמן___חשבות שכר  בתחוםייעוץ 

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 [ים שניתנו על ידי המציעתהשירו]נא לפרט את 
 

שביעות רצון מינימלית,  -1 -מ -יטריוןי כל קרבטבלה לגב לדרג)נא  כאמורותים שירהנ״ל העניקו/מעניקים את ה

 (:שביעות רצון מירבית – 5 -ועד ל

 

  מידת שביעות הרצון הקריטריון

 

 הערות

   מר המקצועיידע בחו בקיאות ורמת

   תיעילו

   נדרשים מידה בלוחות זמניםע

   יסודיות

    זמינות

   אמינות

   תשירותיו

   םת, שיתוף הלקוח, עדכונישקיפו

   שביעות רצון כללית

 
_____________________  ____________________ 

 חתימה + חותמת        שם מנהל האגף/המחלקה

 

 להצעת המציעלצרף וה לכל רשות ממליצה, ם טופס ז**** יש לצל
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

ה מקומית אבן יהודהמועצ  

 _____6/____2021מס'  פומבימכרז 
 ות שכר חשביעוץ למועצה בתחום מתן שירותי ל

 

 ׳וסמך מ

 כתב התחייבות לשמירת סודיות

 
 לכבוד

 מועצה מקומית אבן יהודה,

 .נ.,.גא

 

ות יעוץ בתחום חשבלמתן שירותי  __6/_2021 מס' פומבירז ר עם מכבקשהתחייבות לשמירת סודיות הנדון: 

 ותיו/ _________ שנכרת בעקב2021ר לחוזה  מס' ובהקש ,שכר

 

___________ ת.ז./ח.פ. ______________ מצהיר/ים ומתחייב/ים בזה /נו החתום/מים מטה ____הנני

 קמן:ל"( כדועצההמכלפי המועצה המקומית אבן יהודה )להלן: "

בכל הקשור והכרוך  לפי הוראותיה ן וסוג שהוא אשר יימסר לידי/נו על ידי המועצה אומיכל מידע  .1

שמר על ידי/נו בסודיות מוחלטת ולא ז ו/או החוזה שבנדון, ימסגרת המכרבחוזה שנחתם עימי/נו ב

 יעשה בו כל שימוש אלא אך ורק לצורך ביצוע החוזה בעניין זה.

ראש , לכל גורם אחר, אלא בהסכמתה המוקדמת והמפורשת מנויועבר על ידי/ לעיל, לא המידע האמור .2

 המועצה.ובכתב של 

ור/ים עמי/נו מבלי שאלה שלי/נו או לגורם/ים הקשצתו לעובד המידע האמור לא יימסר כולו או מק .3

 יהיו מחויבים על פי התחייבות זו לשמירת סודיות זה ויחתמו עליה.

מסמך עיוני או אחר שנמסר לי/נו בכתב או בעל פה  ר,ע, תכנית, חומדלטת כל מילשמור בסודיות מוח .4

 .כזה לעיון בתקופה של שנתיים מיום שיימסר לי/נו חומרבכל דרך שהיא 

רשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות צילום, תדפיס, לא להעתיק ו/או לא לה .5

רות הנדרשים לשם מניעת היט בכל אמצעי זוקפדה ולנקאו כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בה

י/נו על ו מידע כאמור, ולהחזיר כל חומר שנמסר לידשל כל חומר א אובדנו או הגעתו לידי אחר

 ת מיד עם דרישתה.תקיו, לידי המועצה, וזאהע

לצד לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי/נו ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע זה  .6

 מטרה שהיא. לג' מכ

אהיה/נהיה אחראי/ם כלפי  די/נו, וכאמוריא תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובהבל .7

 שהיא. המועצה לכל מטרה

ישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה כתוצאה ות את המועצה מיד עם דרלפצ .8

סעדים להם היא זכאית ו או זכויות ו/א/תרופות ו מהפרת ההתחייבויות דלעיל וזאת מבלי לפגוע בכל

 על פי החוזה.
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 זו לא תחול על: עיל, התחייבותלמרות האמור ל .9

מנחת הכלל לאחר גילויו לי/נו ויו לי/נו או הפך לחלק ל לפני גילמידע שהיה חלק מנחלת הכל (1)

 .שלא עקב הפרת התחייבות זו

שירותים ה ו במהלך ביצוענשנמסר לי/מידע אשר אוכל/נוכל להוכיח שהיה ידוע לי/נו לפני  (2)

 וללא קשר לביצוע השירותים.

 י הוראות כל דין.ויו נדרש על פמידע אשר גיל (3)

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 _____________________ם: _______ש       

 ת.ז./ ח.פ.: ________________________       

 באמצעות: ________________________       

 _______________________חתימה: __       

 

 

ידו במתן השירותים למועצה בפועל )לאחר ו שיועסקו על **** על המציע הזוכה להחתים כל אחד ואחד מעובדי
 התחייבות זה ולהמציאו לידי המועצה. מועצה להעסקתם( על נוסחלת אישור הקב
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____6/____2021מס'  פומבימכרז 
 ר שכ חשבותעוץ למועצה בתחום ילמתן שירותי 

 

׳זסמך מ  

 םאלון למניעת חשש לניגוד ענייניש

 

למועמד מטעם המציע לספק את  , וכןהמציע***יש למלא שאלון נפרד לכל אחד ואחד מיחידי 
 ]ככל והמציע הינו תאגיד[ תים למועצההשירו

 
ים ברשויות יועצים חיצונישש לניגוד עניינים בהעסקת : "נוהל לבדיקה ולמניעת ח2/2011נים לפי נוהל משרד הפ

 מקומיות" 
 ונות התפקידים וכ –חלק א' 

 פרטים אישיים:  .1
 

  שם משפחה
 

  שם פרטי
 

 מס' זהות:
 

 לידה:  שנת

 כתובת:
 

 מיקוד: עיר/ישוב: רחוב:

 טלפון בבית :
 

 טלפון נייד: 

 

 

 קיםתפקידים ועיסו .2
 

)ארבע( שנים אחורה )לרבות  4ם לתקופה של ם ותפקידים ועיסוקים קודמיפירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיי
 ושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(. /ת, כניכשכיר/ה, כעצמא

 
 חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.בתאגיד מכל סוג ) יחס גם לתפקידיםנא להתי

 
 ם בהתנדבות(. כר או בהתנדבות )יש לציין גם תפקידינא להתייחס לתפקידים בש

 
הפעילות של  תחומי וכתובתושם המעסיק 

 המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 העסקה  תאריכי

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 ריים : תפקידים ציבו .3
 

 . לעיל 2שלא צוינו בשאלה יבורי וכהונות ציבוריות תפקידים בשירות הצפירוט 



42 
 

 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 
 רה. רבע( שנים אחו)א 4דים קודמים לתקופה של להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקינא 
 
 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד הגוף
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 בילים: חברות בדירקטוריונים או בגופים מק .4
 

ים, בין אם הם ים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרחברות בדירקטוריונפירוט 
 נם ציבוריים. ציבוריים ובין אם שאי

 
 רה. ים אחונ)ארבע( ש 4יות ולכהונות קודמות לתקופה של לכהונות נוכח נא להתייחס

 
 

שם 
 התאגיד/רשות/גוף

תאריך התחלת 
 הכהונה 
 סיומהותאריך 

 הסוג הכהונ
או  )דירקטור חיצוני

מטעם בעלי המניות. 
ככל שמדובר 

בדירקטור מהסוג 
 נא לפרט גם(-השני

פעילות מיוחדת 
ריון, כגון חברות בדירקטו
 ריםאו תפקידים אחבוועדות 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 הרשות המקומית:ת לפעילו קשר .5
 

, לפעילות הרשות ח המקבל שירותשלא כאזראו קשר,  עניין בו, זיקה האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל
דים בכלל זה זיקה או קשר לתאגית לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )והמקומית שבה את/ה מועמד/

או לגופים אחרים שהוא קשור  לעבוד, ם שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/תסטטוטוריי
 אליהם(? 

 
 ארבע( שנים אחורה. ) 4ים ולתקופה של ת ולקשרים נוכחינא להתייחס לזיקו

 
 ורט. נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפ

 
טור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד או מכהן כדירקמי שיש לו אחזקות בגוף ו/ לרבות כל –"בעל עניין" בגוף 
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

יירות גיד כמשמעו בחוק נכבעל עניין בתא צג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה, שלאאו מיי/בו ו
 (. 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968-ערך, התשכ"ח

 
 כן/לא 

 
 אם כן, פרט/י : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ ___________________________ 
 

 משפחה לגבי קרובי  5-2ט תפקידים כאמור בשאלות פירו

 גבי קרובי משפחתך. לעיל ל 2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 

 בלבד.  בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

ל )למשל, הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעי את שם הקרוב, סוג נא לפרט

וקו, תאריך התחלת גיד ותחום עיסטוריון, יש לפרט את שם התאאם בן/בת זוגך חבר/ה בדירק

 חדת בדירקטוריון(. ות מיולהכהונה, סוג הכהונה ופעי

 ך. שסמוך על שולחנ בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי –"קרוב" 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ ______ 
 

  פופים או לממונים בתפקיד:זיקות לכ .6
 

יו את/ה , או כפופים לך בתפקיד שאלת ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(האם את/ה ומי שאמורים להיו
קיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות האם מת /ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?מועמד

  ה או זיקות אחרות?קיים, קשרי משפחאחרות, כמו קשרים עס
 

 כן/לא 
 

 אם כן, פרט/י: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                                                 
 1968 -חוק ניירות ערך, תשכ״ח 1

 -ידעניין״, בתאג על״ב
בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או  הבעיות המונפק של התאגיד או מכוח ההצם או יותר מהון המנמי שמחזיק חמישה אחוזי (1¶

ללי, או תאגיד שאדם הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכיותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו 
ו, או רשאי למנות עשרים , או מכוח ההצבעה בתר מהון המניות המונפק שלואחוזים או יו שהכאמור מחזיק  עשרים וחמי

 –ם או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו יוזוחמישה אח
  בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות  (א)
 – . לעניין זה "נאמן"חזיק בניירות הערך האמוריםם את הנאמן כמג החזיק אדם בניירות ערך באמצעו  נאמן, יראו (ב)

 46ק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף יחזלמעט חברת רישומים ולמעט מי שמ
 לפקודת מס הכנסה; 102כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף  ()ו( או2)א()

 ת רישומים.ברחברה בת של תאגיד, למעט ח (2¶
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

________________________________________________________________________

_____________ _____________________________ 
 

 ב של ניגוד ענייניםאו של קרוביך, העלולים להעמידך במצ תפקידים ועניינים שלך .7
 

שעלולים להעמיד אותך במצב של  רוביך,ק, שלך או של שלא פורטו לעילידים ועניינים דוע לך על תפקהאם י
 עמד/ת? ד שאליו את/ה מוחשש לניגוד עניינים בתפקי

 
 בן/בת זוג, הורה, צאצא  ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 
 כן/לא 

 
 אם כן, פרט/י: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________ ___________________ 
 
 

ם ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב קרוביך האחרי סוקים, כהונות ועניינים שלתפקידים, עי .8
 ד ענייניםלניגו ששל חש

 
אליהם לא התבקשת קרוביך האחרים, ש ניינים אחרים שלעל תפקידים, עיסוקים, כהונות ועידוע לך האם 

ים(, שעלולים להעמיד ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקילהתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )
  ניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?במצב של חשש לאותך 

 
 . התייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונהנא ל

 
של קרובים לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים  1-8ליהם נשאלת בשאלות במיוחד לנושאים שענא להתייחס 

 ילות הרשות המקומית(. ר שיש להם לפעים או בגופים מקבילים, וקשאלה, חברויות בדירקטוריונ
 

 כן/לא 
 

 /י: טאם כן, פר

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________ _ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .9
 

הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, ום מילוי השאלון, יים מעודכנות לינא צרף/י בנפרד קורות ח
 ים. כולל תאריכ

 
 נכסים ואחזקות –חלק ב' 
 ת במניות אחזקו .10

 הם, שלך או של קרוביךים כלשיבמישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקות בתאגידים, פירוט אחזקת מני
 

בתאגידים  1968-רך, התשכ"חמעו בחוק ניירות עניין בתאגיד כמש)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל ע
 (.2הנסחרים בבורסה

                                                 
 ;לעיל 1ר׳ הערת שוליים מס׳  2
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 
 ל שולחנך. בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך ע –"קרוב" 

 
 כן/לא

 
 פרט/י:  אם כן,

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________ ___________ 
 
 

שם המחזיק )אם  שם התאגיד/הגוף
 (עהמציו נהמחזיק אי

תחום עיסוק  קותזהח %
 התאגיד/הגוף

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 םו שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינישאחזקתם, מכירתם אנכסים  .11
 

ימוש בהם , מכירתם או שאו בבעלות קרוביך, שאחזקתםהאם קיימים נכסים אחרים בבעלותך 
 ם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? ינים עיעשויים להעמידך במצב של ניגוד ענ

 
 מוך על שולחנך. רה, צאצא ומי שסבן/בת זוג, הו –"קרוב" 

 
 כן/לא 

 
 אם כן, פרט/י: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________ _________________________ 
 
 

 יחבות כספים בהיקף משמעות .12
 

לחובות או להתחייבויות כספים או ערב ך העסקיים, אם ישנם, חייב האם את/ה, קרוביך או ישהו משותפי
 כלשהם? 

 
 וג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.ן/בת זב –"קרוב" 

 
 כן/לא 

 
 רט/י: אם כן, פ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

________________________________________________________________________

_________________________________ _________ 
 
 

 להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים סים אחרים העלוליםנכ .13
 

נים ש לניגוד ענייים להעמיד אותך במצב של חש, שעשוישלא פורטו לעילנכסים אחרים, האם ידוע לך על 
 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

 
(, של גופים ושותפים עסקיים סים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרוביםחס לנכינא להתי

 ניין בהם. בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עשאתה 
 

 דרגה ראשונה. בני זוגם ולקרובים שאינם מנא להתייחס גם לאחים ול
 

ו ף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/אות בגוקלרבות מי שיש לו אחז –"בעל עניין" בגוף 
 י לו. ילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוניון או בגופים מקבמכהן בדירקטור

 
 כן/לא 

 
 אם כן, פרט/י: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ _________________________________ 
 
 

 הצהרה –חלק ג' 
 

 ה בזאת כי: מצהיר/ ____________ ת.ז. מספר _________________תום/ה מטה ___אני הח
נכונים  מקורבי, הם מלאים,עצמי, לקרובי ולכל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר ל .1

 . ואמיתיים

מידיעה אישית, , בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה .2
אינם ידועים  הפרטים ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו אמר במפורש כיאלא אם כן נ

 .מידיעה אישית לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי

י להיות במצב של י בשאלון זה לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום למעבר לפרטים שמסרת .3
 .עם התפקיד חשש לניגוד עניינים

וד עניינים ש לניגשבכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חלהימנע מלטפל אני מתחייב/ת  .4
 .המקומית בנושאמשפטי של הרשות במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ ה

שאלון או יתעוררו, במהלך הדברים י מתחייב כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי באנ .5
ץ עיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוושעשויות להעמ יל, סוגיות שלא נצפו מראש,הרג
 .הנחיותיו בכתב ואפעל לפי ץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטיביוע

 
 

________________________   __________________________ 
 חתימה + חותמת             ריךתא
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

צה מקומית אבן יהודהמוע  

 ______6/___1202מס'  פומבימכרז 
 ת שכר חשבויעוץ למועצה בתחום למתן שירותי 

 

׳חסמך מ  

 צהרת היעדר קירבה לעובד/חבר המועצהה

 

 בודכל

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

הצהרה זו בשם  י הח״מ ___________________ ת.ז. __________________, נותןאנ .1

הרה זו צהיר, כי הנני מוסמך לתת ה״(, והנני מצהמציע__ )להלן: ״__________________________

 בשם המציע.

ים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם אני מאשר כי הובאו לידיעת יחידי המציע הוראות הסעיפים הבהרי .2

 ת הוראות הסעיפים המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר:א

 -, הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אהמועצות המקומיותא לצו 103סעיף   2.1

מהאמורים חלק העולה על עשרה  פו, או תאגיד שיש לאחדתועצה, קרובו, סוכנו או שו״חבר מ 

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, ואחוזים בהונו או ברווחיו א

 ן או בת, אח או אחות״.בן זוג, הורה, ב -עם המועצה; לענין זה, ״קרוב״

, ת המקומיותשל נבחרי ציבור ברשויו לים למניעת ניגוד עניינים)א( של ההודעה בדבר כל12כלל  2.2

 -הקובע כדלקמן

 ה או לעסקה עם הרשות המקומית;ז״חבר המועצה לא יהיה צד לחו 

יטה בו )ראה ו קרובו בעלי שלחבר 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״אתלצו המועצות המקומיו 142סעיף  2.3

ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או  לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ״לא יהיה לעובד מועצה, 

או בשמה, פרט ק שנעשה עם המועצה, למענה בכל חוזה או עס שותפו, כל חלק או טובת הנאה

נין שיש לעובד מספקת לתושבים ופרט לע שירות מהשירותים שהמועצה לחוזה בדבר קבלת

לו חלק או המועצה. אין לראות עובד כאילו יש  בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי

)ב( לגבי חבר 103עיף אים המפורטים בסטובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנ

 ה״.המועצ

 -צהיר כיהנני מבקש להודיע ולה ,ההוראות הנ״ל, לפי בדיקתיבשים לב לנוסח העדכני של  .3

 ;נו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהינאי המציעאני הח״מ ו/או כל אחד מבין יחידי  3.1

: בן זוג, המציעיחידי , אין לי ו/או לבין חברי המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת 3.2

 ף.תלא מי שאני לו סוכן או שו, בן או בת, אח או אחות, ואף הורה

אחוזים בהונו או  הקרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשר אין חבר מועצה, 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 אין ל 3.3

י כי ללעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אמת. ידוע  היר, כי הפרטים שמסרתיצהריני מ .4

 , אם וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה.המציעהצעת המועצה תהיה רשאית לפסול את 
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

לצו המועצות  142 -א ו103רט מהוראות סעיפים ע מהוראות כל דין בכלל ובפר לעיל כדי לגרואין באמו .5

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר  2/3עצה ברוב של , לפיהן המו1950 -שי״אתהמקומיות, 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. א׳ לצו, ובלבד103תקשרות לפי סעיף ה

 ולראיה באתי על החתום:

 

___________________ ________________________ _____________________ 

 ת+ חותמ חתימה שם מלא אריךת

 

 אישור

בפני  ביום __________ הופיע/הבזאת כי  /תמאשר ,________ עו"דאני הח"מ ___
הצהיר /ת ת.ז. _________________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה ל______________________ נושא

 תתעשה כן, אישר/ה את נכונושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונאת האמת, 
 מה עליה בפניי. הצהרתו/ה דלעיל וחתם/

___________________ ____________________ _____________________ 

 חתימה שם עו"ד וכתובת תאריך
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

צה מקומית אבן יהודהמוע  

 ______6/___2021מס'  פומבימכרז 
 חשבות שכר יעוץ למועצה בתחום למתן שירותי 

 

 ׳טמסמך 

 ההסכם בות הבנקאית להבטחת קיוםנוסח הער

 

 

 תאריך: ____________         בודלכ

 ועצה מקומית אבן יהודהמ

____________ 

 א.נ.,

 

 ..............................רבות מס' ......כתב עהנדון: 

 

ערבים ננו ( ה"המבקש" –)להלן  __________ת.ז./ח.פ. ________ על פי בקשת________________ .1

ארבעים  ים:)במיל 45,000 – ל ל סכום עד לסך השווהם כלשלם לכבאופן בלתי חוזר בזאת כלפיכם 

 כפי שמתפרסם על חירים לצרכן,המדה בגין עליית מדד מ( ש"ח בלבד, בתוספת הפרשי הצאלף הוחמיש

 -פרסם ב תיש ,__________לחודש  "( בין המדדהמדד" -)להלן  ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 לחוזהבקשר , שתידרשו מאת המבקש במועד חילוט הערבות בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע 15

 .בתחום חשבות שכרלמתן שירותי יעוץ למועצה _______ _ מס'

 

מעת הגיע אלינו דרישתכם  לא יאוחר מיום עסקים אחדמיידית וישולם לכם על ידינו סכום הערבות  .2

וזאת ללא  ית אבן יהודה,י המועצה המקומחתומה ע"ות באמצעות הפקסימיליה, לרבבכתב,  הראשונה

ומבלי , או את זכאותכםו/או לנמק את דרישתכם ו/ה להוכיח כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חוב

 מאת המבקש. לדרוש תחילה את סכום הערבות שתהיו חייבים

 

המועצה ע"פ הפרטים של העברה בנקאית לחשבון נו על דרך לעיל, יעשה על יד 2התשלום, כאמור בסעיף  .3

ודתכם ע"פ שיקול דעתכם סרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקשיימ

 הבלעדי.

 

מסר לנו לא יאוחר יעל פיה צריכה להוכל דרישה  )כולל(, ________ו זה יהיה עד ליום___תוקף ערבותנ .4

 נו., אלא אם הוארכה על ידיערבותנו זו בטלה ומבוטלתד זה תהיה מהמועד הנ"ל. לאחר מוע

 

 שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה  .5

 

 בכבוד רב,     

 

 _______________בנק_     

 ________סניף________     
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

צה מקומית אבן יהודהמוע  

 ______6/___2021מס'  פומבימכרז 
 חשבות שכר ם יעוץ למועצה בתחולמתן שירותי 

 י׳מסמך 
 

 מציעים(ה ראיון עםה עורך/כיוי על ידי דף ניקוד למציעים )למיל

 

 _________________________________________פרטי המציע: ______

 

 ניקוד ע״פ הוועדה מס׳ נקודות מקסימלי רמטרפ 

 רשמות כלליתתה 1

 

5  

דרישות התרשמות מיכולת המציע לעמוד ב 2

 מת המציע למתן השירותיםוהתא המועצה

 

5  

עם האתגרים הייחודיים יכולת להתמודד  3

 ציעלמועצה, והפתרונות המוצעים על ידי המ

3  

שית/חברתית התרשמות מהיכולת הבינאי 4

 ומיכולת הביטוי של המציע

2  

 סיון המציעניממקצועי והתרשמות מהידע ה 5

 

5  

  20 סה״כ 

 
 הערות כלליות : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 ________וחתימה: ______________ ממלא הטופסשם   יך: _______________תאר

 


