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 עומר מקומיתמועצה 

 02/2021מכרז פומבי מס' 

 

 הצעות להציע הזמנה

 

 עבור חשבונות הנהלת שירותי למתן הצעות בקבלת מעוניינת"( המועצה: "להלן) עומר מקומיתה המועצה

, לעובדים בקרות, לביקורת חומרים הכנת, הסברים, ביאורים, דוחות הכנת היתר בין הכוללים ,המועצה

 השירותים במפרט כמפורט הכל ,למועצה, חשבונאיים וליווי ייעוץ פיקוח שירותי וכן, בישיבות השתתפות

 "(.השירותים: "להלן) להסכם' א נספחכ מצורףה

 

 השירותים אור ית .1

 . נספח א' להסכםבכאמור בליווי מקצועי של רואה חשבון,  ,למועצה שירותי הנהלת חשבונות

(. לצורך מתן השירותים, המציע outsourcingהשירותים יינתנו על בסיס קבלני במסגרת מיקור חוץ )

 .ובנספח א'בתנאי הסף כמפורט המקצועי הדרוש, הזוכה יעמיד את כח האדם 

 השירותים יינתנו ע"י המציע הזוכה בתיאום ובכפוף לגזבר המועצה.

 על הסכם ההתקשרות.החתימה אחר לבמועד שייקבע ע"י המועצה ו – תחילת השירותים

 

 תקופת ההסכם .2

חתימת הצדדים על מהמועד שיקבע לאחר החל  חודשים 12למשך הינה ההסכם מתן השירות על פי  תקופת
 ההסכם. 

 12( תקופות נוספות בנות 4) ארבעבמתן השירות בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת  למועצה

 "(.תקופות האופציהשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה )להלן: "חודשים כל אחת מהן, על פי 

 
 המכרז  חוברתתכולת  .3

 חוברת המכרז כוללת:

 זה(.הזמנה להציע הצעות )מסמך  .3.1

 תנאי מכרז. .3.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .3.3

 נוסח ערבות להבטחת הצעה וביצוע ההסכם. .3.4

 .המציעניסיון  פירוט .3.3

 פירוט המועמדים המוצעים מטעם המציע. .3.3

 אישור רו"ח. .3.3

 נוסח הסכם ונספחיו. .3.3
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 נספח א' להסכם. -מפרט השירותים  .3.3.1

 נספח ב' להסכם. -הצעת המחיר  .3.3.2

 ' להסכם.גנספח  -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .3.3.3

 ' להסכם.דנספח  -התחייבות לשמירת סודיות  .3.3.4

 .' להסכםהנספח  -פליליות תצהיר בדבר העדר הרשעות  .3.3.3

 .' להסכםונספח  -כתב שיפוי יחסי עובד מעביד  .3.3.3

 ' להסכם.זנספח  - נספח ביטוח .3.3.3

 

 המועצה.   באתר האינטרנט של לעיון והורדהנמצאים מסמכי המכרז  .4

 "(, תמורת סך שלמשרדי המועצה)להלן: "עומר במסמכי המרכז יועמדו לרכישה במשרדי המועצה  .3

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 1,000

, 12:00ועד השעה  10/06/2021עד ליום כתב על ה את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן לרכזיש  .3

ולוודא קבלת המסמכים  mazal@omer.muni.il:לדוא"ל מזל הלוי גב'הליידי  בלבד,  Wordבקובץ

 . 03-3291133  בטלפון שמספרו:

מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים )ככל ויהיו(, לא ישלחו  .3

באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס . משכך, יועלו לאתר המועצהכי אם  למציעים

  את מסמכי ההבהרה החתומים יש לכלול בהצעה. . , טרם הגשת הצעתםלהבהרות ככל ויהיו

נס לתיבת המכרזים וכתש הסגור פהאת ההצעות יש להגיש באופן ידני, כמפורט בתנאי המכרז, במעט .3

  .12:00א יאוחר מהשעה ול 30/06/2021 עד ליוםוזאת  המועצההנמצאת במשרדי 

לא  הנ"ל מועד ההצעות אשר תוגשנה לאחר . מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם בכל

 תתקבלנה.

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  130 למשך בתוקפה תעמוד ההצעה  .9

מלאים וחתומים על ידי  כשהם, המסמכיעל כל  ההצעהולהחזיר את  מסמכי המכרזלעיין היטב בכל יש  .10

 ., כולל עמודי המפרט אשר צורפו להסכםבכל עמוד ועמודמטעם המציע המוסמכים לחתום 

, ובכלל זה כל ההוצאות בול ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות כ .11

על חשבונו ושא בהוצאות יהמציע אשר יעל  חלות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

 .בלבד. מובהר, כי בהצעתו כפי שמוגשת, התחשב המציע בכל ההוצאות הנ"ל

כמו כן, המועצה שומרת לעצמה  . הזולה ביותר או הצעה כלשהיאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה  .12

 השירותים לפצל את ביצועהשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי והקטין את היקף את הזכות להגדיל או ל

בין מציעים  השירותיםאו לפצל את  םאו רק חלק מהם כול םהשירותילשלבים, להזמין מהזוכה את 

עדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים מראש מלהעלות הבל יקול דעתהשונים, הכל על פי ש

ם מחיריהצעה, אך במקרה כאמור ייחתם חוזה עם סכום שונה מן הה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

 ישתנו. המוצעים לא 
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לפסול ו/או לדחות את הצעתו לבטל המכרז, הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המועצה שומרת לעצמה את  .13

גביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות לשל מציע, 

על ידי המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת חוזה 

 וכיו"ב.

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר  .14

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 כללי .13

 -נספח ב' להסכם - בהצעת המחיר  - על ידו המוצעהכולל במחיר החודשי בהצעתו המציע ינקוב  .13.1

  .התחייבויותיו מכח המכרזמתן כלל השירותים בהתאם למפרט השירותים ויתר בגין 

 תפחת ולא, לחודש מע"מ בתוספת₪  80,000 סך של על תעלהלא  על המציע להציע הצעתו כך שזו

תחילת ב לשנה אחת לצרכן המחירים למדד תוצמד התמורה לחודש. מע"מ בתוספת₪  68,500  -מ

 .2021 מרץ מדד יהיה הבסיס מדד כאשר ינואר חודש

 כמו כן, המציע נדרש לפרט את מחירי התמורה הכוללת, כנדרש בנספח ב'. 

אך ורק על בסיס  תתבצעובהר ויודגש, כי בחינת הצעות המחיר )הניקוד בגין רכיב הצעת המחיר( י

 השפעה לעניין רכיב זה והניקוד בגינו. יההתמורה החודשית הכוללת ולפירוט המחירים לא יה

כל  עלויחול (, יהיה אחיד "מחיר התמורהלהלן: "המחיר המוצע ע"י המציע כמפורט בנספח ב' ) .13.2

כולל את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, , ויכלול )נספח א'(המופיע במפרט השירותים 

 הסעות, י המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד,על פי תנא במתן השירותיםמכל מין וסוג שהוא הכרוכות 

 כלי רכב, חומרים, הובלת הטובין, פריקתם ביעד, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים וכיו"ב,

. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר המועצה ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י

הפרשי הצמדה למדד מרחק/אזור,  , רווח ספק ראשי, תוספתהתמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות

בכפוף לאמור בחוזה בנוגע לתשלום הפרשי הצמדה בתקופת האופציה בלבד, ככל שזו )כלשהו 

  .(תתקיים

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו  .13.3

  ההצעה. ככלולים במחיר

השירותים, בהצעת המחיר, בתנאי ההסכם או כל הסתייגות כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט  .13.4

לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום 

 לפסילת ההצעה.

 במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי ההצעה, אזי: .13.3

אחרים של הצעת ייחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות השירות הנדון במחירי סעיפים  .13.3.1

 המחיר והמציע יהיה חייב לבצע שירות זה ללא תשלום;  או,

 עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה. .13.3.2

 ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה.
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המציע מסכים, כי במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף בהצעתו, המופיע בפרקים שונים  .13.3

ו/או מקומות שונים, ו/או מחיר יחידה שונה מהסך הכולל, ו/או ישנה סתירה בין הצעתו בסכום 

להצעתו במלל, אזי תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר הנמוך 

 ביותר לאותו סעיף.

 

  ביטוח .13

במכרז( ימציא  המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב, כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה .13.1

 למועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטוח הנדרשים במכרז זה.

מובהר בזאת, כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  .13.2

יסוי אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכ

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .13.3

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים  .13.3.1

את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות 

 בהצעתו. המעצה לא נלקחו בחשבון

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הנקוב  .13.3.2

במכרז ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות 

שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך 

תה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע חוקית העומדת לרשו

 בהתחייבות זו כלפיו.

מודגש בזאת, כי אישור המועצה לתחילת מתן השירותים מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים  .13

  חוק מהרשויות המוסמכות, במידה ויידרשו. מכרז זה ו/או על פי הנדרשים על פי

 

 
 בכבוד רב,                                             

                                            בדשפיני                                  

   עומר מקומיתראש המועצה ה                                
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 עומר מקומיתמועצה 

 02/2021 'מכרז פומבי מס

 

 המכרז תנאי

 כללי .1

 "(:מסמכי המכרז)להלן: " כולליםמסמכי המכרז 

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1.1

 תנאי מכרז. .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 .וביצוע ההסכם נוסח ערבות להבטחת הצעה .1.4

 פירוט ניסיון המציע. .1.3

 פירוט המועמדים המוצעים מטעם המציע. .1.3

 אישור רו"ח. .1.3

 נוסח הסכם ונספחיו. .1.3

 להסכם.נספח א'  -מפרט השירותים  .1.3.1

 נספח ב' להסכם. -הצעת המחיר  .1.3.2

 נספח ג' להסכם. -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.3.3

 נספח ד' להסכם. -התחייבות לשמירת סודיות  .1.3.4

 .נספח ה' להסכם -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות  .1.3.3

 .נספח ו' להסכם -כתב שיפוי יחסי עובד מעביד  .1.3.3

 נספח ז' להסכם. - נספח ביטוח .1.3.3

ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות  2ל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים לפחות כ .1.9
 ואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז.

 
כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו  ,למען הסר ספק מובהר

 כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 
 סף להשתתפות במכרז  תנאי .2

האישורים והמסמכים הדרושים  , על פי הבאים הסף תנאיב רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים

 :להצעתם, שצורפו להוכחת עמידתם בתנאים אלה

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא  -)חברה  או שותפות רשומה(  כדין בישראלתאגיד רשום או יחיד  .2.1

 , יחידיםחברות)כדוגמת תאגיד רשום כעוסק מורשה או  רשום כחוק ושאינ מי להגיש הצעה רשאי

 .שלא נרשמו כחוק( במיזם משותף  ,או שותפויות
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תעודת גם  , יצורפוככל ומדובר בתאגידו תעודת עוסק מורשהלצרף  יועלככל שהמציע הינו יחיד, 

 .אישור מורשי חתימה -ו התאגדות

 

 מסמכי המכרז. ששילם את עלות מציע  .2.2

 קבלה על שמו(.לצרף המציע על )

 

שקלים  וחמישה אלף עשרים)ובמילים: ₪  23,000אוטונומית בגובה  ערבות בנקאית צרףש מציע .2.3

צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר "(, וביצוע ההסכם הצעהערבות להבטחת חדשים( )להלן: "

עד ליום  אשר תעמוד בתוקפה, 13.04.2021, שפורסם ביום 2021 מרץמדד חודש המדד הבסיסי יהיה 

ובהתאם  ", באופן, בתנאים האמורים בתנאי המכרזהמקומית עומרלפקודת "המועצה , 01/10/2021

 למסמכי המכרז. " המצורףוביצוע ההסכם הצעה"נוסח ערבות להבטחת של  המדויקנוסחו ל

 

 שלהלן : ממלא את כל התנאים מציעה .2.4

 שלוש שכל אחד מהם בעל וותק של לפחות  רואי חשבון( 3) שלושהלפחות במשרדו מעסיק  .2.4.1

 .מנהלי חשבונות( 3לפחות שישה ) -ושנים  (3)

לפחות, במתן השירותים נשוא המכרז, הכוללים שנים(  2בעל ניסיון מוכח של שנתיים ) .2.4.2

שירותי הנהלת חשבונות, לרבות הכנת דוחות, ביאורים, הסברים, הכנת חומרים 

לביקורות, בקרות לעובדים, השתתפות בישיבות וכיוצ"ב כמפורט במסמך הגדרת 

 .השירותים

 

 קורות חייםוכן,  כרז, בנוסח המצורף למסמכי המאישור רו"חצרף המציע תנאי זה ימילוי )להוכחת 

 בצירוף טופס ניסיון המציעאת של שלושת רואי החשבון המועסקים אצל המציע וכן, 

 (.המצוין בטופס הניסיון האישורים/האסמכתאות מאת כל לקוח

 

כל התנאים  למלא אחר, השירותים בפועל למועצהשיספק את מטעם המציע, על רואה החשבון  .2.3

 שלהלן :

 .מועצת רואי החשבוןבעל רישיון בתוקף מאת  .2.3.1

נשוא המכרז שירותים ה במתן )עשר( שנים לפחות, 10של  ניסיון מוכחוותק )במקצוע( ובעל  .2.3.2

 .מקומיות לרשויות

לפחות, שהינם רשויות מקומיות ו/או  לקוחות 3 -לבמתן השירותים נשוא המכרז  ניסיון בעל .2.3.3

אחד לפחות ואשר לפחות, לכל לקוח,  חודשים 24תקופה רצופה של במשך  תאגידי מים וביוב

  .( הינו רשות מקומית3 -מהם )מתוך ה

 

 :תנאי סף זהלעניין דגשים והבהרות 

 זה. תנאי מילויכניסיון לצורך  רואה החשבון אצל מעסיקים אחרים יכול להחשבניסיון  -

 .ע"י המציע רואה החשבון, יועסק ישירות  -
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ביחס לרו"ח המוצע מטעמו למתן השירותים  הנדרשים)להוכחת תנאי זה ימלא המציע את הפרטים 

מאת כל לקוח  ים/אסמכתאותאישורקורות חיים ווכן יצרף  המוצערו"ח בטופס ניסיון הלמועצה, 

  (.המצוין בטופס הניסיון

 ם הבאיםבתנאי עומדים, שלהלן תפקידיםל ם המציעמטעהמוצעים  הנוספיםמועמדים ה .2.3

 : לכל תפקיד( בהתאמה)

תואר להיות בעל המועמד לתפקיד  על - ראשי )ראש צוות( חשבונותת /מנהל .2.3.1

, לפחות שנים (3חמש ) שלניסיון מוכח  בעל וכן בכלכלה/חשבונאות/רו"ח המוכר ע"י המל"ג

וניהול צוות מנהלי חשבונות ברשויות  מקומיות לרשויות הנהלת חשבונות שירותי במתן

 מקומיות באותן תקופות ניסיון.

 לפחות.  2בעלי תעודת הנהלת חשבונות סוג  – חשבונות מנהלי 2 .2.3.2

שנים  3מתוכם  במקצוע שנים 3 של וניסיון וותק עםשכר,  חשב תעודתבעל  – שכר חשב .2.3.3

 ובכלל זה חשבות שכר ביחס לעובדי הוראה. ,ברשויות מקומיות

 

 : החלים על כל מועמד/תפקיד נדרש תנאי זהלעניין דגשים והבהרות 

 .ע"י המציעישירות  להיות מועסק, זההאדם הנדרש בתנאי  כחעל  -

 מילוי תנאי זה.ייחשב כניסיון לצורך אצל מעסיקים אחרים  יםניסיון המועמד -

. השירותים למועצה בפועל  ייתןש המוצעבמועמד להתקיים  ךתנאי ביחס לכל תפקיד צריה -

השירותים בפועל שיינתן  ,מועמד מטעמוכל  מו שלמשכך, על המציע לציין במסגרת הצעתו את ש

בצורה ברורה ובהתאם להגדרות התפקידים כפי שהוגדרו תוך שיוכו לתפקיד הנדרש, למועצה 

 בתנאי זה.

 

 הנדרשים הפרטים את המציע ימלא, ם הנדרשיםתפקידיה כלל על זה בתנאי עמידתו להוכחת)

צרף קורות חיים לו בתנאי לנדרש בהתאמה אחד מהם לכל וביחס המועמדים מטעמו ניסיון בטפסי

 . (, בהתאמה לנדרש ביחס לכל מועמדבגין כל מועמדוהמלצות  תעודות

 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק  .2.3

. אם הורשע ביותר משתי 1933 –שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה  -עבירות לפי החוקים האמורים 

יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כאמור 

 . כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות

 .)להוכחת תנאי זה על המציע לצרף תצהירים מתאימים בנוסח המצורף(

 

 ו/או לצורך ר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירותרישיון ו/או הית כלמחזיק במציע ה .2.3

 .תנאי החוזה מילוי התחייבויות נותן השירות על פי

 

 מסמכים שצירופם נדרש .3

 :נדרשהבמדויק ועל פי הנוסח המסמכים הבאים,  כלעל המציע לצרף להצעתו את 
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כל בדיו שמולאו בהם  , על גבי הטפסים המקוריים ולאחרעילל שפורטו, כפי כל מסמכי המכרז .3.1

שפורסמו  ובכלל זה מסמכי הבהרותת המוסמכים לחתום בחתימשנחתמו ו ,הפרטים הנדרשים

 .במהלך הליכי המכרז

, כנדרש לעיל בתנאי הסף, ובהתאם וביצוע ההסכם , להבטחת הצעהערבות בנקאית אוטונומית .3.2

 ".וביצוע ההסכם נוסח ערבות להבטחת ההצעה" -למסמכי המכרז כהמדויק המצורף לנוסח 

 .על רכישת מסמכי המכרז קבלה .3.3

 בדבר כמות רואי החשבון ומנהלי החשבונות כנדרש בתנאי הסף לעיל ולהוכחתו. אישור רו"ח .3.4

 , מלא וחתום ואישורים/המלצות.המציעטופס ניסיון  .3.3

כנדרש להוכחת תנאי הסף בדבר הניסיון, ואישורי לקוחות,  וחתוםמלא  רואה החשבוןניסיון טופס  .3.3

 לעיל. 

 תנאי הסף לעיל.כנדרש  קורות חיים, תעודות/הסמכות והמלצות, של כל מועמד מטעם המציע .3.3

 ציע.מקורות חיים של רואי החשבון המועסקים אצל ה .3.3

 .ניכוי מס במקור שיעור על  בתוקףאישור  .3.9

 ,)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( פי חוק עסקאות גופים ציבוריים-על תקףאישור  .3.10

 .1933-התשל"ו

 .תעודת עוסק מורשה .3.11

 לצרף: תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .3.12

 .או השותפויות או האגודות השיתופיות רשם החברותמאת  עותק מתעודת ההתאגדות .א

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים, מאושר ע"י התאגידמורשי החתימה של עדכני של פירוט  .ב

 "ח שלה.האו רו תאגיד"ד של ההעו

 מאוגד בצורה אחרת, עליו לצרף את המסמכים הרלוונטיים. ע*ככל והמצי

 תוך התייחסות לכל סעיפי התצהיר. ,מלא וחתום, תצהיר העדר הרשעות .3.13

תוך התייחסות לכל סעיפי  מלא וחתום, ,העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצהתצהיר  .3.14

 התצהיר.

 מלא וחתום. החוזה על נספחיו נוסח .3.13

 .הצעת המחיר המסומן כנספח ב' להסכם על גבי טופס מחירת הצע .3.13

תנאי במדויק ועל פי הנוסח שנדרש, מהווה  למען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או הגשת מסמך שיש בו סטייה  מוקדם יסודי

 .לפסילת ההצעה להביאעלולים מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 
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 שאלות הבהרה  .4

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם,  .4.1

 לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם.  

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .4.2

או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על שגיאות ו/

 ל:דוא", במזל הלוי גב'ל ל בלבד, את שאלותיו WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט 

mazal@omer.muni.il 12:00ועד השעה  10/03/2021 מיום את עד לא יאוחרוז. 

שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת .4.3

או בדוא"ל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור  03-3291133: , בטלפוןאלקטרוני

 קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. 

מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים )ככל ויהיו(, לא  .4.4

. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר יועלו לאתר המועצהכי אם  למציעיםישלחו 

את מסמכי ההבהרה החתומים יש לכלול . , טרם הגשת הצעתםהמועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו

  בהצעה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר  .4.3

תייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר הסעיף ותוכן הסעיף אליו מ

 האלקטרוני למתן התשובות. 

המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא  .4.3

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  .4.3

ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון  המציעיםתוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות 

 להגשת ההצעות למכרז. 

 אופן הגשת הצעות .3

כל הפרטים הנדרשים ללא יוצא  בדיום כאשר מולאו בה, בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש  .3.1

 מהכלל.

מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או כתיבת ההצעה או חלק  .3.2

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעה -ממנה בעיפרון 

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין על בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן  שינויכל  .3.3

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעהאמור במסמכי המכרז, אחר שלא כ

 ידועל  יםהמוצע המחיריםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לרשום בהצעת המחיר את  .3.4

 .בטופס הצעת המחיר בהתאם לאמור

נו המדויק של עניין כותמצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז או ספק בקשר ל .3.3

 עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה. כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב, 
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לכל המשתתפים  התיקון , תודיע על יש לבצע תיקונים בעקבות הפניהבמידה והמועצה תמצא כי 

 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. במכרז

 ך שינוי, מכל מין וסוגועררשאי ללא המציע מכרז. או לשנות את מסמכי הו/לתקן  ו/או אסור למחוק .3.3

  .שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו(

לא יחייבו את  הו/או מי מטעמ מועצהבכל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע״פ ע״י גורם  .3.3

מסמכי )להלן: " בכתב רק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו. להם תאחראי האינ והיא המועצה

מסמכי  . בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות וביןהמועצהיחייבו את  "(הבהרות

מסמכי ההבהרות ובין  המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין

 עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

על המציע לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום שנרשם  .3.3

 .ללא יוצא מן הכלל וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרזבו "חתימת המציע" או "חתימת הספק" 

 .עלולה לגרום לפסילת ההצעה, כנדרשהעדר חתימה 

עה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות האמור כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצ .3.9

לעיל, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם להצעה ולרבות עלות 

הגשת ערבות בנקאית וכל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען 

יבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל ס ,הסר ספק מובהר בזה

לבצע את העבודות או כל חלק מהן, לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או הוצאות כלשהן בגין 

 רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.

בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה  ווגש)למעט ההצעה הכספית( יההצעה כל מסמכי  .3.10

 :. ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה נפרדת, כמפורט להלןיסק און קי(דיגיטלית )דיסק / ד

, את הצעת שמו וכתובתו בלבדעל המציע להגיש בתוך המעטפה הריקה, עליה ירשום הוא את 

 רשוםהמעטפה עליה  לתוךהמחיר מטעמו. מעטפה זו, יחד עם כל מסמכי המכרז תוכנס 

תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו, או  וזו "02/2021"מכרז פומבי מס' 

 בנוכחותם.

עד למועד האחרון  -משרדי המועצה בעל ידי המציע או ע"י שליח מטעמו  ידניתההצעה תוגש  .3.11

  .להגשת ההצעות

בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז מעטפות.  2-לפצל ל ניתןבמקרה וכמות המסמכים רבה  .3.12

 לאים וחתומים ע"י המציע.במלואם כאשר הם מ

המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון  .3.13

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב  43להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על 

פני המועד ימי עבודה ל 3במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל מי שרכש את מסמכי המכרז, לפחות 

 .וכן פרסמה זאת באתר האינטרנט שלה האחרון, המקורי, להגשת ההצעות

 

 הוראות כלליות .6
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 , "( מחויב להמציא למועצההזוכההמציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז )להלן: " .3.1

כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז לרבות תנאי , את יום מיום ההודעה על זכייתו 14תוך 

 .אישור על עריכת פוליסות ביטוח כנדרש בחוזהכולל  חוזה,

המציא את כל המסמכים הנדרשים לחתימת חזר בו הזוכה מהצעתו, במלואה או בחלקה, ו/או לא  .3.2

החוזה, ו/או לא חתם על החוזה ו/או לא מילא אחת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי תנאי 

הזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או ו את הערבות הבנקאיתחלט ל תוכל המועצה -המכרז 

 תביעה בעניין זה.

סכום מלוא הערבות שימומש כאמור, יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו  .3.3

המציע מצהיר ומסכים כי סכום  ם.ו/או למי מטעמה מבלי שאלו יצטרכו להוכיח את נזקיה למועצה

 כאמור לעיל וו/או למי מטעמה בגין הפרת התחייבות הלמועצזה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע 

 .למועצה וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות

 -אך לא חייבת- , רשאית המועצהבמכרזסיבות המפורטות לעיל, הרי בהתקיים הנעל אף האמור  .3.4

לראות את ההסכם שהוגש חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כהסכם תקף מיד לאחר שהוסיפה בו 

את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי ההסכם ועל פי כל דין לשם אכיפתו של 

 ההסכם או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

לבטל את המכרז או  שאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי,המועצה ר .3.3

מהמועד שנקבע חודשים  12למשך תקופה שלא תעלה על לפיו  רותיםימתן השלדחות את תחילת 

 .רותיםימתן השלתחילת  בחוזה

 .פי המכרז לצד ג' כלשהו-הזוכה במכרז לא יהא רשאי להסב את זכויותיו או חובותיו על .3.3

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות.יום  130 הינו ההצעה תוקף  .3.3

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת  .3.3

בין מספר  םו/או לפצל את השירותי םלעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותי

העבודות בין או לפצל את  ןאו רק חלק מהן ולכ העבודותלשלבים, להזמין מהזוכה את ספקים/

עדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים הבל יקול דעתההכל על פי שמציעים שונים, 

עם סכום שונה מן  הסכםבמקרה כאמור ייחתם  מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

 ישתנו.ם המוצעים לא מחיריהאך  בהתאם לזכייה, ההצעה,

 

 זוכה לבחירת המידה ואמות ההצעות בחינת אופן .7

 איכות. 30%מחיר,  30%תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  ההצעות .3.1

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: .3.2

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;  שלב א': .3.2.1

 יבוצע על ידי וועדה מקצועית  -חישוב ציוני האיכות שלב ב': .3.2.2
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שתקבע המועצה שתבחן את המסמכים והאסמכתאות שיצרף המציע 

  להצעתו ובהתאם לראיון שיערך עם המציע.

 חישוב ציוני המחיר; שלב ג': .3.2.3

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  שלב ד': .3.2.4

האם ההצעות בשלב זה תתבצע בחינה  – המכרז בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של  שלב א': .3.3

תנאי הסף תיפסל, ולא תמלא אחר עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא 

תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת 

ה הבלעדי של המועצה. יובהר, כי ההצעה או בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעת

 המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

 ; 30% חישוב ציוני האיכות שלב ב': .3.4

 מהציון הכולל, והוא יתקבל כסכום הנקודות שתקבל ההצעה 30%ציון האיכות מהווה  .3.4.1

 .בהתאם לקריטריונים המפורטים מטה

 ההמלצות והאסמכתאותכים, בנספחים, מסמהמציע בשימלא  הנתוניםהציון יינתן על פי  .3.4.2

 ולעובדיםשיצורפו להצעה וכן על פי ראיונות שייערכו על ידי הצוות המקצועי למציע 

מטעמו. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף או לוודא נתונים בכל נושא  יםהמוצע

ות באמצעות פניה הקשור לניסיון המציע בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה, לרב

 ללקוחותיו ובקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעה. 

המועצה תודיע למציעים על מועדי הראיונות, אשר ייערכו לאחר מועד פתיחת ההצעות,  .3.4.3

 זמן סביר מראש. 

 :הצעת המציע תיבחן ותנוקד בהתאם לקריטריונים שלהלן .3.4.4

 

אסמכתאות לצירוף לצורך  קריטריון איכות  
 הבדיקה

ניקוד  פירוט
 מירבי

הניקוד 
 למציע

1 
 

רואה החשבון  שנות ניסיון

במתן  המציעמטעם 

השירותים נשוא המכרז 

לתנאי הסף, קרי  מעבר

 שנים. 10-למעלה מ

 

יובהר, כי הניקוד יינתן 

כאמור לעיל בגין כל שנה 

לתנאי הסף ולא יינתן  מעבר

 ניקוד בגין תנאי הסף.

 

 

רואה החשבון טופס ניסיון 

אישורי  מציע,מטעם ה

לקוחות בנוסח הנדרש 

 והמצורף למכרז

 

יובהר, כי לקוח שיצוין 

בטופס הניסיון ולא יצורף 

אישור לגביו לא יזכה 

 לניקוד. 

 

כל שנה נוספת תזכה ב 

נקודה אחת ועד 

 נקודות.  3למקסימום של 

  נקודות 5
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2 
מרחק משרד המציע 

 ממשרדי המועצה

קיום משרד פעיל של המציע 

סמוך למועד )לפחות שנתיים 

המכרז(, למתן שירותי 

הנהלת חשבונות ו/או ביצוע 

 ביקורת חשבונות.

המשרד חייב להיות פעיל 

בכל ימות השבוע לרבות 

הימצאותם של רואי חשבון 

ומנהלי חשבונות על בסיס 

 קבוע.

 10יזכה ב  –ק"מ  20עד 

 נקודות.

 3יזכה ב  -ק"מ 30עד 

 נקודות.

יזכה ב  –ק"מ  30למעלה מ 

 ת.נקודו 0

  נקודות. 10

3 
 

כמבקר  הרו"ח המוצעניסיון 

רשויות מקומיות מטעם 

 משרד הפנים.

 

אישורים בדבר ביצוע עבודות 

הרו"ח  הביקורת באמצעות

 המוצע. 

 

 

 נק'  2יזכה ב  –אחד אישור 

 נק' 4יזכו ב  – אישורים 2

יזכו ב  –ואילך  אישורים 3

 נק'. 3

  נקודות 5

4 
התרשמות המועצה 

 המוצע מהרו"ח

 

התרשמות שתהא על בסיס 

כלל המסמכים שצורפו 

להצעה וראיון אישי שיקויים 

 עם הרו"ח המוצע.

 

ההתרשמות מהרו"ח המוצע 

תהא בין בהתאם לפרמטרים 

 שלהלן:

העבר של רו"ח  ניסיון .א
בליווי רשויות  המוצע

מקומיות או מועצות 
תאגידי מים  אואזוריות 

 נשוא בתחומיםוביוב 
ו/או בביקורת  זה מכרז

 .לגופים
 '.נק 8 עד –ניקוד

 
 סוגיות עם התמודדות .ב

 . ניהוליות
 '.נק 5 עד – ניקוד

 
הידע והבקיאות  בחינת .ג

בתכנים המקצועיים 
 לשירותים הנדרשים

 .זה מכרז נשוא
 '.נק 7 עד –ניקוד

 
מתפיסת  התרשמות .ד

"ח, רוהשירות של 
 תפיסת את כמייצג

 .המציע של השירות
 '.נק 5 עד – ניקוד

 

 

  נקודות 25 נקודות. 23עד 
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5 
 

  המועצה התרשמות

הראשי  מנהל החשבונותמ

 ומחשב השכר.

 

 

התרשמות שתהא על בסיס 

כלל המסמכים שצורפו 

להצעה וראיון אישי שיקויים 

עם כל אחד מהמועמדים 

 שלהלן.

 

ממנהל ההתרשמות 

 המוצע החשבונות הראשי

תהא בהתאם לפרמטרים 

 שלהלן:

 מנהלהעבר של  ניסיון .א
 הראשי החשבונות

 ו/או בעבודה בליווי
רשויות מקומיות ב

 מכרז נשוא בתחומים
 .זה

 '.נק 4 עד – ניקוד
 

הידע והבקיאות  בחינת .ב
בתכנים המקצועיים 

 לשירותים הנדרשים
 .זה מכרז נשוא

 '.קנ 4 עד –ניקוד
 

מתפיסת  התרשמות .ג
 מנהלהשירות של 

, הראשי החשבונות
 תפיסת את כמייצג

 .המציע של השירות
 '.קנ 5 עד –ניקוד

 

 מחשב השכרההתרשמות 

תהא בהתאם  המוצע

 לפרמטרים שלהלן:

חשב  שלהעבר   ניסיון .א
השכר בביצוע חשבות 

רשויות מקומיות שכר ב
או מועצות אזוריות 

 מכרז נשוא בתחומים
 .זה

 '.נק 4עד  –ניקוד
 
 

הידע והבקיאות  בחינת .ב

 

  נקודות 25 נקודות 23עד 
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 תשומת הלב, כי חלק מהקריטריונים מתייחסים למציע, חלק מתייחסים לרו"ח המוצע מטעמו

 משכך, יש להבחין בין השניים ולהשיב ביחס לכל אחד בהתאמה. וחלק לעובדיו

 30% חישוב ציוני המחיר –שלב ג'  .3.3

תר, יזכה למירב הנקודות הנמוכה ביו הכספית החודשית הכוללת,המציע בעל ההצעה  .3.3.1

נקודות. יתר ההצעות יזכו לניקוד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר  30לרכיב זה, קרי 

 )משמאל לימין(:בהתאם לנוסח שלהלן 

 ההצעה הנבחנת  /  ההצעה הזולה ביותר  X  30 להצעה הנבחנת =  הניקוד

 תשומת לב המציעים לטווח המחירים שהוגדר במכרז זה, בגדרו ניתן להציע ההצעה.* 

אך ורק על בסיס  תהא( זה )הניקוד בגין רכיב כאמור הצעות המחיר בחינתתשומת לב המציעים כי  *

השפעה לעניין רכיב זה והניקוד  יההחודשית הכוללת ולפירוט המחירים לא יההכספית התמורה 

 בגינו.

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ד'  .3.3

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה  .3.3.1

 :הכולל, כדלקמן

 איכותניקוד ה +  ניקוד המחיר הניקוד להצעה הנבחנת = 

 

 היההודעה על הזכי .3.3

 במכרז שיומלץ כזוכההמציע , הסף בתנאי המציע של ועמידה המכרז מסמכי בדיקת לאחר .3.3.1

 בעל הניקוד הגבוה ביותר.המציע  יהיה

 

 כללי

בתכנים המקצועיים 
 לשירותים הנדרשים

 .זה מכרז נשוא
 '.נק 4עד  –ניקוד

מתפיסת  התרשמות .ג
חשב השירות של 

 את כמייצג, השכר
 של השירות תפיסת
 .המציע
 '.נק 4עד  –ניקוד

 

 
   סה"כ ניקוד אפשרי

 70 
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 שימצאו כפי, בדיקה כל, מהם חלק לכל או למציעים לערוך רשאים מטעמה מי כל/או ו המועצה .3.3

 שתבקש ככל, כאמור בבדיקות מטעמה ומי המועצה עם פעולה ישתף מהמציעים אחד כל. לנכון

 זה מטעם, רשאית המועצה תהיה, לעיל וכאמור כנדרש פעולה המציע שיתף לא. בדיקות לערוך

 .ההצעה את לפסול, בלבד

/או ו מידע/או ו מסמך כל ימציאו כי המציעים מאת לבקש, שהוא שלב בכל, המועצה רשאית עוד .3.9

  .ההצעות להערכת, מטעמה מי/או ו המועצה לדעת, הדרושים, הבהרה/או ו נתון

ביותר, או כל הצעה שהיא.  הזולהה מתחייבת לקבל את ההצעה נאינ המועצהעל אף האמור לעיל,  .3.10

הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת לעצמה את  שומרתהמועצה 

במקרים בהם ההצעות חורגות מן וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או ואף לאחריו  החוזה

 .  ין העסקת עובדים, ככל שיהיויאו בשינויים בענ התקציב שאושר לביצוע

 

 של הצעתו את לדחות/או ו לפסול, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הזכות את לעצמה שומרת המועצה .3.11

 אי של במקרה לרבות האחרונות השנים במהלך כושל/או ו רע ניסיון למועצה היה לגביו, מציע

 סבירות בלתי תביעות, למרמה חשד, המציע"י ע חוזה הפרת, מעבודתו משמעותית רצון שביעות

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל  המועצה "ב.וכיו בעליל

 .המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישותחוסר התייחסות 

 

 :לו"ז המכרז .3.12

 .12:00עד השעה  10/03/2021  -מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 .12:00ולא יאוחר מהשעה  30/03/2021 –מועד אחרון להגשת הצעות 

 .נהתקבלתלאחר המועד הנ"ל לא  נהגעתמעטפות ש

 

                 ________________ 

 פיני בדש

 עומר מקומיתראש המועצה ה
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עומר מקומיתהמועצה ה  

 מכרז פומבי מס' 02/2021

 הצהרת משתתף במכרז

לתנאי המכרז והמהווים,  1 קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיףכי  ,מאשר/תאני, הח"מ,  .1

לרבות למתן השירותים , ביקרתי במקומות המיועדים למתן השירותים האמוריםכולם יחד, את ההסכם 

המקומות הסמוכים להם, דרכי גישה, התשתיות הקיימות וכל מקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע 

 .מתן השירותיםעל 

, תנאי הגישה מתן השירותיםכי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום  ,הנני מצהיר/ה בזה .2

ו/או על היקף הוצאות  מתן השירותיםוכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך 

 , ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.השירותים

בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז, כולם יחד,  יםהאמור השירותיםהנני מתחייב/ת לבצע את  .3

והנני , בכפוף לאמור במסמכי המכרז ,לפי המחירים שהצעתי בלוח המחירים המופיע בנספח להסכם

 של המועצה.  המלאלשביעות רצונה  השירותיםמקבל/ת על עצמי לבצע את 

במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה ולרבות אם  .4

לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם יתברר כי אינני 

הסף למכרז, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי ותהיה זכאית למסור  עומד/ת בתנאי

 לכל מציע אחר. השירותיםאת 

כמו כן, במקרה כזה, אני מתחייב/ת לשלם למועצה פיצוי מוסכם ומוערך מראש, מבלי כל צורך בהוכחת  .3

בנקאית שהפקדתי במועצה נזק או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות ה

"(, והמועצה תהיה זכאית לגבות את הפיצוי הפיצוי המוסכם)להלן: " ולביצוע ההסכם להבטחת הצעתי זו

מראש על כל טענה ו/או תביעה  /תהמוסכם ע"י חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר

 בעניין זה.

עד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה שלא ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המו .3

מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית יום  43ל תעלה ע

מתן מהיום שנועד לתחילת חודשים  12על לתקופה שלא תעלה מתן השירותים לדחות את המועד לתחילת 

רוע מכלליותה, אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה ובשים לב להצהרתי זו, ומבלי לגהשירותים 

בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב 

 במכרז.

כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה, תנאיה וההתחייבויות הכלולות בה, על פי תנאי המכרז, אני מצרף/פת  .3

: לעיל ולהלןקאית אוטונומית, כערובה לפקודת המועצה, בסכום הנקוב בתנאי המכרז )בזה ערבות בנ

ערבות זו תיוותר בידי המועצה לביצוע ההסכם ועד (. במידה והצעתי זו תתקבל, "הערבות הבנקאית"

 בכל פעם ובטרם תפוג.על ידנו לסיום ההתקשרות. הערבות תוארך 

 ם חלק בלתי נפרד מהצעתי.כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווי .3
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ידוע לי ומוסכם עלי, כי המועצה תהא רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מכרז  .9

 במסגרת מכרז זה. , הכלולים או חלק מהם, או יותר( למתן השירותים ד)אח להעסקה ישירה של עובד/ת

, בכל דרך מוסכם עלי כי לא אמנע מעובדיי )בין שהוצעו ו/או ייתנו השירותים במכרז זה ובין שלא( כן

שיפורסמו ע"י המועצה, לעיל, כאמור  להעסקה ישירהשהיא ובכללה הסכמית, מלהשתתף במכרז/ים 

 . ויפורסמוככל 

ה ו/או דרישה ו/או כל טענ יל תהיהלא וי אפשרות זו במסגרת הצעת תימסכים ואף תמחרומודע  אני

בקשר לתמורה שתפחת במסגרת מכרז ו לכך, בקשר יכנגד מי מעובדי אותביעה בעניין זה, כנגד המועצה 

 ., ככל ותופחתזה כתוצאה מהעדר הצורך בשירות/ים

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת  .10

צעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת ההוראה כאמור, הוראה מהוראות ה

 ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין.

 במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .11

ו/או בהסכם  כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו .11.1

 השותפות.

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק. .11.2

כי אנו החתומים מטה מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנו חותמים, על ההתקשרות  .11.3

לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי התאגיד או 

מכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם המכרז, וכי לשון היחיד הנקוטה במסמכי ה

 בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד.

כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה  .11.4

או במקרה ויוכח כי החתימה למטה  כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות

לראות אותנו מחויבים באופן אישי  -אך לא חייבת  -פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה 

 כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה.

 

 ולראיה, באתי על החתום:

 שם המציע/ה: _________________

 _________________מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________ 

 

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________ .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________ שם: ______________ .2

 חתימה _____________. . ___________________ת.ז שם: ______________ .3
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 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________

 .יה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלויחתימה שנ* 

 

 אישור עו"ד

 

 

 

________ _____מס' רישיון_________ מרחוב ___אני הח"מ, עו"ד ______________________ 

ב_____________, המשמש כיועצו המשפטי של ________________ )המציע במכרז זה(, מאשר כי 

המוסמכים לחתום מטעם המציע הינם:__________________________ וכי הצעה זו וכל מסמכיה נחתמה 

  כדין על ידי מורשים אלו והיא מחייבת את המציע.

 

______________ ______________                         ______________ 

 חתימה                                          חותמת            תאריך       
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 עומר מקומיתהמועצה ה

 02/2021 'מכרז פומבי מס

 "וביצוע ההסכם נוסח "ערבות להבטחת ההצעה

 

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף : 

 תאריך : 

 

 לכבוד

 עומר מקומיתהמועצה ה

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

 אלף וחמישה עשריםבמילים: ) ₪  25,000עד לסכום כולל של  ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1
"(, בקשר הנערב" "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות" ( )להלן:שקלים חדשים

 .02/2021 למכרז פומבי מספר

כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " כלילסטטיסטיקה ומחקר כל

או סמוך ) 15.04.2021פורסם ביום אשר  2021מרץ חודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"
 כך(. ל

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש  ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי נו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום יערבות .3

את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  או לנמק שיהיה עליכם לבסס או להוכיח
 מאת הנערב.

 
מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את  ימים 15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4

 על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה 
 
. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו ועד בכלל 01/10/2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .3

 .,בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל

 
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן, בדואר רשום ו/או באמצעות  .3

 ________פקסימיליה:ה
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .3
 

 בכבוד רב,
 
  ______________________ בנק 
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 עומר מקומיתהמועצה ה

 02/2021 'מכרז פומבי מס

 

  המציעפירוט ניסיון 

 

 השירותים נשוא המכרז. כדוגמתשירותים הבמתן  שנים( 2שנתיים ) של מוכח ניסיון בעל המציע

 

. על אישור מאת כל לקוח המצוין בטבלהלצרף  בטבלה שלהלן וכן המציע את הפרטים הנדרשיםעל 

  גורם בכיר אצל הלקוח.האישור להיות חתום ע"י 

 

 במסגרת בחינת הניקוד עבור המציעקבלת לשם ו וכנדרש בו תנאי הסףלהוכחת טבלה זו יש למלא 

 איכות ההצעה.  

 

 מס' טל/פלאפון/

 איש הקשר

 

 הקשרשם איש 

 תפקידוואצל הלקוח 

מתן תקופת 
 השירותים 

 מ: ____________

 עד: ___________

 סוג השירותים 

 שניתנו על ידי המציע

  הלקוחשם 

     1. 

 

     2. 

 

 

 

    3. 

 

     4. 

     3. 

     3. 

     3. 
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 שר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל. מצורפים אישורי לקוח מאת הלקוחות המצויינים לעיל.הנני מא

 

 קוחות הנ"ל לקבלת חוו"ד/הבירורים הנדרשים לה.למסכים שהמועצה תפנה ל אני

 

 חתימה וחותמת: ________________________________ 

 שם חותם/ים:     ________________________________

 תפקיד/ם:           ________________________________
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 המועצה המקומית עומר

 02/2021 'מכרז פומבי מס

 

 מטעם המציע המועמדים ניסיון פירוט

 

 על המציע למלא את הנדרש ביחס לכל מועמד מוצע מטעמו ובהתאמה לכל תפקיד נדרש.
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 : ______________________המוצע/תחשבון הרואה/ת טופס ניסיון 

 לרואה חשבוןראו תנאי סף ביחס *

 

 כרו"ח: ________________________ וותקמס' שנות 

 

 במתן השירותים כדוגמת השירותים נשוא המכרז: _____________________ ניסיוןמס' שנות 

 

 הלקוחות להן העניק הרו"ח שירותים כדוגמת השירותים נשוא המכרז: ______________מס' 

 

 _________ : כדוגמת השירותים נשוא המכרז להן העניק הרו"ח שירותים רשויות מקומיותהמס' 

 

 :הערות ודגשים

התייחסות ברורה לתקופת השירותים לכל  תוך הרשויות בטבלה מטההלקוחות/יש לציין את כל  -

 לקוח.

יש לצרף קורות חיים של הרו"ח המוצע, תעודות/הסמכות ואישורים/המלצות מהגורמים להם ניתנו  -

לקוח שיצוין בטבלה ולא יצורף לגביו אישור לא יילקח השירותים המפורטים בטבלה דלעיל. 

 על האישור להתייחס לנתונים הנדרשים בטבלה. .בחשבון

  ניתן להוסיף טבלה דומה במידת הצורך. -

כניסיון לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  ייחשבבמסגרת עבודתו אצל המציע  שלאניסיון המועמד  -

 הניסיון הנדרש.

מס' טלפון של איש הקשר 
 ליצירת קשר 

שם איש 
הקשר 

ברשות וח/קבל
המקומית 

 ותפקידו

מתן תקופת 
  השירותים

חודשים  24)לפחות 
 לכל לקוח(

 מ:____________

 עד: ___________

סוג השירותים 
שניתנו על ידי 

 הרו"ח

הרשות הלקוח/שם 
  מקומיתה

 

     1. 

 

     2. 

 

 

 

    3. 
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     4. 

 

     3. 

 

     3. 

     3. 
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 : ______________________מוצע/ת ראשי )ראש צוות( חשבונותמנהל/ת 

 ראשילמנהל חשבונות ראו תנאי סף ביחס *

 

 שכלה: ________________________ ה

 

יות ניהול צוות מנהלי חשבונות ברשוו לרשויות מקומיות שירותי הנהלת חשבונותבמתן  ניסיוןמס' שנות 

  _____________________מקומיות באותן תקופות ניסיון: 

 

 

מהגורמים להם ניתנו המלצות ו המועמד, תעודות/הסמכותרה: יש לצרף קורות חיים של הע
 בטבלה דלעיל. השירותים המפורטים

 

במסגרת עבודתו אצל המציע גם ייחשב כניסיון לצורך הוכחת  שלא*תשומת הלב, ניסיון המועמד 
 .עמידתו בתנאי הניסיון הנדרש

 

 

 

 

 

מס' טלפון של איש הקשר 
 ליצירת קשר 

שם איש 
הקשר ברשות 

המקומית 
 ותפקידו

תקופת מתן 
 השירותים

 מ:____________

 עד: ___________

סוג השירותים 
שניתנו על ידי 

 המועמד

שם הרשות 
 המקומית 

 

     1. 

 

     2. 

 

 

 

    3. 

 

     4. 

 

     3. 

 



23 
 

 : ______________________מוצע/ת 1מנהל/ת חשבונות 

 

 שכלה: ________________________ ה

 

 

 

 : ______________________מוצע/ת 2מנהל/ת חשבונות 

 

 השכלה: ________________________ 

 

 למנהלי חשבונותראו תנאי סף ביחס *

 

 

ככל המלצות ו , תעודות/הסמכותרה: יש לצרף קורות חיים של המועמים למנהלי חשבונותהע
 וישנם.
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 : ______________________חשב/ת שכר מוצע/ת

 ראו תנאי סף ביחס לחשב שכר*

 

 השכלה: ________________________ 

 

 חשבות שכר: _________________במתן  ניסיוןמס' שנות 

 

ובכלל זה חשבות שכר ביחס לעובדי  לרשויות מקומיות מס' שנות ניסיון במתן שירותי חשבות שכר

 : _____________________ הוראה

 

 

מהגורמים להם ניתנו המלצות ו רה: יש לצרף קורות חיים של המועמד, תעודות/הסמכותהע
 בטבלה דלעיל. השירותים המפורטים

 

במסגרת עבודתו אצל המציע גם ייחשב כניסיון לצורך הוכחת  שלא*תשומת הלב, ניסיון המועמד 
 ניתן להוסיף טבלה דומה במידת הצורך. .עמידתו בתנאי הניסיון הנדרש

מס' טלפון של איש הקשר 
 ליצירת קשר 

שם איש 
הקשר 

רשות לקוח/בב
המקומית 

 ותפקידו

תקופת מתן 
 השירותים

 מ:____________

 עד: ___________

סוג השירותים 
שניתנו על ידי 

 המועמד

הרשות הלקוח/שם 
 המקומית 

 

     1. 

 

     2. 

 

 

 

    3. 

 

     4. 

 

     3. 

 

     3. 
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 והעסקת עובדים כספי ראישור רו"ח בדבר היקף מחזו

 

אני הח"מ, מר/גב' _______________________, המשמש כרואה החשבון של המציע 

ח.צ. ___________________     /_____________________________________ ת.ז /  ח.פ. 

למתן שירותי הנהלת חשבונות עבור המועצה המקומית  02/2021ומבי "( במכרז פהמציע)להלן: "

 מנהלי חשבונות, באופן ישיר. 3רואי חשבון ולפחות  3עומר, מאשר, כי המציע מעסיק לפחות 

 
 

 

__________________                                      __________________ 

 תאריך                                                         חתימה וחותמת הרו"ח                                     
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 עומר מקומיתהמועצה ה
 02/2021מכרז פומבי מס' 

 הסכם
 

 2021_____________ שנת ביום_____שנערך ונחתם 

 

 –בין  -

 

 עומר מקומיתהמועצה ה

 גזברה מורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה ועל ידי ה

 ("המועצה")להלן: 

 מצד אחד;                                                                                                                                              

 

 –לבין  -

 

 ,________________/ת.ז.ח.פ ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה 

 "(הספק)להלן: "

 שני;מצד                                                                                                                                                      

 

הכל כמפורט במפרט השירותים , בקבלת שירותי הנהלת חשבונותינת יוהמועצה מעונ

 "(;השירותיםלהסכם זה )ולהלן: "נספח א' המסומן כ

 :הואיל

בהצהירו כי הוא בעל הידע, הכישורים, השירותים, והספק הציע למועצה לבצע עבורה את 

, והמועצה השירותיםעל פי כל דין לביצוע  יםהנדרש יונותהיכולת, הניסיון, האמצעים והריש

 לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה; השירותיםהסכימה למסור את 

 :והואיל

 02/2021פומבי מס' נבחרה כהצעה הזוכה במכרז למתן השירותים והצעתו של הספק 

 ;"(המכרז)להלן: " שפורסם ע"י המועצה

 :והואיל

 המכרז, נדרש הספק לחתום על כל מסמכי המכרז וביניהם הסכם זה ובמסגרת 

"( ובמסגרתם התחייב לאספקת השירותים ואת כל הנדרש כמתחייב מסמכי המכרז)להלן: "

 מהם;

 :והואיל

מועצה מסכימה למסור לספק את מתן השירותים או חלקן כפי שאלו יפורטו בהזמנות וה

רך ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו כמפורט העבודה שיוצאו לספק מעת לעת ולפי הצו

 ;במסמכי המכרז

 

 :והואיל
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, מאשרים החתומים מטה, 1933 -לחוק יסודות התקציב, התשמ"ח  23ועל פי הוראות סע' 

 ראש המועצה וגזבר המועצה, כי בחוזה זה:

 נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים דרושים לפי כל דין, (1)

 1321300330שמספרו: ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף התקציב  (2)

 

 והואיל:

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 יםמבוא ונספח .1

 זה.מהסכם חלק בלתי נפרד  יםזה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהוו להסכםהמבוא  .1.1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: .1.2

 להסכם.נספח א' מסומן כ -מפרט השירותים  .1.2.1

 להסכם.כנספח ב' מסומן  -הצעת המחיר  .1.2.2

 להסכם.' גכנספח מסומן  -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.2.3

 להסכם.' כנספח דמסומן  -התחייבות לשמירת סודיות  .1.2.4

 להסכם.' הכנספח מסומן  -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות  .1.2.3

 להסכם.' וכנספח מסומן  –כתב שיפוי יחסי עובד מעביד  .1.2.3

 .להסכם' זכנספח מסומן  – דרישות ביטוח .1.2.3

לשביעות רצונה, בהתאם להוראות,  םבזה לספק עבור המועצה את השירותי מתחייב הספק .1.3

ועל פי כל  במפרט השירותיםהתקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים 

 דין.

במפרט השירותים ובהצעת והנדרש הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם למפורט  .1.4

 להסכם זה.ב'  -וא'  יםהמחיר שנקבעו כנספח

הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא יהיה  כל .1.3

הסותר  ההזמנה להשתתף במכרזלהם תוקף ולא יהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי 

 הוראות הסכם זה.

 
 מונחים .2

 זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: בהסכם

 .עומר מקומיתהמועצה ה -" המזמין" או "המועצה"

 המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו. גזבר  -" המנהל"

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן:תנאים אלוזה )להלן: "תנאי הסכם   -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.                                

 מסמכי המכרז.                                



33 
 

 לרבות הפועלים בשמו או מטעמו.   -" הספק"

 הסכם זה. נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של -" המפקח"

עבור המועצה, והכל כמפורט במפרט השירותים המסומן שירותי הנהלת חשבונות   –" השירותים"

 להסכם זה.נספח א' כ

פקודת הפרשנות תחול על ההסכם. לצורך הפרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו 

 בפקודה האמורה.

 
 

 הצהרות הספק .3

את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו, הספק מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה  .3.1

כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך 

 ביצוע השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם.

, את טיב םרואים את הספק, כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום מתן השירותי .3.2

הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו,  םאת כמויותיהם וטיבם של השירותיהתשתיות והציוד, 

את דרכי הגישה וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות העלולות 

 להשפיע על מתן השירותים.

מיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם והספק מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי  .3.3

במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי מתן השירותים 

 זה והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה. הסכם

ה בהיר לו, וכי הוא לפי הסכם זלביצוע ממנו  יםהנדרשן מצהיר הספק, כי היקף השירותים כ .3.4

 ון המועצה.מרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצבמתחייב לבצעם 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות  .3.3

ו/או בהתאם לתנאי הסף של  הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח

ישארו בתוקף במשך כל תקופת י, וכי הם זה הסכםפי  , לביצוע התחייבויותיו עלהמכרז

 שלושה חודשים לאחר מכן.הסכם זה ובמשך 

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של השירותים וכל  .3.3

 יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד.

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו  .3.3

בל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, כדי לשחררו מכל חובה או צורך לק

היטל אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם 

 מתן השירותים בהסכם זה.

בקיא בכל הדרישות וההנחיות של משרד הפנים והנוגעים  הינומתחייב, כי מצהיר והספק  .3.3

 ת מקומיות.להנהלת חשבונותיהן של רשויו

 
 הספק  תחייבויותה .4

יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן  הספק .4.1
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 .םהשירותי

במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות,  םמתחייב לבצע את השירותי הספק .4.2

 נות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.קבנאמנות, בדיי

שיבוצעו על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים ומנוסים למתן  םהשירותי הספק מתחייב כי .4.3

מובהר ומודגש בזה כי הספק  "(.םנותני השירותי)עובדים אלו יקראו להלן: " םהשירותי

 יעמיד לרשות המועצה אך ורק עובדים שאושרו מראש ובכתב על ידי המנהל.

בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותני  םהספק מתחייב, כי השירותים יבוצעו על ידי נותני השירותי .4.4

ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין  םהשירותי

מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, 

 הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם.

מי מעובדיו באם תדרוש זאת המועצה, בעובד העונה על דרישות להחליף  הספק מתחייב .4.3

 המכרז ביחס לאותו תפקיד. 

, כי המועצה תהא רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וומוסכם עלי לספק ידוע .4.3

לפרסם מכרז להעסקה ישירה של עובד/ת )אחד או יותר( למתן השירותים, או חלק מהם, 

 הכלולים במסגרת מכרז זה. 

, כי לא ימנע מעובדיו )בין שהוצעו ו/או ייתנו השירותים במכרז זה ובין שלא( ,כן מוסכם עליו

לעיל, כאמור  להעסקה ישירהבכל דרך שהיא ובכללה הסכמית, מלהשתתף במכרז/ים 

 . ויפורסמושיפורסמו ע"י המועצה, ככל 

כל טענה ו/או  ול תהיהלא ו ומסכים ואף תמחר אפשרות זו במסגרת הצעתומודע הספק 

 בקשרו לכך, בקשר וכנגד מי מעובדי אודרישה ו/או תביעה בעניין זה, כנגד המועצה 

 ., ככל ותופחתלתמורה שתפחת במסגרת מכרז זה כתוצאה מהעדר הצורך בשירות/ים

ללא אישור מראש משנה מטעמו לביצוע השירותים או כל חלק מהם,  ספקלא יעסיק  הספק .4.3

משנה מטעם  ספק. כמו כן, באם יינתן אישור מאת המועצה, להעסקת ובכתב מאת המועצה

 בהתאם לחוזה זה. ספקותו של ה, הרי שאין בכך בכדי לגרוע מאחריספקה

ת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בכל ישיבות אמתחייב בז הספק .4.3

 ובמידת הצורך.ה המועצה, לפי דרישת

י ממתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה ו/או  הספק .4.9

 בנושא השירותים מיד עם היוודע לו עליה.מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל 

מתחייב, כי בכל עת בו יבוא הסכם זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, יבצע חפיפה  הספק .4.10

 מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה. 

בהתאם לנהליו  שיגיע לרשותו עקב ביצוע השירותיםהספק מתחייב לדאוג לאבטחת מידע  .4.11

 וכנדרש ע"פ דין. המועצה שתימסרנה לו מעת לעתהפנימיים ובהתאם להנחיות 

מתחייב, כי בכל עת בו יבוא חוזה זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, יבצע חפיפה  ספקה .4.12

 מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה. 

ק בעבירות לפי סימן ה' לפר ומצהיר ומתחייב, כי לא הוא ולא העובדים מטעמו, הורשע ספקה .4.13

כי ימציא למועצה, לפי דרישתה, תעודת  ,מתחייב ספקה. 1933 -ין התשל"זי' בחוק העונש

את  ספקיושר תקפה או אישור תקף על העדר רישום פלילי שלו ושל כל עובד מטעמו שי

 השירותים.
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 השירותים .5

הכל כמפורט במפרט , שירותי הנהלת חשבונותבזאת לספק למועצה מתחייב הספק  .3.1

 "(.השירותיםלהסכם זה )להלן: "נספח א' השירותים המסומן כ

היקף ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות, יהיה נתון לשיקול  ידוע, מובהר ומוסכם, כי .3.2

  .ועשוי להשתנות דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם לצרכיה

 
 התמורה .6

בתמורה למתן השירותים במלואם ובמועדם, ולקיום יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא  .3.1

 להסכם זה  'נספח בתשלום, כמפורט בהצעת המחיר המסומנת כהספק זכאי ל

 "(. התמורה)להלן: "

כנגד חשבונית מס כדין, בתנאי תשלום של בהתאם לביצוע בפועל, התמורה תשולם לספק  .3.2

 יום מיום אישור החשבונית לתשלום ע"י הגורם המוסמך במועצה.  '43'שוטף + 

, למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס בתחילת חודש ינואר שנהמדי התמורה תוצמד  .3.3

 .13.4.21כפי שפורסם ביום  2021 מרץהינו מדד 

ולא יהיה רשאי לתבוע ו/או לדרוש מהמועצה העלאות  שמוסכם כי הספק לא יתבע ו/או ידרו .3.4

או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או 

ים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים העלאתם של מסים, היטל

 או מחמת כל גורם נוסף אחר.

ו/או מי מטעמו  הספקהתמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות  .3.3

ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת 

תמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל כי הבמפורש 

 הוצאה אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם. 

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע  .3.3

תנכה מהסכומים המגיעים  המועצהידו.  וישולמו על הספקהעבודה עפ"י חוזה זה, יחולו על 

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי  לספק

 . לספקתהווה תשלום 

העמדת משרדים, בגין , ₪ 5,000 שלחודשי  סכוםהספק ישלם למועצה פי שיפורט להלן, כ .3.3

/תוכנה(, ציוד משרדי וריהוט לרשות הספק, כמפורט במפרט השירותים חומרהמחשוב )

, כאשר מדדי בתחילת חודש ינואר שנהמדי יוצמד  סכום זה הנדרשים המצורף למכרז.

סכום זה יקוזז מהחשבונות  .15.04.21, אשר פורסם ביום 2021 מרץהבסיס הינו מדד 

 השוטפים שיגיש הספק למועצה.

 
 ערבות לקיום ההסכם .7

ביצוע  להבטחתצורפה ע"י הספק להצעתו ולהבטחתה, תיוותר בידי המועצה גם שהערבות  .3.1

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות, זה.  להסכםמילוי חיובי הספק בהתאם הסכם זה ו

 כולה או חלק ממנה, בהתאם לשיקול דעתה וע"פ הוראות המכרז והסכם זה.
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היה ובשלב כלשהו תפקע  .ההסכם תקופתכל מהלך בהערבות הבנקאית תישאר בתוקפה  .3.2

תשלומים כלשהם לספק עד להארכתה או  תשלם המועצההערבות והספק לא האריכה, לא 

 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר חידושה של הערבות הבנקאית

 
 ציוד וחומרים אספקת .8

משרדים, מחשוב )חומרה/תוכנה(, ציוד משרדי וריהוט כמפורט המועצה תעמיד לרשות הספק 

 3,000 שלחודשי  סכום, בגינם, ישלם הספק למועצה ט השירותים הנדרשים המצורף למכרזרבמפ

, כאשר על ידי בנק ישראל המפורסם למדד המחירים בתחילת חודש ינואר שנהמדי אשר יוצמד , ₪

 .2021 מדדי הבסיס הינו מדד מרץ

רואים את הספק כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד, החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל 

 של אספקת השירותים. 

 

 במסמכים וסודיות בעלות .9

כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי  .9.1

כים אלקטרוניים, צילומם, הספק בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא, לרבות מסמ

חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הספק חייב להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם ו/או להשתמש 

 הנם רכושה של המועצה בלבד. -בהם לצורך מתן השירותים ו/או בקשר אליהם

הספק מתחייב בזה לשמור על סודיות התכניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר  .9.2

כים המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי הספק ו/או מטעמו ו/או הניירות והמסמ

 על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

הספק יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות  .9.3

 לעיל. 9.1המסמכים כאמור בסעיף 

את כל המידע,  -לפי המוקדם -מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה ימסור למועצה  הספק .9.4

 המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר למתן השירותים.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות  .9.3

י מסמכים, מידע או ציוד השייכים למועצה או עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגב

 שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

 
 תקופת ההסכם .10

תקופת חודשים )להלן: " 12הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו על ידי הצדדים ולמשך  .10.1

 "(.ההסכם

להאריך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה,  ,למועצה בלבד שמורה האופציה .10.2

חודשים כל אחת מהן )להלן:  12ספות בנות ( תקופות נו4) בארבעאת תקופת ההסכם 

 "(.האופציה תקופות"

על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ללא נימוק או סיבה  .10.3

 ימים. 30בהודעה מראש של 

מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת  .10.4
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 :וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית. .10.4.1

ימים  3הספק הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  .10.4.2

 מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.

נו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת הספק אי .10.4.3

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך. 3לתקן את הטעון תיקון בתוך 

הסתיים ההסכם או בוטל, יהיה הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שנתן בפועל עד  .10.3

בזאת, בוויתור סופי למועד הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם. הספק מוותר 

ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר תשלום בגין 

 שירות שניתן בפועל, כאמור לעיל.

 
 שלילת יחסי עובד מעביד .11

הספק מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי ובלתי  .11.1

מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי 

יחסי עובד ומעביד, וכל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע השירותים ויתר 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.

הספק מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו  .11.2

י מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מ

ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה 

למועצה לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע 

 הוראות הסכם זה במלואן.

ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית היה  .11.3

דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של הספק הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, 

כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, 

ועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות ללא יוצא מן הכלל, שהמ

 כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.

מובהר ומוסכם, כי לא תהא בשום הוראה/הנחייה של המועצה או מי מטעמה לספק ו/או למי  .11.4

 מעובדיו בכדי להשליך ו/או ליצור יחסי עובד מעביד.

 
 הספק אחריות .12

בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק  ,וא, בין לנזק גוףיהא אחראי לכל נזק שההספק  .12.1

בין אם נגרם  –הספק ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד  למועצהאחר, שייגרם 

בין במישרין ובין  –בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  ,על ידו

וכן הוא מתחייב, לפצות את  תים נשוא הסכם זה,בעקיפין, הנובע או הקשור במתן השירו

 מפורטים לעיל.ה לשלם בקשר לנזקים ועצהעל כל סכום שתחויב המ ועצההמ

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם  .12.2

לספק על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או 

נזק ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או 

בד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם מתן השירותים המפורטות מחדל של הספק, של עו
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 בהסכם זה.

אם ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ  .12.3

המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל, 

ת בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת הספק לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספו

לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה 

כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת הודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש המועצה 

אין באמור סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הספק על פי הסכם זה. לשלמו, ואותו 

בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה 

 לכל תרופה ו/או סעד אחרים.

הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט  .12.4

 נדרשים עקבלעיל, מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים ה

נזקים שנגרמו על ידי הספק ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא ביצע את התיקונים תוך 

 ימים ממועד קרותם ולחייב את הספק בתשלום התיקונים. 3

 

 העברת זכויות .13

הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין 

במשתמע ובין במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות 

ללא אישור מראש ובכתב של  ,מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו

  המועצה.

 
 

 עדיותעדר בלה .14

צדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור בהסכם זה, כדי להגביל את המועצה בביצוע ה

התקשרויות אחרות, הן בתקופת מתן השירותים הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה 

רה, או לכל מטרה דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לספק לא תהיינה כל טמ

 יעות בגין האמור.טענות, דרישות או תב

 
 יםניגוד עניינ .15

תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים  משךב

 עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה.

 
 זכות קיזוז ועיכבון .16

כלפי הספק בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו  למועצה תהא זכות קיזוז .13.1

 והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לספק.

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לספק וכל ציוד  .13.2

של הספק, וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה, במקרה שהספק יפר איזו 

 התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן הספק.

 
 ביטוח .17

פי -פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על
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להסכם זה ומהווה חלק בלתי  מובהר כי על הספק יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב ,כל דין
 .נפרד ממנו

  
 שונות .18

)על תתי סעיפיהם( מהוות הוראות יסודיות  3,4,3,11,12,13,13מוסכם כי הוראות סעיפים  .13.1

 להסכם זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. .13.2

, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הספק לא ייחשבו שום ויתור .13.3

 כוויתור על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.

 הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן  .13.4

ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או שקדם לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו 

בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים 

 בכתב או בעל פה בין המועצה לבין הספק, אם היו.

הסמכות המקומית הייחודית, בקשר להסכם זה, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי  .13.3

 ד.המשפט המוסמכים בעיר באר שבע בלב

כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי  .13.3

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום,  32הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 

 בעת מסירתה. –ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 ___________                                    __________                        _____________________ 
 הספק                       המועצה                
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 עומר מקומיתהמועצה ה

 02/2021 'מכרז פומבי מס

 
 

 קובץ נספחים

 
 

 מפרט השירותים  נספח א' ........................................................ 

 הצעת המחיר  ......................................................... נספח ב'

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה   ......................................................... 'גנספח 

 ו/או לחבר מועצה                                                                                            

 התחייבות לשמירת סודיות   ......................................................... 'נספח ד

  פליליותתצהיר בדבר העדר הרשעות  ......................................................... 'נספח ה

  כתב שיפוי יחסי עובד מעביד .........................................................  'נספח ו

 ביטוחים דרישות ביטוח  ......................................................... 'נספח ז
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 נספח א'

 מפרט השירותים 

 
 

 מפרט השירותים

 
עבורה, הכל  שירותי הנהלת חשבונות בקבלת"( מעוניינת המועצה)להלן: " עומר מקומיתהמועצה ה

 "(.השירותיםכמפורט במפרט זה, ההסכם ויתר הוראות המכרז )להלן: "

 
)כמפורט בהסכם(  המועצהשירותים אשר יסופקו ל את, במועצה כיום הקיים המצב את מפרט זה מסמך

 על לפיהם הנהלים את"(, הספקהזוכה במכרז )"להלן:  הספק״( על ידי המועצה)להלן יכונו יחדיו: ״

 .אלו שירותים מתן לצורך הנדרש האדם כוח את וכן השירותים את לספק הספק

 

 קיים מצב .1

 .חיצוני, השירותים נשוא מכרז זה, מסופקים על ידי משרד כיום .1.1

 לאוטומציה החברהמשתמשת, נכון למועד פרסום המכרז, בתוכנה מבית היוצר של  המועצה .1.2

לרישום הנהלת חשבונות וגביה, ומערכת שכר. הספק שיוכרז כזוכה במכרז זה יידרש לעבוד עם 

הפועלת ו/או עתידה לפעול במועצה,  מערכות אלו, וכן עם כל מערכת מידע ממוחשבת אחרת

 להחלטת המועצה. בהתאם 

 רגיל בלתי ותקציב שוטף"ח מלש 90 -כ הנו 2021המועצה לשנת  של הרגילהתקציב השנתי  היקף .1.3

 פתוחים. רים"תב 30 -בכ"ח שמל 20  -כ של

 

 הספקשיטופלו על ידי  התחומים .2

 המפורטים עובדיובאחריות טיפולו של הספק, באמצעות  נםיה אשרהכספיים והתקציביים  התחומים

 להלן, הנם:

 חינוך; 

 רכש; 

 רווחה; 

 וארנונה; מים חשבונות לעניין כספיות, חשבונאיות ומאזניות התאמות ביצוע 

 בהתאם להנחיות גזבר המועצה וביוב מיםואגרות  ארנונה ביצוע שינויים בחויובי; 

 מכל הסוגים; היטלים 

 ריםתב" ( ותקציבי השלמה ממשרדי ממשלהmatching;) 

 שכר; 

 ספקים תשלומי; 

 מוסדות תשלומי; 

 ממשלתיים משרדים תשלומי; 

 הגבייה מול התאמות; 

 ;החלפת פקידת הגביה של המועצה בעת הצורך ובהתאם להנחיות גזבר המועצה 

  בתי הספר הקיימים ביישוב. 2ביקורת ובקרה על הנהלת החשבונות של 
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 הנדרשים השירותים .3

 הנהלת מערכות של קיומן להבטיח כדי המועצה של החשבונות הנהלת של הפונקציות כל מילוי .3.1

 .עת בכל ומעודכנות סדירות חשבונות

החשבונות יעשה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים הנהוגים בניהול מערכת הנהלת  ניהול .3.2

 בדבר הנוגעיםהממשלה  משרדיחשבונות של רשות מקומית בהתאם להוראות החוק ולדרישות 

 .המועצה"י ע לפעם מפעםובהתאם להוראות ולהנחיות שתינתנה 

 מבצעי, הממשלה משרדי, המועצה של הספקים עם החשבון כולל הדרושות ההתאמות כל עריכת .3.3

 לצורכי בהתאם במועדים שוטף באופן וזאת, אחרים ומוסדות בנקים, המועצה עבור עבודות

 .המועצה"י ע שתינתנה להוראות בהתאם/או ו העבודה

הכספיים למשרד הפנים ולכל גורם רגולטורי או אחר שבהכנתם  הדוחות כל של במועד הכנה .3.4

 הכנתם כולל, ורבעוניים, שנתיים חצי, שנתיים כספיים דוחות זה ובכללמחוייבת המועצה, 

 . הפנים משרד מול ואישורם, המועצה ומליאת ההנהלה ועדת בפני הצגתם לרבות, למבקרים

 לדרישות בהתאם, הכספיים הדוחות אישור בעת המועצה של ההנהלה בישיבות נוכחות .3.3

 .המועצה

 .הפנים משרד מטעם חשבון רואי לביקורת הדרוש החומר כל של במועד הכנה .3.3

 .וספקים מוסדות, בנקים התאמות ביצוע .3.3

כספיים למס הכנסה, כולל דיווח שוטף לשלטונות מס הכנסה )על ניכויי המס  דוחות הכנת .3.3

 דוחותבמקור והפקת אישורים שנתיים לביטוח לאומי(, למע"מ ומשרדי הממשלה והעברתם של 

 אלה במועד ליעדם.

ו/או ניתוחים כספיים מיוחדים, מבוססים על נתונים שבספרי המועצה לפי חתכים  דוחות הכנת .3.9

תקציביים, דו"ח מעקב תקציבי מול ביצוע  דוחותי ראש המועצה או הגזבר )כולל שייקבעו ע"

 חריגים וכל דו"ח אחר שיידרש ע"י ראש המועצה או הגזבר(. דוחותו

 רגיל תקציב – הגזבר הנחיות"י ע, נלווים וגופים המועצה של השנתי התקציב בהכנת סיוע .3.10

 ים(.ר"תב) רגילים בלתי ותקציבים

 .דוחותרישום חשבונאי והכנת  –ים ר"בתבתקציבי  טיפול .3.11

ים וכל התשלומים ר"תב, ביצוע פרוייקטיםמעקב תקציבי אחר ניצול התקציב הרגיל,  ניהול .3.12

 שמבצעת המועצה.

 אחרים וגורמים הפיס מפעל, הממשלה משרדי"י ע למועצה הכספים העברות אחר מעקב ניהול .3.13

 .ההכנסות ומיצוי

 כולל, אריתמטית מבחינה שירותים ונותני מוסדות וקבלנים ספקים חשבונות ורישום בדיקה .3.14

 ביצוע לרבות החשבונות תקינות על פיקוח כולל תקופתיות התאמות ועריכת הצמדה חישובי

 .לספקים התשלומים

 תקציביים לגופים נלווים לפי קביעת ראש המועצה והגזבר. דוחותחשבונות והפקת  ניהול .3.13

 .כמתחייב מלוות ספר ניהול כולל המועצה של מלוות במערך טיפול .3.13

 .המועצה של הכספי למנהל הקשורים בנושאים המועצה עובדי הדרכת .3.13

 .הזמנה"י עפ ובמועצה הממשלה משרדי עם בדיונים השתתפות .3.13

 .לאומי וביטוח הכנסה מס"מ, מע – מיסוי בנושא וליווי ייעוץ .3.19

 גזבר והנחיות הרגולציה כללי פי על החשבונות הנהלת במערכות כספיות תנועות רישום .3.20

 .הרלוונטיים המסמכים כל של ותיוק מעקב, טיפול. המועצה

 .והשיריוןדוחות סדירים, שוטפים וחריגים בדבר התקציב, הביצוע  הנפקת .3.21
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 כרטיסי התאמת ביצוע לרבות השונים הבנקים חשבונות תנועות מול תנועות התאמת ביצוע .3.22

 .אשראי

 םוסופייים מול קבלנים לרבות חשבונות חלקיים תיעוד וטיפול חשבונות פרויקט רישום .3.23

"ב. וכיו רווחה, גביה, שכר כגון במועצה שונות מערכות מול פקודות ורישום התאמות ביצוע .3.24

 התאמות ואי חוסרים בדבר המועצה גזבר בפני והתראה אלה התאמות בדבר בקרה ביצוע

 .כאלה ומתגלות במידה

 לסעיפי ושיוכם וכדומה דלק, ותקשורת טלפון, חשמל כגון מורכבים חשבונות קליטת ביצוע .3.23

 .ידני באופן אם ובין ממוחשב באופן אם בין המתאימים התקציב

ותפעול ממשקי העברת נתונים אוטומטים בין המערכות השונות הפועלות  תיאום, הגדרה .3.23

חשבונאיים כך שמרבית הנתונים יוקלדו פעם אחת למערכות  יבטיםמהבמועצה ומחוצה לה 

 בין המערכות בממשקי העברת נתונים אוטומטיים. וינויידו

 כנדרש בחוק. האוצר למשרד אוטומטי מקוון דיווח שידור .3.23

 עובדת שהמועצה לספקים באשר האוצר ממשרד תקפים מס ניכוי נתוני קבלת בדבר בקרה .3.23

 .אלה לאישורים בהתאם ופעולה איתם

 תשלוםומחוצה לה, משרד הפנים, משרדי ממשלה אחרים,  במועצה גורמים מול שוטפת עבודה .3.29

 גורם וכל ספקיםלעמותות, תשלום לחברות בנות, סמך, איגודים אזוריים )ביוב, סביבה וכו'(, 

 .תקבע שהמועצה אחר

 באמצעות לרבות מקוונים באמצעים תשלומים ביצוע בדבר לספקים הודעות ומשלוח הנפקת .3.30

 "ב.מס

 .במקור הכנסה מס ניכוי בדבר לספקים יותשנת הודעות ומשלוח הנפקת .3.31

 .והחברות העמותות לרשם שנתיים דיווחים ומשלוח הנפקת .3.32

 יחסובקרה בדבר התאמת התשלומים ב רכש/מחלקת המועצה מגזברות החשבונות קבלת .3.33

 .ולחוזים להזמנות

 .ושיקים תשלום, זיכוי פקודות הנפקת .3.34

 שונים. פרמטריםעל פי  מעותדיםתשלומים  דוחות הכנת .3.33

 לרבות בקרת הפקת תלושי שכר לעובדי המועצה. ניכויים ודוחות עבודה שכר הכנת .3.33

 .דין כל פי על המשולמים המועצה לקבלני השכר תשלומי בדיקת .3.33

עליו לבצע בדיקות שכר לעובדים המועסקים ע"י נותן השירות במסגרת השירותים שיספק  .3.33

 קבלנים המועסקים ע"י המועצה על פי כל דין. 

, בקרה כספית מילוותיעוץ למקבלי החלטות במועצה בתחומי ידע של חשבונאות, כלכלה, מתן  .3.39

יכלול, בחינה, ניתוח   היעוץותקציבית, ניהול פיננסי, קרנות, פרויקטים וכל נושא רלוונטי אחר. 

 כדאיות, מתן חוות דעת מנומקת.

דין וחידושים  פיסקישוטף למקבלי החלטות במועצה בדבר הנחיות רגולטוריות,  עדכון .3.40

 בנושאים הרלוונטיים לרבות חשבונאות, כלכלה, ניהול פיננסי, וכיו"ב.

 מס, הפנים משרד של ביקורת לרבות חוץ גורמי ביקורות ביצוע בעת למועצה ויעוץ ליווי סיוע .3.41

 .אחר מוסמך גורם כל או, המדינה מבקר, לאומי ביטוח, הכנסה

 רווחה, חינוך נושאי לרבות כספיים דוחות בניתוח במועצה החלטות למקבלי ויעוץ ליווי סיוע .3.42

 '.וכד הסעות

האחרים למערכות הממוחשבות  יםיהרלוונטממוחשבת של כל החשבוניות והמסמכים  סריקת .3.43

 שמפעילה המועצה והצמדתם לרשומה המתאימה. בהתאם לדרישת המועצה.
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י הנחיות מסמכים שנסרקו למערכת הממוחשבת על פי הצורך מזמן לזמן ועל פ איחזור .3.44

 המועצה.

 יהיה שניתן כך במועצה החשבונות הנהלת במשרדי מסודרות פיזיות תיקיות וניהול תיוק .3.43

 .הנדרש פיזי מסמך כל לאחזר

)וסיום הכנת הדו"ח של השנה  ההתקשרות תקופת במשך שנה בכל יםישנת דוחות הכנת .3.43

 .אחרונה גם אם לא תוארך ההתקשרות(

 ובקרת ממשקי העברת נתונים מול מחלקת תחבורה והסעות תלמידים.  ביצוע .3.43

 למחלקות המועצה. של הוצאות והכנסות והעמסות פיצולים ביצוע .3.43

 כגון רלוונטיים בתחומים עבודה תהליכי ייעול בדבר במועצה ההחלטות מקבלי בפני המלצות .3.49

 .וכלכלה חשבונאות

ייעוץ וליווי שוטף של מנהלי המשרד לראש המועצה, למנכ״ל ולגזבר המועצה בתחומי  .3.30

החשבונאות, השכר, הכלכלה ובנושאים פיננסיים שונים, לרבות בנושאי תקציבים, מיסוי 

וכיו״ב, הכל בקשר עם הניהול הכספי והחשבונאי של המועצה, וכולל פגישות עבודה לפי צרכי 

 המועצה.

 .כספים בדבר בקרה הליכית וביצוע המלצות .3.31

 ייעוץ ובדיקה ראשונית בדבר היתכנות וכדאיות של פרויקטים כלכליים. .3.32

אי העבודה של עובדים לעניין התאמת תנתקופתיות  בדיקותהשירותים יכללו בין היתר גם  .3.33

)להלן:  2011 -, התשע"בדיני העבודהחוק להגברת האכיפה של למשפט העבודה כנדרש ב

בתקנות האכיפה של דיני הנערכות ע"י "בודק שכר מוסמך" כהגדרתו  "( בדיקותהחוק"

 "(.התקנות)להלן: " 2017 -העבודה )בודק שכר מוסמך(, התשע"ז

משכך יובהר, כי על הספק המחוייב במתן שירותים אלה, לספקם כדין, בהתאם להוראות 

, קרי, בעל תעודת הכרה בהתאם לנדרש בחוק בודק שכר מוסמך כדיןהחוק והתקנות, ע"י 

ובתקנות. כאמור, על הספק לספק שירות זה בין שהשירות מבוצע ע"י אחד מעובדיו ובין שהוא 

 . .חיצוני מטעמונותן שירות מבוצע ע"י 

שיבחר על  ,ככל ושירות זה יינתן ע"י הספק באמצעות בודק חיצוניהסר ספק יובהר, כי למען 

בודק אלה שבוצעו ע"י השירותים ביצוע אחריות לא יהא בכך לשחרר את הספק מהידו, 

ובתמורה המשולמת על ידי המועצה נכללו גם  יבם, מהימנותם וכן התשלום בגינם, טחיצוניה

   העלויות הכרוכות במתן שירות זה.  

ת מקומית ו/או בהתאם כל שירות ו/או פעולה אחרת בתחום הנהלת החשבונות, כמקובל ברשו .3.34

 גזבר המועצה. דרישתלצרכי המועצה ו/או על פי 

 קרי: , המועצהכלל החוזים וההסכמים של  ניהול .3.33

 ;ניהול פרויקטים, הפועלת במועצה –הפיננסית  למערכת חדשים חוזים קליטת .3.33.1

 שאינם חוזים עבור ,המועצה לדרישות בהתאם, לעת מעת סטטוס דוחות הוצאת .3.33.2

  . בתוקף

 לדרישות בהתאם, לעיל המפורטים הנושאים עם בקשר המתקיימות הפגישות בכלל נוכחות .3.33

 .המועצה

 קיום זה ובכלל, שיידרש ככלוהיועץ המשפטי פעולה עם רו"ח המבקר של המועצה  שיתוף .3.33

 .המועצה בשםם עמ פגישות

כל השירותים יינתנו בכפיפות לראש המועצה, גזבר המועצה, או מי מטעמם. כל תוצרי עבודת  .3.33

 הינם רכושה הבלעדי של המועצה. ועובדיו ספקה

 

http://www.nevo.co.il/law/117033
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 עבודה נהלי .4

 :להלן המפורטים לנהלים בהתאם יפעלועל ידו,  המוצע והצוות המציע

עם שם  יעבודבמועצה,  הממוחשבות במערכות המשתמש, הספק מטעם המוצע מהצוותאחד  כל .4.1

עבורו בלבד. אין למסור את הסיסמא לאדם אחר ללא הרשאה בכתב  חודייםיימשתמש וסיסמא 

 מגזבר המועצה.

 במקום המיועד לו. יקיתומסמך  כל .4.2

 .המסמך קבלת יום תאריך עםעל ידי מקבלו בחותמת  חתםיימסמך  כל .4.3

 ואת"הוקלד"  ילהבחותמת הכוללת את המ יחתםימסמך המוקלד למערכת הממוחשבת  כל .4.4

 או כל נוהל אחר אשר יוגדר על ידי המועצה. ההקלדה תאריך

מתחייב בזה לשמור על סודיות המידע אליו נחשף ולא להעביר כל מסמך או מידע אחר  הספק .4.3

 .המועצה מגזבר הרשאה קבלת ללא הואלכל גורם ש

 כל תהליך עבודה רלוונטי עליו תחליט המועצה. ולבצעמתחייב בזה לתמוך  הספק .4.3

ייקו כל מסמך לרבות חשבונות וחשבוניות בתיקיות ובמערכות כך ועובדיו יקלידו וית הספק .4.3

 שהמועצה תוכל לאחזר בקלות ובמהירות כל מסמך בתחום פעולתו של הזוכה.

לספקי המועצה ולגורמים אחרים אך ורק על פי הנחיות שיקבל  מידע למסור מתחייב הספק .4.3

 .  לעת מעתמהמועצה 

 חסרונו. את וימנע המידע את יאבטח הספק .4.9

 גיבוי המידע על ידי הגורמים המתאימים. יוודא הספק .4.10

בקשר רציף עם ספקי התוכנה אותה מפעילה המועצה לצורך הטמעת חידושים,  יהיה הספק .4.11

 שיפורים והתאמות בתוכנה וזאת על ידי קבלת הדרכה, הטמעה וליווי טלפוני הכל לפי העניין.

 .המועצה ידי על מטעמו עהמוצ ולצוות לספק לעת מעת שיועברו ככל, נוספים נהלים .4.12

 

  האדם כוח .3

 בתחום המטלות לביצוע ומורשה מוסמך, מיומן אדם כח למועצה להעמיד בזה מתחייב הזוכה .3.1

 ואשר עומד בתנאי הסף אשר הוגדרו במכרז זה. החשבונות הנהלת

 עבודתם את לבצע, בעתיד שיקלטו והחדשים המוצעים, עובדיו את להכשיר בזה מתחייב הזוכה .3.2

 שתפעילן או כיום המועצה מפעילה אותן הממוחשבות המידע במערכות ולהשתמש כנדרש

 .המועצה לדרישות בהתאם הדרוש המידע מהן ולהנפיק תפעולן על לפקח, בעתיד

 :למועצה לשם מתן השירותיםהנדרש  המינימאלי האדם כוח לןלה .3.3

ללוות את הצוות  רו"חעל ה .העומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז – מלווה מוסמך"ח רו .3.3.1

המקצועי המוצע על ידי הספק, לפקח עליו, להדריך ולהנחות. רו"ח יבצע פעולות אלו 

ביום שיתואם עם המועצה למשרדי המועצה אחת לשבוע לפחות,  יגיעממשרדי הספק, וכן 

, המועצה גזברהן עם צוות עובדיו והן עם  פגישות, במסגרתו יקיים מלא עבודה ליום

 .לצורכיהל גורם אחר במועצה ו/או מי מטעמה, בהתאם וכ המועצה מנהלי

על עובד זה  .העומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז – ראש צוות – ראשי חשבונות מנהל .3.3.2

  ;המועצה פעילות ושעות לימי בהתאםלאייש משרה מלאה במשרדי המועצה, 

 מהםאחד כל על  .בתנאי הסף שנקבעו במכרז ים כל אחד מהםהעומד – חשבונות מנהלי 2 .3.3.3

 ;המועצה פעילות ושעות לימי בהתאםלאייש משרה מלאה במשרדי המועצה, 
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יטפל בהפקת תלושי שכר לעובדי  .העומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז – שכר חשב .3.3.4

על עובד זה המועצה ויבדוק את תשלומי השכר לקבלני המועצה המשולמים על פי כל דין. 

 ;המועצה פעילות ושעות לימי בהתאםלאייש משרה מלאה במשרדי המועצה, 

 

 הצוות מעובדי מי לדרוש את החלפת, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, הזכות שמורה למועצה .3.4

 לעיל הדרישות כלל על העונהבמקומו,  אחר עובד לספק יהא הספק ועל, הספק ידי על המוצע

האמור בסעיף זה תקף גם ביחס  ימים מיום דרישת המועצה. 30 ך, תוהמכרז מסמכי ובשאר

להחלפה ביוזמת הספק. מכך מקום, החלפה מיוזמת הספק טעונה אישור המועצה מראש 

 ובכתב.

להוסיף ו/או לגרוע מכח האדם הנדרש, הכל בהתאם לשיקול דעתה תהא רשאית  המועצה .3.3

הבלעדי ובהתאם לצרכיה. במקרה של הוספה/גריעה תגדל/תפחת התמורה בהתאם ובהתאם 

 ורטת במכרז זה.פירי ההצעה המלמח

 

 כללי .3

ומודגש בזאת כי על הזוכה במכרז לספק פתרון כולל, אחריות מקצה לקצה ומענה כולל  מובהר .3.1

למתן השירותים המאופיינים במסגרת מכרז זה למועצה אף אם הפתרון לא הוגדר במפורט 

יהיה אחראי  הספקבמסמכי המכרז אך הוא בתחומים המקצועיים המפורטים במסמכי המכרז. 

עבור המועצה על כל מרכיביה תוך כדי עמידה ברמת השירות טובה  חשבונות הנהלת לביצוע

   לשביעות רצון המועצה. 

לצורך רישום הנהלת  ממוחשבות מערכותגישה ושימוש בלזוכה במכרז  תספק המועצה .3.2

החשבונות והפקת הדוחות והמסמכים האחרים הנדרשים. הזוכה במכרז נדרש להפעיל מערכות 

ועל פי ההנחיות שיקבל, לשמור על כללי אבטחת המידע במערכות אלה  מייטביאלה באופן 

. מראש המועצה ידי על מורשים שאינם לגורמים מהמערכות מידע מהעברת לחלוטין ימנעולה

 מחוץ מידע משמירת ולהימנע המועצה במערכות ורק אך מידע לשמור הזוכה מתחייב כן כמו

 קיבל לכך אישור מראש בכתב מגזבר המועצה.  אם אלא המועצה למערכות

הינם רכושה הבלעדי והמידע האצור בהם מובהר ומודגש בזאת כי כל נתוני ומסמכי המערכות  .3.3

 של המועצה. 

 הממוקמים המשרדים את הנדרשים השירותים מתןתעמיד לרשות המציע לצורך  המועצה .3.4

וריהוט המשמשים את הנהלת  , טלפוניהמשרדי ציוד(, תוכנה)חומרה,  מחשובבבניין המועצה, 

 החשבונות כיום ובמצבם כפי שהם.

לעיל על ידי המועצה, תחייב המועצה את המציע הזוכה  6.4 להעמדת המפורט בסעיף  בתמורה .3.3

, כדלקמן: למדד בתחילת חודש ינואר שנהסכום זה יוצמד מדי ₪.  3,000בסכום חודשי של 

 מרץמהסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדדי הבסיס הנם המדדים בגין חודש  100%

 החודשית מהתמורה חודש מדי יקוזז, כמפורט לעיללמדד  ה שנתיתהצמד לאחר. סכום זה, 2021

 .הזוכה למציע המשולמת
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 נספח ב' 

 הצעת המחיר

 

כמו כן, על המציע למלא פירוט  .מטה החודשי הכולל במקום המיועד המחיר יש למלא את -

 מחירים של התמורה החודשית הכוללת. 

הא אך ורק על בסיס תיובהר ויודגש, כי בחינת הצעות המחיר )הניקוד בגין רכיב הצעת המחיר( 

 השפעה לעניין רכיב זה והניקוד בגינו. יההתמורה החודשית הכוללת ולפירוט המחירים לא יה

למפרט בהתאם את כלל השירותים נשוא המכרז  ליכלו, )הכולל והפרטני( המחיר המוצע -

, יתר התחייבויות הספק ע"פ המכרז כמפורט לעיל ולהלן, וכן השירותים כמפורט לעיל )מסמך זה(

במפורש ובין במשתמע אשר כרוכים במסגרת בין שנכתבו את השירותים הנלווים להם 

 השירותים.  

נסיעות כ"א,  השירותים לרבות במתןעל המציע לקחת בחשבון בהצעתו את כל העלויות הכרוכות  -

 וכל עלות אחרת הכרוכה במתן השירותים במסגרת מכרז זה. 

 הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל. -

 במסגרת הסכום המוצע. המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא -

נקודות.  33משקל של  בהתאם לאמות המידה לבחירת הזוכה במכרז, להצעת המחיר של המציע -

אמות המידה בסעיף "שיינתן למציע יחושב ויהא בהתאם לנוסחה המצויה והמפורטת  הניקוד

  ".לבחירת הזוכה

 

 ההצעה

 

אחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת ההסכם המצורף לו, וידועים לנו כל תנאי  .1

מתן השירותים נשוא המכרז, והשירותים הנלווים והכרוכים במתן השירותים, תמורת מילוי 

 :הצעתנו הינה כדלקמןהתחייבותנו וביצוע כלל השירותים נשוא המכרז, 

 

 

 בתוספת מע"מ. לחודש,__________________ ₪ 

 

 מע"מ. בתוספת, ש"ח לחודשובמילים: _____________________________

 

 "(הכוללת )להלן: "התמורה החודשית

 

  תפחת ולא, לחודש מע"מ בתוספת₪  80,000על  תעלהלא  הכוללת התמורה החודשית* 

 לחודש. מע"מ בתוספת ₪ 68,500  -מ
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 לעיל: 1הכוללת כפי שהוצעה בסעיף פירוט התמורה החודשית כמו כן, להלן  .2

 

 

 תפקידהשירות וה

 

 

מתוך התמורה )התמורה החודשית לתפקיד 

 ( בתוספת מע"מהחודשית הכוללת

 

 ( 1) רואה חשבון

 בהיקף הנדרש במכרז

 

 

₪ ___________________ 

 

 (1) מנהל חשבונות ראשי

 בהיקף הנדרש במכרז

 

 

 

 

₪ ___________________ 

 

 (2)מנהל חשבונות 

 בהיקף הנדרש במכרז

 

 

 

 

₪ ___________________  

מנהלי  2)יש לציין מחיר בגין שירות של 

 (.מחצית הסכום. שירות של אחד יהא חשבונות

 

 

 (1) חשב שכר

 בהיקף הנדרש במכרז

 

 

 

 

₪ ___________________ 

 

 סה"כ התמורה החודשית הכוללת

  

   ____________________________ 

 לעיל( 1בסעיף  כפי שהוצעה)הצעת המציע     

 

 

 ₪ 3,000 המועצה תקזז, מידי חודש, מהתמורה החודשית הכוללת המגיעה לי, סך של ידוע לי, כי  .3

, כדלקמן: למדד שנה. סכום זה יוצמד מדי , כמפורט לעילבגין השימוש במשרדים, ציוד וכיו"ב

כאשר מדדי הבסיס הנם  ע"י בנק ישראל המפורסם המחירים לצרכןיוצמד למדד מהסכום  100%

 . 2021 רץמהמדדים בגין חודש 

  

בהתאם לשיקול  עשוי להשתנותיכול ל כל שהוא אשרידוע לי כי המועצה אינה מתחייבת להיקף  .4

וכי לא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או  ,בהתאם לצרכיהודעתה הבלעדי 

 בקשר לאמור לעיל, וכן ידוע לי כי לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך.
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ידוע לי ומוסכם עלי כי המועצה תהא רשאית להגדיל או להקטין את ההסכם, בהתאם משכך,  .5

  לשיקול דעתה וצרכיה ובאותם המחירים המפורטים לעיל.

 

היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת הצעה זו  .3

 אותי כאמור דלעיל. 

 

   .יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי המועצה, בהתאם לשיעורו עפ"י דין, לעיללמחירים המוצעים  .3

 

ידוע ומוסכם עלי, כי הצעתי דלעיל ניתנה, ללא קשר להיקף או לצורך בו הם נדרשים, למורכבותם,  .3

לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם, למשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך 

 ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיוצ"ב.

 

 ______________ת.ז./ח.פ. _______________________שם המציע: ______________

 נא לפרט תיאורו אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________   

כתובת:_____________________________   

 טלפון:_______________________________  

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________  חתימות:

 )ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(. 

 _____________________.   תאריך: 

  '()כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצבאישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י: 

  
 ה"ה __________ ת.ז. ___________  )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

  
 ה"ה __________ת.ז. ____________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(  .2

  
 מסמך זה בפני. ייב אותו, וכי חתמו עלוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולח

 

______________                                ________________  

 חתימה                                       תאריך         

 

חתימה וחותמת: 
 ________________________________ 

שם חותם/ים:     
________________________________ 

תפקיד/ם:           
________________________________ 
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 'גנספח 

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה

 

אני הח"מ _________________ ת.ז ____________________ שכתובתי היא 

 כדלקמן:__________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת 

 

תצהירי זה ניתן במסגרת הצעתו של המציע _________________________________  .1

מתן שירותי ל 02/2021"( במכרז המציעח.פ/ע.מ __________________________ )להלן: "

" בהתאמה( המועצה" -" והמכרז)להלן: " עומרהמועצה המקומית הנהלת חשבונות עבור 

 וכמורשה החתימה מטעמו.

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  .2

תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי 

נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ויביא לביטול 

 מבלי שיהיה למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. ההסכם,

 מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני ד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר הצהרה בעניין ניגו .3

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

 , הקובע כדלקמן:1930 -אתשי"לצו המועצות המקומיות,  א. )א( 103סעיף  .3.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים 

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או 

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". -"קרוב"

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .3.2

 המקומיות הקובע:

"חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או  -לעניין זה, "חבר מועצה"

 קרובו בעלי שליטה בו.

 , הקובע כי:1930 -"א, תשילצו המועצות המקומיות 142סעיף  .3.3

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן 

גודו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה 

עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה 

דבר קבלת שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה ב

לראות עובד ן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אי

 כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא

 )ב( לגבי חברי המועצה".103כאמור בסעיף 

 (:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטי) לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי בהתאם .4
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לי:    יש / אין עצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה    בין חברי מליאת המו .4.1

 בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה     איןיש /  .4.2

הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו 

 או עובד אחראי בו.

  או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. /הזוג, שותף /בתלי בן    איןיש /  .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה   עובדים / לא עובדים אני ו/או בן/בת זוגי  .4.4

 ו/או בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה.

לצו  (3א. )ב()103 לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באמוראין  .5

מחבריה ובאישור שר  2/3לפיהן מליאת המועצה ברב של  1930 -, תשי"אהמועצות המקומיות

, 1930 -, תשי"אלצו המועצות המקומיות א. )א(130הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 מו ברשומות.ובלבד שהאישור ותנאיו פורס

 

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________

 

 אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

____________________ 
 וחותמת עו"ד חתימה         
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 'דנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות

 

גורם, זולת הספק או מי מטעמו מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או  .1

אשר יגיע לידיעת הספק  - ניהולי, כספי או כל מידע אחר-בשירותי הייעוץ, כל מידע  קהנוטלים חל

או מי מטעמו על המועצה, או בקשר אליה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם המידע הגיע בקשר 

 (."מידע"העם עשיית מתן השירותים ובין אם לאו )להלן: 

כלשהם על מתן השירותים, על תוכנם או על היקפם לאדם  למסור פרטיםהספק מתחייב בזאת לא  .2

 או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי גזבר המועצה.

הספק מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת   .3

 שירותי הייעוץ בלבד.

לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם ואת המידע הספק מתחייב בזאת לשמור בהקפדה  .4

 מניעת הגעתו לידי אחר.

הספק מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו במתן  .3

השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את כל התחייבויותיו של הספק 

 כמפורט בהסכם זה. 

או גוף כלשהו, במתן השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית  יק אדםלא יעסהספק  .3

 הנ"ל. לסודיות בנוסח

 

 

 ____________________תאריך: ___    __________________ : ____ותוחמת המציע חתימה
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 'הנספח 

 ות פליליותתצהיר בדבר העדר הרשע

 

 
_________________ ____ת.ז. שמספרה  _____אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
 מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

חוק עסקאות גופים "בעל שליטה" הינם כהגדרתם ב -בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו

 , אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלו וכי אני מבין/ה אותו. 1976-ציבוריים, התשל"ו

 

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________________________________, מספר  .2

ח.פ. ________________________________, הגוף המבקש להתקשר עם המועצה במכרז פומבי   

 "(.המציעלהלן: ") עומר מקומיתחשבונות עבור המועצה ה מתן שירותי הנהלתל 02/2021

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה  .3

 במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע.

    הורשעולא הורשעו    /    הריני מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה ו/או בעל שליטה במציע     .4

 בפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות בדיני עבודה ושכר מינימום:

  1959 -ט"חוק שירות התעסוקה תשי -

  1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

  1950 -חוק חופשה שנתית תשי״א -

  1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד -

  1965 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

  1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953 -חוק החניכות תשי״ג -

  1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א -

  1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

  1963 -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

  1987 -חוק שכר מינימום תשמ״ז -

  1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -

  2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

-חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב -

2002. 

 
וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, וכן כל חוק אחר הנוגע לזכויות וכן על פי צווי ההרחבה 

 "(חוקי העבודהעובדים )כולם ביחד ולהלן: "
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לא הורשעו    /    המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו    כי /ה בזאתהריני מצהיר .5

העסקה שלא כדין והבטחת חוק עובדים זרים )איסור בגין עבירה לפי  חלוט דין בפסק    הורשעו

 .1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

הנני מצהיר/ה כי לא נפתחה נגד המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו חקירה פלילית ו/או  .6

הוגש נגדם כתב אישום ו/או הורשעו בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה 

 קלון ו/או אלימות ו/או פשע מין.

 

, להלן פירוט מלא של כל ההרשעות הפליליות של המציע ו/או בעל זיקה למציע ו/או בעל ככל והיו .7

 שליטה במציע בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה:

 

החיקוק לפיו ניתנה  תאריך ההרשעה
 ההרשעה

 שם המורשעים סעיפי האישום

    

    

 

שבבעלות הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה במציע ו/או חברות אחרות  .8

ב  העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםנהל ההסדרה והאכיפה במשרד המציע לא נקנסו על ידי מ

 קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות. 2 –

 

, להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל היוככל ו .9

שליטה במציע ו/או על חברה שבבעלות המציע בשלוש השנים האחרונות על ידי מנהל ההסדרה 

 :העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםוהאכיפה במשרד 

 

סכום  החיקוק לפיו ניתן הקנס תאריך הקנס

 הקנס

 הנקנסיםשם 
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בדבר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים *מצ"ב אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד 
 ההרשעות והקנסות.

 

 הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .10

 

 
 

                  __________________             ____________________________________ 
 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע              

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 

אני הח"מ, עו"ד ________________________, מאשר/ת כי ביום ___________________ 

_______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה הופיע/ה בפני מר/גב' 

______________________ /  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 
 

        _________________     __________________                  __________________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד
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 'ונספח 

 כתב שיפוי יחסי עובד מעביד

                                   
        

 ____ _____תאריך:_________

 לכבוד 
 עומר מקומיתהמועצה ה

 

 יחסי עובד מעביד כתב שיפויהנדון: 

 ______________________________________________________אנו החתומים מטה,  

 כל סכוםמתחייב לשלם לכם  "(,המציע)להלן: " פ_________________________________ח. 

של יחסי עובד מעביד בין אותו עובד למועצה,  , בטענההמציעאם תיתבע המועצה ע"י מי מעובדיו של 

 אנו מתחייבים לשפות את המועצה על מלוא נזקיה והוצאותיה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך.

 

 ולראייה באתי על החתום:
 
 
 

    _________________ ______________________  ___________________ 
 חתימת החותם                         שם החותם                      תאריך            

 
 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ ________________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

מר/גב' _________________ ברחוב _________________ בישוב/עיר _________________ 

ידי ת.ז. _______________________/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי -שזיהה/תה עצמו/ה על

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 
 

 
_______________        __________________________  _________________ 

 חתימת עוה"ד                           חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך             
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 'זנספח 

 ביטוח נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" "המבוטח

מועצה מקומית עומר ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך  –" מבקש האישור"
 רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם . 

 שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ חשבוני –" השירותים"

 

ל דין, על פי כ-פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1
המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 
השירותים, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות 

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים  3לתקופה נוספת של 
אישור ביטוחי  עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה )להלן: "המפורטים באישור 

 "(.ביטוחי המבוטח"-" והמבוטח

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר 
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 

לומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע מכלליות האמור, תש
השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על 

 המבוטח לערוך על פי כל דין.

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות 
ורט באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי מעבידים כמפ

 העסקת עובדים.

ימים לפני  3ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
מועד תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת 

ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות מתן השירותים, את אישור 
 .2019-1-3ביטוח וחיסכון  המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון,

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את 
קופת ההתקשרות אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל ת

 לעיל. 1 על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל 
עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  או

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30עריכת ביטוח חדש, 

ועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במ
על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו  זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח

גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי 
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם 

התחיל בשירותים טרם הומצא אישור מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים ל
 ביטוחי המבוטח כנדרש.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  .3
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח 

כן מתחייב המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. 
להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם 

ידי מבקש האישור -מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 להגישה למבטחים. 

וטח מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המב .4
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח 
זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת 
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת 

מבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי ביטוחי ה
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
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בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, 
 מבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי ה

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף  .3
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח  ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה 

טענה ו/או דרישה כלפי  פי דין. למבוטח לא תהא כל-פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על
מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות 

 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים 
ספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים נו

ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר -כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט 

ידי המבוטח יורחב -נזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך עלכלפי אדם שגרם ל
 שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .3
שנעשה בו שימוש בקשר האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

לשירותים )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן מאחריות 
לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

ירותים, על המבוטח לדרוש כי בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם הש .3
 יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, 
בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות 

ידי -האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על ו/או לפצות את מבקש
קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני 

 המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 
מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות   ריות כלשהי.אח

נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב 
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום 

גין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו השתתפות עצמית, ב
 הראשונה בכתב.

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, 

אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם 

מפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי להוראות ה

הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה 

בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן 

ל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי מוסכם כי בכ

להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .3

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו -לכל ביטוח הנערך על הנם קודמים .3.1
וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 מבקש האישור והבאים מטעמו.

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס  .3.2
שור בדבר יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האי 30לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי  .3.3
הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות 

 מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
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ות המבטח, היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחרי .3.4
כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים 
לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או 

 מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.

ט היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי בי .3.3
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול 2013מהדורה 

הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה 
 . 1931 -ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם  .3.3
ור לא יחול כלפי אדם מבקש האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמ

 שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה  .3.3
 בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .9
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי אישור ביטוח זה מהווה 

סת הביטוח למעט הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במקרה

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ו/או שם: מועצה מקומית עומר 

תאגידים ו/או חברות 

עירוניים ו/או גופי סמך 

רשותיים ו/או עמותות 

בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

_________ 

 _________מען:  _________מען: 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

אחריות או חלוקה לפי גבולות 

 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה

ומהדורת 

 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה

 ביטוח

כיסויים נוספים 

בתוקף וביטול 

 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 

 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     צד ג'

קבלנים וקבלני משנה 

(303) 

ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 

(313) 

מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 

 (321מבקש האישור )

מבקש האישור מוגדר 

 (322כצד ג' )

 (323ראשוניות )

רכוש מבקש האישור 

 (329ייחשב כצד ג' )

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

 (309מבקש האישור )

היה  -מבוטח נוסף 

וייחשב כמעבידם של מי 

 (319מעובדי המבוטח )

 (323ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית

דיבה, השמצה והוצאת 

 (301לשון הרע )

ויתור על תחלוף לטובת 
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 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 

 

 

 

  

 (309מבקש האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 

 (321מבקש האישור )

מרמה ואי יושר עובדים 

(323) 

 (323פגיעה בפרטיות )

עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 *323ביטוח )

 (323ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 

 (332חודשים )

        אחר

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

033 

013 

003 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:


