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פניה לקבלת הצעות

לאספקת שירותי ניהול
כספים לתאגיד

 .1תאגיד מי קרית גת ) (2008בע"מ )"התאגיד"( הינו תאגיד שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב,
התשס"א –  2001ואשר אמון על כל תחום משק המים והביוב ואחזקת הניקוז בעיר קרית גת.
 .2התאגיד מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה של שירותי ניהול כספים לתאגיד )"השרות"(.
 .3השרות יבוצע על פי הוראות ההסכם שייחתם בין התאגיד לבין הזוכה ,על נספחיו )"ההסכם"(.
 .4תיאור כללי של השרות:
 (1אחריות על המערך הכספי ,ניהול ובקרה תקציבית;
 (2בדיקת ואישור חשבונות תשלום לספקים ולגביית כספים;
 (3אחריות על קבלנים ,מוסדות ממשלתיים ובנקים וביצוע מכרזים עם ספקים;
 (4סיוע בעריכת תכניות עבודה ,הכנת תקציבים וניהולם ,ביצוע בקרה תקציבית על פעולות
התאגיד וחלוקת תקציב פנימי;
 (5פיקוח על הנהלת החשבונות;
 (6הכנה וניתוח דו"חות תקציב מול ביצוע ומעקב אחר הממצאים;
 (7בדיקת והכנת מאזנים ודו"חות כספיים;
 (8ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.
 .5היקף שעתי משוער של השירותים בחודש 150 – 120 :שעות חודשיות.
 .6תנאים ומומחיות נדרשת לשם טיפול בענייני התאגיד:
 (1המציע הינו חברה ,שותפות או עוסק מורשה אשר נתאגדו כדין בישראל;
 (2האורגן של המציע אשר באמצעותו יבוצע השירות הינו בעל ניסיון תעסוקתי של  7שנים
לפחות כחשב או מנהל כספים .יתרון ינתן לאורגן בעל נסיון תעסוקתי במגזר הציבורי בתחום
השירות;
 (3האורגן של המציע אשר באמצעותו יבוצע השירות ישלוט בישומי מחשב ,תוכנת שכר מיכפל
ובתוכנת פריורטי;
 (4ככל שהאורגן של המציע אשר באמצעותו יבוצע השירות הינו רו"ח מוסמך ו/או חשב שכר
הדבר יהווה יתרון;
 (5המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי
חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק;
 .7הגשת הצעה:
יש להגיש הצעת מחיר ,מסמכים המעידים כי המציע התאגד כדין בישראל ,קורות חיים )כולל מס'
טלפון וכתובת מייל( של האורגן באמצעותו יבוצע השירות ,אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,המלצות ותעודות רלוונטיות .את המועמדות יש להגיש למייל
 yehudit@mei-gat.co.ilבצירוף המסמכים הנ"ל ,תחת הכותרת "שירותי ניהול כספים במי
קריית גת תאגיד מים וביוב בע"מ" עד ליום א'  24.3.2019בשעה .10:00
 .8המודעה מופנית לגברים ונשים כאחד.
 .9למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי
ההסכם ,האמור במסמכי ההסכם יגבר על הוראות מודעה זו.
 .10מובהר בזאת כי התאגיד אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות.
בכבוד רב ,עמי אביטן מנכ"ל
מי ק .גת ) (2008בע"מ

