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 כללי
 

" או "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות מחיר לצורך מתן שירותים העירייה)להלן: " עיריית טייבה .1

 חשבונאיים )להלן: "השירותים"(.

 
ההסכם, עם אופציה לעוד מיום חתימת החל שנים שלוש להינה תקופת ההתקשרות בגין מכרז זה  .2

 ת.ונוספ תייםשנ

 
מסמכי המכרז"( ניתן לרכוש במשרדי העירייה, במחלקת " הלן:את מסמכי המכרז ותנאיו )ל .3

אשר  שקלים חדשים 500 - וזאת בתמורה לסך של, 15:00עד  08:30בימים א,ב,ג,ד,ה בין השעות  , רכש

 לא יוחזרו בשום מקרה. 

 
שא את יבמעטפה סגורה בלבד שת העירייה במח' גזברותאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור  .4

הצעה  במסירה ידנית. 17:00 ועד השעה 30.09.2020 ליום" וזאת עד  2020-15הכותרת "מכרז פומבי מס' 

 .העירייהלאחר השעה והתאריך הנקובים לעיל לא תתקבל על ידי  העירייהשתגיע למשרדי 

 
 תהיה רשאית לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז העירייה .5

 והודעה על כך תימסר לרוכשי המכרז ולמציעים. לעוד עשרה ימים

 

על המציע )להלן: "המציע" או "נותן השירותים"( לעיין בחומר המצורף במכרז זה, להכיר את דרישות  .6

 בטרם הגשת הצעתו. העירייה

 

שא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו במכרז, לרבות יכל משתתף במכרז י .7

. בשום מקרה המשתתף במכרז רייהיהעעלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת 

אם זכה לא תיתן כל החזר ו/או פיצוי למשתתף במכרז על הוצאות השתתפותו, בין  והעירייהלא ידרוש 

 במכרז ובין אם לאו. 

 

 צעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.אינה מתחייבת לקבל את הה  העירייה .8

 

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות  העירייה .9

 ההצעה ותנאיה ו/או בשל אי מילוי המסמכים כראוי . 

 א תוגש לוועדה.בתנאי הסף, הצעתו תפסל ול יש לציין כי כל מציע שלא עומד  

 

תהיה רשאית לשקול בין יתר שיקוליה גם את אמינותו וכושרו של המציע לביצוע העבודות  העירייה .10

 וניסיון רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים עם אותו מציע בעבר. העירייהואת ניסיונה של 

 

 .העירייהחובה להעניק לזוכה זכות להתקשרות עם  יההעיריאין בקביעת זוכה במכרז בכדי להטיל על  .11
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 תהיה רשאית לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי החוזה.  העירייה .12

 

המציע ידי -בלפחות נוכחות של יום בשבוע עלעל הזוכה במכרז יהיה לספק את השירותים החשבונאיים  .13

הסכם  והעירייהעם קביעת הזוכה במכרז ייחתם בין הזוכה . וביצוע עבודות במשרד המציע עצמו

 מנו. מהתקשרות, אשר העתקו מצורף לתנאי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד 

   

מבהירה בזאת, כי תהיה רשאית, לאחר קבלת ההצעות, להקטין ו/או להרחיב את היקף מתן  העירייה .14

במתן  ,וכמו כן להפסיק את העבודה השירותים, לפני החתימה על החוזה או לאחר חתימת החוזה,

ללא מתן שום  ,העירייהשל  הכל בהתאם לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדיתיום ו 30התראה של 

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

 ול דעתה ללא מתן שוםיקשלבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש, וזאת עפ"י  העירייהכן רשאית כמו   

 בגין כך. העירייהכנגד  הסברים או נימוקים, ומבלי שתהיה למציע זכות תביעה כלשהי 

 

-072העירייה באמצעות פקס': לפרטים נוספים ועיון במסמכי המכרז ללא תשלום ניתן לפנות למשרדי  .16

ולא יהיה  העירייההעיון במסמכי המכרז יהיה בנוכחות נציג . 072-2563441ו/או טלפון מס'  2563499

 ניתן לצלמם.

 

לצורך בחינת ההצעות ומתן ניקוד בהתאם לנקבע ב "בחירת ההצעה הזוכה", העירייה תמנה וועדה  .17

 גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה, היועץ המשפטי לעירייה. -מקצועית אשר תורכב מ

 
 

  - תנאי סף להשתתפות במכרז
 

 המציע הינו בעל משרד לראיית חשבון. .   18

 אור העבודה יינות בפרק תהמצושנים בעבודות דומות  10למציע ניסיון מוכח של לפחות    . 19

 במסמכי המכרז, ברשויות המקומיות.  

 השנים  10שנים ב  5רשויות מקומיות בליווי חשבונאי לפחות  5המציע הועסק ע"י לפחות  .    20

 .לצרף המלצות של גזברים(  חובה) האחרונות  

 לצרף  חובהרשויות מקומיות ) 2לפחות למשרד הפנים  –תוכניות הבראה המציע ערך וביקר  .  21

 רשויות מקומיות(  מגזברי המלצות   

 רשויות מקומיות.  2בלפחות  תחשבונאי ניסיון בביקורת .       22

 הרשויות לכל הפחות בתחום  שנים 5בעלי ניסיון של חשבון -רואיהמציע הינם  שניים מעובדי . 23

  המקומיות.  

 רוט יופהמציע יצרף להצעתו פירוט מלא של ניסיונו המקצועי במתן שירות לרשויות מקומיות,  .24

 .המקצועי של שני רואי החשבון ממשרדו של המציע נםמלא לניסיו

 .עבד ןבה יותמקומ מרשויותהמלצות  אתצרף להצעתו להמציע חובה על  .25

 על התאגיד להיות רשום כדין בישראל. - במידה והמציע הנו תאגיד .26

החשבון,  כפי -חשבון בדבר רישומו ורישום שני רואי-חובה על המציע לצרף אישורי מועצת רואי .27

 למכרז. 23שצוין בסעיף 
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 - תיאור העבודה. 28
 

 כספים ומיסוי .יעוץ חשבונאי שוטף לעירייה לרבות בענייני . 28.1

 דו"ח מעקב דוחות חודשיים, רבעוניים ודוחות שנתיים במתכונת הנדרשת ע"י משרד הפנים,  הכנת. 28.2

או/ו גזבר  לרבות כל דוח חשבונאי שיידרש על ידי משרד הפנים או/ו החשב המלווהחודשי, גבייה 

 העירייה.

 מתן הבהרות והסברים לכלל הדוחות.. 28.3

ישומים  החשבונאיים הנדרשים לסגירת שנת הכספים, ביצוע התאמות מול מחלקת ביצוע כל הר. 28.4

רישום ספקים בעלי היקפים כספיים משמעותיים והגביה, תאגיד המים, מס הכנסה, ביטוח לאומי ו

 הכנסות לקבל בהתאם לדיווחי המחלקות והאישור במרכב"ה.      

הממשלה השונים כגון משרד הפנים, משרד בדיקה ומעקב אחרי התחשבנויות שוטפות עם משרדי  .28.5

 החינוך, משרד הרווחה וכו'.

סיוע למחלקת הגזברות מול המבקרים מטעם משרד הפנים והכנת כל הנתונים הנדרשים          על . 28.6

 ידם לשם הכנת דוח כספי שנתי של העירייה במתכונת הדוח הכספים השנתי הנדרש 

 ע"י משרד הפנים.

 הכנת תקציב שנתי לעירייה בהתאם להנחיות משרד הפנים, איסוף חומר וקיום ישיבות עבודה  . 28.7

עם מנהלי המחלקות, הטמעה ועיבוד, מתן פירוטים והסברים, הגשת התקציב למליאת העירייה, הכנת 

 התקציב במתכונת  הנדרשת על ידי משרד הפנים שיגורו ומתן הסברים לממונה על הרשות במחוז. 

ולאישור והגשתו למליאת העירייה  הכנה לעדכון תקציבי בהתאם להתפתחויות במשך שנת התקציב 28.8

 משרד הפנים.

 מעקב לאחר ביצוע התקציב הרגיל והבלתי רגיל ודיווח ישיר לגזבר העירייה על החריגות.   28.9

 .126-ו 856ביצוע ההתאמות הדרושות בדוחות  1215הגשת דוחות למס הכנסה לרבות דוח   28.10

 .והחשב המלווה לעירייה פי החלטת גזבר העירייה וראש העירייה-נוכחות בכל הישיבות על 28.11

 
 - ההצעה

 
 המכרז,  במסמכיהמציע יגיש את הצעתו על גבי טופס הצעת המחיר ) נספח א' למכרז ( המצוי  .28

 וימלא את כל סעיפי הטבלה הנדרשים בטופס זה.  

 לצרף את כל הנספחים והמסמכים המבוקשים במכרז, לרבות ניסיון  חובהלהצעת המחיר  .29

 המציע.   

 א את ההצעה בדיו כחול ובכתב ברור וקריא, ולהוסיף את הפרטים שלהלן:יש למל .30

 ; " 15-2020מס' פומבי מכרז  את מספר המכרז: " –בחזית המעטפה  .30.4.1
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החתימה, וכן על כל אחד , בהתאם לזכויות על המציע לחתום בתחתית כל עמוד של הצעתו .30.4.2

סמכים אשר מצורפים להצעה, לרבות ההסכם על נספחיו ותנאי המכרז וכן במקומות ומהמ

 שצוין כי נדרשת בהם חתימה;

 

הצעת המחיר תהיה בשקלים חדשים והמציע ישלים מחירים בכל סעיפי הצעת המחיר )ללא  .30.4.3

 הנחות )במידה ונתנו(;. המציע יציין ויחתום בשולי כל עמוד בהצעת המחיר מ.ע.מ(,

 

)כולל מע"מ( שהוצאה ₪  9,000להצעתו במכרז מצורפת ערבות בנקאית, אוטונומית, בסכום  .30.4.4

על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת עיריית טייבה  בתוקף עד ליום 

וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי  31.12.2020

 הערבות המצ"ב. בערבות יהיה מדד המחירים לצרכן הוא המדד האחרון ממועד ההגשה. נוסח

 

 יש להדגיש, כי מציע אשר לא ימלא את מלוא הפרטים הנדרשים ו/או לא יצרף את כל  .31

 הנספחים תיפסל הצעתו. 

 אין לציין בהצעת המחיר תנאים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות ו/או שינוים בגוף ההצעה,  .32

 ו/או בכל אחד מהמסמכים המצורפים למכרז, למעט הוספת התמורה המבוקשת  בהסכם

 בנספח א'.  

 יש להדגיש, כי ציון תנאים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות ו/או שינוים בגוף ההצעה ו/או  .33

 הסכם ו/או בכל אחד מהמסמכים המצורפים למכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה והכל ב

 . העירייהשיקול דעת   פיל

 
 

 - מסמכים, אישורים
 

 על המשתתף במכרז לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הבאים זאת בנוסף לרשום 

 לתנאי הסף : ,24-25-26-27 סעיפים : ב

 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .1

 תקף בנוגע לניכוי מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור.אישור  .2

 שור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים יא .3

 .1976 –תשל"ו -)אכיפת ניהול חשבונות (

 היקף פעילותו של המציע. \כישוריו \מסמכים המוכיחים את ניסיונו .4

 יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים: מציע שהינו תאגיד .5

 שם המציע וסמכותם אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החותמים ב .1

 עדכני ליום הגשת המכרז. 

החברה המציעה העתק צילומי של תעודת רישום ההתאגדות של  .2

 בחותמת נאמן למקור.
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 – בחירת ההצעה הזוכה
 

 – ם לטבלה למטהאבחירת ההצעה הזוכה תהיה בהתאם לשני משקלים ובהת  
 

 
 

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

 תחשב כפסולה. 10%הצעה שתחרוג מההפחתה או ההגדלה של   -

 

 
 - התקשרות עם הזוכה

 
ימים מיום קבלת ההודעה על כך מהמזמין. החתימה  7המציע אשר הצעתו תתקבל, יחתום על החוזה תוך  .1

 . העירייהתהיה במשרדי 

 

 - הפרות

בהתחייבותו בהתאם לתנאי המכרז, לרבות אי חתימתו על היה והזוכה שיקבע במכרז לא יעמוד  .1

 העירייהימים מהיום בו מסרה לו  5ובמקרה שלא תיקן את ההפרה תוך  ההסכם ההתקשרות במועד

 כאמור.  הימים 5תו במכרז עם תום יהודעה על ההפרה, תבוטל זכי

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.   

רשאית למסור את ביצוע העבודה על פי המכרז למי  העירייהה במכרז כאמור, תהיה יבוטלה הזכי .2

 שיקבע על ידה.

 

 - שמירת זכויות

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל לעיריית טייבהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 

 שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 

 

 

 אחוז משקל
 מהמשקל

 אופן קביעת הציון

  –משקל א' 
 60% –הצעת המחיר גובה 

הצעות הכשרות ושעומדות בתנאי  הה    נקודות 60 - 60%
 .המכרז ידורגו מהנמוך לגבוה

ההצעה הכי נמוכה( ) - 1מס'  הצעה  הה   
 .נקודות 60תקבל –

ההצעות האחרות יקבלו ניקוד יחסי     הצ 
 להצעה הנמוכה ביותר.

     ) חלקי (   \ההצעה הנמוכה    
 X 60%ההצעה האחרת    

 
 –משקל ב' 

 התרשמות הועדה המקצועית 
 40% –מהמציעים 

הועדה המקצועית תעריך את הוע     נקודות 40 - 40%
המציעים ותיתן ניקוד לפי שיקול 
דעתה בהתבסס על קורות החיים, 

  המלצות, וניסיון המציעים.
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 - שיפוטהסכם 

מובהר בזאת, כי כל תובענה הנוגעת למכרז זה, בין במישרין ובין בעקיפין, תוגש לבית המשפט המוסמך 

 במחוז מרכז. 

 

 
 
 
                            _____________ 

  
 מנסורמסארוה שועאע עו"ד                            

 עיריית טייבהראש  
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 הצעת מחיר כספית
 

 -המחיר המוצע עבור אספקת השירותים כמפורט במכרז זה יהא כמפורט להלן:
 
   .לחודש ,כולל מע"מלא ₪   17,000 אומדן העירייה למתן השירותים החשבונאיים הינו : .א

של לפחות יום בשבוע במשרדי  המציעעם נוכחות של הצעת המחיר הינה עבור מתן שירותים חשבונאים  .ב

 העירייה.

 -מ המצוין באופן שההנחה או העלאה לא תחרוגההצעה המציע יציע בהצעתו אחוז העלאה או הנחה מ .ג

 . מהאומדן של העירייה 10%

 הצעה שאינה נקובה לפי התנאים האלה תחשב פסולה.  .ד

 ו להוסיף עליו. בקש לשנותו איו הינו סופי, וכי לא תכי המחיר הכולל בהצע המציע מאשר .ה

את אספקת מתן השירותים החשבונאיים בהתאם לתנאי המכרז לרבות הסכם  עצמועל  המציע מקבל .ו

 ההתקשרות . 

 
 הרשות  אומדן

  כולל מע"מלא 
17,000 ₪ 

 
  תוספת  \הנחה 

 
 סך הכל הצעה 

  כולל מע"מלא 
 
 

 
 
 
 

        __________________  
 תאריך               + חותמת+ חתימה  המציע     

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 אישור עורך דין
 
 

                                                הנושא ת.ז. מס'                                               מאשר כי  , עו"ד                                         אני הח"מ 

וחבר מאשר בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין , )להלן "המציע"(                                               

 .בפניי, ומוסמך לעשות כן  במועצת רואה החשבון, חתם על התחייבות זו

 
 

__________________   ________________ 
 חותמת עורך הדין        חתימת  עורך הדין   
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 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 פירוט ניסיונו של המשתתף 

 לכבוד 

 עיריית טייבה

 א.נ,

 

 

 

 

 

 

 מתאריך  תיאור  רשות מס'

)יום/ 

 חודש/שנה(

 עד תאריך 

 )יום/חודש/שנה(

מספר 

התושבים 

 ברשות 

שם איש 

 קשר 

טלפון איש 

 קשר 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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 נוסח ערבות בנקאית

 להזמנה להציע הצעות 4.3סעיף  

 תאריך        

 לכבוד 

 עיריית טייבה 

 

 מכרזערבות בנקאית ל: הנדון    

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

קלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת תשע אלף ש)במילים:  ₪ 9,000 עד לסך של

מס'  מכרזדרשו מאת המבקשים בקשר ל"(, שתהפרשי הצמדההסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 למתן שירותים חשבונאיים.  15/2020

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

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

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

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

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

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

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

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

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

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

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   31.12.2020שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 

 כבוד רב,  ב       

 

_________________________ 
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 הסכם למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ פיננסי

 2020שנערך ונחתם בטייבה ביום ___ לחודש _______ בשנת

 

 בין

 

 500227301-עיריית טייבה 

 ע"י מורשי החתימה בעירייה 

 ) להלן:" העירייה "(

 מצד אחד

 

 לבין                              

                                _______________________ 

 "היועץ"( ) להלן:                                             

 מצד שני

 

                                                                                                                                

 ; ("תחום העיסוק"  והיועץ הינו משרד רו"ח מורשה במקצועו ) להלן:  הואיל:

והיועץ מעוניין ומוכן לבצע עבור העירייה שירותי ראיית חשבון וייעוץ פיננסי וסיוע בנושאים   הואיל:
 ( ;"העבודות"  תקציביים והתאמות במערכת החשבונות  ) להלן:

בתחום ראיית חשבון וייעוץ פיננסי והכישורים המתאימים והדרושים לשם וליועץ הידע והניסיון   הואיל:
 ביצוע העבודה הנ"ל ;

 וההוצאה בגין הסכם זה שוריינה בתקציב העירייה  בסעיף תקציבי שמספרו _________ .הואיל:  

וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם , הכל כמפורט בהסכם   הואיל:
 זה ; 

 

 -לפיכך הוצהר , הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 מבוא  .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו . 1.1
 

 אי מתנאי הסכם זה לפיהן .כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנ 1.2
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 התחייבויות והצהרות היועץ  .2
 

כי הינו בעל ניסיון בנושא ראיית חשבון וייעוץ פיננסי ,עריכת דוחות כספיים , תקציבים וביקורת   2.1
 בשלטון המקומי.

 

 היועץ מצהיר כי הוסברה לו כהלכה העבודה ו/או הפעילות הנדרשת לשם ביצוע שירותי  2.2

 הייעוץ על ידי העירייה וכי הוא הבין ומכיר היטב את כל הקשור בביצוע העבודות .      

 

היועץ מצהיר כי הינו בעל ניסיון , הידע והכישורים הנדרשים לשם ביצוע העבודות בהצלחה  2.3
 וברמה גבוהה וזאת על פי דרישות והגדרות העירייה וכמפורט בהסכם זה .

 

 כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה .היועץ מצהיר כי אין  2.4

 

 מהות העבודות  .3
 

   את הפעולות שלהלן : מוסכם בין הצדדים כי העבודות שעל היועץ לבצע כוללות ,בין היתר,
  

 יעוץ חשבונאי שוטף לעירייה לרבות בענייני כספים ומיסוי           3.1.1           

סיוע לגזבר בהכנת דוחות חודשיים , רבעוניים ודוחות שנתיים במתכונת הנדרשת ע"י משרד  3.1.2           
 הפנים , לרבות כל דוח  חשבונאי שיידרש על ידי משרד הפנים או/ו החשב המלווה.

 מתן הבהרות והסברים לכלל הדוחות .                    

ביצוע כל הרישומים  החשבונאיים הנדרשים לסגירת שנת הכספים , ביצוע התאמות מול מחלקת  3.1.3  
הגביה , תאגיד המים , מס הכנסה , ביטוח לאומי ורישום הכנסות לקבל בהתאם לדיווחי 

 המחלקות והאישור במרכב"ה.      

 

 בדיקה ומעקב אחרי התחשבנויות שוטפות עם משרדי הממשלה השונים כגון משרד הפנים   3.1.4           

 ,משרד החינוך , משרד הרווחה וכו' .                    

 סיוע למחלקת הגזברות מול המבקרים מטעם משרד הפנים והכנת כל הנתונים הנדרשים    3.1.5           

 על ידם לשם הכנת דוח כספי שנתי של העירייה במתכונת הדוח הכספים השנתי הנדרש                      

 ע"י משרד הפנים.                    

 

הכנת תקציב שנתי לעירייה בהתאם להנחיות משרד הפנים  , איסוף חומר וקיום ישיבות  3.1.6           
וטים והסברים , הגשת התקציב למליאת העירייה , עבודה עם מנהלי המחלקות , הטמעה ועיבוד , מתן פיר

 הכנת התקציב במתכונת  הנדרשת על ידי משרד הפנים שיגורו ומתן הסברים לממונה על הרשות במחוז . 
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הכנה לעדכון תקציבי בהתאם להתפתחויות במשך שנת התקציב והגשתו למליאת העירייה לאישור  3.1.7
 משרד הפנים.

 ע התקציב הרגיל והבלתי רגיל ודיווח ישיר לגזבר העירייה על החריגות מעקב לאחר ביצו 3.1.8  

   126-ו 856ביצוע ההתאמות הדרושות בדוחות  1215הגשת דוחות למס הכנסה לרבות דוח  3.1.9

 

נוכחות חובה לכל הישיבות הקשורות בעניינים התקציביים והכספיים של העירייה בהתאם לבקשת  3.1.10
 העירייה.   גזבר העירייה וראש

מובהר כי היועץ יבצע את העבודות עפ"י הסכם זה בעצמו , או על ידי רואה חשבון בכיר ממשרדו  .4
בהסכמת גזבר העירייה , חובת נוכחות של יום עבודה בשבוע במשרדי העירייה והתייצבות לכל 

 פגישת עבודה בהתאם לדרישת העירייה .
 

 תקופת ההסכם .5   

 

חודשים החל מיום  36שירותי הייעוץ וראיית החשבון הינה למשך תקופת ההתקשרות למתן  5.1
 ..................... ועד ליום .......................... .

 

 לתקופה נוספת בת שנתיים, שנה כל אחת, העירייה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם  5.2
וזאת עפ"י הודעה בכתב שתימסר ליועץ חודש ימים לפני תום ההתקשרות ; בתקופת ההארכה 

 יחולו כל התנאים עפ"י הסכם זה .
 

 התמורה .6  

 

 העירייה תשלם ליועץ בתמורה לביצוע כל העבודות וכל התחייבויותיו עפ"י הסכם     6.1
 .  "התמורה"( :ודש   )להלןבתוספת מע"מ לח..........................₪ זה סך של       

 

 יום . 30העירייה תשלם ליועץ את התמורה הנ"ל באופן שוטף +  6.2
 

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כי התמורה המפורטת לעיל היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא  6.3
התשלומים להם זכאי היועץ מאת העירייה עבור ביצוע כל העבודות ללא יוצא מן הכלל וכי העירייה 

 חייבת בתשלומים נוספים כלשהם ליועץ ו/או למי מטעמו בגין הסכם זה .אינה 
 

 
 אי תחולת יחסי עובד מעביד .7

 

מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד  –מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי 
 מעביד בין העירייה  לבין היועץ בביצוע הסכם זה .

 

 .סודיות 8

 

ביצוע העבודות על ידי היועץ ולאחריה , מתחייב היועץ לשמור בסודיות כל    עניין ו/או במשך תקופת 
 מידע ו/או מסמך שיגיע לידיו במסגרת ביצוע עבודתו העירייה .
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 שינוי , ביטול .9

 

כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפים הסכם זה , ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על ידי 
 ים .שני הצדד

 

 הודעות .10  

 

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו . כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי 
כתובתו כאמור , ותיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען , שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר 

 בעת מסירתה . -בישראל ואם נמסרה ביד

 

 : לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום ולראיה                         

 

________________          _________________     

   נותן השירותים                                                                                                    העירייה     
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 ' לחוזה אנספח       / ביצוע נוסח ערבות בנקאית לחוזה

 

     _______________ 

 תאריך        

 לכבוד 

 עיריית טייבה 

 

 ערבות בנקאית לחוזה : הנדון    

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

קלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים שמונה עשר אלף ש)במילים:  ₪ 18,000 עד לסך של

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

 .למתן שירותים חשבונאיים 15/2020מס' 

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

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

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

ם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לש

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

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

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

"(, כי המדד החדשם בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלו

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

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

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   31.12.2021שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 

 בכבוד רב,         

 

_________________________ 
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 על סודיות מירה ש

 

 
 "המתחייב " :להלן ________________________ז "ת _______________________מ, "החאני 

 :מתחייב בזאת כדלקמן
 

לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לשמור  .1

כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, רישום, תוכנית, 

ן, נתונים סמך, שרטוטים, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכומפרט, מ

בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת בין עילות וכו'. כספיים, תחום פ

ו/או בעקיפין או שהגיעו  במישריןי המציגים "ונמסרו לה ע "המתחייב"

כתוצאה מן השירותים החשבונאיים  לידיעת המתחייב בקשר עם או

מתחייב לגבי המידע  המתחייב ."מידע" :ל יקרא להלן"הני כ הניתנים.

 :כדלקמן

ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע  להעתיק לא  .2

כל צורת העתקה במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס ו

 צוע העבודה בלבד.אחרת אלא לצורך בי

העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי על  .3

 דע יחול גם על עותקיה.מי

בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת לשמור  .4

 אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

שה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים את הגילהגביל  .5

 בפועל בעבודה.

י כל אדם הבא במגע "מירת המידע עבכל האמצעים להבטיח את שלנקוט  .6

 ם המידע.ע

 אובדן מידע כלשהו.בכל מקרה של להודיע  .7

י "לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפלא  .8

 הוראות בלבד.

המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום  לשמירת הסודיות לגביההתחייבות  .9

 העבודה.

 

 
 
 

 
_____________________ 

 וחותמת חתימה         
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