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28/10/2020 

 נוספותקובץ תשובות הבהרה וכן הודעות הבהרה 

 למתן שירותי ביקורת פנים -6.20מכרז פומבי מס' 

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

מספר 

 סידורי

 תשובת החברה למתנ"סים שאלה נוסח קיים סעיף עמוד

האם ניתן לקבל את    כללי 1
מסמכי המכרז בקובץ 
וורד כדי שניתן יהיה 

להקליד ההצעה על 
 גבי הקובץ?

 לא ניתן. 

נספח  38 2
 ו'

נקבע תעריף 
מקסימלי של 

 לשעה₪  170

האם ניתן לקבוע 
 תעריף מינימלי?

 

 -תעריף המקסימום עודכן 

 מתוקן.ראה נספח ו' 

 לא ייקבע תעריף מינימום. 

3 

6 10.6 

 3"במהלך 
השנים 

 האחרונות"

-2017האם הכוונה 
2019? 

 כן

4 

4 11 

 

האם כמות שעות 
הביקורת הממוצעת 

 1,000בשנים קודמות )
שעות( מתייחסת לכל 

הזוכים או  2אחד מ 
 לשניהם ביחד?

מדובר על ממוצע כאומדן 

של פעילות החברה  כולל

ביחס לכל  בשנים קודמות

  .הספקים

5 
ג'15 4  

 

לאור תקופת החגים 
ולאור הסגר הקיים 
לאור מצב החירום, 
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מבוקשת ארכה של 
כשבועיים למועד 

האחרון להגשת 
הצעות, קרי עד 

5.11.2020 

דחה ליום נמועד ההגשה 

11.11.2020 

הודעה על דחייה פורסמה 

 בנפרד. 

6 

1ד 5  

 

את אישורכם כי נבקש 
משרד רואי חשבון 
בעל רישיון בתוקף 

אשר מאוגד כעוסק 
מורשה עונה לתנאי 

 הסעיף.

 

לתנאי הסף  1.1לסעיף 

 יתווסף : 

 "או יחיד תושב ישראל"

7 
26 

נספח 
ג' ס 
8  

המועד צריך להיות 
19/4/2021. 

 התאריך תוקן

 רצ"ב נספח מעודכן

8 

6 1.8 

 

ההפניה אמורה להיות 
 לנספח ה'

 נכון.

לצורך הוכחת העמידה בתנאי 

 יש למלא את נספח ה'

 

9 

6 1.9 

 

ההפניה אמורה להיות 
 לנספח ה'

 נכון. 

לצורך הוכחת העמידה בתנאי 

 יש למלא את נספח ה'
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6 1.9 

 

נבקש את אישורכם כי 
 3מציע אשר ביצע 

ביקורות שונות אצל 
אותו לקוח )במגזר 
הציבורי( בכל אחת 

 2019 – 2017מהשנים 
עומד בדרישות 

 הסעיף.

 

 

 מקובל

11 

8 
ה' 
iב'   1  

 

נבקש את אישורכם כי 
, CIAלימודי תעודה 

עונים להגדרה ומזכים 
 בנקודה.

 

 מאושר

 

12 

8 
ה' 
iב'   1  

 

נבקש את אישורכם כי 
לימודי תעודה 

, עונים SAPלהטמעת 
להגדרה ומזכים 

 בנקודה

 

 לא מאושר

 

13 

8 
ה' 
iב'   1  

 

אישורכם כי נבקש את 
לימודי תואר ראשון 

בכלכלה וניהול עם 
התמחות במערכות 

 

 . התשובה היא שלילית 
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מידע עונים להגדרה 
 ומזכים בנקודה.

על תואר שני יינתן ניקוד 

 המוכר ע"י המל"ג ומעלה

14 

8 
ה' 
iב'   1  

 

נבקש את אישורכם כי 
לימודי תעודה של 

ביקורת מערכות מידע 
עונים  IDEAבתוכנת 

להגדרה ומזכים 
 בנקודה.

 

 לא מקובל

15 

8 
ה' 
iב'   2  

 

נבקש את אישורכם כי 
לימודי תואר שני 

במדיניות ציבורית 
עונים להגדרה ומזכים 

 בנקודה.

 

מדיניות ציבורית כלול תואר ב

במחלקה ללימודי מדעי 

 .המדינה

16 

8 
ה' 
 iiב' 
2 

 

נבקש את אישורכם כי 
השתתפות של שני 

בביקורת עובדים 
חקירתית מורכבת 

וגדולה )משתרעת על 
פני למעלה מחצי שנה( 

תזכה כל אחד מהם 
 בנקודה

 

מסמכי ההצעה ייבדקו ע"פ 

 הוראות המכרז

17 

5ז  13  

 

בסעיף רשום 
שהמחירים כוללים 
מעמ ואילו בנספח ו 
רשום שהמחיר היא 
בתוספת מע"מ. נא 

 הבהרתכם.

 מחיריכפי שמצוין בנספח ו', 

 אינם כוללים מע"מ ההצעה

אלא יתווסף עליהם מע"מ 

  כשיעורו בעת התשלום. 

 

18 

1י"ד  17  

 

נבקש את אישורכם 
לכך שתעודת עוסק 
מורשה לגוף שאינו 

תאגיד עומדת 
 בהנחיות הסעיף.

 לעיל.  6ראה תשובה לשאלה 

19 

5י"ד  17  

 

נבקש את אישורכם כי 
לעוסק מורשה שאינו 

תאגיד ושאינו 
צורף שותפות, אין 

לצרף אישור מורשי 
 חתימה

 מקובל 

 

20 7 

11 

המציע מתחייב 
כי ככל שהצעתו 

, למכרז תזכה
לפחות אחד 

מבין אנשי 
הצוות שיעמיד 
המציע לטובת 

המכרז יהיה 
דובר ערבית 

משרדנו נותן שירותי 
ביקורת פנים לחברה 

 5-ה למתנסים במהלך
שנים האחרונות 

ולמרות שאין לנו חבר 
צוות שדובר וקורא 
, ערבית ברמה טובה

השכלנו לבצע את כל 
משימות הביקורת 

 

 מסמכי המכרז מאין שינוי 
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ברמה טובה 
מאוד... בנוסף 

לדרישות 
המופיעות 

 בסעיף

שהוטלו עלינו. לדעתנו 
כדאי לעדכן את 

הסעיף שעבור 
ביקורות שרלוונטיות 
למגזר הערבי המציע 
ידאג לשירותי תרגום 

)זימון אד  רלוונטיים
הוק לדובר ערבית ולא 

 בוע(באופן ק

21 37 

נספח 
 ו

התעריף 
המקסימלי 

₪  170עומד על 
 כולל מע"מ

בשירותי ביקורת 
פנימית חשובה מאוד 

איכות הצוות, הניסיון 
והתוצרים שמוגשים 
לחברה. בכדי לקבל 
שירותים מקצועיים 
מומלץ לקבוע אחוז 

הנחה מקסימלי 
הנחה(  20%)למשל עד 

של ולא לאפשר ירידה 
מחירים מתחת 

. למחירים סבירים
לדעתנו שיטת שקלול 

 40%-הצעת המחיר כ
מסך הניקוד במכרז 

וללא קביעת גובה 
הנחה מקסימלי יכולה 

לפגוע באיכות מתן 
השירותים ובכך 

המכרז לא ישיג את 
 מטרתו.

 2ראה תשובה לשאלה מס' 

22 

6 10.3 

כל אחד מאנשי 
הצוות ימציא 
במסגרת 
ההצעה, אישור 
משטרה לפי 
 חוק

למניעת העסקה 
של עברייני מין 

במוסדות 
מסוימים, 

 2001 -תשס"א

האם ניתן להמציא 
הצהרת עו"ד כתחליף 

 לאישור המשטרה?

 , האישור נדרש ע"פ חוקלא

למניעת העסקת עברייני מין 

-תשס"א ,במוסדות מסוימים

2001 

23 

6 10.5 

לכל אחד מאנשי 
הצוות ניסיון 
בעריכה של 

 2לפחות 
ביקורות 
 פנימיות

בממוצע, ביחס 
לכל אחת 
מהשנים 
2017,2018,2019 

האם בספירת הניסיון 
הרלוונטי לפי סעיף זה 

תספר בנפרד כל 
ביקורת, גם אם בוצעה 

 עבור אותו הגוף?

 כן
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עבור לקוחות 
 מהמגזר

הציבורי ו/או 
עמותות ו/או 

 .חל"צ

24 

ג 12 7  

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

עברייני מין 
במוסדות 
מסוימים, 

 2001 -תשס"א

האם ניתן להמציא 
הצהרת עו"ד כתחליף 

 לאישור המשטרה?

 לעיל.  22ראה תשובה לשאלה 

25 

ז 12 7  

בעל ניסיון 
בעריכה של 

 3לפחות 
ביקורות 
פנימיות 
בממוצע, ביחס 
 לכל אחת

מהשנים 
2017,2018,2019 

 2כאשר לפחות 
מתוכן בוצעו 
ע"י מנהל 
 הפרויקט

עבור לקוחות 
מהמגזר 
הציבורי ו/או 
עמותות ו/או 
חל"צ בעלות 
 מחזור כספי

שנתי שלא יפחת 
מיליון  100 -מ
₪. 

האם בספירת הניסיון 
הרלוונטי לפי סעיף זה 

תספר בנפרד כל 
ביקורת, גם אם בוצעה 

 עבור אותו הגוף?

 כן

26 

 ג 10

המציע שהצעת 
המחיר שלו 

הייתה הנמוכה 
ביותר, יקבל את 

הציון 
המקסימלי של 

 נקודות 100
האם נקבע מחיר 
 מינימום להצעה?

 

 ראה נספח ו' מתוקן. 

 

27 

6 

ד' 
סעיף 
10.6 

כל אחד מאנשי 
הצוות הינו בעל 

ניסיון )לא 
בהכרח אצל 

נבקש להוסיף לצורך 
עמידה בתנאי זה, 
ניסיון גם במשרדי 

 

לאחר המלים: "שתי חברות" 

יירשם: "ו/או חברות 
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המציע( שנצבר 
השנים  3במהלך 

האחרונות, 
בביצוע עבודות 
ביקורת פנימית 
ו/או חקירתית 

 בשתי חברות
לפחות בעלות 

מחזור כספי 
שנתי שלא יפחת 

 ₪.מיליון  50 -מ

 ממשלה, ורשויות
 מקומיות.

ממשלתיות ו/או עמותות ו/או 

 חל"צ".

 

28 

7 

ד' 
סעיף 
11 

המציע מתחייב 
כי ככל שהצעתו 

למכרז תזכה, 
לפחות אחד 

מבין אנשי 
הצוות שיעמיד 
המציע לטובת 

המכרז יהיה 
דובר ערבית 
ברמה טובה 

מאוד לפחות 
 )דיבור וקריאה(.

נדרש להציג את האם 
איש הצוות דובר 

ערבית, בעת הגשת 
המכרז, או ניתן 

 להציגו עם הזכייה?

איש הצוות דובר הערבית 

הינו חלק משלושת אנשי 

ציג הצוות שעל המציע לה

מדובר  .למכרז בהצעתו

אותו חייבת בתנאי סף, 

ההצעה לכלול במועד האחרון 

 יובהרואולם להגשת הצעות. 

יתקיימו יחסי שאין חובה כי 

בינו לבין המציע מעביד -עובד

 .בעת הגשת ההצעה

29 

38 

נספח 
ו' 
סעיף 
10 

התעריף 
המקסימלי 

 170עומד על 
ש"ח לשעת 

עבודה )בתוספת 
מע"מ( )להלן: 

 "התעריף

 המקסימלי"(.

נבקש לקבוע  .1
תעריף 

 מינימום.
 

התעריף המקסימלי 
הינו נמוך ₪(  170)

מהתעריף המקובל 
לרו"ח, וכן נמוך 

מתעריף החשכ"ל 
₪  271העומד על סך 

לשעה בתוספת מע"מ. 
נבקש להעלות את 

סכום התעריף 
 המקסימלי.

 

 .2תשובה לשאלה מס' ראה 

30 

30-36 
נספח 
 ה'

נבקש לקבל טבלאות  טבלאות ניסיון.
 .Wordניסיון בקובץ 

ניתן לצרף טבלאות לפי 

הפורמט המופיע במסמכי 

 המכרז

31 

 ג  4

מועד אחרון 
להגשת הצעות, 

20/10/20  

בעקבות הסגר האמור 
 25/9/20לחול מיום  

נבקש לדחות את מועד 
 הגשת המכרז.

 

המועד האחרון להגשת 

הצעות נדחה ליום 

 13:00עד השעה  11.11.2020

 לכל המאוחר. 
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שפורסמה ראו הודעת דחייה 

 נפרד. ב

32 

  

נתבקש במסגרת 
למכרז ההצעה 

מתן  - 6.20מס' 
שירותי ביקורת 

פנים לצרף 
אישור משטרה 

לפי חוק למניעת 
העסקה של 
עברייני מין 

במוסדות 
מסוימים, 

 .2001 -תשס"א

על מנת להמציא 
אישור משטרה 

נדרש פרטי 
המוסד לרבות 

פרטי מנהל 
המוסד ) מספר 
זהות שם ושם 

 משפחה(.

נא לשלוח אלינו 
את פרטי 

המוסד ומנהל 
 המוסד.

 

על מנת להמציא 
אישור משטרה נדרש 
פרטי המוסד לרבות 
פרטי מנהל המוסד ) 
מספר זהות שם ושם 

 משפחה(.

נא לשלוח אלינו את 
פרטי המוסד ומנהל 

 המוסד.

 

:תעודת מוסד  מצ"ב נספח  

 יש למלא:שם המוסד ב
החברה למתנ"סים או "

מרכזים לתרבות נוער 
"וספורט  

מנהל יש למלא  4בסעיף 
אלה ירניצקי. גב' –התאגיד   

 

33 

6 11-8  

הדרישות  -תנאי סף 
מותאמות למשרדים 

גדולים. האם ניתן 
להפחית בתנאים 

 8הנדרשים בסעיפים 
ביחס למציע ואף  9-ו

לצמצם את הדרישות 
ביחס לצוות המציע 

 10המפורטות בסעיף 
לתנאי המכרז 
ובהתאמה את 

 11הדרישות בסעיף 
לתנאי המכרז ממנהל 

 הפרויקט.

 אין שינוי ממסמכי המכרז.

 

 צוותאנשי ההיקף הדרישה ל
מהצורך  בין היתר נובעת

, בהם בביצוע מבדקי עמיתים
לפחות נדרש המציע להעמיד 

 .בודקים בו זמנית 4

 

 

 
 
 
 
 
 

 הבהרות נוספות :
 

 החליטה על עריכת מספר שינויים במסמכי המכרז. 20.10.2020ועדת המכרזים, בישיבתה מיום 
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 :שינויים תמצית הלהלן יפורטו 

 
 הפניה למסמכי המכרז  השינוי

 2-שלבית, כך שההצעה תוגש ב-המכרז יהיה עם בחינה דו
מעטפות נפרדות. הצעת המחיר )נספח ו'( שתוגש במעטפה 

 נפרדת, תיבחן רק לאחר קביעת ניקוד איכות משוקלל.
 

 5סעיף  ,3עמוד 
 

 6, סעיף 12עמוד 
 

 ההצעות :אמות מידה לבחינת 
 

  35%+ 35%איכות : 
 30%מחיר 

 8-11עמודים 

נקבעה חלוקת ניקוד שונה לפרמטרים השונים המרכיבים את 
 בחינת האיכות 

 
 הוספה טבלת קנסות למפרט נספח ב'

 
 24עמוד 

  –נקבע מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה 
 לכל המאוחר 12:00בשעה   02/11/2020עד ליום 

 

 

 טופס הצעת המחיר 
 בתוספת מע"מ ₪  200שונה כך שמחיר המקסימום עומד על 

 נספח ו' 

 
 

 תשומת לב המציעים ל
 

ע"י מילוי וחתימה על קובץ  אך ורקעל המציע להגיש את הצעתו 
  – " 10/2020/26מיום  מסמכי המכרז המעודכנים"

  באתר החברה פורסמוכפי ש
 )ולא את מסמכי המכרז המקורי, שכאמור שונה(.

 
 

 
 

 נדחה המועד אחרון להגשת הצעות  -תזכורת 
 13:00עד השעה  11.11.2020ליום 

 
 
 

 רז כפי שפורסם במקור.גובר על האמור במסמכי המכ זההאמור במסמך 

 .ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 
 
 

 תאריך: ____________                מה וחותמת המציע:________________חתי


