
 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ )חל"צ(

 03/16מכרז מס' 

 מתן שירותי  ביקורת פנימית למתנ"סים

 

מבקשת לקבל  ("החברה" -)להלן)חל"צ( החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

הצעות למתן שירותי ביקורת פנים למתנ"סים, הפועלים בשיתוף פעולה עימה, כמפורט כמסמכי 

 .("השירותים")להלן:  המכרז

המתנ"סים הינם גופים משפטיים המאוגדים באופן עצמאי ונפרד מהחברה )כעמותות, או כחברות 

 לתועלת הציבור( ופועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ובזיקה להן. 

 .www.matnasim.org.ilרשימת המתנ"סים מצויה באתר החברה 

 השירותים יסופקו על פי החלוקה למחוזות כמפורט:

 מבקר אחד.   –מחוז חיפה, העמקים והצפון 

 מבקר אחד. –מחוז דרום ומרכז 

 מבקרים. 2 –מחוז ירושלים 

 רשימת המתנ"סים הנכללים בכל מחוז מפורטת במסמכי המכרז

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים, בתוספת שלוש 

 .אחת

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .1

 מי שעומד בכל התנאים כמפורט: גיש הצעהזכאים לה .א

 .בישראלם או תאגיד הרשו לתושב ישראיחיד המציע הוא  (א

הוא לא הורשע   -העובד המוצע לבצע את השירותים  -המציע אם הוא יחיד, ובתאגיד  (ב

בשל  הנהלת המתנ"סשלדעת ועדת הביקורת או  בעבירה או ,קלוןבעבירה שיש עמה 

אין הוא ראוי לשמש מבקר פנימי  של העבירה מהותה, נסיבותיה או חומרתה

 בתאגיד.

( להלן 3) או( 2) או( 1המציע עומד באחת מהחלופות המפורטות בסעיפים קטנים ) (ג

 לעניין דרישות ההשכלה וההכשרה:

 דין.הוא רואה חשבון ו/או עורך  (1)

הוא בעל ההשכלה וההכשרה בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה מוכר  (2)

בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה 

בוגר השתלמות מקצועית מאושרת בתחום ביקורת הפנים ובנוסף גבוה בישראל, 

 ע"י לשכת המבקרים הפנימיים כאמור. 

תחום ביקורת הפנימית ו/או ביקורת ציבורית מאת הוא בעל תואר אקדמי ב (3)

 מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל.

חודשים בחמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת  36הוא בעל ניסיון של לפחות  .ד

 –בתאגידים בעלי היקף פעילות כספית שאינה נופלת מ  בעבודת ביקורת פנימיתהצעות 

 את עבודת הביקורת.מלש"ח בכל התקופה בה ביצע המציע  10
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 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכים .2

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף לה את המסמכים 

 המפורטים להלן:

על המציע לצרף פרופיל משרד ובו פירוט שמות בעליו, העובדים הבכירים ותחומי  (א

 עיסוקם.

יש לנקוב בשם העובד המוצע לספק את השירותים נשוא מכרז זה ולצרף קורות חיים, כפי  (ב

שמפורט במסמך המצורף למסמכי המכרז, הכוללים: תיאור השכלה, מועד קבלת התואר 

האקדמי/רישיון רואה החשבון או רישיון לעריכת דין, מועדי ההסמכות ו/ו השתלמויות 

ידתו בתנאי הסף. יש לצרף תיעוד לכל התארים, שעבר וכן כל פרט הנדרש להוכחת עמ

 ההסמכות והתעודות שקיבל.

פירוט הניסיון המקצועי הרלוונטי בביקורת פנימית, פרטי הלקוחות עבורם הוכנו דוחות  (ג

הביקורת, היקפי פעילותם הכספית, תחום עיסוקם, מועד מתן השירותים לכל לקוח וכן 

 לניסיון המקצועי עליו הצהיר.יש לצרף תיעוד .  שם לקוח ומספר הטלפון

 יש לצרף התצהירים בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  (ד

אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח חברה עדכני מרשם התאגידים ואישור עו"ד/רו"ח  (ה

 בדבר מורשי החתימה.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י  (ו

ש"ח )חמשת אלפים ש"ח( שתעמוד בתוקפה עד  5,000של החברה בסך צדדית -פניה חד

הצעה שלא תצורף אליה הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז.  19.6.2016ליום  

 ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז. (ז

ז, פרטיו, ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכר  (ח

שלא ש"ח,  500הזוכה במכרז לחתום, ניתן לקבל תמורת תשלום של  שעליו יידר

בין השעות  15 חדר 4קומה  4, במשרדי החברה למתנ"סים בלוד רח' המלאכה יוחזרו

  .1.3.2016יך החל מתאר 09:00-13:00

ביותר או כל הצעה שהיא. החברה אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  (ט

רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות לפצל את העבודה בין 

 מספר מציעים ואף לבטל את המכרז.

בצירוף כל , על ידי המציע  כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  (י

"מכרז  יצויין עליה  מעטפה סגורה להגיש ביש  ,המסמכים והאישורים הדרושים

במשרדי היחידה לרכש והתקשרויות  15בחדר מס'  בלבד, לתיבת המכרזים_" 03/2016

.  09:00–13:00ה בין השעות  –בימים א 4 קומה 4בלוד רח' המלאכה בחברה למתנ"סים,  

 .במועדלקבל אישור מסירה, אשר יהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה יש 

 .13:00שעה  2016.17.3המועד האחרון להגשת ההצעות הינו   (יא

 לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר. (יב

 


