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 בקשה להגשת הצעות מחיר – שירותי גביה משפטיים עבור המ.מ בני עי"ש

 
 

   

   
שירותים משפטיים, בהתאם לצורכי ודרישות   המ.מ בני עי"ש מבקשת לקבל הצעות עבור

המועצה, לרבות גבייה מתאגידים ובכלל זה תביעות להרמות מסך , נקיטת הליכי 
/,  טיפול וייצוג בתביעות, בעתירות מנהליות/צווי מניעה /תביעות אזרחיות פירוק/פש"ר

שמוגשות על ידי/ כנגד העירייה בגין הליכי גביה; טיפול בהגשת תביעות כספיות לרבות 
תביעות לגביית חובות ומימוש פסקי דין בלשכות הוצאה לפועל לרבות מימוש שטרות, רישום 

  עיקולים והערות על שעבודים. 

  

 . 

מתחייב לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך מתן השירותים לשביעות רצון המועצה ובכלל  המציע 
 זאת לבצע, בין היתר, גם את הפעולות המפורטות להלן: 

כל אדם ו/או ערכאה ו/או גוף ממשלתי בית המשפט / לייצג את הלקוח בפני בית המשפט / ההוצל"פ   .א
  החלטותביעות, הכנה, ערעורים על בת

להתייצב במועצה ככל שתידרש, בשעות העבודה המקובלות במועצה לשם קבלת רשימת החייבים   .ב
 .והמסמכים הדרושים לשם מתן השירותים לרבות, מתן עדכונים, פגישות עבודה ולכל צורך שייקבע 

  .לנקוט בכל הליכי הגבייה הנחוצים לצורך גביית החוב, בהתאם להוראות   .ג
    התראה, כתבי בי דין, הזמנות לדין, פסקי דין כנגד החייב, אזהרות מלשכת לשלוח לחייב מכתבי   .ד

 .ההוצל"פ, מכתבי התראה ע"פ פקודת המיסים (גבייה) וכיו"ב במסירה אישית או בדואר רשום

להופיע בפני בתי המשפט השונים בעניין התביעות שיועברו לטיפולה ו/או התביעות שיוגשו על ידה ו/או ה. 
ינהליים שיינקטו על ידה, לרבות בערעורים עליהם, בחקירות יכולת, טענת פרעתי וכיו"ב ההליכים המ

ולנקוט בהליכים משפטיים, הכוללים הליכים בבתי המשפט, בלשכות הוצאה לפועל ובפני האפוטרופוס 
 הכללי וכונס הנכסים הרשמי, הליכי פרוק, כינוס נכסים, פשיטת רגל וכל פעולה המתבקשת מפעולות אלה

לרבות הופעות בהליכים אלה אם נפתחו ע"י המועצה, אם נפתחו ע"י החייב עצמו ואם נפתחו ע"י צד ג 
'כלשהו) וככל שאלה הועברו לטיפול עורכת הדין, הכל לפי הצורך והעניין עד לגביית החוב במלואו כולל 

לבצע כל פעולה ריבית, הצמדה, אגרות שונות ואת כל ההוצאות האחרות וככל שתהיינה, וכן לפעול ו
 שתידרש לאכיפת הגביה על פי כל דין. 

מסור ללשכת ההוצאה לפועל את יבצע הליכי גבייה עבור המועצה במסגרת ההוצל"פ ,ה והמציע יבמיד ו. 
ולחשבון זה בלבד יועברו כל הכספים המתקבלים  מועצהה וורה לתמספר חשבון הבנק של המועצה כפי ש

  .הוצל"פ על ידה עבור המועצה דרך לשכת ה

נהל חשבון פיקדון/נאמנות עבור המועצה , יופקדו בחשבון זה כל כספי הגבייה יפתח ו/או י שהמציעככל ז. 
עביר למועצה את הכספים המציע יעד להעברתם למועצה ע"פ הוראות חוזה זה . מחשבון פיקדון/נאמנות 

אפשר למועצה צפייה ע יהמצישהופקדו ע"י לשכת ההוצל"פ לאחר קיזוז שכר טרחה ובגין הוצאות. 
 מציא למועצה דפי חשבון בכל עת שתידרש לכך. יבחשבון הנאמנות, ככל שהדבר יתאפשר וכן 

קבל לשם סילוק יא ופקיד לחשבון הפיקדון/נאמנות כל תשלום ו/אן תקבול בכל צורה שההמציע י .5.7
 החוב . 

עביר יהמנהל , ככל שכספי הגבייה הופקדו בחשבון נאמנות עבור המועצה, בהתאם להוראות .5.8
ימים מיום קבלת כספי הגבייה בפועל את כל הסכומים  7-ולא יאוחר מ חודשהדין למועצה אחת ל המציע

שייגבו על ידה כולל ריבית, הצמדה, שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט וכל הוצאה אחרת והכל בהתאם לנקבע 
. להעברה זו יצורף דף ריכוז עם המועצהע"י ביהמ"ש או ע"י ראש ההוצל"פ, הכל לפי העניין ולפי דרישת 

פירוט שמות החייבים והחשבונות ששולמו על ידם, בציון מועד הפקדת התשלום בחשבון הבנק ובצירוף 
 צילום כל המחאה והמחאה שנמסרה לידיהם.  
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  המוצע למועצה שכר טרחה

מסך  )15%(מקסימום _____________+ מע"מ%עד מקסימום המועצה תשלם למציע   .א
 המציע.  בפועל עבור כל תיק בטיפולהגביה 

מע"מ עבור מכתב התראה לפני נקיטת הלכים ₪  +  ________סך   .ב
 . ₪ ) 105(מקסימום  משפטיים

   מכל סכום שייגבה ע"י המועצה ישירות ) 10%(מקסימום +מע"מ __________%  .ג
  ., מסך החוב שבתיק המנוהל ע"י המציעבמחלקת גביה           

 ההסכםתקופת 

 חודשים  12ההתקשרות תהיה ל .1

- המועצה, תהיה רשאית להאריך תקופת חוזה זה בכל שנה בשנה נוספת ו/או בחלקה ,וזאת על .2
 ידי חתימתם של שני הצדדים על נספח  הארכת חוזה . 

   ביטול הסכם

המועצה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בכל שלב של ביצועו ולהפסיק את העסקת של עוה"ד   .א
 דעה במכתב רשום שישלח לעוה"ד . בהו

במקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה, לרבות תום תקופתו הקבועה, תהיה המועצה    .ב
רשאית לקבוע כי עוה"ד ימשיך או יפסיק לטפל בעניינים שהטיפול בהם טרם הסתיים, 

 כולם או חלקם.  

 מהחלופות, כולן או מקצתן, כדלקמן:    .ג

 יקי תובענות לדרוש מעוה"ד לסיים את הטיפול בת .1

דרשה המועצה את התיקים ולא הוגשה בגין החוב כל תובענה משפטית לפני סיום  .2

 החוזה , לא תשלם המועצה לעוה"ד כל שכר טרחה.  

  

  

  במעטפות סגורות  11:00_   בשעה__6.02.2019רי עד לתאריך שאאת ההצעות יש להגיש למנהל הרכש מר אביחי ב

.  

  

  

  

  

  בכבוד רב,

 מ.מ בני עי"ש

               


