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

 בחברה ו/או במתנ"סים םביקורת פנילמתן שירותי  - 6.20מס' שלבי  -דומכרז פומבי 

 26.10.2020נוסח מעודכן מיום 

------------------------------------------------------------------------------

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

למתנ"סים או /לחברה למתנ"סים ו םביקורת פנילמתן שירותי תי מבקשת לקבל הצעות למתן שירו

  ץ. הפזורים ברחבי האר

 
 תוכן עניינים 

 הזמנה להציע הצעות – 'אנספח 

  מפרט ואמנת שירות –ב'  נספח 

 הצהרת המציע –ג'  נספח

 המציע - התחייבות להימנעות מניגוד עניינים כתב  – 1ד'  נספח

 המציע עובדי - התחייבות להימנעות מניגוד עניינים  כתב -  2ד'  נספח

 המציעוניסיון פרופיל   –ה'  נספח

 טופס הצעת מחיר  –  'ו נספח

 מכרזערבות   –  'ז נספח

 התחייבות לשמירת סודיות   –ח'  נספח

 ערבות ביצוע  –ט'  נספח

 התקשרות הסכם   –י'  נספח

 יםביטוחאישור קיום  – 'יא נספח

 עניינים רשימת הפעילויות לצורך בחינת ניגוד  - יב'תצהיר 

 מוגבלות ושילוב עסקים זעיריםתצהיר העסקת אנשים עם  – ג'י נספח

 העסקת עובדים זריםהיעדר הרשעות תצהיר  –ד'י נספח
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 מסמך א'
 

   כללי .א

)א( לחוק החברות 1החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בסעיף  .1

. מטרות החברה עוסקות בפעילויות ובפרויקטים בתחומי 1971-הממשלתיות, התשל"ה

החינוך, התרבות והספורט. בעיקר עוסקת החברה בהקמת ופיתוח הקהילה, החברה, 

מתנ"סים ברחבי הארץ, הנחייתם והדרכתם. בתחומים אלה הוכרה החברה כזרוע ביצוע של 

 ד' לתקנות חובת המכרזים. 3משרד החינוך, על פי סעיף 

מטה החברה העיקרי נמצא בלוד ובנוסף לחברה חמישה מחוזות גיאוגרפיים בהם פועלים  .2

 מתנ"סים הפרושים ברחבי המדינה.

המתנ"סים הינם גופים משפטיים המאוגדים באופן עצמאי ונפרד מהחברה )כעמותות, או  .3

כחברות לתועלת הציבור( ופועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ובזיקה 

 להן. 

הרשות, הנהלת המתנ"ס מורכבת מנציגי הרשות המקומית, נציגי החברה ונציגי תושבי  .4

גם נציג הסוכנות. מנהל המתנ"ס הוא עובד החברה  –במקרה של חברה סוכנותית 

 למתנ"סים.

היחסים בין הצדדים להפעלת המתנ"ס מוסדרים באמצעות הסכם לפיו המתנ"סים  .1

על  מתקבלותמחויבים לפעול בהתאם לנהלי החברה, ואולם ההחלטות לגבי ניהול השוטף 

 ידי הנהלת המתנ"ס.

החברה מוגשמות באמצעות המתנ"סים במסגרתם מתקיימים פעילויות  מטרותיה של .2

 ופרויקטים בתחומי החינוך הלא פורמלי, הגיל הרך, התרבות והספורט.

מתנ"סים הפזורים ברחבי הארץ לרבות מתנ"סים הפועלים בשטחי  190 -כיום מופעלים כ .3

ת. רשימת יהודה ושומרון. יצוין, כי בחלק מהמתנ"סים השפה העיקרית היא ערבי

 .www.matnasim.org.ilהמתנ"סים מצויה באתר החברה 

 –הסכם משולש )החברה היחסים בין הצדדים להפעלת המתנ"ס מוסדרים באמצעות  .4

יבים לפעול בהתאם לנוהלי החברה, ואולם לפיה המתנ"סים מחו המתנ"ס( –הרשות 

 .השוטף נעשות על ידי הנהלת המתנ"סההחלטות לגבי ניהול 

רת המבוצעת מטעם ביקו) ביקורת במתנ"סיםרשאית לבצע החברה  ההסכם המשולשעל פי  .5

 (.שותפים בגוף המבוקרה הגוף המבוקר או מטעם הבעלים/

 מהות ההתקשרות  .ב

המופעלים  מתנ"סיםבאו /ביחידות החברה ומעת לעת, החברה מעוניינת לקיים  .1

 שיסוכמו עם הזוכה תכנית ולוחות זמנים יפברחבי הארץ, על  החברהבמסגרת 

http://www.matnasim.org.il/
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 ,מיתשירותי ביקורת פני, צורך ושיקול דעתה הבלעדי של החברה יפו/או על 

 מהסוגים: 

 טכנולוגיות מידע/ו/או ביקורת חקירתית ו/או ביקורת פנימית תפעולית וניהולית כוללת 

ביקורת , כי בקרה וניהול סיכוניםלרבות איתור וזיהוי כשלים, תהלי מערכות ממוחשבות

  .איתור הונאות ומעילות

 בין היתר בתחומי ההתמחויות הבאים: 

 ציות ורגולציה 1.1

  שכר ומשאבי אנוש 1.2

 רכש והתקשרויות 1.3

 גביה  1.4

 נגישות, בטיחות והיערכות לחירום 1.5

 הפעלת פרויקטים ותכניות. 1.6

 אבטחת מידע וסייבר 1.7

 :(" שירותי הביקורתאו " "השירותים": במכרז זה קראו יחד להלןי) 

שירותי הביקורת נשוא מכרז זה יבוצעו בהתאם לחוק הביקורת הפנימית ובהתאם לתקנים,  .2

 פנימייםהמבקרים ה לשכת ע"ילסטנדרטים, להנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו 

IIA )הומתפרסמים מעת לעת על יד ישראל )חל"צ  . 

. לחברה חודשים 36הינה למשך  מכרז זהלצורך מתן השירותים לפי תקופת ההתקשרות  .3

אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, נתונה ה

  . "(תקופת ההתקשרותוהכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים )להלן: " שנים 5ובסה"כ עד 

נכון למועד האחרון  באופן מצטבר שעומדי בכל תנאי הסף תאגידכל  הרשאי להגיש הצע .4

 . להגשת הצעות

-ד לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד 17שלבית לפי תקנה -המכרז הינו מכרז עם בחינה דו .5

מעטפות נפרדות )אחת בתוך השניה( כמפורט בהרחבה  2. משכך, כל הצעה תוגש ב1993

 למסמכי המכרז, כאשר מעטפת המחיר תיפתח ע"י ועדת המכרזים רק 12עמוד  6.2בסעיף 

 לאחר קביעת ניקוד האיכות. 

שהצעתם עמדה בכל תנאי הסף וקיבלה את הניקוד , במכרזכים כזומציעים  2תיבחר החברה ..65

 המשוקלל הגבוה ביותר. 

הוא ו ,תנאי הסףשהוצע מטעמו, כנדרש בלנהל את צוות המבקרים הזוכה במכרז מתחייב ..76

 .במסמכי המכרזעל טיב השירות ואיכותו, כנדרש מול החברה אחראי באופן אישי 

מבקר הפנים לתת שירות, שלבי הביקורת, ולוחות הזוכה/נושאי הביקורת בהם יידרש ..87

בתיאום עם ו בהתאם למפרט המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזהזמנים לביצוע יהיו 

 "(. הממונה" :להלן)על המכרז  הממונהמבקר הפנים של החברה, 

מתחייב לתת את השירותים במומחיות, במקצועיות מטעמו  כל מיוכן הזוכה במכרז זה ..98

 ובמיומנות ובהתאם להוראות כל דין, זאת לפי הנחיות שיקבל מאת הממונה.  
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לוקת העבודה בין הזוכים תעשה ככל הניתן בשוויוניות, אך בהתאם לצרכי ח ..109

בחשבון מידת הזמינות, קצב  לקחוי, בין היתר יהבלעדי יקול דעתהכפוף לשהחברה וב

 על פי , וכןהמבקר ו/או הצוות התפוקה, טיב ואיכות ביצוע השירותים ורמת מקצועיות

כי חלוקת היקף החברה אינה מתחייבת  .לפי דרישות המזמין התאמתו של הזוכה לביצועה

  .העבודה תבוצע בהתאם לסדר דירוגן של ההצעות הזוכות

עם , יידרש להיערך להתחלת מתן השירותים על ידו יםהזוכ יםהמציעכל אחד מ ..1110

 ולפי המועדים המצוינים בה.  קבלת הזמנת עבודה מאת החברה

נתון . בשנהבממוצע ביקורות פנים שעות  ,0001-כבשנים הקודמות סופקו לחברה  ..1211

בלבד, החברה אינה מתחייבת להיקף התקשרות משוער זה נמסר לנוחות המציעים וכאומדן 

של אילו  ימליתלמכסת מינאו  או זהה בתקופת ההתקשרות לפי מכרז זהשנתי דומה 

היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם  מכרז זה.נשוא מהשירותים 

 .לנסיבות

הזמנת שירותים אין לראות בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של החברה ל ..1312

ול דעתה ע"פ הצורך ולפי שיקמעת לעת ם, השירותים יוזמנו בהיקפים משתניבהיקף כלשהו. 

כפופה לשיקולי תקציב, מדיניות וכד' שהינם בשיקול  התקשרותבין היתר השל החברה. 

התמורה עבור השירותים תשולם על ידי החברה בהתאם למספר . דעתה הבלעדי של החברה

  .ע"י הזוכה הפעולות שהוזמנו ובוצעו בפועל

  .ותר או כל הצעה אחרתאין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה בי ..1413

ההתקשרות המצורף למסמכי הסכם התקשרות עם הזוכה תעשה בהתאם לנוסח  ..1514

, וייחתם על ידי החברה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של המכרז 

 החברה.

( תוך פירוט כל ו'את הצעת המחיר יש להגיש על גבי טופס הצעת המחיר )נספח  ..1615

 הצעה שלא תוגש כנדרש לא תילקח בחשבון.הפרטים הנדרשים בו . 

  מועדים .ג

 הפעילות התאריכים 

 לראשונה המכרזפרסום  13/09/2020 1

 פרסום נוסח מעודכן 25/10/2020 2

 להגשת שאלות הבהרה סופיאחרוןמועד  13:00בשעה  2020/2/1124/09 42

 עד השעה 2020/11/1110/20 53

13:00  

 לכל המאוחר

 הצעות להגשת אחרון מועד

 

 . אחרת רשמית הודעה באין, סופיים הינם לעיל המצויינים המועדים
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להגיש את מסמכי הצעתו עד  לעמוד בכל המועדים הנזכרים לעיל ובכלל זה נדרש המציע על

 למועד האחרון להגשת הצעות. 

הצעות כל גשת לההמזמין רשאי לשנות כל מועד המופיע לעיל, וכן לדחות את המועד האחרון 

שינוי לרבות שינוי בלוחות הודעה ו/או על המציע להתעדכן בעצמו בכל  .עוד לא חלף מועד זה

 באתר החברה. מו מעת לעתשיפורסככל זמנים 

 הנקוב למועד עד להגישיש  כולל הצעת המחיר ומסמכי המכרז על כל נספחיהם האת ההצע

 .יידונו לאחר המועד הנ"ל לא  שיתקבלו הצעות .שלעיל בטבלה

    

 

 

            

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .ד

 

הבאים, באופן הקריטריונים  כלרשאים להשתתף ולהגיש הצעות מציעים אשר עונים על 

 :  ונכון למועד האחרון להגשת הצעות  מצטבר

 :תנאי סף כלליים

או  .הדרוש ע"פ כל דיןבישראל במרשם רשמי הרשום גוף משפטי מאוגד כדין  המציע הוא  .1

  .יחיד תושב ישראל

 הרישיונות הנדרשים לעניין אספקת השירותים נשוא מכרז זה.  מציע כלבידי ה .2

 1976-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו בידי המציע כל האישורים  .3

  כך.תוקף ל-לרבות אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור ויש לו אישורים ברי

יגיש העתק וכן  'גנספח יחתום המציע על הצהרה בנוסח להוכחת עמידתו בתנאי זה 

 האישורים ברי התוקף.

אלפים  חמשת)₪   5,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד בסך  .4

 . ערבות מכרז - 'זנספח ש"ח( הערבות תהיה תואמת לנוסח שמצורף למסמכי המכרז כ

במצב של חשש לניגוד שלא יהיה מתחייב תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע  .5

 ,במהלך תקופת ההתקשרות ע"פ מכרז זהעניינים המונע ממנו להעניק שירותי ביקורת 

 . ככל שיזכה

הימנעות בדבר כתב התחייבות על המציע לצרף לטופס ההצעה  להוכחת עמידתו בתנאי זה,

  . 1ד'נספח , וזאת בהתאם לנוסח עו"דרו"ח/ בידימאומת  ניגוד ענייניםמ

כל אחד ולכל הפחות, )שיעסקו במתן השירותים ע"פ המכרז כל אחד מעובדי המציע 

יחתמו על כתב התחייבות  ע"פ הגדרתם במסמכי המכרז(, מאנשי הצוות ומנהל הפרויקט

  .עו"ד/רו"חמאומת בידי , למסמכי המכרז 2ד'בנוסח נספח  להימנע מניגוד עניינים

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9המציע הצהיר כי מקיים את הוראות סעיף  .6

 או שהן לא חלות עליו.  1998-התשנ"ח

מ''ס :לפני  0   :כניסה  :מעוצב  

,תחתון גופן עבור עברית ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  

:אחרות לא מודגש ושפות 
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   בדבר העסקת אנשים  גנספח י"זה ימלא המציע תצהיר לפי  בתנאיעמידתו להוכחת  

 עם מוגבלות.  

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין אישורים בדבר עמידתו בדרישות מציע ל .7

, וכן מילוי 1976חוק שכר המינימום, התשמ"ז ו 1991והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.

פי בדבר היעדר הרשעה ל די"נספח תצהיר לפי להוכחת עמידתו בתנאי זה ימלא המציע 

 שכר מינימום. תשלום חוק עובדים זרים ו

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי סף מקצועיים:

 

 תנאי סף ביחס למציע:

 .בביצוע ביקורות פנימיותאחרונות, ההשנים  10מבין שנים  8לפחות  למציע ותק של .8

 ג'נספח לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה יחתום על תצהיר בנוסח 

 

השנים בכל אחת מת וביקור 3 של לפחותבהיקף  למציע ניסיון בביצוע ביקורות פנימיות .9

 ו/או חל"צ. במגזר הציבורי ו/או עמותות 2017-2019

רשויות , לרבות משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, 1סעיף לצורך  -"מגזר ציבורי"

 .מקומיות

לקוחותיו בשנים אלו את רשימת  נספח ג'יפרט בלצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה 

   הסעיף.דרישות ע"פ 

 

 :צוות המציע תנאי סף ביחס ל

, (פרויקט)מלבד מנהל ה עובדים 3לפחות  ,ו/או כפרילנסרים כשכיריםהמציע מעסיק  .10

, "(אנשי הצוות)להלן: " מפורטות להלןהדרישות הכל על  כל אחד מהם עונהאשר 

 :בתקופת ההתקשרות  והמציע מתחייב להעסיק אותם לצורך מתן השירותים לחברה

 

 תושב ישראל;, יחיד 10.110.2

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; 10.210.3

חוק אישור משטרה לפי במסגרת ההצעה, מציא כל אחד מאנשי הצוות י 10.310.4

 . 2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
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או  או עו"ד מוסמך בעל תעודת רו"ח מוסמךהוא  אנשי הצוותאחד מ כל 10.410.5

באחד או ל"ג י המל ידלהשכלה גבוהה המוכר עממוסד לפחות בעלי תואר ראשון 

ו/או כלכלה ו/או הנדסת תעשיה וניהול  משפטים ו/או יותר מהתחומים הבאים:

 .מנהל עסקיםמדעי המחשב ו/או 

מי שהוא בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראיית  -" מוסמך "רואה חשבון

 1955 בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו -להחשבון בישרא

ת ות פנימיוביקור 2 ה של לפחותבעריכניסיון  אנשי הצוותמ לכל אחד 10.510.6

עבור לקוחות מהמגזר  2017,2018,2019כל אחת מהשנים יחס ל, בבממוצע

 .ו/או חל"צ הציבורי ו/או עמותות

שנצבר  )לא בהכרח אצל המציע( הינו בעל ניסיון הצוותכל אחד מאנשי  10.610.7

השנים האחרונות, בביצוע עבודות ביקורת פנימית ו/או חקירתית בשתי  3במהלך 

 ₪.מיליון  50-חברות לפחות בעלות מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ

לפחות אחד מבין אנשי הצוות הינו בעל רישיון רו"ח בתוקף ובעל ותק של  10.710.8

 שנים לפחות בעריכת ביקורות פנימיות.   8

ה של עובד העסק לחלוטיןלא תותר  השירותים ע"פ המכרז,, לצורך מתן למען הסר ספק 

)כהגדרתם  עמיתים אלא לצורך מבדקיאחר מבין העובדים שהציג המציע בהצעתו, 

ובאישור נציג החברה מראש ובכתב. ובכל מקרה לא תותר בין במישרין ובין במפרט( 

 . שנה לאחר קבלת התואר מתלמדים )"סטאז'רים"( מתמחים/ בעקיפין העסקת

שיעמיד  מבין אנשי הצוות לפחות אחדהמציע מתחייב כי ככל שהצעתו למכרז תזכה,  .11

)דיבור וקריאה(. ה טובה מאוד לפחות לטובת המכרז יהיה דובר ערבית ברמהמציע 

 לעיל[ 10]בנוסף לדרישות המופיעות בסעיף 

 

  המציע מטעם הפרויקט מנהל ..1213

 המפורטים להלן במצטבר:בכל תנאי הסף )באופן אישי( על מנהל הפרויקט לעמוד 

 

 יחיד, תושב ישראל; .א

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; .ב

חוק למניעת העסקה של לפי לגביו, הציג אישור משטרה מנהל הפרויקט  .ג

 ;2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 שותף במציע או עובד שכיר של המציע; הוא פרויקטמנהל ה .ד

 בעל רישיון רואה חשבון ממועצת רואי החשבון בישראל  .ה

( שנים, לכל הפחות, החל ממועד קבלת הרישיון, 8ובעל ותק של שמונה ) .ו

ורישיון רואה החשבון שלו עדכני ובתוקף במועד בביצוע ביקורות פנימיות 

 . הגשת ההצעות

בממוצע, ביחס לכל אחת ת ות פנימיוביקור 3בעריכה של לפחות ניסיון בעל  .ז

כן בוצעו ע"י מנהל הפרויקט מתו 2כאשר לפחות  2017,2018,2019מהשנים 

מ''ס :לפני  56.1   :כניסה  :מעוצב  
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בעלות מחזור כספי  עבור לקוחות מהמגזר הציבורי ו/או עמותות ו/או חל"צ

 ₪.מיליון  100-שנתי שלא יפחת מ

 

 הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .ה.ו

  עמידה בתנאי הסף. - שלב א'  .א

ל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת כן של עמידת את תבחן החברה

לפי  שעמדה בכל תנאי הסף הצעה. רק במסמכי המכרזההצעות, בתנאי הסף המפורטים 

 שלב הבא.תעבור ל 1סעיף 

 

 

 

 

 (נקודות  100 )  %3560איכות בחינת  – שלב  ב' .ב.ו

 יםהמפורט יםהתאם לאמות המידה והמשקלההצעות שעמדו בתנאי הסף ייבחנו ב

 . המציע של הצעתוהנתונים שפורטו במסגרת  על ,היתר בין ובהסתמך להלן

 

מקצועית מטעם המזמין תדרג עבור ועדת המכרזים את התרשמותה מההצעות ועדה 

 שיוגשו, לצורך בחינת מרכיב האיכות בהצעה.

i. יתחלק בסעיף שיינתן הציון -( נקודות 168עד ) מעבר לתנאי הסף השכלה 

. מובהר כי מציע שאמות המידה המפורטות מהוות רכיב להלן כמפורט

מבין רכיב זה. ניקוד יינתן למי לפי לא יקבל ניקוד  –בעמידתו בתנאי סף 

שהינו בעל ההשכלה ו/או ההכשרה אנשי הצוות ו/או מנהל הפרויקט, 

 המפורטות בנוסף לעמידה בתנאי סף.

 חקירתית ביקורתאו /ו פנים ביקורתנושא בתעודה שלים לימודי ה .1

על לכל איש צוות שעונה  'נק 2נקודה 1 – מידע מערכות ביקורתו/או 

מעבר ניקוד כפל יובהר כי לא יינתן . כולל מנהל פרויקט התנאי

 לתעודה אחת.

מדעי המדינה  / M.B.Aתואר שני ומעלה במשפטים/כלכלה/ הינו בעל  .2

לכל איש צוות כולל מנהל  'נק 2נקודה 1 - ביקורת פניםעם התמחות ב

 בודד.  מעבר לתואר שניניקוד כפל יובהר כי לא יינתן . הפרויקט

 

iiiii.. לפי הפירוט שלהלן - (נקודות 24עד ) ון מקצועיניסי: 

 ביקורתבביצוע )במצטבר(  כולל מנהל הפרויקט כל אנשי הצוותניסיון  .1

מהלך ב , שנצברחל״ציםאו /ו בעמותותבמגזר ציבורי ו/או  פנימית

 (.27)מעל  בהיקף העולה על הנדרש בתנאי הסף 2017-2019השנים 
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כולל , נקודות לכל איש צוות )מבין אנשי הצוות כהגדרתם לעיל 3עד 

 נקודות(: 12)ובסה"כ עד  (מנהל הפרויקט

  נקודות
)לכל איש צוות 

 בנפרד(
 לפי דרישות הסעיףמספר הביקורות שבוצע 

 ויותר ביקורות 28 נקודות  3  

 

 ביקורתבביצוע  )במצטבר(כולל מנהל הפרויקט אנשי הצוות  כל ניסיון .2

מהלך ב , שנצברחל״ציםאו /ו בעמותותבמגזר ציבורי ו/או  חקירתית

)מבין אנשי הצוות  לכל איש צוות נקודות 3 עד - 2017-2019השנים 

 נקודות( : 12)ובסה"כ עד  מנהל הפרויקט(  כוללכהגדרתם לעיל, 

 נקודות
 צוות )לכל איש
 (בנפרד

 לפי דרישות הסעיףמספר הביקורות שבוצע 

 אחת או שתייםביקורת  נקודה  1

 ביקורות ויותר 3  נקודות 3

 

 

 

 

iiivii.. סה"כ(  נקודות 3502)עד  המלצות  
  

לקוחות  3 עד המלצות שלממוצע ציוני הניקוד בסעיף זה יינתן על בסיס 

 והעבודות ההמלצות טיב על עמידה לשם שירותיםלהם סיפק המציע  קודמים

 .הלקוח  עבור המציע שביצע

שצוינו  ביןלפי שיקול דעתה, , רשאית לשוחח עם ממליץ אחד או יותרחברה ה

 .בין אם לאוו בנספח ה'על ידי המציע 

לא תצליח ליצור קשר עם הלקוחות כאמור ע"פ דרכי  חברהככל שה

תנוקד  ההתקשרות שיצרף המציע, לאחר מספר סביר של ניסיונות, ההמלצה

  . 0-ב

יש ניסיון קודם עם מציע, יכולה היא להיחשב כממליץ לצורך חברה ככל של

  בחינת האיכות ע"פ סעיף זה, לשיקול דעתה הבלעדי.  

 

 ניקוד מקסימלי הקריטריון

 95 עמידה בלוחות זמנים

 85 זמינות

 95 מקצועיות 

 95 יחסי אנוש ורותיות יש

 3502 סה"כ
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ivviii.. המציע על :(נקודות 157עד ) לביקורת במתנ"סים למתודולוגיה הצעה 

תכנית  .שעות 50-כ של היקףב במתנ"ס ביקורת לתכנית ההצע להציג

הביקורת תכלול לכל הפחות את התחומים הבאים: משאבי אנוש ושכר, 

  גביה, רכש. 

 יידרשו במכרז והזוכיםאת החברה  מחייבתאינה  המוצעת הביקורת תכנית כי יובהר

  החברה למתנ"סים. ידי על שתקבע הביקורת לתכנית בהתאם לעבוד

 לנדרש המוצעת המתודולוגיה התאמת: הבאים הפרמטרים ייבחנו, במתודולוגיה

 ואיכות והחל״צים העמותות תחום עם היכרותחדשנות, שיטות ביקורת,  ,במכרז

 .ההצעה

vix..  עד  שערך המציע במהלך השנה האחרונהפנימית לדוח ביקורת דוגמא(

: על המציע להציג דוח ביקורת שערך במהלך השנה נקודות( 106

ניתן להשחיר פרטים  .שביצע העבודהלשם עמידה על טיב האחרונה, 

  דוח.מתוך ה חסויים

במסגרת דוח הביקורת ייבחנו עומק ניתוח הממצאים, אבחנה בין עיקר לטפל, ניסוח, 

  בהירות, עיצוב.

 

ע"פ  נקודות ברכיב האיכות 75 הפחותתנאי לעבור לשלב ג' הינו קבלת לכל 

 הקריטריונים של שלב ב'. 

 

x.(נקודות 10035 עד) 35% – ראיוןשלב ג':  .ג 

מציעים שקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה לראיון אישי את הזמן תהחברה 

הממונה הכוללת את  ועדה מקצועיתבפני , יותר לפי שיקול דעתהב

 המזמין.של רלוונטיים  נציגים ו/או נציגו וכן ונציגים

חובה, בגדר בראיון הינה שהציג המציע בהצעתו  מנהל הפרויקטהשתתפות 

החברה רשאית לזמן גורמים אחרים ו/או נוספים . יוחלט אחרתאלא אם 

וכן רשאית במידת הצורך לקיים ראיונות ו/או  לראיון לפי שיקול דעתה

  . ו/או צוותו מול המציעות פגישות ו/או הבהרות נוספ

על זכותה לפסול הצעה, אם מי מהמוזמנים לא התייצב לראיון  החברה שומרת

  תואם.במועד ש

הרשמיות של איון עשוי להתבצע באופן מקוון, בכפוף לנסיבות ולהנחיות יהר

 הגורמים המוסמכים, ועל המציע להיערך לאפשרות זו. 

מהמציע ו/או ממנהל הפרויקט, איון ינציגי המזמין במסגרת הרהתרשמות 

 היתר:בין  תתייחסו

 .הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המתבקש 

divaD גופן: :מעוצב  

divaD גופן: :מעוצב  

ללא קו תחתון :מעוצב  

מעוצב
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  התרשמות כללית לרבות מוטיבציה ורצון לשמש בתפקיד, התרשמות

 כללית מאישיותו של המציע ומכישוריו, 

 חסי אנוש ותקשורת בין אישיתי . 

 יכולת הצגה וביטוי. 

  התרשמות מיכולת נותן השירות לבצע את השירות המתבקש. -זמינות 

 

  (  %30  40בחינת מחיר ) – ד'ג'שלב  .ד

 מעטפות המחיר.ההצעותאת  תפתח בשלב זהתנקדהחברה 

שקיבלו את ציון האיכות המשוקלל הגבוה ביותר לפי שלבים ב' + ג'  )ובלבד  הצעות 5עד    .ח

נספח )אמת מידה של מחיר על פי  שניקוד ההצעה ע"פ שלב ב' עולה על הרף המינימלי(.  ייבחנו

   (.ו'

דקות( של המציע ו/או מי מטעמו במתן  60הצעת המחיר מתייחסת למחיר לשעת עבודה )

 השירותים ע"פ המכרז. 

הצעת המחיר תינתן בשקלים, ולא תעלה על התעריף המקסימלי הקבוע בנספח ו'. לא תתקבל 

 הצעה העולה על תעריף זה. 

 

 100תה הנמוכה ביותר, יקבל את הציון המקסימלי של יהמציע שהצעת המחיר שלו הי .ה

 יחסי ע"פ הנוסחה הבאה:נקודות והיתר יקבלו ציון 

 

  עמידה בתנאי ניגוד עניינים הלכה למעשה. - ה'ד'שלב  .ה.י

של  ופעילויותיו , התקשרויותיועיסוקיואת כל  י"בהמציע יפרט במסגרת הצעתו על גבי נספח 

  הקיימות והמתוכננות, המציע ושל אנשי הצוות ומנהל הפרויקט )כהגדרתם במסמכי המכרז(

 

מתנ"סים את התומכים  המתקצבים את החברה למתנ"סים או מתקצבים/בקשר עם גופים 

לרבות הרשות המקומית, משרדי הממשלה השונים ורשם  השייכים לחברה למתנ"סים

 ., בכל נושא שהואהעמותות

 

 במסגרת בדיקת ההצעות תבחן הרשימה הנ"ל מבחינת ניגוד עניינים למכרז זה.

וביחס ע"פ שיקול דעתו  יקבעזמין המו/או מידע אחר שברשות המזמין, ל בסיס נתונים אלה ע

קיים חשש לניגוד  האם ,הכולל ע"פ הניקוד המשוקלל להצעות המיטיבות ביותר עם המזמין

 אם מציע זה יוכל לזכות ואם כן באילו תנאים.ו עניינים

 המחיר הזולה ביותרהצעת                 100       = ציון מחיר משוקלל 

 הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת                  של ההצעה הנבחנת 

              הצעת המחיר הזולה ביותר = ציון מחיר משוקלל 

 הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת    של ההצעה הנבחנת 

             הצעת המחיר הזולה ביותר                                          ציון מחיר משוקלל 

 הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת           010               של ההצעה הנבחנת 

,מ''ס  ללא תבליטים או מספור :לפני  36.0   :כניסה  :מעוצב  

מכרזים,מתוקן - טקסט נספח,LP1,רשימה 2  פיסקת  :מעוצב  

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  ,סעיפים מספור + 

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס   72.1

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1
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 : האפשרויות שלהלן, באחת מן עפ"י שיקול דעתו הבלעדיקבוע לבין היתר רשאי המזמין 

במקרה בו מציע מבצע פעילות שמסתבר שקיים ניגוד עניינים בינה לבין הפעילות  1

 ומשכך הצעתו תיפסל.  כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זהבמכרז זה, 

כי לא מתקיים בפועל ניגוד עניינים שיש בו כדי למנוע את ביצוע השירותים על ידי  2

שהמציע מספק שירותים לגופים המצוינים  , וזאת גם במידההמציע ככל שיזכה

  .1ד'בהגדרת ניגוד עניינים בנספח 

במכרז ומעניק שירותים צפוי לזכות של הצעתו ע"פ הניקוד המשוקלל ש ציעמכי  3

ו/או עיסוקיו מול לגופים כאמור, יותנה מימוש זכייתו בהפסקת מתן שירותיו 

 .גופים אלה

תהווה עילה לביטול זכייתו  שנקבע, אי חדילת מתן השירותים במועדיובהר כי 

 .לחילוט הערבות שצירף להצעתואו /ו

 -חישוב ציון סופי  .ו.יא

 והצעתו הצעות להגשת האחרון במועד מצטבר באופן הסף תנאי בכל שעמד ציעמ

, )בהתחשב באיכות ובמחיר, ע"פ משקלם( את הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלה

במכרז וייחתם מולו הסכם  יזכהוקיבל את אישור החברה לעניין ניגוד עניינים, 

יבחר החברה תהמצורף למסמכי המכרז.  בנוסחו המכרז הוראות על פיהתקשרות 

ההצעות שהניקוד המשוקלל שלהן הוא הגבוה ביותר, ובכפוף ליתר הוראות  2כזוכים 

 המכרז. 

 ביותר או כל הצעה שהיא.  הזולהאין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה ואולם, יובהר כי    

 

 

 

 

 

 

 

 הגשת ההצעהאופן  .ז.יט

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל  .1

האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר המסמכים, 

 התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

לפי  לחתום עליה ועל כל מסמכי המכרזעותק אחד, על המציע למלא הצעתו ב .2

 שתי מעטפות סגורות,באמצעות  הולהגיש ,בעט דיוו הנחיות המפורטות להלן

 :נה כמפורט להלןכאשר המעטפה השנייה נמצאת בתוך המעטפה הראשו

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

מ''ס :לפני  0   :כניסה  ,רגיל  :מעוצב  

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

:מספור 1, 2, 3, … + התחל :רמה 2  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  45.2  מ''ס + כניסה  :ב  9.1   :יישור לימין + מיושר  :מ 1  + 

מ''ס
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למתן שירותי  6.20 עטפה אחת הנושאת ציון "מכרז פומבי דו שלבי מספרמ (1)

לרבות כלל החתומים על ידי המציע, ובה כל מסמכי המכרז  ביקורת"

יה כשהיא סגורה ועל אישורים הנדרשים, ובצירוף המעטפה השניהנספחים וה

למתן שירותי  .206 "מכרז פומבי דו שלבי מספר -גביה רשום : "הצעת מחיר 

 ביקורת" ואת שם המציע. 

  נספח ו' למסמכי המכרז. –מכילה אך ורק את הצעת המחיר עטפה שניה המ (2)

אין לציין כל פרט הקשור להצעה הכספית ( 1)מעטפה יובהר כי במסמכי המכרז 

כל הערה או תנאי של  ה.אשר כאמור תוגש באופן נפרד באמצעות המעטפה השניי

בחשבון ועלולים להביא לפסילת הצעת המציע, לפי שיקול דעתו המציע לא יבואו 

 .הבלעדי של המזמין

יחתמו על ההצעה מורשי החתימה של התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת ..32

 התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת התאגיד.

על מסמכי המכרז מציע ימלא את כל פרטי ההצעה לפי הנחיות המכרז, ויחתום ..43

 :באופן הבא מורשי החתימה אצל המציע באמצעות

i.  בתוספת חותמת ממסמכי המכרז עמוד כל בתחתיתבראשי תיבות. 

ii. בו מקום בכלבצירוף חותמת מלאה ומקורית של מורשי החתימה  חתימה 

", הסכם המחיר הצעת"טופס כגון  המיועדים במקומות חתימה נדרשת

ובכל מקום בו נדרש ולאמת החתימה עליהם  התצהיריםההתקשרות, 

 באמצעות עו"ד. 

הוגשה ההצעה על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום ..54

בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא מספרי זהותם וכתובתם, ובצירוף חותמת 

השותפות. כן יצורף אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכות החתימה בשם השותפות 

 דת רשום השותפות.ותעו

אם ההצעה תוגש על ידי תאגיד, יחתמו על ההצעה מורשי החתימה של התאגיד ..65

תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת 

התאגיד. כמו כן יצורף אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכות החתימה בשם התאגיד 

 והוכחה על רישום התאגיד.

 המפורטות הדרישות כל על העונה מקוריתמכרז  ערבות אליה תצורף שלא הצעה..76

 .תדון לאתנאי הסף ב

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או ..87

 הסתייגויות מהאמור במסמכי המכרז.

כל מסמכי המכרז החתומים כנדרש על ידי המציע, בצרוף כל  לרבות הצעת המציע ..98

פומבי במעטפה סגורה עליה יצוין "מכרז תוגש רושים, המסמכים והאישורים הד

סימן )ללא " בלבד, יקורת פנימית עבור החברה למתנ"סיםלמתן שירותי ב 6.20

 .של המציע( מזהה

:מספור 1, 2, 3, … + התחל :רמה 2  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  45.2  מ''ס + כניסה  :ב  9.1   :יישור לימין + מיושר  :מ 1  + 

מ''ס

,מ''ס מספור + :תלויה  81.1   ,מ''ס  :לפני  74.2   :כניסה  :מעוצב  

:יישור :מ 1  +  :מספור iii ,ii ,i, … + התחל  :רמה 3  + סגנון 

מ''ס :ב  18.3   מ''ס + כניסה  :ב  94.3   לשמאל + מיושר 

:מספור 1, 2, 3, … + התחל :רמה 2  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  45.2  מ''ס + כניסה  :ב  9.1   :יישור לימין + מיושר  :מ 1  + 

מ''ס
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לתיבת במסירה אישית בלבד )לא בדואר ולא בדוא"ל(  ההצעה תוגש ..109

במשרדי היחידה לרכש והתקשרויות בחברה  328המכרזים בחדר מספר 

כפי עד למועד האחרון להגשת הצעות  3קומה לוד  ,4למתנ"סים, ברח' המלאכה 

לא יתקבלו הצעות  .למסמכי המכרז( 4 שפורט בטבלת המועדים )סעיף ג' עמוד

לקבל אישור מסירה, אשר יהווה ראייה באחריות המציע  שיוגשו לאחר מועד זה.

 .ה במועדלכך שההצעה הוגש

 שעות טרם המועד האחרון להגשת הצעות.  48תיבת המכרזים תהיה פתוחה 

יה ככל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, מסמ ..1110

  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 180למשך  פותיהרוצו

 התמורה .ח.כ

על המציע להגיש הצעת מחיר למתן השירותים על גבי טופס ההצעה המצורף  .1

במחיר לשעה לאחר  בטופס ההצעההמציע נדרש לנקוב  ו'.כנספח  המכרז למסמכי

  המקסימלי.מהתעריף הנחה 

הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג  .2

בכל , מתנ"סיםעלויות נסיעה ל הכרוכות במתן השירותים ועל פי תנאי החוזה.

 יחולו על המציע בלבד.רחבי הארץ 

יהא זכאי הזוכה  , להלפי טופס הצעת המחירמובהר בזאת, כי התמורה הנקובה  .3

במסגרת שירותיו על פי מכרז זה ולאחריו הינה קבועה, מוחלטת וסופית וכי לא 

יחולו בה כל שינויים, וכן כי היא כוללת את כל ההוצאות מכל מן וסוג שהוא, בין 

וא מכרז זה, וכן כי הזוכה לא במישרין ובין בעקיפין בגין ביצוע השירותים, נש

, לתמורה נוספת ו/או החזר הוצאות ו/או תשלומים נוספים יהיה זכאי יתבע ולא 

ביטוח, ערבויות, מסים ככל לרבות אך לא רק: עלויות שכר עבודה, מדדים, 

העלאת מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין שיחולו, 

 או מחמת כל גורם נוסף, למעט כנקוב מפורשות בהסכם זה.ישירים ובין עקיפים, 

, על בסיס מחיר השירותים שבוצעו בפועלבהתאם להיקף התמורה תשולם לזוכה  .4

 . שעהל

 המחירים הנקובים בטופס ההצעה כוללים מע"מ. .5

יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנת העבודה ו/או בהצעת המחיר  .6

 כל הצמדה אחרת. באו לא יהיו צמודים למדד ו/

 הבהרות הליך .ט.כא

המציע יקרא בעיון את מסמכי המכרז לרבות ההסכם ועליו האחריות לבחינת כל  .א

 תנאי ההתקשרות עם החברה.

ככל שלמציע יש הערות ו/או אי בהירויות ו/או שאלות כלשהן בקשר עם תנאי  .ב

 ג'למועד המצוין בסעיף להגיש שאלות הבהרה בכתב עד המכרז, רשאי המציע 

 . 4עמוד 

:רמה 2  + סגנון ,מ''ס מספור +  :לפני  67.1   :כניסה  :מעוצב  

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

מ''ס :ב  45.2   מ''ס + כניסה    9.1

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

:מספור 1, 2, 3, … + התחל :רמה 2  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  45.2  מ''ס + כניסה  :ב  9.1   :יישור לימין + מיושר  :מ 1  + 

מ''ס

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1
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 :בפורמט הבא Wordשאלות המציע למכרז יוגשו ע"ג קובץ  .ג

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מספר סידורי

     

 

מציע שלא יפנה כאמור בסעיף זה יהיה מנוע לטעון כנגד תנאי ההתקשרות בשלב  .ד

 מאוחר יותר. 

מנהלת רכש והתקשרויות באמצעות  לגב' שירז משה,את השאלות יש להפנות  .ה

געת השאלות ולקבל אישור על ה. rechesh@matnasim.org.ilדוא"ל שכתובתו: 

 . ןליעד

 מציעים הפוטנציאלייםימסרו לו/או יפורסמו באתר החברה התשובות לשאלות  .ו

ף ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצר לפי הדוא"ל ממנו הגיעה השאלה,

בתחתית כל  םחתווא כשה ת המציע,להצע ותשובות הבהרהאת מסמך שאלות 

 . בחתימה וחותמת המציעע"י עמוד 

הסתייגויות ו/או מחיקות כלשהן ו/או  הערותהכוללת לא תתקבל הצעה יובהר כי  .ז

, שלא אושרו מראש אישור עריכת הביטוחיםעל גבי לרבות  המכרז על גבי מסמכי

 ובכתב ע"י החברה.

 למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמתכל שינוי או תוספת  .ח

פי להחברה ע"י  בוצעשאלות הבהרה של מציעים, יל מסגרת תשובותובין בהחברה 

 .שיקול דעתה, ויחייב את המציעים

איננו דוחה את  ,מתן או אי מתן תשובותכן ו הבהרה מובהר, כי העברת שאלות .ט

 .בכתב חברהצוין אחרת על ידי הלהגשת הצעות, אלא אם כן  המועד האחרון

 

 בחירת ההצעה הזוכה .י.כב

  החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .1

לה  מתאימותמתאימהאשר לפי החלטתה  הצעות  2כזוכים בבהצעההחברה תבחר  .2

על פי אמות המידה ויתר לה את מירב היתרונות,  ומעניקותומעניקהביותר 

יתר ההצעות הכשרות ידורגו  לפי שיקול דעתה הבלעדי.ההוראות שצוינו במכרז, 

 בהתאמה על פי הניקוד המשוקלל. 

ה באופן חלקי או מלא, לפי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל הצע .3

 שיקול דעתה וכן רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים. 

 מימוש התקשרות .יא.כג

ימי עבודה  7"(, יהא עליו להגיש לחברה תוך הזוכהזכה המציע במכרז )להלן: " .1

 למימוש כתנאי, המסמכיםמיום שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה, את 

 :וחתימת החברה על ההסכם עמו ההתקשרות

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

:מספור 1, 2, 3, … + התחל :רמה 2  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  45.2  מ''ס + כניסה  :ב  9.1   :יישור לימין + מיושר  :מ 1  + 

מ''ס

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

,מ''ס מספור + :תלויה  1   ,מ''ס  :לפני  4.1   :כניסה  :מעוצב  

:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 2  + סגנון 

מ''ס :ב  45.2   מ''ס + כניסה  :ב  9.1   + מיושר 
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i. חתום יא'וע"פ נוסח נספח  בהסכם אישור בדבר קיום ביטוחים כנדרש ,

 . ע"י החברה המבטחת

ii.  ש"ח  10,000להבטחת ביצוע ההסכם בסך של מקורית בנקאית ערבות

מצורף למסמכי המכרז הלנוסח  זההתהא אשר ש"ח(  ת אלפים)עשר

יום ממועד תום מתן  60. הערבות תעמוד בתוקף למשך ('טנספח )

עם המצאת ) ."(הביצוע ערבות" ::")להלן העבודותביצוע השירותים או 

   לזוכה ערבות המכרז(., תוחזר ערבות ביצוע כנדרש

הצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם על נספחיהם לרבות מסמכי המכרז  .2

 שייחתם בין החברה לזוכה.

בכל יחזור בו מהצעתו ו/או יפר את ההתקשרות ו/או  הזוכההמציע בו  במקרה .3

וכן מנימוקים של היעדר זמינות  הפועל אל תצא לא עמו ותההתקשרמקרה שבו 

 לא אך, החברה של המכרזים ועדת רשאית, ים או אחד מהםמספקת של הזוכ

 אחריבטיבה  השלישיתעל ההצעה  להכריזפי שיקול דעתה הבלעדי,  על, חייבת

 פג אם גם וזאת"( בתור הבא הזוכה)להלן: " זוכה הצעה כעל, יםהזוכ 2 צעתה

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  180המקורי )התקשרות לאחר חלוף  תוקפה

הבא בתור, מתחייב  הזוכה זה במקרהיהיה בכפוף להסכמת הזוכה הבא בתור(. 

 בכפוף להודעה מתאימה מצד המזמין. שיתבקש להתחיל בביצוע השירותים 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל זכיה של מציע וכן להורות על חילוט את  .4

ערבות המכרז או ערבות הביצוע, במלואה או בחלקה, במידה שהזוכה לא מילא 

אחר הוראות בדבר חדילת מתן שירותים לגופים שיש בפעילותם ניגוד עניינים עם 

 רז. הפעילות נשוא המכ

 סמכויות ועדת מכרזים .יב.כד

רשאית לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים  של החברהועדת המכרזים  .1

לפי שיקול דעתה ובכפוף  ו/או להשלמת פרטים חסרים בהצעה, נוספים מהמציע

  לדין.

דרשים החברה תהיה רשאית לפסול הצעה, אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנ .2

האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, . על אף על פי מסמכי המכרז

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הגשת הצעתו מסמך 

כלשהו, לרבות אישור הנדרש על פי תנאי מכרז זה )ולמעט הערבות הבנקאית( 

להשלים את המצאת הנ"ל לחברה, תוך פרק זמן שיקבע על ידה. לא צירף המציע 

על אף שנתבקש לעשות כן על ידי החברה לשם השלמת הצעתו, תהיה מסמך כלשהו 

 החברה רשאית לפסול את הצעתו.

בשל החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה,  .3

בשל חוסר התייחסות בשל חוסר תום לב של המציע או  ,חשש לתכסיסנות

החברה מונע הערכת לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת 

 ההצעה כנדרש.

:מספור iii ,ii ,i, … + התחל :רמה 3  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  18.3 מ''ס + כניסה  :ב  94.3   :יישור לשמאל + מיושר  :מ 1  + 

מ''ס  

,מ''ס מספור + :תלויה  1   ,מ''ס  :לפני  4.1   :כניסה  :מעוצב  

:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 2  + סגנון 

מ''ס :ב  45.2   מ''ס + כניסה  :ב  9.1   + מיושר 

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

:רמה 2  + סגנון ,מ''ס מספור +  :תלויה  41.1   :כניסה  :מעוצב  

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

מ''ס :ב  45.2   מ''ס + כניסה    9.1
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הועדה רשאית להיפגש עם מציעים, כולם או חלקם, טרם בחירת ההצעה הזוכה,  .4

לצורך וכן לשוחח עם ממליצים, בין שפורטו בהצעה ובין שלאו, על פי שיקול דעתה, 

 לספק את השירותים ברמה ובאופן הנדרש. המציע התרשמות אישית מיכולת

נות את דרישותיה לגבי ביצוע העבודות/ השירות נשוא החברה רשאית בכל עת, לש .5

  המכרז ולמציע אין ולא יהיו טענות כלפי החברה בגין כך.

להרחיב או לצמצם את היקף בכל שלב, גם לאחר בחירת זוכה, הועדה רשאית  .6

לבטלו מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות תקציביות או להקפיאו ו/או המכרז ו/או 

 .ההזכיילרבות בגין הסתמכות על הודעת  כלשהופיצוי וללא  שיקולים ארגוניים

מציע שמשתתף במכרז מביע את הסכמתו המפורשת לכך ולא תהיה לו כל טענה 

 ו/או תביעה בעניין כלפי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .7

 במקרים הבאים: המכרז 

i. החברה ו/או מי מטעמה, באופן המצדיק  בצרכי ינויש או, נסיבות שינוי חל

 לטעמה את הביטול.

ii.  בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו את הצעות המחיר, או יש

 .1988-תשמ"ח פעלו באופן המהווה עבירה על חוק התחרות הכלכלית, 

iii.  לאחר פרסום המכרז ו/או שאלות הבהרה ו/או פתיחת הצעות ו/או התברר

 בנתונים או בדרישותבאומדן, בחירת זוכה, כי נפלה טעות במפרט, 

  ששימשו בסיס למכרז. 

החברה תהא פטורה מתשלום כל פיצוי למציע  המפורטות בסעיף זה,בנסיבות  .8

צאות ו/או כלשהו בקשר לביטול המכרז ו/או ההתקשרות, ובכלל זה בגין הו

 השקעות ו/או אובדן רווחים.

וכן לחלט את ערבות  ההזכייהחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הודעת  .9

, ככל שהמציע לא המציא את המסמכים הדרושים להתחלת ההתקשרות המכרז

במועדים שנקבעו מצד החברה ו/או המציע לא התארגן כנדרש או לא ערוך 

 מכרז תוך זמן סביר או לפי הוראות המכרז. לאספקת העבודה/השירותים נשוא ה

או חלקה, כולה החברה רשאית להורות על חילוט ערבות המכרז שהגיש מציע,  .10

 אם התקיים אחד מאלה:אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, 

i. ;המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים 

ii. מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; המציע מסר לוועדת המכרזים 

iii. המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון 

המצאת המסמכים אי מובהר לעניין זה, כי גם  .להגשת ההצעות במכרז

מצאת מידע ו/או מסמכים ו/או אי הערבות  מסירתו/או אי הנדרשים 

 כחזרה מההצעה;ייחשבו ביצוע נדרשים אם דרשה זאת ועדת המכרזים 
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iv.  אחרי שהמציע נבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז

 שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות;

לאחר חתימת ההסכם  , בתיאום מראשתוחזר למציעים שלא זכוהמכרז ערבות  .11

, לרבות ערבות הביצוע על ידי עם הזוכה והמצאת המסמכים הנלווים להסכם

 .  הזוכה

 

 

 

 

 

 בהצעה הזוכהזכות עיון  .יג.ל

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים שלדעתו אין 

רט את החלקים כאמור ואת יין זאת המציע בהצעתו ויפיצ לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם,

יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של  ,עשה כןהנימוקים לאיסור העיון בהם. מציע שלא 

 אחרים אם זכה במכרז.המציעים ה

 

ככל שהמציע בחר לציין חלקים סודיים בהצעתו, יש בכך הסכמה מפורשת כי אותם חלקים 

המציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של ביתר ההצעות יחשבו סודיים ו

 אחרים. יודגש ,שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה

 .כרזיםמלוועדת 

 

 . ש"ח 500של מותנה בתשלום  עשוי להיות עיון בהצעה הזוכה

 

 רכוש החברה –מסמכי המכרז  .יד.לב

מסמכי המכרז הינם רכושה של החברה וקנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת 

 הגשת הצעות לחברה  בלבד. 

 תו.מקבל מסמכי הפנייה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצע

 

 :שיש לצרף הגשת ההצעה והמסמכים .טו.לד

 
בצירוף המסמכים המצורפת כנספח ו'  גבי טופס הצעת המחיראת ההצעות יש להגיש על 

  הבאים: 

 (.עמותה, שותפות, חברה) תאגיד רישום תעודת .1

מוסף, ככל  ערך מס חוק לעניין ר"מלכ/מורשה עוסק המציע היות על המעיד אישור .2

 שישנו.

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

כ...יא … + ,י...א  :מספור  :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   :יישור לימין + מיושר  :מ 5  +  התחל 

מ''ס   72.1

מ''ס :לפני  0   :כניסה  :מעוצב  

:רמה 2  + סגנון ,מ''ס מספור +  :תלויה  52.1   :כניסה  :מעוצב  

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

מ''ס :ב  45.2   מ''ס + כניסה    9.1
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק במועד הגשת ההצעה לפי תוקף ברי אישורים .3

 זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת)

 בדבר ניהול ספרים ודיווח לרשויות המס.  1976 -ו"התשל( כדין

בתנאי הסף ומוכיחים עמידה הנספחים והמסמכים הנדרשים כל האישורים,  .4

 בתנאי הסף.

 ואישור מורשי חתימה  המציע פרופיל .5

 ה'.סקירת ניסיון המציע בהתייחס לתנאי הסף יפורטו ע"ג נספח  .6

)אנשי צוות + מנהל  השירות את תתהמיועדים לרשימת העובדים המקצועיים  .7

 העתקתעודות והסמכות כנדרש. ויצרף קורות חיים הכוללים, השכלה,  פרויקט(

 הניסיון המקצועי בביקורת פנימיתשיון רואה החשבון, פירוט יר התואר האקדמי/

 . תחומי התמחותם לרבות

 תיבות בראשי לחתום יש)מכרז למסמכי ה י'בהתאם לנידרש בנספח  חתום הסכם .8

  .(ההסכם כולל אימות עו"ד בסוף מלאה ובחתימה עמוד בכל

טופס אישור קיום ביטוחים בנוסח נספח י"א ייחתם ע"י המציע בתחתית העמוד  .9

הזוכה יידרש להעביר מסמך זה חתום ע"י החברה המבטחת לאחר הודעת  בלבד.

 זכיה. 

מלאים וחתומים כנדרש ע"י המציע,  בנוסח המצורף למסמכי המכרזתצהירים  .10

 ומאומתים ע"י עו"ד במקומות המיועדים. 

  ו'(נספח )על גבי טופס ההצעה  ,המחיר הצעת .11

 הצעה למתודולגיה לביקורת במתנ"סים .12

 ביקורת פנימית שערך המציע במהלך השנה האחרונהדוגמא לדוח  .13

כל מסמכי הפניה : ונספחיה, חתומים כנדרש חוברת המכרז, על כל מסמכיה .14

חתומים בתחתית כל עמוד ע"י מורשי החתימה במציע בצירוף חותמת, כולל 

 במקומות המיועדים.

 תשובות לשאלות הבהרה ככל שפורסמו, חתומים ע"י המציע.  .15

 הודעות הבהרה ככל שפורסמו, חתומים ע"י המציע.  .16
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 מסמך ב'

 מפרט ואמנת שירות

 

 מהות השירות ..12

"( החברההחברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: " .א

ביקורת פנים, שיבוצעו בחברה ו/או מבקשת לקבל  הצעות למתן שירותי 

"( הכול בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה, על כל השירותים" )להלן:במתנ"סים  

 "(.מסמכי המכרזמסמכיו )להלן: "

  :שירותי הביקורתתכנית העבודה של  .ב

מדובר בתכנון בלבד ואין בה כדי לחייב את החברה לביצועה, הן מבחינת כמות והן 

תכנית "הביקורות )להלן: ביצוע מבחינת תדירות ו/או היקף ו/או תמהיל ו/או אופן 

 "( העבודה

 :את הרכיבים הבאיםהתוכנית כוללת, בין השאר, 

 

 :למתנ"סים בחברהביקורת פנימית  .1
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, ובכלל זה מתן הממונהבחברה בהתאם להנחיית פנימית ביקורת  (1)

 המלצות לתיקון הליקויים שאותרו.

ועל פי הנחיות  חוק הביקורת הפנימיתלם הביקורת תבוצע בהתא (2)

  .ותקנים מקובלים

תכניות/ פרויקטים )הערכה  2-ביקורת שוטפת בכבכל שנה תבוצע  (3)

מתנ"סים הקשורים לחברה בהיקף שעות או ב בלבד( הפועלות בחברה

ביקורת. הביקורות ידרשו ביקור במספר אתרי שעות ל 200-ממוצע של כ

 . פעילות ברחבי הארץ

 

 :ביקורת במתנ"סים .2

 .ההממונבמתנ"סים על פי הנחיית הזוכה יהיה אחראי לערוך ביקורת  (1)

חוק  על פינעשים  לוודא שהפעולות שביצעו המתנ"סיםמטרת הביקורת  (2)

  .וע"פ כל דין הביקורת הפנימיתובהתאם לאמור בחוק 

ע"פ פורמט  אותרוהמלצות לתיקון הליקויים שדוחות הביקורת יכללו  (3)

 שיחליט הממונה.

מהמתנ"סים הקשורים לחברה בהיקף  10-ביקורת בכבכל שנה תבוצע  (4)

 שעות למתנ"ס.  50 -שעות ממוצע של כ

 

 

 

 

 ביקורת רוחב במתנ"סים .3

 . מתנ"סים 5-כבנושא שייבחר במדגם של  "ביקורת רוחב"ערוך י הזוכה  (1)

המלצות הזוכה יכין דוח ביקורת לכל מתנ"ס ודוח ביקורת מרכז לרבות  (2)

  .לתיקון הליקויים שהועלו

, לביקורת רוחב שעות 100ביקורות רוחב בהיקף של  2בכל שנה יבוצעו  (3)

 כולל שעות הכנה ולמידה. 

 עמיתים מבדקי  .4

 , יםמבדק שונים ברחבי הארץ, במתנ"סיםמעת לעת עורכת החברה  (4)

בו בתחומי מש"א ושכר ו/או גביה ו/או רכש ו/או נגישות ובטיחות 

העוסקים בשירותי ביקורת ו/או מי מטעמה לוקחים חלק נציגי החברה 

 )להלן: "מבדק עמיתים"(.

 הזוכהפעמים בשנה.  5-10מבדקי העמיתים נערכים בתדירות של כ (5)

שיבצעו ביקורת  אנשי צוותיידרש להעמיד לצורך מבדק עמיתים 
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מספר  .או בכל תחום שיידרש במתנ"ס/ים שנבחרו בתחום מש"א ושכר

שי צוות בו אנ 3-5ינוע בין ו, ע"פ הצורךאנשי הצוות יקבע ע"י המזמין 

למען הסר ספק, כל אנשי הצוות זמנית )ביחס ליום אחד של מבדקים(. 

שיעמיד הזוכה לטובת עריכת מבדקי עמיתים חייבים לעמוד בכל תנאי 

 (ז-א 1.10הסף שנקבעו במכרז לעניין אנשי הצוות )סעיף 

 

 הפעילותואופן  ףהיק ..24

 והזמנת השירותים, כולם או  ם,בהיקפים משתניהשירותים יסופקו ע"י הזוכה  .א

 חלקם, תהיה מעת לעת, ובהתאם לצורך.

ו/או בנתונים אודות היקף  במסמכי המכרזיובהר, כי היקף הדרישות המופיעות  .ב

ההתקשרות, מהווים אומדן בלבד וכי החברה אינה מתחייבת להיקף כלשהו. 

החברה אינה מתחייבת למכסת מינימום ו/או מקסימום של אילו מהשירותים 

במסגרת מכרז זה. התמורה עבור השירותים תשולם על ידי החברה  בהתאם 

 למספר הפעולות שהוזמנו ובוצעו בפועל.

ה שומרת לעצמה החברה את האפשרות להקטין ו/או להגדיל את הכמות החבר .ג

הנ"ל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועפ"י אילוצים תקציביים 

 הקשורים בביצוע העבודות בכלל ו/או עפ"י אילוצים של גורמים מקצועיים בפרט.

ר החברה אינה מתחייבת להיקפי השעות המוקצות לביקורת ולמספ יובהר, כי .ד

  הביקורות המוקצות לביצוע מידי שנה. 

לוקת העבודה בין הזוכים תעשה ככל הניתן בשוויוניות, אך בהתאם לצרכי ח .ה

החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, בין היתר יילקחו בחשבון מידת הזמינות, 

, ו/או הצוות הזוכהקצב התפוקה, טיב ואיכות ביצוע השירותים ורמת מקצועיות 

ולזוכה לא תהיה כל  לפי דרישות המזמין אמתו של הזוכה לביצועההת על פיוכן 

כי חלוקת היקף העבודה החברה אינה מתחייבת  טענה או תביעה בקשר לכך.

 . תבוצע בהתאם לסדר דירוגן של ההצעות הזוכות

יתכן שהחברה תזקק מעת לעת ועל פי שיקול דעתה לשירותי הזוכה בביצוע  .ו

או לכל צורך  ביקורת פנימית בחברה למתנ"סים ביקורת יזומה במתנ"סים או

. במקרה כזה יסופקו שירותי הזוכה לחברה בתעריף השעתי שהציע במכרז. אחר

התמורה תשולם על בסיס דיווחי הזוכה שיאושרו ובמידת אישורם, על ידי מבקר 

 .החברה

הביקורת יכול שתבוצע בכל המרכזים הקהילתיים הפועלים עם החברה בכל רחבי  .ז

 והזוכה יידרש להגיע לאתרי הפעילות הרלוונטיים.  הארץ

ומנהל הפרויקט הצוות  אנשי ,ידי הזוכה-על אך ורק שירותי הביקורת יינתנו .ח

. הזוכה לא יהא רשאי להסב או כהגדרתם, שעומדים בכל תנאי הסף של המכרז

החברה רשאית  .לצד שלישי –כולן או חלקן  -להעביר את זכויותיו עפ"י מכרז זה
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הקצאת עובדים נוספים יע לזוכה על החלפת עובד מכל סיבה שהיא ו/או להוד

לטובת מתן שירותי הביקורת )העומדים בתנאי הסף שנקבעו ביחס לאנשי הצוות( 

  .  מראש, והזוכה יהיה מחויב לעשות כן בכפוף להודעה ע"פ מכרז זה

תמורת ביצוע כולל של כלל השירותים המפורטים במסמכים המכרז יגיש המציע  .ט

 את הצעתו הכספית בש"ח. 

ידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו -מובהר בזאת כי כל החומר והמידע שייאסף על .י

 .החברהללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של  חברהיועמד לרשות ה

הפרת ו/או  לביצוע עבירה פליליתהביקורת, העולה במהלך ביצוע שירותי בכל חשד  .יא

על כך מי מטעמו לדווח מתחייב הזוכה ו/או , כללי מנהל תקין ו/או טוהר מידות

 .באופן מיידי לממונה

על הזוכה חלה חובת סודיות ואין להעביר כל מידע ו/או נתונים לגורם חיצוני ללא  .יב

 .הממונהאישור בכתב ומראש של 

במסמכי המכרז, לרבות  מפורטיםזמנים לביצוע, הולוחות  הם, שלביהשירותים .יג

 .ו/ או מי מטעמו הממונהמעת לעת על ידי  ווכפי שייקבעזה במפרט 

הזוכה במכרז, מתחייב לתת את השירותים נשוא מכרז זה במומחיות, במקצועיות  .יד

תקנות , 1992חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב כל דין לרבות ובמיומנות, בהתאם ל

ובהתאם לתקנים,  החברות, לרבות כל שינוי שיחול בהם, ככל שיחולוחוזרי רשות 

לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת 

ו/או רשות  ,איגוד המבקרים הפנימיים /לעת על ידי לשכת המבקרים הפנימיים

 החברות הממשלתיות ו/או לשכת רואי החשבון ו/או מועצת רואי החשבון.

 

 

 

 

 

 הביקורת:שירותי אופן ביצוע  ..36

לפני הטלת כל עבודת ביקורת על הזוכה, יעביר המבקר לזוכה הזמנת עבודה  .א

. הזמנת העבודה תכלול הגדרה של היחידה מאושרת ע"י הממונה חתומה

 והיקף השעות המכסימלי לביצוע.  המבוקרת, של נושא הביקורת

מאושרת ע"י  הזמנת עבודההזוכה לא יחל בביצוע העבודה בטרם נתקבלו אצלו  .ב

 . הממונה

הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המכסימלי שנקבע בהזמנת העבודה אלא אם נתן  .ג

התמורה לה זכאי הזוכה תחושב ע"פ היקף . אישור מוקדם בכתב ממונהלכך ה

 השעות שקבע הממונה. 

מ''ס :לפני  0   :כניסה  ,רגיל  :מעוצב  
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הזוכה יציג את צוות הביקורת לאישורו של מבקר החברה בטרם יתחיל בכל  .ד

 עבודה. 

כאנשי  מתמחים/מתלמדים )"סטאז'רים"(העסקת למען הסר ספק לא תותר  .ה

 צוות.

יכול לדרוש את החלפת צוות הביקורת, כולו  מונהבכל שלב משלבי הביקורת, המ .ו

 סיום עבודת הביקורת ללא תשלום נוסף. או את או חלקו, באחר 

טרה הזוכה רשאי להעסיק לצרכיו הוא; יועצים ומומחים כפי שימצא לנכון, במ .ז

להיעזר ולהסתייע במומחיותם בהבנת נושאים מקצועיים ייחודיים, בתנאים 

, עבודתם תוגבל לנושא זה בלבד, יחתמו על הצהרת מונההבאים: אושרו על ידי המ

על היעדר עבריינות מין ע"פ אישור משטרה סודיות בדומה לזוכה וצוות עובדיו ו

  החוק. 

הנעשית עבור ולצורכי הזוכה תעשה יודגש כי העסקת נותן השירותים/המומחה  .ח

 על ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.

בעל הניסיון דובר השפה הערבית  עובדבמסגרת צוות הביקורת  עמיד לההמציע על  .ט

 . , בהתאם לתנאי הסףהנדרש

לרבות הדפסת טיוטות דו"חות  ייעוץ, הליווי והביצוע של הביקורותכל שירותי ה .י

ידי הזוכה ועל חשבונו -יים, ותיקונם יבוצעו עלהביקורת ודו"חות הביקורת הסופ

 .החברה למתנ"סיםבקר מידי -פי המתכונת שתקבע על-עלו

הזמנת שליחת מיום לכל היותר חודשים  6 לממונה בתוךסופי יישלח דוח ביקורת  .יא

 , אלא אם ייקבע אחרת ע"י הממונה. לזוכה העבודה

ינחה בודה, כפי שלרבות שלבי הע מובהר כי הדרישה לעמידה בלוח הזמנים .יב

בלוחות הזמנים יהווה שיקול היא דרישה מהותית וכי איחור  מעת לעת,הממונה 

 ההתקשרות. הפסקתל

. מונהלמ ידווח, הזוכה תמבאש שאינו המוזמנים השירותים באספקת עיכוב .יג

 במידת הזמנים מלוחות החריגה את מראש ויאשר הזוכה של פנייתו יבחן ממונהה

  .הבלעדי דעתו לשיקול ובהתאם הצורך

 נוספות לתרופות המזמין של מזכותו גורע אינו זה בסעיף האמור, ספק הסר למען .יד

 .דין כלע"פ   וא ההתקשרות הסכםביטול  לרבות, זה במכרז הקבוע פי-על

 במהלך העבודה יעדכן הזוכה את המבקר בממצאי עבודתו.  .טו

 במקרה של ממצא חריג יעדכן הזוכה את המבקר מיד עם זיהויו.  .טז

אשר יהיה כהגדרתו בתנאי הסף( ) מנהל פרויקטלשם ביצוע הביקורת יעמיד הזוכה  .יז

יהיה אחראי, בין היתר,  מנהל הפרויקטמטעם הזוכה. מול המזמין איש הקשר 

 על:  

 קשר ישיר מול המזמין  (1

 לממונהבדיקה ואישור של דוח הביקורת, לפני העברתו  (2
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 ניהול, "הובלה" וריכוז הביקורת ב"שטח" (3

 ופיקוח על איכות עבודת הביקורת.ניהול  (4

 תפקוד והתנהלות עורכי הביקורת ב"שטח". (5

 . מונהנוכחות קבועה ב"שטח" בהתאם לדרישות המ (6

 עם המבוקרים. של עורכי הביקורת הפיקוח על תיאום וקביעת הפגישות  (7

 עמידה בלוחות הזמנים. (8

 ות. ידיווח שעות עבודה וחשבונ (9

 
 ורתאבני דרך ומתודולוגיה לביצוע הביק ..47

 :שלבי הביקורת יכללו, בין היתר, את השלבים הבאים

 .סקר מקדים .א

 מבקר החברה.נית והעברתה לאישור הכנת תכנית ביקורת פרט .ב

ולהיקף  מבקר החברהעריכת הביקורת, בהתאם לתכנית העבודה שאושרה על ידי  .ג

 .השעות שנקבע

לתיקון הממצאים שעלו והמלצות , הגשת טיוטת דוח ביקורת מונחה סיכונים .ד

קרים והטמעת התייחסותם בה זאת לאחר קבלת תגובות המבו, הליקויים

   .בהתאמה

 הממונה.הגשת דוח סופי בצירוף תקציר מנהלים, לאחר קבלת הערות והתייחסות  .ה

החברה/ הביקורת הסופי בפני הנהלת  הצגת עיקרי הממצאים והמלצות בדוח .ו

 מתנ"ס.

איסוף הנתונים רה/ מתנ"ס(, אתר הפעילות )חבהעבודה תבוצע על פי רוב ב .ז

 על פי הצורך.חברה/ מתנ"ס, ופים מבוקרים ייעשו במשרדי הופגישות עבודה עם ג

   עורך הביקורת יידרש לבקר באתר הפעילות לכל הפחות פעמיים במהלך הביקורת.  .ח

וק הביקורת הפנימית חייב המבקר הפנימי לשמור בסוד כל חל 10כפוף לסעיף ב .ט

ליו עקב מילוי תפקידו, זולת אם הגילוי נחוץ למילוי ומידע שהגיעו א מסמך

 תפקידו כנדרש בחוק או אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

 תנאי תשלום ..58

מונה התשלום עבור כל עבודת ביקורת יינתן על פי השלבים, לשביעות רצון המ .א

 העבודה: הזמנת)כמפורט בנספח ב'(, אלא אם כן יצוין אחרת ב

 60% לשביעות רצון המבקרבמועד הגשת טיוטת הדוח 

  40% במועד הגשת דוח סופי לשביעות רצון המבקר         

 .הממונהובכפוף לאישורה ע"י  מס כדין ניתכל תשלום ישולם כנגד מסירת חשבו .ב

 הממונה.ידי -ום מיום אישורם עלי 45שוטף + התשלומים ישולמו לזוכה בתוך  .ג
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השירותים שסופקו והמהווים את דו"ח מפורט בדבר  , לפי הצורך,לחשבונית יצורף .ד

הבסיס לתמורה ובכלל זה את מועדי השירותים שסיפק, תכולת השירותים, מקום 

 . ומספר אנשי הצוות מטעמו שסיפקו את השירותים השירותים

ועל בסיס  כמסמך ז'התמורה תשולם בהתאם להצעת המחיר של הזוכה המצורפת  .ה

לא יתווספו לתמורה  ממונה.שעות העבודה שאושרו מראש ע"י המזמין ו/או ה

סכומים נוספים מעבר לתמורה המפורטת בהצעת המחיר ובכלל זה לא יהיה 

 הזוכה זכאי לתוספת תשלום בגין נסיעות, שעות הכנה וביטול זמן.

תשלום התמורה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק, קיומה של  .ו

אמור לא יבוצע כל תשלום ערבות תקפה וביטוחים תקפים. בהיעדר אישורים כ

 ולא יחשב הדבר כפיגור בתשלום התמורה לזוכה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קנסותטבלת  .6
 

מובהר כי הדרישה לעמידה בלוח הזמנים היא דרישה מהותית וכי כל איחור יגרום  .ז

 , כדלקמן:קנסותלמזמין 

  5%קנס בסך  - איחור בהגשת דו"ח סופי העולה על שבוע מהמועד שנקבע 

על כל שבוע איחור, שייגזרו מהסך הכולל של התמורה עבור הזמנת עבודה 

(%40+%60 .) 

  בנוסף לקנס כאמור לעיל, תישקל  –איחור העולה על חמישה חודשים

 הפסקת התקשרות 

 קנס בשיעור של  –ם הפרת התחייבויות בקשר עם נוכחות במבדקי עמיתי

 על כל בודק שלא הגיע למועד שתואם. ₪  1,000
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 המזמין רשאי לקזז את סך הפיצוי מהתמורה המגיעה לזוכה. .ח

יובהר כי איחור המחייב קיזוז הוא איחור שנגרם כתוצאה מהתנהלות הזוכה  .ט

ובאשמתו. כל עיכוב באספקת השירותים המוזמנים שאינו באשמת הזוכה, ידווח 

למי מטעמו. המזמין יבחן פנייתו של הזוכה ויאשר מראש את החריגה למזמין או 

 מלוחות הזמנים במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 
 

 'ג נספח

 לכבוד:

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

 

 הצהרת המציע

_________________ ת.ז _______________ המשמש בתפקיד אני הח"מ  .1

_________________ אצל ________________________ח.פ_______________ 

 )להלן: "המציע"( ומוסמך ליתן תצהיר בשמו. 

 

כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, מאפייני בזאת מצהיר הנני  .2

והגשת הצעתנו מהווה ראיה חלוטה להסכמתנו  אמור בהםאת הו השירותים הנדרשים, הבנ

,  וכי לכל התנאים וקבלת ההתחייבויות המוטלות עלינו לפי מסמכי המכרז והוראותיו

 .נקבעה הצעת המחיר בהתאם לכך 

ו מהווה אישור והצהרה, כי פרטי השירותים ומסמכי ההצעה לרבות ההסכם נהגשת הצעת .3

בעל כל הידיעות והכישורים המקצועיים והאחרים  מציעהמצורף לה ידועים ונהירים וכי ה

הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את ההתחייבויות 

 המוטלות עליו עפ"י המכרז.

לספק את מכלול השירותים הנדרשים במכרז לחברה מתחייב מציע ככל שיזכה, ה .4

המצורף לו והמפרטים, במחירים  למתנ"סים בהתאם להוראות מסמכי המכרז, ההסכם

 .המהווה חלק בלתי נפרד מההצעהקובים בטבלת הצעת המחירים המפורטים והנ

 
ידוע לנו כי מחירי ההצעה בהם נקבנו אינם עולים על מחירי המקסימום המפורטים בנספח 

הצעת המחיר, וכי בכל מקרה החברה לא תקבל הצעה שעולה על המחיר המקסימלי 

 ליחידה. 

יו במלואם כבצע את כל פרטי המכרז, ההסכם ומסמככל שיוכרז כזוכה  כי ימתחייב  המציע .5

תחיל במתן השירות  מיידית או בכל יום אחר כפי שיידרש, על פי לוח זמנים שייקבע על יו

 משיך בנתינתו בתנאים המפורטים בהסכם. יידי החברה ו

ת מכל מין וסוג הכרוכות כוללים את כל ההוצאוה המחירים המפורטים בהצעידוע לנו כי  .6

לא ה מחירים הנקובים בהצעידוע לנו כי ל במתן השירותים על פי תנאי המכרז. כמו כן 
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)ככל שהצעת המחיר אינה כוללת  יתווספו תוספות כלשהן מכל מין וסוג שהוא, למעט מע"מ

 .מע"מ(

 

הינה סופית ומוחלטת וכי היא כוללת את  מציעצהיר, כי התמורה אשר תשולם להרינו לה .7

ן וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין בגין ביצוע השירותים, נשוא יכל ההוצאות מכל מ

 מכרז זה, לרבות רווח עבור כלל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים ויתר התחייבויות

אך לא רק: נסיעות,  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או הנובעות מהן )לרבות המציע

ביטול זמן, צילומים, טלפונים וכיוצ"ב( וכן כי הזוכה לא יתבע ולא רשאי יהיה לתבוע 

העלאות או שינויים בתמורה בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות אך לא רק: עלויות שכר 

עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הוצאות ייצור, מדדים, תשלום תוספת יוקר, 

ם, היטלים או תשלומי חובה  אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין העלאת מסי

 עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף, למעט כנקוב מפורשות בהסכם זה.

 .1202/05/1119/04/2020עד ליום  ת המציע זו בתוקף ותחייב א נוצעה .8

מסוגל לספק את השירותים הנדרשים לפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז  המציע .9

והכישורים  ע, הניסיוןבעל כל הידמציע המטעמו. בכלל זה, להצעת המחיר ובהתאם 

המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז ומסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

 ההתחייבויות המוטלות עליו עפ"י המכרז.

על ידי העובדים אך ורק השירותים הם יבוצעו  ומתחייב כי אם יוזמנו ממנהמציע  .10

ככל שמוסכמת על הממונה ועל החברה, עובד החלפת ידוע לו ש, וכי הצורפו להצעשפרטיהם 

כל תנאי בהעובד החלופי ולעמידת  החברהועדת המכרזים של מראש של לאישור  פהכפו

 החברה.המכרז ו/או בתנאים לפי קביעת 

 הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא מכרז זה. תהרישיונוכל מציע מחזיק בה .11

המציע ו/או מי מטעמו לא נמצאים ולא יימצאו בתקופת כי  ומתחייב בזאת מצהיר  הריני .12

עם מתן השירותים נשוא  או חשש לניגוד עניינים ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים

המכרז וזאת לרבות ניגוד עניינים עם החברה, עובדיה, יועציה למכרז זה ומי מטעמה. נכון 

פק  שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לניגוד מס ואינלמועד הצהרה זו, המציע 

 השירותים נשוא מכרז זה. מכל סוג שהוא  למולעניינים 

ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ואף לבטל  .13

 דעתה. המכרז והכול על פי שיקול 

  להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים. .14

, חתום על ידי  יא'ים בנוסח נספח אישור בדבר קיום ביטוח גישאם הצעתי תתקבל, א .15

 .במועד שיידרש החברה המבטחת

זכות לספק את השירותים והחברה האבד את נאו מקצתן,  ככל שלא נעשה כןידוע לי כי 

 המכרז.תהא רשאית להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שנייה ולחלט את הערבות 
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ברור  כי לא  ה וכןיינתנו באמצעות העובדים שפורטו בהצע המציע  כי שירותיומוסכם ידוע  .16

לצד  -כולו או חלקו  -עפ"י מכרז זה  ורשאי להסב או להעביר את זכויותיהמציע אינו 

 שלישי.

המציע כי העסקת יועץ/מומחה הנעשית עבור ולצורכי הזוכה תעשה על ידי  מציעידוע ל .17

 ת תשלום מהחברה בגין כך.פכל תוס למציעולא תשולם בלבד  ובאופן עצמאי ועל חשבונ

החברה אינה מתחייבת למכסת שעות מינימום ו/או מקסימום במסגרת  ומוסכם כי ידוע  .18

השירותים יסופקו מעת לעת ע"פ צרכי החברה, בהיקפים  ביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

 יין. משתנים ולפי שיקול דעתה ולא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה בענ

 
הצעה זו מוגשת בתום לב. המחירים ו/או הכמויות המפורטים בה הוחלטו על ידינו באופן  .19

עצמאי, ללא הסדר או דין ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר. לא היינו מעורבים בניסיון 

להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ו/או להשפיע על מתחרה אחר להגיש הצעה 

מהצעתנו. ידוע לנו כי תיאום מכרז מהווה עבירה פלילית לפי חוק  גבוהה או נמוכה יותר

שנות מאסר  5והמורשע בה עשוי לשאת בעונש עד  1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 בפועל.

 

 

 : ...............................וחותמת המציע חתימה  תאריך: .................................

 

 אישור עו"ד / רו"ח 

 ה"ה אני הח"מ __________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

. ____________________ וכי בחתימתם הם מוסמכים 2. __________________, 1

 המציע.לחייב את 

 
_______________                                                        _______________________ 

 חתימה וחותמת                תאגיד        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ימין :מעוצב  

ימין :מעוצב  
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  1נספח ד'            

 
  המציע –כתב התחייבות להימנע מניגוד עניינים 

 
_______________  -, ________________ ת.ז ________________ ואנו הח"מ

חברת  ת.ז _________________ המוסמכים להצהיר ולהתחייב בשם

ח.פ ________________ )להלן:  _____________________________________

 : בשם המציע כדלקמן מצהירים ומתחייבים בזה "( המציע"

 

בניגוד עניינים כלשהו עם פעילותו במהלך כל תקופת ההתקשרות יימצא לא כי המציע 

 נשוא המכרז. 

אלה ו/או ע"פ כל דין ו/או ע"פ קביעת  " לעניין זה, עשוי להיות אחד מביןיגוד ענייניםנ"

 החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי : 

 ,ופים המתקצבים את החברה למתנ"סיםפעילות ו/או מתן שירותים ו/או עניין  הקשור ל:ג

לרבות הרשות המקומית,  ,מתנ"סים השייכים לחברה למתנ"סיםבתומכים  מתקצבים/

 משרדי הממשלה השונים ורשם העמותות. 

 

זה,  מכרז מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא מציעה

ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו, את מורשי למתנ"סים  חברהוכי יודיע ל

החתימה בו, את בעל השליטה בו או שותף בו, או מי מעובדיו, במצב של חשש לניגוד 

 עניינים כאמור. 

 

התקשרות נגיעה למתן השירותים מושא ה ושיש לכל עובד החתים להמציע מתחייב בזאת 

 1ד' התחייבות להימנעות מניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספחעם החברה למתנ"סים על 

  למסמכי המכרז.

  

________________     ________________ 

 מציע חתימת ה         תאריך         
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 אישור עו"ד/ רו"ח

. ___________________ 1עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה:  ___________________אני הח"מ 

הזדהו .__________________   ת.ז .________________  2ת.ז:__________________ .

בפניי ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם להזהיר את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים 

 שר/ו את נכונות הצהרתו/ם וחתמו עליה בפני. בחוק אם לא יעשה/ו כן, אי

 בחתימתם לכל דבר ועניין. המציעמוסמכים לחייב את  הריני לאשר כי ה"ה

 
___________________                  ________________________ 

 עו"ד/רו"ח             תאריך 
 
 
 
 
 

  1נספח ד'           
 

 עובדי המציע - נוסח התחייבות להימנעות מניגוד עניינים 

  

 _________________________, ת.ז. מס' ____________________,  ,אני הח"מ

בתפקיד "( המציע)להלן: " _________________________עובד ב_________ה

 _____________________, מתחייב ומצהיר בזאת: 

 

בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים  ו/או להיות שרוי מלפעולמנע א מתחייב כי ריניה

ללא דיחוי למתנ"סים  חברהודיע לא, וכי ולאורך כל תקופת ההתקשרות זה מכרז מושא

 במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור. י על כל עניין העלול להעמיד אות

 

" לעניין זה, עשוי להיות אחד מבין אלה ו/או ע"פ כל דין ו/או ע"פ קביעת יגוד ענייניםנ"

 החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי : 

ופים המתקצבים את החברה ג פעילות ו/או מתן שירותים ו/או עניין  הקשור ל:

לרבות הרשות  ,מתנ"סים השייכים לחברה למתנ"סיםבתומכים  מתקצבים/ ,למתנ"סים

 משלה השונים ורשם העמותות. המקומית, משרדי המ

 

 

________________     ________________ 

  עובדחתימת ה         תאריך         
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 אישור עו"ד/ רו"ח  

________________  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה אני הח"מ ___________________

הזדהה/תה בפניי ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את __________________  ת.ז

האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה וחתמ/ה עליה בפני. 

 

___________________                  ________________________ 
 עו"ד/רו"ח             תאריך                

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 'ה נספח
 המציע סיוןיונ פרופיל

 
 אור המציעית .1

 

אור המציע, פרטים על הבעלים, מספר יעל המציע לצרף בקובץ נפרד פרופיל הכולל ת

העובדים במשרד, רשימת לקוחות ומאפייני השירותים הניתנים להם, רשימת העובדים 

ת של המציע  ומציגים את היכול הבכירים במשרד כולל תפקידם ופרטים שונים אשר

 באספקת שירותים נשוא מכרז זה.

 

 עמידה בתנאי סף  .2

 המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף הקבועים במכרז.  2.1

שנים האחרונות, בביצוע ביקורות ה 10שנים מבין  8למציע ותק של לפחות  2.2

 . פנימיות

ביקורות בכל אחת  3ניסיון בביצוע ביקורות פנימיות בהיקף של לפחות  מציעל 2.3

 ו/או עמותות ו/או חל"צ.במגזר ציבורי  2017-2019מהשנים 

, לרבות משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, 1לצורך סעיף  –" מגזר ציבורי"

 .רשויות מקומיות

שנת 

ביצוע 

 הביקורת

 סוג הלקוח  שם הלקוח

)מגזר 

הציבורי 

ו/או עמותות 

 (ו/או חל"צ

סוג 

הביקורת 

)פנימית/ 

חקירתית(  

איש 

קשר 

 בלקוח

טלפון 

איש 

 קשר 
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ותחום 

 הביקורת

2017      

2017      

2017      

2018      

2018      

2018      

2019      

2019      

2019      

 

 

 

 

 

 

 תנאי סף ביחס לצוות המציע : 2.4

)להלן: העובדים הבאים ( 3שלושת )את  כשכירים ו/או כפרילנסריםהמציע מעסיק 

"( והמציע מתחייב להעסיק אותם לצורך מתן השירותים לחברה הצוותאנשי "

  בתקופת ההתקשרות:

 

תעודת  שם העובד

 זהות

 הכשרה אקדמית  

 לימודי תעודה  ו/או

 רישיוןבעל 

 ? עו"ד /רו"ח

מהו מועד 

 ההסמכה?

שנות ותק 

בעריכת 

ביקורות 

 פנימיות 

האם דובר ערבית 

ברמה טובה מאוד 

 )דיבורלפחות 

 קריאה(ו

1.      

2.      

3.      

 

לגבי כל אחד מאנשי  ואישור משטרההשכלה  תעודות )אם ישנו( , רישיון*יש לצרף להצעה קו"ח

 הצוות. 

 

 :חלק בלתי נפרד מההצעההמסמכים הבאים, המהווים  להלן מצורפים

 תצהירי העובדים )אנשי הצוות( מטעם המציע .א
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עמוד  2.2.4הצעה למתודולוגיה לביקורת במתנ"סים  )לפי סעיף  .ב

9 ) 

דוגמא לדוח ביקורת פנימית שערך המציע במהלך השנה  .ג

 ( 9עמוד  2.2.5)לפי סעיף  האחרונה

 

 
 ________________   _______________       ________________ 
 חותמת וחתימת המציע      מות החותמיםש          תאריך           

 
 

 
 אישור עו"ד / רו"ח 

 
 

  אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

 .מציע_ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את ה. __________2. ___________,  1 

 
 

___________    _______________________ 
 רו"ח /חתימה וחותמת עורך דין      תאריך 

 

 

 

  1עובד מס' 

 

ובקשר עם מועמדתי אני הח"מ ______________________ ת.ז __________________ 

למכרז למתן שירותי ביקורת פנים לחברה  "(המציעת ______________ )להלן: "כחלק מהצע

 למתנ"סים, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 תושב ישראל;הנני  .ד

 בעבירה שיש עמה קלון; תילא הורשע .ה

ע"פ  הן לצורך עמידה בתנאי הסף להלן ניסיוני המקצועי  .ו

)ניתן לפרט יותר  דרישות המכרז, והן לצורך ניקוד איכות

 :ע"פ מבחני האיכות(  מדרישות הסף על מנת לזכות בניקוד

שנת 

ביצוע 

 הביקורת

 סוג הלקוח  שם הלקוח

)מגזר הציבורי 

ו/או עמותות 

 (ו/או חל"צ

סוג הביקורת 

)פנימית/ 

ית(  חקירת

ותחום 

 הביקורת

שנתי מחזור כספי 

 מיליון 50)מעל 

 או מתחת(ש"ח 

שם 

טלפון ו

איש 

קשר 

 בלקוח

2017      

2017      

,מודגש גופן  ,namoR weN semiT מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  

:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:טאב לא ב  56.1  ,מ''ס עצירות  :לפני  -40.0   :כניסה  :מעוצב  

מ''ס
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2017      

2018      

2018      

2018      

2019      

2019      

2019      

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת: 

___________  _______________ _________________ 

 חתימה    שם מלא       תאריך 

 אישור עו"ד/ רו"ח  

________________  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה אני הח"מ ___________________

הזדהה/תה בפניי ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את __________________  ת.ז

האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה וחתמ/ה עליה בפני. 

 

___________________                  ________________________ 
 "ד/רו"חעו             תאריך                

 

 2עובד מס' 

 

אני הח"מ ______________________ ת.ז __________________ ובקשר עם מועמדתי 

למכרז למתן שירותי ביקורת פנים לחברה  "(המציעת ______________ )להלן: "כחלק מהצע

 למתנ"סים, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 הנני תושב ישראל; .א

 לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון; .ב

ניסיוני המקצועי הן לצורך עמידה בתנאי הסף  ע"פ דרישות המכרז, להלן  .ג

)ניתן לפרט יותר מדרישות הסף על מנת לזכות  והן לצורך ניקוד איכות

 :בניקוד ע"פ מבחני האיכות( 

שנת 

ביצוע 

 הביקורת

 סוג הלקוח  שם הלקוח

)מגזר הציבורי 

ו/או עמותות 

 (ו/או חל"צ

סוג הביקורת 

)פנימית/ 

חקירתית(  

ותחום 

 הביקורת

מחזור כספי שנתי 

מיליון ש"ח  50)מעל 

 או מתחת(

שם 

וטלפון 

איש 

קשר 

 בלקוח

:אחרות מודגש גופן עבור עברית ושפות  :מעוצב  

,מ''ס מרווח בין :אחרי  0   ,ללא  ,הצדדים  מיושר לשני  :מעוצב  

,מ''ס ימין :טאב  56.1   ,שורות עצירות  :שורות  1.5  
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2017      

2017      

2017      

2018      

2018      

2018      

2019      

2019      

2019      

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת: 

___________  _______________ _________________ 

 חתימה    שם מלא       תאריך 

 אישור עו"ד/ רו"ח  

________________  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה אני הח"מ ___________________

הזדהה/תה בפניי ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את __________________  ת.ז

האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה וחתמ/ה עליה בפני. 

___________________                  ________________________ 
 "ד/רו"חעו             תאריך                

 

 3עובד מס' 

 

אני הח"מ ______________________ ת.ז __________________ ובקשר עם מועמדתי 

למכרז למתן שירותי ביקורת פנים לחברה  "(המציעת ______________ )להלן: "כחלק מהצע

 למתנ"סים, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 הנני תושב ישראל; .א

 לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון; .ב

ניסיוני המקצועי הן לצורך עמידה בתנאי הסף  ע"פ דרישות המכרז, להלן  .ג

)ניתן לפרט יותר מדרישות הסף על מנת לזכות  והן לצורך ניקוד איכות

 :בניקוד ע"פ מבחני האיכות( 

שנת 

ביצוע 

 הביקורת

 סוג הלקוח  שם הלקוח

)מגזר הציבורי 

ו/או עמותות 

 (ו/או חל"צ

סוג הביקורת 

)פנימית/ 

חקירתית(  

מחזור כספי שנתי 

מיליון ש"ח  50)מעל 

 או מתחת(

שם 

וטלפון 

איש 
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ותחום 

 הביקורת

קשר 

 בלקוח

2017      

2017      

2017      

2018      

2018      

2018      

2019      

2019      

2019      

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת: 

___________  _______________ _________________ 

 חתימה    שם מלא       תאריך 

 אישור עו"ד/ רו"ח  

________________  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה אני הח"מ ___________________

הזדהה/תה בפניי ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את __________________  ת.ז

האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה וחתמ/ה עליה בפני. 

___________________                  ________________________ 
 "ד/רו"חעו             תאריך                

 

 

 (לתנאי הסף 12)סעיף   המציע מטעם הפרויקט מנהל -תנאי סף   2.5

 

 פרטי מנהל הפרויקט :

שם פרטי 

 ושם משפחה

 ו/או לימודי תעודה  הכשרה אקדמית ת.ז

   

 של מנהל הפרויקט.  ואישור משטרה תעודות, רו"ח בתוקף יש לצרף להצעה קו"ח, רישיון *

 

אני הח"מ ______________________ ת.ז __________________ ובקשר עם מועמדתי 

למכרז למתן שירותי  "(המציעת ___________________ )להלן: "כחלק מהצעכמנהל פרויקט, 

 ביקורת פנים לחברה למתנ"סים, מצהיר בזאת כדלקמן: 
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 הנני תושב ישראל; .א

 לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון; .ב

 עובד שכיר של המציע ] נא לסמן את הרלוונטי [הנני שותף במציע /  .ג

הוסמכתי כרו"ח בתאריך __________ ורישיוני בתוקף במועד האחרון  .ד

 מצורף העתק הרישיון. להגשת ההצעות למכרז. 

 של ________ שנים ] נא למלא [ החל ממועד קבלת הרישיוןהנני בעל ותק  .ה

 בביצוע ביקורות פנימיות.

, למסמכי המכרז)ז'(  12)סעיף להלן ניסיוני המקצועי ע"פ דרישות המכרז  .ו

)ניתן לפרט יותר מדרישות הסף על מנת לזכות  כולל לצורך ניקוד איכות(

 : בניקוד ע"פ מבחני האיכות(

שנת 

ביצוע 

 הביקורת

 סוג הלקוח  שם הלקוח

)מגזר 

הציבורי 

ו/או 

עמותות 

 ו/או חל"צ

 ו/או אחר ( 

סוג הביקורת 

)פנימית או 

חקירתית( 

ותחום 

 הביקורת

מחזור 

כספי 

שנתי אצל 

הלקוח  

 100)מעל 

או ₪ מיליון 

 מתחת(

שם 

וטלפון 

איש 

קשר 

 בלקוח

2017      

2017      

2017      

2018      

2018      

2018      

2019      

2019      

2019      

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת: 

 

___________  _______________ _________________ 

 חתימה    שם מלא       תאריך 
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 אישור עו"ד/ רו"ח  

________________  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה אני הח"מ ___________________

הזדהה/תה בפניי ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את __________________  ת.ז

האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה וחתמ/ה עליה בפני. 

 

___________________                  ________________________ 
 ו"ד/רו"חע             תאריך                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'ו נספח

 טופס הצעת המחיר

 לכבוד

 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ

 

 מתן שירותי ביקורת פנים לחברה למתנ"סיםל  6.20י מס' מכרז פומב – הצעת מחיר הנדון:

 

רגיל :מעוצב  
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בתפקיד __________ אני הח"מ, ________________ בעל ת.ז. __________, משמש  .1

: )להלןבשמה התחייב ________ ומוסמך/ים לבע"מ ח.פ._____________ בחברת

 "(.המציע"

 

, הבנתי את האמור מכרזכי קראתי בעיון את כל מסמכי ה בשם המציע, צהירהריני מ .2

 בהם, וכי תנאי ההתקשרות ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 
המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע  .3

וכן לא אהיה זכאי להחזר וידוע לי כי החברה לא תשלם כל סכום נוסף  השירותים

 . הוצאות מכל סוג שהוא

 
 על המחירים לא תחול הצמדה למדד, או  למטבע זר ולא תשולם כל מקדמה. .4

 
ינם כוללים מע"מ אך הם כוללים את כל הוצאות הנלוות א הצעהידוע לי כי מחירי ה .5

 למתן השירותים, וכי למעט מע"מ לא יתווסף לסכומים הנ"ל כל סכום.

 
שעת עבודה אחת בביצוע שירותי ביקורת ע"פ המכרז, לאורך כל הצעת המחיר הינה עבור  .6

 ופת ההתקשרות. תק

 
ימלי הנקוב בטופס זה ידוע לי כי לא תתקבל הצעה שמחירה עולה על התעריף המקס .7

 להלן. 

 
בכפוף החשבונית קבלת יום מיום  45בתנאי תשלום שוטף + ידוע לי כי התמורה תשולם  .8

 .על ידי החברהלאישורה 

 
 יום. 180תעמוד בתוקפה למשך הצעה זו  .9

 
 הנקוב להלן : אני מציע לספק את השירותים תמורת המחיר .10

)להלן:   מע"מ( בתוספתלשעת עבודה ) ש"ח 200170עומד על התעריף המקסימלי 

 "(."התעריף המקסימלי

 מהתעריף המקסימליהנחה , לאחר התעריף המוצע ע"י המציע[ :]נא להשלים

 ____________________ובמלים: ___₪ , הוא _________ שצוין לעיל

 שקלים חדשים( לשעת עבודה )בתוספת מע"מ(. 

 

 

 

         ________________                     ____________      ________________ 
 חותמת וחתימת המציע      מות החותמיםש          תאריך           
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 אישור עו"ד / רו"ח 

 
 

  אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

 .מציעמוסמכים לחייב את ה_ וכי בחתימתם הם . __________2. ___________,  1 

 
 

___________    _______________________ 
 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'זמסמך 

 

  6.20פומבי מס' מכרז                     

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
----------------- 

 

 לכבוד

 החברה למתנ"סים,

 בישראל בע"מ )חל"צ(מרכזים קהילתיים 

רגיל :מעוצב  
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  נ.,ג.א.

 .................... 'מסבלתי מותנית כתב ערבות הנדון: 

 

  6.20מס פומבי בקשר למכרז  )להלן: "המציע"(על פי בקשת ................................     .1

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל  ,ביקורת פנים לחברה למתנ"סיםלמתן שירותי 

 (."סכום הערבות" )להלן:₪( אלפים  חמשת) בלבד ₪  5,000 סכום עד לסך

 ./2020/100915הידוע ביום סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן,  .2

אלינו דרישתכם הראשונה  הימים מעת הגיע 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .3

החברה ו/או סמנכ"ל הכספים, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל בכתב, חתומה ע"י מנכ"ל 

עליכם כל חובה להוכיח או  לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את 

 סכום הערבות מאת המציע.

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו  2021/05/1104/20תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום     .4

לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם 

יום  90למשך עד  ,ימי עבודה לפני מועד פקיעתה 10 , לפחותהארכתהעל ידכם נתבקשה 

 נוספים.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.    .5

ב ערבות זה לסניף הבנק על ידי המבקש, לא תביא לביטול הערבות אלא לאחר החזרת כת    .6

 החברה. מנכ"לקבלת אישור בכתב חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או 

 

 בכבוד רב,       

 

 בנק ...............................                                                             

 סניף ..............................                                                             

 

 

 

 'ח נספח

 מירת סודיותהתחייבות לש
 

 אני הח"מ ________________________ ת. ז.  ________________     .1

זולת הנוטלים חלק מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או  גורם, 

בביצוע השירותים, כל מידע ניהולי, כספי או אחר, אשר הגיע  ו/או יגיע לידיעתי על  חברה 

שנים לאחר  3או בקשר אליה, במשך כל תקופת ביצוע השירותים נשוא מכרז זו וכן במשך 
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גיע תום תקופת ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם המידע ה

 בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם לאו.

על תוכנם  אני מתחייב בזה שלא למסור כל פרטים שהם בקשר ו/או אודות ביצוע השירותים, .2

או על היקפם, לכל אדם ו/או גוף שהוא, אשר לא הוסמך מראש ובכתב לקבל  פרטים אלה 

 ע"י המנהל הכללי של החברה.

כל מידע שהוא שהגיע לידיו בקשר עם השירותים, אני מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש ב .3

 בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, אלא למטרת ביצוע השירותים.

אני מתחייב בזה לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם  .4

 מניעת הגעתו לידי אחר.

  1977-לחוק  העונשין, התשל"ז  118ידוע לי שעל כל ההוראות דלעיל חלות הוראות סעיף  .5

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 שם: ___________________ שם: _____________________

 

 ת.ז. : __________________ ת.ז: _____________________

 

 __חתימה: ________________ חתימה: _________________

 

 אישור עו"ד / רו"ח 

 

  ה"ה  חתמו התחייבות זו אני הח"מ _________________ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי על

 . ______________  וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע.2. ______________ 1

 

        ________________                  ________________ 

 עו"ד / רו"ח + מ.ר.                                             תאריך       

 

 

 'טנספח 

 ערבות ביצוע

 בנק _____

 אוטונומית ערבות בנקאית

----------------- 
 לכבוד

 החברה למתנ"סים,

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(
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 א.נ.,

 מס' ...............בלתי מותנית כתב ערבות הנדון: 

מס'  שלבי -פומבי דו בקשר למכרז )להלן: "המבקש"(על פי בקשת ................................  .1

ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי  למתן שירותי ביקורת פנים לחברה למתנ"סים 6.20

( הננו ערבים "החברה"החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: 

קלים שת אלפים עשרש"ח )במילים:  10,000לכם כל סכום עד לסך של כלפיכם לשלם בזאת 

. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ( בלבדחדשים

 (.סכום הערבות")להלן: "ביום ............ )יום חתימת החוזה( 

אלינו דרישתכם הראשונה ימים מעת הגיעה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

בכתב, חתומה ע"י מנכ"ל החברה ו/או סמנכ"ל הכספים של החברה, וזאת ללא כל תנאי 

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

תב ערבות זה יהיה עד ליום ______ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר תוקף כ .4

מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ניתנה הודעה בדבר 

 הארכת תוקף ההסכם.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.   .5

יף הבנק לא תביא לביטול הערבות, אלא לאחר קבלת אישור בכתב החזרת כתב ערבות זה לסנ .6

 חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או חשב החברה.

 

 בכבוד רב,                                             

 בנק ...............................

 סניף ..............................                                                                              

 

  

 י' נספח

 התקשרות הסכם

 

 2020ביום ______ לחודש ______ שנת  לודשנערך ונחתם ב
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 510525348ח.פ  ,החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( בין

 לוד ,4רח' המלאכה               

 "("החברה –להלן )              

 מצד אחד            

 

 __________ח.פ. __________, _ בע"מ__________________ לבין

 _________________________________________כתובת: _                          

 (או "הספק" "נותן השירותים" –להלן )                                     

 מצד שני           

 ביקורת פנים למתן שירותי 6.20מספר  שלבי -דו פומביוהחברה פרסמה מכרז     הואיל

  "המכרז"(: )להלן  בחברה ו/או במתנ"סים

 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה; כמסמך א'המכרז מצ"ב  העתק

 

ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת   והואיל  

והתחייב לפעול וליתן את השירותים מיום __________ המכרזים של החברה 

 יה והצהרותיו;כמסמנשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל 

להסכם זה  כמסמך ב'ה מצ"ב יכמסמהעתק הצעת נותן השירותים למכרז על                           

 (;להלן: "ההצעה"ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )

והואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור החברה את השירותים  והואיל

המפורטים במכרז, בהצעה  ובהסכם זה באופן במועדים ובתנאים הכול כמפורט 

 ;רותים"()להלן: "השיבהסכם זה לרבות  במכרז ובהצעה 

והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד    והואיל

מעביד בין החברה לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם 

 הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

ביניהם, הכל כמפורט לעיל  וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים    והואיל:

 ולהלן בהסכם זה;

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:

 המבוא והנספחים .1

 כנספח ב' להסכם זה.  תמצורפ ____________הצעת נותן השירותים מיום  1.1
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המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוסכם בזאת כי במקרה  1.2

 לבין הנספחים יגברו הוראות הסכם זה.של סתירה בין הסכם זה 

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם. 1.3

  מהות ההתקשרות .2

החברה למתנ"סים מזמינה בזה מאת נותן השירותים את השירותים המפורטים בנספח  2.1

המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, בהתאם לתנאי  מכרזלמסמכי ה ב'

 ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו.

תוקף הסכם זה הינו לביצוע העבודה המפורטת ומתן השירותים המפורטים במפרט  2.2

 בלבד.

 הצהרת נותן השירותים .3

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת: 

3  

ו/או המוצרים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, כי הוא מכיר את מהות השירותים  3.1

ניסיון, והכשרה מקצועית מתאימה וכוח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו המפורטות 

 בהסכם ובנספח ברמה גבוהה.

כי התוצרים והשירותים אותם יספק נותן השירותים על פי הסכם זה יהיו ברמה הטובה  3.2

 ו ומרצו על מנת לספקם ברמה הגבוהה ביותר. ביותר  על ידו וכי הוא יפעל  במלוא כושר

כי לא יפר זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע    3.3

 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו לחברה בהתאם  הוא 3.4

להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של 

 צד ג' כלשהו.

כל כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום ומתחייב נותן השירותים מצהיר  3.5

 בדרישות תנאי המכרז. פי הסכם זה, לרבות הקבוע התחייבויותיו על 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל  3.6

התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים 

 לצורך קיום הפעילות ע"פ הסכם זה אם וככל שנדרשים.   

למסמכי  ב'חייב כי המחירים הנקובים בהצעתו כאמור בנספח נותן השירותים מת 3.7

נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן  מכרזה

השירותים ו/או המוצרים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או 

הוצאות בקשר לרכישת ציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, 

סים נוספים כולל הוצאות תשלומים למפעילי משנה, אגרות שונות, עלויות ביטוח ומי

ישירות ועקיפות על המפורט בהסכם זה ונספחיו וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר 

 בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום כל שהוא.
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מובהר בזאת למען הסר כל ספק לנותן השירותים, כי התקשרות החברה עם נותן  3.8

ית אך ורק על סמך הצהרותיו של נותן השירותים כאמור השירותים בהסכם זה נעש

לעיל. כל ניסיון מצד נותן השירותים לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע 

מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה הזכות 

הוא לבטל הסכם זה לאלתר ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

ידוע לנותן  .תן השירותים בהצעתווהשירותים יינתנו על ידי צוות העובדים עליו הצהיר נ 3.9

 בכתב החברהמותנה באישור השירותים כי החלפת מי מהעובדים שפורטו בהצעה 

חברה לא תאשר העסקת עובד חליפי שאינו עומד . ידוע לנותן השירותים כי הומראש

בתנאי הסף שפורטו במכרז וכי החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה שלא לאשר 

 על פי שיקול דעתה. כלל עובד חלפת ה

ידוע לו שהחברה רשאית להתקשר עם נותני שירותים אחרים או נוספים בקשר כי  3.10

 ו/או דרישה בעניין.לשירותים נשוא הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה 

 ידוע לו, כי אין החברה מתחייבת למכסת שעות מינימאלית במסגרת הסכם זה. כי  3.11

נותן השירותים מתחייב להודיע לחברה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  3.12

מטעמו במסגרת מתן השירותים  הפועליםלרבות לגבי כל צו שיינתן כנגדו או כנגד מי 

 .יוכמסמיכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על והאוסר או מגביל את 

לא יעסוק או יתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם  3.13

יו או שבעטיו הוא עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד כזה על מסמ

לממונה על כל ניגוד  עניינים. נותן השירותים ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת להודיע

עניינים בינם ו/או מי מטעמם ובין עניין הקשור לחברה הנגלה להם במהלך ביצועו של 

 הסכם זה.

מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא  3.14

תנאי מהותי לקיום הסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם 

 ה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים. ז

 שירותי נותן השירותים .4

שירותי נותן השירותים יכללו את כל הנושאים המפורטים במפרט השירותים המצ"ב  4.1

 . מכרזלמסמכי ה ב'בנספח 

נותן השירותים מתחייב בזאת למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, לפעול בהתאם   4.2

 להוראות החברה ונהליה.

נותן השירותים מתחייב בזאת לפעול בהתאם להנחיות הממונה מטעם החברה ולמלא  4.3

את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה לשביעות רצונו המלאה, לרבות ביצוע תיקונים 

 די הממונה מטעם החברה. והתאמות נדרשות על י

נותן השירותים מתחייב בזאת להופיע לכל פגישה ולהעביר דיווח מלא על שירותיו  4.4

בהתאם לדרישת הממונה מטעם החברה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש בכל 

 התחומים הקשורים לביצוע העבודה.
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 נותן השירותים עובדיו וכל מי שמטעמו המועסק במתן השירותים יהיו בעלי כל 4.5

 האישורים התקפים למתן השירותים המבוקשים בהצעה.

כמו כן, על נותן השירותים הזוכה לוודא, טרם התחייבויותיו, כי בידו כל הידע  4.6

 והאמצעים הדרושים לו לצורך אספקת השרות.

 תמורה ומועדי תשלום .5

לשעת התמורה לה יהיה זכאי נותן השירותים תחושב על פי הצעת המחיר  5.1

עם )הממונה  שקבעהיקף השעות  ועל פיהצעתו השירותים ב שהגיש נותןעבודה 

לנותן יובהר כי החברה תשלם . או בכל שלב שהוא( לספק העבודה הזמנת הפניית

, ללא תלות במספר העובדים תי ע"פ הצעת המחירעאת התעריף השהשירותים 

  שיועסקו מטעם המציע במתן השירותים. 

לעיל, לא תשלם החברה כל סכום נוסף יובהר ויודגש, כי פרט לתמורה המפורטת  5.2

לנותן השירותים ו/או לכל גורם אחר מטעמו וכן כי התמורה כוללת את כל 

ההוצאות מכל מן וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין בגין ביצוע השירותים, 

נשוא הסכם זה, וכן כי נותן השירותים לא יתבע ולא רשאי יהיה לתבוע העלאות 

ה בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות אך לא רק: קיום קורסים או שינויים בתמור

בכל רחבי הארץ, נסיעות, ביטול זמן, אש"ל, הובלת ציוד, מערכי לימוד, עלויות 

נסיעות, ביטוחים, העלאת  שכר עבודה, הוצאות משרדיות, ציוד, הובלות, ישיבות,

ים ובין מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר

 עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף, למעט כנקוב בהסכם זה.

התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס כדין ובהתאם להזמנת עבודה חתומה  5.3

ומאושרת כדין על ידי הממונה, וכל מסמך אחר המפורט בהסכם זה ובנספחיו, 

 אשר על נותן השירותים להמציא למזמין כתנאי לקבלת תשלום כלשהו.

יום מיום הגשת החשבונית. תשלום יבוצע  45לם בתנאי שוטף + התמורה תשו 5.4

 בכפוף לאישור החשבונית כולה או חלקה על ידי הממונה ו/או מי מטעמו. 

 מובהר בזאת, כי לא תשולם כל חשבונית ללא אישורה כאמור דלעיל. 5.5

נותן השירותים יעביר למזמין מראש אישורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור  5.6

ור ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אחר הנדרש על ידי רשויות המס, וכן בדבר שיע

. בהיעדר למכרזט' , בנוסח נספח תקפהביצוע אישור קיום ביטוחים וערבות 

התמורה   אישורים כאמור לא יבוצע כל תשלום ולא יחשב הדבר כפיגור בתשלום

 לנותן השירותים.

ותו של נותן השירותים בפגישות מובהר כי לא תשולם כל עלות נוספת בגין נוכח 5.7

ו/או בישיבות עם החברה ו/או מי מטעמה, ככל שיידרש לצורך הפעילות לפי 

 הסכם  זה.

  תקופת ההתקשרות .6

. , החל ממועד חתימת החברה על הסכם זהלוש שניםתקופת ההתקשרות הינה למשך ש 6.1

למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות  ,בנוסף
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מימוש האופציה הינו בכפוף  .שנים 5ובסה"כ עד  חודשים כל אחת, 12בסה"כ, בנות 

 "( .תקופת ההתקשרות)להלן: " לאישור החברה וע"פ שיקול דעתה הבלעדי

 התוצרים הנדרשים.המחירים המוצעים יחולו על כל תקופת ההתקשרות ועל כל  6.2

להודיע לנותן השירותים על סיום בכל עת החברה תהא רשאית על אף האמור לעיל,  6.3

תוקפו של הסכם זה, בין אם בתקופת ההתקשרות המקורית או המוארכת, לפי שיקול 

 30ת דעתה המוחלט וללא צורך בנימוק ו/או הסבר על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב ב

 ה ובה הוראה להפסיק השירות. ימים חתומה על ידי הממונ

ניתנה הודעה כאמור ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בהודעה  6.4

ולשירותים שבוצעו עד למסירתה ולספק לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל 

מין וסוג שהוא למעט התשלום עבור השירותים שסיפק עד למועד הפסקת ההתקשרות 

 ה בגין מלוא השירותים. ובאופן יחסי לתמור

 העדר יחסי עובד מעביד .7

נותן השירותים מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו  7.1

כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר נותן השירותים בזאת, 

עובד ומעביד בין החברה כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי 

לבין מי מעובדיו.  נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל זכות   ו/או תשלום ו/או הטבה 

סוציאלית ו/או פיצוי וכן לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה 

 בהסכם זה.

כי החברה למתנ"סים לא  למען הסר ספק  לנותן השירותים מוצהר ומוסכם בזאת, 7.2

או מועסקי נותן השירותים והם יהיו עובדיו של נותן /תהיה מעבידתם של עובדי ו

   השירותים בלבד.

או מועסקיו בגין /נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, 7.3

 חובה או חבות ו/או נזק שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, כל אחריות,

ניכויי מס הכנסה או  בתשלומים לביטוח לאומי, פגוע בכלליות האמור לעיל,אך מבלי ל

 שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,

 ,1963-ג"תשכ צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, 1958 -ח "תשי

, 1951-א"תשי ודה ומנוחה,י חוק שעות עב"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ

וכל תשלומים והטבות  תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

הסדר קיבוצי וצו הרחבה. נותן  הסכם, על פי כל דין, סוציאליות מכל וסוג שהוא,

 השירותים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו בעת מתן שירות לחברה.

 מייד עם דרישתה הראשונה, יב לפצות ולשפות את החברה,נותן השירותים מתחי 7.4

במידה ותחויב בתשלום מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך שהיא, לרבות על לא רק בדרך 

או לעובדיו /למפעיל ו של "תביעה משפטית", ו/או בדרך של "דרישת תשלום" כאמור,

 או למועסקיו/ו
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ן השירותים,  הרי שאם מכל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות נות 7.5

מזמין, יעמוד התעריף ליום -סיבה שהיא יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן

 עבודה על הסכום הנהוג בחברה לעובד מינהלי בחוזה אישי ארעי.

 הסבת זכויות .8

נותן השירותים לא יסב את ההסכם או חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או  8.1

לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הממונה ו/או החברה בכתב ימסור 

 ומראש.

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה  8.2

 .1970 –לחוק   החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  6בסעיף 

 רוחני קניין .9

לפי מכרז זה שייכות במלואן לחברה.  םת בתוצריזכויות היוצרים וכל זכות קניינית אחר 9.3

לזוכה לא תהיה זכות יוצרים כלשהי בחומרים כלשהם לרבות חומרים שהיה מעורב 

 בהכנתם במסגרת מתן השירותים לחברה.

 החזרת מסמכים לחברה וסודיות .10

יחזיר לחברה למתנ"סים את כל  , מכל סיבה שהיא,עם סיום שירותי נותן השירותים 10.1

המסמכים אשר קיבל ממנה במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, 

 מסודרים וממויינים באופן שמאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.

יובהר ויודגש בזאת, כי מסמכים כלשהם שהעביר נותן השירותים בקשר עם השירותים  10.2

יינם של החברה ו/או המתנ"ס הרלוונטי. החברה ו/או המתנ"ס , הינם קננשוא  חוזה זה

רשאים לעשות שימוש במסמכים ו/או בכל חומר אחר שיועבר אליהם במסגרת ביצוע 

 . השירותים נשוא הסכם זה

 בסעיף זה "מסמכים" משמעותם גם תוכנה ו/או חומרה ו/או מידע בכל תוצרת שהיא.

מתחייבים בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע אשר נותן השירותים  ו/או מי מטעמו  10.3

 יגיע לידיו הקשור לחברה ו/או לכל הקשור בה, במהלך תוקפו של הסכם זה ואף לאחריו.

ביצוע השירותים נותן השירותים מתחייב להחתים כל עובד ו/או מי מטעמו שיועסק ב 10.4

 רז. ע"פ המכרז, על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח נספח ח' למסמכי המכ

נותן השירותים ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת להודיע לממונה על כל ניגוד ענינים  10.5

 בינם ו/או מי מטעמם ובין ענין הקשור לחברה הנגלה להם במהלך ביצועו של הסכם זה.

 קיזוז .11

מוסכם ומוצהר בזאת, כי כל סכום ו/או פיצוי שיגיע לחברה מנותן השירותים בהתאם  .1

שהוא או שכל סכום שעל החברה יהיה לשאת בו מחמת  להסכם זה או מכל מקור

שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מועסקיו, תהא 

 החברה רשאית לקזז מכל תשלום ו/או שכר שיגיע לנותן השירותים עפ"י הסכם זה.
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כלשהו מאלה  יובהר כי בשום מקרה, הספק לא יהיה רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום .2

שעליו לשלם )אם עליו לשלם( על פי הוראות הסכם זה. החברה תהיה רשאית לעכב בידיה 

כל מיטלטלין השייכים לספק והמצויים ברשותה, עד להשלמת התחייבויותיו של הספק 

 לשביעות רצונה.

לנותן השירותים לא תהא כל זכות עכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר  .3

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7חברה והוא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך השייך ל

 ביטול ההסכם על ידי החברה .12

לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף לכל סעד העומד לראשות החברה על פי הסכם זה  מבלי 12.1

  ועל פי כל דין , מוסכם על ידי הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה

להודיע לנותן השירותים לאלתר על ביטול ההתקשרות ונותן השירותים החברה רשאית 

 ייחשב כמי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:

הממונה היתרה בנותן השירותים ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים  12.1.1

על ידיהם כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והם לא נקטו מיד עם קבלת 

 צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם לשביעות רצונו של הנציג.התראה זו 

אם נשלל או פקע תוקפו של כל רישיון ו/או היתר ו/או כל אישור אחד הנדרש  12.1.2

ע"פ כל דין ו/או לפי הסכם זה, הדרוש לצורך ביצוע  ו/או מעובדיו מהספק

 .השירותים

סקיו או נכסיו אם מונה לספק כונס נכסים, מפרק או נאמן, זמני או קבוע, לע 12.1.3

של הספק, ו/או ניתן צו הקפאת הליכים נגדו ו/או ננקטו הליכי פש"ר ו/או 

 עיקול על זכויותיו כלפי החברה ו/או ננקטו כנגדו הליכים פליליים כלשהם. 

כאשר נותן השירותים או עובד מטעמו, אשר באמצעותו מסופקים השירותים  12.1.4

 לון.נשוא חוזה זה, הורשע בפס״ד בעבירה שיש עמה ק

 כאשר נותן השירותים הפסיק את השירותים על דעת עצמו. 12.1.5

כשנותן השירותים הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק ״קבלן  12.1.6

 משנה״ בביצוע  החוזה, ללא הסכמת החברה בכתב.

הפר התחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו על ו/או מי מטעמו כשנותן השירותים  12.1.7

רה תוך המועד שקבעה לכך החברה בהתראה פי חוזה זה ולא תיקן את ההפ

 ששלחה לו מראש ובכתב.

כאשר הספק אינו עומד באיכות השירות הנדרשת ו/או לא מספק כראוי את  12.1.8

 השירותים או העבודות כהגדרתם, כולם או חלקם. 

כאשר הספק או מי מעובדיו אינם מסוגלים לספק את השירותים, מחמת מצב  12.1.9

 בריאותי ו/או כל סיבה אחרת.

 מצויים בניגודהספק ו/או מי מטעמו ם חשש )או יותר מכך( שקייאשר כ12.1.10

, והכל ע"פ שיקול דעתה עניינים אשר יש בו כדי להפריע למתן השירותים

ספק ו/או מי מטעמו התחייב לחדול לרבות במקרה שבו ה הבלעדי של החברה. 
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אחר )לפי קביעת החברה כתנאי לביצוע העבודה ע"י הספק( ממתן שירות לגוף 

 והוא לא עשה כן. 

 

ההסכם מכל סיבה שהיא,  תשלם החברה לנותן השירותים, בעד אותו חלק משירותיו  בוטל 12.2

שבוצעו על ידו במלואם בפועל עד לביטול ההסכם בניכוי פיצוי מוסכם ו/או קיזוז בגין 

 לעיל. 11נזקים, כמפורט בסעיף 

שה החברה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה השתמ 12.3

בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, 

 לא תהא לנותן השירותים עילת תביעה כלשהי נגד החברה. 

לא יהיה נותן השירותים זכאי לתבוע פיצוי או  של ההסכם, מכל סיבה שהיא,הופסק ביצועו  12.4

, פרט לשכר בעד לותשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם 

 העניין,אותם השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לתאריך הביטול או ההפסקה, הכל לפי 

 זה. להסכם 5ובכפוף להוראות סעיף  חברהוזאת בשיעור שייקבע על ידי ה

מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה תהיה רשאית החברה, בכל אחד מהמקרים  12.5

של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא 

הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נותן השירותים ועצם חתימתו של נותן השירותים  על 

 הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך.

 ערבות בנקאית  .13

להבטחת קיום כל התחייבויותיו של נותן השירותים לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן,  13.1

)ימים( מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות ביצוע בנקאית  7ימסור לחברה תוך 

  למכרז.ט' בנוסח נספח מקורית 

)שישים(  60הערבות הבנקאית תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת הסכם זה ועד לחלוף  13.2

יום ממועד תום תקופת מתן השירותים / ביצוע העבודות. מומשה האופציה על ידי המזמין 

יום לאחר תום  60ותקופת ההתקשרות הוארכה, תוארך ערבות ההסכם לתקופה של 

 תקופת ההתקשרות המוארכת. 

ספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן כל מקרה בו הב 13.3

בכל מקרה בו המזמין רשאי על פי דין וע"פ הסכם זה, לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי 
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כלשהם מהספק, יהא המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט סכום 

 הערבות הבנקאית כולו או חלקו. 

ספק יובהר, כי המזמין רשאי לחלט את ערבות הביצוע, במלואה או בחלקה,  למען הסר 13.4

שסוכמו  לפי שיקול דעתו, בכל מקרה של חריגה מלוחות זמנים ו/או משלבי ביצוע העבודה

 . עם הממונה

חולטה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, בתקופת ההתקשרות, ימציא נותן השירותים  13.5

וזאת  בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקוריתלחברה ערבות בנקאית לתקופה, 

 )שבעה( ימים מיום חילוטה של הערבות הבנקאית.  7תוך 

יובהר כי אין בחילוטה של הערבות, כולה או חלקה, כדי לגרוע באופן כלשהו  13.6

מהתחייבויותיו של נותן השירותים ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד אחר 

 מין על פי הסכם זה ו/או ע"פ כל דין.הנתונים למז

ההוצאות הכרוכות בהנפקת הערבות הבנקאית, הארכת תוקפה, גבייתה ו/או חידושה,  כל 13.7

 תחולנה במלואן על נותן השירותים ותשולמנה על ידו. 

אין בגובה הערבות כדי לשמש תקרה או מגבלה להיקף התחייבויותיו או אחריותו של נותן  13.8

 של מימוש הערבות.השירותים, אף במקרה 

לנותן השירותים, בכפוף מועד בו פג תוקפה הערבות הבנקאית בבתום ההתקשרות, תוחזר  13.9

 לכך שהוא מילא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן. 

 אחריות .14

השירותים אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שייגרמו תוך כדי מתן  נותן 14.1

השירותים נשוא הסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין 

הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים 

 המעשיים למניעתם.

ית לכל נזק שיגרם לנותן השירותים ו/או למי מעובדי נותן החברה לא תהיה אחרא 14.2

השירותים ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק 

 שייגרמו תוך כדי ועקב מתן השירותים.

נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים  14.3

החברה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב נותן ובקשר לכך. אם תידרש 

השירותים להחזיר לחברה ו/או לשפותה בסכום שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר 

הוצאה על ידי החברה, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה 

 מנותן השירותים לפי הסכם זה.

, נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 14.4

מורשה בישראל את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים לטובתו ולטובת 

החברה כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא 
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חת את יפחתו מהמפורט בו. אישור קיום הביטוחים יוחתם על ידי חברת הביטוח המבט

 נותן השירותים.אישור קיום הביטוחים הנדרשים מצורף להסכם זה.

 : ביטוח .15

לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
 כל, למשך ן נותן השירותיםנותן השירותים לערוך ולקיים, על חשבו על

שנים  3ההסכם )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופת 
המפורטים את הביטוחים  ,נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(

והמהווה חלק  ,כנספח יא' זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף 
עריכת  אישור"ו נותן השירותים" ביטוחי"בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, הביטוח"

נותן  ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן,  השירותים

 . הביטוח אישור מתוך

 רשלנות" חריג כי לוודא נותן השירותים על -הפוליסות נוסחי .ב
 לגרוע כדי באמור אין) נותן השירותים ביטוחי בכל יבוטל" רבתי

 (. הדין פי על המבטחים מזכויות

להמציא לידי  נותן השירותים עלצורך בכל דרישה מצד החברה,  ללא .2
או התקשרות וכתנאי מוקדם למתן השירותים החברה, לפני תחילת 

לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא 
בתום תקופת הביטוח,  מידנותן השירותים. כמו כן,  חתום בידי מבטח

 ,אישור עריכת ביטוח מעודכןי החברה ידל להמציאנותן השירותים על 
נוספת, ומדי  ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי נותן השירותים לתקופת 

ו/או לתקופה נוספת כמפורט  תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף
 לעיל. 1בסעיף 

בכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע לחברה, כי מי מביטוחי נותן 
ו עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור השירותים עומד להיות מבוטל א

בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על נותן השירותים לערוך את אותו 
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד 

 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירותים  מובהר .3
, שאין בה המוטלת על נותן השירותים ,ה מזעריתהינם בבחינת דריש

ו/או על פי לפי ההסכם נותן השירותים לגרוע מכל התחייבות של כדי 
ואין בה כדי לשחרר את נותן השירותים ממלוא החבות על פי כל דין, 

או מי  החברהכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,מטעם החברה

 ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, .4
לבצע  ועל נותן השירותיםכאמור לעיל, נותן השירותים שיומצא על ידי 

את על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,כל שינוי
 .הסכם זהנותן השירותים על פי  להתחייבויותביטוחי נותן השירותים 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים החברה זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
מי מטעם החברה כל על או החברה אינן מטילות על  ,כמפורט לעיל

, טיבם, ביטוחי נותן השירותיםכל אחריות שהיא לגבי או חובה 
היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה 

 או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי נותן השירותים המוטלת על  ,שהיא
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ובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנוזאת בין אם 
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נ

מאחריות ואת הבאים מטעם החברה פוטר את החברה  נותן השירותים .6
לרכוש או ציוד כלשהו )לרבות כלי רכב(, המובא על אובדן או נזק  לכל

ידי נותן השירותים או מי מטעם נותן השירותים לחצרי החברה ו/או 
דרישה או  ,כל טענה ספקולא תהיה להמשמש לצורך מתן השירותים 

, ובלבד שהפטור בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל התביעה כלפי 
 זק בזדון.כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנ

ייכלל שייערך על ידי נותן השירותים, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7
וכלפי הבאים סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה 

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם  ויתורוה מטעם החברה;
 שגרם לנזק בזדון. 

סבת ההסכם, ה לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8
משנה מטעם  ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים ובמקרה בו 

המשנה  קבלנינותן השירותים לדאוג כי בידי על נותן השירותים, 
 . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםפוליסות ביטוח 

 אחריות כלפי החברהמוטלת הנותן השירותים על כי  ,מובהר בזאת
שירותים שניתנו או אמורים היו לרבות לואם, שירותים במביחס ל

 .משנה  להינתן על ידי קבלני

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של  .9
על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד  ההסכם.

ימים ממועד בקשת החברה  10לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .כתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמורמאת נותן השירותים ב

 

 פיצויים בגין נזקים .16
 

, ככל כל זכות או סעד המוקנים לחברה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דיןלפגוע ב מבלי 16.1

שהפר נותן השירותים ו/או מי מטעמו אחת או יותר מהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה, 

במועד אשר הוגדר על ידי החברה ו/או לרבות אך לא רק: אי מתן השירותים או  המוצרים 

אי מתן שירותים בהיקפים הנדרשים ו/או מתן השירותים באופן שאינו עולה בקנה אחד 

עם התחייבויות נותן השירותים יהיה חייב נותן השירותים לשלם לחברה פיצויים בעד 

תה הנזקים או הפסדים שנגרמו לחברה  כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכו

 .  , בין מכוח הסכם זה ובין ע"פ כל דיןשל החברה לקבלת כל סעד משפטי אחר

מובהר כי נותן השירותים נדרש לעמידה בלוחות הזמנים, שהינה דרישה מהותית. ככל  16.2

שיהיה איחור בביצוע אל מול לוחות הזמנים כפי שנקבעו ע"י החברה ו/או מי מטעמה, 

מחדל, יחויב נותן מ וביןבין ממעשה כתוצאה מהתנהלות נותן השירותים או מי מטעמו, 

עבור איחור של כל ₪  500השירותים בפיצוי לחברה כדלקמן: פיצוי מוסכם בשיעור של 

 שבוע במתן השירותים ו/או במילוי ההתחייבויות.

 מהתמורה. חברה רשאית לקזז את סכום הפיצוי המגיע לה לפי הוראות סעיף זה, ה 16.3

 

 שונות .17
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זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב או  הסכם 17.1

בעל פה על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים בהסכם 

 הינם בטלים ומשוללי נפקות מכל מין וסוג.

אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאית החברה על פי  17.2

 המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על הוראה מהוראות המכרז. 

הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז  17.3

 בלבד.

 

 כתובות .18

 א להסכם. כתובות הצדדים הן כמפורט במבו 

 3מסמך או מכתב שישלח בידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום ייחשב כאילו נתקבל כעבור 

  ימי עבודה מעת מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ובמסירה ידנית, מעת מסירתו. 

 שעות ממועד שנשלח. 24מסמך שישלח בפקס או בדוא"ל ייחשב כאילו נתקבל בתוך 

 
 

 הצדדים על החתום:ולראיה באו    

 

 

      ____________________ ____________________ 
 נותן השירותים                     החברה   

 

 בדבר מורשי חתימה של נותן השירותים –אישור 

. _____________________ 1אני הח"מ ___________________עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה: 

.__________________   ת.ז .________________  חתמו על 2. ת.ז:__________________

 ההסכם וכי הם  מוסמכים לחייב את נותן השירותים בחתימתם לכל דבר ועניין.

 

 
___________________                  ________________________ 

 עו"ד/רו"ח             תאריך 
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 יא'  נספח

 

 )מצורף בנפרד למסמכי המכרז( ביטוחיםאישור קיום 
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 בי"נספח             
 

 רשימת הפעילויות של המציע, לצורך בחינת ניגוד עניינים
 

המציע יפרט להלן את כל עיסוקיו, התקשרויותיו ופעילויותיו ושל אנשי הצוות ומנהל הפרויקט 

המתקצבים את בקשר עם גופים מטעמו )כהגדרתם במסמכי המכרז( הקיימות והמתוכננות, 

מתנ"סים השייכים לחברה למתנ"סים את התומכים  החברה למתנ"סים או מתקצבים/

 ., בכל נושא שהואממשלה השונים ורשם העמותותלרבות הרשות המקומית, משרדי ה

 

 החברה רשאית לפנות למציע לצורך קבלת הבהרות ו/או נתונים נוספים במידת הצורך. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 

      ____________________ ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע                 ים/שם המצהיר  
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 בדבר מורשי חתימה של נותן השירותים –אישור 

. _____________________ 1אני הח"מ ___________________עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה: 

.__________________   ת.ז .________________  חתמו על 2ת.ז:__________________ .

 לחייב את נותן השירותים בחתימתם לכל דבר ועניין.ההסכם וכי הם  מוסמכים 

 
___________________                  ________________________ 

 עו"ד/רו"ח             תאריך 
 
 
 
 
 

 'גי נספח                                        

 

 שילוב עסקים זעירים, בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות תצהיר

 
הח"מ ______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 
 

"( המציע" -להלן ח.פ ______________)______ ___בחברת _____ הנני משמש בתפקיד __________ 

שפרסמה החברה  6.20, בקשר עם הצעתו מכוח מכרז מס'זה בשם המציעמוסמך ליתן תצהיר מצהיר כי הנני ו

  .מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(למתנסים 

 מוגבלות עם אנשים העסקת .א

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  אותן.   1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה(:

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 עובדים או יותר. 100 המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(:  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 ובמקרה  ,1998תשנ"ח זכויות לאנשים עם מוגבלות, ה לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  

, הוא פנה כאמור ואם 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום
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)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןום חובותיו קיבל הנחיות לייש

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  ריניה

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 

 

 

 

 

 שילוב עסקים זעירים  .ב

 ( : נטיבמקום הרלוו Xהינו )נא לסמן  המציע .1

 1975-פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו עוסק; 

 1975 –"ו התשלמס ערך מוסף,  בחקמורשה כהגדרתו  עוסק; 

  1975 –מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו; 

 מחצית מכוח ההצבעה בו; תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או 

  2001-חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א; 

  לא עונה להגדרת אחד מהנ"ל  

ככל שבתשובה לסעיף לעיל, סימן המציע אחת מבין שלוש האפשרויות הראשונות, יש  .2

 :במקום הרלוונטי( X)נא לסמן לבחור את הקטגוריה אליה משתייך המציע 

  "ד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו מעסיק ע -"עסק זעיר

 מיליון שקלים חדשים. 2עולה על 

  "עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו  20–מעסיק בין שישה ל -"עסק קטן

מיליון שקלים חדשים, ולא  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2עולה על 

 יר".מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זע

  "עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו  100–ל 21מעסיק בין  -"עסק בינוני

מיליון שקלים חדשים,  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20עולה על 

 ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן".

  אחר 

 

 
         

 חתימת המצהיר  המצהיר שם  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך
 
 

 אישור עורך דין
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אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,  כי עליו/ה להצהיר אמת

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 הריני לאשר כי חתימת ה"ה לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

      

____________________       ____________________     ___________________ 

 חתימה                   חותמת ומספר רישיון                                        תאריך

 

 

 

 ' דינספח 

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

שהוזהרתי  __________________ שמספרו ____________)להלן: "המציע"( לאחר

כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 כן,  מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים  .א

 התצהיר.זרים בשנה שקדמה למועד חתימת 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  .ב

בשלוש השנים שקדמו למועד  ההייתההרשעה האחרונה לא  –חוק עובדים זרים 

 חתימת התצהיר.

 –לעניין סעיף זה

גם  בעל  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –" בעל זיקה"

 השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –" חוק עובדים זרים"

 .1991 -תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –" שליטה"

 )נא לסמן( הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 .המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום 

  המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד

 חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.
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 שתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו ב

 אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –" שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"

 . 1981 -אהתשמ"

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה"

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע.( 1)

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:( 2)

 בעל השליטה בו;( 2.1)     

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, ( 2.2)     

דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו  

חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של  של

 המציע;

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;( 2.3)     

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר  –" הורשע"

מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 

(31.10.02 .) 

 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"

1987 . 

החזקה של שלושה רבעים או יותר  –" שליטה מהותית"

 בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא  .3

 אמת.-חתימתי וכי תוכן תצהירי

 

 

__________                     ______________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                                       תאריך    

 

 

 1971 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 15בהתאם לסעיף  אישור

יום אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ב

___ בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה 

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, -עצמו על
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כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את 

 נות הצהרתו וחתם עליה בפני.נכו

אני הח"מ מאשר בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ 

 אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

  
 

                                                                                                            _______________                                                   
 עו"ד                                                                                                      

 
 


