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  2022נובמבר  01          

 מענה לשאלות הבהרה

 מכרז פומבי מס' 03/2022 לאספקת שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה גבוהה 

 

הסעיף  פירוט השאלה / בקשה תשובה

 במכרז

המסמך 

אליו 

מתייחסת 

 /השאלה

בקשת 

 ההבהרה

 מס'

 

לא מספקת יעוץ  המל"ג

למשתתפים בשאלת 

 עמידתם בתנאי הסף. 

ידי הפונה בשאלה  יכול לשמש -האם הניסיון המקצועי שתואר על

 ?למכרז 6.3, 6.2כניסיון חלופי לדרישות הקבועות בסעיפים 

מסמכי  6.2-6.3

 המכרז

1. 

נדחית.  הכלליתהפנייה 

גופים ל באשר

, לא ניתן ספציפייםה

מידע מספק בנוגע 

למאפיינים הציבוריים 

של גופים אלה המקנים 

לעבודת הביקורת של 

אותם גופים את המימד 

הציבורי ולפיכך 

 . הבקשה נדחית

 

  

נבקש להבהיר האם כחלק מהגדרת "המגזר ציבורי" ניתן להכליל חברות 

 אשר הינן בעלות מאפיינים ציבוריים מובהקים כדוגמת

( חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של 1) 

 הסוכנות היהודית לא"י בע"מ 

 רשת משען לבתי דיור מוגן? –( מרכז משען 2)

מסמכי   6.2.5

 המכרז 

2. 

סיפא  6.3.2בסעיף 

תתווסף התוספת 

 הבאה: 

, "במקרה שבו המציע

כאישיות משפטית 

אינו עומד , עצמאית

בתנאי הסף המפורט 

לעיל,   6.3.2בסעיף 

ושבעברו של המציע 

התרחש שינוי ארגוני 

לדוגמה התאגדות )

לכל  המציע הינו ישות משפטית, אשר במהותה הינה עתירת ניסיון ועונה

אר דרישות הסף ואף מעבר. מדובר בישות משפטית חדשה שקמה בינו

כתוצאה מארגון מחדש של הפעילות שעשתה ישות קודמת, חברת  2021

וזאת לאור נסיבות עסקיות  ,שנים 16רואי חשבון אשר הוקמה לפני מעל 

שהתעוררו. במסגרת זו מחצית מפעילויות הביקורת הפנימית, ניהול 

הסיכונים, ביקורת חקירתית וביקורת ואבטחת מערכות מידע, וכן 

הועברו לישות  X עילויות אלו מהיישות הקודמתהעובדים שביצעו פ

. היישות החדשה מנוהלת על ידי אותו שותף מנהל   Yהמשפטית החדשה

ושניהם שותפים כאמור   X ובנוסף לכך שותף נוסף מהיישות הקודמת

 . Yבישות המשפטית החדשה

 מסמכי  6.3.2

 המכרז

3. 
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מציע מעוסק מורשה 

, רכישת פעילות, לחברה

-רה, התאגדות כחברה

ארגון או איחוד של 

(, חברות בדרך אחרת

באופן בו הפעילות 

הרלוונטית לצורך 

עמידה בתנאי הסף 

 ,השתלבה אצל המציע

יוכל המציע לצרף 

לנתוניו את נתוני הגוף 

בו התקיימה הפעילות 

. לפני השינוי הארגוני

החלטה בדבר הכרה 

בפעילות כאמור תהיה 

בכפוף לשיקול דעת 

 .המל"ג"

היישות החדשה מעסיקה כיום עשרות עובדים מקצועיים ומעניקה 

עבור ורת חקירתית, ביקורת פנימית וניהול סיכונים שירותי ייעוץ, ביק

 . ארגונים וחברות 100למעלה מ 

נציין עוד כי מאחר שמדובר בשירות ייעוץ וביקורת )בשונה, למשל, 

מאספקה של מוצר מסוים(, הרי שהניסיון עצמו נצבר על ידי העובד שביצע 

 בעצמו את העבודה.

היה עוסק מורשה והקים חברה אותו עובד ספציפי מחזיק בניסיון גם אם 

 וגם כאשר הוא עובר לעבוד בחברה שהוא מקים.

 :2.2.3.5.4, סעיף: H7.3.1בנוסף על פי הוראת תכ"ם 

יש לקבוע במסמכי המכרז כי במקרה שבו המציע,  -שינוי ארגוני במציע “

כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים במכרז 

רחש שינוי ארגוני )לדוגמה התאגדות מציע מעוסק ושבעברו של המציע הת

ארגון או איחוד של -מורשה לחברה, רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה

חברות בדרך אחרת(, באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי 

הסף השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו 

ינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור התקיימה הפעילות לפני הש

 ”תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

מבוקש לאפשר, כנהוג בתהליכים מסוג זה ולאור מהות הניסיון הנדרש, כי 

לצורך העמידה בתנאי הסף המציע יכול להסתמך על הניסיון שנצבר על 

ות ידי הבעלים והמנהל שלו ולאפשר לשייך את הניסיון שנצבר על ידי הייש

 הקודמת כניסיון מתאים.

נשמח להעמיד לרשותכם כל מידע כספי ותפעולי ביחס לארגון מחדש של 

 . הפעילות ולאפשר לנו להגיש את מועמדותנו להליך מכרזי זה

לא יחול שינוי במסמכי 

 המכרז.

לראייתנו מתן שרות של ניהול סיכונים הינו חלק משירותי הביקורת 

הפנימית. נבקש לכלול עבודות שבצענו של ניהול סיכונים במסגרת 

 הניסיון במתן שירותי ביקורת פנימית.

מסמכי  7.5

 המכרז 

4. 

לא יחול שינוי במסמכי 

 המכרז. 

בכל האמור לביקורת חשבונאית, נבקש כי הביקורת תתקיים לפי התקן 

 המקצועי בלבד.

מסמכי  8.1

 המכרז 

5. 

 מכרז פומבי 

 03/2022מס' 

לאספקת שירותי 

 ביקורת פנים עבור 

המועצה להשכלה 

 גבוהה

 

 13.2 מה יש לרשום על המעטפה ?   

 סעיף 

)אופן 

הגשת 

  ההצעה(

מסמכי 

  המכרז 

6. 



 
 

3 
 

הבקשה נדחית, יש 

לפעול  בהתאם 

 להוראות הסעיף. 

עובדים והסעיפים נכונים לכלל נותני  2,500אנו גוף המונה מעל 

השירותים בפועל. על כן, נבקש לאשר כי אנו מתחייבים שכאשר ובמידה 

 ויתגלה כי מתקיימים אחד הסעיפים נודיע באופן ישיר למל"ג

15.4 ,

15.5 

מסמכי 

 המכרז 

7. 

 הבקשה מתקבלת.

על המציע לצרף 

להצעתו את אישור 

הביטוחים חתום קיום 

ידי המציע, והמציע  -על

הזוכה ימציא  את 

אישור קיום הביטוחים 

ידי המבטח -חתום על

בהתאם לתנאי ההסכם 

 והמכרז.

)"ביטוח"( על המציע להציג אישור  במסמכי המכרז  17בהתאם לסעיף 

 האם ניתן להציג נספח זה בעת קבלת הודעת הזכייה?  - קיום ביטוחי 

גע הגשת מועמדותי, אני בתהליך בחינת אופציות קרי, נכון להיום לר

 הביטוחיות בין חברות הביטוח וטרם הופקה לי פוליסה.

אישור קיום ביטוחי" כחלק ממסמכי  – 4בכוונתי לחתום על "נספח 

המכרז, אך לא אוכל לצרף אישור קיום ביטוחים נכון למועד ההגשה, 

 אלא רק לאחריה.

 

מסמכי  17

 המכרז

8. 

העתק נוסף ניתן לעשות 

, על העמוד 38מעמוד 

הראשון לרשום למעלה 

א ועל העמוד הנוסף  38

 ב 38

האם ניתן להוסיף עמודות לטבלה לצורך הוכחת ניסיון נוסף ? אם כן 

או לחילופין להדפיס דף אחרון ללא  wordניתן לקבל את קובץ המכרז ב

 שינוי בעימוד ?

 2סעיף 

 *טבלה

 1נספח ה

 להסכם

9. 

העתק נוסף ניתן לעשות 

, על העמוד 42מעמוד 

הראשון לרשום למעלה 

 ב 42א ועמוד הנוסף  42

האם ניתן להוסיף עמודות לטבלה לצורך הוכחת ניסיון נוסף ? אם כן 

או לחילופין להדפיס דף אחרון ללא  wordניתן לקבל את קובץ המכרז ב

 שינוי בעימוד ?

 1סעיף 

 *טבלה

 2נספח ה

 להסכם

10. 

לא יחול שינוי במסמכי 

 המכרז. 

אקדמאיים  מוסדותשלום רב, חברתנו מספקת שירותים למספר 

היתר בתחום ביקורת פנימית, נבקש להבין האם ניתן יהיה  בין בישראל 

להגיש שותף מחברתנו שלא מספק שרותים למוסד השכלה גבוהה תוך 

 שמירה על חומות סיניות בנושא זה.

נספח ו' 

 ג' 

התחייבות 

בר בד

העדר 

ניגוד 

עניינים 

 של המציע

11. 

 

 


