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 מנהלה

0 .  טבלת ריכוז תאריכים 1

 התאריכים הפעילויות

 16.11.2017יום חמישי   פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת 

 המציעים

 27.11.2017יום שני  

המוסד לביטוח לאומי תאריך אחרון למענה 

 לשאלות הבהרה

 13.12.2017יום רביעי  

 .12.00שעה  27.12.2017יום רביעי   תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים  אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים 

 בטבלה זו בלבד.

 אף המין השני במשמע. -כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה  -מובהר בזאת כי בכל המכרז 

0 .  כללי 2

 רקע 0.2.1

)להלן: "המוסד"( מבצע על פי דין חקירות בכל עניין הנוגע לחוק הביטוח המוסד לביטוח לאומי 

 )להלן: "החוק( או לחוקים שהמוסד אמון על ביצועם. 1995 –הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 

 . 0.4.2לשם כך, נדרשת לעיתים ביקורת חקירתית כהגדרתה בסעיף 

 פנייה לקבלת שירותים 0.2.2

)להלן:  ים בנושאי ביקורת חקירתית, כמוגדר להלןכלכלי יםשירותלרכוש  ,מבקש בזאתמוסד ה

 :, עבור שני היקפי פעילות"("השירות

 אלש"ח בשנה 240 -הקטן/שווה ללבעלי מחזור הכנסות  -היקף א' חקירתיתביקורת  0.2.1.1

  .1.1בסעיף ועל פי מפרט העבודה שמפורט 

אלש"ח בשנה ועל פי  240 -הגדול מלבעלי מחזור הכנסות  - ביקורת חקירתית היקף ב' 0.2.1.2

  .1.1בסעיף מפרט העבודה שמפורט 

 מחיר לשני היקפי השירות. הצעות  קבלבמסגרת זאת, מבקש המוסד ל

 תיאור כללי של השירותים 0.2.3

ראש  וכולל  המונה שני אנשים לפחות צוות המציע ימנה -השירותיםביצוע לצורך  0.2.3.1

 0.4.2.4 -ו 0.4.2.3צוות קבוע העומד בדרישות הסף המקצועיות, כמפורט בסעיפים 

 בהתאמה.
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השירותים המוצעים יענו על דרישות תקניות כלליות ומקצועיות המקובלות בענף.   0.2.3.2

תוך מילוי כל מציע יהיה אחראי לביצוע השירותים ויחתום על התוצר הסופי, ה

 .הנדרש על פי המכרז ונספחיו

 היקף השירותים הנדרשים 0.2.4

על פי צרכי  בזמנים ובהיקפים משתניםעל פי מכרז זה יבוצעו הנדרשים השירותים  0.2.4.1

 (.0.2.3.1המוסד בכל תקופת ההתקשרות והכל כמפורט בהסכם )נספח 

 את ויקבלו, הסף בתנאי יעמדו שהצעותיהם מציעים( 10) העשרעד  חריב המוסד 0.2.4.2

 לקבוע בכפוף, והמחיר האיכות בבדיקת ביותר הגבוהים המשוקללים הציונים

 . שלהלן המכרז בהוראות

לעיל הינם לצרכי מתן ההצעה בלבד ואינם   0.2.1כל הנתונים המפורטים בסעיף  0.2.4.3

תהא  מנות השנתי בפועל ולספק הזוכה לאמהווים  התחייבות של המוסד להיקף ההז

 כל טענה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות כלשהי.

 שיטת התשלום עבור השירותים  0.2.5

המוסד ישלם את התמורה המגיעה לזוכה לפי מכרז זה כנגד חשבוניות מס כחוק. החשבון ייבדק 

  יום מיום קבלת חשבונית במוסד. 30וישולם בכפוף לבדיקה בתוך 
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0 .  הגדרות  3

 

 הגדרה מושג 

 וחקירות/ אגף חקירות חהמוסד לביטוח לאומי , מינהל גבייה, ביטו המוסד

בקשה זו לקבלת הצעות, על נספחיה, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו  המכרז

 וכל מסמך נוסף אחר לפי שיקול דעת המוסד כאלה

 המגיש הצעה למכרז המציע

נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו תשובת המציע למכרז זה על כל  הצעה

 )לרבות הסכם ההתקשרות(

הצעתו תבחר כהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים של המציע אשר  הזוכה

 המוסד

מציע אשר עמד בתנאי המכרז ונבחר על ידי ועדת המכרזים כזוכה  זוכה חלופי

 חלופי )כשיר שני(

 היקף ב' – חקירתיתביקורת היקף א',   – ביקורת חקירתית םהשירותי

תקופת 

 ההתקשרות

 למכרז 0.10 כמוגדר בסעיף

סמנכ"ל גבייה, ביטוח וחקירות וכל מי שהוסמך על ידו לשמש  נציג המוסד

 כאחראי לתיאום, לבקרה ופיקוח על ביצוע השירותים

ועדת 

 המכרזים

 ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי

הסכם שייחתם בין המוסד לבין הזוכה במכרז זה, ע"פ הנוסח  ההסכם

 0.2.3.1המצורף בנספח 

הצעת 

 המחיר 

, יקפי השירות המבוקשהלשני הצעת המחיר תוגש על ידי המציע 

 במעטפה נפרדת מההצעה 3כמפורט בפרק 

ביקורת 

 חקירתית 
 1.1כמפורט במפרט ביצוע ביקורת חקירתית בסעיף 

צוות 

ביקורת 

 חקירתית

תית.  צוות שימונה ע"י המציע לצורך מתן שירות ביקורת חקיר

 לצוות ימונה ראש צוות קבוע העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף

 (")להלן: "ראש צוות ביקורת חקירתית 0.4.2.3

  

0 .   תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי הסף( 4

לעמוד בעצמו, ולא באמצעות  חובה על המציעחרת במסמכי המכרז, מודגש כי, ככל שלא נקבע במפורש א

 אחר מטעמו, בכל תנאי הסף.

 תנאי סף מנהליים  0.4.1

 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כחוק. 0.4.1.1
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 המפורטים להלן:  את האישורים והמסמכים המציע יצרף להוכחת העמידה בתנאי הסף                 

על היות תעודת רישום  העתק -באם המציע הינו תאגיד  0.4.1.1.1

ברשות  הרלוונטי רשםמב הרשוםתאגיד  המציע

 התאגידים.

עבור חברה או שותפות רשומה יש להציג נסח עדכני  0.4.1.1.2

המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית לשנים 

שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד 

 חוק.מפר חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר 

עבור עמותה או חברה לתועלת הציבור יש להציג אישור  0.4.1.1.3

על ניהול תקין בתוקף מרשות התאגידים )למעט אם 

 טרם מלאו שנתיים לפעילותה ואינה זכאית לכך(.

עליו לצרף העתק תעודת  הינו עוסק מורשהבאם המציע  0.4.1.1.4

 עוסק מורשה.

 .1976-תשל"והאישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, קיומם של  0.4.1.2

להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים 

 לעיל:

לפי  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 0.4.1.2.1

פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, 

 .1975-תשל"ו

בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר 0.4.1.2.2

בעבירות לפי חוק  בדבר היעדר הרשעות, 1976-התשל"ו

חוק שכר מינימום, לפי ו 1991-עובדים זרים, תשנ"א

ותצהיר בכתב לפיו המציע ממלא אחר  ,1987-תשמ"ז

)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1ב2דרישות סעיף 

 –, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 1976-תשל"ו

חתום תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. על התצהיר להיות 

על ידי עורך  ומתומא במציע י מורשה/י החתימהעל יד

 0.4.1.2הנוסח המפורט בנספח  על פי  , כל זאתדין

 למכרז.

 

המופיע  חתימה ומורשי התאגדות, המציע פרטי על ד"עו אישורעל המציע לצרף  0.4.1.3

 .0.4.1.4  בנספח

התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום על המציע לצרף  0.4.1.4

 .0.4.1.5בנספח  המפורט וקיום חוקי עבודה.  על המציע לחתום על הצהרה  בנוסח 
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על  המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.  תההתחייבועל המציע לצרף  0.4.1.5

בנספח  עובדים  כמפורטהמציע לחתום על הצהרה  לקיום החקיקה בתחום העסקת 

0.4.1.6.  

והסכמה לתנאיו. להוכחת  הצהרת המציע בנושא התאמת יכולותיו לדרישות המכרז 0.4.1.6

 0.4.1.7   העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה  כמפורט בנספח

המציע מתחייב לשמור על כללי האתיקה וחוקי מדינת ישראל ולעשות שימוש בכלים  0.4.1.7

על המציע, ראש הצוות  מקצוע המקובלים.ואמצעי עבודה חוקיים, בהתאם לכללי ה

 .0.4.1.8אתית כמפורט בנספח לחתום על הצהרה  וכל אחד מחברי הצוות

 מקצועייםתנאי סף  0.4.2

 :מקצועיים בלבד סףייחודיות לתנאי הגדרות  הלןל                  

 לאימות דיקת מסמכים ורשומות כלכליים ביקורת הכוללת ב -"ביקורת חקירתית"

                                      בדיקת ספרים, דוחות כספיים ורישומים אחרים כגון כוח אדם, לרבות הדיווח למוסד,             

  .על פי דיןשישמשו גם כתשתית ראייתית  וכינוס נכסיםהליכי פירוק עסקי,   לאינכסים, מ

  .אחר עבור או עבורו עבודה הזמין אשר לקוח -"ףגו"                  

בתחום השירותים הנדרשים במכרז  ם שנתיבעל מחזור עסקיהינו המציע  0.4.2.1

-2014ש"ח )לא כולל מע"מ(  בכל אחת מהשנים  200,000בהיקף של לפחות  

2016 . 

             יגיש הצהרה מאושרת על ידי רו"ח,  עלהוכחת העמידה בתנאי הסף המצי

 .0.4.2.1 בנספח המפורט בנוסח

 גופים עבור , כמוגדר לעיל,הינו בעל ניסיון מוכח לביצוע ביקורת חקירתיתהמציע  0.4.2.2

-2014שנים כל אחת מהב ביקורת חקירתית עבודות 2בארץ, במסגרתו ביצע לפחות 

2016. 

 .0.4.2.2 שבנספח הנוסח פי על ופורטי, לקוחות פרטי לרבות, הניסיון תיאור

ם הן בהיבטיעבודת הצוות שינהל את הצוות המוצע, יכלול ראש צוות קבוע,  0.4.2.3

מקצועיים והן בהיבטים מנהליים, ויהיה זה שיחתום עליה. ראש הצוות רשאי 

מראש החלפת ראש צוות מותנית באישור להיעזר בחברי צוות  בעלי ניסיון מתאים.  

 מהמוסד. ובכתב

 עבודות  4לפחות  ראש צוות הביקורת החקירתית הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע

  .2014-2016 שנים כל אחת מהבירתית ביקורת חק

הציג את עבודותיו כחומר ראייתי המוגש ראש צוות הביקורת החקירתית 

לפחות פעמיים  בשנים  ,ע"י בית המשפט ונפסלוהעבודות לא לערכאות משפטיות 

2014-2016 . 

 .0.4.2.3 בנספח ופורטי, לקוחות פרטי לרבות, הניסיון תיאור
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אחד מהתחומים: תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר בעל ראש הצוות להיות בעל  0.4.2.4

 כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים עם התמחות בחשבונאות. על ראש הצוות להיות 

   .בתוקףבעל רישיון ראיית חשבון 

אחד מהתחומים: תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר ב יהצוות להיות בעל חבריעל 

  שבונאות.כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים עם התמחות בח

ויצרף תעודות המעידות על  0.4.2.4בנספח כמפורט המציע ימלא את הטבלאות 

  השכלה, רישיונות וקורות חיים של ראש הצוות וחברי הצוות.

הגשת מסמך המציג את מתודולוגיית העבודה המוצעת לביצוע השירותים הנדרשים  0.4.2.5

 0.4.2.5בנספח העיקריים הבאים כמפורט על פי מכרז זה, הכוללת את הנושאים 

 תיפסל על הסף ולא תידון כלל. -הצעה שאינה עונה על אחד מתנאי הסף או יותר

 

0 .   נוספים ומסמכים אישורים 5

על המציע לצרף להצעתו את ההסכם החתום בראשי תיבות על ידי  -הסכם התקשרות  0.5.1

החתימה של  , חתום בראשי תיבות על ידי מורשי 0.2.3.1נציגי המוסד, המצורף בנספח 

 המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.

גבי צילום הצהרת הסודיות  על המציע לחתום בראשי תיבות על -הצהרת סודיות  0.5.2

 . 0.5.2  בנספח

ב' לחוק חובת 2להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף  –עסק בשליטת אישה  0.5.3

ידי עסק בשליטת אישה כאמור שם, יצורפו אישור רואה שהוגשה על המכרזים, כלומר 

 .0.5.3חשבון ותצהיר כמפורט בסעיף  האמור, בנוסח המפורט בנספח 

 .0.5.4הצהרת היעדר ניגוד עניינים כמוגדר בנספח  0.5.4

 כ"עד מומחה" במקצועו בבית משפט.  צירוף כתבי מינוי של ראש הצוות 0.5.5

 

 

0 .  הנחיות להגשת ההצעה 6

 קבלת מסמכי המכרז   0.6.1

ניתן להוריד את  מסמכי המכרז  )ללא תשלום( באתר האינטרנט של המוסד 

(www.btl.gov.il.) 

 איש הקשר  0.6.2

 איש הקשר נציג המוסד לביטוח לאומי  לכל עניין הקשור למכרז זה הוא:

 יואל מוזס שם:

 yoelm@nioi.gov.il דואר אלקטרוני :

 נוהל העברת שאלות ובירורים  0.6.3

http://www.btl.gov.il/
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שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להעביר בכתב לאיש הקשר המפורט  0.6.3.1

לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני עד לתאריך המפורט בטבלת ריכוז  0.6.2בסעיף 

 )שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו(.  0.1תאריכים בסעיף 

השאלות, פרטי השואל וכתובת דואר  הפניה תכלול את מס' המכרז, פירוט  0.6.3.2

 אלקטרוני של הפונה.

השאלות ימוספרו באופן סידורי ויתייחסו לסעיף במכרז או בהסכם  או  0.6.3.2.1

 בנספחים.

התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו  החל מהמועד האמור בטבלת ריכוז  0.6.3.2.2

( באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת 0.1התאריכים )סעיף 

www.btl.gov.il  במדור מכרזים. על המציעים מוטלת האחריות לוודא

 קבלת השאלות ופרסום התשובות באתר.

המוסד יענה על השאלות לפי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לענות על  0.6.3.2.3

 כל השאלות. רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה את המוסד.

שומר לעצמו את הזכות, במסגרת התשובות לשאלות  המוסדבהר כי ומ 0.6.3.2.4

ההבהרה, לשנות את תנאי המכרז, ההתקשרות וההסכם, כפי שיראה 

 לנכון.

תשובות המוסד לשאלות ההבהרה בכתב מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי  0.6.3.2.5

המכרז והוראותיו, ועל המציעים לצרף להצעתם תדפיס או תדפיסים של 

 על ידי מורשי החתימה של המציע.הבהרות המוסד למכרז זה, חתומים 

 

0 .  אופן הגשת ההצעה 7

בצירוף כל המסמכים הנלווים  הדרושים במעטפה  להגיש את הצעתו המציעעל   0.7.1

  זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב:ימני שא עליה סי, שלא תאחת סגורה

 

          עבור אגף  ת חקירתיתביקורהצטרפות לרשימת מציעים לביצוע ל 2017(2021מ)מכרז 

  ("מעטפת ההצעה")להלן:  החקירות 

  

 מפורט להלן:שיכילו את המעטפות פנימיות  , יוגשו שתיבמעטפת ההצעה 0.7.1.1

יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן   -של מסמך ההצעה יםהעתק 2-מקור ו 0.7.1.1.1

 "(.מכרז)להלן : "מעטפת ה 1במספר 

 2של הצעת המחיר יוכנסו למעטפה שתסומן במספר העתקים  2-מקור ו 0.7.1.1.2

)להלן : "מעטפת המחיר"(. כל עמוד בהצעת המחיר ייחתם בחותמת 

 הרשמית של המציע ובחתימת מורשי החתימה של המציע.

http://www.btl.gov.il/


10 

יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העתק  0.7.1.2

 ההצעה במילה "העתק".

ל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר אין למלא בחוברת המכרז כ 0.7.1.3

 פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק במעטפת המחיר.

של המוסד תיבת המכרזים יש להגיש במסירה ידנית לאת המעטפה הסגורה  0.7.1.4

, 13צמן ילביטוח לאומי, משרד ראשי, שדרות וי מוסדהממוקמת בארכיב ה

למועד המפורט בטבלת ריכוז  עד, מר יוסי מרציאנו  צלא 2ירושלים, בקומה 

 .0.1תאריכים סעיף 

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא  0.7.1.5

 בחשבון  ולא תידון על ידי ועדת המכרזים.

בתמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה, על המציע להקפיד  0.7.1.6

 כשהוא כולל את כל הפרטים הנדרשים.על קבלת אישור זה, 

 דרישות והנחיות למגיש ההצעה 0.7.2

נספחיו, בטרם הגשת תנאי המכרז על כל מתבקש לעיין וללמוד היטב את  מציעה 0.7.2.1

 ההצעה.                                                                 

  אין המציע רשאי לצלם, להעתיק, להעביר, להודיע למסור או להביא במישרין או  0.7.2.2

  בעקיפין לידיעת כל גורם או אדם מידע ו/או חומר /או ידיעה שיגיעו אליו בקשר עם 

 הצעה זו, או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

צעתו, בגין הוצאות שנגרמו לו לצורך מילוי ההמוסד  לא תהיינה טענות כלפי  מציעל 0.7.2.3

 בין אם התקבלה הצעתו ובין אם לא.

 מאשר כי קרא והבין את כל המסמכים המצורפים וכי הוא מסכים לכל  מציעה 0.7.2.4

 התנאים האמורים בהם.

יש להגיש מסמך זה  .הוראות אלו למגישי ההצעות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה 0.7.2.5

 חתום בעת הגשת ההצעה.

, לבקשת המוסד 0.1ים בסעיף יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכ תוקף ההצעה 0.7.2.6

  יאריך המציע את תוקף ההצעה בהתאם.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר  0.7.2.7

ישויות משפטיות. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידתה בתנאי 

 צעה.הסף המוגדרים במכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על מסמכי הה

0 .  םתהליך בחירת הזוכי 8

  האיכות רכיבמשקל ציון משוקלל, כאשר הצעות המציעים עבור שירותי ביקורת חקירתית, ידורגו על פי 

מפ"ל  0.8אמות המידה  של שני הרכיבים מפורטים בנספח . 30%זה של רכיב העלות על ו 70%יעמוד על 

 לבחירת זוכים



11 

 הסףתנאי ': בדיקה של אשלב  0.8.1

במרכז זה, על כל תתי סעיפיו. מציע  0.4בסעיף  יםהסף, המפורט בתנאיבשלב הראשון תיבדק עמידת המציע 

 .שלא יעמוד בכל דרישות הסף ייפסל והצעתו לא תידון

 (70%) איכות ההצעה': הערכת בשלב  0.8.2

ולפי המשקלות , תתבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתו, איכותה רכיב הערכת

 ות שלהלן:היחסיים הבאים של סעיפי האיכ

 

 משקל הפרמטר אמות המידה 

 35% ניסיון המציע 

 45% ניסיון ראש הצוות 

 20% דירוג מסמך מתודולוגיה 

 

משוקלל  ציוןסה"כ . הצעה שתקבל 0.8מרכיביה של כל אחת מאמות המידה מפורטות כאמור בנספח 

 תיפסל ותהליך בחינתה ייפסק.  70-נמוך מהאיכות ברכיב ה לאמת המידה

מוסד ה במסגרת בחינת ניסיון המציע וראש הצוות, יינתן ניקוד לשביעות רצון לקוחות המציע מעבודתו.

" בוצעה העבודה הגוף עבורותחת עמודה " 0.4.2.2בנספח שפורטו )הגופים( המציע  לקוחותמאחד ל יפנה

 הגוף עבורותחת עמודה " 0.4.2.3בנספח  רטושפו )הגופים( לקוחות ראש הצוותמאחד ל יפנהובנוסף 

 .(0.8מפורט במפ"ל )נספח כ . ציון שביעות רצון הלקוחות ייכנס לחישוב ציון האיכות,"בוצעה העבודה

ראש הצוות מחזיק או החזיק בעבר במינוי מטעם בית המשפט כעד מומחה ו כן, יינתן ניקוד באם כמ

 במקצועו. 

 (30%) שלב ג': קביעה של ציוני עלות 0.8.3

 מודל התמחור יתייחס לשני היקפי עבודות, כמפורט להלן: 

 ודל תמחורעמ היקף עבודה

 ללא) ₪ 800 הוא ינימליהמ המחיר זה ברכיב  ביקורת חקירתית היקף א'

 ללא) ₪ 1,200והמחיר המקסימלי הוא  (מ"מע

 החורג מחיר זה ברכיב שיציע מציע(. מ"מע

 .תיפסל הצעתו – המינימלי/המקסימלי מהמחיר

 ללא) ₪ 1,200 הוא ינימליהמ המחיר זה ברכיב  ביקורת חקירתית היקף ב'

 ללא) ₪ 1,700והמחיר המקסימלי הוא  (מ"מע

 החורג מחיר זה ברכיב שיציע מציע(. מ"מע

 .תיפסל הצעתו – המינימלי/המקסימלי מהמחיר
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, ייפתחו ע"י ועדת המכרזים לפחות 70בציון  , שעברו את שלב ב' לעילהמציעיםמעטפות המחיר של 

 :כמפורט להלןוההצעות ידורגו במימד של ציוני עלות, 

  הצעות המחיר עבור ביקורת חקירתית היקף א' וביקורת חקירתית היקף ב'המוסד יסכום את  0.8.3.1

 )להלן: "המחיר המשוקלל"(.

 העלות.לרכיב  100, תקבל ציון מבין ההצעות הזול  ביותר  בעלת המחיר המשוקללההצעה,  0.8.3.2

במחירה , מחיר ההצעה הזולה ביותרשאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב ע"י חלוקה של  0.8.3.3

 .100-הנבדקת, מוכפל ב של ההצעה

 קביעת ציון ההצעה שלב ד':  0.8.4

ההצעות ידורגו בהתאם  .0.8בסעיף עלות/איכות כמוגדר לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס 

 .ההצעהשל לציון המשוקלל 

 . במכרז הזוכות כעל ביותר הגבוה המשוקלל הניקוד בעלות הצעותה( 10עשר )עד תכריז על  הועדה

מציעים שעברו את שלב ב' וחלקם או כולם קבלו ציון משוקלל זהה, תדרג  10-במקרה בו יהיו יותר מ

 במידה ועדת המכרזים את ההצעות בעלות הציון המשוקלל הזהה לפי ציון האיכות של כל הצעה.

 .הגרלה תערך הזוכות ההצעות( 10) עשרתמיהן  שנערך עדיין לא ניתן יהיה לקבוע זהעל פי מבחן גם ו

 כשיר שני 0.8.5

, מתאימות( הצעות נוספות )הבאות בתור( כהצעות 10) עד עשרנוסף על כך, תכריז ועדת המכרזים על 

 תסתיים מכל סיבה שהיא. זוכהשהמוסד יהיה רשאי להתקשר עמן בנסיבות שבהן ההתקשרות עם 

0 .  זכויות המוסד 9

 מציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו תיפסל על הסף.  0.9.1

בלא  - את היקף השירות /להגדיללצמצםעל פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי המוסד   0.9.2

 חויב בפיצוי כלשהו בגין כך.יש

או כל הצעה  בעלת הציון המשוקלל הטוב ביותר מתחייב לקבל את ההצעה  ואינהמוסד   0.9.3

רשאי להתקשר בהסכם על כל חלקיו ונספחיו עם כל  בכפוף לדין, המוסד יהיהשהיא, 

 הבלעדי והבלתי מסויג.  וחליט לפי שיקול דעתשהמוסד ימי 

 המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם.  0.9.4

)אך לא  המוסד יהיה רשאי ,מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות  0.9.5

/או הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים כולם או ולדרוש הסברים חייב( 

וכן לפנות אל הממליצים הרשומים בהצעתם לרבות ממליצים שאינם אחדים מהם 

 .רשומים בה, לקבלת חוות דעת מקצועית

או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי,  מכרז זהרשאי לבטל המוסד   0.9.6

לרבות לאחר המועד האחרון , או לשפותם/לפצותםו/ללא צורך במתן הסבר למציעים 
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רשאי להתחשב, בין היתר,  סדהיה המוילעניין זה,  ולהגשת הצעות. במסגרת שיקול דעת

ת מכרז זה במספר ההצעות שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישו

   .ובסכומי התשלום שננקבו בהן

את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת  ושומר לעצמהמוסד   0.9.7

המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 

מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור  מוסדשלדעת ה

היה רשאי שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או סד י, המודסלמו

 סדאת דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המותואם 

 ביכולתו של המציע לבצע את השירותים. באופן שיש בו כדי להטיל ספק

פסוקה, ועדת המכרזים  בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה  0.9.8

רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, 

וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  את טובת הציבור ואת תכליתו של 

 מכרז זה.

רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון המוסד   0.9.9

ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי שיקול  להגשת

 המוחלט. ודעת

על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על פי  סדאין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המו  0.9.10

 או התקנות על פיו. 1993-חוק חובת מכרזים, התשנ"ג

 בדיקת איכות והתאמה  0.9.11

 .ת ההתקשרותבדיקת איכות והתאמה במהלך תקופ 0.9.11.1

המוסד או כל גורם שהוסמך על ידיו רשאי בכל עת לבדוק את איכות אספקת  0.9.11.2

 השירותים על ידי הזוכה והתאמתם לדרישות המכרז.

כמו כן , רשאי המוסד או  כל גורם שהוסמך על ידיו לבדוק את מידת יכולתו של  0.9.11.3

, הזוכה לעמוד בדרישות המכרז. הזוכה מתחייב להעביר למוסד את הנתונים

ימים מהמועד שבו התקבלה דרישת המוסד.  14המסמכים והקבצים הנדרשים תוך 

הנתונים לעיל  ייבחנו על ידי מנהל הפרויקט כדי לוודא את התאמתן לדרישות 

 שבמכרז.

במידה ויימצאו ליקויים ברמת איכות אספקת השירותים על ידי הזוכה, המוסד  0.9.11.4

 הליקויים.   יוציא דוח  יכלול את מועד קצוב להשלמת תיקון

במידה ויתברר על פי תוצאות הבדיקה כי אין ביכולתו של הזוכה לעמוד בדרישות  0.9.11.5

 המכרז , רשאי המוסד לבטל את הזכייה.

 

 הפסקת ההתקשרות עם הזוכה  0.9.12

המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתו  0.9.12.1

  (.0.2.3.1המוגדר בהסכם )נספח הבלעדי, על פי 
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 שלמות ההצעה ואחריות כוללת  0.9.13

ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה  0.9.13.1

 אינטגרטיבית ותפעולית אחת.

במידה ויופעלו קבלני משנה ע"י המציע, ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל  0.9.13.2

 הפעילויות והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו. 

וג כי כל קבלני המשנה עימם יתקשר לצורך למען הסר ספק, באחריות המציע לדא 0.9.13.3

מתן השירותים נשוא מכרז זה למוסד, יעמדו בתנאים ובדרישות המפורטות 

לרבות קיום הסכם התקשרות בין המציע לקבלן משנה שיצורף  מכרזהבמסמכי 

 למסמכי ההצעה. 

הסכם בין המציע לקבלן המשנה לא ישחרר את המציע ממחויבויותיו ומאחריותו  0.9.13.4

 כלפי המוסד.  הכוללת

המוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי קבלן משנה, שיועסק  0.9.13.5

במתן השירותים מטעם הספק, מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי הספק ו/או 

קבלני המשנה מטעמו ובמקרה זה קבלן המשנה ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את 

שאי שלא לפנות לספק בבקשה להצעת מתן השירות למוסד מיד. כמו כן, המוסד ר

מחיר לאורך כל תקופת ההתקשרות, במידה וספק זה הפעיל קבלן משנה שאינו עומד 

 בדרישות המפורטות לעיל. 

מובהר כי הספק ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי  0.9.13.6

 ו/או שיפוי בגין הפסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה.

רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  המוסד 0.9.13.7

 מסעיפי המכרז, אשר לדעת המוסד מונע הערכת ההצעה כראוי בשל היותו תנאי סף.

 

0 . 1  תקופת ההתקשרות 0

שנים מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה. למוסד האופציה  3תקופת ההתקשרות תהיה למשך 

ות בנות שנה כל אחת. הארכת תקופת ההתקשרות תקופות נוספ 2-להאריך את ההתקשרות ל

ימים לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. במהלך כל  60תבוצע בהודעה מוקדמת לזוכה של 

המבוקשים מהזוכה. בתקופות האופציה יחולו על  םתקופה זו יוכל המוסד לרכוש את השירותי

  (.0.2.3.1ההתקשרות )נספח  בהסכם שמפורטהצדדים כל תנאי ההסכם ובנוסף מנגנון ההצמדה 
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0 . 1  בעלות על המכרז והשימוש בו )קניין רוחני( 1

 בעלות על המכרז והשימוש בו 0.11.1

המכרז הוא קניינו הרוחני של  המוסד, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין 

 לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. 

 בעלות על ההצעה והשימוש בה  0.11.2

התשובה )ההצעה( הוא רכושו של המוסד. למציע תהא האפשרות להשתמש בהצעה מסמך 

ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים. המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת המציע 

במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע,  אלא לצרכי מכרז זה 

  0.11.3ק חובת המכרזים כאמור בסעיף )למעט מסירת מידע הקשור להצעה כמתחייב מחו

 להלן(.

 צד שלישי  0.11.3

, ניתן לבקש לעיין בהצעה הזוכה. 1992 -בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

המציע רשאי לציין מראש )בתשובתו לסעיף זה( אילו סעיפים בהצעתו חסויים בפני הצגה 

ים בהצעתו יהיו חסויים בפני שאר המציעים וחזקה עליו שהסעיפים אותם סימן כחסוי

בפניו בהצעות האחרות במכרז. ועדת המכרזים תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג 

בפני מי שביקש לעיין במסמכי המכרז וזכאי לכך, כל מסמך, אשר להערכתה אינו מהווה 

 . 1993-סוד מסחרי או מקצועי, והכל כאמור בתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ג

 

 ימושזכויות הש  0.11.4

הבעלות בכל הטובין, שיספק הזוכה למוסד, תעבור לבעלות המוסד, ולזוכה לא תהיה כל 

זכות בהם. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל לפגוע בזכויות יוצרים, פטנטים, סודות 

 מסחריים, סימני מסחר ו/או זכויות הקניין הרוחני האחרות של צד כל שהוא.

0 . 1  מחירים 2

מחירי השירותים יכללו את כל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים במסגרת מכרז   0.12.1

זה לרבות פעילויות ההתארגנות לאספקת השירותים במהלך תקופת ההתארגנות, 

העסקת עובדים וקבלני משנה )במידה ואושרה על ידי המוסד(, נסיעות, הדרכות, 

פקת השירותים, מיסים )למעט אביזרים, ביטול זמן, שימוש באמצעים וכל הדרוש לאס

מע"מ(, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, וכל הוצאה אחרת שתידרש לביצוע השירותים 

 על פי מכרז זה ולרבות רווח המציע. 

מחירי השירותים שיוצעו על ידי המציע יהיו מחירים קבועים וסופיים ולא  תשולם   0.12.2

 הסכםוספת הצמדה כמפורט בלזוכה כל תוספת מחיר מעבר למחירים הנקובים למעט, ת

 נותן יידרש אםב כדלקמן: ולמעט החזר הוצאות נסיעה  ( 0.2.3.1ההתקשרות )נספח 

 מתן לצורך, הקבוע עבודתו ממקום אחד בכיוון מ"ק 30 על העולה מרחק לנסוע השירות

 עהינס מ"ק כל עבור לו ישלם המוסדו 0.8.3.3 בהתאם לנספחידווח על כך , השירות
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לק"מ בתוספת מע"מ( ויתעדכן בהתאם להוראות חשכ"ל  ₪ 1.4חשכ"ל )כיום לתעריפי 

 . עתידיות

כל המחירים יהיו נקובים בש"ח, נכונים ומעודכנים למועד האחרון להגשת ההצעות  0.12.3

 למכרז זה.

0 . 1  סיווג בטחוני של עובדי הזוכה, שמירה על סודיות ואבטחת מידע  3

הזוכה מתחייב שהוא ומי מטעמו יקיימו את כל ההוראות שיימסרו לו על ידי אגף   0.13.1

 הביטחון ו/או נציג מוסמך אחר של המוסד.

הזוכה מתחייב למסור לאגף הביטחון של המוסד וכל מי שהוסמך על ידיו, לפי בקשתו   0.13.2

 כל פרט  לגבי עובד או גורם שיועסק מטעמו באספקת השירותים על פי מכרז זה.  

המוסד רשאי לא לאשר העסקת  עובד /קבלן משנה מטעם הזוכה מכל סיבה שהיא ללא   0.13.3

 צורך בנימוק/הסבר כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

הזוכה, עובדיו וקבלני המשנה שיועסקו על ידו באספקת השירות למוסד, יחתמו על   0.13.4

 0.5.2  התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שבנספח

הזוכה ומי מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע שיימסר לו על אי פרסום מידע:   0.13.5

ידי המוסד לשם ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה, אין לפרסמו, ועליו להחזירו למוסד 

בתום השימוש. ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות 

 בין הצדדים.

, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא שמירת סוד: הזוכה מתחייב לשמור בסוד  0.13.6

לידיעת אחר כל מסמך ו/או  ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו 

 -לחוק העונשין, התשל"ז  118-ו 91על פי מכרז זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 

רבות קבלן, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, ל 1977

 .1958 -עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה , תשי"ח 

 נוהלי אבטחת המידע  0.13.7

, והתקנות שהוצאו 1981-יהיו לפי הנהוג במוסד, וכן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א

לפיו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזוכה מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת 

כים שימסרו לו על ידי המוסד, ולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדיו את תוכנם של  המסמ

 ומורשיו שיעסקו בביצוע ההסכם.

 חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:           0.13.7.1

 ;היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגלוי ללא חובת הסודיות 0.13.7.1.1

 ;פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי 0.13.7.1.2

 ;סודיותנמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת  0.13.7.1.3

 ;הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של המוסד 0.13.7.1.4



17 

רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה   0.13.7.1.5

הכלולים במידע של המוסד ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו 

 ;בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה

 ;שיפוטי על הזוכה לגלותו בהתאם לצו 0.13.7.1.6

 כל חומר שקיבל ממנו בעת ביצוע השירותים בהסכם זהוסד מתחייב להחזיר למ זוכהה  0.13.8

 שבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.עם סיום מתן השירותים ולא יאוחר מ

0 . 1  במכרז הזוכהידרשו מישופעילויות אישורים ,התחייבויות  4

 חתימה על הסכם ההתקשרות 0.14.1

המכרז.  למסמכי 0.2.3.1המצורף כנספח הזוכה יחתום על הסכם  ההתקשרות  0.14.1.1

מסמך  זה על כל נספחיו ותשובות המוסד לשאלות ההבהרה יהיו חלק בלתי 

 נפרד מההסכם שייחתם.

חתימת המוסד על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות  0.14.1.2

מהזוכה. אם הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם 

כנדרש, המוסד שומר לעצמו את הזכות לא לחתום על הסכם התקשרות 

 התקשרות עם הזוכה.

מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים  ספקלמען הסר  0.14.1.3

והמציע הזוכה וכי  סדאת הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המו

)לא  יםעל החוזה בין הצדדסד בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המו

רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו  סד, המובראשי תיבות(

 הבלעדי והמוחלט.

 

0 . 1  איש קשר מטעם הזוכה 5

הזוכה ימנה איש קשר אחד מטעמו שיתאם את העבודה מול המוסד ויהיה בעל סמכויות לפתרון בעיות 

 שונות, שיתעוררו במהלך תקופת ההתקשרות. 
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  תיאור השירותים הנדרשים .1

1 .  רקע   0

אימות הדיווח למוסד נזקק מעת לעת בחוות דעת מקצועיות שעיקרן ביקורת חקירתית לצורך המוסד 

 .ביקורת חקירתיתבזאת הצעות מחיר לביצוע  שמבקהערכה של מצב כלכלי ככל שיידרש, ועל כן ו

1 .   עבור המוסד לצורך מכרז זה מפרט ביצוע ביקורת חקירתית 1

 דרישת המזמין:הבאות, לפי  או יותר מהדרישותאחת הביקורת החקירתית תכלול 

למידת חומרי החקירה ככל שיינתנו ע"י המזמין, וקיום פגישת רקע לקראת הביקורת והנדרש  .1.1.1

 ;ממנה

 ;כלכליים םבדיקת נתוני לצורך מבוקרעיון בחומר הנמצא במסמכי ה .1.1.2

 ;מבוקרשל ה והנדרש לבדיקת הכנסותי או כל מקום אחר מבוקרביקור במקום בו נמצא ה             

בדיקת כל הספרים והדוחות אצל גורמים שונים כגון שלטונות המס, והמייצגים המתייחסים  .1.1.3

ונטי לרבות מלאי, סחורה, הזמנות ספקים וכו' וכל מידע הרלו מבוקרשל ה ו. בדיקת עסקימבוקרל

 ;מן העסק מבוקרלהכנסותיו של ה

לכלי אחרי נכסים פיננסיים ותעסוק בבחינת תרחישים חריגים הביקורת החקירתית תכלול מעקב כ .1.1.4

יע על איתנותו הכלכלית בתהליכים הפיננסיים, העסקיים והאדמיניסטרטיביים, אשר עלולים להשפ

 ;של הארגון

 ;בדיקת נתוני חברות הבת .1.1.5

 ;, לרבות בחינת אפשרות הברחת נכסיםמבוקרבדיקת נכסי ה .1.1.6

 ;יחס לתפקיד בפועל וביחס לשעות עבודההפרשי שכר ברישומי כוח אדם ובדיקת  .1.1.7

 ועוד; זנים, רישומי טאבו, מקורות גבייהבדיקת מא .1.1.8

 ;חשבונאי ששימש כבסיס להכנת המאזןבדיקת החומר ה .1.1.9

 . יקת דפי חשבון, חשבונות בנק ועודבד .1.1.10

 בדיקות נוספות ככל שיידרש.  .1.1.11

  ו/או עפ"י הצעת הזוכה המזמיןייתכן ויהיו בדיקות נוספות ככל שיידרשו ע"י. 

  ובה יינתן רקע לחקירה ויפורטו נקודות המצופות לביקורת חקירתית המזמין יגיש בקשה מפורטת

 . 1.1בהתאם לנוסח המצורף בנספח  מהבדיקה

כמפורט  מבוקרה בגיןמסכם של הביקורת החקירתית דוח מפורט לידי המוסד בסוף הבדיקה יעביר המציע 

  .1.1.0ובהתאם לנוסח המצורף בנספח  לעיל

באישור המזמין ולאחר ינתנו הארכות מועד  , מיום מסירתה.הימי עבוד 21אורך זמן הבדיקה לא יעלה על 

 פניה מנומקת בכתב מעורך הביקורת.

 .וקר המוסד כפי שייקבע ע"י המזמיןהמומחה יערוך את הבדיקות בשיתוף עם ח
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 שגרות ונהלי עבודה .2

2 .  מקצועיים המיועדים לאספקת השירותעובדים  1

 תיאור   2.1.1

צוות  ב' -א' ושל ביקורת חקירתית היקף הזוכה יפעיל  לצורך  מתן השירותים  2.1.1.1

 . במכרז העומדים בתנאי הסף כמפורטמיומן ומקצועי 

 הצוות המוצע, עבור כל אחד מהשירותים, יכלול ראש צוות קבוע,  הן בהיבט 2.1.1.2

 מקצועי והן בהיבט מנהלי. 

 .במכרזראש הצוות יעמוד בדרישות הסף המפורטות  2.1.1.3

 הצעת מחיר .3

3 .  כללי 1

על גבי הצעת המחיר המציע מתבקש לאשר מפורשות את הסכמתו לכל התנאים להלן   3.1.1

 רתית. יהצעת המחיר רלוונטית רק לשירות ביקורת חק .3.1.1 נספח

 הצעת המחיר תכלול את המפורט להלן:  3.1.2

נקובים בש"ח, ויכללו את כל ההוצאות כל המחירים בהצעה יהיו סופיים,  3.1.2.1

הישירות והעקיפות של הספק לביצוע עבודתו, כולל כל המסים וההיטלים, למעט 

. ההצעות יושוו לפי הערך הכולל של ההצעה, כולל 0.12כמוגדר בסעיף  מע"מ

 מע"מ.

הצעת המחיר תוגש על פי ההנחיות המפורטות לעיל והסעיפים המוגדרים בנספח  3.1.2.2

3.1.1 

 תנאים -השירותהיקף   3.1.3

אינו מתחייב להזמין את כל הרכיבים או  המוסדמען הסר ספק יודגש, כי ל 3.1.3.1

או חלקן והוא אף רשאי שלא להזמין רכיב או עבודה כלשהם. ההחלטה  העבודות 

דעתו -על רכישת רכיב או שרות כלשהו, לפי הרשום במכרז זה, תעשה לפי שיקול

)כלפי מטה או כלפי מעלה(  . ההיקפים עשויים להשתנותמוסדהבלבדי של ה

 וסד.בהתאם לצרכים של המ
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 הסכם התקשרות

 

 סכם.  הלצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על 

 ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי. 

 על ההסכם, לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.   בראשי תיבות על המציע לחתום 

 החתימה על ההסכם הינה חובה.  

 לחץ כאן.  (  30 – 21)עמודים    ההסכםלהורדת 

 . בתוך מודעת המכרז[כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע -כמו]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2021)2017-ASKEM.pdf
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 חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי  : 0.4.1.2נספח 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

בשמו המלא ]*יש לנקוב  "(המציע"  :___________________ )להלן במסגרת הצעתזה  אני עושה תצהירי .1

של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עוסק מורשה[, למכרז פומבי מס' 

 ________________________________________________, עבור המוסד לביטוח לאומי.

הנני משמש כ_____________ במציע ]* יש לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר בתאגיד[ ונותן תצהירי זה  .2

  היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר.מכוח 

 

בחוק עסקאות גופים ציבוריים  ם" כהגדרתבעל זיקה" -ו  "הורשעים "של המונח םבתצהירי זה, משמעות

 יםשל מונח םאני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעות "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים"  :)להלן 1976-התשל"ו

 . םאני מבין/ה אות וכי אלה

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירה  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-חוק שכר מינימום התשמ"ז או לפי 1991-הוגנים(, התשנ"א

גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות , 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר: .3

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  ביותר משתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

המוסד לביטוח עבור  _____________________במכרז פומבי מס'"( מטעם המציע מועד להגשה"

 .לאומי

  לפחות  וחלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  חלפה שנה אחתולא  בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
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 במשבצת המתאימה( X)סמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .4

  ( חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף"

 על המציע. לא חלות

   על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק  חלותזכויות  לחוק שוויון 9הוראות סעיף

( כי יפנה i)עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן:  100 -יותר מ

 9למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

( כי פנה בעבר iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין ) –ויות ובמידת הצורך לחוק שוויון זכ

 9למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.iלחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף )

 

 כמשמעותו בחוק שוויון זכויות. -זה: "מעסיק"   5לצורך סעיף 

 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה  5המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 

____________________       ____________________         ____________________ 

חתימה                             שם                              תאריך    

 וחותמת

 אישור עורך הדין

רדי אשר ברחוב אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במש

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 ר דלעיל. לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהי

 

_________________           ___________________               ___________________ 

חתימה וחותמת             מספר רישיון               תאריך            
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 : אישור עו"ד על פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה0.4.1.4נספח 

 המוסד לביטוח לאומילכבוד 

 להצטרפות לרשימת מציעים לביצוע ביקורת חקירתית עבור אגף החקירות2017(2021)מכרז מהנדון: 

 המציע :שם  .1

  :ההתאגדותסוג  .2

  רישום:התאריך  .3

  :תאגיד ברשם הרלוונטימספר  .4

 פרטי איש קשר .5
 כתובת: שם:

 פקס:  טלפון:  דוא"ל: 

 פרטי מורשי חתימה .6
שם מורשה החתימה 

 לעניין מכרז זה

 דוגמת חתימה תפקיד אצל המציע מס' תעודת הזהות

    

    

    

 )יש להקיף בעיגול(.הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע:  ביחד   /     לחוד       

 בכבוד רב,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם מורשה חתימה

_________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם עו"ד

_________________ 

 מס' רישיון

___________________ 

 כתובת

___________________ 

 טלפון

_________________ 

 חתימה וחותמת העו"ד
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התחייבות המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר : 0.4.1.5נספח 

  מינימום וקיום חוקי העבודה

, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר אמת וכי אם לא נעשה כן,                                                          אנו הח"מ 

להצטרפות  2017(2021)מכרז מבנהייה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בזאת כי במידה וניבחר כזוכה 

אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים  לרשימת מציעים לביצוע ביקורת חקירתית עבור אגף החקירות

ר המינימום לעובדים וכן לקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו באספקת הסוציאליים ושכ

 השירותים הנדרשים על פי מכרז זה, במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות הארכה, במידה ותהיינה(.

 אלה שמותנו ואלו חתימותינו ולראיה באנו על החתום:

 

 חתימה וחותמת שם מורשה החתימה

  

  

  

 

 

 ישור עורך/ת הדיןא

 

ני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב א

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישימר/גב' 

 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

 

 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 : התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים6.0.4.1נספח 

 

ידי ועל מנת לבצע את השירותים לגבי מכרז -הריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על

זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן 

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין את האמור 

ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו 

 בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

היה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי י

 מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

 

 1959 –חוק שירות תעסוקה תשי"ט 

 1951 –חוק שעות ומנוחה תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה תשל"ו 

 1950 –חוק חופשה שנתית תשי"א 

 1954 –חוק עבודת נשים תשי"ד 

 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער תשי"ג 

 1953 –חוק חניכות תשי"ג 

 1951 –חוק חיילים משוחררים )חזרה לעבודה( תשי"א 

 1968 –חוק הגנת השכר תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 

 1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 

 1987 –המינימום תשמ"ז  חוק שכר

 1981 –חוק הזדמנות שווה בתעסוקה תשמ"א 

 

 

ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים -ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על

 מעביד.-עובד יחסיבינם לבין המוסד לביטוח לאומי 

 

 

__________            _____________________   __________ 

 חתימת המציע    חותמת המציע                       תאריך      
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 בנושא המכרז הצהרת המציע 0.4.1.7נספח 

 

מאשר/ים                                       מורשה/י חתימה של המציע:                                                                אנו הח"מ 

 ומצהיר/ים בזאת כי :

 

קראנו והבנו את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר  .1

בקשנו לדעת, ברשותנו הניסיון, הידע, המומחיות, היכולת וכל יתר התשתיות והאמצעים הנדרשים 

משיכו להיות ברשותנו לאורך לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה, בשלמות וברמה מקצועית גבוהה וי

 כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה.

להצטרפות לרשימת מציעים לביצוע ביקורת חקירתית  – 2017(2021)ממכרז אנו מסכימים לכל תנאי  .2

והננו מתחייבים למלא את כל דרישותיו, אם נזכה בו, בדייקנות, ביעילות, במיומנות  עבור אגף החקירות

מקצועית גבוהה , לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה, והכל בהתאם  וברמה

 ובכפוף להוראות המכרז והסכם ההתקשרות.

ברור לנו שההסכם הינו הסכם מסגרת, שהזמנת השירות על פיו תהיה על פי צרכי המוסד כפי שיהיו מעת  .3

ת לכמויות כלשהן ובהתאם למחירים בהצעתנו לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד וללא התחייבו

 למכרז זה.

, יתכן שתהיינה פניות של אחרים  1992 -הננו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים  התשנ"ב  .4

לראות את הצעתנו במידה ונזכה. כמו כן אנו מצהירים, כי אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאיתנו 

 נו, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו ולהוראות המכרז בעניין זה.רשות להראות את הצעת

הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למוסד על פי מכרז זה , הפרה של זכויות קניין של  .5

צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים 

סד בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המוסד, וקשורה בזכויות בשירותים  לשפות את המו

 המוצעים.

 

 בכבוד רב

                                 ___________  __________                                            ________________  

 חתימה וחותמת                 שם מורשה/י החתימה                                   תאריך                                        
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  : התחייבות אתית0.4.1.8נספח 

 תאריך________אני הח"מ___________________ ת.ז_____________תפקיד_________________

 מצהיר בזאת ומתחייב בזאת לפניכם כדקלמן:

 לשמור על כללי האתיקה וחוקי מדינת ישראל ולעשות שימוש בכלים ואמצעי עבודה חוקיים ר ומתחייב אני מצהי

כן אני מתחייב לפעול ולשמור על ההנחיות וכללי האתיקה של המזמין כפי בהתאם לכללי המקצוע המקובלים. ו,בלבד 

 שימסרו לי על ידי המזמין. 

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז

 

 תאריך :___________שם: ________________תפקיד : ____________

 חתימה וחותמת:____________

 

 

 

 ישור עורך/ת הדיןא

ני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב א

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ב___________ בישו

_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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  : אישור רו"ח על מחזור הכספי של המציע(1) 0.4.2.1 נספח 

           לכבוד:

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 

המציע ואנשי הכספים שלו, ובהתאם לדוחות הכספיים  לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו ע"י מנהלי

, הננו להודיעכם כי הכנסות המציע בתחום ביקורת חקירתית הן 2016  - 2014המבוקרים של המציע לשנים: 

 כדלקמן:

 

 )לא כולל מע"מ( ₪ -סכום הכנסות ב שנה 

2014  

2015  

2016  

 

 להצטרפות לרשימת מציעים לביצוע ביקורת חקירתית. 2017(2021מ)זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז הודעתנו 

 

 בכבוד רב,

 

___________________              ______________________               ___________ 

 חותמתתאריך                                  שם מלא                                         חתימת רו"ח  + 

 

__________________               _______________________________ 
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 כספי מחזור על חשבון רואה אישור( : 2) 0.4.2.1 נספח

 

 ח["הרו משרד של לוגו נייר על ]יודפס

 :_______________תאריך

 לכבוד

 המציע( )שם______________ 

 

 המציע )הכנסות( כספי מחזור:  הנדון

 

 הצעה המגישה _________________ של המבקר החשבון רואי_____________________,  ח"רו משרד אנו

( "המציע" )להלן להצטרפות לרשימת מציעים לביצוע ביקורת חקירתית עבור אגף החקירות 2017(2021מ)למכרז 

 של בהצעה המכרז( הכלולה לדרישות )בהתאם כספי מחזור היקף בדבר המציע של ההצהרה את ביקרנו כי ת/מאשר

 בחותמת ומסומנת בזאת , מצורפת1620, 1520, 1420 מהשנים אחת לכל מתייחסת ואשר האמור למכרז המציע

 .בלבד זיהוי לשם משרדנו

 .על ביקורתנו בהתבסס ההצהרה על דעה לחוות היא אחריותנו. המציע של ההנהלה באחריות הינה זו הצהרה

 ראינו אותם אשר ביקורת נהלי אותם את ונקטנו בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 מוטעית ל הצגה"הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה בוצעה הביקורת. הנסיבות לפי כדרושים

 .שבהצהרה ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת הביקורת. מהותית

 של ידי ההנהלה על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הביקורת

 .דעתנו לחוות בסיס נאות מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה בהצהרה ההצגה נאותות הערכת וכן המציע

 וזאת בהתאם בה המפורט את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן משקפת כספי מחזור בדבר ההצהרה, לדעתנו

 .התבססה עליהם לרשומות

 

 ,רב בכבוד

_____________________ 

 החשבון רואי וחותמת חתימה
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  ביקורת חקירתיתב התמחותו וניסיונו המציע לגבי  תצהיר: 0.4.2.2נספח 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת תפקיד____________ וני הח"מ __________ ת.ז. _______________א

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

ניסיון באספקת השירותים על פי דרישות  המכרז וסיפקתי את השירותים  למציעמאשר בזאת כי אני 
 (:לשמור על מתכונת הדף אך, זה לדף מעבר הרשימה את להרחיב)ניתן  הנדרשים במכרז זה כמפורט להלן

 

 :_________________2014,2015,2016 צעו ע"י המציע בשניםמספר עבודות של ביקורות חקירתיות שבו

 ביקורת חקירתית: _______________שנות ניסיון במתן שירותי 

 

 

 

 

 הגוף עבורו

עבורה בוצעה 

 העבודה

תקופת/

שנת 

ביצוע 

 העבודה

 תיאור העבודה שבוצעה

 והיקפה

הביקורת ממצאי תיאור 

 החקירתית

שם איש קשר מטעם 

 התקשרותי פרטהלקוח +

 )טלפון נייד(

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

6.  
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 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז

 

 

 תאריך :___________שם: ________________תפקיד : ____________

 חתימה וחותמת:____________

 

 

 

 

 ישור עורך/ת הדיןא

הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ני א

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ב___________ בישו

היה צפוי/ה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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  בביקורת חקירתיתראש הצוות לגבי התמחותו וניסיונו  תצהיר: 0.4.2.3נספח 

ני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים א

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

ים מאשר בזאת כי הנני בעל ניסיון באספקת השירותים על פי דרישות  המכרז וסיפקתי את השירותים הנדרשאני 

 :(לשמור על מתכונת הדףלהרחיב את הרשימה מעבר לדף זה, אך )ניתן  במכרז זה כמפורט להלן

 

 

הגוף 

 עבורו

בוצעה 

 העבודה

תקופת/

שנת 

ביצוע 

 העבודה

תיאור העבודה 

שבוצעה והאם 

שימשה כחומר 

ראייתי בערכאות 

 משפטיות ולא נפסלה

תיאור ממצאי הביקורת 

 החקירתית

שם איש קשר 

מטעם הלקוח 

+פרטי 

 התקשרות

 )טלפון נייד(

1. 

 

    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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 :_________________2014,2015,2016מספר עבודות של ביקורות חקירתיות שבוצעו ע"י ראש הצוות בשנים 

 משפט:________________מספר כתבי מנוי כעד מומחה במקצועו בבית 

 שנות ניסיון במתן שירותי ביקורת חקירתית: ________________סה"כ 

 

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז

 

 

 תאריך :___________שם: ________________תפקיד : ____________

 

 חתימה וחותמת:____________

 

 

 ישור עורך/ת הדיןא

________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ני הח"מ, ________א

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ב___________ בישו

_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 דרישות סף -ביקורת חקירתית  מועמד לביצוע: 4.0.4.2נספח 

 

ני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים א

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הקבועים

 : ניסיון רלוונטי /יהפרויקט  בעלמועמד/י לביצוע מאשר בזאת כי 

 הרחיב את הרשימה מעבר לדף זה, אך לשמור על מתכונת הדףל*ניתן 

 

 

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז

 

 תאריך :___________שם: ________________תפקיד : ____________

 חתימה וחותמת:____________

 

 ישור עורך/ת הדיןא

 

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ א

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ב___________ בישו

_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 ני על התצהיר דלעיל. לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפ

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 

, על ראש הצוות לצרף יש לצרף תעודות –השכלה )תואר ראשון רלוונטי  תפקיד מס"ד

 (רו"ח בתוקף בנוסף צילום רשיון

1.  
  ראש צוות

2.  
  חבר צוות
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 הנחיות להכנת מסמך הצגת מתודולוגיית ביצוע העבודה: 0.4.2.5נספח 

 

 נושאי המסמך: .1

 צוות מתן השירות המוצע.  1.1

 פרוט בעלי התפקידים העיקריים כולל  ניסיון מוכח.  1.2

 תיאור תפישת העבודה לביצוע השירותים הנדרשים  1.3

 תיאור תהליך ביצוע העבודה )שלבים, תכולה, תוצרים, משאבים, כלים, בקרות(. 1.4

תיאור שגרות ושיטות עבודה  )ישיבות תיאום ומעקב, שיטת ניהול ובקרת הביצוע, דוחות  1.5

 סטאטוס( מוצעות ואופן העבודה מול המוסד.

  - אופן הגשת המסמך .2

 .מסמך מתודולוגיית אספקת השירות –מסמך שיצורף להצעתו המקצועית של המציע ויסומן כ  2.1

 לעיל. 1המסמך הנ"ל יוגש במתכונת ובסדר )פרקים( האמור בסעיף  2.2
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 : התחייבות לשמירת סודיות 0.5.2נספח 

 

 /     /      /       תאריך :

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי 

  13שד' ויצמן 

 ירושלים

 

 א.ג.נ

 הנדון : התחייבות לשמירת סודיות 

ולפי הסכם מיום _______ שבין ______________ )להלן : "הזוכה"( לבין המוסד לביטוח לאומי )להלן  הואיל  

 ; _________________________________________"המוסד"( מזמין המוסד  

( 2021מ)ואני עוסק/מועסק על ידי הספק, בין השאר, באספקת השירותים הנדרשים במסגרת מכרז  והואיל  

כאמור בהסכם האמור  עבור אגף חקירות להצטרפות לרשימת מציעים לביצוע ביקורת חקירתית -2017

 ) להלן : "השירותים"(;

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע  והואיל  

 ודיות המידע;כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת ס

והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בשירותים במוסד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי  והואיל  

ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין 

ילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי ישיר ובין עקיף, השייך למוסד ו/או הנוגע למוסד ו/או לפע

 לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודוחות ) להלן : "המידע"(;

והוסבר לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים  והואיל  

 נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית.

 ב בפניכם כדלקמן:אי לזאת אני הח"מ מתחיי

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם. .1

לעיל , הנני מתחייב כי במשך תקופת ביצוע השירותים או לאחר מכן  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

זקתי את המידע ו/או כל חומר ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מח

 כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר בין ישיר ובין עקיף  לצד כל שהוא.

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש  מבחינה  בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי  .3

 על פי התחייבות זו. ילקיים את התחייבויותי

 חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי  .4

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או  .5

לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין 

 עם אחרים. אם אהיה אחראי ביחד
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להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד שאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך  .6

לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר 

 חומר כאמור או של מידע.שהכנתי עבורכם. כמו כן , הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של 

, תהיה לכם םבכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכ .7

 זכות נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

על  הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה

 .1981 –וחוק הגנת הפרטיות  התשמ"א  1997 –פי חוק העונשין , התשל"ז 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.  .8

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 היום :___________

 שם פרטי ומשפחה : ____________________________ת.ז ____________________________

 הספק:____________________________

 כתובת: ____________________________                                                                          

  חתימה:  ____________________________                                                   



       
 
 

47 

 תאגיד בשליטת אישה: תצהיר בדבר 0.5.3נספח 

 

 

אני  עו"ד/רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי _____________________ )המציע( הינו 

 .1992 –ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  2העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 

 

 ______________________מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק ______________________ הינה גב' 

 מס' ת.ז. _____________________

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 אני _____________________________________  מס' ת.ז.   __________________________ 

 

ב' לחוק 2בשליטתי בהתאם לסעיף ____ נמצא /העסק ______________________מצהירה בזאת כי התאגיד

 . 1992 –חובת  המכרזים  התשנ"ב 

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

  



       
 
 

48 

  : התחייבות להיעדר ניגוד עניינים0.5.4נספח 

 
  לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 

 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכם, כדלקמן: 

להצטרפות  2017(2021מס' מ)מכרז איני מצוי בניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ביחס למתן השירותים נשוא  .1

)להלן: "המכרז"(, וכי איני נמצא בקשרים עסקיים  עבור אגף חקירות לרשימת מציעים לביצוע ביקורת חקירתית

סמכי המכרז, לרבות עם מי שהינם , כהגדרתו במהמכרזאו אחרים עם מי מהמשתתפים הפוטנציאליים בהליך 

בעלי עניין או נושאי משרה באחד מהם )לעניין סעיף זה, ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק, במישרין או בעקיפין, 

 לפחות מסוג מסוים של אמצעי שליטה"; כמו וכן, "החזקה" היא, לרבות החזקה כשלוח או כנאמן(.  10%-ב

טיים אהיה עשוי להימצא בניגוד עניינים, וזאת מיד עם היוודע לי הנתון או על כל נתון או מצב שבע למוסדאודיע  .2

 המצב האמורים.

 אהיה עלול להימצא בניגוד עניינים. ובכל מקרה בו לפי שיקול דעת המוסדאפעל בהתאם להוראות  .3

 ה.התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה רחב .4

המפורשת  והתחייבויותיי כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמת .5

 .המוסדמראש ובכתב של 

 

 

תפקיד   שם החותם  תאריך

 החותם

 חתימה 
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 יועצים לבחירת ל"מפ -0.8 נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכיב אמת המידהמשקלאמות מידהמשקלרכיב

משקל 

המרכיב 

בנקודות

טווח

סה"כ 

ניקוד 

למרכי

ב

סה"כ 

ניקוד 

בפועל 

למציע

10עד 5 שנים

20בין 6 ל-10 שנים

1140 שנים ומעלה

15בין 3 ל-5 עבודות

30בין 6 ל-10 עבודות

1150 ומעלה
10עד 10 נקודותשביעות רצון לקוחות 

7עד 5 שנים
15בין 6 ל-10 שנים
1130 שנים ומעלה

10בין 5 ל-9 עבודות
20בין 10 ל-14 עבודות

1540 ומעלה
5בין 1 ל-2 
10בין 3 ל-6

20מ-7 ומעלה
10עד 10 נקודותשביעות רצון לקוחות 

עד 100 נקודותהערכת צוות הבדיקה 20%דירוג מסמך המתודלוגיה

עד 100 נקודותציון עלות יחסי )מחיר הצעה הזולה ביותר/הצעה נבחנת(*100%100מחיר לשעת עבודה30%עלות 

עד 20 נקודות

45%ניסיון ראש הצוות

סה"כ ציון ההצעה

עד נקודות 40סה"כ שנות ניסיון במתן שירותי ביקורת חקירתית

עד נקודות 50 מספר עבודות של ביקורות חקירתיות שבוצעו ע"י המציע בשנים 2016-2014

35%

70%

ניסיון המציע

עד נקודות 30 סה"כ שנות ניסיון במתן שירותי ביקורת חקירתיתאיכות

עד נקודות 40 מספר עבודות של ביקורות חקירתיות שבוצעו ע"י ראש הצוות בשנים 2016-2014

מספר כתבי מינוי כ"עד מומחה" במקצועו בבתי המשפט
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 טופס הצהרה על ביצוע שעות עבודה ונסיעה – 0.8.3.3נספח 

 על נותן השירותים החיצוני להעביר נספח זה עם כל הגשת חשבונית.

 . הריני להצהיר כי בצעתי את השעות המפורטות כדלקמן:1

תאריך 

 ביצוע

 השירות

 שעות ביצוע

)שעת 

תחילת 

העבודה 

ושעת 

 סיומה(

שעות מס' 

 עבודה

 שבוצעו

תיאור 

השירות 

 שבוצע

חתימת  שם המבצע

 המבצע

      

 

 . הריני מצהיר בזאת כי: 2
 

 (."הנסיעות"ביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה )להלן:  .א

 

 הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצידי. .ב

 

הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם ההתקשרות עם  .ג
 ___________ מיום__________, בהתאם למפורט להלן:

 
 

תאריך  
ביצוע 
 השירות

שעות  ביצוע 
)שעת תחילת 

העבודה 
ושעת 
 סיומה(

ביצוע נסיעה 
ק"מ  30מעל 

 )ציון יעד הגעה(

שם 
 המבצע

חתימת 
 המבצע

 
 

    

 
 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בשל כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה. .ד

כהגדרתו בהוראת לא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בשל כל אחת מהנסיעות,  .ה
 .13.9.2תכ"ם "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", מס' 

אינני מועסק על ידי משרד ממשלתי אחר. אם יחול שינוי ואועסק במשרד ממשלתי  .ו
 אחר, אני מתחייב ליידע את הנהלת המשרד באופן מיידי. 

 
היקף של ________ שעות משרד/ים ______________________, בב קהריני מועס

 חודשיות. 

 מבצע/י השירות_________ על החתום:

 אישור נציג המשרד המזמין לשעות המפורטות לעיל: 

 תפקיד: ___________________   שם: _________________
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                                                                           1.1נספח 

 __________ יחידה/ סניף                                                                                               

 ______________תאריך                                                                                               

 

 עמודים_______  מתוך 1' עמ                                                   חקירתית לביקורת בקשה     

 

 ________________ המזמינה היחידה/ הסניף שם

 

 : ____________________המבצעת החברה שם

 

 ____________. ז.ת./ פ.ח________________________  שם: /המבוקרהעסק פרטי

  :שעניינה חקירה מתנהלת ביחידתנו (1
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

 כדלקמן: חקירתית בביקורת מעוניינים הבדיקה המשך לצורך (2
 

 :הבדיקה פרטי
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

 (חקירתית ביקורת ביצוע למפרט בהתאם) לבצע שמבקשים פעולות (3
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

  מסקנות (4
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

 הערות/דגשים (5
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________          
 

 

 :___________________.החוקר שם

 חתימה:______________________.

                                    תאריך:______________________.
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                                                                     1.1.0 נספח

 עמודים_____  מתוך 1' עמ                                                                                                                

 חקירתית לביקורת מסכם דוח

 _________: _________המבצעת החברה שם

  :/המבוקרהעסק פרטי

 . _____________ז.ת./ פ.ח_______________________________  שם

 :הפניה מהות (1
 

 _____________ ל________________ מ בקשה נתקבלה____________ בתאריך
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

 :הבקשה ותמצית מהות (2
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 

 :הבדיקה פרטי (3
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

 ביצוע ביקורת חקירתית(: למפרט בהתאם שבוצעו הבדיקות סוגי לציין יש) שבוצעו פעולות (4
 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 (לבקשה ועניינים עיקרים ממצאים לפרט יש) מסקנות (6
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 
 עורך הדו"ח:

 
 ______________________________________.-שם פרטי ומשפחה

 ______________________________________________.-חתימה

 ______________________________________________.-תאריך

 

 ראש הצוות:

 _______________________________________.-שם פרטי ומשפחה

 _______________________________________.-מספר רישיון רו"ח

 _______________________________.________________-חתימה

 _______________________________________________.-תאריך
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  חקירתית ביקורת -המחיר הצעת: 3.1.1 נספח

 לאומי לביטוח המוסד: לכבוד

פות לרשימת מציעים לביצוע ביקורת להצטר -2017( 2021מ) במכרז מחיר הצעת: הנדון

 עבור אגף חקירות חקירתית

  מטעם חתימה מורשי_____________  ו_______________  ו____________  מ"הח אנו

 "(המציע: "להלן________________ )__

להצטרפות לרשימת  -2017( 2021מ) כמפורט ודרישותיו המוסד צרכי את והבנו שקראנו לאחר

 אשר וההסברים ההבהרות כל את קיבלנו ,עבור אגף חקירות מציעים לביצוע ביקורת חקירתית

 בעלות, סעיפיו תת כל על במכרז המפורטים השירותים את לספק בזה מציעים אנו, לדעת ביקשנו

 :של

 

חוות ל המחיר הצעת עבודה היקף

 (מ"מע כולל לא) דעת

לעסקים בעלי 

מחזור הכנסות 

 -ל שווה/הקטן

אלש"ח  240

 בשנה 

 

לעסקים בעלי 

מחזור הכנסות 

 240 -מ הגדול

 אלש"ח בשנה

 

 

 

 המציע המשרד של החתימה מורשי חתימת

______________________ 

 


