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 ביקורת פנים למתנ"סים שירותי מתןל 03/16 מכרז: הנדון

למכרז שבנדון, בטור מפורט להלן מענה לשאלות הבהרה בהתאם למסמכי המכרז,  .1

  השמאלי של הטבלה.

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם  .2

כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים  המזמין או ועדת המכרזים, ככל

מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב 

 .ככל שיישלחו, הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר  .3

  .תבמפורש אחר

על המציעים לחתום עליו, כמו על כל יתר חלקי  .המכרזמהווה חלק ממסמכי  מסמך זה .4

ולהגישו כחלק מן ההצעה. אי חתימה או אי הגשה של המסמך תהווה עילה  המכרז

 .לפסילת הצעת המציע

 סים"למתנ החברה והבהרות תשובות הבהרה תושאל סעיף ד"מס
תצהיר ניגוד עניינים רשום  ג"נספח י 1

 אספק "שלא שיש להתחייב
 פנימית ביקורת שירותי
 ובמשך המכרז תקופת במהלך

 תוקפו של תום לאחר שנה
 גופים עבור ההסכם

 החברה את המתקצבים
 או/ו סים"למתנ

 סים"במתנ תומכים/מתקצבים
 השייכים סים"מתנ בה פועלים

 לרבות סים"למתנ לחברה
 החברה ,המקומית הרשות

 משרדי הממשלה ,העירונית
 " העמותות ורשם השונים

 
משרדינו מבצע שירותי ביקורת 
פנים עבור משרד החינוך ועבור 

רשויות מקומיות שונות בהם 
האם הדבר  -פועלים מתנ"סים

מונע מאיתנו לגשת למכרז 
למרות שהביקורות הפנימיות 

לא נוגעות ליחידות המתקצבות 
 את המתנ"סים?

 
 
 

 אין שינוי בנוסח הסעיף . 
ביחס לגוף לו ניתנים השירותים ולא האיסור הינו 

 מוגבל ליחידות המתקצבות.

 השעות הנדרשות: מספרכמה שעות חודשיות נדרשות   2



מכל אחד ממבקרי הפנים 
המבוקשים, האם העובד 
המוצע יוכל להמשיך לתת 
שירותי ביקורת פנים ללקוחות 

 המשרד?

בשלב  השעות החודשיות מספראין קביעה לגבי 
שיתקשרו  המתנ"סים  במספרמותנה הדבר . זה
 המציע. עם

המשך מתן שירותי ביקורת ללקוחות  לגבי
אין מניעה ובלבד שלא יפגע בעבודתו  –המשרד

יינתן ובשעות המתחייבות בהתאם למכרז וכן שלא 
 ניגוד ענייניםהשירות ללקוחות להם עשוי להיות 

 . עם החברה
האם המבקר הממונה יכול   3

להסתייע בצוות מתמחים של 
צורך ביצוע עבודות להמשרד 

ביקורת הפנים של 
 המתנ"סים?

"לא תותר  7סעיף  5. עמוד אין שינוי בנוסח המכרז
לחלוטין העסקת מתמחים/ מתלמדים 

 )סטאז'רים(".

האם ניתן להגיש עובדת אשר   4
מסיימת התמחות באמצע 

 ?2016חודש אפריל 

הגשת המכרז עדיין מתמחה ואינה עומדת בעת 
"לא תותר  7סעיף  5בתנאי הסף של המכרז. )עמוד 

לחלוטין העסקת מתמחים/ מתלמדים 
 )סטאז'רים("(.

 
 80בהצעה כתוב שיש   5

מתנ"סים שמחוייבים 
בביקורת פנים, ואילו בחלוקה 

 51למחוזות יש סה"כ 
 מתנ"סים

כן . במכרז  לא כל המתנ"סים נכללים בשלב זה
 ישנה כוונה לצרפם בעתיד.

האם לגבי מחוז צפון, אלו   6
 המחירים שישולמו: 

 ₪ 10,125דו"ח קטן 
 14,850 –דו"ח גדול ודו"ח קטן 

 ש"ח

 מסמך ד' למכרז.  עפ"י פירוט ב
 תמורה שנתית מקסימלית:

דוחות ביקורת  2)דוח ביקורת גדול או  1קטגוריה 
 ש"ח. 10,125 –קטנים( 

 –)דוח ביקורת גדול ודוח ביקורת קטן(  2קטגוריה 
 ש"ח. 14,850

 
 

 

 בברכה, 

 

 עלית בביוף

 מנהלת רכש והתקשרויות 

 

 
 


