
 

 

 

תוכנות מקצועיות ו ציע הצעות מחיר בנוגע למתן שירותהזמנה לה – קול קורא

 לחברי לשכת יועצי המס בישראל )ע"ר(

 

 

 תוכנהו למתן שירותים בקול קורא לחברותלשכת יועצי המס בישראל )ע"ר( יוצאת 

להגיש הצעות מחיר להענקת אפשרות שימוש המעוניינות  )להלן: "המציעות"(

בתוכנות מדף קיימות בתחום החישובים המסחריים, דיני העבודה לחברי הלשכה 

 ותחום המיסוי.

 

 

 :פנייה יזומה לחברות המתמחות בנושאים המבוקשים .א

 שלהן תוכנות מדף קיימות.חברות מובילות במשק  4-הלשכה פונה באופן יזום ל

 מערכות כל נתון, כל מס, כל עובד. –חברת חשבים  .1

 נסי, חשב עבודה.מערכות חשב פינ –חברת חשב  .2

 מערכת מיסים אונליין. –חברת הוצאת רונן  .3

 מערכות עולם העבודה ועולם הכספים. –חברת אוטוריטה  .4

 

 :תנאים מסחריים להצעות .ג

 : תוכנת המחשבונים .1

 סכום שנתי עבור מספר משתמשים ללא הגבלה. -שנה ראשונה 

 סכום קבוע בעבור כל משתמש רשום. –שנה שנייה והלאה 

 : המיסויתוכנת  .2

 עלות שנתית לשרות לחבר לשכה.

 : תוכנת העבודה .3

 עלות שנתית לשרות לחבר לשכה.

 

 : תנאים נוספים .ד

 שנים 3-ההצעה תהיה בתוקף ל .1

יוזרים לכל חבר לשכה. יוזרים נוספים בעלות )נא לפרט בהצעה מחיר  3ההצעה עבור  .2

 עבור יוזרים נוספים(.

תוכנת העבודה והמיסים תשלם הזוכה שיירשם באמצעות הלשכה לבגין כל משתמש  .3

כחסות שנתית לכיסוי הוצאות הלשכה להשקה, הדרכה  קבוע ללשכהסכום 

 )יש לפרט בהצעה את הסכום שישולם(. .והשתלמויות

יופיע באנר פרסומי שינוהל ויתופעל על ידי ודרך אתר הלשכה  תתבצעהכניסה  .4

 הלשכה.

 הסכומים כוללים מס ערך מוסף. .5

 שישולמו ללשכה כחסות תצא קבלה בלבד.בגין סכומים  .6



 

 

 הלשכה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. .7

את ההצעות תבחן וועדה מקצועית שמונתה אד הוק לנושא בישיבת הנהלת הלשכה  .8

  .28/08/2017שנערכה ביום 

רותים הנבחרים מתוך יהוועדה תמליץ לנשיא הלשכה ולהנהלה על התוכנות והש .9

 .לים הרלוונטיים בנושאל כלל השיקושקלו

 

 גשת הבקשההתהליך  .ה

באמצעות דואר אלקטרוני  ללשכת יועצי המסאת הבקשה כולל המסמכים יש לשלוח  •

 INFO@YMAS.ORGבלבד לכתובת המייל 

 בצהריים. 12:00בשעה  12/09/2017  -את הבקשה יש לשלוח עד לתאריך ה •

  17:00בשעה  13/09/2017תכנס ביום יבלשכת יועצי המס  צוות המקצועיה •

חברה המעונינת להציג את מוצריה בפני חברי הצוות המקצועי תעשה זאת בתיאום מראש  •

לאחר הפרזנטציות יצביעו חברי הועדה לאישור  :21 – 17:00בין השעות  13/09/2017ביום 

 כל אחת מהתוכנות המוצעות.

 הזוכה/זוכות ויוזמנו באופן פרטני לחתימה על ההסכמים.תפורסם שם  13/09/2017ביום  •

לשאלות נוספות והבהרות יש לפנות במייל בלבד ליועץ המס, מר שחר שאבי במייל  •

hahar@Taxs.co.ilS 

 

 

 

 

 על החתום,

 

 

 יוע"מ )עו"ד( שחר שאבי,                    יוע"מ ירון גינדי,                                          

 נשיא לשכת יועצי המס                                                    יו"ר ועדת רווחת החבר
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