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 כללי  .1

  פומבימכרז עיריית קריית שמונה )להלן ''העירייה"(, מזמינה בזה הצעות ב .1.1
 'כרזלהלן 'המ) לגבייה משפטית של חובות עירוניים צעותהשעניינו קבלת 

 ,  כמפורט להלן.(' בהתאמהשירותי גבייה משפטיתו'
וחוזה ההתקשרות  המכרזיהיו על פי תנאי  כרזתנאי ההתקשרות עם הזוכה במ .1.2

 .כרזהמצ"ב )להלן 'החוזה' ו/או 'ההסכם'( כחלק בלתי נפרד ממסמכי המ
 

 כמפורט בטיוטת ההסכם המצורף. :המוצעתפרטי ההתקשרות  .2

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .3

כדלקמן;  ,המציע )להלן 'המשתתף'( יידרש לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים
 ; פסילה אוטומטית של ההצעה לגרור עלול יודגש, כי אי צירוף המסמכים 

ם אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופי 3.1
, התקנות והכללים שהותקנו 1976  -ציבוריים    )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 בעקבותיו, על שם המשתתף. 
 

 בוטל. 3.2
 

(.  במידה שהמציע 8)עמ'  הנוסח המצ''בהצהרת המשתתף מלאה וחתומה ע"פ  3.3
הינו תאגיד , יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ דין, 

 (.  9)עמ'  הנוסח המצ'במים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי זכויות החות
 

על המציע לצרף   (.11-11)עמ'  הנוסח המצ''במידע אירגוני בדבר המשתתף ע"פ  3.4
 .לרבות תעודות עורך דין, מסמכים ותעודות בדבר עובדי משרדו

 
על המשתתף  – אישורים ומסמכים בדבר נסיונו המקצועיעל המשתתף לצרף  3.5

אישור צרף להצעתו ועליו ל –בניהול תיקי הוצאה לפועל בעל ניסיון קודם  להיות
הוא / , לאחר פרסום המכרז/  2118כי בשנת / תדפיס  של לשכת ההוצאה לפועל 

 . פעיליםכשהם  תיקי הוצאה לפועל 31 -ב לפחות הליכי גבייה משרדו ניהלו 

 (. 12-13תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )עמ'          3.6
 

 . המכרזהעתק קבלת רכישת מסמכי          3.7
 
 
 
 ההצעה  .4

 
. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה   4.1

בהצעת המחיר או בכל מסמך אחר על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה 
 וחותמת.  

 
 מות המיועדים לכך.יש למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתום המסמכים  במקו   4.2

 
אי רישום פרטים במקום הנדרש לכך, או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז    4.3

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. - לוואי או בכל דרך אחרת  במכתב
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   כרזהשתתפות במהוצאות  .5

 כרזהשתתפות במוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה לכל הה
 בלבד. תחולנה על המשתתףובהגשתה, 

 תוקף ההצעה  .6
 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 91ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 

  הבהרות ושינויים .7
רות, , לתת הבהכרזבמרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות העירייה 
, לרבות הארכה של המועד האחרון כרזיס שינויים ותיקונים במסמכי המוכן להכנ

להגשת הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 
 .כרזהמכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המ

 מועד אחרון להגשת ההצעה .8
יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר !(,  הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז 

 – גביה משפטית של חובות עירוניים  13/19 פומבימכרז במעטפה סגורה נושאת ציון 
הצעה שתוגש . 12:11בשעה   18.7.19, לא יאוחר מיום  בעירייהבתיבת המכרזים 

 .לאחר מועד זה לא תתקבל

  בחינת ההצעות .9
 

קבועה, כאמור בטיוטת ההסכם המצורף.  –ת התמורה בגין מתן שירותי הגביה המשפטי 9.1
המוצעת אינה פרמטר בקבלת החלטות, ולפיכך לא תוגש מעטפת  משום כך, התמורה

 אמדן לתיבת המכרזים.
 

רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים, או מסמכים נוספים, או הבהרות  נוספות העירייה  9.2
ת כושרם של לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון א

המשתתפים ו/או התאמתם ו/או את ניסיונם ואת הצעותיהם,  כדי להביא אותם 
 בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.

 
תהא רשאית לבחון, בין היתר, את נסיונו, אמינותו וכושרו של המשתתף העירייה  9.3

 לספק את השירותים. 
 

, גזבר )יו''ר( שכוללת את מנכ''ל העירייה ועדה מקצועיתהמציעים יתראיינו בפני    9.4
את ההצעות, בהתאם  ודרגהעירייה והיועץ המשפטי. חברי הוועדה המקצועית י

  – (15)ר' טופס הדירוג בעמ'  לפרמטרים הבאים
 

במהלך הראיון יציגו המשתתפים את דרך ההתמודדות  –התרשמות מן הראיון       
תיקי הוצאה תיקי תביעות בבית משפט, וחובות, תביעות חוב, גבייה בשלהם עם 

 21כל חבר משלושת חברי הוועדה המקצועית יכול לנקד את ההצעה ב לפועל. 
 . נקודות מקסימליות

 

עורכי דין תושבי קריית שמונה / משרדי עורכי דין  -בנוסף להתרשמות מן הראיות      
 ת נוספות. נקודו 25יקבלו  – במועד פרסום המכרז  הממוקמים בקריית שמונה

נקודות מקסימליות לכל אחד  21  -נקודות  85]סה''כ הניקוד המקסימלי הוא  

נקודות בגין מגורים / מיקום המשרד  25(, ועוד 21X3  =61משלושת חברי הוועדה )
ההעדפה לתושבים /  –במועד פרסום המכרז; למען הסר ספק  בקריית שמונה

 [.נקודות בלבד 25נתן לפי ת במועד פרסום המכרז משרדים מקריית שמונה
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 באופן יחסי.  התרשמותו מן המציעים יוכל לדרג את חבר בוועדה המקצועית כל         9.5

 –במידה של חברות אישית בין חברי הוועדה המקצועית לבין אחד המשתתפים     9.6  
יתחלק חבר הוועדה הרלוונטי לא ישתתף בניקוד ההצעה, והניקוד של אותו חבר 

 ברים האחרים.בין הח

המציעים יוכלו לעיין בדירוג הסופי של הוועדה, אך הדירוג שיקבע בידי כל חבר    9.7
 בוועדה יהיה חסוי, ולא יחשף לעיני המציעים.  

ועדת המכרזים תדון בהמלצות הוועדה המקצועית, ואין היא חייבת לקבל את   9.8 
 המלצותיה.

מספר הגבייה המשפטית בין שירותי  קבלתלבחון פיצול של העירייה בכוונת  9.9
  הכל לפי ראות עיניה. משתתפים

 מאחר ששכר הטירחה קבוע כבר בהסכם, לא תוגש מעטפת אמדן לתיבת המכרזים.   9.11

להסכם(.  '1נספח העברת תיקים תבוצע בידי מנהל הארנונה בהתאם לטופס המצ''ב )  11.9
ם תיקים כלשהם, או תיקים אין העירייה מתחייבת להעביר לזוכים או למי מיה

 בכמות כלשהי. הקצאת התיקים תעשה בידי מנהל הארנונה. 

 –מכרז זה לא ימנע מן העירייה וממנהל הארנונה להעביר תיקים לעורכי דין אחרים   9.12
 אף כאלה שלא התמודדו במכרז, מטעמי מומחיות.

 מו''מ עם הזוכה 11
 

המציע עם מו''מ הזכות לנהל  לעירייהלאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה 
 , ע'פ כל דין. שיוכרז כזוכה

 
 

 הודעה על תוצאות המכרז  11
 

לא הודעה על זכייתו במכתב רשום. משתתף שהצעתו  רתימס במכרזלזוכה  .א
 .תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב

מתחייב לחתום על החוזה המצ''ב על פי הצעתו הזוכה ו/או  כרזממשתתף שזכה ב .ב
 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.  7לאחר מו''מ, בתוך  אותה הצעה שתגובש

של המשתתף  הרשאית לבטל את הזכייהעירייה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  .ג
  -במכרז, על פי דין וגם במקרים הבאים:

הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר  העירייהכשיש בידי  -
 במכרז. העם הזכיימטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר 

 כרזי של  המשתתף שניתנה במסגרת המכי הצהרה כלשה התברר לעירייה -
עובדה מהותית אשר לדעת עירייה אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה ל

 .כרזכדי להשפיע על קביעתו כזוכה במ, היה בה העירייה
 

 
 העירייהביטול ע"י .  12

פיו, וזאת -ימתה על ההסכם על, בכל שלב עד לחתכרזהמרשאית לבטל את העירייה 
 . כרזללא כל פיצוי או תשלום למשתתפים במ

 : הליכים משפטיים   .13
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במידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך )לרבות משרדי ממשלה(, יורה על  
, או במקרה שינתן צו כרזאו על ביטול ההתקשרות עם הזוכה בממכרז ביטול ה

, מכל סיבה שירותי הגביה המשפטיתד  או כנגמניעה שיפוטי כנגד  ההתקשרות 
בגין ההתקשרות העירייה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד 

זכאית לבטל את  העירייה, תהיה הגביה המשפטיתשירותי או בגין מתן  כרזבמ
ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל 

היה זכאי לכל פיצוי או תגמול, לא י כרזכזה, הזוכה בממוקדמים. במקרה תנאים 
עד למתן כאמור בהסכם,  מתוך כספים שנגבו בפועל,יהיה זכאי לתשלום  ד"עוו

מכרז רשאית לפרסם העירייה .  במקרה כזה, תהיה וככל שנגבו, הודעת הביטול
 . הצעות מחיר / חדש 

 בכבוד רב,

 ,  עו''ד אביחי שטרן        

 ירראש הע      
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 בוטל
 



 

 

7 

7 

 13/19 מכרז פומבי

 תאריך _____________

 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה

 א.ג.נ.,

 למתן שירותי גביה משפטית 13/19 פומבימכרז  –הצהרת המשתתף הנדון : 

 
)להלן  פומבימכרז האני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי 

 -, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:'(כרז'המ

והגשתי את הצעתי בהתאם,  כרזהמאני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי 
סכים לכל האמור במסמכי ם; אני מלאחר בדיקה קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיי

ומצהיר כי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה  כרזהמ
ו/או בדיקת נתונים; לא תשמע בעניין זה כל טענה של 'חוסר התאמה' ו'טעות' ו'הטעיה'' 

 ואני מוותר על כל טענה כאמור.

כי הצעתי עונה על  ,כרזממהמשתתפים ב אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים
, ולמלא את העירייהכל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי להתקשר עם 

 ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו .  המכרזתנאי מסמכי 

 

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

יום  91ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה
 מהמועד האחרון להגשת הצעות.

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם 
 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת ביני לביניכם.

( אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד)
תו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, הצע

כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 
 לחתימתנו על הצעה זו.

______________________ 

 חתימת המשתתף ומורשי חתימה מטעמו                  
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 13/19 מכרז פומבי

 

  –אישור רו''ח / עו''ד 

  – רק במקרה שבו המשתתף הוא תאגידנדרש 

 

__________ ח.פ _________  אני הח"מ ____________________, עו"ד / רו''ח של
"(  מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו המשתתף)להלן:"

ה"ה __________________ בשם המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות 
וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.המשתתף על הצהרה זו 

 

 

 

__________________________________ 

 רו''ח / עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון(                                                                  
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 13/19 מכרז פומבי  

 לכבוד                                                                                             תאריך:____________

 עיריית קריית שמונה

 סיון המציע וכוח האדם המועסק על ידופרטים בדבר ני

 פרטים אודות המציע  .1

 

  –שם המציע  .א

 

 המס' המזהה של המציע  .ב
 
  סוג ההתארגנות / ההתאגדות )חברה , שותפות( .ג

 
 תאריך ההתאגדות/ ההתארגנות  .ד
 
 שמות הבעלים/השותפים במציע .ה
 
 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת"ז שלהם: .ו

 

 

 
  המציע: מען .ז

 

 
 טלפונים .ח
 
 פקסימיליה .ט
 
 -כתובת דואר אלקטרוני  .י

 
  -  כתובת אתר אינטרנט .יא

 )אין חובה לציין אתר אינטרנט(

 

 

 ניסיון המציע: .2

 

   שירותי גביה משפטית מתן הוותק שצבר המציע ב  2.1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : במצטבר  שניםסה'כ 



 

 

01 

01 

בניהול תיקי בעל ניסיון קודם כאמור, על המשתתף להיות 
אישור של לשכת עתו צרף להצועליו ל –הוצאה לפועל 

/ לאחר פרסום  2118ההוצאה לפועל  / תדפיס כי בשנת 
 31 -המכרז, הוא / משרדו ניהלו הליכי גבייה לפחות ב 

 תיקי הוצאה לפועל כשהם פעילים. 

 

  לצרף פירוט נוסף בדבר ניסיונו בדף נפרד. רשאי המציע 
 
 

 פרטי כוח האדם המועסק אצל המציע  .3

 

 שנות ותק במקצוע  –הכשרה / השכלה ת"ז:                      שם :                   .1

           
 שנות וותק אצל המציע:______________. 

 

 שנות ותק במקצוע  –הכשרה / השכלה שם :                   ת"ז:                      .2

           
 שנות וותק אצל המציע:______________. 

 

 שנות ותק במקצוע  –הכשרה / השכלה ת"ז:                          שם :               .3

           
 שנות וותק אצל המציע:______________. 

 

 שנות ותק במקצוע  –הכשרה / השכלה שם :                   ת"ז:                      .4

           
 שנות וותק אצל המציע:______________. 

 

 ואישורים בדבר נסינו והכשרתו של כל  יש לצרף תעודות
 .   עו''ד עובד לרבות העתקי רישיונות

  
 ________.____במועד פרסום המכרז : . מקום המגורים שלי )לפי תעודת הזהות(4
 ______________________________.כתובת המשרד במועד פרסום המכרז : .5

 
 
 

  

שם מלא של החותם  תאריך 
 בשם המציע 

 וחותמת המציע חתימה 
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 13/19 מכרז פומבי  

 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:

 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

ושכר מינימום   עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס לפי חוק

 : 1976 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שותף 

ה צפוי/ה במשתתף ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהי

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א.1

 

וכי מועד פי חוק שכר מינימום, לבעבירה  והורשעהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

יש לצרף את כל פסקי צהיר.  ההרשעה היה במהלך השנה שלפני מועד חתימת הת

 . הדין הרלוונטיים

 

אך , לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים  .למעלה משנה, היה לפני מועד ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

 

 .עסקאות גופים ציבוריים לעיל ב' בחוק2דרת מונח זה בסעיף ** "בעל זיקה" כהג

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

____________ 

 

 אישור

 

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני  עו"דאני הח"מ ___________ , 

ו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מר/גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתי

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

________________ 

 עו"ד,                              
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 13/19 מכרז פומבי  

 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 

ושכר מינימום  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 : 1976 -, תשל"ו והעסקת עובדים זרים כדין(

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שותף 

במשתתף ]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 

בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ורשעולא הה אליו המשתתף ובעל זיק .        א.1

   ;1991 -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

וכי מועד ההרשעה היה , 1991 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

יש לצרף את כל פסקי הדין שלפני מועד חתימת התצהיר.   במהלך השנה

 . הרלוונטיים

 

 לפי חוק עובדים זריםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

אך מועד , 1991 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .הרלוונטייםיש לצרף את כל פסקי הדין   .למעלה משנה, היה לפני ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

לעיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המשתתף הוא  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו,  -חבר בני אדם 

 .1968 -תשכ"ח כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, ה

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

____________ 

 אישור

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני  עו"דאני הח"מ ___________ , 

מר/גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

י/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן יהא/תהא צפו

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד,                             
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 13/19 מכרז פומבי  

 

 

 מטעמהועדת המכרזים או לבדיקה  בידי 

 

 רשימת מסמכים

 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים  .1
, התקנות והכללים שהותקנו 1976  -ציבוריים    )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 שם המשתתף. בעקבותיו, על 
 

 בוטל. .2
 

(.  במידה שהמציע הינו 8)עמ'  הנוסח המצ''בהצהרת המשתתף מלאה וחתומה ע"פ  .3
תאגיד, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ דין, זכויות 

 (.  9)עמ'  הנוסח המצ'בהחותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי 
 

על המציע לצרף   (.11-11)עמ'  הנוסח המצ''בפ מידע אירגוני בדבר המשתתף ע" .4
 .לרבות תעודות עורך דיןמסמכים ותעודות בדבר עובדי משרדו, 

 
בעל ניסיון קודם על המשתתף להיות  – אישורים ומסמכים בדבר נסיונו המקצועי .5

ועליו לצרף להצעתו אישור של לשכת ההוצאה לפועל  /  –בניהול תיקי הוצאה לפועל 
/ לאחר פרסום המכרז, הוא / משרדו ניהלו הליכי גבייה לפחות  2118ת תדפיס כי בשנ

 תיקי הוצאה לפועל כשהם פעילים.  31 -ב 

 (. 12-13תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )עמ'  .6
 

 . המכרזהעתק קבלת רכישת מסמכי  .7
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 הוועדה המקצועיתלמילוי בידי חברי 

 13/19  פומבימכרז דירוג הצעות ב

 גביה משפטיתלמתן שירותי 

התרשמות  שם המציע 
 מן הראיון

 

 

 נק'  21

 מקסימום
לכל מנקד 

 61)סה''כ 
 נקודות(

עורך דין תושב 
/ קריית שמונה 

משרדו ממוקם 
 בקריית שמונה

 נק'  25

 

 סה''כ ניקוד

    

 
, גזבר )יו''ר( המציעים יתראיינו בפני ועדה מקצועית שכוללת את מנכ''ל העירייה .1

העירייה והיועץ המשפטי. חברי הוועדה המקצועית ידרגו את ההצעות, בהתאם 
  –לפרמטרים הבאים 

המשתתפים את דרך ההתמודדות במהלך הראיון יציגו  –התרשמות מן הראיון       
תיקי הוצאה וגבייה בתיקי תביעות בבית משפט, חובות, תביעות חוב, שלהם עם 

 21וועדה המקצועית יכול לנקד את ההצעה ב משלושת חברי הכל חבר לפועל. 
 . נקודות מקסימליות

ן עורכי דין תושבי קריית שמונה / משרדי עורכי די -בנוסף להתרשמות מן הראיות      
 נקודות נוספות.  25יקבלו  – במועד פרסום המכרז  הממוקמים בקריית שמונה

נקודות מקסימליות לכל אחד  21  -נקודות  85]סה''כ הניקוד המקסימלי הוא  

נקודות בגין מגורים / מיקום המשרד  25(, ועוד 21X3  =61משלושת חברי הוועדה )
 [.במועד פרסום המכרז בקריית שמונה

 כל חבר בוועדה המקצועית יוכל לדרג את התרשמותו מן המציעים באופן יחסי.   .         2
 –במידה של חברות אישית בין חברי הוועדה המקצועית לבין אחד המשתתפים .       3 

חבר הוועדה הרלוונטי לא ישתתף בניקוד ההצעה, והניקוד של אותו חבר יתחלק 
 בין החברים האחרים.

לעיין בדירוג הסופי של הוועדה, אך הדירוג שיקבע בידי כל חבר  מציעים יוכלו.      ה4
 בוועדה יהיה חסוי, ולא יחשף לעיני המציעים.  
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 13/19 פומבירז מכ
 

  שירותי גביה משפטית הסכם למתן

 של חובות עירוניים
 ______שנת  ______לחודש  ______ביום קריית שמונה שנערך ונחתם ב

 בין:

 עיריית קריית שמונה 

  קריית שמונה 1111, ת.ד 37מרח' הרצל 

 'העירייה'להלן: 

 מצד אחד

 לבין:

_____________________________________ 

 _ _____________________________ובת: כת

 _ _____________________________ : טלפון

 'ד"עו'להלן: 

 מצד שני 

אם בהתשל חובות עירוניים  גביה משפטית יוהעירייה מעוניינת לקבל שירות הואיל:
 לקבוע ולמפורט בהסכם זה.

 זה.  מוכן לתת שירותים אלו בהתאם לקבוע ולמפורט בהסכם עו"דו והואיל:

 .  13/19  פומבימכרז עמד בכל תנאי  עו"דו והואיל:

 הנדון. כרזמכזוכה ב  קבלןבחרה בוהעירייה  והואיל:

 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן :

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב הצדדים.  .א

הצעתו ומצרף להסכם זה את  במכרזמצהיר בזאת כי הינו עומד בכל תנאי הסף  ד"עו .ב
 במכרז.

 

 פרטי ההתקשרות .2

ארנונה, שילוט, חינוך  –גביה משפטית של חובות עירוניים יספק לעירייה שירותי  ד"עו .א
גזבר או  מנהל הארנונה לפי דרישה בכתב של וכו' )להלן 'שירותי גביה משפטית'( 
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כנספח פס המצורף תבוצע בהתאם לטו ד"לעוהפניה  '(.מנהל הארנונההעירייה )להלן '
 העירייה תחתום על יפוי כוח בהתאם.  .'1

תיקים כלשהם, או תיקים  ד"לעואין העירייה מתחייבת להעביר מובהר ומוסכם כי  .ב
, בכמות כלשהי או בסכומים כלשהם. הקצאת התיקים תעשה בידי מנהל הארנונה

  נכון. ולפי שיקול דעתו הבלעדי, מטעמים של מומחיות או מכל טעם אחר שימצא ל

מוסכם, כי הסכם זה לא ימנע מן העירייה וממנהל הארנונה להעביר תיקים לעורכי דין  .ג
 אף כאלה שלא התמודדו במכרז, מטעמי מומחיות. –אחרים 

שירותי הגביה המשפטית יכללו הגשת תביעות אזרחיות ופתיחת תיקי הוצאה לפועל  .ד
 ת שמונה.ההליכים המשפטיים יפתחו בקרייבגין החובות העירוניים. 

בהוצאה לפועל / בבית  יגבה במסגרת ניהול תיק הגבייה ד"עוכל סכום כסף אשר  .ה
בבנק  ________________________יועבר לידי חשבון העירייה שמספרו  – משפט 

יום לאחר גבייתו,  14, בתוך )להלן 'חשבון העירייה'( דיסקונט, סניף קריית שמונה
 וזאת לכל המאוחר. 

עלות אגרת פתיחת תיק ההוצאה לפועל, וכן בעלויות איתור חייבים, העירייה תישא ב .ו
.  כמו כן, מנהל הארנונהבידי ובכתב ובלבד שהדבר אושר מראש  –חוקרים וכיו'ב 

 תישא העירייה בהוצאות משפט, ככל שיפסקו לחובתה. 

ינתנו שירותי הגביה המשפטית רשאי להורות כי במסגרת ההתקשרות,  מנהל הארנונה .ז
 . , לפי תנאי הסכם זהברה הכלכלית קריית שמונה בע''מגם לח

פירוט טבלאי מנהל הארנונה ל ד"עובכל חודש קלנדרי, עד ליום העשירי בחודש, יעביר  .ח
 של התיקים שהוא מנהל, ויציין את מצב ההליכים, סכומי הכסף שנגבו 'אקסל'ב

 יםהרלוונטי כים, סכומי כסף שהועברו לידי העירייה בתאריבתאריכים הרלוונטיים
, וכן יציין את הצפי לגבייה נוספת ופעולות )תוך התייחסות נפרדת להוצאות משפט(

 כמו כן, יצורפו אישורי בנק על העברת כספים לעירייה. . נוספות שיש לעשות

יגיע לפגישות עבודה עם  ד"עו.  מנהל הארנונהיקבל הנחיות לפעילות באמצעות  ד"עו .ט
משרדי העירייה, וגם בימי ו', וערבי חג, י אחר, בוכל גורם מקצועמנהל הארנונה 

 .  מנהל הארנונהבהתאם לדרישת 

ובמקרים דחופים הוא / מי מטעמו היה זמין טלפונית להתייעצות, בכל יום, עו''ד י        .י
 חג . יערבמי שישי ויהיה זמין גם בי

 עו''ד יכתוב חוות דעת לגבי הסדרי חוב מוצעים. .יא

עם בקשר רי חוב ואישורם לפי חוזרי מנכ''ל, יעמוד עו''ד  לצורך דיון בהצעות להסד .יב
, מנהל הארנונה, מח' הגבייה, ועדת ההנחות של העירייה, ומשרד הפנים, לפי הצורך

 .יכתוב חוות דעת, ימלא טפסים, יגיע לדיונים וכו'

העירייה רשאית שייכות לעירייה.  ד"עוזכויות הקניין במידע אשר נמסר לעירייה בידי  .יג
לרבות בלי הגבלה כלשהי, , ד"עומש במידע ובשירותים הניתנים לה על ידי להשת

לגורמים אחרים, או באמצעותו,  ד"עומן למסור את המידע והשירותים הנמסרים לה 
 תמורה נוספת.  ד"לעווזאת מבלי לשלם 

 היה שבהן ופעולות הליכים בדבר הודעות לנסח כדי העירייה דוברות עם יעבוד ד''עו .יד
 .מעורב

 

 

 : תקופת ההתקשרות .3



 

 

07 

07 

חודשים, החל מיום חתימת הסכם  36 –זה היא  למכרזתקופת ההתקשרות בהתאם  .א
 ._______________ועד ליום  ________________, דהיינו מיום ההתקשרות

 12תקופות בנות  2 לעירייה שמורה האופצייה להאריך את תקופת התקשרות למשך .ב
ההתקשרות המקוריים, וזאת ללא תשלום ודשים נוספים )או חלק מהם(, לפי תנאי ח

 נוסף, פיצוי או תמורה. 

תיקים בהתאם לאמור בהסכם  ד"לעובתקופת ההתקשרות רשאית העירייה להעביר     .ג
 זה.

למרות האמור לעיל, העירייה רשאית להורות על הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה   .ד
ים, וללא לאחר מתן הודעה מוקדמת בת חודש ימללא תנאים מוקדמים, שהיא, 

את כל התיקים  ד"עובמקרה  כזה, יחזיר תשלום פיצוי, תמורה או תמורה כלשהי. 
ויהיה זכאי הפסקת היצוג, בקש את יוהמסמכים לידי העירייה )ללא זכות עיכבון(, 

כאמור להלן, כפוף לגביה   -בכל תיק ותיק לתמורה המגיעה לו לפי הסכם זה, 
עד יום , בכל תיק ותיק מן החייבים מתוך הסכומים שהתקבלואך ורק בפועל, 
בכל מקרה, לא ישולם שכ''ט עבור תיק, מתוך תקבולים אשר התקבלו    הביטול.

 שכ''ט שיגבו בידי עו''ד אחר, לאחר העברת יצוג. לא יהיה זכאי ל ד"עובתיק אחר. 

לעירייה את כל המידע אשר  ד"עועם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישיב  .ה
 צרי עבודתו. קיבל, ואת תו

 אינו זכאי לעיכבון על המידע הנמסר לו ועל תוצרי עבודתו, מכל סיבה שהיא. ד"עו   .ו

 

 ביטוח: .4

, לקיים על חשבונו ד"עוומהתחייבותו על פי כל דין, נדרש  ד"עומבלי לגרוע מאחריות 
  מכרזבמשך כל תקופת ההתקשרות על פי  -עובדיו והקבלנים מטעמו לטובתו ולטובת 

 . אחריות מקצועית ביטוח לת זה, פוליס

 

 : שכר טירחה .5

 עו''ד לא יהיה זכאי לשכ''ט בגין מכתב התראה או כל מכתב אחר. 5.1
"ד יהא זכאי לשכ"ט עו"ד בהתאם לקביעת לשכת ההוצל"פ, ובהתאם לרישום עו 5.2

 בתיק ההוצל"פ, כפוף לגבייה בפועל.
רד ככל שמדובר בתביעה בבית המשפט או תביעה שתועבר לבית המשפט, מש 5.3

עוה"ד יהא זכאי לשכ"ט עו"ד בהתאם לנפסק ע"י בית המשפט, כפוף לגבייה 
 בפועל.

ככל שלא יפסק שכ"ט ע"י בית המשפט או ההוצאה לפועל, אזי עוה"ד לא יהא .5.4
 זכאי לתשלום שכ"ט.

באם התביעה אשר תוגש לבית המשפט או להוצאה לפעול תסתיים בהסדר חוב,  5.5
כללי לשכת עורכי הדין לבהתאם  בייה בפועל מגובה הגיחסי אזי שכ"ט עוה"ד יהא 

כפי  ,)להלן 'תקנות התעריף המינימלי'( 2111 -)התעריף המינימלי המומלץ(, תש"ס
 שיתעדכנו מעת לעת. 

ט יהא מקרים של הסדרים על פי דין או בהתאם לאישור משרד הפנים, השכ"ב 5.6
, ובכפוף יחסי מגובה סכום הסדר החוב, בהתאם לתקנות התעריף המינימלי

 לגבייה בפועל.
שכ''ט בהתאם עם זאת, כאמור, כל סכום אשר יגבה יועבר לחשבון העירייה.  5.6

 לעו''ד , ויועבר מן הסכומים הראשונים שנגבים מן החייביםלאמור לעיל, יזקף 
לאחר שהעירייה קיבלה מן העו''ד הודעה על הפקדת הסכומים יום  45בתוך 

  בחשבון העירייה. 
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, , כי שכר הטירחה ישולם לגבי כל תיק הוצל''פ / תביעה משפטיתמובהר ומוסכם  5.7
, ולא ישולם שכר טירחה עבור תיק, מתוך תקבולים שהתקבלו כפוף לגבייה בפועל

 בתיק אחר. 

וכל הוצאה תוכנות משפטיות, כולל גם נסיעות, טלפונים, , הנ''ל שכ''טמובהר, כי  5.8
מזכירות,  דואר, ביטוחים,אחרת אשר נדרשת, לרבות צילום מסמכים, שירותי 

 אחר הכרוך בהם. או מקצועי וכל שירות משרדי  תוכנות מחשב,

 

 

 לבין העירייה ד"עוהצהרה על כך שאין יחסי עובד מעביד בין  6

ו/או כל ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  ד"עומוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי  .א
ר קבלן עצמאי ואין נקשרים בגדהעירייה הינם לגבי הבאים מטעמו ו/או בשליחותו 

מועסקיו לעובדיו ו/או לו/או  ד"לעוואין  ,דיחסי עובד ומעבי לבינםהעירייה בין 
תשלום  כל ן העירייה מ לקבל ו/או לכל הבאים מטעמו ו/או בשליחותו כל זכאות 

ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו. 

 בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות ד"עווסכם בזאת מפורשות כי מ .ב
לא ישא  בכל  ד"עוהסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, ו

  תשלום או הטבה כאמור. 

ו/או לכל מי  /או לעובדיו ו/או למועסקיוו ד"לעובתשלום כלשהוא עירייה התחויב  .ג
מעבידו יפצה המשתלם כרגיל לעובד מו/או בשליחותו, בתשלום  ד"עושבא מטעם 

בכל סכום בו תחוייב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת העירייה את  ד"עו
  עו"ד. 

 
 

 אתיקה   7

 הגבייה המשפטיתהמידע הקשור למתן שירותי ישמור על סודיות וחסיון  ד"עו .א
 .לעירייה

לעירייה ובין כל  הגביה המשפטיתימנע מכל ניגוד עניינים בין מתן שירותי  ד"עו .ב
  שירות אחר. גורם או 

 
 כללי: .  8

הסכם זה מבטל כל הסכם אחר בע"פ  ו/או בכתב שנערך ו/או נחתם בין הצדדים א.  
 והצדדים מחויבים אך ורק להוראות הסכם זה ונספחיו.

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או תוספת ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם  .ב
 י החתימה כדין של הצדדים להסכם.זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי מורש

נותן מראש הסכמתו למסור פרטים לגבי אופן ההתקשרות עימו  ד"עו .ג
 –וההתחשבנות עימו, אם הדבר יתבקש בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ''ח 

 תבקש לעשות כן. שהעירייהככל או לפי פק' העיריות, , 1998

נו תוגשנה אך ורק לבית תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות היממוסכם, כי  .ד
השלום בקריית שמונה או לבית המשפט המחוזי / לעניינים מינהליים המשפט 

 בנצרת, בהתאם לסמכות העניינית.

לפי הסכם זה, גם בתקופות חירום,  וימשיך לבצע את מלוא התחייבויותי ד"עו .ה
יקיים את מלוא התחייבויותיו  ד"עומלחמה, רעידות אדמה, שביתות והשבתות. 

 א כל תוספת תשלום גם בתקופות אלה.לל
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 מסירת הודעות . 9
 .ובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבואכת .א
כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מהכתובות הנ"ל תיחשב כאילו  .ב

ימים של שבתון ו/או  שעות לאחר שנשלחה בדואר רשום. 72נתקבלה תוך 
חוניים לא יבואו במניין הימים שביתה ו/או ימי השבתה ו/או ימי חירום בט

 .עירייההללו, ככל שמדובר על מכתב הממוען ל
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 
 
 

 
 עיריית קריית שמונה 

 
 ד"עו
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 טופס העברת תיק לטיפול – 1נספח 

 

 תאריך _____________

 לכבוד 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 א.ג.נ.,

  טופס העברת תיק לטיפול משפטיהנדון : 

 
 פת. בהתאם להסכם, מועבר לטיפולך תיק בדבר חובות עירוניים כמפורט בטבלה המצור

 

 מס' תעודת זהות שם החייב /ת 

 של החייב/ת

 סכום החוב סוג החוב העירוני

    

    

 

 מצורף תדפיס בדבר החוב, וכן מסמכים נלווים. 

 נבקשך לפעול בהליכים משפטיים / הליכי גבייה לצורך גביית החוב. 

 איש הקשר בעירייה : 

 ____._______________________, בטלפון ________________

 שוטף.יום, וכן באופן  31נבקש לעדכן בתוך 

 בכבוד רב,        

 גזבר העירייה/   מנהל הארנונה        
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