עיריית בית שמש
קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש
עיריית בית שמש (להלן" :העירייה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לתמיכה ובקרה ל 13
מוסדות חינוך יסודיים הנמצאים במסגרת של הניהול העצמי של משרד החינוך ועוד  5מוסדות
חינוך נוספים בהתאם לתנאים במסמך קול הקורא דלהלן:
פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי הקול קורא.
.1

רשאים להשתתף בהליך קול הקורא ולהגיש הצעות רק מציעים אשר מתקיימים בהם
במצטבר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי קול הקורא לרבות היות המציע:
א .משרד רואה חשבון/חברת רואה חשבון בעל ניסיון מוכח בביקורת וליווי חשבונאי
במוסדות חינוך.
ב.

בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בליווי ובקרה חשבונאיים במסגרת מוסדות חינוך.

.2

על החברה /המשרד יהיה לבקר את המערך הכספי ולתת שרותי תמיכה חשבונאית
למוסדות החינוך אשר מפורטים במסמכי קול הקורא אותם ניתן לקבל אצל מר אלקנה
הופמן ,מחלקת החינוך עיריית בית שמש .טלפון .0506739975

.3

את ההצעה הכוללת את כל המסמכים המפורטים במסמכי קול הקורא יש להגיש במעטפה
סגורה בשני עותקים עד ליום ב' ה 30/11/15-בשעה  12:00במסירה אישית ,בבניין אגף
החינוך עיריית בית שמש ,רח' הגפן  ,26אצל אלקנה הופמן.

.4

מובהר כי הליך זה אינו "מכרז פומבי" ובחינת ההצעות כמו גם הבחירה בזוכה תעשה
באמצעות ווע דה מקצועית ייעודית שתמונה על ידי העירייה כמפורט במסמכי הקול קורא
להלן

.5

העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה היקרה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

.6

העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מסמך כפי שתמצא לנכון,
לרבות פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות דומות שבוצעו על ידו.

.7

העירייה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות לגורמים שקיבלו שירותים
מהמציע ,בין אם צוינו בהצעה ובין אם לאו ,לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו
ושביעות רצונם ממנו.

.8

המציע שהצעתו תיקבע כזוכה בהליך קול הקורא על פי החלטת העירייה ,יידרש לחתום,
תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו ,על ההסכם לביצוע העבודה,
ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך החתימה על ההסכם וביצועו.

.9

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של
המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה ,הקבועים בטיוטת
ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.

בכבוד רב
משה אבוטבול
ראש עיריית בית שמש
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תנאים כלליים לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש

בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:
"העירייה"  -עיריית בית -שמש
"המפעיל"  -מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין על ידי העיריה.
כל האמור במסמך זה כפוף להוראות התע"ס ובכל מקרה של סתירה או שינוי
הערה:
בהוראות התע"ס הם שיגברו.
 .1הגדרה
מוסדות חינוך הינם מוסדות חינוך אשר בבעלות הרשות ומחויבים להנחיות משרד החינוך
.2

אוכלוסיית היעד

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

 13בתי ספר יסודיים אשר בבעלות הרשות
מרכז למידה אשכול פייס
בית ספר לחינוך מיוחד שלב
החווה החקלאית.
בית ספר חינוך מיוחד תפנית.
בית ספר מקור חכמה ממ"ח.

.3

מטרות

א.
ב.
ג.
ד.

לבקר את הדוחות הכספיים של בית הספר.
לחזק את תהליך הבקרה הפנימית.
לשפר את תפקודם האישי ,של מזכירה ומנהל/ת בית הספר.
לתת מענה לבעיות הצצות בתחום החשבונאי.

.4

תכנית פעילות

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

דוח שנתי מבוקר לכלל המוסדות.
דוח חצי שנתי מסוקר ל 13מוסדות בניהול העצמי,
מתן תמיכה טלפוני למזכירות ומנהלי בתי הספר בבעיות חשבונאיות .
מתן תמיכה מרחוק למחשבי המזכירה.
מתן תמיכה פרונטלי באישור מנהל אגף החינוך או תקציבן אגף החינוך בהיקף של  20שעות
חודשיות מצטברות .

 .5כוח אדם
א.

כח האדם שיועסק ע"י יהיה בעל הבנה חשבונאית וידע בהנהלת חשבונות ובביקורת.

ב.

יהיה בקיא בנהלי "הניהול העצמי של בתי הספר ,הרשות ושל משרד החינוך.

ג.

ידע להפעיל את תוכנת הנה"ח של בית הספר .

.6

מעקב ובקרה

מעקב ובקרה יעשה ע"י תקציבן אגף החינוך  ,סגנית הגזבר  ,וגזבר הרשות .ובשיתוף של הפיקוח
על הניהול העצמי במשרד החינוך ,ומנהל מח' לחינוך יסודי ומנהל אגף החינוך.
המפעיל יהיה חייב להישמע להוראות נציג העירייה.

מכרז לשירותי תמיכה חשבונאית

2

.7

התמורה:
התמורה המקסימלית למפעיל תהיה בסך של  ₪ 45,000שנתי לכלל הפרויקט.

.8

המפעיל מצהיר בזאת:

א.

כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים לביקורת ותמיכה חשבונאית למוסדות
חינוך.

.9

תקופת ההפעלה:

א.

"תקופת ההפעלה").
רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  12חודש (להלן -
תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף  30יום ממועד קבלת המפעיל הודעה מהעירייה
בדבר התחלת תהליך הביקורת במוסדות החינוך.

ב.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל ,ומבלי להטיל על העירייה חובה כלשהי ,העירייה
רשאית להאריך את רשות ההפעלה לתקופות נוספות של  12חודש בכל פעם וזאת עד
לתקופה כוללת של חמש שנים ובלבד שתודיע על כך בכתב למפעיל ,לא יאוחר מחודש לפני
תום תקופת ההפעלה.

ג.

בתקופת ההפעלה המוארכת יחולו תנאי הקול קורא והחוזה.

ד.

למרות האמור לעיל ,רשאית העיריה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר
בכל עת ,בהודעה למפעיל בכתב ,שלא תפחת מ 60 -יום מראש .השתמשה העיריה בזכותה
זו ,לא תהא חייבת לשלם למפעיל כל פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו.

אופן הגשת הצעות
.1

על המציע להגיש ביחד עם הצעתו את כל המסמכים הבאים:
א.

פרטים לגבי המציע והעובדים שבכוונתו להפעיל במוסדות.

ב.

הצהרה ,חתומה על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ,לפיה למיטב ידיעתו ,לא
הורשעו המציע ו/או מי ממנהליו ,בכל עבירה אשר יש עימה קלון.

ג.

אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – .1976

ד.

אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו
של המציע.

ה.

אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט לעיל.

ו.

הצהרה בדבר העדר קירבה משפחית בנוסח ב' המצ"ב.
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נספח ב'
לכבוד
עיריית בית שמש
הנדון :הצהרה והתחייבות
הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו ,הנני מצהיר
כלהלן:
א.

אינני נמנה על אחד מאלה:

( .)1קרוב משפחה (בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שמש.
( .)2סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
( .)3בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש.
( .)4תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( )2( – )1לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו .ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה ( )1ו – ( )2לעיל מנהל או עובד
אחראי בתאגיד.
ב.

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או
בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות
הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים
בסעיף א' לעיל ,וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על
הוראות הפקודה ,במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור
לעיל ,ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר
ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם
את שוויו של מה שקיבלה.

ג.

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור
בסעיף א' לעיל ,הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

_________
תאריך
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