מכרז מס' מ) - 2011 (2037ביצוע בדיקות כלכליות עבור אגף החקירות
נספח – א1
א( כללי
המוסד לביטוח לאומי )להלן המוסד( מבקש בזאת הצעות מחיר לביצוע בדיקות כלכליות  ,לרבות עריכת
מאזנים ,ראיית חשבון  ,יעוץ כלכלי לעסקים וכדומה בהתאם למסמכים המצ"ב והכוללים:
 נספח א1 .1מכתב פניה זה
 נספח א' .2הסכם
 נספח ב' .3הצעת מחיר
 .4תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום  -נספח ג'
 נספח ד' .5דוגמת כתב ערבות )ערבות הגשה(
 נספח ה' .6אישור רו"ח בגין מחזור כספי
 .7טבלת ריכוז תאריכים
ב( רשאים להשתתף מציעים העונים על התנאים הבאים:
 (1על המציע להיות בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר התחומים  :כלכלה  ,חשבונאות  ,מנהל
עסקים או תחום דומה )יש לצרף אישורים מתאימים( יש לצרף אישור על היותו עוסק מורשה המנהל
ספרים כחוק )יש לצרף אישור רשות המיסים(.
 (2על המציע לצרף להצעתו הצהרה בדבר יכולתו לבצע בדיקות כלכליות בכל רחבי הארץ .
 (3המציע יצרף להצעתו אישור בדבר העדר רישום פלילי ) אישור משטרתי (.
 (4על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לפקודת המוסד ע"פ הנוסח המצ"ב כנספח ד' בגובה
 ₪ 5,000בתוקף עד ליום ) 31.3.2012להלן" :ערבות המכרז"( ערבות המכרז תוחזר לכלל המציעים
מיד עם בחירת זוכה וחתימה על הסכם עמו.
 (5המציע יצרף להצעתו תצהיר כי לא מעסיק עובדים זרים ללא רשיון ולא הורשע עפ"י חוק עובדים זרים
נספח ג'.
 (6המציע יצרף להצעתו תצהיר כי הוא משלם לעובדיו לא פחות משכר מינימום וכי לא הורשע בעבירות
לפי חוק שכר מינימום נספח ג'.
 (7מציע בעל היקף כספי הנובע מביצוע של בדיקות כלכליות לרבות עריכת מאזניים ,ראיית חשבון  ,יעוץ
כלכלי לעסקים וכדומה  .של לפחות ₪ 100,000
בכל אחת מהשנים  2009 – 2010יש לצרף אישור רו"ח) .נספח ה'(.
 (8תשומת לב המציע:
מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיפים ב) 1-5 -כולל( כמפורט במכתב פניה
זה ,הצעתו תדחה.
 (9הצעת המחיר תכלול את כוח האדם ,הנסיעות וכיוצ' לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת לרבות
כל הסיכונים הכרוכים בה.
היקף השעות המוערך לביצוע בדיקה כלכלית הינו בין  10-12שעות.

1

 (10העדפה תינתן להצעות העונות על דרישת חוק חובת המכרזים סעיף  2ב' "עידוד נשים בעסקים".
)יש לצרף אישורי רו"ח(.
 (11את ההצעות החתומות ויתר המסמכים הנדרשים יש להעביר יחד עם כל חומר המכרז בתוך
המעטפה המצ"ב ,אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שד' ויצמן 15
ירושלים  ,91909עליה יצוין מס' המכרז והנושא.
 (12על ההצעה להגיע אל תיבת המכרזים הנמצאת בקומה  2בארכיב המוסד לביטוח לאומי ,המשרד
הראשי ברח' ויצמן  13ירושלים ,לא יאוחר מיום רביעי  21.12.2011שעה .12:00
 (13המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל.
 (14המוסד אינו מתחייב לבחור בהצעה כל שהיא ויהא רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לבטל מכרז זה
ו/או לצמצמו ו/או לפרוס מכרז זה ליותר משנה אחת.
 (15המוסד יהא רשאי לבחור ביותר מזוכה אחד ו/או לפצל את המכרז ליותר מזוכה אחד.
 (16מציע שהצעתו תבחר ,מתחייב לחתום ללא דיחוי על הסכם כנספח א'.
 (17שאלות הבהרה לגבי מכרז זה ניתן להפנות בכתב למר יוסי סרי בפקס מס' ,02-6463086 :או
בדואר אלקטרוני yossis@nioi.gov.il :עד ליום חמישי  .8.12.2011המוסד אינו מתחייב להשיב על
שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה באתר האינטרנט של המוסד שכתובתוwww.btl. gov.il :
דף הבית ,מדור מכרזים ,עד ליום חמישי .15.12.2011
 (18המציע מצהיר כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.
המציע:
שם מלא________________:
חתימה_________________:
חותמת________________ :
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נספח א'
הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום ___________
בין
המוסד לביטוח לאומי )להלן המוסד( משד' וייצמן  13ירושלים ע"י מר אילן מורנו סמנכ"ל לוגיסטיקה
וחקירות ומר איתן קשמון החשב )להלן – המוסד(
מצד אחד
לבין
_____________________________________________________________
מצד שני
הואיל

והמוסד מעוניין לקבל ביצוע בדיקות כלכליות של מבוטחים לכל סוגי
העסקים ברחבי הארץ לקביעת הכנסות.

הואיל

והמומחה הינו בעל יכולת מוכחת לביצוע בדיקות כלכליות.

הואיל

והמוסד מעוניין לקבל מהמומחה והמומחה מעוניין לבצע עבור המוסד
בדיקות כלכלית של עסקים בכל רחבי הארץ .הקשורות לבצוע חוק
הביטוח הלאומי.

הותנה והוסכם בין הצדדים:
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 .2המומחה מתחייב בזה לבצע עבור המוסד בדיקות כלכליות של עסקים ע"פ דרישת המוסד .
הבדיקות יכללו:
א .עיון בחומר הנמצא בתיק המבוטח הרלוונטי להכנסותיו.
ב .ביקור במקום בו נמצא העסק של המבוטח ,או כל מקום אחר הנדרש לבדיקת הכנסותיו של המבוטח.
ג .בדיקת כל הספרים והדוחות אצל שלטונות המס ,והמייצגים המתייחסים למבוטח.
ד .בדיקת עסקו של המבוטח מלאי ,סחורה ,הזמנות ספקים וכו' וכל מידע הרלוונטי להכנסותיו של
המבוטח מן העסק.
ה .להעביר לידי המוסד דוח מפורט לעניין בצוע בדיקת הכנסותיו של המבוטח מן העסק ,או משלח ידו.
)להלן – הבדיקה הכלכלית( כאמור בסעיף  2לעיל.
 .3המומחה יערוך את הבדיקות בשיתוף עם חוקר המוסד כפי שיקבע על ידי המזמין.
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.4
א .המומחה מתחייב לעמוד לרשות המוסד בכל עת לצורך ביצוע הבדיקה הכלכלית של המבוטח.
ב .המומחה יתעד בכתב את עבודתו על ידי עריכת דו"ח מפורט של הבדיקה הכלכלית תוך  30יום מיום
קבלת הזמנת הבדיקה ע"י המוסד.
ג .ע"פ הזמנת המוסד מתחייב המומחה להופיע בכל ערכאה שפוטית לצורך מתן עדות לעניין בדיקות
הכלכלית שבצע וזאת ללא תשלום נוסף על ידי המוסד.
 .5תמורה
עבור הבדיקה הכלכלית כמפורט בסעיף  2לעיל יקבל המומחה תמורה לפי הפירוט הבא:
א .סך של ________ ש"ח עבור כל בדיקה של עסק ,או חברה או משלח יד של המבוטח בכל מקום
שהוא בארץ.
ב .לתשלום התמורה כאמור יתווסף מס ערך מוסף כחוק.
 .6היועץ מתחייב לא לקבל לטיפול פרטי ,וכן לא לתת יעוץ לחוות דעת פרטיות למבוטחים שלגביהם ניתן יעוץ
למוסד על פי הסכם זה.
 .7מוסכם ומוצהר בזה כי אין יחסי עובד מעביד בין המומחה לבין המוסד ,כי התשלומים כאמור בסעיף  5יהוו
את מלוא התמורה עבור בצוע הבדיקה הכלכלית כאמור בהסכם זה ,אשר ניתן על ידי המומחה כעובד
עצמאי ,וכי לא יהיה זכאי לכל זכות שהיא הניתנת לעובדי המוסד בכל הנוגע לבדיקות כאמור בהסכם זה.
 .8הצעת המחיר תכלול את כוח האדם ,הנסיעות וכיוצ' לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת לרבות כל
הסיכונים הכרוכים בה.
.8א( היקף השעות המוערך לביצוע בדיקה כלכלית הינו בין  10-12שעות
 .9המומחה מתחייב לשמור בסוד ,לא לעשות כל שימוש ,לא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא
לידיעת כל אדם מידע שיגיע אליו בקשר או אגב ביצוע הסכם זה .חובת שמירת הסודיות תחול גם לאחר
תום תקופת של הסכם זה.
 .10משך תקופת ההתקשרות  12חודשים ,המוסד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להאריך תקופת
ההתקשרות עם המומחה על פי מפרט זה ובאותם תנאים בשנה נוספת ובשנה נוספת שניה.
 .11ההוצאה לעניין הסכם זה מתוקצבת בסעיף  1190610לתקציב המוסד.
 .12כתובת הצדדים:
המוסד לביטוח לאומי – שד' וייצמן  13ירושלים.

דבר דואר שישלח לכתובת שלעיל יראה התקבל אצל הצד אליו נשלח תוך  72שעות מיום המשלוח.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________

_______________

המוסד לביטוח לאומי

המומחה

מאשר _______________
חשב המוסד
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נספח ב'

הצעת מחיר
)לא תעלה על  1,200ש"ח לא כולל מע"מ(

לביצוע בדיקות כלכליות

סה"כ מחיר )ללא מע"מ(
)יש לתת מחיר כולל לכל המפרט ללא חלוקה לסעיפים(

ההצעה כוללת שכר עבודה ,נסיעות,
הוצאות אשל.
הגשת הבדיקות בשני עותקים וכל מה
שנדרש ומפורט בהסכם.
לרבות כל הסיכונים הכרוכים בכך.
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נספח ג'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א,1991-
וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים91360

אני הח"מ_______________ ת.ז _________________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלהלן:
 .1אני נציג _____________ )להלן" :המציע"( ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

 .2תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,
התשל"ו 1976-וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' _________ בעבור המוסד לביטוח
לאומי.

 .3עד מועד מתן תצהירי זה ,לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו ביותר
משתי עבירות ,הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.

 .4במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,
אעביר את המידע לגופים המוסמכים במוסד לביטוח לאומי לאלתר.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור
אני החתום מטה ,עורך דין ________ ,מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ .המוכר
לי אישית  /שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת
האמת בלבד ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

תאריך

שם מלא של עו"ד
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חתימה וחותמת

נספח ד'

נוסח ערבות הגשה

שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :

כתב ערבות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים

הנדון :ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ) ₪ 5,000במילים ,חמשת אלפים שקלים חדשים(
אשר תדרשו מאת)____________________________________________ :להלן "החייב"( בקשר
עם מכרז מס' :מ) – 2011(2037ביצוע בדיקות כלכליות עבור אגף החקירות.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב
בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך .31.3.2012

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא
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________________
חתימה וחותמת

נספח ה'

אישור רו"ח בגין מחזור כספי לצורך עמידה בתנאי המכרז

תאריך________/____/

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים

לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו ע"י מנהלי החברה ואנשי הכספים שלה ,ובהתאם לדוחות הכספיים
המבוקרים של החברה לשנים  ,2010 ,2009הינו להודיעכם כי הכנסות החברה מביצוע בדיקות כלכליות
המפורטים ___________ .המסומן בחותמת משרדנו לשם הזיהוי הינם כדלקמן:

שנה

הכנסות בש"ח לא כולל מע"מ

2009

______________________

2010

______________________

הודעתנו זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס' _______________ל___________________

בכבוד רב,

___________________ ____________________
חתימה וחותמת של עו"ד
שם מלא

____________________________
כתובת

______________________
תאריך

__________________________
טלפון
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מכרז מס' מ)2011(2037
טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

יום חמישי 1.12.2011

תוקף ערבות ההגשה

31.3.2012

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום חמישי  8.12.2011שעה 12:00

אל מר יוסי סרי  -באמצעות פקס מס'02-6463086 :
או בדואר אלקטרוניyossis@nioi.gov.il :

מועד אחרון לפרסום תשובות המוסד באינטרנט

יום חמישי 15.12.2011

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  21.12.2011שעה 12.00

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