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 מכרזהתנאי  .1
 

 מבוא 1.1
 

 ל:מחיר "(, פונה בזאת לקבלת הצעות המוסדלן ")שייקרא לההמוסד לבטיחות ולגיהות 

 עבור המוסד לבטיחות ולגיהות מבקר פניםקבלת שירות כולל של 

 וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.

 

 המכרזקבלת מסמכי  1.1.1

 

 ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המוסד לבטיחות ולגיהות בכתובת: 

https://www.osh.org.il/heb/projects 

 הצעה למכרז תוגש רק על גבי הטפסים בנוסח המצורף בנספחי המכרז.

 

 ריכוז מועדים 1.1.2

 

 שעה המועד האירוע 

 -- 09.11.17 המכרזיום פרסום  1

 12:00 19.11.17 שאלות להגשתמועד אחרון  2

 -- 26.11.17 תשאלות ותשובוסיכום מועד פרסום  4

 12:00 10.12.17 מועד אחרון להגשת הצעות 5

 

 שאלות ובירורים 1.1.1

 

מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על כל נספחיה לפני המועד להגשת המציעים 

 השאלות, להכין את שאלותיהם/הערותיהם.

 

, לפקס מס' 1.1.2יש להעביר את השאלות לא יאוחר מהתאריך הנקוב בטבלה שבסעיף 

תוך ציון שם המציע ומס'  ,Yoav.BT@osh.org.il -או לדואר אלקטרוני  01-5266457

 המכרז. שאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.

 

כמו כן, יפורסם . לפונים עם שאלותסיכום, הכולל את התשובות לשאלות יישלח 

 . ctshttps://www.osh.org.il/heb/projeסיכום התשובות באתר 

 

כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך זה אינה מחייבת את המוסד. 

 סיכום התשובות הוא הקובע ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

 

בדואר  יואב בן צרויההערות למילוי חוברת ההצעה ניתן להפנות באופן שוטף אל מר 

 .Yoav.BT@osh.org.il :אלקטרוני

 

 קבלת סיכום התשובות. באחריות המציעים לוודא

 

https://www.osh.org.il/heb/projects
https://www.osh.org.il/heb/projects
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 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר 1.2

לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם הקבלנים הזוכים, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי 

עם קבלן זוכה או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם  קבלן זוכה וזכייתו ו/או 

ד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי הספק ההתקשרות אתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המוס

הזוכה במכרז )להלן: כשיר שני(, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר 

השני למכרז. לא הסכים הספק שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המוסד רשאי לפנות 

וייקט. למען הסר ספק, למי שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפר

יודגש כי סמכות זו של המוסד היא סמכות רשות והמוסד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י 

 נסיבות העניין.

 

 המכרזתנאי  1.1

 

 והיקפה התקשרותהתקופת  1.1.1

 

ממועד החתימה על החוזה ועד תהיה  שיבחר פניםהמבקר תקופת ההתקשרות עם 

   ימים, של מי מהצדדים. 10למועד סיומו בעקבות הודעה מוקדמת של 

תוקף המוסד לבטיחות ולגיהות כפוף לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו ולכן 

 . ומשך ההתקשרות יהיה כנקוב בחוק ובתקנות ההתקשרות כפוף לחוק התקציב

 

 מהמציעתנאי סף  1.1.2

 

 .עוסק מורשהלהיות על הגוף המציע  .א

 

 ספרי חשבונות כחוק. להיות מנהל על הגוף המציע .ב

 

או מחלקה המתמחה  או מבקר פנים עצמאי מבקר פניםיע להיות משרד על המצ .ג

בכל  של ביקורת פניםהמספק שירותים בביקורת פנים במשרד רואי חשבון 

 התחומים הבאים:

 ארגון במבט של התנהלות כספית,תוך ביצוע בקורת של יחידה ב (1)

 התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית.

החותך יחידות שונות בארגון או את  ביצוע ביקורת של תהליך שלם (2)

 .הארגון בשלמותו

נושא רוחבי המתפרש על מספר יחידות ) ביקורת של נושא המטופל בארגון (1)

 .(בארגון המבוקר כפי שהמציע מציג אותו

 דיני מכרזים וחוק חובת המכרזיםעפ"י מוכחת ידע ופעילות  (4)

 .דיני תאגידיםעפ"י מוכחת ידע ופעילות  (5)

שנים אחרונות לפחות בביקורת פנים  10יון מוכח של המציע הינו בעל נס (6)

כל  לשנה לפחות,₪ מליון  50בעלי היקף פעילות של  ארגונים לפחות, 5 -ב

שנים  1בקורות שונות ב  2המציע לפחות ך כאשר בכל אחד מהם ער אחד,

 .)בהצעה יש להציג הוכחה לניסיון הנותן מענה לכל הדרישות( אחרונות
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אשר יעבוד מול המוסד  ,כמבקר פניםבעל ניסיון  ,בקר פניםמעל המציע למנות  .ד

ויטפל בכל הנושאים שיועלו בפניו ועומד בכל  לבטיחות ולגיהות באופן אישי

 הדרישות הבאות:

 

שנים לפחות בתחומים  10של מוכח הינו בעל ניסיון  מבקר פנים (1)

גופים פעילים לפחות במועד  1, בהיקף של לעיל' גהמפורטים בסעיף 

 ת ההצעה.הגש

בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל מבקר הפנים הינו  (2)

או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה 

בשל אופי הצרכים של  .גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון

 המוסד תינתן עדיפות לרואה חשבון.

ר פנים מגוף מוסמך או בעל תעודת מבקר הפנים הינו בעל תעודת מבק (1)

כה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד להשכלה גבוהה מהס

בישראל או בעל תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת פנימית 

( לחוק 5)א( ) 1שיאשרה ועדה לענייני השתלמויות )כמפורט בסעיף 

ר מהצגת יע שהינו רואה חשבון פטומצ(. 1992הביקורת הפנימית תשנ"ב 

 תעודה על פי סעיף זה.

שנים אחרונות לפחות בביקורת  10מבקר הפנים הינו בעל נסיון מוכח של  (4)

לשנה ₪ מליון  50בעלי היקף פעילות של  ארגונים לפחות, 5 -פנים ב

 1 -בקורות שונות ב 2כאשר בכל אחד מהם ערך המציע לפחות  לפחות,

 שנים אחרונות.

במשך כל תקופת ההתקשרות. "י המציע עהמיועד לא יוחלף  מבקר הפנים (5)

 בהעדרו יתן את השרות ממלא מקום בעל כישורים וניסיון שווי ערך.

לקבל אישור המוסד  מבקר הפניםשל החלפה זמנית על משרד בכל מקרה 

 לבטיחות ולגיהות מראש.

זמין טלפונית בכל שעות היום )בשעות העבודה הרגילות(  מבקר הפנים (6)

ג שהוא, לרבות ישיבות במשרדי הנהלת המוסד, וזמין לפעילות מכל סו

 שעות ממועד הפניה. 48תוך 

 

 הגשת הצעה למכרז זה איננה מותנית בתשלום כלשהו ובהגשת ערבות מציע. 1.1.1
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 קע על המוסדר .2

 

" 1954המוסד לבטיחות ולגיהות הוא תאגיד שהוקם בחוק "ארגון הפיקוח על העבודה תש"ד  2.1

 ר(.והוא פועל ללא כוונת רווח )מלכ"

 

מטרתו של המוסד לבטיחות ולגיהות כמוגדר בחוק: "לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות 

 המקצועית".

 

 מטרת המוסד לבטיחות ולגיהות 2.2

 

מטרתו של המוסד לבטיחות ולגיהות כמוגדר בחוק: "לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות 

 המקצועית".

 

 עיקר הפעולות שהוגדרו ע"י המחוקק:

 פעולות הסברה והדרכה. לנהל (א)

 לערוך ולפרסם מחקרים. (ב)

 לסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של וועדות בטיחות, להדריכם ולעודדם בפעולתם. (ג)

 לסייע לשירות הפיקוח בפעולותיו. (ד)

 בעניינים הנוגעים לבטיחות ולגיהות. העבודהלייעץ לשר  (ה)

 

 שהעיקריים בהם: השירותים הניתנים במפעלים כוללים מיגוון רחב של נושאים,

 ייעוץ וקידום פעולות לסילוק מפגעי בטיחות ולגיהות. (א)

 ביצוע סקרי סיכונים )כולל סיכוני גיהות(. (ב)

 הדרכת וועדות בטיחות והקמת וועדות חדשות. (ג)

 הכנת תוכניות בטיחות למפעלים ולמוסדות. (ד)

 הדרכה במפעלי תעשייה זעירה )בתי מלאכה(, כולל חלוקת חומר פרסומי והסברתי. (ה)

 תאם לדרישות הדרכה פנים מפעלית והזמנת המפעל.בה (ו)

 הדרכה באמצעות ניידת הבטיחות )בחצר המפעל(. (ז)

הדרכת מנהלי עבודה, ייעוץ לסילוק מפגעים והדרכת עובדים  – הדרכה באתרי בנייה (ח)

 שפות שונות. 5 -באמצעות ניידת הדרכת בטיחות, ב

 .בנושא רעש מזיקקידום הבטיחות  (ט)
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 ה:יסברתית, שמגמתה להגיע אל כלל האוכלוסיהמוסד מקיים פעילות ה

הפעילות ההסברתית מתבצעת בכלי התקשורת האלקטרונית והכתובה, ומגמתה להגביר  (א)

 בציבור.ולגיהות את המודעות לבטיחות 

 מבצעי הסברה אלה כוללים: (ב)

 הקרנה והשמעה של תשדירי בטיחות בטלוויזיה וברדיו. -

 הערים. פרסומים בעיתונות היומית ומודעות בחוצות -

 הפקה והפצת סרטוני בטיחות. -

מעת לעת, במקביל לפעילות באמצעי התקשורת, מתבצעת פעילות הסברה אינטנסיבית  (ג)

באזורי תעשיה נבחרים, ובמסגרתה מופץ חומר הסברה והדרכה אשר מותאם לכלל 

 העובדים ובני משפחותיהם.

טלוויזיה, בנושאי ביוזמת המוסד נערכים מעת לעת שידורים במגוון תוכניות ברדיו וב (ד)

בטיחות תעסוקתית וסביבתית, בהם משתתפים עובדי המוסד, חברי וועדות, חברי מועצה 

 ומועצה ועמיתים למקצוע.

 

 עובדים. 120 -המוסד מעסיק כ 2.1

 

 אביב.-הנהלת המוסד ממוקמת בתל 2.4

 

 בכל רחבי הארץ: ייםמחוזמשרדים המוסד מפעיל  2.5

  בתל אביב –וירושלים מחוז מרכז  

 בחיפה – מחוז צפון 

  בבאר שבע –מחוז דרום 

 ים(-מינהל ההדרכה )בת 
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 תיאור הפעילות הנדרשת .1
 

 ביצוע ביקורות, :לרבות ,שייבחר בפניה זו יספק את כל השירותים הדרושים למוסד מבקר הפנים 1.1

 ועוד. משימות מיוחדות לא מתוכננות ,חוות דעת בכתב

 

 ל ביקורת פנים.נוהלי עבודה ש גיבשהועדת הביקורת של מועצת המוסד  1.2

 .זהמבקר הפנים שיבחר בפניה זו יפעל עפ"י נוהל 

 

 שיידרש ע"י המוסד. מבוקר על כל תחוםכספיות כות לייעוץ שוטף וקבלת חוות דעת לגבי הש 1.1

 

 במשך תקופת ההסכם.המבוקרים  יםבנושא וועדת הביקורתבפני ייצוג  1.4

 

 וסד.במשרדי המוסד בתל אביב לפי זימון של המהשתתפות בפגישות  1.5

 

 .ולוועדת הביקורת למועצת המוסד ,השרות יינתן להנהלת המוסד 1.6

 

 .במכרז זהשיזכה  מבקר הפניםמשרד  יינתנו במלואם ע"י לפעילות הנ"להקשורים שרותים ה 1.7

 

בנוסף לאמור לעיל, המוסד שומר לעצמו את הזכות, בנסיבות שיראו לו כמתאימות להשתמש  1.8

שיזכה במכרז  מבקר הפניםת, ולא באמצעות משרד בעל מומחיות מיוחד מבקר פניםבשירותי 

 .זה

, ולדעת וועדת הביקורת או במסגרת זו נכללות עבודות ביקורת הדורשות מומחיות מיוחדת

 ה.מבקר הפנים עצמו, איננה מצויה ברמה מספיקה בידי המבקר הזוכ

 

 היקף שרותי מבקר הפנים כפי שהיה בעבר, היה בהיקפים הבאים: 1.9

 

 ות בעברכמ תיאור הנושא

 ישיבות מועצה

ישיבות ועדת הביקורת של מועצת המוסד 

בהשתתפות מבקר הפנים לצורך תכנית 

 עבודה שנתית והצגת ממצאים

 ישיבות בשנה 1-4

מפגש עם הנהלת 

 המוסד

כולל בעיקר הצגת דוחות ממצאים, התווית 

 מדיניות ותוכנית עבודה

 ישיבות בשנה 6-8

 דוחות ביקורת
 200בהיקף של עד  -נושאים בשנה 1-4 פי תכנית העבודהבדיקת נושאים על 

 שעות לשנה

פעילות מעבר 

 לתכנית השנתית

ביצוע מטלות ביקורת נוספות בהיקף שיקבע 

על בסיס הצעות מחיר של מבקר הפנים 

 ומבקרים אחרים

עפ"י תוכניות העבודה של המוסד 

קיים צפי של פעילות נוספת בהיקף של 

 שעות לשנה. 200עד 

ת עבודה שעו

 )בסיס(

מבוסס על ממוצע ניסיון העבר. אומדן זה 

הינו הערכה בלבד ואין בו כדי להטיל על 

 המוסד חבות מכל סוג שהוא.

 שעות בממוצע לשנה 200עד 

שעות עבודה 

 )נוספות(

המוסד רשאי עפ"י שיקול דעתו ו/או עפ"י 

דרישת וועדת הביקורת של מועצת המוסד 

ות מעבר להיקף לבצע פעילויות ביקורת נוספ

 . אין כיום אומדן לגבי תוספת זו.הבסיסי

  )ראה הערות( לא קיים

עפ"י תוכנית העבודה של המוסד 

שעות נוספות  200קיים צפי של עד 

 שעות בממוצע לשנה. 400ובסה"כ עד 
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 לטבלה הערות

 יתבצע ע"י גורמים, שהיקף השעות אינו סופי והוא ייקבע בפועל לאחר עבודת סקר צרכים (1)

 לבטיחות ולגיהות. פנימיים במוסד לבטיחות ולגיהות או גורם חיצוני שיוזמן ע"י המוסד

עפ"י תוצאת הסקר ייקבע ההיקף הכולל, שיתוקצב בהתאם להצעת המחיר שזכתה על בסיס של  (2)

ועוד )כולל: ישיבות מועצה, מפגש עם הנהלת המוסד והכנת דוחות ביקורות( שעות ראשונות  200

 .שעות 400שעות נוספות, ובסה"כ עד  200ועד  ת נוספות שתידרשכל כמות של שעו

הפנים למנכ"ל  רכל בקשה להרחבה של השעות, מעבר לתוצאות סקר הצרכים תוגש ע"י מבק (1)

 המוסד, ליו"ר המועצה ולוועדת הביקורת. רק לאחר אישורם ניתן יהיה לבצע את הפעילות הנוספת.

ת של העתיד, אלא מידע למציעים לצורך הכנת משום תחזיהמפורט בטבלה הנ"ל אין בהיקף  (4)

 הצעות מחיר.

 .מבקר הפנים נדרש להגיע לישיבות אליהן הוא יוזמן (5)

 : דוגמאות לנושאים לבחינה (6)

 אגף טכנולוגיה )מיחשוב( –וח מבקר פנים ד 

  מרכז מידע –דוח מבקר פנים 

  הוצאה לאור –דוח מבקר פנים 
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 מינהלה .4

 

 כללי העסקת עובדים 4.1

 

אינם  המוסדובין  מבקר הפניםמשרד מוצהר ומוסכם כי היחסים בין ק ספלמען הסר  4.1.1

מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל -יוצרים יחסי עובד

 , לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.המוסדזכויות של עובדים המועסקים ע"י 

 

 הקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל 4.1.2

 

מתחייב לשלם את שכרם של עובדיו תוך הקפדה יתרה על חוקי  םמבקר הפנימשרד 

המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים במדינת ישראל, לרבות הסכמים 

קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו הרחבה לכלל העובדים במשק. בכלל זה  מתחייב 

דין הנוגע  לפעול עפ"י חוקי ההעסקה, וכל חקיקת מגן אחרת, כל מבקר הפניםמשרד 

 להעסקת עובדים, צווי הרחב והסכמי עבודה קיבוציים ככל שאינה מופיעה בנספח זה. 

 

 תשלום תנאי 4.2

 כדלקמן: ישולם  וזפנייה במסגרת  הפעילותביצוע התשלום בגין 

על בסיס שעות  מבקר הפניםתשלום שכר הטירחה עפ"י הזכיה בפניה זו ישולם למשרד  4.2.1

ות ניתן לשביעות רצונו וכנגד חשבונית מס בצירוף לאחר אישור המוסד שהשר עבודה,

 דוח פעילות.

 דקות מלאות. 60שעה הינה 

+ אישור  מתום החודש בו הוגשה החשבוניתיום  10למשרד אגף הכספים במוסד ישלם  4.2.2

 .(רות המפורט אכן בוצע )האישור יצויין בטופס מלווה מיוחדמטעם המזמין שהשי

שהחשבונית המוגשת על ידו  מבקר הפניםמשרד כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג  4.2.1

תהיה כתובה  בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם 

 המזמין.

לא תהיינה כל דרישות או טענות למוסד בגלל עיכובים בתשלום  מבקר הפניםמשרד ל 4.2.4

ים או מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכ

 .המוסד כפי שיידרשו ע"י החשב ו/או נציגות –חוסר/ליקוי בדיווח 

אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל  מבקר הפניםמשרד  4.2.5

 גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמוסד.

 כללי הצמדה 4.2.6

הראשונים  החודשים 18 -על פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר ב (1)

 .פניה זורות לא תהיה הצמדה של המחירים שיקבעו במסגרת להתקש

 19 -להתקשרות כך שהחל מהחודש ה 18 -ההצמדה תחל רק בתום החודש ה (2)

. התחשיב המחירים לצרכןלהתקשרות יוצמדו מחירי ההתקשרות למדד 

לקביעת שיעור ההצמדה יתבסס על ההפרש שבין מדד הבסיס לבין המדד 

להתקשרות )קרי,  18 -דד הידוע של החודש הכשמדד הבסיס הוא המ הקובע,

המדד הידוע –להתקשרות(, והמדד הקובע  19 -לחודש ה 15 -המדד המתפרסם ב

 במועד הגשת החשבון.
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 סמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעהמ 4.1

 

 :מלאה על כל סעיפיה, יש לצרף ,(1לחוברת ההצעה )נספח 

 

 .אין להשאיר סעיפים ללא מענהו בטופס ההצעההמפורטים ש לענות על כל הסעיפים י 4.1.1

כרוכים )מקור+העתק(,  זהים עותקים 2 -בתוגש  , כולל הצעת המחיר,ההצעה

כל עותק של ההצעה . בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת

, "חוברת הצעה"  וככל הניתן הפניה, מס' הפניהוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם י

 מציע על גבי המעטפה.ללא סימן מזהה של ה

 על המציע לחתום על כל דף מדפי הצעתו במתכונת המצורפת בחוברת ההצעה.

תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור בר 4.1.2

מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על  1976 –)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 שם הגוף המציע.

 .המוצעפנים סמכה של מבקר תעודות ה 4.1.1

חתום בראשי תיבות )כולל חותמת( ע"י המציע על כל עמוד שאלות ותשובות סיכום  4.1.4

 מבוא(. – 1)כנדרש בסעיף 

 

 תכולת ההצעהומבנה  4.4

 

 עותקים. 2 -, ב1נספח בהצעה תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת ה

 

יע. חובה למלא את בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המצ

חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה 

 ונספחיה. 

 

 יש לצרף את המסמכים הבאים: להצעה

 סיכום תשובות, חתום ע"י המציע .1

 חוברת ההצעה, חתומה ע"י המציע .2

 י חוק.כל מסמך הנדרש במכרז לצורך הוכחת ניסיון, השכלה ומסמכים נדרשים עפ" .1

 

 כל המסמכים הנ"ל יחתמו בחתימה מלאה של המציע

 

עלולה שלא להיבדק  המכרזהצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת 

 .של המוסד המכרזים, לפי שיקול דעת וועדת ואף להיפסל על הסף

 

עודות וכל הצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תה

 יוצג אך ורק בשפה העברית.פנייה פרט הנדרש ב
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 הצעה תתייחס בין היתר לנושאים המפורטים מטה:ה

 

 הצעת המחיר 4.4.1

 

ההנחה המוצעת על ידו מתעריף התקשרות עם את  לכלול בהצעת מחיר זועל המציע 

)תחום נותני שירותים  נותני שירותים חיצוניים במשרד החשב הכללי במשרד האוצר

 .ניים ולא כל תעריף אחר(חיצו

 פרסום מכרז זה.מצורף התעריף התקף למועד  2בנספח 

 

 שעות 200דקות מלאות( במסגרת היקף בסיסי של עד  60מחיר מוצע לשעת עבודה ) .א

מחיר לא  

 כולל מע"מ

 מחיר 

 כולל מע"מ

המחיר כפי שמופיע בטבלת השכר של החשב הכללי, 

 בהתאמה לדרוג של המבקר הפנימי המוצע.

  

 _____ % אחוז הנחה מוצע מהתעריף הנ"ל

   המחיר המעודכן המוצע לאחר הנחה

 

היקף בסיסי לכל שעה נוספת מעבר לדקות מלאות(  60מחיר מוצע לשעת עבודה ) .ב

 שעות נוספות 200 -, ועד לשעות 200של עד 

מחיר לא  

 כולל מע"מ

 מחיר 

 כולל מע"מ

ללי, המחיר כפי שמופיע בטבלת השכר של החשב הכ

 בהתאמה לדרוג של המבקר הפנימי המוצע.

  

 _____ % אחוז הנחה מוצע מהתעריף הנ"ל

   המחיר המעודכן המוצע לאחר הנחה

 

 :הערות

על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של  .1

 .זופנייה כל הפעילות במסגרת 

 .שעות 200של עד בסיסי יחסת להיקף שנתי ימתהצעה א'  .2

 200 -ועד ל השעות הבסיסיות 200 -הצעה ב' מתייחסת לכל שעה נוספת מעבר ל .1

 .שעות נוספות

שתתבצע צרכים היקף זה אינו סופי והוא ייקבע בפועל לאחר עבודת סקר  .4

 .במוסד לבטיחות ולגיהות

עפ"י תוצאת הסקר ייקבע ההיקף הכולל, שיתוקצב בהתאם להצעת המחיר  .5

השעות הראשונות ועוד כל כמות של שעות נוספות  200שזכתה על בסיס של 

 שתידרש.

 רכל בקשה להרחבה של השעות, מעבר לתוצאות סקר הצרכים תוגש ע"י מבק .6

רק לאחר אישורם  הפנים למנכ"ל המוסד, ליו"ר המועצה ולוועדת הביקורת.

 ניתן יהיה לבצע את הפעילות הנוספת.

יה זה, שלא במסגרת המוסד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת פני .7

 הסכום המוצע.
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 ניסיון הגוף המציע ורשימת עבודות דומות 4.4.2

 

(, 'ג 1.1.2)בהתאם לסעיף  בפניה זוהמציע יפרט את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת 

 .השנתי הממוצעתוך ציון ההיקף הכמותי 

 

שברשימה על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון  הלקוחותהמוסד יכול לפנות אל 

 של הלקוח.

 

המוסד רשאי לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימה הנ"ל ובעלי מידע רלוונטיים על בסיס 

מידע הקיים במוסד או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע 

 הקיים אצלו שלא מלקוחות חיצוניים.

 

, ילקח המוסדשל אחרת  או פניה אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז

שבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בח

 איכות העבודות ורמת השירות. ,בלוח זמנים

 

 המוצע מבקר הפניםנתוני  4.4.1

 

כפי המוצע ועל ניסיונו בכל התחומים  מבקר הפניםעל המציע לפרט את המידע על 

 .'ד 1.1.2שנדרש בסעיף 

 

תעודות ואישורי , המוצע מבקר הפניםשל  יםפורטקורות חיים מ היש לצרף להצע

הכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, שמות 

 שלהם. הקווי והסלולרי ומספרי הטלפון לקוחות

 

 המחליף מבקר הפניםנתוני  4.4.4

 

המוצע  מבקר הפניםאשר כישוריו וניסיונו דומים לזה  מבקר פניםהמציע להציג על 

 עשוי לשמש כמחליף זמני לפי הצורך.ואשר 

 

בכל מקרה במצב שבו בכוונת המשרד לשלוח לפעילות עבור המוסד לבטיחות ולגיהות 

 המחליף, יש לפנות למוסד לבטיחות ולגיהות לקבלת אישורו מבקר הפניםאת 

 .מראש

 

תעודות , המחליף המוצע מבקר הפניםשל  יםקורות חיים מפורט היש לצרף להצע

כשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, הואישורי 

 שלהם. הקווי והסלולרי ומספרי הטלפון לקוחותשמות 

 

 , הכולל את התחומים הבאים:פניה זוהמתוכנן לפעול ולסייע ל של המציענתוני הצוות  4.4.5

 ל.ניהול, כספים, מינה , מתמחים,מבקרי פנים

 

)אין  סיונם הרלוונטיילכל נושא, כישוריהם ונע הקבוהמציע יפרט את הרכב הצוות 

 .צורך לצרף תעודות וקורות חיים בשלב ההצעה(
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 מבקר הפניםמשרד הקריטריונים לבחירת  4.5

 

על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו 

 .פניה זוב

 

 ף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן.רק לאחר  שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הס

 

על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשת בסעיפי הקריטריונים מאחר שלכל אחד מהם 

 ינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.

 

 :מבקר הפניםמשרד בבחירת  המוסדל המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את ע

  

 איכות ההצעה

 משקל
 הנושא מס'

משקל 

 הסעיף

 , בעלי היקף ואופי דומה לנדרש.בתחומים הנדרשיםניסיונו של המציע   .1

או  של המוסד או בפניה אחרת אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז

, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים שלמוסד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו

ח זמנים ואיכות המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלו

 .העבודות ורמת השירות

10% 

50% 

 25% המוצע וניסיונו בתחומים הנדרשים בפניה זו מבקר הפנים  .2

כפי שבאות לידי , המוצע מבקר הפניםומ של מקבלי שירות דומה מהמציע חוות דעת  .3

בעיקר מההיבט של רמה ביטוי בפניית צוות בדיקת ההצעות ללקוחות של המציע, 

 .שירות, עמידה בלוחות זמנים, גמישות לשינויים מקצועית, רמת

רשאי לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימת הלקוחות ולבעלי מידע רלוונטיים על  המוסד

או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על  במוסדבסיס מידע הקיים 

 מידע הקיים אצלו שלא מלקוחות חיצוניים.

20% 

 15% שרתו וניסיונו בתחומים הנדרשים בפנייה זו.מחליף המוצע, הכ מבקר פנים  .4

 10% ., מתמחים, וצוות מינהלימבקרי פניםהצוות המקצועי של המציע כולל   .5

, ובעלי סיכוי זכייה במכרז זה בעלי הציונים הגבוהים ביותר פניםהמבקר משרדי   .6

ריים אפש 75%ויותר מתוך  1-5בסעיפים  50%אשר יצברו ציון מצטבר של מתוך אלה 

 יוזמנו לראיון.

המוצע, יוזמנו לפני  צוות מקצועי של המוסד שימונה  מבקר הפניםמנהל הגוף המציע ו

ע"י וועדת המכרזים לראיון. במסגרת ראיון זה ישאל הצוות לגבי השיטות המוצעות 

לעבודה, אופן ביצוע העבודה, הצגת ידע וניסיון מקצועי וכל פרט אשר יסייע לוועדה 

 . ן המתאיםבקביעת הציו

20%  

 הצעת מחיר

50% 

במסגרת דקות מלאות( של המבקר הפנימי,  60) המחיר המוצע לשעת עבודה אחת  .7

שעות, לרבות כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים ללא  200של עד  ההיקף הבסיסי

 יוצא מן הכלל

80% 

שעה לכל דקות מלאות( של המבקר הפנימי,  60) המחיר המוצע לשעת עבודה אחת  .8

לרבות כל ההוצאות שעות נוספות,  200 -ועד להשעות הבסיסיות,  200 -נוספת מעבר ל

 הכרוכות במתן השירותים ללא יוצא מן הכלל

20% 
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 שקלול ההצעות 4.5.1

 ( וינתנו להם ציוניםבטבלה 1-6תחילה יבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות ) .א
חד מסעיפי האיכות וציון בכל א 65%מתאימים. רק הצעות שקיבלו לפחות ציון של 

 ויותר יבחנו גם מבחינת הצעת המחיר. 75%איכות כולל בסעיפי האיכות של 

 :ון להצעת המחיר יהיה עפ"י הנוסחההצי .ב
 
 
 

 
 

שקלול הצעות המחיר יהיה על בסיס כספי שהינו המחיר לשעה פחות : הערה
עה. ההנחה המוצעת. המחיר המוצע לשעה הינו אחד ויחיד בהתאם להצ

בהשוואה בין ההצעות יילקח בחשבון אך ורק המחיר הזה. שקלול של איכות 
 המבצע והדירוג שלו יילקח בחשבון בציון האיכות.

מהציון המשוקלל של סעיפי האיכות  %50שיקלול ההצעות יחושב על בסיס של  .ג
 מהציון המשוקלל של סעיף המחיר. %50ועוד 

ת או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעו .ד
התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר 

 ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר. בפניה זוההצעה האמורה כזוכה 

 
 משך הבדיקה ותקפות ההצעה 4.5.2

 
אך, אם  ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. פניההמוסד לא מתחייב לסיים הליכי ה

מהמועד האחרון להגשת ההצעות,  יום 60הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 
יום. ביטל  10רשאי המוסד לדרוש הארכת ההצעות בהתאמה לתקופה נוספת של עוד 

 .התקופה האמורההמציע את ההצעה לפני 

 .ההודעה על ביטול ההצעה תועבר למוסד בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל מנהל המוסד
 

 :, יש לשלוח אלהמכרזהצעות מפורטות בהתאם לדרישות  4.6
 המוסד לבטיחות ולגיהות

 22רח' מזא"ה 
 4קומה 

 אביב-תל
 "המכרזים"תיבת 

 
עבור המוסד  מבקר פניםקבלת שירות כולל של  :115/17 מס' מכרז פומבי

 לבטיחות ולגיהות
 
 " לא יאוחר המכרזים"תיבת  -לל ההצעה להתקבל ע

 00:12עד  שעה: 1.1.2סעיף ב הנקוב תאריךהמ

 תיפסל על הסף. -בפקס או בדואר אלקטרוניבדואר או צעה שתגיע ה

 צעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.ה
 

 
 ,בכבוד רב

 ד"ר אורנית רז, מנכ"ל
 המוסד לבטיחות ולגיהות

  המחיר הנמוך ביותר לשעה
 עפ"י ההיקף הבסיסי

 המחיר המוצע

ציון הצעת 
 X 80%+  המחיר

 המחיר הנמוך ביותר לשעה 
 נוספת מעבר להיקף הבסיסי

 עהמחיר המוצ
20% X = 
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 115/17 מספר: מכרז פומבי
 
 
 

 עבור המוסד לבטיחות ולגיהות מבקר פניםקבלת שירות כולל של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 שם מלא של הגוף המציע, 
 כפי שהוא מופיע ברשם הרשמי

 
 
 
 

 חתימה וחותמת
 
 

 
 
 
 



16 

Receiving_comprehensive_service_internal_auditor_115_17.doc 

 1נספח מספר 
 16מתוך  2דף 

 
 115/17  מס' מכרז

 
 

 ופס הגשת הצעהט
 
 

 כבודל
 מנהל 

 המוסד לבטיחות ולגיהות

 4, קומה 22מזא"ה  רח'

 אביב-תל

 ים"המכרז"תיבת 
 
 

 עבור המוסד לבטיחות ולגיהות מבקר פניםקבלת שירות כולל של נדון:  ה
 
 
 .המכרזאני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי  .1

 
נספחיו, הנ"ל על כל  המכרזהנני מאשר שקראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי  .2

  ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. 
 

לבין עבודה  בפנייה זוהנני מצהיר כי איני נמצא במצב של ניגוד עניינים בין השירותים הנדרשים  .3
 .למוסדעם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין 

 
ו סוד מקצועי. הנכם מנועים מלחשוף להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי א .4

ולהלן הנימוק למניעת החשיפה. כל זאת, למעט עלויות  פנייהעמודים אלה בפני מציעים שלא זכו ב
לגביהם ברור  – המכרזוסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות מהותיות של 

המכרזים ורך בהחלטה של ועדת לי כי ככל שאבקש למנוע חשיפתם, נתונים אלה יחשפו אף ללא צ
  : בנושא ומבלי שתשלח אלי הודעה בעניין

  

  

  

 

בכל מקרה ברור לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של  .5
 אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצויינו לעיל כחסויים.המוסד של המכרזים ועדת 

 
 
 
 
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 המגיש הצעה מבקר פנים משרדרטים על פ .6
 

מבקר משרד שם   .א
 פנים

 

 

  מס' עוסק מורשה(מס' שותפות, חברה,  'המס' המזהה )מס .ב
 

  עוסק מורשה(  שותפות, סוג התארגנות )חברה,  .ג
 

  תאריך התארגנות .ד
 

 רה, שותפות( :שמות הבעלים )במקרה של חב .ה

 
 

 

 :שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם .ו

 
 

 

  וז לפניהשם איש הקשר  .ז
 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ח
 

  פקסימיליה  טלפונים .ט
 

  כתובת דואר אלקטרוני .י

 
 על הגוף המציע למלא ולחתום על דף זה: 

 בדיםהתחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עו  
   

 הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות, שמירת סודיות ואי הפרת זכויות יוצרים  
 

 
 
 
 
 
 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 וכחת העמידה בדרישות הסףה .7

דומות בתיאור עבודות על המציע להוכיח את המפורט מטה במסמכים, אישורים, מכתבי המלצה ו
 בהמשך. 8כמפורט בסעיף 

 המצורפת  הוכחהה נושאה ס'מ

 לחוברת ההצעה

  עוסק מורשה/מלכ"ר  7.1

  ספרי חשבונות כחוק מנהל  7.2

על המציע להיות משרד מבקר פנים או מבקר פנים עצמאי או מחלקה   7.1
המתמחה בביקורת פנים במשרד רואי חשבון המספק שירותים של ביקורת 

 התחומים הבאים: פנים בכל

ביצוע בקורת של יחידה בתוך ארגון במבט של התנהלות כספית,  (1)
 התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית.

ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את  (2)
 הארגון בשלמותו.

נושא רוחבי המתפרש על מספר ביקורת של נושא המטופל בארגון ) (1)
 (.בוקר כפי שהמציע מציג אותויחידות בארגון המ

 דיני מכרזים וחוק חובת המכרזיםידע ופעילות מוכחת עפ"י  (4)

 .דיני תאגידיםעפ"י מוכחת ידע ופעילות  (5)

שנים אחרונות לפחות בביקורת  10המציע הינו בעל נסיון מוכח של  (6)
לשנה ₪ מליון  50ארגונים לפחות, בעלי היקף פעילות של  5 -פנים ב

 2ר בכל אחד מהם ערך המציע לפחות לפחות, כל אחד, כאש
שנים אחרונות )בהצעה יש להציג הוכחה לניסיון  1בקורות שונות ב 

 הנותן מענה לכל הדרישות(.

 

מבקר פנים, בעל ניסיון כמבקר פנים, אשר יעבוד מול המוסד לבטיחות   7.4
ולגיהות באופן אישי ויטפל בכל הנושאים שיועלו בפניו ועומד בכל 

 הדרישות הבאות:
שנים לפחות בתחומים  10מבקר פנים הינו בעל ניסיון מוכח של  (1)

גופים פעילים לפחות במועד  1(, בהיקף של גהמפורטים בסעיף )
 הגשת ההצעה.

מבקר הפנים הינו בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה  (2)
בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה 

ראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון. מוסד להשכלה גבוהה ביש
 בשל אופי הצרכים של המוסד תינתן עדיפות לרואה חשבון.

מבקר הפנים הינו בעל תעודת מבקר פנים מגוף מוסמך או בעל  (1)
כה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד להשכלה מתעודת הס

גבוהה בישראל או בעל תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת 
)א(  1ית שיאשרה ועדה לענייני השתלמויות )כמפורט בסעיף פנימ

(. מציע שהינו רואה 1992( לחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב 5)
 חשבון פטור מהצגת תעודה על פי סעיף זה.

שנים אחרונות לפחות  10מבקר הפנים הינו בעל נסיון מוכח של  (4)
מליון  50ארגונים לפחות, בעלי היקף פעילות של  5בביקורת פנים ב 

בקורות  2לשנה לפחות, כאשר בכל אחד מהם ערך המציע לפחות ₪ 
 שנים אחרונות. 1 -שונות ב
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 ניסיון הגוף המציע .8
 

, תיאור העבודה, לקוחות: שמות המהנושאים המוזכרים בדרישות הסף בור כל אחדעעל המציע לפרט את כל העבודות הרלוונטיות שהיה אחראי להן 
שנים. לקוח עבורו מבצעים מספר פעולות ביקורת בשנה ניתן להציג זאת  10יש לפרט עבודות אשר יתנו כיסוי לכל התחומים למשך  .מועדי הביצוע והיקף

 תחומים כנדרש. 3בשורה אחת המכסה 
 

שנות  (שבוצעו עבור הלקוח בכל אחד מהנושאים המפורטים יש לציין את שמות הדוחות) התחום
 הניסיון
)מ:_  
 עד:_(

היקף 
כספי של 

 פעילות
הגוף 
 הנבדק

 פרטי הלקוח
ביצוע בקורת של יחידה 

בארגון במבט של 
התנהלות כספית, 

ת תהליכית התנהלו
 והתנהלות חוקית/נוהלית

ביצוע ביקורת של 
תהליך שלם החותך 

יחידות שונות 
ו את בארגון א

 הארגון בשלמותו

 ביקורת של נושא 
 המטופל בארגון

ידע ופעילות עפ"י 
דיני מכרזים וחוק 

 חובת המכרזים

ידע ופעילות עפ"י 
 דיני תאגידים

/ החברהשם 
 הלקוח

טלפון  טלפון קווי איש הקשר
 סלולרי
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שנות  התחום

 הניסיון
)מ:_  
 עד:_(

היקף 
כספי של 
פעילות 

הגוף 
 הנבדק

 פרטי הלקוח
ביצוע בקורת של יחידה 

בארגון במבט של התנהלות 
ת תהליכית כספית, התנהלו

 והתנהלות חוקית/נוהלית

ביצוע ביקורת של תהליך 
שלם החותך יחידות שונות 

בארגון או את הארגון 
 בשלמותו

 ביקורת של נושא 
 המטופל בארגון

ידע 
ופעילות 

עפ"י דיני 
מכרזים 

וחוק חובת 
 המכרזים

ידע 
ופעילות 

עפ"י 
דיני 

 תאגידים

טלפון  טלפון קווי איש הקשר החברה
 סלולרי
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מבקר שם 
 :הפנים

מספר  
 זיהוי:

שנת  
 לידה:

 

 
 

 :איתכשרה מקצועית/אקדמה
 

 לעיל. 7.4שנים לפחות בתחום ועומד בכל ההיקפים הנדרשים בסעיף  10בעל ניסיון של  מבקר פנים
 

מועד מתן  אישור צירוף פרטי ההכשרה
 התואר

 אועורך דין 
   

 אורואה חשבון 
   

בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל 
או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין 
זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין 

 או רואה חשבון

  

 התואר: ________

 התחום:________

 

  אובעל תעודת מבקר פנים מגוף מוסמך 
   

כה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית מבעל תעודת הס
  אוממוסד להשכלה גבוהה בישראל 

   

בעל תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת 
שיאשרה ועדה לענייני השתלמויות )כמפורט  פנימית
 (. 1992( לחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב 5)א( ) 1בסעיף 

   

  

 
 תעודות הכשרה והסמכה.  ,על המציע לצרף לנספח פירוט קורות חיים

 
 על תאימות בין האמור לעיל לבין קורות החיים המצורפים. להקפידיש 

 
 

 הצהרת בעל התפקיד המיועד
את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר הנני מאשר 

 .בפעילות זוכי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי 

 תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________
 
 

 המיועד מבקר הפניםיסיון נ

בור כל אחד מהנושאים ענטיות שהיה אחראי להן על המציע לפרט את כל העבודות הרלוו
 ., תיאור העבודה, מועדי הביצועלקוחות: שמות ה(4)-(1) 4.7 בדרישות הסףהמוזכרים 

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 1נספח מספר 
 16מתוך  8דף 

 
היקף כספי  ם הלקוחש 

של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 הפעילות ביצוע

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

1 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

2 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

רזים     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכ.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

3 1       

 :סוג הפעולה

 תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

 
   

 חתימה וחותמת המציע א של החותם בשם המציעשם מל תאריך
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 1נספח מספר 
 16מתוך  9דף 

 
היקף כספי  ם הלקוחש 

של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

4 1       

 :סוג הפעולה

 פית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהליתביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כס  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  הלקוחם ש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

5 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 חותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותוביצוע ביקורת של תהליך שלם ה. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

6 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 רגוןביקורת של נושא המטופל בא. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 1נספח מספר 
 16מתוך  10דף 

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  עד:_(  )מ:_

7 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 א המטופל בארגוןביקורת של נוש. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

8 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזיםופעילות עפ"י דיני תאגידים. ידע 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

9 1       

 :סוג הפעולה

 הלות חוקית/נוהליתביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנ  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

 פרטות את ניסיון המציע )בהתאם לטבלאות לעיל(.ניתן להוסיף טבלאות  נוספות המ

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 1נספח מספר 
 16מתוך  11דף 

 נתוני מבקר הפנים המחליף המיועד .10
 

מבקר שם 
 :הפנים

מספר  
 זיהוי:

שנת  
 לידה:

 

 
 

 :כשרה מקצועית/אקדמאיתה
 

 לעיל. 7.4ים לפחות בתחום ועומד בכל ההיקפים הנדרשים בסעיף שנ 10בעל ניסיון של  מבקר פנים
 

מועד מתן  אישור צירוף פרטי ההכשרה
 התואר

 אועורך דין 
   

 אורואה חשבון 
   

בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל 
או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין 

עורך דין  זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא
 או רואה חשבון

  

 התואר: ________

 התחום:________

 

  אובעל תעודת מבקר פנים מגוף מוסמך 
   

כה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית מבעל תעודת הס
  אוממוסד להשכלה גבוהה בישראל 

   

בעל תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת 
ורט פנימית שיאשרה ועדה לענייני השתלמויות )כמפ

 (. 1992( לחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב 5)א( ) 1בסעיף 

   

  

 
 תעודות הכשרה והסמכה.  ,על המציע לצרף לנספח פירוט קורות חיים

 
 על תאימות בין האמור לעיל לבין קורות החיים המצורפים. להקפידיש 

 
 

 הצהרת בעל התפקיד המיועד
ות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקור

 .בפעילות זוכי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי 

 תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________
 
 

 מבקר הפנים המחליף המיועדיסיון נ

אחד מהנושאים  בור כלעעל המציע לפרט את כל העבודות הרלוונטיות שהיה אחראי להן 
 ., תיאור העבודה, מועדי הביצועלקוחות: שמות ה(4)-(1) 7.4בדרישות הסף המוזכרים 

 
 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 1נספח מספר 
 16מתוך  12דף 

 
היקף כספי  ם הלקוחש 

של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא רהבח  )מ:_  עד:_(

1 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 גוןביקורת של נושא המטופל באר. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

2 1       

 :סוג הפעולה

 ת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהליתביצוע ביקור  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים"י דיני תאגידים.ידע ופעילות עפ 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

3 1       

 :סוג הפעולה

 והליתביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נ  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

 
   

 ה וחותמת המציעחתימ שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 16מתוך  13דף 

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

4 1       

 :סוג הפעולה

 לות חוקית/נוהליתביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנה  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 טלפון סלולרי טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

5 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 ו את הארגון בשלמותוביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון א. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

     ידע ופעילות עפ"י דיני מכרזים וחוק חובת המכרזים.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

היקף כספי  ם הלקוחש 
של פעילות 
 הגוף הנבדק

 תאריכי
 ביצוע הפעילות

 פון סלולריטל טלפון קווי יש הקשרא ברהח  )מ:_  עד:_(

6 1       

 :סוג הפעולה

 ביצוע ביקורת של יחידה בארגון במבט של התנהלות כספית, התנהלות תהליכית והתנהלות חוקית/נוהלית  
 ביצוע ביקורת של תהליך שלם החותך יחידות שונות בארגון או את הארגון בשלמותו. 

 ביקורת של נושא המטופל בארגון. 

ני מכרזים וחוק חובת המכרזים     ידע ופעילות עפ"י די.ידע ופעילות עפ"י דיני תאגידים 

 תיאור העבודה:

 ניתן להוסיף טבלאות  נוספות המפרטות את ניסיון המציע )בהתאם לטבלאות לעיל(.

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 פניה זומציע המתוכנן לפעול ולסייע לתונים על הצוות של הנ .11
 

 .פניה זול הגוף המציע להציג את הצוותים שיופעלו על ידו, במסגרת הפעילות בע
  

 מבקרי פנים .א
 

שנות נסיון  פרטי ההכשרה םש
 במקצוע

תפקידו המיועד 
 פניה זוב

    

    

    

    

    

    

 
 מתמחים .ב

 

שנות נסיון  פרטי ההכשרה םש
 במקצוע

ו המיועד תפקיד
 פניה זוב

    

    

    

    

    

    

 
 ואדמיניסטרציה יהול, כספים, מינהלנ .ג

 
שנות נסיון  פרטי ההכשרה םש

 במקצוע
תפקידו המיועד 

 פניה זוב
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 צעת מחירה .12

ש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן. הצעת המחיר המפורטת להלן הינה י
בש"ח וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים 

 ועקיפים, למעט מס  ערך מוסף.

 מפורטים בהן., תוך ציון המחירים בכל הסעיפים הבמלואהל המציע למלא את הטבלה ע

 .לא תיבדקנה ואף עלולות להיפסל -צעות חלקיות ו/או במתכונת השונה מהטבלה שלהלן ה

ההנחה המוצעת על ידו מתעריף התקשרות עם נותני שירותים את  לכלול בהצעת מחיר זועל המציע 

 חיצוניים במשרד החשב הכללי במשרד האוצר.

 זה.מצורף התעריף התקף למועד פרסום מכרז  2בנספח 

 

 שעות 200דקות מלאות( במסגרת היקף בסיסי של עד  60מחיר מוצע לשעת עבודה ) .א

 

 

המחיר כפי שמופיע בטבלת השכר של החשב הכללי, 
 בהתאמה לדרוג של המבקר הפנימי המוצע.

מחיר לא כולל 

 מע"מ

 מחיר 

 כולל מע"מ

  

   אחוז הנחה מוצע מהתעריף הנ"ל

   המחיר המעודכן המוצע לאחר הנחה

 

שעות,  200דקות מלאות( לכל שעה נוספת מעבר להיקף בסיסי של עד  60מחיר מוצע לשעת עבודה ) .ב

 שעות נוספות 200 -ועד ל

 

 

המחיר כפי שמופיע בטבלת השכר של החשב הכללי, 
 בהתאמה לדרוג של המבקר הפנימי המוצע.

מחיר לא כולל 

 מע"מ

 מחיר 

 כולל מע"מ

  

   "לאחוז הנחה מוצע מהתעריף הנ

   המחיר המעודכן המוצע לאחר הנחה

 :הערות

על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של  .1

 כל הפעילות במסגרת פנייה זו.

 .שעות 200מתייחסת להיקף שנתי בסיסי של עד הצעה א'  .2

 200 -השעות הבסיסיות ועד ל 200 -הצעה ב' מתייחסת לכל שעה נוספת מעבר ל .1

 שעות נוספות.
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היקף זה אינו סופי והוא ייקבע בפועל לאחר עבודת סקר צרכים שתתבצע  .4

 במוסד לבטיחות ולגיהות.

עפ"י תוצאת הסקר ייקבע ההיקף הכולל, שיתוקצב בהתאם להצעת המחיר  .5

השעות הראשונות ועוד כל כמות של שעות נוספות  200סיס של שזכתה על ב

 שתידרש.

כל בקשה להרחבה של השעות, מעבר לתוצאות סקר הצרכים תוגש ע"י מבקש  .6

הפנים למנכ"ל המוסד, ליו"ר המועצה ולוועדת הביקורת. רק לאחר אישורם 

 ניתן יהיה לבצע את הפעילות הנוספת.

מסגרת פנייה זה, שלא במסגרת המוסד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה ב .7

 הסכום המוצע.

 
מעסיק שלי או של  מוסדידוע לי כי העבודה המבוקשת היא על בסיס קבלני בלבד, ואין ה .11

 העובדים המועסקים על ידי.
 

, והמצורפים בנספחים הבאים, מהווים חלק בלתי נפרד פנייה זוהמסמכים הקשורים ל .14
 .המכרזמתנאי 

 
. לגבי נושאים אשר לא היו ברורים לי, המכרזאת דרישות  הנני מאשר כי קראתי והבנתי

 וקיבלתי תשובות מקובלות.  המוסדשאלתי את נציגי 
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 2נספח מספר 

 תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים :הודעה

 

 משרד האוצר
 ב הכלליאגף החש

ניהול תקציבי שכר, גמלאות  –תכ"ם 

 וכוח אדם

 ניהול תקציבי שכר, גמלאות וכוח אדם פרק ראשי:

 פרק משני:
העסקת עובדי קבלן, כוח אדם ונותני שירותים 

 חיצוניים

 13.9.0.2 הוראה מקשרת:

 13.9.0.2.1ה. :הודעהמספר 

 13 מהדורה:

 תעריפים לתשלום –לניהול )מקצועות שונים(  יועצים .1

 תעריף מרבי סוג יועץ

 1יועץ  .1.1

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: .1.1.1

 בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי; .1.1.1.1

ו נדרשת ב שנים בתחום הרלוונטי 10בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.1.2

 ;עבודת הייעוץ

 3ף במשרד המעסיק לפחות בבעלותו משרד או שהוא שות .1.1.1.3

יועצים )עובדים מקצועיים( אשר עבודתם מתבצעת במשרד 

 .שבבעלותו )או במשרד בו הוא שותף(

 או

 התנאים הבאים, במצטבר: שנייועץ העונה על  .1.1.2

 .לרפואה דוקטור תואר בעל .1.1.2.1

 שנים בתחום ההתמחות הנדרש. 10בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.2.2

 

 קלים חדשיםש 322עד 

 לשעה

 2יועץ  .1.1

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

 : במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.1.1

 ;בעל תואר  מהנדס או בעל תואר שני או שלישי .1.1.1.1

שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת  7בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.1.2

  .הייעוץ

 או

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.1.2

 ;בעל תואר אקדמאי ראשון .1.1.2.1

שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת  10על ניסיון מקצועי מעל ב .1.1.2.2

 .הייעוץ

שקלים חדשים  285עד 

 לשעה

 3יועץ  .1.2

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים, 

 ;בעל תואר אקדמאי .1.2.1

 .שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ 10-5בעל ניסיון מקצועי של  .1.2.2

שקלים חדשים  198עד 

 לשעה

 4יועץ  .1.3

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות: 

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.3.1

 בעל תואר אקדמאי; .1.3.1.1

שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת  5בעל ניסיון מקצועי עד  .1.3.1.2

 הייעוץ.

 או

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.3.2

 בעל  תואר  מקצועי  מוכר; .1.3.2.1

נים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת ש 5בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.3.2.2

 .הייעוץ

שקלים חדשים  149עד 

 לשעה

 

 בתוקף מיום:
בתוקף עד                         01.09.2017             

 יום:
  39מתוך  34עמוד 

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:
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 3נספח 

 י ביקורת פניםרותהסכם למתן שי
 

  2017______ בשנת בחודש  __שנערך ונחתם בתל אביב, ביום 

 

 המוסד לבטיחות ולגיהות         בין:

 (: "המוסד")להלן  
 ;מהצד האחד

 _____________        ובין:

 (: "המשרד")להלן   

 ;מהצד השני     
 :הואיל

" והוא פועל ללא כוונת רווח 1954העבודה תש"ד תאגיד שהוקם בחוק "ארגון הפיקוח על ו והמוסד הינ א. 
 )מלכ"ר(.

להסכם זה כחלק  המצורף 115/17והמוסד מעוניין לקבל שירותים בתחום ביקורת פנים כמפורט במכרז  ב.
 בלתי נפרד הימנו )להלן: שירותי ביקורת הפנים(.

 תי ביקורת הפנים;בעל הידע, הניסיון וההכשרה הדרושים להענקת שירווהמשרד מצהיר כי הינו  ג.

שירותי  מהמשרדלרכוש ולקבל  מעונייןבהסכם זה, המוסד המשרד ועל סמך הצהרות והתחייבויות  .ה
את למוסד להעניק  ןומעוניי ןמוכ ודימצ  שינתנו באמצעות ובאחריות המשרד, והמשרד ביקורת הפנים

 הסכם זה להלן;שירותי ביקורת הפנים, כאמור, והכל בהתאם לתנאים ולהסדרים המפורטים ב

 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  המבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 ההתקשרות .2

 -בחתימת הצדדים על הסכם זה:

 למוסד את שירותי ביקורת הפנים.מתחייב להעניק   המשרד 2.1

 ידי הצדדים. שירותי ביקורת הפנים יינתנו במועדים שייקבעו על  2.2

שירותי ביקורת הפנים יוענקו על ידי מר _____ )מבקר הפנים המיועד( או ע"י _____ )מבקר  2.3
 הפנים המחליף(, אלא אם הוסכם אחרת על ידי הצדדים, בכתב ומראש.

ברמה מקצועית ומיומנת, כי וזאת עניק את שירותי ביקורת הפנים יא  ומתחייב, כי ה המשרד 2.4
פעל יהמקצועיות והנוגעות לשירותי ביקורת הפנים לרשות המוסד ו וידיעותיעמיד את כל י

 ו.וניסיונ ו, כשרונובנאמנות ובמסירות, במיטב מרצ

כי כל עובד שיעסיק לצורך מתן השירותים יהיה בעל מומחיות, מיומנות  המשרד מתחייב  2.5
  ומקצועיות בתחומי עבודתו לצורך מתן השירותים ברמה הגבוהה ביותר.

, לשום צורך ומעביד -עובדיחסי ובין המוסד המשרד ו/או מי מעובדיו בין ישררו לא מוסכם, כי  2.6
המשרד ישפה ויפצה את המוסד בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו למוסד לרבות  .וענין

 בדיו.בגין כל דרישה ו/או טענה כי מתקיימים יחסי עובד מעביד בין המוסד למשרד ו/או מי מעו

המשרד מתחייב לשלם באופן אישי את כל הניכויים ואת כל המיסים המתחייבים על פי כל דין   2.7
לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה באשר המשרד הינו קבלן עצמאי. המשרד 

 זכאי העובד שיספק במקומו את השירותים למוסד.
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הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למוסד ו/או למשרד ו/או המשרד יהא אחראי בלעדית לכל נזק ו/או  2.8
למי מטעמו עקב ו/או אגב מתן השירותים לפי הסכם זה ובכלל זה יבטח בביטוחים מתאימים 
את עצמו והוא ישפה ויפצה את המוסד בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו למוסד  עקב 

 מתן השירותים על ידי המשרד. 

 המשרדיות הצהרות והתחייבו .3

 בזה ומתחייב כי: מבלי לפגוע בהצהרותיו והתחייבויותיו הנוספות על פי הסכם זה, מצהיר המשרד

קיבל את כל  המשרדבהסכם זה ובכלל זה  ו אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם להתקשרות 3.1
להתקשרותו בהסכם זה ולתנאיו של הסכם כל צד שלישי ההיתרים ו/או האישורים הדרושים מ

 ה. ז

 
המנויים  עמיד את כל הידיעות המקצועיות הנחוצות והנוגעות למתן שירותי ביקורת הפניםי 3.2

 ויפעל  במיטב כשרונו, מרצו וניסיונו לביצוע טוב ויעיל של שירותיו, כאמור.  115/17במכרז 

המשרד מתחייב לפעול בכל ענין הקשור לשירותים נשוא הסכם זה אך ורק מתוך שיקולים  3.3
 מקצועיים ולטובת המוסד.-ינייםענ

היה ויהיה חשש של ניגוד ענינים ו/או ניגוד ענינים בין המשרד ו/או מי מטעמו  למוסד ו/או בין  3.4
תפקידו  כרו"ח המעניק שירותים  מקצועיים  למוסד,  כי אז המשרד מתחייב להודיע על כך 

 למוסד, בכתב, מיד עם גילויו של מצב כאמור.

 תוקף ההסכם  .4

תקופת תוקפו של הסכם זה מיום חתימתו ע"י המוסד, ההסכם איננו לזמן קצוב, אך בכפוף לכל   4.1
ימים, תהא  30דין. מוסכם, כי כל צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של 

 הסיבה לכך אשר תהא..

כם זה או להביאו לידי )אך לא חייב( לבטל הסהמוסד יהיה ראשי , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 4.2
 -סיום מוקדם, בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן, ובמועדים המצוינים לידם:

, ולאחר מתן יום 30בת בתום אורכה  -על ידי המשרד בהפרת תנאי כלשהו בהסכם זה  4.2.1
 לא הוסרה או תוקנה ההפרה., הודעה אזהרה, בכתב, ובלבד שבמהלך תקופת האורכה

, ולאחר מתן יום 14בת בתום אורכה  -על המשרד נאי שהנו תנאי יסודי  זה בהפרת ת 4.2.2
 לא הוסרה או תוקנה ההפרה., הודעה אזהרה, בכתב, ובלבד שבמהלך תקופת האורכה

 התמורה .5

שכר טרחה שעתי בסך של למשרד המוסד שלם יבתמורה לשירותיו על פי הסכם זה,  5.1
דקות( שהמשרד ביצע בהתאם להזמנת המוסד   60לכל שעת עבודה מלאה )___________₪ 

 בכתב, אשר תאושר ע"י המוסד. 

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה  לעיל 5.1הסכום כאמור בסעיף  5.2
חודשים מתחילת תוקפו של ההסכם,  18,אחת לשנה, לראשונה בחלוף  המרכזית לסטטיסטיקה

, מדד הבסיסכן בין המדד  הידוע ביום כל עדכון, לעומת בהתאם לשינויים במדד המחירים לצר
 הסכם זה. מדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת  שהנו 

מועד הגשת חשבונית המס יהיה אחת לחודש בגין השירותים שהוענקו ע"י המשרד למוסד על פי  5.3
 ים במוסד.הזמנתו בחודש החולף אשר אושרו ע"י המוסד, ולאחר חתימת כל הגורמים המוסמכ

 ימים מיום קבלת חשבונית מס בגין החודש החולף. 30התשלום החודשי יעשה בתוך  5.4

לעיל ,מכל סיבה  5.1המשרד מתחייב שלא לדרוש ושלא לתבוע כל סכום מעבר למפורט בס"ק  5.5
שהיא ,לרבות בגין הוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא שיהיו למשרד עקב ו/או אגב מתן השירותים  

לעיל, הינה התמורה הסופית שהמוסד תשלם  5.1ר התמורה המשולמת לו כמפורט בסעיף ,באש
 למשרד .

, כנגד חשבונית מס מס ערך מוסף כשיעורו אותה עת יתווסףלכל תשלום שישולם עפ"י הסכם זה  5.6
 כדין.



38 

Receiving_comprehensive_service_internal_auditor_115_17.doc 

 שמירת סודיות .6

 מתחייב בזה כדלקמן:  המשרד 6.1 

או סודות מקצועיים,  ,ולא לגלות למאן דהוא מידעלשמור בסודיות מלאה ומוחלטת  6.1.1 
ידיעות עסקיות, כספיות או אחרות, הקשורים, במישרין או בעקיפין, למוסד וכן כל ידע 

"הסודות  -רותים )להלןי, אגב מתן השו, או למי מטעמהשנודע או שיוודע ל
ידע המקצועיים"(. האמור לעיל לא יחול על מידע שהינו בגדר נחלת הכלל ו/או מ

 שחשיפתו נדרשת ע"י רשות המוסמכת לדרוש את חשיפתו, ככל ובמידה שהיא נדרשת.

חובת הסודיות עפ"י הסכם זה תחול בכל מקום בישראל ובעולם כולו, ותהא תקפה  6.1.2 
המשרד, עפ"י הסכם זה, וכן   מתן השירותים על ידי לתקופת הסכם זה, לתקופת 

, לפי העניין, עד אשר יגיע תקופת השירותיםלתקופה שלאחר תום הסכם זה ו/או תום 
 .המשרדהמידע הסודי לנחלת הכלל, שלא מחמת מעשה או מחדל של 

שיב ללא דיחוי המשרד י , תהא הסיבה לכך אשר תהא,משרדעם סיום ביצוע שירותי ה 6.1.3 
ו/או  וו/או בשליטת ולמוסד כל מסמך או חומר או רכוש מכל סוג שהוא שימצא ברשות

 לפי הסכם זה.ם שירותיהכתוצאה ממתן /או בשליטת מי מטעמו ברשות ו

ללא קבלת הסכמת  הו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמהמוסד שתמש בשמה של ילא  6.1.4 
 בכתב ומראש.המוסד, 

 
לעיל תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את  6.1.4 - 6.1.1מובהר, למען הסר ספק, כי הוראות ס"ק  6.2

 כם, תהא הסיבה לכך אשר תהא.המשרד גם לאחר סיום ההס

 ביטוח .7

את הביטוחים המפורטים  המשרד לערוךיב ימתחלהבטחת התחייבויות המשרד לפי הסכם  זה,  7.1
 , כאשר הביטוחים כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים:המוסדבזה לטובתו ולטובת 

 צורך ביצוע הסכם זה,נותן השירותים רשאי להעסיק עובדים ל ביטוח חבות מעבידים: 7.1.1
אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל בכפוף 

ואזור יהודה ושומרון. בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו 
 זה.החוקית של המבוטח כלפי עובדיו גם בעת מתן השירותים בהתאם להסכם 

יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות המשרד ת כלפי צד שלישי: ביטוח אחריו 7.1.2
כלפי צד שלישי בגין מתן השירותים במשרדיו ובכל המקומות האחרים בהם יינתנו על ידו 

עם זה השירותים בכל תחומי מדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון בהתאם להסכם 
 .CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת המוסד

, המשרדביטוח אחריות מקצועית: הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של  7.1.3
עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או 
השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור למתן השירותים 

מרמה ואי  :למען הסר ספק, הכיסוי על פי הפוליסה יכלול  המוסד.עם זה בהתאם להסכם 
יושר של עובדים, אובדן מסמכים, הוצאת לשון הרע, הארכת תקופת הגילוי לששה 

 . CROSS LIABILITYחודשים לפחות ואחריות צולבת 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל ייכללו התנאים הבאים: 7.2

רמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות אחראי כלפי המבטח לתשלום הפהמשרד  7.2.1 
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה 

 .רו"חתחול בלעדית על 

, עובדיה וכל המוסדהמבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  7.2.2 
 אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. הפועלים מטעמו, ובלבד שהוויתור לא יחול על 

תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה חופפת את תקופת ההתקשרות החוזית עם  7.2.3 
 מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו כל עוד ההסכם בתוקף.המשרד . המוסד

לכל  ימציא אישור מאת המבטח על ביצוע הביטוחים האמורים בהתאםהמשרד , המוסדלבקשת  7.3
 התנאים דלעיל ולהלן.

מכל חובה החלה עליו על פי כל דין או על המשרד ור את טאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפ 7.4
על פי דין  ועל כל זכות או סעד המוקנים להמוסד פי הסכם זה; ואין לפרש את האמור כוויתור של 

 או על פי הסכם זה. 



39 

Receiving_comprehensive_service_internal_auditor_115_17.doc 

 שונות .8

ותר על זכות שקמה לו עפ"י הסכם זה, בשל שלא עמד על אכיפתה צד להסכם זה לא יראה כמו 8.1
המיידית ו/או בשל שנתן ארכה או שהות לצד האחר, וויתור או ארכה שניתנו, במקרה אחד, לא 

 יראו כוויתור או ארכה שניתנו, במקרה אחר, בין באותו הענין ובין בענין אחר.

בויותיהם שעפ"י הסכם זה בנאמנות, בתום לב הצדדים מתחייבים לפעול, לבצע ולקיים את התחי 8.2
לב -לב, בתום-ובדרך מקובלת, בנסיבות העניין. הצדדים ישתפו פעולה ביניהם ויפעלו בגילוי

 ובדרך מקובלת, בכל הנוגע מהתקשרותם בהסכם זה והנובע מכך.

ון הסכם זה הנו כל ההסכם שבין הצדדים, והוא בא במקום כל מצג, מו"מ, התקשרות, זיכר 8.3
במידה שהיו  -דברים או הסכם קודם שנעשו בין הצדדים, עד למועד כריתת הסכם זה, ומבטלם 

 כאלה.

 שאם לא כן לא תחייב את הצדדים. ,כל תוספת להסכם זה, אם תהא כזו, תהא אך ורק בכתב 8.4

כם המשרד לא יהא זכאי להעביר, למכור ו/או להמחות איזה מזכויותיו ו/או חובותיו שעפ"י הס 8.5
 . מהמוסדזה, זולת אם קיבל אישור מראש ובכתב 

 בית המשפט המוסמך בתל אביב יהיה בעל סמכות ייחודית לדון בכל תביעה הנובעת מהסכם זה. 8.6

 הודעות וכתובות .9

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה: 9.1

 אביב-, תל 3, קומה 22רח' מזא"ה  -   המוסד 

 ____________. - המשרד 

 צד שיעתיק את כתובתו, ימסור על כך הודעה בתוך זמן סביר לצד האחר. 9.2

הודעה שיש למסרה עפ"י הסכם זה תימסר לצדדים בכתובותיהם דלעיל, במסירה אישית עם  9.3
 או פקס ובלבד שניתן יהיה לאמת את המסירה. דואר אלקטרוניאישור למסירה, או באמצעות 

יף זה, תחשב כאילו נמסרה למענה לאחר חלוף יום עסקים הודעה שנמסרה בהתאם לאמור בסע 9.4
 אחד מעת שאושרה קבלתה.

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 ביום ובמקום כלעיל:

 

 

  _______________                               _________________ 

 המשרד                            המוסד           

 


