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 2022נובמבר  29          

 מענה לשאלות הבהרה- סבב שני 

 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'

 

מבלי . מדובר בהארכה בלבד, שעות שנתיות 500-600

 לגרוע מהוראות המכרז בהקשר זה.

מהו היקף השעות השנתי לביצוע 

 השירותים?

מסמכי  1

 המכרז

1. 

 למכרז : 6.1סעיף  ורא

רשאי להציע הצעה למכרז זה יחיד, העונה על כל "

תנאי הסף במצטבר, או תאגיד, שמציע יחיד יבצע את 

"המבקר  -השירותים מטעמו עבור המל"ג )להלן 

במקרה שהמציע הוא תאגיד, עליו . המוצע"(

לקיים הן את תנאי הסף המתייחסים לתאגיד 

והן את כל תנאי הסף במצטבר המתייחסים 

  ".למבקר המוצע

המבקר המוצע צריך להיות יחיד או שניתן 

לבצע את השירותים באמצעות צוות של 

 מבקרים?

מסמכי  6.1

 המכרז

2. 

 למכרז : 6.1סעיף  ורא

רשאי להציע הצעה למכרז זה יחיד, העונה על כל "

תנאי הסף במצטבר, או תאגיד, שמציע יחיד יבצע את 

"המבקר  -השירותים מטעמו עבור המל"ג )להלן 

במקרה שהמציע הוא תאגיד, עליו . המוצע"(

לקיים הן את תנאי הסף המתייחסים לתאגיד 

והן את כל תנאי הסף במצטבר המתייחסים 

 ".למבקר המוצע

האם ניתן לבצע את הביקורות באמצעות 

נותני שירותים חיצוניים? במידה וכן, האם 

 נדרש להגיש את פרטיהם במסגרת ההצעה?

מסמכי  7.5

 המכרז

3. 

 .4 כללי כללי נודה לקבלת מסמכי המכרז בפורמט וורד. הבקשה נדחית.

מציע שהוא עוסק מורשה יצרף אישור על היותו 

 עוסק מורשה.

לרשימת המסמכים להגשה :  16נספח 

"תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י כל 

דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע ) יש 

לצרף העתק, כשהוא מאושר כמתאים 

האם רלבנטי למציע שהוא יחיד )  -למקור"

 עוסק מורשה(? 

 16נספח  

 להסכם

5. 
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אם המציע הינו יחיד, יש לעמוד רק בתנאי הסף 

על סעיפיו הקטנים. אם  6.2בסעיף המפורטים 

המציע הוא תאגיד המעמיד מבקר מוצע )יחיד( 

מטעמו, יש לעמוד הן בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

על סעיפיו הקטנים בנוגע למבקר המוצע והן  6.2

על סעיפיו הקטנים  6.3בתנאים המפורטים בסעיף 

 בנוגע למציע )התאגיד( עצמו. תיתכן חפיפה.

)יחיד( כמבקר  פנימי אבל המציע תמיד אדם 

מאחורי היחיד יש צוות משרד ולכן, לא 

יש גם  6.2-ברורה הדרישה הנוספת שבנוסף ל

דרישות נוספות לניסיון המפורטות בסעיף 

 6.2. אם המבקר המוצע עומד בתנאי 6.3-ב

 -מדוע צריך להוכיח רובד נוסף של דרישות ב

6.3 ? 

גופים  5לדוגמא: האם הכוונה לניסיון 

למשרד, או שתיתכן  4קר המוצע ועוד למב

 חפיפה?

מסמכי  6.2-6.3

 מכרז 

6. 

המל"ג הוא תאגיד סטוטורי וישנה חשיבות רבה 

 .כאלהסיון בביקורת בתאגידים ילהבנה ונ

מספר המוסדות הסטטוטוריים )נספח י'( 

 10 –מצומצם ויש משקל רב לניסיון בהם 

נקודות, זוהי הגבלת התחרות. מדוע דווקא 

רב למוסדות סטטוטוריים נותן משקל 

 יתרון?

מסמכי  10.2.1.2

 המכרז 

7. 

לפי המידע שנמסר נראה כי חברת  .א

מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות 

אביב מיסודה של הסוכנות -בתל

היהודית לא"י בע"מ מקיימת מאפיינים 

 ציבוריים לצורך המכרז.

לפי המידע שנמסר נראה כי מרכז משען  .ב

מקיימת את  אינהבע"מ )חל"צ( 

המאפיינים הציבוריים הרלבנטיים 

 למכרז זה.

נבקש לאשר כחלק מהגדרת "המגזר 

ציבורי" במכרז זה את החברות הבאות, 

אשר הינן בעלות מאפיינים ציבוריים 

   מובהקים:

חברת מוסדות חינוך, תרבות  .א

ושיקום שכונות בתל אביב 

מיסודה של הסוכנות היהודית 

 -לא"י בע"מ )חל"צ ומלכ"ר( 

בעלי המניות של החברה הם 

המגבית המאוחדת לישראל 

מהמניות(, הסוכנות  94%)

 .היהודית וגופים קשורים

החברה מקיימת פעילות ענפה 

יפו, -בכל רחבי העיר תל אביב

בשליחות העירייה, הסוכנות 

היהודית, המגבית המאוחדת 

לישראל, תורמים וגורמים 

נוספים. החברה מפעילה למעלה 

ים ותוכניות חינוך, מרכז 150 –מ

תרבות, חברה, קהילה, נוער, 

בנוסף החברה   ספורט ופנאי

מסמכי  6.2.5

 מכרז 

8. 
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מבצעת פעולות בינוי ואחזקה 

בהיקפים גדולים בשליחות 

העירייה. כל פעילות החברה 

נעשית לרווחת הקהילה בתל 

יפו, כאשר עיריית תל  –אביב 

יפו הינו הלקוח העיקרי -אביב 

והמהותי לפעילותה. מחזור 

מעל   (2021פעילותה השנתי )

 ₪. מיליוני  400

 

 מרכז משען בע"מ )חל"צ .ב

החברה מפעילה בתי  –ומלכ"ר( 

דיור מוגן, מחלקות סיעודיות 

ופנימיות. החברה בפעילותה 

מפוקחת ופועלת תחת הרגולציה 

והנחיות של משרד הבריאות 

ומשרד הרווחה. החברה פועלת 

ומוכרת כ'מוסד ציבורי' 

( לפקודת מס 2)9לסעיף   בהתאם

הכנסה ואושרה כ'מוסד ציבורי' 

פעילות לעניין תרומות. מחזור 

 ₪.מיליוני  350( מעל 2021שנתי )

יתנו יתרון הם אלה שהרכיבים המפרטים בסעיף 

 )היקף פעילות, מורכבות, תחום עיסוק וכדומה(.

בסעיף זה כתוב כי " יינתן יתרון למידת 

 הרלוונטיות של התאגידים הסטטוטוריים 

המבוקרים מבחינת: היקף הפעילות שלהם, 

 –כבותם, תחום עיסוקם וכדומה" מור

 נשמח להבהרה מה ייתן יתרון?

מסמכי  10.2.1.2

 המכרז

9. 

את נסיון  1על המציעים לפרט בתצהיר נספח ה

המבקר המוצע בכל אחד מהתחומים המפורטים 

בסעיף. המציע שיפרט נסיון בכל התחומים יקבל את 

נקודות ויתר ההצעות ינוקדו ביחס  25מלוא הסך של 

 אליו.

בסעיף זה מפורטים תחומים שונים של 

ניסיון ספציפי של המציע או של המבקר 

הנקודות  25נשמח להבהרה כיצד  –המוצע 

לחלוקה? האם  םהקריטריונייחולקו? מהם 

 ההתייחסות היא לוותק או כמות לקוחות?

מסמכי  10.2.1.3

 המכרז

10. 

אישור מבטחים צריך לכלול הבקשה נדחית. 
המבטח לבין מזמין האישור "חיבור" ישיר בין 

 )המל"ג(.

 

המציע הינו משרד החבר ברשת גלובלית 

וככזה מחויב בביטוח אחריות מקצועית 

מחברה זרה. לאור זאת, נודה לאישורכם כי 

יתקבל ביטוח אחריות מקצועית מחברה 

 4נספח 

אישור  –

קיום 

 ביטוחים

 .11 נספחים
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 עיקרי כלל את כולל הוא עוד כל זרה

 .המבוקשים הביטוח

 הבקשה נדחית. לא יחול שינוי במסמכי המכרז. 

 

 

עובדים  2,500אנו גוף המונה מעל 

והסעיפים נכונים לכלל נותני השירותים 

בפועל. לכן אין באפשרותנו לוודא כי 

סעיפים אלה אכן נכונים על כלל העובדים. 

על כן, נבקש לאשר כי סעיפים אלה יאושרו 

רק לגבי נותני השירותים בפועל. בנוסף, אנו 

מתחייבים שכאשר ובמידה ויתגלה כי 

ים אחד הסעיפים נודיע באופן ישיר מתקיימ

 למל"ג.

15.4 ,

15.5 

מסמכי 

 המכרז

 

 

 


