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 11/04/2021תאריך:  
 

 ., א.ג.נ
 
 

   ביקורת- משרדי רואי חשבון למתן שירותי ראיית חשבוןהליך לאיתור 
 

מתן חברות/משרדי רואי חשבון לצורך לאיתור נערכת בימים אלה  "(החברה )להלן: " יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע''מ

 . חברהביקורת ל –ראיית חשבון  שירותי

   /http://www.yaadg.co.il  רנט של החברה בכתובת האינט ם באתרניתן לעיין במסמכי

 :השירותים המבוקשים .1

 .נסהלרבות דיווח למס הכ ת כספיים שנתיים לחברה ולבעלי המניותחו"ביקורת של דוהכנה ו 1.1

 . י פחתוטופס טפסי דיווח ונספחיםל סה, כול למס הכנת כספיים שנתיים חו"הכנת דו 1.2

בפנ 1.3 החברה  מייצוג  המס:  רשויות  הכנסה  י  )מע"מ(,  ס  מוסף  ערך  לאומי  ומס  עם ביטוח  הקשר  וניהול 
 ויות המס.רש

 התקשרויות. ו , נכסיםאים כספיים והיבטים כספיים של פרויקטיםייעוץ שוטף בנוש 1.4

 . ייעוץ בנושאים מיוחדים ככל שיידרש 1.5

 . "(השירותים )להלן: " 
 

 ". 2ס' מסמך מהמצ"ב ומסומן כ"  ים המפורטים בהסכם ההתקשרותתאם לתנאלחברה בה יסופקו  םותיהשיר

לחברה   כי  בזה,  הזכות  מובהר  לשמורה  ללהורות  גם  זוכה  לעיל,  המפורטים  לשירותים  בנוסף  של    סקירהבצע, 
 .  חצי שנתייםת כספיים חו"דו

 אלה.ספים ים נושירותידו למתן מוצעת על על המועמד לציין בהצעתו גם את התמורה הנוספת ה 

 : תנאי סף .2

 מפורטים להלן: וד בתנאי הסף העל המציעים לעמ
 

 הינו יחיד או גוף משפטי רשום. מועמדה .2.1

  ים,המועמד הנו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת המועמדות, לפי חוק עסקאות גופים ציבורי .2.2

 .ס כחוקהמשומות ומדווח לרשויות המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ור  1976 –התשל"ז 

  .רואי חשבון לפחות (5חמישה ) משרד/חברת רואי חשבון המונה תף או שכיר ברואה חשבון שוינו המציע ה .2.3

ידי משרד/ על  בה    תחבראם ההצעה  מוגשת  לפרט  אזי יש  נ  את שמורואי חשבון  אה רו  של  סיונויופרטי 
 ברה. רותים לחעם המציע אשר יספק את השיהחשבון הספציפי מט

ביקורת  -מתן שירותי ראיית חשבוןבלפחות האחרונות  שנים  (5חמש )דם של יג ניסיון קועל המציע להצ .2.4

רשויות  (5ש )חמ-ניסיון במתן שירותים לן כו תתאגידים עירוניים ו/או חברות כלכליות של רשויות מקומיול

 ות.  מקומיות לפח

 לצרף להצעתו  מסמכים שעל המציע  .3

את המסמכים  גם  ,הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור תנאי ו בכלוכחות לעמידתצרף להצעתו הי המועמד
   :הבאים

שלום חובות מס, שכר  תת, האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונו כל .3.1

  .תקפים למועד הגשת הבקשה, כשהם 1976 -(, התשל"ו מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
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שומות שעליו לנהל  ן המעיד כי המועמד מנהל פנקסי חשבונות וררואה חשבוהשומה או ף מפקיד אישור תק .3.2

   על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

   .מס ערך מוסף יותתעודת עוסק מורשה מאת רשו .3.3

  הנדרשים בהתאם לתנאי סף עתק מן התעודות, האישורים והרישיונותה .3.4

 פיל חברה.וופר קורות חיים .3.5

לתנאי סף לעיל בנוסח נספח ב', וכן   1.4, 1.3לדרישות סעיף ועמד בהתאם קודם של המ ניסיוןפירוט  .3.6

   המלצות, אישורים ואסמכתאות להוכחת ניסיונו הקודם.

 מוד. חתומים בכל עמוד וע זו כל מסמכי הזמנה .3.7

 בתנאי הסף ידהלעמקריטריונים  .4

 נים הבאים : ר יענו על הקריטריותנאי הסף ואש אשר יעמדו בכל  המועמדים

 כל האישורים, התעודות והרישיונות הנדרשים על פי דין. בעלי .4.1

ו/או חברות  יותניסיון בעבודה מול רשויות מקומקודמים, תוך דגש על  שירותיםבעלי ניסיון מוכח בביצוע  .4.2

 יוב.ו/או תאגידי מים והב עירוניות

 ד בתחום הרלוונטי.המועמ ותק של .4.3

 המלצות קודמות.  .4.4

 מדים בכתב. עם המועמד, והודעה על כך תימסר למוע ועי אישין מקצריאיולערוך   הזכותת על שומר ההחבר

 י לכל .5

",  פס הגשת ההצעה וט – 3מס'  מךמסתאם ל"יש להגיש את ההצעה למשרדי החברה במעטפה סגורה בה  .5.1

 .  12:00עד השעה  .04.202129ליום  דערשים,  וזאת ולצרף את כל המסמכים הנד

 . ₪ לשנה בתוספת מע"מ 20,000 -ולא יפחת מ  ה בתוספת מע"מלשנ₪  40,000סכום ההצעה לא יעלה על  .5.2

של   סקירהביצוע קשת על ידו בגין ועמד לציין את התמורה המבוף לסכום ההצעה המוצע, על המבנוס .5.3

 . חצי שנתייםת כספיים חו"דו

 .  ror@yaadg.co.ilD מיילב  04/2021/18יש עד ליום שאלות הבהרה יש להג .5.4

 הליך בחינת ההצעות  .6

לפנות   תרשאי התהיפרטים נוספים/השלמות, וכן ת מסמכים/מד לקבלעולפנות למ תרשאי התהי ההחבר
 . דת דעת על המועמלצדדים שלישיים לקבלת חוו

  אינה ערוכה עפ"י, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שת, אך לא חייבתרשאי ההחברמובהר כי 
  .הבלעדי הל דעתעפ"י שיקו  אתיל, וזכאמור לעאו למחול על הפגם, או לבקש תיקונו , זמנה זו מסמכי ה

ות מידה ו/או לקבוע תנאים מוקדמים ו/או אמ הזכות על  תשומר ההחברמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
 הבלעדי.  הדעתלשיקול לצורך התקשרות עימו בהתאם  מרו"חהוראות אחרות 

  האיכות.בחינת והן מ יתכספ הן מבחינה הצעתות כל תנאי הסף תיבדק שימצא שהמציע מקיים אלאחר  .6.1

הזוכה במכרז תיעשה באמצעות שקלול ניקוד ההצעה הכספית וניקוד האיכות של כל הצעה באופן   בחירת
 נקודות.    40של עד  נקודות ולאיכות המציע יינתן ניקוד 60שלהצעה הכספית יינתן ניקוד של עד 

ביקורת  –  חשבון ראיית שירותי ועלביצ  המוצעסכום ההצעה יעשה על פי בחינת ההצעה הכספית ת .6.1.1

 באופן הבא: תנוקדנההכספיות  ההצעות . חברהל

 בהתאם אליו ביחס ציון יקבלו המציעים ושאר' נק 60 יקבל ביותר הנמוכה  תהיה הכספית שהצעתו מציע

 : להלן רטפוהמ לחישוב
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 X 60 = בחנת עה הנצהניקוד ה
 תר הזולה ביוההצעה 

 ההצעה הנבחנת 

 

ת שלא להתחשב כלל בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל אירשו/או ועדת המכרזים  ד  יע

 ש. אי התייחסות המציע לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת יעד מונע הערכת ההצעה כנדר

 :הלןלש והניקוד המידה אמותל תיעשה בהתאם בדיקת איכות ההצעה .6.1.2

 הסף  בתנאי  הנדרשים  בתנאים  עבודה  כל)כאשר    מכרזכמתואר במסמכי ה  עבודותבביצוע    קודם  ניסיון .א

 . נקודות  20 – (נוסף ניקוד למציע תקנה
בלוחו  איכות  מבחינת  בהצעתו  המציע  ידי  על   שיפורטו  העבודותבחינת   .ב עמידה  זמנים,  העבודה,  ת 

ממק נו  "בוכיו  ןסיוינ,  המציע  עובדיצועיות  התרשמות  לבדוק  לעצמה  שומרת  מול  )יעד  אלה  שאים 

 נקודות.  20 – ת( בודומזמיני הע

 נקודות.  40מרכיב האיכות לא יעלה על    בבחינתכל הניקוד שיינתן  סך

 ד של ההצעה הכספית. האיכות + סכום הניקוהניקוד הכולל שיקבל המציע יהיה סכום הניקוד של בדיקת  .6.2

ם הבהרות לשביעות רצונה ש מהמשתתפילא חייבת, לדרו תהא רשאית, אך ו/או ועדת המכרזים ד עי .6.3

והיא רשאית לעשות כן על ידי  תיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתופהמלאה, גם לאחר 

 .זימון המשתתף למפגש הבהרות במשרדיה

ם תפים לגלות פרטית לדרוש מאת מי מהמשתתהא רשאית אך לא חייבו/או ועדת המכרזים בנוסף לכל, יעד  .6.4

מון שלהם, מצבם הפיננסי או של שלהם, מקורות המיותם, עסקיהם, מבנה ההון ם בדבר זהמלאים ומדויקי

בעלי עניין בהם וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו וכן לבקש כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר. 

 לא. פעולה עם יעד באופן מהמשתתפים ישתפו 

לגבי או הצהרה /ן על מנת לאמת כל מידע וו לנכואצעי שימצוט בכל אמ רשאית לנקו/או ועדת המכרזים יעד  .6.5

משתתף ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשויות ו/או בכל גורם אחר שהוא והמשתתף, בהגשת הצעתו  ה

 למכרז, נותן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. 

א ומתן עם המשתתפים,  לפי שיקול דעתה, לנהל משך לא חייבת, תהא רשאית, אהמכרזים ו/או ועדת יעד  .6.6

חירת הזוכה במכרז, ולמשתתפים לא תהיינה כל הצעותיהם ולפני באו חלקם, גם לאחר הגשת  םכול

תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי יעד בקשר עם ניהול המשא ומתן ובקשר עם היקף 

 נוהל דווקא עמם ובין אם לאו. והל משא ומתן, בין אםהמשתתפים עמם נ

ו חוות דעת שלילית  קבלה לגביאשר הת פסול את הצעתו של משתתף,דת המכרזים רשאית לאו וועיעד ו/ .6.7

התקשר המשתתף בהסכם התקשרות במהלך שלוש  ה, עימרשות מקומיתבמכתב או דו"ח ביקורת של 

 . השנים האחרונות

 דעה על כך תימסרעם המועמד, והו ריאיון מקצועי אישיך לערו  ןת על זכותושומריעד ו/או וועדת המכרזים  .6.8

 ב.בכת מדיםלמוע 

 על ההצעה הזוכה.  יו"ר החברה בפני ץועדה תמלי ה .6.9

            לבחור בהצעה הזולה ו/או בכל הצעה שהיא.ייבת אינה מתחיעד ו/או וועדת המכרזים  .6.10

                                                                                                                                                                                                                                             
 בכבוד רב, 

 כ"ל  דרור דבאח, מנ



 

    03-7317685פקס: 03-7315184:לט  5339704גבעתיים  ,1רזין וכ בע''מ, יתוח גבעתיים החברה לפ -יעד
 

 התקשרות כם הס – 2מסמך מס' 

 ביקורת -הסכם למתן שירותי ראיית חשבון

 

   2021חודש _____ שנה  ביום  ____שנערך ונחתם 

 

 יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ   בין:

 גבעתיים ,1ין זכורב רחו

 "( יעד או " "החברה")להלן:   

 מצד אחד

 _______ ____________________  לבין:  

 _______________________ מרחוב ___  

 ( ה"ח"א ו"ר)להלן:   

 מצד שני

 

א לפקודת 249כמשמעותו בסעיף  "(,  הרייהעיעתיים )להלן: " גב עירוני של עיריית    והחברה הינה תאגיד הואיל 

 , בין היתר, לפעול למען פיתוח העיר גבעתיים; ותיהרשמט, העיריות

איתוובמסגרת   והואיל  חשבון  הליך  רואה  לחבר  -ר  ראימבקר  שירותי  לחברה  לספק  רואה"ח  נבחר  ית  ה 

 "(; השירותיםביקורת )להלן: "-חשבון

כ    ילוהוא מצהיר  ההסמכהורואה"ח  בעל  הינו  המיומנות  ,י  הניסיון,  הידע,  המקצועית,  האמההכשרה  עים צ , 

תנאי שירותים לחברה על פי  והכישורים הדרושים למתן השירותים לחברה, והוא מסכים לספק את ה

 הסכם זה;

 ים כדלקמן: לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדד

 נפרד הימנו.  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי .1

 . לפיהןד, ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה הנוחות בלבבאות לשם  הסעיפיםכותרות  .2

 הצהרות רואה"ח 

 רואה"ח מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  .3

באפ      .3.1 יש  וביכולתוכי  ה  שרותו  תנאי  כל  את  דין  לקיים  כל  פי  על  מניעה  כל  ואין  זה,  ו/או סכם  הסכם  ו/או 

 . תיו על פי הסכם זהביצוע התחייבויואו ל/זה ו אחרת להתקשרותו בהסכם

המקצועית      .3.2 ההכשרה  ההסמכה,  בעל  הינו  הידכי  והאמצעים    ע,  היכולת  המומחיות,  הניסיון,  המקצועי, 

 ועיות וביעילות. ור בהסכם זה, במקצדרושים לביצוע האמה
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 השירותים 

 ."(השירותים)להלן: " כדלקמן: ם ירואה"ח יספק לחברה שירות .4

 המניות  ולבעלי לחברהחצי שנתיים ת כספיים חו"הכנה וביקורת של דו  .4.1

 המניות. ולבעליתיים לחברה ת כספיים שנחו"הכנה וביקורת של דו .4.2

 ם.ת כספיים שנתיים למס הכנסה, כולל טפסי דיווח ונספחיחו"הכנת דו .4.3

 , וניהול הקשר עם רשויות המס.ומס ערך מוסף )מע"מ( ייצוג החברה בפני רשויות המס: מס הכנסה .4.4

 התקשרויות. ו , נכסיםפיים של פרויקטיםסטים כאים כספיים והיבייעוץ שוטף בנוש .4.5

 . יידרשם ככל שאים מיוחדיייעוץ בנוש .4.6

 ".2ס' מסמך מהמצ"ב ומסומן כ"  ים בהסכם ההתקשרותהשירותים יסופקו לחברה בהתאם לתנאים המפורט
 (. תים""השירו)להלן: 

שההתק .5 ככל  אישי.  באופן  בעצמו,  השירותים  את  יספק  הרואה"ח  חששרות  רואי  חברת  עם  יבוצעו  ינה  בון, 

 אישי.   באופן __ __ ___ם על ידי ___________השירותי

השירות .6 את  ויספק  ראויה,  מקצועיות  בזהירות  יפעל  לכל רואה"ח  ובהתאם  מקובלים  חשבונאות  כללי  לפי  ים 

 ים על שירותי ראיית חשבון וביקורת.  ים אשר חלנות והכללהחוקים, התק

 התמורה 

מת .7 השירתמורת  כלן  וביצוע  רואהיבויוהתחי  ותים  של  וש"תיו  מלא  באופן  זה,  הסכם  לפי  החברה  לם  תש  לם,ח 

 לרואה"ח סך כולל של ________________ ₪ בתוספת מע"מ. 

 (. "התמורה"להלן: ) 

 שבונית מס כדין.ולמו לרואה"ח  כנגד חהתשלומים לפי הסכם זה יש .8

התשלומים, .9 המסים,  מלוא  את  לשלם  מתחייב  עלהאגרו  רואה"ח  החלים  וההיטלים  פעילותו,ת  על  ו/או  בכל    יו 

 כל דין.זה, וכן לבטח את פעילותו בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית על פי כם הס לפילמתן השירותים הקשור 

ים המגיעים לרואה"ח לפי הסכם זה. להסרת ספק,  כוללת את מלוא התשלומהתמורה המפורטת לעיל הינה סופית ו .10

 סוג שהוא.  זר הוצאות מכלנוספים או הח ח כל תשלומים"לרואה  לא ישולמו

 תקופת ההסכם

 . חתימת הסכם זה על ידי שני הצדדיםממועד  חודשים  12לתקופה של נו הי הסכם זה .11

ובכפוף להחלטת גורמיה    ל דעתן הבלעדינוספות על פי שיקו  יםשנ  5  ך תקופה זו בתהיינה רשאיות להארי  רותהחב .12

 .המוסמכים

 . 2021כספים סכם זה יינתנו ביחס לשנת ההשירותים לפי ה

י אית לסיים את ההסכם ואת מתן השירותים בכל עת, לפרה תהיה רשזאת כי החבב  על אף האמור לעיל, מוסכם .13

 יום לרואה"ח.  30בת  ת בכתבח, וזאת בהודעה מוקדמשיקול דעתה, וללא תשלום כל פיצוי לרואה"

החלק היחסי בתמורה לפי    תא מוקדמת כאמור, תשלם החברה לרואה"ח  חברה את ההסכם בהודעה  היה ותסיים ה

 הסיום.   רה עד למועד ים שסיפק לחב היקף השירות
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 מעמדו של רואה"ח 

הצדד .14 ספק,  כל  קלהסרת  לא  כי  מצהירים  לים  רואה"ח  בין  תלות  רואה"יימת  וכי  החברה,  של  בין  עובד  אינו  ח 

 מעביד.-ו לבין החברה יחסי עובדהחברה ולא מתקיימים בינ

 אחריות ושיפוי 

כלשהו, לעירייה ו/או לכל צד שלישי    לחברה ו/אואשר ייגרם  לכל נזק ו/או הוצאה מכל סוג  א באחריות  רואה"ח ייש .15

וב עקב מעשה  בין במישרין  וין בעקיפין,  ו//ו/או מחדל רשלניים  לב  הפרת חובות הזהירות של  אאו בחוסר תום  ו 

 כם זה. מתן השירותים על פי הס רואה"ח במסגרת

ו/או .16 החברה  את  ישפה  סכום    רואה"ח  כל  בגין  העירייה  תחאת  מהן  מי  בתשלוםבו  ער  ויב  ידי  משפטית על  כאה 

רה ן ישלם את הוצאות החבלפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וכ  רואה"ח תו של  מוסמכת בגין נזק אשר הינו באחריו

 ט עו"ד ו/או מומחים.ו/או העירייה בגין ההליך, לרבות שכ"

 חייבות להימנעות מניגוד ענייניםהת

זה לבין התחייבויות ו/או עיסוקים ו על פי הסכם  תחייבויותיינים בין הח מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עני"אהור .17

סוק  מור, ומכל עיימנע מכל ניגוד עניינים כאוהוא מתחייב לה  שיים,ו האיו תפקידים אחרים שלו ו/או בין ענייניו/א

 להיפגע אי תלותו בחברה. אשר במסגרתו עלולה 

לקיומו של  ת אשר עלול ליצור חשש  נוי בנסיבורה ו/או שילהודיע לחברה באופן מידי על כל מק  חייבח מת"רואה .18

 וצר.  וככל שי  גוד העניינים,ת לנטרל את ניור, ולבצע את כל הדרוש על מנניגוד עניינים כאמ

 סודיות זכויות קנין רוחני והתחייבות ל

ן על מידע שיוכ  לרבותו עקב מתן השירותים לפי הסכם זה,  תחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיח מצהיר ומ"רואה .19

החידו,   של  הבלעדי  רכושה  הינו  וכיוצ"ב,  דוחו"ת,  ורואהבנתונים,  זה,  "רה,  במידע  שימוש  כל  יעשה  לא  אלא  ח 

של   קיומו  שלצורכי  לצד  המידע  את  יגלה  ולא  בלבד,  זה  בהסכמתהסכם  אלא  כלשהו,  של לישי  ובכתב  מראש  ה 

 החברה.

אליו בקשר    ידיעה שתגיע או הגיעה  כל אדם כל  ביא לידיעתשמור בסוד ולא להעביר, למסור או להיב למתחי  "חרו .20

לא יחול על העברת   אמור בסעיף זהבכתב. המראש ו  ההחבראלא בהסכמת  מנת העבודה,  עם הזו/או  זה    הסכםעם  

לצורך ביצועמידע הנדר פי  "חרו  שירותי  שת  עובדיו, ש  רו"ח  זה.  הסכם  על  כי  ו/או מי לוחיו, בעליו, מנהידאג  ליו 

 בויות המפורטות בסעיף זה.    אחר ההתחיילאו אף הם מטעמו ימ 

ושגו על ידיהם ו/או יוצרו על ים שיתגלו להם ו/או י, ישמרו בסוד, כל אינפורמציה ונתונושלוחיו, לרבות עובדיו רו"ח .21

עם   בקשר  ימסהשירותיםידיהם  ולא  לצדדים,  ב  רו  יעשה  לא  ו/או  לצורך  שלישיים  למעט  שימוש  כל  ביצוע  הם 

 .ן, ובתנאים שנקבעו על ידהחברותסכמתו בכתב ומראש של יתנה לכך ה, אלא אם נםשירותיה

זה יתבטל מסיבה כלשהי    הסכם ם אם  ולאחריו ג  ההסכםם על הצדדים כי הוראת  סעיף זה תעמוד בתקופת  מוסכ .22

 או יסתיים מאליו. 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  נספח א'ום על הצהרת סודיות בנוסח יחת רו"ח .23

 ות שונ

המסמכים, הציוד החומרים,    ה את כל ח ו/או יחזיר לחבר" ירותים, מכל סיבה שהיא, ימסור רואה עם סיום מתן הש .24

 ו/או בשליטתו ואשר הגיעו אליו עקב מתן השירותים לפי הסכם זה. והרשימות המצויים ברשותו
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 יו לפי הסכם זה, כולן או יותת את זכויותיו ו/או התחייבולהסב ו/או להמחו  ר ו/אוח לא יהיה רשאי להעבי"אהרו .25

 .ל החברהחלקן,  לגורם אחר, אלא בהסכמה מראש ובכתב ש

כל .26 מצד  הימנעות  או  איחור  ארכה,  ויתור,  שיהוי,  לסטות  כל  הסכמה  ו/או  זה  הסכם  לפי  זכויותיו  למימוש  שהו 

א ההסכם  לאמתנאי  כלשהי,  דחייה  לתת  תק  ו  להסיק  יהוו  ואין  ודים,  אחר  למקרה  שווה  גזירה  ויתור   או/מהן 

 כלשהו על זכות. 

זה מחליף המותנה והמוסכם בין הצדדים, וכי הסכם  פים את  הצדדים מצהירים ומסכימים כי תנאי הסכם זה משק .27

ה. החל הסכם זה, ככל שהיו כאלטל את כל המסמכים, ההבנות וההסכמות שהיו ביניהם קודם לחתימתו של  ומב

וספת להסכם לא יהיו ברי תוקף, ה בלבד. כל שינוי ו/או תם זלך ינהגו הצדדים בהתאם להסכתאריך חתימתו ואימ

 כתב ובחתימת הצדדים.מראש, באלא אם נערכו 

ד  להסכם. כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו, תחשב כנמסרת לנמען במוע  כתובות הצדדים הן כאמור במבוא .28

 משלוח בדואר רשום.   עד שעות ממו  72בפקס', או תוך  קים ממועד משלוח ר יום עסמסירתה ביד, או כעבו

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

           __________ ____________                                  __________ ___________  

   רואה"ח                                                    יעד חברה לפיתוח גבעתיים                 
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 : טופס הגשת ההצעה 3מסמך מס'    

 
 פרטים כלליים  .א

 

 ______________________ שם המציע: 

 ______________________  ון/פקס/דוא"ל(:פרטי התקשרות )טלפ 

          ______________________סוג ההתאגדות: 

 ____________________ __ גדות:תאריך ההתא 

 (: לצרףהמציע ופרופיל משרד )  תיאור ניסיונו המקצועי של •

)יש למלא ולהגיש את   רותים לחברהבון מטעם המציע אשר יספק את השייונו המקצועי של רואה החשסיור נתיא

 : הטבלה שלהלן(

 
 ממליץ  פירוט התפקיד  סיום עבודה עבודה  תחילת חברה/משרד  תפקיד  

1       

2       

3       

 

 ת זהה או דומה:יע שרום או גופים מקבילים, שבהם נתן המצרשויות מקומיות/תאגידים עירוניי •

 " דלהלן. טופס הצעת המחירעל גבי "יפורט  - בעד השירותים רה המוצעסכום התמו •

 
 :   יש לצרף את המסמכים הבאים

 

 .של המציע ת חייםוקורו יסיון מקצועיפרוט נ •

של רואה החשבון  צועי וקורות חיים בון אזי יש לצרף פרוט ניסיון מקרד/חברת רואי חשאם המציע הינו מש

 ם לחברה. י מטעמו שיספק את השירותיהספציפ

 פרופיל המציע.  •

 מלצה. מכתבי ה •

 הצהרה) חובה לצרף הצהרה חתומה(.  •
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 הצהרת המציע  .ב
 
 

___ הח"מ  ת.ז.  _ _________________אני   ________ /______ מצהי________ ח.פ  מסכיר___  ומתחייב,  בזה   ם 
 כדלקמן : 

 
כל    צהיר בזאת כי קראתיהנני מ .1 וכי הבנתיםמסמכיהבעיון את  ת ם והדרישות הנדרשים מא, את כל התנאי, 

 . וי להשפיע על קביעת מחיר הצעתיכל דבר העש בהצעה זה, וכי בדקתי ושקלתי המציעים
 
החברה .2 כי  לי  מחוי  ידוע  המצ אינה  מבין  באיזה  לבחור  החברהבת  וכי  ההצעה    יעים,  את  לקבל  מחויבת  אינה 

 לה ביותר. הזו
 

על מניעה  י  ידוע ל  , וכי לאבמסגרת הליך זההצעה    י שצב של ניגוד עניינים בהגיבמ  צויהנני מצהיר כי אינני מ .3
 להגשת ההצעה. 

 
 משתתפים אחרים.ה מוגשת בתיאום עם אינ הנני מצהיר כי ההצעה המוגשת מטעמי .4

 
וותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה והנני מ, ווה הסכמה מטעמי להליךהגשת ההצעה מהו השתתפותי בהליך זה .5

 הליך זה.ביעה כנגד החברה בקשר עם ו/או ת
 
 
 

 :החתוםולראיה באתי/נו על 
 

 
 

 ____________ _____:ח.פ מס' עוסק מורשה/    ____________ ____: _       שם המציע
 
 
 

 ____ ________ ____: _  המציע וחותמת חתימת     ________________: _            תאריך
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 טופס הצעת המחיר  . ג
 

 

 ביקורת -בון ראיית חשלמתן שירותי  חירת מהצע

 

 : בגין מתן השירותיםעל ידינו  תהמבוקשהשנתית סכום התמורה להלן 

 

 . ₪  בתוספת מע"מ ______ _________________  

 

 [. בתוספת מע"מ₪  20,000ת מ ולא יפח ₪ 40,000לא יעלה על השנתית  ]*סכום התמורה  

 

ל הסכומים להם יהיה זכאי ור השירותים, ויכלול את כלטת עבסכום המפורט לעיל מהווה תמורה סופית מלאה ומוחה

וצ"ב, והמציע מנהלה, וכישירותי    שליחויות,  ות,פסתשלום בגין נסיעות, חניות, הד  בגין מתן השירותים, לרבותהמציע  

 . מכל סוג ו/או החזר הוצאות  זכאי לכל תשלום נוסף מכל סוגלא יהיה 

 ,  חצי שנתייםת כספיים  חו"של דו סקירהשתורו לנו לבצע  ככל , בנוסף

     בתוספת מע"מ. ₪__ _____בסך _____נוספת תמורה בגין כך  מבקשים ואנ

  

 

 _ תאריך: ______________________

 

 _ __ _____________________: _______עהמצים ש

 

 ___ _____________: _____________ת.ז. /רשה מס' ח.פ. / עוסק מו

 

 

         ________________ ______________ 

 חתימה וחותמת                                                     
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 : לכבוד

 בעתיים בע"מ יעד חברה לפיתוח ג
 "( ההחבר)להלן: " 

 ימום ם זרים כדין ותשלום שכר מינהעסקת עובדיבדבר  ייבותהצהרה/התח

' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ שמספרו ______________, נושא ת.ז. מס הח"מ אני
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  "המציע")להלן:  ____________

 אחד מאלה:  במציעם כי התקיי ,הנני מצהיר  .1
רים בשנה עובדים זק דין חלוט בעבירה לפי חוק הורשעו בפס  קה אליו, לאהמציע ובעל הזי )א( 

  שקדמה למועד חתימת ההצהרה.
אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק   )ב(

 לחתימת ההצהרה. שקדמו   השנים 3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –עובדים זרים 
   –לעניין סעיף זה

בני אדם  גם  בעל השליטה בו או חבר  -בני אדםהוא חבר לט על ידי המציע ואם המציע מי שנש –ה" "בעל זיק
 אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

 . 1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים ) –"חוק עובדים זרים" 
 . 1968 -התשכ"ח כמשמעותה בחוק ניירות ערך, –ה" "שליט

 אלה: כי התקיים במציע אחד מ ,היר הנני מצ .2
 ;עבירה לפי חוק שכר מינימוםהמציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ב )א( 
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  )ב(

  ;ועד ההרשעהת ממההצהרה חלפה שנה לפחו
אך במועד ינימום, ירות או יותר לפי חוק שכר משעו בשתי עבקה אליו הורהמציע או בעל הזי )ג(

 ים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנ
 - לעניין סעיף זה 

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו 
 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה"  
 המציע.  נשלט על ידיר בני אדם שחב ( 1) 
 אדם, אחד מאלה: חבר בני אם המציע הוא  ( 2) 
 ; בעל השליטה בו )א(   
  ;ין, דומהיחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(  

דומים במהותם לתחומי במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם 
 ; פעילותו של המציע

 ; מציע על תשלום שכר העבודהחראי מטעם המי שא )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי  –הותית מציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מאם ה ( 3)

 ; מי ששולט במציע
ה לאחר יום כ"ה בחשון  הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעבר –"הורשע" 
 (.  31.10.02התשס"ג )
 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –ר מינימום" "חוק שכ

 ותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.או י 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 

 אמת.   זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 
 
 

  תאריך 
 
 

 
 
 
 
 
 

 שם המצהיר + חתימה
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 אימות חתימה 
 

ל פי דין וכי ה"ה רשום בישראל ע________ כי ______, הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאתאני 
 לעשות כן בשמו.____ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך ______ _________

 
  חותמת וחתימה   שם 

 
 תאריך

 
 םהצהרה  בדבר העדר ניגוד ענייני

 
 

__  ______  נושא ת.ז. שמספרה ומר ________  ,__________  שמספרה ת.ז נושא  _____________ הח"מ,  ואנ

 בזאת כדלקמן: יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר יםצפוי נהיה לומר את האמת שאם לא כן נויכי על נוהוזהרלאחר ש

________________________  אנו   .1 מטעם  חתימה  "מורשי  הצהרה    ומוסמך  "(,   המפקח )להלן:  זו לתת 

 . מטעם המפקח

ירותים אחרים שיש  פיקוח ו/או ש  תן שירותיכי לא אבצע כל פעולה ו/או מעשה ו/או א  הנני מצהיר ומתחייב .2

"( ו/או הקבלן החברותיתוח גבעתיים בע"מ )להלן: " החברה לפ  –מי גבעתיים בע"מ ו/או יעד    תאגיד  בינם לבין 

 שייבחר לביצוע העבודות ו/או למי מטעמם קשר כלשהו.

כהנני   .3 על  מייד  לחברות  להודיע  ומתחייב  עבודתי  עם  בקשר  עניינים  לניגוד  חשש  ש/ל  מתן  הפיקוח  או  ירותי 

 תאם להנחיות החברה בעניין זה.עול בההניתנים על ידי, ומתחייב לפ

     

     

 חתימת מצהיר   שם מצהיר   תאריך

     

 חתימת מצהיר   שם מצהיר   תאריך

 

 

 אישור עורך הדין 

 

 

 ________   ה"העו בפניי ______ מאשר בזאת כי ביום ________הופיאני הח"מ, עו"ד __________ מ.ר. _______ 

האמת וכי יהיו צפויים לעונשים  כי עליהם להצהיר את  ולאחר שהזהרתיהם ,אישיתו ___________ המוכרים לי 

 עליה בפניי. וחתמו  את נכונות הצהרתם הנ"ל הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו

על הצהרה זו ע כך שחתימתם הגוף המציהינם מורשי חתימה מטעם  _____________  ה"ה ___כמו כן אני מאשר כי 

 לפי כל דין המציע מחייבת את הגוף

     

 חתימה וחותמת   ו"ד שם מלא של ע  תאריך
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 הצהרת סודיות 

 
 תאריך: ________ 

 

 

 לכבוד

 ים בע"מ החברה לפיתוח גבעתי –יעד 

 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות

 
 _______________ _  מה של, מורשה חתי______________ , ת.ז. _________אני, הח"מ 

ג  מעניקהה    __ ___________ ____ ח.פ.    לפיתוח  החברה  בע"מ  ליעד   ")להלן:    םשירותי(  "התאגיד")להלן:  בעתיים 

 , כדלקמן: מפקח( מתחייב בזאת, בשם ה" רו"ח

 לאחריה. לתאגיד והןידו -על הרו"ח חלות הן בתקופת מתן שירותי חהרו"למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבויות 

אדם ו/או גוף כלשהו, כל מידע ו/או  מישרין או בעקיפין, לכללהעביר, בלגלות ו/או לשמור בסודיות מוחלטת ולא   .א

,  ו/או בתכניותיה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כל רישום, שרטוט, תכנית התאגידת ידע הקשור בפעילו

ם,  רים, תחשיביות שיווק, הפצה, פרסום, מחיחות, שיט, פרטים על לקומפרט, סודות מקצועיים, סודות מסחריים

נותיה העסקיות של , כוובתאגיד ודה, תנאי שכר ו/או העסקה, הסדרי האבטחה פרטי עסקאות, שיטות עב הנחות,

ו/או ממי מטעמה,   ממי גבעתייםאליו  ו/או עובדיה או כל מידע אחר שהגיע התאגיד, פרטים על מנהלי התאגיד

 המסווג"(.  : "המידע)להלן לתאגידר בקש

ף כלשהו, כל חומר ו/או חומר גלם ו/או מוצר ו/או רין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוהעביר, במישלא למסור ו/או ל .ב

ו/או מודפס ו/או ממוצר ו/או מדגם ו/או מסמך ו/או דיסקט ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע ו/או חפץ מצולם חלק 

אמור לידי מועסקי  או העברה כ/כל למעט מסירה וו מקצתו, והג כולו אאת המידע המסוומשוכפל וכיוצ"ב המכיל 

 לצורך מתן שירותים כאמור. ואך ורק לתאגידחוץ המידע המסווג לצורך מתן השירותים לגביהם נהמפקח 

צתו, אלא  חיקוי והפצה, במידע המסווג כולו או מק לא לעשות כל שימוש, לרבות שיכפול, ייצור, מכירה, העברה,

 ב ומראש. שתינתן בכת התאגידת בהסכמ

באופן , בין באופן ארעי ובין התאגידמשרדי מ ו רשאי להוציאוכי הוא אינ ו"חלר, אשר נמסר סווגוציא מידע מלא לה

 .התאגידללא אישור בכתב ומראש של  –קבוע 

 .בכתב ומראש ד התאגי, אלא בהסכמת ות פרסום ו/או שיווקלמטר התאגידמה של  לא לעשות שימוש בש

ולגרום לכך שכל מועסק  התאגיד כפי שינתנו מעת לעת על ידי תאגידהשל סבירות ביטחון ובטיחות פי דרישות  לפעול על

 פיהן. יפעל על המפקח על ידי 

,  התאגידשל  וחר לפי דרישתמכל סיבה שהיא, או בכל מועד א לתאגיד הרו"חמיד עם סיום מתן השירותים על ידי 

כל   או מי מטעמוו/ הרו"חלהשאיר בידי לעיל, ולא  או מי מטעמו כמפורטו/ הרו"חיע לידי כל דבר אשר הג וידילהחזיר ל

 . ו/או המכיל את המידע המסווג, כולו או מקצתו בתאגידקשור דבר ו/או העתק ו/או צילום ו/או מסמך ו/או חומר ה

סווג ולהחתים כל  המידע המור על סודיות מעל חובתו לשבקשר עם השירותים,  "חהרול להבהיר לכל מועסק מטעמו ש 

 .   זו , בנוסח זהה להצהרהלשמירת סודיותר על הצהרה  מועסק כאמו
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חייב  לפצותכם בגין כל הנזקים ו/או  הרו"חמהתחייבויות לעיל, יהא או מי מטעמו יפרו התחייבות  שהרו"חבכל מקרה 

ר טרחת עורכי דין ומע"מ משפט ושכלרבות הוצאות  כתוצאה מהפרת התחייבויותיו דלעיל, אגידלתההוצאות שיגרמו 

 ח כל דין.  ודים לרשותכם מכי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומן, וזאת מבלכדי

 : יחשבו כמידע מסווג אם המידע, או חלקו, הואמידע, או חלק ממידע, לא י

המהותיים של   פרטיושפורסם בפרסום מוכר הכולל את כל   , ובלבד(PUBLIC DOMAINבגדר נחלת הכלל )

 .כתב התחייבות זהבגלל הפרת  פוף לכך שלא הפך לנחלת הכללובכ מידעה

מצד ג'  , או מי מטעמו,הרו"ח ו ידיעתאשר הגיע לרשות אאו מי מטעמו, ו ,הרו"ח ות או בידיעתהמצוי ברשמידע 

 מידע. זכות חוקית לגלות את ה צד ג' כאמוריש ל, ובלבד שהתאגיד, אשר אינו מי מטעמה של כלשהוא

 .הסכםל דין או ף להוראות ככי כתב התחייבות זה בא בנוסמובהר  קלהסרת ספ

 

 

 החתום ולראיה באתי על

 

 

 ____________________  ____________________ 

 חתימה  תאריך
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 הצהרת אי העסקת עובדים  

 _____________תאריך                   לכבוד
 

 ים בע"מ לפיתוח גבעתיה החבר יעד
 (. "ה"החבר )להלן יחדיו: של הנ"לאו נציגים /ם וו/או מנהלי םו/או עובדי

 
 עיריית גבעתיים 

 (. "העירייה")להלן יחדיו:  ו/או עובדיה ו/או מנהליה
 
 

 גבעתיים , 1כורזין : כתובת
 

 א.ג.נ., 

 םהצהרת אי העסקת עובדיהנדון: 

ווי ובקרה ו/או  יון ו/או לי ו/או פיקוח על וחפיק או /ו םתיאואו  /ו ו/או תכנון  לניהו למתן שירותי ייעוץ ו/או התקשרות  

        מכרזים ו/או שירותים בתחום                                              פרויקט ו/או עריכת ובדיקות אומדנים ו/או סיוע מקצועי בהכנת  הסדרה ו/או ניהול

" ו/או ההסכם, ו "השירותיםן: "העבודות" ו/אספחיו )להלעל כל נ  כמפורט בהסכם, , וכן כל עבודה קשורה או נלווית

 "בהתאמה"( 

 

 ם שבנדון אינני מעסיק עובדים. מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בהסכהריני  .א
 
 תי. רי הביטוח שערכדים, לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידומאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עוב .ב
 

אערוך את ביטוח חבות  ם כלשהם במסגרת השירותים שבנדון,אעסיק עובדילפיכם כי במידה וי מתחייב כהננ .ג
 מעבידים.

 
עיף ג' לעיל, הנני מתחייב כי במידה ואעסיק הגורמים הנ"ל אמציא לכם נספח  בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בס .ד

 טוח מתוקן כמתחייב מההסכם שבנדון. בי
 
 

 חתוםראיה באתי על הול

 

 ,בוד רבבכ

 

 

...........................      ...... .................... ...............................          ......................... 

 תאריך( )                         )חתימת המצהיר(             )שם המצהיר(

 
 


