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 מסמך א'          

 

 מועצה מקומית בית אל 

 09.2022   מכרז מס'

 למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה 

 הזמנה להציע הצעות

 

 

הכל למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה, ( מזמינה בזאת הצעות  "המועצה"בית אל )להלן:  מקומיתהמועצה ה

 כמפורט במסמכי המכרז.

 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה. 1,000בעבור סך של  מח' הגביהלרכוש באת חוברת המכרז ניתן  

, יש להכניס למעטפה סגורה ללא  בכל עמוד ים, חתומים ע"י המציע כנדרששאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז הנדר

 אחד לא כרוך.יש להגיש עותק  סימני זיהוי של המציע עליה מצוין מספר ושם המכרז בלבד.

  יבת המכרזים של המועצהבת 12:00  בשעה 29.9.22ד' תשרי ליום חמישי ית עד אישיד במסירה את המעטפה יש להקפ 

 . במח' הגזברותבית אל הממוקמת  מקומיתה

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המציע. 

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. 

   mazrechesh@bet-el.muni.il, או במייל 02-9700543בטלפון  עד לתאריך המועצה למנהלת רכש לשאלות ניתן לפנות  

 

 

          _______________ 

 שי אלון                   

 ראש המועצה               

 

 

 

 

 מסמך ב'          

 מועצה מקומית בית אל 
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 09.2022מכרז מס'     

 שירותי חשבות שכר עבור המועצה למתן 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

 

 נשוא המכרז  .1

)להלן:    אל  בית  מקומית  הצעות  "המועצה"מועצה  בזאת  מזמינה  המועצה,  (  עבור  שכר  חשבות  שירותי  הכל  למתן 

במפרט השירות  (. מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי המכרז ובפרט  השירותים"כמפורט במסמכי המכרז )להלן: "

 הנדרש )מסמך ו'(, יכללו השירותים את המפורט להלן: 

 לות ההכנה וההיערכות הנדרשות לצורך מתן השירותים.ועהזוכה יבצע, על חשבונו, את פ א( 

המועצה תהיה רשאית להורות לזוכה ליתן שירותי חשבות שכר גם    שירותי חשבות שכר של כלל עובדי המועצה. ב( 

 כחלק מחוזה זה ללא תשלום נוסף  ליחידות סמך של המועצה 

. מובהר כי מספר זה ניתן לצורך הכנת ההצעה וכי  מידי חודש כולל עובדים זמנייםתלושים    250  -במועצה יש כ ג( 

   לל עובדי המועצה.המועצה איננה מחוייבת למספר זה והשירות יינתן לכ

המועצה תהא רשאית לבצע ביקורת על איכות השירותים הניתנים על ידי הזוכה, אולם אין בכל ביקורת כזו כדי   (ד 

 להפחית מאחריות הזוכה באשר לשירותים הניתנים על ידו.

שתחילתו ביום חתימת שני הצדדים על החוזה. מבלי לגרוע   שלוש שנים,תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו ל (ה 

נוספות, כולן או חלק מהן בכל    נתייםומרת על זכותה להאריך את תקופת החוזה בשש מהאמור לעיל, המועצה  

 )חמש( שנים. 5פעם, כך שסך כל תקופת החוזה לא תעלה על  

 

 מסמכי המכרז:  .2

 הזמנה להציע הצעות. - מסמך א'  א( 

 הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז.  - ב' מסמך  ב( 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז. - 1מסמך ב  

 תצהיר מציע.  - 2מסמך ב  

 אישור מורשה חתימה.  - 3מסמך ב  

 .אישור בדבר ניסיון המציע - 4מסמך ב  

 עסקים אצל המציע. ופרטי המציע ועובדים המ  - 5מסמך ב  

 הצעת משתתף.  - מסמך ג'  ג( 

   : נוסח ההסכם, לרבות נספחיו אשר הינם - מך ד' מס ד( 

 נוסח ערבות ביצוע.  -   1נספח ד   

 אישור על קיום ביטוחים.  - 2נספח ד   

 סודיות התחייבות לשמירת  - 3נספח ד   
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 תנאי הסף להשתתפות במכרז ואופן הוכחת העמידה בהם .3

 התנאים המפורטים להלן: רשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעות בכל  א( 

פקיד   (1)   מטעם  במקור  מס  ניכוי  על  אישורים  ובעל  כחוק  חשבונות  ספרי  מנהל  מע"מ,  לצורך  מורשה  עוסק 

 השומה. 

 ספים ואישור ניכוי מס במקור.כלהוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול     

 . 1976  –ציבוריים, התשל"ו  מציע העומד בתנאי חוק עסקאות גופים (2)  

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע תצהיר חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצורף למסמכי     

 המכרז.

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. (3)  

 יצרף המציע את הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. ,להוכחת עמידה בתנאי זה   

 . רשויות  מקומיות לפחות 3שירותי חשבות שכר עבור  מתן ב ניסיוןבעל   מציע (4)  

ושם איש הקשר  הרשויות המקומיות   להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע את פרטי ניסיונו וכן את פרטי     

 המלצה מהלקוח. ורשות מקוימת.   לאצל כ

,  או בודק שכר או רואה חשבון() חשבי שכר שסיימו בהצלחה קורס חשבי שכר  שנימציע המעסיק לפחות  (5)  

לעובדים נדרש ניסיון ברשויות מקומיות ובתוכנת השכר של  משרה לפחות.  100% -עבור המציע בהעובדים 

ולעובד השני ישנו ניסיון של    שנים משלושלא יפחת לעובד אחד נדרש ניסיון אשר חב' אוטומציה, כאשר 

   חודש.  12לפחות 

 המציע מתחייב כי העובדים אשר בעסקתם הינו עומד בתנאי סף זה היו נותני השירות למזמינה. 

ההצעה    ת הגש  העובדים המועסקים על ידו נכון למועד  שני להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע את פרטי     

העסקתם תחילת  מועד  ניסיונם  ואת  רו"חופרטי  אישור  לצרף  יש  את  המציע  .  תקופת   המאשר  נכונות 

 . העסקתם של העובדים

בסך   (6)   אוטונומית  בנקאית  ערבות  צורפה  במכרז  לפקודת  50,000₪להצעה  בישראל,  בנק  ידי  על  שהוצאה   ,

למסמך   6לפי נוסח הערבות המצורף כמסמך ח' למסמכי המכרז ועל פי תנאי סעיף  ליום בתוקף עד  המועצה

 זה.

על כל הצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת וכל המסמכים והאישורים, למען הסר ספק, מובהר בזאת כי   ב( 

 לרבות הערבות, יהיו על שם אותה ישות משפטית בלבד. 

 יובהר, כי הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י ועד המכרזים.  ג( 

זים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לחקור ולדרוש מהמציע  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לוועדת המכר ד( 

להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחות כשירותו, ניסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו  

מלוא   את  לוועדה  למסור  חייב  יהיה  המציע  המלצות(.  )לרבות  וכיוב'  המכרז  נשוא  השירות  לביצוע 

להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית    המידע/המסמכים

 הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 
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 הבהרות ושינויים .4

 מייל  כתובת הב מועצהב רכש המנהלת  לבלבד  בכתב  לשלוח  יש והבהרות שאלות א( 

 mazrechesh@bet-el.muni.il  תשובות המועצה, כלל ויינתנו ישלחו לכל  . 12:00 בשעה 14.9.22רביעי   יום עד

רוכשי מסמכי המכרז בהתאם לכתובת הדוא"ל שהם ימסרו למועצה. החובה לבדוק את כתובת הדוא"ל לבירור  

   מתן מענה מאת המועצה חל על המציעים בלבד.

למועד   ב(  קודם  עת,  בכל  רשאית  במסמכי  המועצה  ותיקונים  שינויים  להכניס  למכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון 

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות משתתפים. תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק  

 ממסמכי המכרז ויובאו לידיעת המשתתפים בישיבה ורוכשי מסמכי המכרז בכתב על פי הפרטים שיימסרו על ידם.

 

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה  .5

 :2כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף שפורטו בסעיף  

 החתימה מטעם המציע הרשאים לחייב את המציע בחתימתם. האישור רו"ח/עו"ד המציע בדבר זהות מורש א( 

 על ידי המציע. בקשר למכרז, חתומים   ,מסמך/מסמכי ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו ב( 

  

 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .6

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

המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/החוזה,   ב( 
 ולפסול את הצעת המציע. 

 

 

 

 המציע  הצעת והבטחת השתתפות לצורך ערבות .7

  לפקודת,  בישראל  בנק  ידי   על   שהוצאה,  ₪  50,000  בסך  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו   לצרף  חייב  המציע  (א 

 .המכרז למסמכי 1 'ב כמסמך המצורף הערבות נוסח   לפי .14.11.22 ליום עד  בתוקף המועצה

 דין.על הערבות להיות חתומה ומבוילת ככל שנדרש עפ"י  ב( 

או   מועצהצדדית של ראש ה- הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד ג( 

 מם. הגזבר ו/או מי מטע

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישת המועצה עד שיבחר סופית הזוכה במכרז   ד( 

 החוזה.ועד שהזוכה יחתום על 

כי אין    ,יסרב המציע לחתום על החוזה, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר ה( 

בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע פיצויים  

הצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל  מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ה 

 דין. 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות גם בכל אחד מהמקרים הבאים:  ו( 
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 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוס ניקיון כפיים;  (1)  

 או מידע מהותי בלתי מדויק;  אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה (2)  

 אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; (3)  

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד הנקוב לכך בתנאי   (4)  

 המכרז.

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .8

 ', בעט בלבד, בעותק אחד של חוברת המכרז. גתוגש על גבי מסמך  הצעת המחיר א( 

'. המחיר המוצע ע"י גך  מעל המציע להציע אחוז הנחה ממחיר המקסימום החודשי הנקוב על ידי המועצה במס ב( 

( כולל את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מן  "מחיר התמורה"המציע, כמפורט בהצעה )להלן:  

שהוא הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז. למחיר המקסימום יתווסף מע"מ כדין בשיעורו במועד  וסוג  

התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן החל מהשנה השלישית להתקשרות, ככל שתוארך ההתקשרות,  התשלום.  

 כמפורט בחוזה. 

הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על גבי החוזה וטופס  ההצעה תוגש אך ורק על גבי חוברת המכרז. על המציע למלא   )ג( 

 ההצעה וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. 

 ליד כל תיקון בהצעת המציע, על המציע לחתום בחתימה וחותמת. )ד( 

  וכדומה,  בתחום השכר הדורשים פעילות מקצועית בתחום השכר כגון שינוי בהסכמי שכר  ים)ה(    מובהר כי שינוי         

 ולא תישמע ולא תתקבל כל תענה ו/ או דרישה לשינוי התמורה בגין שינוים מן אילו.   רכלולים בהצעת המחי

 

 הוצאות המכרז  .9

 תחולנה על המציע.  כל ההוצאות, מכל מן וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז והגשת ההצעה, 

 

 תוקף ההצעה .10

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 90הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  א( 

ב ב(  לה,  שצורפה  לרבות הערבות  תוקף הצעתו,  יאריך המציע את  הצורך,  ובמקרה  דרישת המועצה  יום    90  -לפי 

 .נוספים, או עד למועד מוקדם יותר, על פי דרישת המועצה

 

 בחינת ההצעות  .11

₪ +   14,000.-המציע יגיש אחוז הנחה למחיר חודשי של ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המצעים בתנאי הסף.   א( 

 + מע"מ תפסל. ₪ 14,000.-של   מסך תהיה גבוהההנחה תפסל, הצעה ש  40% -מע"מ. הנחה שתהיה מעבר ל 

  

 ביותר, או הצעה כלשהי. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 
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ו אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל  אי הגשת הצעת מחיר ו/א ג( 

הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים  

 לגרום לפסילת ההצעה. 

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או    תהא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירההמועצה   ד( 

 בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע את הערכת ההצעה כדבעי. 

לבצע את  ה(  של המציע  ובכישוריו  בניסיונו  בחוסנו הכלכלי,  ביכולתו,  בין השאר  המועצה תהא רשאית להתחשב 

העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי  

את כושרו של המציע לבצע    חוןיצוין כי המועצה תהיה רשאית לבהמכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל  

 את העבודות נשוא מכרז ה גם על סמך ניסיונה הקודם עמו.

  

   שיקולי המועצה באופן בחירת הזוכה ושאלון למציע .21

בחירת הזוכה תיקבע ע"י ועדה מקצועית של המועצה לפי הצעתו הכספית ואיכות המציע וזאת לפי המשקלות   א( 

 הבאים: 

 קוד ב      %הני מהות הקריטריון מס'

ניקוד יחסי בהתאם להצעה עם אחוז  גובה ההנחה של המציע ) 1

 ( ההנחה הגובה ביותר

40% 

 20% התרשמות מיכולת המקצועית של המציע  2

 10% שיקבל את הטיפול במועצה  מעובדהתרשמות  3

)המציע    15% הציבורי   וותק הבכיר במשרד בתחום חשבות השכר 4

הותק   לו 

ביותר   הגדול 

את   יקבל 

הניקוד   מלוא 

ושאר  

ההצעות  

באופן   ינוקדו 

 יחסי. 

לו    5% מס' רשויות להם ניתן שרות דומה  5 המציע 

מספר  

הרשויות להם  

שרות    ניתן 

הוא   דומה 

ביותר   הגבוה 

את   יקבל 

הניקוד   מלוא 

ושאר  

ההצעות  

באופן   ינוקדו 

 יחסי 
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 10% המלצות מלקוחות המציע אודות המציע ושירותיו   6

 

  אחוז ההנחה של המציע X 100  : 1דרך חישוב הניקוד לסעיף  

 .אחוז ההנחה הגבוהה ביותר         

  הנחה. 10%נתן   ב' עמצי  ,הנחה  20%לדוגמא: מציע א' נתן  

 נקודות. 20  יקבל  1 יף, לכן בסע 20 = 40* 20/40': א של הציון  

 נקודות. 10יקבל    1, לכן בסעיף 10=  40*10/40הציון של ב':  

עפ"י   ב(  המציע  את  תראיין  המועצה  של  מקצועית  ועדה  ההצעות,  בחינת  לעיל.  במסגרת  האמורים  הקריטריונים 

 הועדה תקבע את הניקוד עפ"י המסמכים, ההמלצות ובהתבסס על ההתרשמות של המציעים בראיונות שיתקיימו. 

 הועדה רשאית לפנות לגופים איתם קשורים המציעים ולקבל חוות דעת על המציעים. ג( 

 הועדה רשאית לדרוש מהמציע מסמכים ונתונים נוספים. ד( 

  המועצה, גזבר המועצה  ל"ממנכהועדה המקצועית מורכבת   ה( 

 המועצה יכולה לשלוח מחליפים לחברים הנ"ל. 

 

 הודעה על תוצאות המכרז  .13

 תחילת העבודה מיידית.  הודעת זכיה במייל לזוכה תימסר  א( 

   וערבות המכרז תוחזר לו. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב ב( 

המשתתף שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם הצעתו, כך שהיא תשמש לביצוע כל  ג( 

יום, הכל כמפורט בחוזה ההתקשרות המצורף למסמכי    30התחייבויותיו עד לתום תקופת ההתקשרות בתוספת  

תבוטל  ך הערבות כאמור,  ימים ממועד ההודעה לזוכה. לא תואר  14  -המכרז. ערבות זו תימסר למועצה לא יאוחר מ

זכאית לחלט את סכום הערבות שבידה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד  תהא  המועצה  זכיית המציע הזוכה ו 

 לה על פי דין והמכרז. 

על הזוכה לחתום על חוזה התקשרות עם המועצה ולהמציא, במועד חתימתו, אישור ביטוח כנדרש בנספח המצורף   ד( 

 למסמכי המכרז. 

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה המועצה רשאית לבטל את הזכייה בהודעה בכתב   ה( 

המעוות,   את  לתקן  נדרש  בה  הודעה  לו  שניתנה  לאחר  וזאת  בהודעה  ידה  על  שייקבע  בתאריך  החל  למשתתף, 

כדי לגרוע מזכויות הצדדים  והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה  

 על פי כל דין. 

קבוע   ו(  כפיצוי  לחילוטה  ולפעול  שבידה  הערבות  את  להגיש  המועצה  רשאית  שהיא,  סיבה  מכל  הזכייה,  בוטלה 

ומוסכם מראש, מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין. כן היא רשאית להכריז כזוכה  

 בתור לאחר הזוכה. חלופי את המשתתף שדורג הבא 

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

 לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל. 
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 במסמכי המכרז.יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ו ז( 

 כללי:  .13

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא,   א( 

 בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. 

אם החליטה המועצה לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל   ב( 

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט החזר עלות בגין רכישת טפסי מכרז

 

 

 שמירת זכויות  .14

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז,  

 אלא לצורך הכנת והגשת הצעתם למכרז זה. 

 

 

 

            __________________ 

 שי אלון            

 ראש המועצה                    
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 1מסמך ב' 

 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 

 לכבוד 

 מועצה מקומית בית אל 

 

 א. ג. נ., 

 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

₪  ___  5,000_ (, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  "המבקש"  –עפ"י בקשת _______________ )להלן  

 _____ )להלן  ש"ח  אלפים  משתח)במילים:   )₪ הערבות"  – ______________  למדד,  "סכום  הצמדה  הפרשי  בתוספת   ,)

עבור מועצה    חשבות שכרלמתן שירותי    09.2022(, וזאת בקשר עם מכרז פומבי מספר  "הפרשי הצמדה"  –כמפורט להלן )להלן  

 מקומית בית אל. 

 

הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב,    יאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרש 

ילה  שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום תח

מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד למבקש בקשר  

 לחיוב כלשהו כלפיהם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת  

 רישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך ד

 

 במכתבנו זה:

 

 משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן, המפורסם ע"י הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. – "מדד"

 

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:

 

המדד החדש  (, כי  "המדד החדש"  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפי כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן  

( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  "המדד היסודי" –)להלן    2022עלה לעומת המדד בגין מדד חודש _____  

 בסכום קרן המצויין בדרישותיכם הנ"ל מחולקת במדד יסוד.
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 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 כולל ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________

 

 לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 

 

 בכבוד רב,           

 

 בנק _________________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

    2מסמך ב 

        

 

 09.2022  מכרז מס' 

 עבור המועצה למתן שירותי חשבות שכר 

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית 

 בית אל 

 הצהרת המשתתף

אני הח"מ מצהיר, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם   .1

 מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

המשפיעים    קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ומסמכיו, כי תנאי המכרז וכל הגורמים האחריםהנני מצהיר, כי   א( 

יודע את כל הפרטים  ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני  על השירות, ידועים 

סמכי המכרז ובלא  הנוגעים למתן השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במ

 כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירות בהתאם להצעתי.

הנני בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז,   ב( 

המבוססות  גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז ולא אציג כל דרישות או תביעות  

 כאמור.  על טענות שעל ידיעה ו/או אי הבנה ואני מוותר בזאת מרא

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  ג( 

ימים    90הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לבטול או לשינוי ותהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   ד( 

האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש המועצה יוארך תוקפה של הצעתי  מהמועד  

 ימים נוספים.  90למשך עד 

היה והצעתי תוכרז כזוכה במכרז   להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז. ה( 

 כם כתב הארכה לערבות זו. ימים מיום ההודעה אפקיד ביד 14אני מתחייב כי תוך 

וקבוע  היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים     כפיצוי מוסכם  ידכם  על  כי הערבות תחולט 

 מראש.

אני מסכים כי המועצה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעה זו ובקבלתה על ידי המועצה התחייבות בלתי   ו( 

 חוזרת ומחייבת ביני לבין המועצה. 

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת   ז( 

 אותי. 

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל   ח( 

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

 . אחד מהם לחוד
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המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף    9.2022מספר  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז    כי   אני מצהיר    ט(          

עומד בכל תנאי   "((חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "   1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו)א(  ב2

 ואין מניעה למועצה להתקשר איתו. , 1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וחוק 

 הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל. .2

זכאי לחתום בשם המציע    ת ההצעה, אני שההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוג .3

 על הצעה זו ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי על הצעה זו.

 _________________________________________  __   שם המציע: 

 _______________________________________ ____   :למכתבי דואר  כתובת המציע

 _________________  ____________________ __ ____   טלפון ופקס:

 ____________________________________  _______    טלפון נייד: 

 ___________________________________  _ _______ דואר אלקטרוני:

 __________________________________ _________  מספר עוסק מורשה: 

 שם ותפקיד מורשה/י 

 _______________________  ____________________  החתימה מטעם המציע: 

 ___________________________________________   חתימה וחותמת: 

 

 אישור עו"ד:

 , מאשר בזה כי  ("המציע"אני הח"מ ________ _________ עו"ד של ______________ )להלן: 

____________________ בשם המציע, כי אצל המציע נתקבלו כל  ביום ___________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  

ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת הקבלן על הצהרה זו וכי  

 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. 

 

 

    ________________________      _____________________ 

 עו"ד ,                     תאריך                 
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 3מסמך ב' 

 

 אישור מורשי חתימה של המציע

 

 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד/שותפות רשומה 

 לכבוד 

 מועצה מקומית בית אל 

 א. ג. נ, 

 

 אישור מורשה חתימההנדון: 

 

/_____  17( במכרז פומבי מס'  "המציע"  –הנני עו"ד/רו"ח של ___________________ ח. פ. _______________ )להלן  

 (. "המכרז" –למתן שירותי הנהלת חשבונות )להלן 

 

 הנני מאשר בכתב כדלקמן: 

 

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה:  .1

 

 ______ גב'/מר __________________ ת. ז. __________  

 

 גב'/מר __________________ ת. ז. ________________  

 

החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו המחייבת של המציע,   

 שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו, כאמור לעיל. 

 

 התחייבויותיו והצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז:להלן דוגמא/אות של החתימה המחייבת של המציע, לצורך  .2

 

  ______________________     __________________ 

 

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.  .3
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_____________________     _______________________ 

 עו"ד/רו"ח  ,                                 תאריך                  

 מ. ר. ________               

 4מסמך ב' 

 

 אישור בדבר ניסיון המציע 

 )חובה למלא אישור נפרד ע"י כל גוף ממליץ(

 

 לכבוד 

 מקומית בית אל מועצה 

 א. ג.נ.,

אנו הח"מ ____________________________ )שם מקבל השירות(, מאשרים בזה, כי ____________________ )להלן  

 ( כדלקמן:"השירותים" –)להלן  שכר תחשבו (, העמיד לשירותינו שירותי "המציע" –

 

 פרטי הגוף מקבל השירות: _____________________________________________. א(

 

 ______________________. ____________________ עד -ילת השירות: מ מועד תח  ב(

 

 פירוט השירות: ____________________________________________________  ג(

  ._______________________________________________________________ 

 

 _________________ חוו"ד על ביצוע השירותים: __________________________  ד(

  ._______________________________________________________________ 

 

והיקף המחזור השנתי  .במידה ומדובר ברשות מקומית, מספר התושבים ברשות הינו ________ נפש  ה(
.₪ ________________   

 

 _____________________. הינה בתוכנת___באמצעותן העניק המציע שירות כמקבל    השכרמערכות  ו(

 

 פרטי המאשר:

 ________________ֹ     __________         _____________________        ___________ 

 שם ושם משפחה                   טלפון                       תפקיד                   שם הגוף/הרשות המקומית     

 

 חתימת המציע: _______________         
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 5מסמך ב' 

 

 עובדים המועסקים אצל המציע /פרטי רו"ח 

 

 לכבוד 

 מקומית בית אל מועצה 

 

 א. ג.נ ., 

 

 הערות               פירוט              סעיף                           
   שם המשתתף 1    
   ת. ז./ח. פ.  2    
   כתובת   3     
   טלפון קווי  4     
   פקס  5     
   מייל  6     
   שם איש קשר     7     
   טלפון איש קשר  8     
   תחומי עיסוק של המציע    9     
   מס' שנות וותק של     10     
פרטי חשבי השכר א. ובכלל זה שנות   11    

 ניסיונו. 
  

פרטי חשב שכר ב' ובכלל זה שנות         12    
 ניסיונו 
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 6מסמך ב' 

 נספח ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.  -" המבוטח"
ו/או עמותות בשליטתם  רשותיים סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או מועצה מקומית בית אל  –" מבקש האישור"

 .   ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 חשבות שכר –" השירותים"

 

לערוך ולקיים, אצל חברת   המבוטחפי כל דין, על  -פי הסכם זה ו/או על-על  המבוטחשל  מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות   .1
כל עוד קיימת לו אחריות , ולעניין ביטוח אחריות מקצועית םשירותיהביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

ת הביטוחים המפורטים שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה א  7נוספת של    לפי דין ולכל הפחות לתקופה
 "(. המבוטחביטוחי "- " והמבוטחאישור ביטוחי   ")להלן: באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה 

וההתחייבויות  הביטוחים  שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 
בלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לרבות, ומ  שירותים הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

וכן כל ביטוח אחר   או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור  שירותיםלכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע ה
 שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

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

או   השירותיםימים לפני מועד תחילת    7  מבקש האישורלהמציא לידי    המבוטח, על  מבקש האישורללא כל דרישה מצד   .2
, חתום בידי  י המבוטחאישור ביטוחאת  ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים,  

   2019-1-6שוק ההון, ביטוח וחיסכון  מבקש האישור, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטחמבטח 
בגין   להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח המבוטח , על המבוטחם תקופת ביטוחי לא יאוחר ממועד תו

 1הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
 לעיל. 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,   המבוטחכי מי מביטוחי    למבקש האישוריודיע    המבוטחבכל פעם שמבטח  
יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי    30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,    המבוטחעל  

 לרעה בביטוח. 
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות   המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי  

האפשרות לעשות כן בשל אי   המבוטחמנע מתאם    יו גםלקיים את כל התחייבויות  המבוטחעל פי הסכם זה, ועל    המבוטח
ו/או   מבקש האישורוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  יהיה מנ  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי  עמידתו בדרישות  

השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי    לועקב כך שלא יתאפשר    מבקש האישורכלפי הבאים מטעם  
 כנדרש. המבוטח

ביטוחי    המבוטחעל   .3 תנאי  כל  את  שביטהמבוטחלקיים  ולוודא  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  וחי , 
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי    המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות    המבוטח
פעולה עם   למבקש האישורלהודיע    המבוטח. כן מתחייב  המבוטח עילה לתביעה ולשתף  על כל אירוע העלול להוות  מיד 

 להגישה למבטחים.  מבקש האישורידי -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על מבקש האישור

לבצע כל שינוי או תיקון   המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל    המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי    תרשאי  מבקש האישור .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי   המבוטחמנת להתאימו להתחייבויות    שיידרש על

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות המבוטח
ו/או על מי מטעם   מבקש האישורות כלשהי על  למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחרי  המבוטחאישור בדבר התאמת ביטוחי  

 פי דין.- פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישור
לגרום לשינוי    המבוטחלבין האמור בסעיף ביטוח זה, על    המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי  

 סעיף ביטוח זה.על מנת להתאימם להוראות  המבוטחביטוחי 

, הינה בבחינת דרישה  ביטוח זה  מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
לא תהא   למבוטחפי דין.  - פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על  המבוטח, שאינה פוטרת את  המבוטחמזערית המוטלת על  

בכל הקשור לגבולות האחריות   מבקש האישורו/או כלפי מי מהבאים מטעם    ישורמבקש האכל טענה ו/או דרישה כלפי  
 . המבוטחהאמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
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ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי   המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי    המבוטחככל שלדעת  
. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו המבוטחיערוך , וטחהמב

, מבקש האישורו/או כלפי מי מטעם  מבקש האישור, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי ויד-על
ול  המבוטח לכליורחב שם    המבוטחידי  -למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מבקש האישוראת 

, מאחריות לאבדן או מבקש האישורואת הבאים מטעם    מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את    המבוטח .6
 )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםול להיגרם לרכוש כלשהו  לנזק אשר על

אולם הפטור כאמור לא    לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.(, וכן מאחריות  וכל כלי עבודה אחר
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לדרוש כי יערכו על ידם ביטוחים    המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על    המבוטחבהתקשרות   .7
 .הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

ו ביחס לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות  מבקש האישורנושא באחריות כלפי    המבוטח למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  
בגין כל אובדן ו/או נזק    מבקש האישורישא באחריות לשפות ו/או לפצות את    המבוטחו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו.  

ו/או בביטוחי   המבוטחידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי  -שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.   המבוטח קבלני המשנה מטעם 

מובהר, כי      בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  אין
. כמו כן, יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית  המבוטח

האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש  
 לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על  
כל  או  הביטוח  על  המפקח  להוראות  בהתאם  תמציתית  במתכונות  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים 
הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם 

החוזיות בהתחייבויות  פגיעה  מהווים  ולא  מחייב  נוסח  בהוראות    מהווים  לאמור  בהתאם  ביטוחים  לעריכת  המבוטח  של 
בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 
וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של  נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים,  להחליף את דוגמת 

 . ח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור המבוט
 

 יכללו הוראות לפיהם:  המבוטחביטוחי  .8
מוותר על כל טענה    המבוטחוכי מבטח    וו/או הבאים מטעמ  מבקש האישורידי  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1

 . ווהבאים מטעמ מבקש האישורו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
יום לאחר משלוח הודעה    30, לא ייכנס לתוקף אלא  המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי    מבקש האישורשינוי לרעת   .8.2

 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורשל המבטח 
עובדיו ו/או    המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי    המבוטחהפרת תנאי ביטוחי   .8.3

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. מבקש האישורתגרע מזכויות  ומנהליו, לא

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה   .8.4
ו מטעה הרי אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/א

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורשסעיף זה לא יופעל כלפי 
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים(  2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .8.5

התשמ"א על פי חוק חוזה ביטוח    המבוטחיבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות  
- 1981  . 

אולם הויתור על זכות ,  מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם    מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי   .8.6
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.   המבוטחעל  .8.7

 איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. הפרה של .9
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            מסמך ג

 מפרט לשירותי חשבות שכר -הצעת משתתף

 

)כ .1 והגמלאים  העובדים  שכר  המקומיות    250  -הכנת  ברשויות  ו/או  במשק  החלים  השכר  להסכמי  בהתאם  עובדים(, 

לפני הנחת  ,  לתלוש  55₪הרשות תשלם    20%  ל   מעברעל כל עובד נוסף  ללא תשלום נוסף ,    20%אפשרות להגדלה עד  

 הספק בהסכם זה. 

 איתור שגיאות והזנת תיקונים למערכת המידע.   בדיקת התאמה בין נתוני תלושי השכר לנתוני הדיווח, .2

 דווח נלוות שכר בהתאם להנחיות הרגולציה וביצוע מעקב עד להתאמתן.  .3

הכנת פקודות שכר ומסירה לביקורת למנהל משאבי אנוש. הכנת דו"חות תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי. הכנת   .4

 קבצי תשלומים לקרונות השונות. 

 על פי בקשת הרשות. הכנת הדמיות שכר  .5

 טיפול בבקשות עובדים, מילוי טפסים ובירורי שכר.  .6

 הפקת דוחות חודשיים ושנתיים לשלטונות המס ו/או לגורמים אחרים.  .7

 הפקת דוחות ניהוליים ממערכת השכר. .8

 העברת פקודות שכר להנהלת חשבונות.  .9

רישות והבהרות למשרד הפנים ולמשרד האוצר בנושא הפקה וטיפול בדוחות למשרדי ממשלה או אחרים, ומענה לד .10

 שכר.

 מילוי טפסים והכנת חישובים לפורשים מהמועצה.  .11

 בקרת שכר מקיפה אחת לשנה ודווח למנהל משאבי אנוש. .12

 מענה יום יומי למשאבי אנוש וגזברות, טלפונית ו/או במייל.  .13

 ה. היום יקבע בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש. התייצבות של שני ימי עבודה בחודש במשרדי המועצ .14

 סיוע בהכנת תקציב שכר  .15

 א. דוח בקרה רבעוני וצפי הוצאות שכר להמשך השנה, שבוע מיום תשלום המשכורת האחרונה לאותו רבעון.  

 , תחזית שכר כולל עדכוני שכר לשנה הבאה. 15.10ב. הכנת דוח באקסל לשנת תקציב הבאה עד 

 וח מצבת כוח אדם ברשות המקומית לאותה שנה, הגשה לאגף בכיר תכנון ופיתוח הון האנושי.ג. הכנה ודיווח ד

 שנים ביקורת תלושים.   3. פעם ב 16

 מענה לעובדים בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש.  .18
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        14,000.-הריני מציע לספק את השירות המבוקש תמורת סך חודשי של  

 בגובה:    % ________ אחוזי הנחה( ₪ + מע"מ בניכוי הנחה 

 

סך ההנחה לא יעבור   -הנחה. לא ניתן להציע תוספת למחיר המקסימום  0%)ניתן להציע 

 (40% -את ה

 

מובהר כי שינויים בתחום השכר הדורשים פעילות מקצועית בתחום השכר כגון 

שינוי בהסכמי שכר וכדומה, כלולים בהצעת המחיר ולא תישמע ולא תתקבל כל  

 תענה ו/ או דרישה לשינוי התמורה בגין שינוים מן אילו. 

 

 

 

 

 חתימת מורשה/י החתימה מטעם המציע: ____________________  

 

 תאריך: ______________________   

 


