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 16/2017מס' פנייה לקבלת הצעות 

  פנים למשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ ביקורת לשירותי 

 

פונה בזאת לקבלת  "(המשכן)להלן: " )חל"צ(תאגיד המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ 

   .זאת, כמפורט להלןמבקר פנים למשכן.  מתן שירותי להצעות 

 

 :מהות השירות .1

יני דלביצוע תוכניות ביקורת פנים לתאגיד המשכן ו/או לאיזה ממחלקותיו בהתאם  .1.1

  התאגיד. ועדת הביקורת של -ו ,רקטוריוןיהדהנחיות  ,הביקורת הפנימית בישראל 

 

 : תיאור התפקיד  .2

 ,פי שעות עבודה-עבודות ביקורת פנים במסגרת מתן שירותים כקבלן עצמאי על עביצו .1.1

בגדר  ,ידקתקופתיות שנתיות ורב שנתיות כמתחייב מיעדי התפ לרבות תכניות ביקורת 

 והכפוף לאמור לעיל: ,התקציב הרלוונטי 

משכן הארגוני, העסקי והכללי של ה עריכת ביקורת פנימית על הניהול  .1.1.1

 ול ולשיפור.עוהצעת דרכים ליי וומחלקותי 

  .ות בנושאים שידרשויעריכת ביקורות פנימ  .1.1.1

 שונות. השתתפות בישיבות דירקטוריון ובוועדות   .1.1.2

  הכנת דוחות ביקורת, לרבות דוח ביקורת שנתי, עריכתם והגשתם.   .1.1.2

   שנתיות. שעות   75היקף השירות המוערך :  .1.1

 

 תקופת מתן השירות  .3

   ;1018דצמבר ב 21ועד ליום  1017בספטמבר  01מיום  תקופת ההסכם הינה .2.1

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של המשכן לבטל ו/או להפסיק את ההתקשרות  .4

משכן יהא רשאי להאריך את ה , וכמפורט בו.עם המציע במהלך תקופת החוזה 

   ההסכם בשלוש שנים נוספות. 

 תנאי סף להגשת הצעה

  ;על המציע להיות תושב ישראל .2.1

 . , במסגרת נספח א' להצעה זומה קלוןעל המציע להצהיר כי לא הורשע בעבירה שיש עי .2.1

מינהל ומדיניות  / מינהל עסקים / בתחום כלכלהבעל תואר אקדמי על המציע להיות  .2.2

 מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה  / חשבונאות / משפטים ציבורית 

 ין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין יגבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לענ            

  או רואה חשבון;            
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בגופים ציבוריים  על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות ארבע שנים בעבודת ביקורת .2.2

   ;ליון ש"ח לפחותימ 10בהיקף תקציבי של  

רמים עירוניים יכולת עבודה בצוות בשילוב יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בשיתוף גו .2.5

   ;ציבוריים ופרטיים 

 

 פנייתומסמכים שעל הפונה לצרף ל .5

 של תעודת זהות בתוקף.העתק  .5.1

 .תארים אקדמייםות המעידות על תעודשל העתק  .5.1

  בתוקף )לא חובה( מבקר פניםשל מקצועית אקדמית/ תעודה של העתק  .5.2

לעיל, לרבות מכתבי המלצה של מעסיקים נדרש מקצועי מסמכים המעידים על הניסיון ה .5.2

 , דו"חות ביקורת שנכתבו על ידי המציע וכיו"ב.  קודמים 

תעודות עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד  .5.5

פרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( על ניהול סהשומה  

ואישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  

  עו"ד/רו"ח(.  

 

  התמורה .6

 ' להלן. א כמפורט לעיל יוצע במסגרת הצעת המציע בנספח השירותהיקף התשלום בגין  .1.1

 

 החלטות המשכן בדבר ההצעה הזוכה  .7

  ב לבחור בהצעה כלשהיא. ימחו ואינהמשכן  .7.1

 נה.ילא תענאו שיוגשו לאחר המועד הנקוב בפנייה זו הצעות שאינן מתאימות  .7.1

והרלוונטיות שלו לפועלו של המשכן, סוג ההשכלה של המציע המשכן רשאי להתחשב ב .7.2

מספר שנות הוותק שלו, סוג הניסיון הרלוונטי שנצבר על ידו, והמלצות שתצורפנה,  

 ו/או תעודה תואר אקדמי נתן לבעלי ית עדיפותעל ידי כל מציע.  עוהמחיר לשעה המוצ 

 . , בנוסףתעודה מקצועית בדבר הכשרה כמבקר פניםבביקורת פנים ו/או לימודי              

את, באופן שבו המציע שינקוב באחוז זמוצע. המהציון הסופי יושפע משכר השעה  20% .7.2

יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי ברכיב זה ויקבל את מלוא הניקוד  ,ההפחתה הרב ביותר 

 להצעתו זו.  

הכשרתו האקדמית והמקצועית של ועדה מומהציון הסופי יושפעו מהתרשמות ה 20% .7.5

 ם קודמים. יוהמלצות של מעסיקהניסיון הקודם הרלוונטי של המועמד, המועמד,  

מהציון הסופי יושפע מוותק. המציע בעל הוותק הרב ביותר )עד לתקרה של עשר  10% .7.1

 רגו באופן יחסי להצעה זו. ושנים( יקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה . יתר ההצעות יד 
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 הצהרות המציע .8

ידועים  פניה זו ומסמכיההגשת הצעתו של המציע כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  .8.1

בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם . כל טענה ונהירים לו

    .ההצעהלא תתקבל לאחר הגשת  - פנייה זו מפרטי

 

 מועדים -הגשת ההצעות  .9

את ההצעה, בצרוף כל מסמכי הבקשה הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש  .1.1

ביקורת מתן שירותי  11/1017מס' פנייה לקבלת הצעות  –במעטפה סגורה, עליה מצוין 

ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים פנים למשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ, 

בקבלה(, בנוכחות סמנכ"ל המשכן ו/או מי  1, אשדוד, קומה 1במשכן )רח' דרך ארץ 

 .בלבד 15:00עה בש  1017 באוגוסט 17 עד ליוםמטעמו, 
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 המציעהצעת  - 'אספח נ

 

 :לכבוד

  בע"מ  מנויות הבמה הפיס אשדודאהמשכן ל

 

 פנים למשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ. יקורת בירותי לשפניה לקבלת הצעות הנדון: 

 

תנאי הפנייה וכי  הפנייה, והבנתי אותםכי קראתי בעיון את כל מסמכי  ,אני הח"מ מצהיר

  . עוד אני מצהיר כדלקמן:ם לי, ובהתאם לכך קבעתי את הצעתיוברוריידועים  והשירות

 

  .תיעומד בכל התנאים הנדרשים לצורך הגשת הצעאני   .1

 

    הנני פנייה זו ונשוא  שם אספקת השירותוהמומחיות הדרושים ל ןהניסיובעל הידע, אני   .1

   פנייה.  מסוגל לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות ה 

 

  אני תושב ישראל . .2

 

  מעולם לא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון.  .2

 

את כל ההוצאות בין  תכולל והיאידוע לי כי התמורה המוצעת על ידי הינה סופית,  .5

. , לרבות הוצאות נסיעהבמתן השירותמיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות  

   לתמורה יתווסף מע"מ כחוק. 

 

רשאי שלא להשתמש בשירותיי כלל או להקטין את היקף השירות או המשכן כי  ,ידוע לי .1

   הבלעדית.  ועפ"י החלטת לולחלק אותו או להקפיאו והכ 

 

לעיל, לרבות חתימה אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות  .7

 ימי 12, וזאת תוך ועמידה בכל הדרישות כמפורטנדרשים לרבות הסכם על כל מסמכים  

   בחירתי.מתאריך הודעתכם בדבר  עבודה 
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 וכולן א ,פנייההמנויות ב כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות ,אני מצהיר בזאת .8

מבקר פנים להתקשר עם  הא רשאימשכן ילספק את השירות והאאבד את זכותי  ,מקצתן

כדי לפגוע בכל זכות או סעד בכך יהא מסמכי הפנייה, מבלי שכמפורט ב להכואחר, 

 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי.משכן ל שיעמדו 

 

 

לביצוע כל  ליתאהתמורה המקסימ

 – העבודות נשוא הצעת מחיר זו

 .מחיר לשעת עבודה

שיעור ההפחתה המוצע על 

ידי )באחוזים( מהתמורה 

 לית  אהמקסימ
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 לראיה באתי על החתום:

 

 .........................................................../ח.פ.ת.ז     .............   ם המציע: ..........................ש 
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