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הנדון :פנייה לקבלת הצעה למתן שירותי
ניהול תהליכי גביה פנסיונים לקופות ויצרנים ,בקרת הביצוע וטיפול בתיקון תשלומים
שלום רב,
במועצת קדימה צורן מועסקים כ 450 -עובדים מתוכם  38גמלאים.
נודה לכם עבור קבלת הצעת מחיר לניהול תהליכי גביה פנסיונים לקופות ויצרנים לרבות בקרה ולליווי
ההליכים כולל הפירוט המופיע להלן:
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.6
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פירוט העבודה הנדרשת
ניהול תהליכי גביה פנסיונים לקופות ויצרנים בממשק ממוחשב המותאם למערכת השכר של הרשות
ולמערכות של הקופות ושל היצרנים השונים.
תפעול ובקרת כספים ונתונים עבור כל עובד כולל בקרה על התשלומים לעומת קליטתם בפועל ,איתור
שגויים וחריגים ,השלמת תהליך היזון חוזר לכלל רשומות העובדים בכל יצרן ,קופת פנסיה ,גמל
והשתלמות אליה מועברים הכספים .תיקון השגויים בחודש העוקב לחודש הגביה השגוי.
ניהול וטיפול בהתראות במערכת בגין הפקדות ואי הפקדות ,כולל תיקון טעויות ת"ז ,הפרשים בין
תשלום לתקבול ,וכיו"ב.
ניהול דו"ח יתרות לפיצויים בזמן אמת לצורך הפקת טופס  161עבור כל עובד מכל חברות הביטוח,
הפנסיה ,הגמל ,וההשתלמות.
קליטת ושליחת מידע פנסיוני לקופות ויצרנים בממשק ממוחשב המתואם למערכות השכר של המזמין
ולמערכות של הקופות והיצרנים השונים.
קיום מפגשים עם מחלקת כ"א וחשבות שכר מידי פעם בהתאם לצורך לבדיקת תלושי שכר ,תשלומים,
סוגיות מיסוי ,העברות לקופות וקרנות וכיו"ב.
מתן תמיכה מלאה לכל תהליכי העבודה לרבות התאמות כנדרש.

כל המפורט לעיל יבוצע בהתאם להנחיות משרד האוצר ולכללים והתקנות המחייבים.
אנא ציינו מי הגורם שירכז את העבודה בחברתכם ויעמוד בקשר מול גורמי המועצה.
תנאי סף :על המציע לעמוד בתנאים הבאים -ניסיון מוכח בעבודה בתחום הנדון ב 2 -רשויות לפחות או אגפים
דומים במהלך  5השנים האחרונות ,וביצוע מלוא המפורט ב 7 -הסעיפים ב 2 -רשויות לפחות ע"פ התקנות
החדשות.
אופן בחירת המציע 40% :מחיר 30% ,ניסיון והמלצות 30% ,התרשמות מהמציע (בהתאם לשכת מנכ"ל יזומנו
לפגישה פרונטלית)
יינתן יתרון למציע שיכלול בשירותים גם בקרה על דמי הניהול וגם מתן סיוע במו"מ עם הקופות והקרנות
השונות להפחתת עלויות  /הפחתת דמי ניהול עבור העובדים.
 .1הצעת המציע לעבודה הנדרשת לעיל_______________ :ש"ח  +מע"מ לחודש.
 .2פרטי נותן השירות מטעם המציע.
את ההצעה יש לשלוח במייל חוזר  offers@kadima-zoran.muni.ilעד יום ג'  3.7.2018בשעה .09:00
 .3ניתן להוסיף עד  3עמודים עם אינפורמציה רלוונטית לגבי ההצעה.
בברכה,
משאבי אנוש
301-פנייה לקבלת הצעת מחיר ליעוץ בנושא ניהול תהליכי גביה פנסיוני
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