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ביצוע ביקורת חקירתית עבור אגף החקירות
שאלות ותשובות

שאלה
מספר

תשובה

שאלה

1

אין אזכור בסעיף  0.5.2בדרישות ההשכלה
להנדסאי או טכנאי.

דרישות ההתמחויות המקצועיות במכרז
אינן לטכנאי ו/או הנדסאי אלא למקצועות
המפורטים במכרז.

2

מועמד שהנו בעל תואר בכלכלה ואינו
רואה חשבון מבקש לבטל הדרישה לתעודה
והסמכה כרו"ח.

סעיף  0.4.2.4מפרט מהן דרישות ההשכלה
וההתמחות מראש הצוות ומחייב רישיון
רו"ח.

3

מינויים של ביהמ"ש למתן חוות דעת -
האם ניסיון בהגשת חוות דעת לביהמ"ש
שחלקן הניכר הינן ביקורת חקירתית
נחשבת לעמידה בתנאי הסף?

כן

4

האם מינוי מטעם משרד מבקר המדינה
לביצוע ביקורת חקירתית נחשב כביצוע
עבור גופים בארץ?

כן

5

אני מחויבת ברישום חשבונית רק לאחר
קבלת הכספים לח-ן החברה .טרם רישום
החשבונית אני מפיקה ח-ן לתשלום.

הבקשה מקובלת.

האם ניתן יהיה לעדכן את הסעיף כך
שיאפשר הגשת ח-ן ורק לאחר קבלת
הכספים ,רישום ומשלוח חשבונית?
6

לראש הצוות יש ניסיון רב מאוד בביצוע
ביקורת חקירתיות עד לשלב חקירת
החשודים והגשת חומרים לבית המשפט,
שלב שמבוצע תמיד ע"י גורם מוסמך
המשלים את עבודת ראש הצוות.

הבקשה נדחית ,על ראש הצוות לעמוד בכל
תנאי הסף ואין מקום להוספת תנאים
נוספים לחבר צוות.

האם ניתן יהיה לעדכן את הסעיף כך שניתן
יהיה לחילופין לקבל את ניסיון חבר הצוות
בהגשת חומר ראייתי לערכאות משפטיות?
7

חבר הצוות המנוסה שיוצע ,יעבוד מולי
בפורמט של קבלן משנה.

תנאי הפעלת קבלני משנה על ידי המציע
מפורטים בסעיף  0.9.13למכרז.

אני רוצה לוודא שאפשרי ושאינו סותר את
האמור בנספח " 0.4.1.5התחייבות המציע
לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים,
שכר מינימום וקיום חוקי עבודה".
8

האם המחיר המינימלי – מקסימלי שייקבע המחיר שישולם הינו עבור חוות דעת של
ביקורת חקירתית אשר יכולה לכלול רכיב
הינו המחיר שישולם פר רכיב /דרישה
אחד או יותר כמפורט בסעיף  1.1ובהתאם
כמפורט בכל אחד מהסעיפים – 1.1.1
לצרכי ודרישות המוסד.
 1.1.11או שהכוונה היא שבאפשרות
המוסד לבחור את כל הרכיבים לבדיקה
במסגרת העלות כאמור בתוספת מע"מ?
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חבר הצוות המנוסה שיוצע ,עבד עד לפני
כ 10 -חודשים בקבוצת תנובה כמנהל
האובדן העסקי של הקבוצה במסגרת
תפקידו היה אחראי להכין את כל
החומרים לערכאות המשפטיות ושימש
תמיד כעד ראשי מטעם קבוצת תנובה,
מעולם לא קיבל כתב מינוי כעד מומחה
ראשי בכל אחת מהתביעות שהוגשו.
האם על סמך האמור לעיל ,ניתן יהיה
לקבל ניקוד לפי טבלת אמות המידה –
רכיב האיכות ניסיון ראש צוות?
האם המחירים בטבלת המחירים בסעיף
 0.83הינם עבור הדו"ח המלא או לשעת
עבודה?
מה היקף השעות המשוער לביקורת
חקירתית היקף א' ולביקורת חקירתית
היקף ב'
תנאי הסף למציע של מחזור שנתי של
לפחות  ₪ 200,000בתחום השירותים
הנדרשים במכרז אינו מעיד על איכות
העבודה שתינתן .נבקשכם להוריד תנאי סף
זה ובמקומו לבחון את המציעים על סמך
הניסיון שנצבר בתחום השירותים
הנדרשים במכרז ולא על סמך המחזור
הכספי.
לא ברורה הדרישה של אי פסילת עבודות
של ראש צוות הביקורת המוגשות לבימ"ש,
בימ"ש אינו פוסל חומר ראייתי המוגש לו
יש להוריד דרישה זו.

2

לא

המחיר אינו עבור שעת עבודה אלא עבור
חוות דעת (דו"ח מסכם לביקורת
חקירתית) כמוגדר במכרז.
לא ידוע.
אין שינוי בתנאי הסף.

כוונת הפסילה היא מהותית  -במקרה
שביהמ"ש אינו מקבל את חוות הדעת
שהוגשה וקובע כי אין מקום להיעזר בה
בשל פגמים שיורדים לשורשה ,משמעות
הדבר שהיא נפסלה .על כן אין מקום
להוריד הדרישה.

