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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 מסמך א'

 ג'ן -המקומית ביתהמועצה 

 02/2022 'מכרז פומבי מס

 למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה

 פרסום שני  

 הזמנה להציע הצעות 

ביתהמועצה   "  ג'ן -המקומית  בז  "(ההמועצ )להלן:  שירותי  להצעות    אתמזמינה  מתן 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.  ,"( השירותים)להלן: "  חשבות שכר עבור המועצה 

המכר תנאי  י   ז,את  שהזוכה  ההסכם  נוסח  וכן  הנלווים  עליו  יהמסמכים  לחתום  דרש 

במשרדי  שלא יוחזרו,    ₪  500  של (, ניתן לרכוש בעבור סך  מסמכי המכרז""  : )להלן 

 . 8:00-15:00ה' בשעות -א'בימים המועצה, 

ההצעה בצאת  המכרזי ,  מסמכי  כל  להגיש  הנדרשים   רוף  יש  המציע,  ע"י  חתומים   ,

מצבמעטפה   עליה  מס'    מכרז  –וין  סגורה,  לתיבת    02/2022פומבי  ידנית  ולשלשל 

 . אחר הצהרים 0041:בשעה   2022/5/3 עד ליום המכרזים במועצה,  

 קבלנה.הצעות שלא תוגשנה במועד לא תת

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  

 המכרז.  מכיבמסהוראות מפורטות נוספות מצויות 

        

 

         

 ו"ד ראדי נג'ם ע         

 האזוריתהמועצה  ראש 
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 מסמך ב'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 נשוא המכרז .1

ביתהמועצה   .א "  ן  ג'-המקומית  להמועצה)להלן:  הצעות  בזאת  מזמינה  עבור "(  שכר  חשבות  שירותי  מתן 

 "(, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  השירותים)להלן: " המועצה

 מסמכי המכרז. ל ה' מסמךכהמצורף  במפרט השירותיםורטים בהרחבה מהות השירותים נשוא מכרז זה, מפ .ב

 הצדדים.  מיום חתימתו ע"י שני לשנה אחתה מכוח מכרז זה הינו תוקפו של החוז .ג

וספות, כולן או כל חלק מהן  שנתיים נ למועצה נתונה אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה למשך  

  ( שנים.3) שלושעלה על בכל פעם, כך שסך כל תקופת ההסכם לא ת

ור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך תקופת אין באמ .ד

 יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה.  30קשרות, בהודעה מראש בת ההת

   מסמכי המכרז .2

 מסמכי המכרז: לן יחד ולחוד, המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו לה

 הזמנה להציע הצעות.   -  ך א'מסמ

 . תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

   עת המציעצה  -  'גמסמך 

 הסכם.  -  'דמסמך 

   מפרט השירותים  -ה' מסמך 

ציבוריים,  1)   - 'ומסמך  גופים  עסקאות  חוק  לפי  עבירות  העדר  בדבר  תצהיר   ) 

 .1976-"והתשל                           

עסקאות  2) חוק  לפי  עסקאות  על  ודיווח  מע"מ  תשלום  בדבר  אישור   ) 

 .1976-התשל"ו גופים ציבוריים,

 .1953 -, התשי"ג הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער               - 'זמך סמ

 נספח ביטוח    - 'חמסמך 

 ות. הסף ובמדדי האיכ טופס פירוט הוכחת עמידת המציע בתנאי  – 'טמסמך 

   תצהיר סודיות   מסמך י'

  רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה.   א מסמך י"

 תנאי סף  –במכרז השתתפות   .3

 להלן: המפורטים המצטברים  תנאיםכל ף במכרז מציע  העומד בלהשתתרשאי  .א
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 המציע הינו אדם פרטי או תאגיד הרשום כדין בישראל.  (1

אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  בונות כחוק ובעל  עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חש (2

 קיד השומה.פ

 . 1976 –התשל"ו  גופים ציבוריים,על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות ב (3

 מציע שרכש את מסמכי המכרז.  (4

 בעל הגורם המוצע מטעמו להענקת השירותים בפועל(    -)ובמקרה של מציע שהינו תאגיד  מציע  ה (5

 תעודת חשב שכר. 

בעל הגורם המוצע מטעמו להענקת השירותים בפועל(    -ציע שהינו תאגיד  )ובמקרה של מיע  צמה (6

השנים  ניסיון   עבור  במתן    2021  עד  2017בין  חשבות שכר  מקומיות,  2)שתי  שירותי  רשויות   )

 עובדים לפחות.   200אשר כל אחת מהן מונה 

ין אפשרות להגשתה מציע אחד בלבד וא  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי .ב

 ע"י מס' מציעים במשותף. 

ש כי תוקף מוגבל, נדרעיל הינם בעלי  ות המפורטים דלמובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעוד .ג

 אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין.

 הצהרות המציע .4

המצי .א של  הצעתו  במכרזהגשת  והשתתפותו  וא  ע  כהצהרה  המכרז  יכמוהם  ומסמכי  המכרז  פרטי  שכל  שור 

  , כל הנתונים, הפרטים והעובדותבחן את  ע הנדרש,  ת מלוא המידל אקיבידועים ונהירים למציע וכי המציע  

והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו   למילוי התחייבויותיו מכח ההסכםיודע את כל התנאים הנדרשים  מבין ו

הרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות שת ההצעה כמוה כהצכן, הג

ההדרושים   המכ  שירותלביצוע  דלעיל,  רז,  נשוא  האמורים  המקדמיים  התנאים  בכל  עומד  הוא  הוא כי  וכי 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.   -נשוא המכרז  לעמוד בהתחייבויותיומסוגל מכל בחינה שהיא 

הכל בלא כל שינוי ו/או ,  מסמכיומהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על    עה מטעם המציעההצ  הגשת .ב

 . תוספת

ה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  אי הבנ ו/או    דבר טעותל טענה בכ .ג

 הצעת המציע. , לא תתקבל לאחר הגשתבמסמכי המכרז על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזהו/או ה

 ר הכנסת שינויים והסתייגויות איסו .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.   .א

תהמוע .ב לצה  רשאית  שהא  בכל  מתנאי ראות  המציע  הסתייגות  משום  כאמור,  תיקון  או  מחיקה  ינוי, 

 המכרז/החוזה, ולפסול את הצעת המציע. 

 הבהרות  .6

על המציע לבצע. מובהר בזאת, כי מלבד  יב והיקף השירות שמסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הט .א

שימו מי  להנחיות  בהתאם  גם  יתבצע השירות  אלו  המועמסמכים  ידי  על  מטעמנה  כאחראי  זה  צה  למכרז  ה 

 "( ו/או מי מטעמו. המנהל)להלן: "
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

לא ,  המועצהמזכירת  ל  בכתבסתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע   .ב

השאלות    @iljann.muni-beitmankal.   :דואר אלקטרוניבאמצעות    _______ ___ יאוחר מיום  

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordתשלחנה באימייל בפורמט 

 השאלה/בקשת ההבהרה מספר העמוד והסעיף במכרז  מס' סידורי 

   

   

   

 

תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב ותהא סופית. כל פירושים, הבהרות או   .ג

 המנהל ו/או מי מטעמו לא יחייבו את המועצה. גורם אחר מלבד בע"פ ו/או ע"י  הסברים שניתנו

יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו .ד או    איחור בקבלת התשובה מצד המנהל או אי קבלתה לא 

 להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.

יתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו הל לעיל, מוסמך המנ מבלי לפגוע באמור ל .ה

 והודעה בכתב תשלח לכל המשתתפים במכרז. 

 יף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסע .ו

על .ז אישור  בנוסח  שיתבקשו  לשינויים  להסכים  בלעדי  דעת  שיקול  יהיה  למועצה  כן,  ביטוחים   כמו    עריכת 

ח') דעת מסמך  שיקול  למועצה  כי  מובהר,  המועצה.  הביטוח של  יועץ  ע"י  אלה  שינויים  לאישור  בכפוף   )  

הנ" האישור  בנוסח  כלשהם  לשינויים  להסכים  שלא  המדויק בלעדי  לנוסח  מחויב  הזוכה  כזה  ובמקרה  ל, 

בת כנדרש  המועצה  לידי  חתום  המצאתו  ואי  המכרז,  למסמכי  ח'  כמסמך  יהושצורף  החוזה,  הפרה נאי  וה 

 של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה. יסודית

 מסמכים .7

 : את המסמכים הבאים )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז( צעתוכל מציע יצרף לה .א

 עליו לצרף העתק תעודת זהות.  – אדם פרטימציע במידה וה  (1

מעידה  אגיד השל הת  ותההתאגדתעודת  עתק נאמן למקור של  עליו לצרף ה  –תאגיד  במידה והמציע הינו  

ידי עו"ד או רו"ח(, כל העתק של כל תעודת  -על היותו תאגיד רשום כדין בישראל )העתק מאומת על

 חברהשל התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על    ודכןמעתדפיס  ,  שם של התאגיד )ככל ששונה(  שינוי

שי  דבר מורהמציע בן מטעם  אה חשבואישור רוו  לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(

 . החתימה

 . ל ספריםוהינ  עלתעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור  (2

 . מאומת ע"י עו"ד/רו"ח()מקור/העתק מאושר למקור  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא (3

ישור  , בנוסח התצהיר והא1976  –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   (4

 .  2ומסמך ו' 1כמסמך ו'למסמכי המכרז המצורפים 

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. (5

 (. 5))א(3להוכחת תנאי הסף  –של המציע תעודת חשב שכר נאמן למקור של העתק  (6

mailto:mankal@beit-jann.muni.il
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

ע"ג    פירוט (7 ט'והצהרה  בתנאי הסף    –  מסמך  עמידת המציע  ובמדדי האיכות, (  6)א()3לצורך הוכחת 

 ם.בצירוף האסמכתאות כמפורט ש

 להלן(.   10לצורך ניקוד מדדי האיכות )כמפורט בסעיף  –חות המלצות מלקו (8

 כל מסמכי המכרז בשני העתקים חתומים בר"ת וחותמת המציע בכל עמוד. (9

 מסמך ג'   –הצעת המחיר  .ב

לעיל המפורטים  והאישורים  המסמכים  כל  אליה  יצורפו  שלא  לה,  הצעה  ועדת  יעלולה  ע"י  פסל 

 המכרזים.

מידע ו/או  לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל    י שיקול דעתה הבלעדי,ל פ, עשמורה הזכות  לוועדת המכרזים .ג

נוסף   כשירותו,    ששיידרמסמך  המ  מומחיותו,  ,וניסיונ להוכחת  והתאמתיכולת  שלו  השירותימון  לביצוע    ו 

ידע/ המסמכים להנחת המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המ .  )לרבות המלצות(  בוכיו"  נשוא המכרז

במקר בו  דעתה.  כאמורה  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר  מסמך  למסור  יסרב  ה  ,המציע  להסיק וועדרשאית  ה 

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 ועד הגשת ההצעות מואופן  .8

וכן את כל המסמכים והמידע המציע   .א יצרף את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 

 דרוש לצורך ניקוד איכות הצעתו.ה

ינקוב   .ב גבי  המציע  ג'על  לכך,    מסמך  המיועד  במקום  המציע(,  הריטיינר(  במחיר  )הצעת  )מחיר  החודשי 

 . המפורטים במכרז מלוא השירותים עבורב , המוצע על ידו

 .  כולל מע"מ  ₪ 7500אחוז הנחה מסך מחיר המוצע על ידו המציע ינקוב בהצעתו ב

 לבד. אלא במסמך ג' ב מסמך ד' )החוזה(מורה המבוקשת באין למלא את הת .ג

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום  .ד

ות של חתימתו  סמן בראשי תיבכן לו,  בשני העתקים(  מסמך ג')  הצעהפס ה(, טומסמך ד'על גבי ההסכם )

 ה. יא לביטול ההצעשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להבכל דף של מסמכי המכרז. הערה שתר

ההצעה  א .ה המכרז,  ת  מסמכי  כל  המכרז,  חתומים    הנדרשים   בצרוף  במסמכי  לכמפורט  ליש  מעטפה הכניס 

מצוין   עליה  המכרזיםידנית  ולהניח    2202/02מס'    פומבי   מכרז–סגורה,  ליום  במועצה    בתיבת  עד 

 . אחר הצהרים 0041:בשעה  3/5/2022

הצעה   .ו תעכל  פרטישתוגש  כל  על  בתוקפה  וצמוד  נספחיה  מרכיביה,  למשך  ה,  מהמועד   90רופותיה  יום 

ההצעות.   להגשת  להאריכה  המועצה  הקבוע  מהמציע  לדרוש  רשאית  שתורה  תהיה  כפי  נוספת  לתקופה 

 .המועצה 

 אופן החתימה על ההצעה  .9

 שלו ויצרף את חתימתו. על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות אם ההצעה תוגש  .א

, יחתמו על ההצעה כל השותפים )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור(  ידי שותפות  תוגש על  אם ההצעה .ב

זהותם   מספרי  המלא,  שמם  ציון  תוך  השותפות,  בשם  לחתום  חותמת  המוסמכים  ובצרוף  וכתובתם, 

 תפות. ורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השוהשותפות. כן תצ



 2/2022מכרז  -ג'ן  -המועצה המקומית בית
 למועצה   ותי חשבות שכרשיר למתן 

 

 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

ע"י   .ג תוגש  ההצעה  זה(,    )ככל  תאגיד אם  באופן  התאגדות  מאפשר  המנהלים שהדין  ההצעה  על  יחתמו 

תמת התאגיד.  המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חו

 ות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.  כמו כן תצורף הוכחה על זכ

 המועצה החלטות  .10

 לעיל. 3מציעים בתנאי הסף שבסעיף עמידת ה ' של כל המציעים ותיבדקבתחילה תפתחנה מעטפות א .א

המחיר   סופי של  בשני שלבים, על פי ניקוד ועדת המכרזים תדרג את ההצעות הכשרות, שעמדו בתנאי הסף, .ב

 כמפורט להלן.  (40%ת ההצעה )איכוושל  (60%המוצע )

ת מסך הציון הסופי( על פי אמות ודונק 04: בחינת איכות ההצעה )עד )פתיחת מעטפה א'( ראשון שלב .ג

 המידה כדלקמן: 

המסמכים שיש  מקסימלי  ניקוד פירוט אמת מידה 

 לצרף להוכחה 

ניסיון המציע 

במתן שירותי 

 חשבות שכר

מהנדרש צילמ יותר  רב  ניסיון  יש  ע 

 לתנאי הסף למכרז:  (6)א()3בסעיף 

השנים   שבין  ק  סיפ  2017-2021מציע 

רשויושי עבור  שכר  חשבות  ת  רותי 

ל )מעבר  במסגרת    שהציג   2-מקומיות 

  50תנאי הסף( אשר כל אחת מהן מונה  

 יקבל את הניקוד הבא: –עובדים לפחות 

יקבל   –  נוספתעבור כל רשות מקומיות  

ועדנ   5 נקודות    15מקסימום    קודות 

ו מקומיות    3יציג  )במידה  רשויות 

 נוספות(. 

 נקודות  15
ון ע"ג פירוט הניסי

 מסמך ט'. 

המלצות 

 ותמלקוח

להם  מלקוחות  המלצות  יצרף  המציע 

 סיפק שירותי חשבות שכר. 

בעל  ע"י  חתומה  להיות  ההמלצה  על 

מנהל  גזבר,  מנכ"ל,  כגון:  בכיר  תפקיד 

 משאבי אנוש.  

נק'    2  –המלצה יקבל המציע    ר כלבעבו

 נקודות באמת מידה זו.  10סימום ועד מק

 נקודות  10
המציע יצרף 

 מלקוחות  לצותהמ

התרשמות 

ראיון  במסגרת 

 אישי

המציע  לראיון יגיע ]

או המועמד מטעמו  

למתן השירותים 

מטעמה משנה  ועדת  או  המכרזים  ,  ועדת 

אישי  לראיון  המציע  את  תזמן 

 לית מהמציע.  ולהתרשמות כל

הו   ןהריאיובמסגרת   בין  תתרשם  ועדה 

המציע  של  המקצועי  מניסיונו  היתר: 

שחשבות  בתחום   הוותק, שכר,  נות 

 וכו'.   מות אישיתזמינות, התרש

 ------- נקודות  15



 2/2022מכרז  -ג'ן  -המועצה המקומית בית
 למועצה   ותי חשבות שכרשיר למתן 

 

 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

המסמכים שיש  מקסימלי  ניקוד פירוט אמת מידה 

 לצרף להוכחה 

 בפועל[ 

 

כך שהמציע שהצעתו נקבה במחיר הזול   –יות על פי המחירים המוצעים ועדת המכרזים תדרג את ההצעות הכספ  . ד

נקודות(, יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה   60ר )קרי טווח המחירים המותר(, יזכה למלוא ניקוד המחיביותר )ב 

 זו. 

  ציון ניקוד האיכות.+ ציון המחיר  י חיבור שלעה יקבע על ידהצ כל ציון הסופי שלה .ה

הסופי הגבוה  יהיה המציע אשר הצעתו זכתה לציון    , אשר ככללבזוכה אחד  ם לבחורדת המכרזי בכוונת וע .ו

 ביותר. 

נמצאה הצעה כשרה   .ז ובין אם  יחידה  )בין אם מאחר שהוגשה הצעה  לדיון  יחידה  תיוותר הצעה  בו  במקרה 

ו/או לפרסם מכרז חדתהא רשאית לאשר    אחת(, הרשות ו/או לבטל את המכרז  זכייתה במכרז  ש, לפי את 

 שיקול דעתה.  

של המציע   ושורייובכ  והכלכלי, בנסיונ   ובחוסנ   ו,תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת  וועדת המכרזים .ח

השירות את  הצעתו  לספק  ובמחירי  מעולה,  המציע  בטיב  המציעשל  שנדרש  אחר  פרט  ובכל  ו/או    ,  להציג 

שאית לבחון וועדת המכרזים תהיה רין כי  ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצולמלא  

 נשוא מכרז זה גם על סמך נסיונה הקודם עמו.  שירותאת ה ספקאת כושרו של המציע ל

זהות המדורגות במקום ה .ט  המציעראשון,  במקרה שיימצא, לאחר דירוג ההצעות, כי קיימות הצעות כשרות 

 . ן שירותי חשבות שכרבעל הוותק הרב ביותר במתהינו  אשר המציע יהיה כזוכה בחרשיי

וכן בקבלת כל האישורים  המועצה  על ידי    אושרבקיומו של תקציב מ  תמותניוהיקפה    הזוכהההתקשרות עם   .י

ף במימון  התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתת

בו    השירות. יהיה לבמקרה  י  לרכישהתקציב מאושר  מועצה  לא  הו/או לא  אישורים התקציביים  תקבלו כל 

לזוכה כל ת לברשאימועצה  תהא הכמפורט לעיל,  ו/או ההרשאות   ו/או  ולא תהיה למציעים  טל את המכרז 

 . טענה ו/או תביעה עקב כך

ו להחליט על דחיית הזמנת חלק חלק מהשירות ו/א  המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת .יא

הבלעדי של   ר ו/או לבצע בעצמה את השירות או חלקו בהתאם לשיקול דעתהמן השירות למועד מאוחר יות 

בתהמועצ בהתחשב  ו/או  מכרז/ים  ה  לפרסם  זכותה  על  שומרת  המועצה  המועצה.  לרשות  שיעמוד  קציב 

 ה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.   ה במקרה בו החליטחדש/ים ו/או לבצע את השירות באמצעות עובדי

ר,  ו/או לדחות את הזמנת חלק מן השירות למועד מאוחר יות חלק מן השירות בלבד    החליטה המועצה להזמין . יב

הנ  בשינויים  הצעתו,  בסיס  על  חוזה  הזוכה  עם  זכותה ייחתם  על  שומרת  המועצה  העניין.  בנסיבות  דרשים 

 השירות שהזמנתו בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל.פים לביצוע חלק מלפרסם מכרז/ים נפרדים ונוס

היא, לא תהא  ו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שו הוקטן היקפבוטל המכרז א . יג

ן כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגי
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 למועצה   ותי חשבות שכרשיר למתן 

 

 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

ת ביטול מוחלט של  מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו. בנסיבו  זכאי לפיצוי מכל  לא יהיה

ו למועצה עבור רכישת מחיר ששולם על ידאו הזוכה בהחזר ההמכרז תשקול המועצה לזכות את המציע ו/

 מסמכי המכרז. 

ב .יד כלשהו  כספי  בהיקף  השירותים  להזמנת  מתחייבת  איננה  המועצה  ספק,  הסר  ותהא למען  המכרז   מסגרת 

 רשאית לשנות את היקף השירותים בהתאם לצרכיה. 

אם מצאה כי  כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או  אית לפסולהמועצה רש . טו

ין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין  קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות ב

וכ בנות  קייחברות  אם  ו/או  אם  יו"ב  בין  סבירה  בלתי  ההצעה  ו/או  תכסיסנית  ההצעה  כי  חשש  ביחס  ם 

 מכרז.  אחר כל דרישות ה אם הזוכה לא ימלאלפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או 

 כשיר שני  .11

 ". המועצה תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני .א

הזוכה הראשון יחזור בו    ות,  תוך שנה מהמועד האחרון להגשת הצעיוכרז כזוכה במכרז אם    ה"כשיר השני" .ב

 וזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא. מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל הח

  כן רשאית המועצה להכריז גם על הזוכה השני כזוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה הראשון, במקרה בו  .ג

 ז. הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי השירות הנדרש מכח המכר תיווכח כי הזוכה

ם יתבקש על ידי המועצה  כאמור. במידת הצורך, א  התקופה הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה עד תום   .ד

 ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

כלפי .ה תביעה  עילת  כל  תהיה  לא  השני  תת  לכשיר  לא  אם  לרבות  המועצה  זו,  תקופה  במהלך  עמו  קשר 

שלא לפנות  שיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא רשאית  הארכותיה. התקשרות עם הכ 

 כרז חדש/נוסף.ב' אלא לפרסם מ לכשיר

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .12

פ"י כנדרש עחתום    הואכש  למועצהולהחזירו    ( מסמך ד')דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז  ייהזוכה   .א

   ייתו במכרז.לזוכה בדבר זכ המועצה ימים מתאריך הודעת  7דין, תוך 

 כים הבאים: הזוכה  ימציא למועצה עד למעמד חתימת החוזה על ידו את המסמ .ב

מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור   חברת ביטוחאישור חתום מאת   (1

 . על קיום ביטוחים

ו על זכייתו ימים מיום בו הודע ל  7לא החזירו כשהוא חתום כנדרש בתוך  ה, וחתום על החוזזוכה שנדרש ל .ג

בס" המצורפים  הנדרשים  המסמכים  בצרוף  המועכאמור,  לעיל,  ב'  לק  רשאית  תהיה  מבלי  צה  זכייתו  בטל 

לא   לזוכה  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  וזאת  אחר  מציע  עם  בהסכם  ולהתקשר  התראה  או  הודעה  כל  לתת 

 אחר במקומו. ביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציע ה כל טענה ו/או תתהי

את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי  יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה –התקשרה המועצה עם מציע אחר  .ד

 .המועצה לבין הצעתו הוא
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 למועצה   ותי חשבות שכרשיר למתן 

 

 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

רת ההתחייבויות  נגד הזוכה עקב הפאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כ .ה

 .שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז

יעביר את    הזוכה .ו ולא  יסב  טובת הנאה עלההסכםלא  או כל  או מקצתו,  כולו  פיו    ,  ו/או התחייבות על  פיו 

למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה כלשהם מטעמו, אלא    רין או בעקיפין.לאחר במיש

 מראש ובכתב.  צה המועקבלת אישור  לאחר

לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל    מועצהבלת סכום כלשהו מהלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקהזוכה   .ז

לכך  מראש   גז הסכמה  של  זה,   מועצהה  .מועצהה   יתברבכתב  בעניין  הזוכה  לבקשות  לסרב  רשאית  תהא 

קול דעתה הבלעדי, לרבות  שייראו לה לפי שילרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים  

 ו קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.  תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה א

        טים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.ביחס להתקשרות מפור תרת התנאים וההוראותי .ח

 התמורה  .13

למחירי הצעתו )ע"ג  ריטיינר( בהתאם    תשלוםבגין ביצוע השירותים כנדרש במכרז, יקבל הזוכה תמורה )  .א

 וג שהוא. ועל, ללא כל תוספת מכל מין וס(, ובהתאם לאספקת השירותים בפמסמך ג'

,  מילוי כל התחייבויות הזוכה במכרז/הסכם ים תשלום מלא וסופי בגין  וומה,  בזאת, כי מחירי ההצעה  מובהר .ב

ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו בין מיוחדות  מין  ,  במתן השירות על פי כות  הכרו  ,ואוסוג שה  מכל 

לא יתווספו  י  מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה. כן מובהר, כ  תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי

נוספלמחירי  סכומים  אלה  שהואם  וסוג  מין  מכל  למדד.  ים  הצמדה  הפרשי  לעיל,   לרבות  האמור  אף  על 

 יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין. 

 ות בין מסמכיםיפ עד .14

ל סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין תנאי יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה ש

 ת החוזה/ המסמכים, לפי העניין.,  תכרענה הוראוהחוזה/ המסמכים המכרז להוראות

 המועצהרכוש  –מסמכי המכרז  .15

מטרת הצעת הצעות למועצה, כאמור נמסרים למציעים למסמכי המכרז הינם רכוש המועצה וקניינה הבלעדי והם  

לא למטרת הגשת אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם א  במכרז זה, ולא לשום מטרה

 צעתו.ה

 

 

__________________________ 

 עו"ד ראדי נג'ם 

 מקומית ה המועצהראש 
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 מסמך ג'

 הצעת המציע 
מגיש בזאת הצעתי   כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני  ,_ מצהיר___________אני הח"מ ______ .1

 מכרז. "(, הכל כמפורט ביתר מסמכי היםהשירות)להלן: " המועצהמתן שירותי חשבות שכר עבור ל

מצהירהננ  .2 כל  ,י  את  והבנתי  קראתי  המכרז   כי  המכרזת  כיו  ומסמכיו  פרטי  ה  נאי  האחרים  וכל  גורמים 

מציע אני  אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.    , ידועים ומוכרים לי,השירותמתן  המשפיעים על  

ספק לכלל זה  ייגות, ובלקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסת

 .בהתאם להצעתי דרשהשירות בהיקף שאאת 

 מסכים מתחייב בזאת כי: מצהיראני   .3

נשוא ביצוע השירות והכישורים הדרושים ל המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1

 . גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרזוהמכרז, גם מבחינת המימון 

סמך תנאי המכרז ההצעה למכרז, כמפורט במ  ים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשתבכל התנא  הנני עומד .3.2

 , ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים למסמך ב'. 3הוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף ו

 ומסמכיו.  הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז  .3.3

 שירות נשוא המכרז ה  את  איתי בהסכם, אבצע  קשרתת  והמועצהרז  י במידה ואזכה במכב, כמתחייהנני   .3.4

דין,   והוראות כל   ה , לשביעות רצונם המלאבמחירי הצעתיבהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות 

 .  באופן אדיב ויעיל חנות התדלוק ינהגו בעובדי המועצהואדאג כי העובדים בת  השל המנהל והמועצ

ם אם לא הוזכרה במפורש בחלק  רז זו ובכלל זה בחוזה, ג כל התחייבות המופיעה בחוברת מכ  לי, כי   ועיד .3.5

   זה, מחייבת אותי.

ידי הנני מצהיר, כי ה  .4 ובין  כוללים את כל ההוצאותוהם כמפורט בהצעתי    מחירים המוצעים על  בין מיוחדות   ,

ל  רז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכתנאי המכ  בביצוע השירות על פיהכרוכות    , מכל מין וסוג שהוא  כלליות,

   .זהי נשוא החוי התחייבויות

תשולם    ,בזאתלי  מובהר   .5 לא  בגיןלי  כי  נוספת  תמורה  ב  השירות  כל  הכרוך  כל  על  המכרז,  מעבר  ונשוא   ,

 .  , ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדדבתוספת מע"מ ים לאחר הנחהלמחיר

עפ"י   ר יחולו בעתיד על השירותובה, מכל סוג שהוא, החלים או אש, תשלום חכן מובהר לי, כי כל מס, היטל .6

כל סכום שעליה לנכות   ילמהסכומים שיגיעו  ישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה המועצה  זה, יחולו עליי ו  מכרז

 לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

כל .7 את  לבצע  מתחייב  הריני  תתקבל,  הצעתי  תוך  הפעולות    אם  וזאת  כדלקמן,  מתאריך ימ  7המפורטות  ים 

 זכייתי במכרז: הודעתכם בדבר 

 .כנדרש עפ"י דיןכשהוא חתום למועצה ולהחזירו המצורף כמסמך ד' למסמכי המכרז,  חוזהלחתום על ה .7.1

 , כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. אישור קיום ביטוחיםלהמציא לכם  .7.2

 , לעיל   7ף  ת המנויות בסעילא אבצע את הפעולוצעתי ו/או אם  ר בי מהזואחכי ידוע לי שאם    ,אני מצהיר בזאת .8

או מקצתן זו,כולן  בחוברת מכרז  או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה  זכותי    ,    לביצוע השירות אאבד את 

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל   , הכל כמפורט במסמכי המכרז.. ראח  מציעתהא רשאית להתקשר עם    והמועצה

מקרה  כן הנני מתחייב כי ב   עם מציע אחר במקומי.  עצההמואו זכות לפיצוי עקב התקשרות  תביעה ו/  טענה ו/או
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה    המועצהבו תתקשר  

 .לבין הצעתי

מך נוסף שיידרש להוכחת  מידע/ מס   ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל .9

מומחיותי, אפש  כשירותי, וכיו"ניסיוני,  המלצות,  לרבות  למתן השירות,  המימון, התאמתי  אהיה  רויות  ואני  ב 

ניתוח   או  הסבר  מסמך,  למסור  אסרב  אם  דעתה.  להנחת  המסמכים,  המידע/  מלוא  את  לוועדה  למסור  חייב 

 יניה ואף לפסול את ההצעה. פי ראות עכלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות ל

 כדלקמן: ם עלי ומוסכידוע  .10

ידי גזברות  על    ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר  ,זכה במכרז דנןה ואבמיד .10.1

וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר המועצה 

  מכח מכרז זה   היקף השירותכן ידוע לי, כי  .  , ככל שישנםותהשירמון  יאמורים לממן או להשתתף במ 

 אינה מתחייבת על כמות רכישה מינימלית.המועצה וכי  המועצהלשיקול דעתה המוחלט של  ןנתו

לחלוטין    היא רשאית לבטל את המכרז, כולה או חלקה ואיננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיאהמועצה   .10.2

יות  רכישת כמותו/או להחליט על   זכאית לפרסם  המועצה    ןכהבלעדי.    בהתאם לשיקול דעתה,  רקטנה 

 ים. / ים ונוספרז/ים נפרדמכ

מכל סיבה שהיא,  או נדחה ביצועו, כולו או חלקו,    ,או הוגדל היקפו  ,של המכרז  הוקטן היקפובמקרה בו   .10.3

הצעתי בסיס  על  החוזה  עמי  מתחייב    ,ייחתם  והנני  העניין,  בנסיבות  הנדרשים  את    פקלסבשינויים 

 .בהתאם למחירי הצעתי רותיםשיה

מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר ימים    90אותי במשך תקופה של  תהיה בתוקף ותחייב    י זוהצעת .11

 קפה של הצעתי. ויוארך ת המועצהותדרוש  במידה בתנאי המכרז. 

ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד   .12 זו נחתמה על  הם לחוד,  וכל אחד מאם הצעה 

יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד    הצעה זו מובא בלשון יחידובכל מקום שפרט מפרטי  

 ידי כל אחד מהם לחוד. ועל 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור   .13

 דלעיל.

 הצעת המחיר:

ות מכרז זה, הורא ויות המוטלות על פיהשירותים וההתחייב מלואלספק את מציע  ניהנ

,  כולל מע"מ()ריטיינר( בסך של: ______________ ₪ ) חודשיבתמורה לתשלום 

 .דהיינו לאחר הנחה בגובה  %________

 

 

 ____________/_____________ ____________________________ ת.ז./ ח.פ.  שם המציע: 

 

 פרט:  _________________________תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא ל

 

 ________________________טלפון: _______ _____________________________ כתובת: 
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 דוא"ל: _______________________________________

 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 

____________________________________________________________ 

 

  __________________________________________________ חתימות: 

 מסמך ב'(. –לתנאי המכרז  9דרישות לחתימות בסעיף פרוט )ראה 

 

 _____________________.  תאריך:

 

 ות וכיוב'( כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפ אישור חתימה: ) 

 

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

 

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

 

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

 

 ה"ה __________ת.ז. ____________

 

 תו, וכי חתמו על מסמך זה בפני. ______ ולחייב אובשם התאגיד: __________וכי אלה מוסמכים לחתום  

 

 _______________   ________________ 

 מה חתי     תאריך           
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 ד'מסמך 

 ג'ן -המקומית ביתהמועצה 

 2/2022 'מכרז פומבי מס

 למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה

 הסכם

 _____  שנת ____לחודש  ____ביום  ג'ן-בית קומיתמבמועצה השנערך ונחתם 
 

 

 ג'ן-מקומית ביתההמועצה  בין:

 מצד אחד        ( "ההמועצ " -)להלן   

 

 _____________ ח.פ ________________ לבין: 

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________

 _________ סמרח' _____________________ טל' ____________ פק

 

 מצד שני       ("נותן השירות  /הספק" :)להלן 

 

 

)להלן:    למתן שירותי הנהלת חשבונות עבור המועצה  2/2022מס'  המועצה פרסמה מכרז פומבי  ו הואיל 

 (; המכרז""

 כמפורט ומוסכם בהסכם זה;  את מתן השירותלקבל על עצמו זכה במכרז וביקש  והספק והואיל 

הידע, והואיל  בעל  המימון    והספק  השירות  הניסיון,  את  לתת  בהמפווהמומחיות  זהרט  ובמסמכי    הסכם 

 ; המכרז

 השרות;  תןלמלקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע  וברצון הצדדים והואיל 

 

 אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן:

 המבוא .1

 פרד ממנו.נ זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי  הסכםהמבוא ל

 הגדרות .2

יהיו למוזה ובכל המסמכים המהוו  הסכםב )אלא אם כוונה  נחים להלן, ההגדרות בצידן  ים חלק מהחוזה 

 אחרת משתמעת מגופו של עניין(: 
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 ג'ן-המקומית ביתהמועצה    – "המועצה" .א

 . האו מטעמ הלרבות כל מי שיבוא בשמ   -" המועצה מזכירת" .ב

 לשמש מנהל לצורך חוזה זה.  ההמועצי מי שהוסמך על יד  - "המנהל" .ג

 כל מי   כןומורשיו המוסמכים, ו הספקלרבות נציגיו של  - " נותן השירות /הספק" .ד

 .ההסכםפועל בשמו ומטעמו בביצוע  ש     

 ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או   הספקעובדיו של    - "פקסהעובדי " .ה

ו ו איבדאלה ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עו

אחראי על פי כל   שהספקהסכם וכל מי  העל ידי שליחיו בביצוע  

 דין למעשיו או למחדליו.   

 החוזה מסמכי  .3

 . ד מהחוזהק בלתי נפרמהווים חל  ,חתומים על ידי הצדדיםכל מסמכי המכרז, 

 מהות השירותים  .4

למועצה  לספק  הספק  מתחייב  המכרז,  מסמכי  וביתר  זה  בחוזה  לאמור  חשבות    בכפוף  בהתאם ששירותי  כר 

 למסמכי המכרז.  'הכמסמך במפרט השירותים המצורף לנדרש 

 הצהרות הספק   .5

הרישיונות, ההיתרים,  כל  את  ם זה וכי יש בידיו  י הינו עוסק במתן השירות נשוא הסכמצהיר בזאת כ  הספק .א

 האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך מתן השירות, בהתאם לכל דין.

צועי, היכולת והציוד  דע, הכישורים, כוח האדם המקסיון, המומחיות, הייבזאת כי יש לו הנ   הספקעוד מצהיר   .ב

במיו  השירות  את  לספק  ההדרושים  בביצוע  בהתאם  לפעול  ומתחייב  גבוהה  מקצועית  וברמה  וראות  מנות 

 ן השירותים בפועל, לפעול בהתאם.הסכם זה וכן להדריך את עובדיו, וכל מי שיועסק במת

אחרת להתקשר בהסכם זה מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או    ו למי מטעמו כלאכי אין לו ו/   הספקעוד מצהיר   .ג

 ם זה. ולספק את השירות בהתאם להסכ

 התחייבות לביצוע .6

בזאת  מועצה  ה .א פי צלספקמוסרת  בכפ, על  גזברות    וף לתקציבהרכיה,  ידי  ובהתאם   המועצה  המאושר על 

, הכל בהתאם להוראות החוזה  עצמאי  ןכקבל  לבצע את השירותמקבל בזאת על עצמו    והספקלשיקול דעתה  

   ורך זה אחר כל הוראותיו. ז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצולמסמכי המכר

וכן מכוח חוזה זה    הספקעם  המועצה  תקשרות  הכי    ,במפורשומובהר בזאת  מובהר מוסכם  ,  למען הסר ספק .ב

מאושר תקציב  בקיומו של  מותנים  גזברות  היקפה  ידי  התקציביים  המועצה    על  האישורים  כל  בקבלת  וכן 

אוההשת האחרים  והגופים  הממשלה  משרדי  של  אמורים  תפות  במשר  להשתתף  או  אספקת   מוןילממן 

 ., ככל שישנםהשירות

לרכוש ממנו את השירות או חלקו רשאית שלא  שהמועצה  כי ידוע לו    ,ים ומצהיר בזאת במפורשסכמ  הספק .ג

או   הטםחלקכולם  אחד  מחמת  אם  בסעיפע,  המנויים  סיבה   ב'-א'ים  מים  מחמת  ואם  כלשהי   לעיל  אחרת 
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 המועצה למתן שירותי חשבות שכר עבור 

 

 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

ל שהואבהתאם  מבלי  הבלעדי,  דעתה  בגין    שיקול  אחר  סעד  ו/או  פיצוי  ו/או  תמורה  לכל  זכאי   היקף יהא 

 רכישה.-ישה או איהרכ

   .מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור למען הסר ספק, הספק .ד

הספק .ה מתחייב  המכרז/ההסכםלבצע    עוד  מכח  ב  התחייבויותיו  וברבנאמנות,  לשביעות  שקדנות  גבוהה  מה 

 ובמחירי הצעתו.  המועצה ף שידרש, ובהתאם להוראות בכל היק, המועצהרצון 

בהתחייבויותיו,    הספקיעמוד  אם לא  עפ"י כל דין,  המועצה  אמור דלעיל וביתר זכויותיה של  פגוע במבלי ל .ו

ה להתקשר  מועצה  תהא  לצורערשאית  אחר  ספק  ממנום  חלק  או  השירות  ביצוע    הספק את    ייבולח  ך 

כך בהוצאות   עקב  לה  הוצשנגרמו  לרבות  נלוות,,  מחירי    אות  אם  על    הספק האחר האחרגם  מחיר היעלו 

 הספק שזכה במכרז.בהצעת קוב נ ה

  נהלתפקידיו וסמכויותיו של המ .7

ומוצ .א מוסכם  זה,  הסכם  עפ"י  המנהל  סמכויות  מיתר  לגרוע  נציג  המבלי  המנהל  של  להיותו  בנוסף  כי  ר, 

השירות שיסופק  לבדוק ולפקח על טיב  מוסמך לבקר    סכם זה, כמפורט בהסכם, יהא המנהלין הלעניהמועצה  

  ז והחוזה. והתאמתו לדרישות המכר

יהיה רשאי המ .ב ל  נהלכן  הודעה  אי התאמה כמפורט דבר  ספק בלמסור  ו/או  בזמנים  אי עמידה  ו/או  תקלות 

למלא אחר הוראות  הספקעל  רעור.ה ניתנת לעהינה סופית ואינ  ל. קביעתו של המנהל לעניין זהיבס"ק א' לע

  .ל ידועהמבוצע  חלק מהשירותלשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל , נהלהמ

ולמילוי  למילוי תנאי חוזה זה  המועצה  כלפי    ומהתחייבויותי  הספקלא ישחרר את  המועצה  המנהל או    פיקוח .ג

ל ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו ע יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות    והספקשבדין    תכל הדרישו

 ידו.  

 חוזה העברת זכות הסבת ה .8

לאחר, פרט אם קבל תחילה  או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו  לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו    הספק .א

 בכתב ומראש.   המועצהכמה לכך מאת הס

לא אם קבל אחר,  ם זה לאלפי הסכמהמעוצה  ת סכום כלשהו  חות את זכותו לקבלמלא יהיה זכאי לה  הספק .ב

 .  המועצה יתגזבר הסכמה לכך בכתב ומראש מאת 

 קבלני משנה  .9

לקבלן    או חלק ממנו  השירותרשאי למסור את ביצוע  אינו    הספק,  ות החוזהיתר הוראמבלי לפגוע באמור ב  .א

 המנהל.  בכתב שלמראש ו אישורו את  תחילה  בלי שקיבלמשנה, 

 .המועצהכספים מאת  לספקאם יגיעו לו או  ףא, לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון .ב

ממנוה  סירת מ .ג חלק  או  ידי    שירות  ול  הספקעל  תפטור  לא  משנה,  את  לקבלן  תשחרר  מאחריותו    הספקא 

וה פי החוזה  ות  עשאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות המגריי  ואומחובה כלשהי מחובותיו על 

או  ו/  הספקיה דינם כאילו נעשו ע"י  חמת התרשלותו, ויהמשנה, או שנגרמו מה גרמו ע"י קבלן  ייוהנזקים ש

 נגרמו על ידו. 

 זהירות בטיחות ו אמצעי .10
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 המועצה למתן שירותי חשבות שכר עבור 

 

 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

זה באופן   הספק,  החוזהר הוראות  מבלי לפגוע בשא מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם 

ושלומם רווחתם  לשמירת  ל  בטיחותי,  בהתאם  אחר,  וגוף  אדם  וכל  עובדיו  לרבשל  דין,  הבטיחות  ות  כל  חוקי 

"( ופקודת חחוק ארגון הפיקו"   :)להלן  1954  –יקוח על העבודה, התשי"ד  בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפ

התש"ל   חדש(,  )נוסח  בעבודה  "  1970  –הבטיחות  פיהם,  הבטיחות  ודתפק)להלן:  על  והתקנות  בהתאם "( 

 . ודה הראשי במשרד העבודההעב חמפקלהנחיות 

 הסכם תקופת ה .11

 _______ וכלה ביום _____________.לשנה אחת החל מחתימתו, החל מיום __ הינו הסכםשל התוקפו  .א

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההסכם המועצה  יל,  מבלי לגרוע מהאמור לע .ב

פע  בשנתיים בכל  מהן  חלק  כל  או  כולן  תעלהםנוספות,  לא  המקסימלית  ההסכם  שתקופת  כך   שלוש על    , 

 שנים.

י כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה לספק בכתב ע"י המנהל לפנ החליטה המועצה להאריך תוקפו של החוזה,   .ג

 תום תוקפו.

 הוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי חוזה זה בשינויים המחויבים, לפי העניין. .ד

פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה של לבטל הסכם זה בכל שלב ל  זה, רשאית המועצה  ףעל אף האמור בסעי .ה

ד המועצה, ולא יהא זכאי  ש. במצב דברים זה לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות נגיום בכתב ומרא  30

 ר סיפק לשביעות רצון המועצה עד למועד הביטול. אלא לקבלת תמורה בגין השירות אש

 ש ו נזיקין לגוף או לרכ .12

נזק  ו/או  ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה  ל  לכ  אחריות מלאה ומוחלטת  יהיה אחראי  הספק .א

אובדןו/ פ  או  ו/או  גניבה  ו/או  שימוש  עקב  למערכות  לרבות  ממוחשבת  פריצה  לרבות  התדלוק  ריצה 

במישרין או ,  וובקשר אלי  השירות  מתןתוך כדי  כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו  , שייגרמו  הממוחשבות.

בדיהם ו/או לשלוחיהם  ו/או לעו  לספקו/או  למועצה  כלשהו לרבות    גוף  /אדם  לגופו או לרכושו של בעקיפין,  

כלשה אחר  לאדם  ו/או  מטעמם  למי  יהיה  וו/או  זה  ובכלל  פקודת   הספק,  לפי  שלישי  צד  כל  כלפי  אחראי 

ויהיה חייב לפצות   ו/או לפי כל חוק אחר,  ו/או הניזוק)ים(, לפי המועצה  את  ות  פולשהנזיקין )נוסח חדש( 

, ובכל דמי הנזק ו/או  נגדה בקשר לכך  יוגשושתביעה  דרישה ו/או  כל    בגין,  והוצאותיו   על חשבונו  המקרה,

שיגיע את    הספקלו)ה()הם(.    הפיצוי  ומראש  לחלוטין  שבא  המועצהמשחרר  מי  ואת  שלוחיה,  עובדיה,   ,

ו/או אובדן ו/או   ה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק נ מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאו

שאיר כנ"ל,  לרכוש  או  לגוף  לגוףקלקול  אחר,  גוף  ו/או  אדם  לכל  זה,  בסעיף  מהאמור  כתוצאה  ו/או   עו 

 לרכוש, בכל עילה שהיא. 

, רותויאו לכל אדם אחר הנמצא בשמתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד    הספק .ב

ת שנגרם  כלשהו  נזק  או  מתאונה  כדי  כתוצאה  השירותוך  אית  מתן  בקשר  או    וו/או  ממעשה  מחדל  ו/או 

המועצה  יפצה וישפה את    פק עפ"י הסכם זה. הספקסההקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות  

 .יב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמורבגין כל תשלום שתחו

  הספקלה עקב שגיאה מקצועית של    מוגרשי  נזק פגיעה או  בגין כל  המועצה  את    אי וישפהריהיה אח  הספק .ג

 ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. ו/או מחדל 

לאחר תום תקופת ם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו  ל גתחו  הספקחריותו של  א .ד

 ההסכם.
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

לים של כל ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחד-ק א'"למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס .ה

 גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו.

בגין נזק    הספקלתביעה כנגד    בגובה הסכומים אשר יהיו נושא   לספקא רשאית לעכב תשלומים  תההמועצה   .ו

 . המועצהאו אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

המועצה   ו/או שעללמועצה  שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו    לי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם,במ .ז

מעשי בגין  ג',  צד  ע"י  מחמת שתתבע  בהם  מחדלי    יהיה לשאת  הוצאותיה   הספקו/או  כולל  מועסקיו,  ו/או 

  .לספקרשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה המועצה ושכ"ט עו"ד, תהיה 

 ת ממהות השירות, כמפורט במסמכי המכרז. זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובער בסעיף ואין באמ .ח

 ביטוח .13

י דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים  לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פ  מבלי

  ד הימנו.ר, ומהווה חלק בלתי נפכמסמך ח'הוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה  הינן בהתאם ל

  מהספקניכוי כספים  .14

ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל   מועצהאת ה, מלספקית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו רשא  תהא  מועצהה

עיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת ס  הסכומים אשר,

יגיעו   אשר  שיפוי  ו/או  פיצוי  שעל    מהספקה  צלמועו/או  ו/או  זה  להסכם  מחמת    מועצההבהתאם  בהם  לשאת 

העשוי להגיע  כל    ו/אוו/או מי מטעמו  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו    הספקשתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  

לתבוע את    מועצההמכח הסכם או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של    הספקמאת    למועצה

ה ידכהחזרת  על  ששולמו  אחרתספים  דרך  בכל  ובלבדה  בת    ,  מוקדמת  בכתב  הודעה  לספק  יום    21שניתנה 

 והאפשרות לתקן את הנדרש תיקון בהתאם.

 קיזוז .15

ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל  מועצה  , מאת הלספקמהכספים המגיעים, או שיגיעו  קזז  תהא רשאית להמועצה  

ו/או כל סכום   כםאי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההס  בהסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עק

יגיעו   אשר  שיפוי  ו/או  פיצוי  שעל    מהספקלמועצה  ו/או  ו/או  זה  להסכם  בהם  המועצה  בהתאם  מחמת  לשאת 

ו/או כל העשוי להגיע  ו/או מי מטעמו  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו    הספקשתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  

לתבוע את  המועצה  יף זה אינו גורע מזכויותיה של  האמור בסע.  מכח הסכם או מקור שהוא  הספק  תמאלמועצה  

 החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת. 

 ובד מעביד אי קיום יחסי ע .16

כדי ליצור יחסי עובד מעביד    י אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיוכי הינו קבלן עצמאי וכ  ,מצהיר בזאת  הספק .א

 .   צהועהמבינו לבין 

א המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין כי הו  הספק,כמו כן, מצהיר בזאת   .ב

 .  מוו/או מי מטע לבין מי מעובדיוהמועצה 

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או תשלום   הספק .ג

זכאים לקבל מן המועצה כל תשלום   הספק, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו  ואין  אחר שיידרש לשלם

 .   ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

כלשהו  המועצה  ובמידה   .ד סכום  לשלם  ומעביד,    מהספקתתבע  עובד  יחסי  בטענת  שמקורם  מעובדיו,  ו/או 

כאמו  הספקמתחייב   סכום  כל  בגין  שתחויוהמועצה  ר  לשפותה  סכום  כל  לנכות  בורשאית  מן   ב  כאמור 

  לספק.התמורה המגיעה 

 י המכרז. מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הספק כאמור במסמכ .ה

         עובדיםהעסקת  .17

כל    להעסיקם בהתאם להוראותלצורך מתן השירות נשוא חוזה זה, מתחייב הוא    עובדיםיעסיק    ככל שהספק .א

 הזדמנויות וחוק חופש העיסוק. ויןשיוחוק  שכר מינימום,  חוקשרות התעסוקה, דין, לרבות הוראות 

ישלם בעד הספק  סקת העובדים ו/או מועסקים.  ר להעבקש  כל דיןחייב למלא בכל עת אחר הוראות    הספק .ב

חייב בניכויים    כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים שמעביד

אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על משכר עובדיו וכן תשלומים  

 הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף.  ידי ארגון העובדים המייצג את המספר

את    הספק .ג קרא  כי  ז'מצהיר  התשי"ג  מסמך  נוער,  עבודת  מחוק  סעיפים  המכיל  מתחייב  1953  –,  והוא   ,

מ  זה. כן  כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת    הספקצהיר  לנהוג בהתאם לחוק 

 החוזה מצדו לכל דבר ועניין. 

מצהיר .ד התשנ"א    הספק,  עוד  זרים,  עובדים  בחוק  הקבועים  בתנאים  עומד  הוא  שכר  1991  –כי  ובחוק   ,

ע1987  –מינימום, התשמ"ז   לצורך התקשרות  על תצההמועצם  ,  חתם  כראיה  וכי  זה,  בחוזה  בנוסח ה  יר 

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1כמסמך ו'המצורף למסמכי המכרז 

 התמורה   .18

 מועצה והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בחוזה זה ועל לשביעות רצון הבפ  ביצוע השירותיםכנגד   .א

בור נספחיו, תשלם הרשות לספק תמורה קבועה, ע  וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על

כל זאת בכפוף לקבלת הזמנה  (,  מסמך ג' למסמכי המכרזבהצעת הספק )השירות שיסופק בפועל, כמפורט 

ועל בסיס תקציב קיים. מובהר כי אין להתחיל במתן השירות טרם קבלת הזמנת    מועצהת ה מאושרת מא

 רת מהמועצה.עבודה מאוש

מכל מין וסוג    בין מיוחדות ובין כלליות,,  את כל ההוצאות  תכוללו,  ומוחלטתקבועה  ,  התמורה הינה סופית .ב

 כיסוי מלא לכל התחייבויות הספק.  ומהווהשהוא 

 המועצה.מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי  לתמורה יתווסף אך ורק .ג

 וא.  הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג שה .ד

ו תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  כי כל מס, היטל א  ,מובהר במפורש  עוד .ה

כל סכום שעליה    לספקתנכה מהסכומים המגיעים  המועצה  וישולמו על ידו.    הספקזה, יחולו על  ביצוע הסכם  

 .לספקה תשלום , והעברתם לזכאי תהווות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים ותשלומים אחריםלנכ

רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לספק את כל הסכומים, הקנסות וההורדות תהא  המועצה  עוד מוסכם, כי   .ו

 כל הנדרש ממנו במסגרת הסכם זה.  אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של

 . בקיומו של אישור תקציבי מאת הגזברות לתשלומים אלוהתמורה והיקפה מותנה  כי תשלוםכן מובהר  .ז

 תשלום התמורה .19
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

חשבונית  .א למועצה  יגיש  מ  הספק  לתשלום  "מקור"  ל  1-מס  ועד  מתן   10-לחודש  שלאחר  בחודש  לחודש, 

 . ("מועד ההמצאהו" "חשבונית)להלן: "בהתאם להצעתו בכפוף להסכם השירות, 

ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר    הספקהמנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי   .ב

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  ,ושלמות הפרטים המופיעים בהםבדיקת נכונות 

+    החשבונית תשולם .ג לה  45בתנאי שוטף  בהתאם  למועצה  ממועד המצאת החשבונית  א' ימים  סעיף  וראת 

 "(. מועד התשלום)להלן: "

,  מדויקים ו/או  כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים    , מובהר בזאת .ד

המ רשאי  בחלקם,  או  ולהורות  במלואם  לאשרם  שלא  שיקול   לספקנהל  לפי  השלמות  ו/או  תיקונים  לבצע 

הבלעדי, פירוט    דעתו  נמצא  םהליקוייתוך  למועצה אשר  הומצא  לא  החשבון  כאילו  זאת  ויראו  בחשבון  ו 

 . עד התשלוםותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר במניין הימים עד למו

ימי עסקים   23-מ  לא יאוחרך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  לצור  לספקאם החשבונית תוחזר   (1

ייחשב כמועד ההמצאה מהספק  נת  ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', מועד קבלת החשבונית המתוק 

תשולם   המתוקנת  החשבונית  הומצאה   45תוך    לספקהמעודכן.  שבמהלכו  החודש  מתום  יום 

 למועצה. 

ימי עסקים   23  לאחר חלוףאמור לעיל,  לצורך ביצוע ההשלמות כ  לספקשבונית תוחזר  אם הח (2

ם מתום "מועד ימי עסקי 10-לא יאוחר מ לספקממועד ההמצאה לפי ס"ק א', החשבונית תשולם 

החשבונית   החזרת  שממועד  התקופה  ואולם  שהספקהתשלום".  את   לספק  למועצה  המציא 

 הימים לתשלום החשבונית כאמור. החשבונית המתוקנת, לא תבוא במניין

 הפרת הסכם .20

 המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:   ו/או המועצהם רשאי ,הוראה מהוראות הסכם זה הספקהפר 

ה/אחר ספק/ים  באמצעות  לבצע   .א את  בביצוע  שהספק  שירותים  זה  וחייב  הסכם  זכאי ע"פ  שיהיה  מבלי   ,

 וכות בכך.            הוצאות הכרכל הב הספקולחייב את  לתמורה נוספת,

כד .ב לעיל  באמור  ע"פאין  ו/או  זה  הסכם  ע"פ  תרופה  או  סעד  מכל  לגרוע  זה  י  ובכלל  דין  החוזים    כל  חוק 

לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם  המועצה  ובכלל זה זכות    1970  –"א  תשל  –)תרופות בשל הפרת חוזה(  

 רין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.  לה ו/או יגרם לה הן במיש

 יטול ההסכם  ב .21

זה ויזכו כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה  ,ם בין הצדדיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכ .א

במקרה של הפרה יסודית ובכלל זה בכל   עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןהמוקנות לה  בכל הזכויות  המועצה  את  

  שירות ה  ביצוע  ולהשלים את  חוזהת, בהודעה בכתב, לבטל את הרשאיהמועצה  אחד מהמקרים דלהלן תהא  

נמסרה הודעה כאמור יהא  .  בהוצאות הכרוכות בכךהספק  בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב  בעצמה, או  

הנק במועד  מבוטל  בה.  החוזה  כדי  וב  בה  אין  דלעיל  המפורטים  הצעדים  מן  צעד  נקיטת  כי  בזאת  מובהר 

 : המועצהכל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת  לספקלהקנות 

פש  כשהספק (1 בקשת  נגדו  שהוגשה  או  רגל  או פושט  נכסים  כינוס  צו  נגדו  כשניתן  או  רגל  יטת 

החלטה   ידו  על  נתקבלה  חלקם,  או  כולם  נכסיו  לגבי  תאגיד  של  או במקרה  מרצון  פירוק  על 

נושיו  סידור עם  או  הגיע לפשרה  או שהוא  פירוק  צו  נגדו  ניתן  או  נגדו בקשה לפרוק  שהוגשה 

או חלקם,  או  פשרה    כולם  או  ארכה  קבל  למען  לנושיו  פנה  בהתאם שהוא  אתם  הסדר  למען 

 1983 –החברות )נוסח חדש( תשמ"ג לפקודת 
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 המועצה למתן שירותי חשבות שכר עבור 

 

 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

ה  כשהספק (2 או    הסכםמסב את  או מקצתו, לאחר  בביצוע התחייבויותיו  מעסיק קבלן משנה  כולו 

 בכתב ומראש.  המועצה ללא הסכמת  מכח ההסכם

 .  המנהל סכם, להנחת דעתו שלמסתלק מביצוע הה כשהספק (3

 .  סכםמתרשל בזדון בביצוע הה שהספקעתו כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת ד (4

בידי   (5 דעתה,  המועצה  כשיש  להנחת  בשמו  שהספקהוכחות  אחר  אדם  אאו  נתן  לאדם ,  הציע  ו 

 או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה.  כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה

מן שנקבע  ביר ו/או תוך הזראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן ס אינו ממלא את הו  הספק (6

 לכך ע"י נותן ההוראה.   

נגד   (7 פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  חקירה  נגדו/  הספקנפתחה  ו/או   או  מניותיו  מבעלי  מי 

 מנהליו. 

 שהספק תנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או  ישנ   הספקהתברר כי הצהרה כלשהי של   (8

 לא גילה

 . הספקדי להשפיע על התקשרות עם יה בה כעובדה מהותית אשר לדעת המנהל ה  (9

 ת תפקידו.  קים במסגרהצהרה ו/או נתונים שאינם מדוילמועצה  מסר  הספקהתברר כי  (10

, 17,  16,  13,  12  ,  5,6,8יסודיות:  הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות  הספק   (11

24. 

  החוזה   עד מועד ביטול  הספקתחייבויות  הל אין בה משום ביטול  סעיף קטן א' לעים בנקיטה בצעדים המפורטי  .ב

 כאמור. 

, אלא אם  המועצהכביטול ההסכם על ידי  בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין  המועצה  לא יראו בשימוש   .ג

כם כל עוד הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסהמועצה  

 לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

לעיל,   .ד באמור  לפגוע  ע"פ  המועצה  מבלי  עת  בכל  המנהל  של  בכתב  בהוראה  ההסכם  לבטל  רשאית  תהא 

וזאת בהתראה של  של המנהל  שיקול דעתו הבלעדי יראו את ההסכם כאילו נחתם ימים.    30,  במקרה כזה 

יף  עכאמור בסהמועצה  בשל ביטול ההסכם על ידי  מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הספק  

בגין   ההסכם,  לתנאי  בהתאם  לו,  המגיעה  התמורה  לקבלת  זכאי  הספק  יהיה  בפועל השירות  זה,  שסיפק 

הודעת  המועצה  נה של  לשביעות רצו ועד למועד הפסקת ההסכם עפ"י  פי הזמנתה  בניכוי כל  המועצהעל   ,

קבלת התמורה    התאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגדהכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית ב

הפס ו/או  נזקים  בגין  תביעות  ו/או  דרישות  ו/או  טענות  כל  לספק  תהיינה  לא  הניכויים,  לאחר  דים  הנ"ל, 

 שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.   

וביטלה את   ו בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכםבסמכות כלשהי מהסמכויות, אהמועצה  השתמשה   .ה

ת ו/או כל טענות ו/או תביעו  לספקלא יהיו  ,  ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

רכישת הטובין כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. הוצאות השלמת  

ה  הספקעל חשבון  יהיו  המועצה  ע"י   בנוסף להוצאות  ישא  בתוספת בשיעור  אוהוא  גם  מסכום   5%מורות 

שו ראיה לכאורה בכל  והחשבונות ישמהמועצה  ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי  

מובהר, כי אין בתשלום ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן.    ספקהנוגע לתשלומים ששולמו ל



 02/2022מכרז פומבי מס'     -ג'ן  -המועצה המקומית בית
 המועצה למתן שירותי חשבות שכר עבור 

 

 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

תבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד  להמועצה  הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות    ההוצאות

ההתקשרות,   מהפסקת  כתוצאה  לה  נגרמו  אשר  נזקים  בגין  עפ"י נוסף  לרשותה  העומדות  לזכויות  בהתאם 

       הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 מירת זכויות  ש .22

לה על פי חוזה זה    ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית  המועצה  שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של

ב או  התנהגות  מחמת  השתק  ו/או  מניעות  כנגדה  היוצרות  כעובדות  תחשב  לא  דין,  כל  פי  על  אחרת ו/או  דרך 

 על זכותה בכתב ובמפורש.  המועצה, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הספקביחסיה עם 

 תרופות  .23

המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של הפרת    הלגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופאין באמור לעיל כדי  

 החוזה.  

 סודיות .24

ר או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה אליו  הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסו

ו/או בעובדיה ו/או במקבלי    במועצהבקשר ו/או במשך תקופת ההתקשרות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור  

זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל  פהטובין ו/או ב ועלים מטעמה. כן מתחייב הספק לוודא כי הוראה 

 מטעמו. 

מצהיר, כי ידוע לו כי מתן השירותים מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן  ספק  הכמו כן,  

אמינו של  גבוהה  רמה  על  הוראותשמירה  אחר  למלא  מתחייב  והוא  ומהימנות  זה  ת  כל    הסכם  את  ולמלא 

הנוגע לצנעת הפרט  התחייבויותיו על פי חוזה זה במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק  

 . למסמכי המכרז כמסמך י' ולחתום על הצהרה לשמירת סודיות, המצורפת למכרז זה

 כללי  .25

ין הצדדים, וכי צד להסכם לא יהיה בזה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם    מוסכם בזה כי הוראות חוזה

  קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה. 

 ודעות ה .26

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה.  .א

שעות    72ע"י הנמען  ייחשב כאילו נתקבל    ,הצדדים למשנהו לפי מענו לעילאחד מ כל מכתב שישלח ע"י   .ב

 רשום. כדבר דואר השלחומיום 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

______________________________ ___________________________ 

  הספק ועצה המ 
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 ה'מסמך 

 מפרט השירותים

 נתונים כלליים  

 דלקמן:כעל פי הפילוח שכר תלושי  450 -מנפיקה כהמועצה נכון למועד פרסום המכרז  •

o ושאירים  גימלאים 

o עובדי מועצה   

o   מורי תיכון 

o ויקטאלים או זמניים או פר תיים שע 

 . ם  )מטרופולינט (מל"נה מערכת הפקת תלושי השכר הי •

 

התחשבנות מחדש   תיעשה,    20של  או הפחתה    יםתלוש  20של    מקפצה  כל  לכי  ולמען הסר ספק    חשוב לציין

 ופן יחסי. בא

 

 מהות השירותים 

 

ר, ובכלל זה את  פת ההתקשרות המוגדרת להלן, חשב השכר יעניק למועצה שירותי חשבות שכבמהלך תקו .1

 המטלות ו/או משימות שלהלן:  

 

 ריכוז ותפעול מערך חשבות השכר של המועצה. .א

 

הנדרשים    בלות של מדור שכר ברשות מקומית, לרבות הכנת כל הדיווחיםביצוע המשימות המקו .ב

טוח לאומי, קרנות השתלמות, קרנות פנסיוניות לסוגיהן, מעקלים למוטבים )עובדים, מס הכנסה, בי

 וכיו"ב( , למעט פונקציות של ניהול כח אדם ורווחת עובדים )משאבי אנוש(. שונים

 

 שכר ברשות מקומית יטופלו, בין היתר, הנושאים שלהלן: במסגרת המשימות המקובלות של מדור  .ג

 

 עובדי מועצה(. 100-בדים )כקת תלושי שכר, קבלתם, בדיקתם והפצתם לעוהפ (1

 לעובדים.  106מהעובדים , הנפקת טפסי   101קבלת טפסי  (2

 למס הכנסה וביטוח לאומי.  102הכנת דוחות  (3

 למס הכנסה. 126הכנת ומשלוח דוח  (4

בדיווחים לביטו  (5 מענקי אבטלטיפול  מילואים, תאונות עבודה,  לידה,  בנושא   -ה  ח לאומי 

 הכול לפי הצורך.

 למס הכנסה. 161פיצויים לעובדים שיפרשו, לרבות הכנת טופס  טיפול והכנת חישוב  (6

ליחידים    בירורי  (7 או  עובדים  לקבוצות  הסברים  מתן  תוך  העובדים,  מול  והכל   -שכר 

 שלא תופרע העבודה השוטפת. במועדים שייקבעו מראש לנושאים אלה, כך

השווא (8 סטטיסטיים,  דוחות  עלויות  הפקת  בנושאי  ומצטברים  תקופתיים  שכר,  תיים, 

 בהתאם ועל פי דרישת המועצה.

על   (9 הנדרשים  השנתיים  הדוחות  כ"א הכנת  מצבת  לרבות  והפנים,  האוצר  משרדי  ידי 

 שנתית ושיפוי בגין פנסיה. 

 ת.הכנת תקציר פקודת משכורת להנהלת החשבונו (10

 תלמות.התאמת כרטיסי העובדים אל מול חברות הביטוח וקרנות הש (11

העובדים   (12 הגמל של  לקופות  ההפקדות דיווחים  והתאמת  חודשיות  רשימות  פיזור  לרבות 

 ת. ידע בשימוש בממשק בקרת מעסיקים ומס"ב פנסיוני. החודשיות אל מול הקופו
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

בנושאים הקשורים בחשבות שכר  יינתן גיבוי מקצועי של חשב השכר, בהתאם לצורך ולדרישה,   .ד

 וכוח אדם, לרבות: 

 

ושא כוח אדם ודיני עבודה, למעט  המועצה/גזבר המועצה בנ   מזכירתאש המועצה/ייעוץ לר (1

 ייעוץ משפטי.  

 נחיות מרכז השלטון המקומי. הבהרת הסכמי עבודה וה (2

 קשר עם מרכז השלטון המקומי בנושאי שכר. (3

 למעט יעוץ משפטי בנושא. מעביד,-יעוץ כללי בסוגיות של יחסי עובד (4

 דים ובקרה על דוחות הנוכחות והשכר.סיוע ויעוץ בנהלי דיווח של העוב (5

 וח חוזרים מקצועיים. משל (6

 

 שבוע ב  םפעלמשרדי המועצה    פיזיתב השכר להגיע  :  במסגרת מתן השירותים חובה על חשהגעה פיזית .2

 .14:00ני השעה לפבשעות הבוקר  ם כל פעםאו פעמיים בשבוע לחצי יו ליום מלא

  בהתאם לצורך ולדרישות המועצה.  רדוממשחשב השכר לעבוד ביתר הזמן רשאי 

השכר   .3 חשב  ו/או  על  המועצה  לפניות  בדוא"ל  והן  טלפונית  הן  זמין  זמן להיות  בפרק  ולהשיב  מטעמה  מי 

 סביר.  

מס'   .4 ממנו להגיע  או לדרוש  למען הסר ספק, המנהל רשאי לפטור את חשב השכר מחובת ההגעה הפיזית 

 . אם לצרכי המועצהימים נוספים,  והכל בהת

  ירותי ומהיר.חובה על חשב השכר ליתן מענה אדיב אמין מקצועי, ש .5

 ן, לרבות הוראות הגנת הפרטיות וסודיות הנדרשות. השירותים יסופקו בכפוף לכל הוראות כל די .6

 כל הכרוך בתוכנת השכר, חיבור מרחוק וכו' יחולו על הרשות.  .7

השי .8 במתן  כרוכות  תהיינה  אשר  ההוצאות  אסכל  לרבות  הוצאות  רותים,  וכן  ואביזרים שידרשו  ציוד  פקת 

( יחולו ה, שכר עובדים ככל שיעסיק כאלה לחשב השכר ) לרבות הוצאות נסיעה וביטול זמןנלוות שתיגרמנ 

 ל חשב השכר בלבד באופן בלעדי. ע

 

לתחו  .9 ביחס  בלעדיות  כל  זה  הסכם  מכוח  מוקנית  לא  השכר  לחשב  כי  ספק,  הסר  למען  בזאת  ם  מובהר 

פי על  להתקשר,  רשאית  תהא  והמועצה  ע  מומחיותו,  הבלעדי,  דעתה  נוספים  שיקול  שירותים  נותני  ם 

 להפעלה וביצוע של פעילויות דומות במהלך תקופת ההסכם ובכלל.

 

שיביאו   .10 אחרת  פעולה  ו/או  שינוי  כל  לעשות  רשאי  השכר  חשב  אין  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

י מורשי החתימה,  חשב  ה, אלא באישור מראש ובכתב של המועצה החתום ע"להגדלת הוצאותיו של המועצ

בגין   המועצה  כלפי  אישית  יהא אחראי  לעיל  לקבוע  בניגוד  ופעל  היה  כי  בזאת,  מצהיר  הוצאה  השכר  כל 

סכום  מלוא  עבור  כך  בגין  לשפותה  ויחוייב  האסורה,  פעולתו  ו/או  מחדליו  עקב  למתוכנן  מעבר  שתוציא 

 ין או הסכם.י להם המועצה מכח כל דהוציאה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ותרופה שזכאההוצאה הנוסף ש

 

 היעדרויות עובדי חשב השכר, קנסות

 

כוח   .11 עתודות  להחזיק  מתחייב  השכר  לשםחשב  מתאימה  מקצועית  ברמה  העומד  העובדים   אדם  תגבור 

או מכל סיבה אחרת, כך שרמת  והחלפה מיידית של מי מהנמנים על עובדיו אשר נעדר בשל מחלה, מילואים

. מובהר כי מחלה עד שלושה ימים או השתלמות חד יומית של  ע"י חשב השכר לא תיפגעהשירותים שינתנו  

 ה. עובד לא תחויב בהחלפ

 

אחר  מודג .12 ביום  המנהל  דרישת  ע"פ  הגעתו  יום  יחליף את  במחלה  נמצא  המוצע  חשב/ת השכר  כי באם  ש 

 לעניין שעות ההגעה למועצה. לעיל  2ובכל מקרה יפעל ע"פ סעיף 

 

 ראש לגזבר המועצה אחרת יופעל מנגנון הקנסות:לן סוגי היעדרויות שיש לדווח עליהם מלה .13

 צו; מייד עם קבלת ה -מילואים .א
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 אך ורק באישור הגזבר;  –חופשות .ב

 בבוקר של יום היעדרות. 10:00יש להודיע לגזבר המועצה עד לשעה  –היעדרות פתע עקב מחלה .ג

 

חשב  תחייבות למגיע לעובד/ת על פי כל דין כרוכה בהבד/ת בגין מחלה או חופשה מעבר היעדרות העו .14

 הקנס היעדרות עובד. להחליף עובד זה. אי מילוי התחייבות זו תגרור הפעלת  השכר

 

 זכויות במידע ובציוד

 

יצוע השירות ו/או מי מטעמו במהלך ב חשב השכרכל מסמך, מידע או כל חומר אחר שיימסר ו/או יגיע לידי  .15

 ה מיד עם דרישתה הראשונה.רכושה הבלעדי של המועצה, ויימסר לידיוהנוגע לשירות, יהיה 

 

ו/או  מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל ס   חשב השכר .16 גורם שהוא כל מסמך  וג שהוא לא להעביר לכל 

 מידע ו/או חומר אחר אשר יגיע לרשותו ו/או לרשות מי מטעמו בין ביצוע השירות. 

 

ע .17 ידי  כל  על  שיועסק  השכרובד  ושמי בביצו  חשב  סודיות  הצהרת  על  יחתום  השירות  בנוסח  ע  מידע  רת 

מתחייב שלא להתחיל בהעסקתו של    השכרחשב  שיקבע על ידי המועצה. ההצהרה החתומה תימסר למנהל.  

 כל עובד בטרם חתם אותו עובד על הצהרת הסודיות כאמור. 

 

ל זכות עיכבון על כל  א תהיה לחברה בשום מקרה ונסיבות כמבלי לגרוע מכל האמור לעיל בהסכם זה, ל .18

הסכם זה,  ד ו/או כל דבר אחר אשר יימסר לה ו/או יגיע לרשותה בקשר עם ביצועו של  חומר, מידע, ציו

 ויהיה עליה להחזירם בשלמותם מיד עם דרישה ראשונה של המועצה.

 

זה ישמשו את החברה לצורך ביצוע הסכם למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי כל הנתונים והמסמכים, אשר  .19

יה זכות לקבלם בכל עת, במהלך תקופת ביצוע הסכם זה ולאחריו.  יהיו רכושה של המועצה, ולמועצה תה

יחול גם באשר לזכות השימוש אשר תהיה נתונה למועצה בכל תוכנת מחשב אשר ייעשה בה    האמור עיל

 שימוש לצורך ביצוע הסכם זה. 

 

בכל   המועצה והיא תוכל לעשות בו כל שימוש  , יהיה רכושחשב השכריבוצע על ידי  גיבוי הנתונים אשר   .20

צורך בהסכמת   וללא  נוסף  וזאת ללא כל תשלום  ולכל מטרה,  גורם אחר שהוא.   רחשב השכעת  ו/או כל 

לא יהיה רשאי, בשום מקרה ונסיבות, לעשות כל שימוש בגיבוי כאמור, אלא על פי הוראות   חשב השכר

 ב. המועצה בכת
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 1מסמך ו'

 

 ג'ן -המקומית ביתהמועצה 

 03/2022 'מכרז פומבי מס

 רותי חשבות שכר עבור המועצהלמתן שי

 1976  –של"ו  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, הת

_ מכתובת   __________ מס'  זהות  תעודת  נושא/ת   ,____________ הח"מ,  ________, __________אני 

לומר   עלי  כי  שהוזהרתי  הקבולאחר  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  בזאאמת  מצהיר/ה  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  ת עים 

 כדלקמן:

התש .1 ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  זה  תצהיר  עושה  "  1976  –ל"ו  הנני  עסקאות  )להלן:  חוק 

 למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה.   03/2021מס'  פומבי"(, כחלק מהצעה במכרז גופים ציבוריים

 בוריים.עסקאות גופים צי עות הנתונה להם בחוקחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמלמונ 

זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסק .2 גופים ציבוריים, לא הורשענו  עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל  אות 

"( ו/או לפי חוק  חוק שכר מינימום)להלן: "  1987  –ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

 "(. חוק עובדים זרים: ")להלן 1991 –התשנ"א  ,עובדים זרים

אם   .3 מינימלחלופין,  שכר  חוק  על  עבירות  משתי  ביותר  הורשענו  אליי  זיקה  ובעל  הח"מ  חוק  אני  ו/או  ום 

 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   -עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

סעיף   .א זכויו  9הוראות  שוויון  מוגבלות, התשנ"חלחוק  עם  לאנשים  ")ל  1998-ת  שוויון  הלן:  חוק 

 "( אינן חלות עליי. זכויות

סעיף   .ב שוויו  9הוראות  בסעיף  לחוק  כמפורט  מקיימן,  ואני  עליי  חלות  זכויות  לחוק  2)א()1ב2ן   )

 עסקאות גופים ציבוריים.  

 ן תצהירי אמת. מי, זו חתימתי ותוכהנני מצהיר/ה כי זהו ש .5

    _____________       ____________________ 

 חתימת המציע                                 תאריך  

 

 אישור

 

עו"ד_ הח"מ  ברחוב  אני  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת   _______

אש  ____________ מר/גב'  ת_________________________  באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  .ז.  ר 

תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע    מס'_________ ]במידה והמציע הינו

יהיה/תהיה  /והמוסמך וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  ולאחר שהזהרתיו/יה  ומטעמה[,  בשמה  זה  תצהיר  לעשות  כת 

 צהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                         
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

  2מסמך ו'  

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  

 1976-ציבוריים, תשל"ו

הח"מ   .1 "פאני  גו_____________________________  עיסקאות  בחוק  כמשמעותו  מורשה"  פים  קיד 

 למיטב ידיעתי: , מדווח בזאת כי */ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 

 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס  -לנהל על  את פנקסי החשבונות והרשומות שעליומנהל*/פטור מלנהל*   .א

 .1975-ערך מוסף, תשל"ו

"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע .ב

 מוסף. 

בצורה כלשהי בפני ועדת  אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב   .2

בפנ  או  ביח ערר  עמדה  קובע  הוא  ואין  המשפט,  בית  נכונות י  או  הגשתם  מועדי  הדו"חות,  של  לתקינותם  ס 

 ם. הסכומים ששולמו על פיה

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 

 

_______         _______________          ________________                     _________________ 

 חתימה         מס' רשיון     תואר        שם        

 

 

 תאריך: ____________________

 

 המיותר. * מחק את 

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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   ז'מסמך 

           

 1953 -נוער, תשי"גהיות מתוך חוק עבודת  הוראות רלבנט
 

 

 (, תשנ"ח[ 2העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)

   -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים  1)

 לולה לסכנו;  , כי עבודה של נער בו ע5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

דה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם יכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבו(   בעבודות, בתהל3)

 ; 6להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;   7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף   ( 4)

( לחוק  2)א()61וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף    מאסר שנה או קנס פי אחד  -, דינו  14(   בניגוד להוראות סעיף  5)

 חוק העונשין(.  -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ 33

   -אחד מאלה המעביד נער ב

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים  1)

ב2) סעיפים  (    להוראות  שניתן  24-ו  20,  21,  22ניגוד  היתר  להוראות  בניגוד  או  סעיף  ,  , שענינן שעות  25לפי 

 עבודה ומנוחה;  

, לרבות הוראות בענין קביעת מספר  4א, או  2,  2שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (   בניגוד להוראות היתר  3)

 או עבודה בלילה.   מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה

 ( לחוק העונשין. 2)א()61שה חודשים או קנס כאמור בסעיף מאסר שי -דינו 
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 מסמך ח'

 נספח ביטוח

דין, מתחייב  ל   הספקמבלי לגרוע מאחריות   .1 לבטח על חשבונו, לטובתו ולטובת    הספקפי החוזה או לפי כל 

סכם  ובמשך כל תקופת הה עד לגמר תקופתוהמועצה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ו

וחים מתאימים להבטחת אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד  וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביט

 ים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:תו מגבולות האחריות והתנאים המפורטשלא יפח

 :הסעיפים הבאיםלכלול את  הספקמתחייב בכל הפוליסות הנזכרות  .2

 מועצה:ו/או ה הספק –סות הינו בפולי "המבוטח"  שם  2.1

 ל הנ"ל.ת בת ו/או עובדים שו ו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחיה" לעניין "המועצ 2.2

בגין ו/או בקשר עם מעשה או    המכסה את אחריות המועצה ועובדיביטוח אחריות כלפי צד שלישי   2.3

 . שירותיםומי מטעמו בביצוע ה  הספקמחדל של 

ותוטל עלי  שפותב למורחביטוח חבות מעבידים   2.4 לנזקים בגין    הריות כמעבידאח  האת המועצה היה 

 בקשר עם ביצוע השירותים.  הספקי תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובד 

מקצועית   2.5 אחריות  ועובדיביטוח  המועצה  אחריות  את  חובה   המכסה  הפרת  עם  בקשר  ו/או  בגין 

 . ומי מטעמו בביצוע השירותים פקהסמקצועית של 

מקצועית  בי 2.6 אחריות  רטיכלול    –טוח  יאוחר  רואקטיבי  תאריך  שירותים  לא  מתן  התחלת  ממועד 

 מקצועיים למועצה. 

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה  בפוליסות, תתפות עצמית סכום הש 2.7

 ₪ . 100,000מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .זק בזדון, למעט כלפי מי שגרם לנ הה ו/או עובדיות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצביטול זכ 2.8

לרעה, א 2.9 תנאיהם  לשנוי  ו/או  לביטול  ניתנים  יהיו  לא  לאחר שהביטוחים  למועצה  לא  הודעה תמסר 

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או    60במכתב רשום,  ו/או חברת הביטוח מטעמו,    הספקע"י  בכתב,  

 .וקשהשינוי המב

 . וליסותחריג רשלנות רבתי לא יחול בפ 2.10

בפוליסות   2.11 סעיף  י  הספקכל  אחריות  )אם  את  כלשהי  בדרך  מגביל  או  מקטין  או  המפקיע  כזה(  ש 

המועצה כא  הספקמבטחי   ולגבי  מבטחיה,  וכלפי  המועצה  כלפי  יופעל  לא  אחר  ביטוח  קיים  שר 

מועצה במלוא השיפוי המגיע לפי  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את ה

המועצהתנא בביטוחי  השתתפות  זכות  ללא  שתהיה    יו,  ממבטחי    הספקלמבטחי  מבלי  תביעה  זכות 

החיוב בנטל  להשתתף  בסעיף    המועצה  תשמ"א  59כאמור  הביטוח  חוזה  הסר 1981-לחוק  למען   .

 וכלפי מבטחיה.   המועצהמוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי  הספקספק, 

 

אישור  )להלן: "  1ח'  האישור על קיום ביטוחים, מסומן כנספחאת טופס    הספקתימת הסכם זה ימציא  עם ח .3

המורשית  מטעמו  ידי חברת הביטוח  -כשהוא חתום על,  "(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהקיום ביטוחים

מהותי תנאי  מהווה  זה  בסעיף  לאמור  בהתאם  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת  בהסכם.    בישראל. 

ה את טופס האישור על קיום ביטוחים,  ם תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זישוב ויציג, מידי תו   הספק

 מהמועצה. וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי

למועצה טופס אישור על קיום    הספקימסור    -בגין השירותים  וכתנאי לו    הספקעם עריכת גמר חשבון עם   .4

ת חודשים שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנו  12  -ום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף לביטוחים תקין, תקף וחת

 חודשים לפחות.  6הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

מתחייב היה    הספקלהמציא את פוליסות הביטוח למועצה ו  הספקהמועצה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מ .5

ם  בהתא   תיקון ו/או התאמה שתדרוש המועצהליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או  ויתבקש להמציא את הפו

 לדרישות ההסכם ונספחיו. 

הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למועצה לא יהוו    עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות .6

לכך ו/או לא יהא בכך   אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר

 פי כל דין. -עלפי הסכם זה או -על הספקת אחריותו של כדי לצמצם א

בכל נזק שיגרם למועצה עקב    איישוח  וכן  יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביט  הספק .7

סות , קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליהספקמעשה ו/או מחדל של  

 פוליסות. מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה ב, לרבות נזקים הספקהביטוח של 

אחראי לנזקים    הספקזכויות המועצה יהא    את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או  הספקהפר   .8

ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי ה והוא שיגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות 

 ה, כאמור, כלפיה.יהיה  מנוע מלהעלות כל טענ 

 הספקכנגד    ם כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למועצהאין בעריכת הביטוחי .9

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.  הספק על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את 
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 

 הנפקת האישור: תאריך  אישור קיום ביטוחים   - 1ח'נספח 

אינו כולל את כל תנאי , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה בתוקף פוליסת ביטוחח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטו

  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוחבמקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ב עם מבקש האישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי

 מבקש האישור  מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור 

ו/או חברות בנות  ג'ן-מקומית ביתמועצה 

 ועובדים של הנ"ל 

 שם

 

 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים ☐ 

 אחר:  ☒ 

 

שירותי חשבות שכר ו/או 

 מתן שירותים נלווים.  או/

 משכיר ☐ 

 ני משנה קבל ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 ם מזמין מוצרי☐ 

 אחר: ______ ☐ 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 מען

 70490ק שורק ביישוב עיינות ד.נ עמ

 מען

 

 כיסויים 

סוג  

 הביטוח 

 

לפי  חלוקה

 גבולות

אחריות או 

 סכומי

 ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך 

 ילהתח

תאריך 

 סיום 

ה  גבול האחריות למקר

 ולתקופה / סכום ביטוח 

 ים בתוקף וביטול חריגים כיסויים נוספ

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  ום סכ

אחריות 

כלפי צד 

 שלישי

 אחריות צולבת   302 ₪   1,000,000    

 הרחב שיפוי  304

 קבלנים וקבלני משנה   307

  ויתור על תחלוף 309

 תביעות המל"ל 315

 ראשוניות 328

 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

חריות א

 מעבידים 

    20,000,00

0      

   ויתור על תחלוף מבקש האישור 309 ₪  

 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319

 ראשוניות   328

אחריות 

 מקצועית

         

 

 

 ת. רטרו: 

 

 _____ 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000     ₪ 

 

 

 דן מסמכיםאוב 301

 אחריות צולבת   302

 הרחב שיפוי  304

 קבלנים וקבלני משנה   307

 ויתור על תחלוף  309

 מרמה ואי יושר  עובדים  325

 מקרה ביטוח עיכוב /שיהוי עקב 327

 ראשוניות 328

 חודשים.   6תקופת גילוי  332

 רשימה המפורטת בנספח ג'(*:ר, יש לציין את קוד השירות מתוך הפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישו

 רת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי ביקו 007

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

 .הביטול או השינוי בדבר האישור למבקש הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול  או האישור מבקש תלרע שינוי

 תימת האישורח

 המבטח: 
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 'טמסמך 

 ובמדדי האיכות  טופס להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

ח מורשה   ,_______________ ת.ז.   ,______________ המציע הנני,  מטעם  תימה 

 _________________, מצהיר בשם המציע כדלקמן:

 

 (:6)א()3להוכחת תנאי הסף 

בפועל( בעל  ורם המוצע מטעמו להענקת השירותים  הג  -המציע )ובמקרה של מציע שהינו תאגיד  

( רשויות מקומיות, אשר 2במתן שירותי חשבות שכר עבור שתי ) 2021 עד 2017בין השנים ניסיון 

 ובדים לפחות. ע 200ת מהן מונה כל אח

           להלן ניסיוני:

פרטי התקשרות 

עם איש קשר 

ברשות המקומית   

שם, תפקיד, 

 טלפון 

כמות העובדים 

 רשות המקומית ב

פרטי הרשות 

 המקומית 

 

 

תקופת מתן   מהות השירותים 

 השירותים

 

     

 

1 

     2 

יינתן ניקוד      

במסגרת  

 מדדי איכות

יקוד יינתן נ     

במסגרת  

 מדדי איכות

יינתן ניקוד      

במסגרת  

 מדדי איכות

להוכחת   • מסמכים  יצרף  בטבלההמציע  המפורט  לצ  הניסיון  אישור)ניתן  הסכם   רף  מהמזמין, 

 וכדומה(.התקשרות 

ניסיונו מעבר לנדרש בתמ • ניקוד במסגרת    –אי הסף  ציע שיפרט על  מדדי איכות  יקבל על כך 

 ההצעה. 

 

 

 

____________        ____________________ 

 חתימת המציע שם ו                         תאריך        
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 

 אישור

 

ופיע/ה בפני במשרדי  את כי ביום ____________________ האני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בז

_________ עצמו/עצמה  ברחוב  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   ________________

המשמש  באמצע רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה  מס'_________  ת.ז.  ות 

ז תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע  ולאחר בתפקיד________________  ומטעמה[,  בשמה  ה 

יהיה/  שהזהרתיו/יה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  לא כי  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  תהיה 

 הירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. ות תציעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונ 

 

            ___________________ 

ד חתימה וחותמת עו"
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 'י ךמסמ

 תצהיר סודיות 

 ___ הח"מ,  מלא  אני  )שם   ______________________________________ בתפקיד  המשמש  ת"ז(  )להלן: +   __  

 (.  " חשב השכר"

"( ביחס לכל המידע שיימסר לי במסגרת    המועצה)להלן: "   רית גן רוה  המועצה האזוהריני להצהיר ולהתחייב בזאת כלפי  

"(  המכרז"  להלן:)  03/2021כוח מכרז פומבי מס'  למתן שירותי חשבות שכר על פי הסכם שנחתם מ ההתקשרות עם המועצה  

 כדלקמן: 

ידע,  שכר, הסכמי העסקה,    תיקים אישיים של עובדים, תלושי,  מרישומי מחלקת כוח אדם  סמך זה כל מידעלצורך מ  -"המידע "

ידי יצור, פיתוח ותכנון, תרשימים, שרטוטים, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים,  ונתונים  סוד מסחרי, שיטת  עות 

מסחר כלכליים,  תאורטיטכניים,  סטטיסטיים,  טכנולוגיים,  ליים,  השייכים  אחרים  ו/או  מעשיים  ו/או  מועצהים,  לה  הנוגעים   ,

, באופן ישיר או עקיף, אשר יגיעו לידיעתי בין שהם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות  מועצהון הקשורים ללמידע או לרעי 

ת זו, או מידע הנמצא  לנחלת הכלל במהלך תוקפה של התחייבו  ט מידע שהינו נחלת הכלל ו/או יהפוךאחרת ובין אם לאו ולמע 

 ברשותי ביום חתימת ההסכם.  

לעיל, שהגיע או שיגיע לידי או לידיעתי, במישרין או בעקיפין בקשר עם מתן  אשמור בסודיות מוחלטת   מידע, כהגדרתו  כל 

 ם לדרישות המכרז.  השירותים בהתא אספקתם, למעט לצורך השירותים לפי הסכם ההתקשרות בין הצדדי 

; לשמור על המיד הריני מתחייב לא   לא  להשתמש במידע לכל מטרה שהיא, למעט מתן שירותים למועצה  ע בסודיות מלאה, 

ל  וכן  גוף  ו/או  ו/או למסור אותו לשום אדם  גישה אליו  לגלותו, לא לאפשר  בו, לאפשר  א  לגלה אותו, לא לאפשר להשתמש 

 שליטתי ו/או בחזקתי. ל בין בעצמי ובין באמצעות גוף אחר בלהעתיק ו/או לשנות את המידע והכו

 גם לאחר סיום העבודה ועד בכלל.   ההתחייבות לשמירה על סודיות לגבי המידע תהיה תקפה

סכם  , כאמור בההתחייבויות הח"מ לשמירה על המידע, למניעת הפצתו ולשימוש המוגבל לצורך מתן השירותים לחברה בלבד

יא גורפת כך שהמידע לא יועבר לצד ג' ולא ייעשה בו כל שימוש. כמו  ו/או מי מטעמו. ההתחייבות ה עובדיו זה, נכון גם לגבי כל

 תחייב הח"מ לעדכן את הגורמים מולם נעשית הבדיקה כי הוא חתום על הסכם סודיות וכי הדבר מחייב גם אותם. כן, מ

כל רישום )מכל  מתחייב להשמיד או למסור למועצה     ניהנצדדים, או על פי דרישת המועצה ,  בתום תקופת ההתקשרות בין ה

בדיסקט, תקליטור ובין בכל צורה אחרת(, מסמך, מוצר ו/או העתק    מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, בין בסרט מגנטי, בין

 של המועצה  ובהתאם לדרישתה כאמור.  שלהם, שיוצרו או נמסרו לצורך מטרת השימוש, וזאת עם דרישתה הראשונה

 _______: ולראיה באנו על החתום היום _______

 _____________  _____________  _______________  

  תימהח ת.ז שם מלא

 אישור עו"ד 

במשרדי   בפני,  הופיעו   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר   _____________________ עו"ד  אני,  

__  ______________  -________________ ו _______________ הנושא ת.ז שמספרה שב_____________ ה"ה _

או המוכרים לי אישית, ולאחר שהזהרתיהם  /הנושא ת.ז שמספרה _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו

ונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו  כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכ

 ני. עליה בפ

 ___________ תאריך _____________  חתימה _________________  חותמת
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 תאריך: _____________   חותמת    _________________________  חתימה :

 

 י"א סמך מ

 מסמכים הנדרשים מהמציע 

                   לנוחות המציעים- להלן רשימת המסמכים הנדרשים, יש לסמן ב- ✓

 כל מסמך שצורף

  ק תעודת זהות. עליו לצרף העת – אדם פרטיבמידה והמציע 

של התאגיד המעידה על   תעודת ההתאגדות  עתק נאמן למקור שלעליו לצרף ה  –אגיד  תבמידה והמציע הינו  

שם    ידי עו"ד או רו"ח(, כל העתק של כל תעודת שינוי-העתק מאומת עלהיותו תאגיד רשום כדין בישראל )

לצרף להצעתה,   חברה טי )קרי, על של התאגיד אצל הרשם הרלבנ  מעודכןתדפיס , של התאגיד )ככל ששונה(

 אה חשבון מטעם המציע בדבר מורשי החתימה.אישור רוו יס של התאגיד מרשם החברות(תדפ

 ל ספריםוהינ  עלת מע"מ ואישור תעודת עוסק מורשה מאת שלטונו . 

 מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא( . 

 האיש גופים כל  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  התשל"ו    ורים  התצ1976  –ציבוריים,  בנוסח  והאישור  ,  היר 

 .  2ומסמך ו' 1כמסמך ו'המצורפים למסמכי המכרז 

  רכישת מסמכי המכרז.קבלה בדבר 

  (. 5)א()3להוכחת תנאי הסף  –של המציע תעודת חשב שכר נאמן למקור של העתק 

   ( , בצירוף האסמכתאות 6)א()3וכחת עמידת המציע בתנאי הסף  לצורך ה  –  מסמך ט' פירוט והצהרה ע"ג

 כמפורט שם.  

 במסמך ב'(. 11לצורך ניקוד מדדי האיכות )כמפורט בסעיף  –לצות מלקוחות המ   

 .כל מסמכי המכרז בשני העתקים חתומים בר"ת וחותמת המציע בכל עמוד 

 .חוזה התקשרות חתום ע"י המציע 

  מסמך ג'  –הצעת המחיר–   

 ככל שהופצו. –תשובות חתום ע"י המציע הבהרה וסיכום שאלות ו מסמכי 

 

למסמך ב'( או רשימת המסמכים    3'ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף )ס  –  המציעיםלתשומת לב  

)ס' לצרף  ב'(    7שיש  ל  –למסמך  לפנות  המציעים  ומחובת  זה  במסמך  האמור  על  יגבר  ב'  במסמך   מועצה האמור 

 רה כאמור. במקרה של סתי


