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 2022בדצמבר  1          

 
 מענה לשאלות הבהרה- 

 (04/2022מכרז מסגרת למתן שירותי ביקורת ובדיקות חשבונאיות וכלכליות )מס'      

 

 .להלן הבהרות למכרז ("המכרזלהלן: ") למכרז שבנדון 24בהתאם לסעיף  .1

 .ושא הפניהלא על פי נת הפונה, אכדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהו  .2

 .במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה .3

 .בחלק מהמקרים נוסח השאלה מבטא ריכוז של מספר שאלות שנשאלו על ידי גורמים שונים באותו נושא .4

 .רזיםי ועדת המכדחתה על ידיש לראותה כבקשה שנ -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  .5

במקרה של  .המכרז ממסמכייובהר, כי כל ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד  .6

 יגבר האמור בקובץ ההבהרות. –חוסר התאמה בין האמור במכרז לאמור בקובץ ההבהרות 

הסעיף  פירוט השאלה / בקשה תשובה
 במפרט

המסמך אליו 
מתייחסת 

השאלה/בקשת 
 בהרההה

 מס'
 

 14למכרז ולסעיף  2.4בהתאם לסעיף 

של  לחוזה, התעריף לשעת עבודה

ייקבע בהתאם  רואה החשבון

 . 8.1.1להנחיית תכ"ם מס' 

מכוח הנחייה זו פורסמה הודעה 

בדבר תעריפי התקשרות עם נותני 

 8שירותים חיצוניים. לפי סעיף 

להודעה, במועד פרסום ההבהרות 

ה ש"ח לשע 279התעריף הוא 

  ע"מ כדין.בתוספת מ

נבקש כי התמורה תהיה על פי תעריף 

 רואה חשבון לפי הנחיות החשב הכללי.

 

  1. 

 אין שינוי בתנאי המכרז. 

מציע למכרז, " 10.5לפי סעיף 

החודשים שקדמו  12-שהעניק ב

למועד האחרון להגשת ההצעות 

למכרז שירותים למוסד להשכלה 

גבוהה המפוקח על ידי המל"ג או 

ות ופת ההתקשרי במהלך תקצפו

מושא מכרז זה להעניק שירותים 

למוסד להשכלה גבוהה, ייחשב כמי 

שנמצא במצב של חשש לניגוד 

 עניינים במתן השירותים.

במכרז )תנאי סף  10.5בהתייחס לסעיף 

 לעניין ניגוד עניינים(:

משרדנו משמש מזה שנים כרו"ח מבקר 

במכללה האקדמית הערבית בחיפה 

 יה.אקדמית נתנם במכללה הוכמבקר פני

מבקש שתנאי הסף לא ימנעו מאיתנו 

להשתתף אלא רק יימנע מאיתנו לטפל 

בנושאים הקשורים ישירות בלקוחותינו 

 כאמור.

  2. 
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מציעים. אם יהיו  7יעברו לפחות 

מציעים שיזכו לשלושת  7יותר מ

יעברו כל  –הציונים הגבוהים ביותר 

המציעים שזכו לאחד משלושת 

 ביותר.ם הגבוהים הציוני

או  3לא ברור מהניסוח האם בשלב זה יעברו 

 מציעים.  7

 7.2 3. 

ברישא של ש כךיתוקן,  14.1סעיף 

" יבוא 1.1.2015הסעיף, במקום "

"1.1.2010."  

ואילו  1.1.2015 –ה בתחילת הסעיף רשום מ

שנים. הניסוח  10רשום מעל  14.1.2בסעיף 

 לא ברור.

 14.1 4. 

מנועה הסעיף אינו קובע שהמל"ג 

. המל"ג תפעל מלפנות לממליץ אחר

המציעים  וסביר. באופן הוגן

איש קשר, מתבקשים לציין, לגבי כל 

מספר הטלפון שלו במשרד, את 

  ספר הנייד וכן את כתובת הדוא"ל.מ

הסנקציה לגבי אי מענה  שביעות רצון:

שי רב טלפוני הינה קשה. מניסיוננו קיים קו

קשכם להשיג טלפונית את הממליצים. נב

א יהיה להגמיש את התנאים, כך שבמידה ול

די הממליצים תפנו לאחרים מענה על י

ברשימה או לחילופין שתפנו לממליצים 

 בשיחה.במייל ותבקשו כי יחזרו אליכם 

 18.4 ,18.5 5. 

ניתן להשחיר פרטים מזהים, באופן 

שאינו פוגם באפשרות להתרשם 

ממהות הביקורת ומרמת הדוח. עם 

ה תביא להפחתה יתכן שהשחרזאת, 

התרשמות " ציון שיינתן בקריטריוןב

, משום שההשחרה לא "כללית

תאפשר להתרשם באופן מקיף 

לצורך מהדוח או לפנות לנמעני הדוח 

 . בירורים נוספים

קיים קושי להעביר  –יקורת לדוגמה דוחות ב

לצד ג' דוחות ביקורת. נבקשכם לאפשר 

 השחרה של פרטים מזהים.

 20 6. 

אין צורך לצרף אישור קיום ביטוחים 

ההצעה. הגשת ההצעה  במועד הגשת

לנוסחו של אישור מהווה הסכמה 

והתחייבות לספק  קיום הביטוחים

אישור כאמור במקרה של זכייה 

 במכרז.

 

נרשם שאין צורך לצרף ביטוח.  36בסעיף 

רשום 'אישור  8ברשימת מסמכים סעיף 

פח נבקש לוודא שהנס –קיום ביטוחים'. 

 יועבר רק בשלב הזכייה.

רשימת מסמכים  

 להגשה

7. 

לטופס ההצעה המציע  5.4בסעיף 

של ראש נדרש לפרט את היכרתו 

הצוות המוצע עם מוסדות להשכלה 

ים גבוהה שאינה נובעת ממתן שירות

 . 12.1.3העונים על סעיף 

 17הדבר תואם לדרישות סעיף 

לא  –לה גבוהה הכרות עם מוסדות להשכ

 .12.1.3יגות לגבי סעיף יברורה ההסת

סעיף  –טפסי המכרז  

5.4 

8. 
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שראש הצוות המוצע מציע למכרז: 

שירותים למוסד מטעמו שהעניק 

להשכלה גבוהה באופן העונה על 

 5, יזכה לניקוד של 12.1.3ף יאי סעתנ

נקודות. מציע שלראש הצוות המוצע 

מטעמו היכרות אחרת עם מוסד 

עד  להשכלה גבוהה יזכה בניקוד של

נקודות בלבד )ואין צורך שיחזור  3

על הנתונים שנמסרו במענה לסעיף 

12.1.3.) 

 מקובל. 

בכל מקרה של אי תשומת הלב כי 

-התאמה בין קובץ הוורד לנוסח ה

PDFיגבר האחרון ,. 

 .9 כללי  ניתן לקבל את המכרז כקובץ וורד? האם

משרדנו נמנה תצהיר והיעדר ניגוד עניינים:  הבקשה נדחית.

כאחד מארבעת משרדי ראיית החשבון 

ה. באופן טבעי אנו מעניקים הגדולים במדינ

שירותי ראיית חשבון לחלק מהגופים אותם 

האם ניתן להעמיד צוות אשר  -המל"ג מבקר 

ם הנדרשים במכרז זה, יעניק את השירותי

אשר יהיה מופרד בחומות סיניות מהצוותים 

 .המבקרים את גופי המל"ג

10.5  10. 

ניסיונם של המציעים במתן שירותים  שה נדחית.הבק

 וסדות להשכלה גבוהה הינולמ

מרכיב מהותי בניסיון הרלוונטי בעבודה 

 הנדרשת במכרז ואף ניתן על כך

אף  ניקוד במסגרת בחינת ההצעות. על

 זאת, עולה ממסמכי המכרז

שמציעים המעניקים שירותים למוסדות 

 להשכלה גבוהה מנועים מלגשת

קשכם לשנות את הדרישה למכרז. נב

 ענייניםולאפשר גידור של ניגוד ה

בכך שהמציע לא יספק שירותים למועצה 

 להשכלה גבוהה בעלי זיקה

 למוסד לו הוא מספק שירות

10.4 

10.5 

 11. 

הסעיף מקנה ניקוד לראש צוות ולחברי  הבקשה נדחית.

 CIA, CISA צוות עבור הסמכת

19.3 

19.4 

 12. 
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תעודות אלה אינן מעידות  . CFE -ו

 .כרח על איכות העבודה שתינתןבה

קוד עבור סעיף זה נודה על ביטול ני

 ולחילופין להעניק ניקוד עבור ניסיון

 .רב שנים בתחום

ראש צוות ולחברי הסעיפים מקנים ניקוד ל הבקשה נדחית.

 הצוות עבור תואר שני

בביקורת פנים או במנהל ציבורי או תואר 

 לוראשון במשפטים. תארים א

אינם מעידים בהכרח על איכות העבודה 

 ומציבים את המשרדיםשתינתן 

בעלי ניסיון רב בתחום הביקורת הפנימית 

 בעמדת חיסרון. נודה על ביטול

 ניקוד עבור סעיף זה

19.1 

19.2 

 13. 

 


