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 - 1מס'   מענה לשאלות הבהרה 
 1992-מתן שירותי ביקורת פנימית לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב   -17/2021מכרז 

 תשובת החברה  שאלה  מס'
ניסיון בתאגיד עירוני או במשרד   3.5סעיף   1 בתנאי הסף קובע 

הניקוד   איכות  בטבלת  ואילו  ממשלתי,  בתאגיד  או  ממשלתי 
ללא    10יינתנו   עירוני  בתאגיד  רק  ואולם  ניסיון  לכל  נק' 

טבלת   בדר"כ  הסף.  בתנאי  שנסקרו  האחרות  האופציות 
המשקולות , לחלק האיכות, באה להרחיב כמות שנות ניסיון  
או מספר מבוקרים ולא לצמצם את סוגי המבוקרים שנסקרו  

 בתנאי הסף. נא הבהרתכם. 

רכיבי   בטבלת  ראשון  רכיב 
יתוקן   בטבלת  האיכות  כמפורט 

רכיבי האיכות המופיעה כנספח 
א' למענה לשאלות הבהרה מס' 

1.   
 

דתיות   2 ומועצות  מים  בתאגידי  פנימית  בביקורת  ניסיון  האם 
הסף   בתנאי  להיכלל  יוכלו  לא  ציבוריים  כגופים  הנחשבות 

 האיכות?   רכיב  ובטבלת
 

זה  לצורך   מים מכרז  תאגידי 
כגופים  נחשבים 

עירוניים /ציבוריים   תאגידים 
דתיות   נחשבותומועצות   אינן 

ציבוריים תאגידים /כגופים 
 . עירוניים

ממשלה   3 במשרדי  ניסיון  והאם  עירוני  כתאגיד  נחשב  מה 
יכול   מים  תאגידי  או  דתיות  מועצות  כגון  ציבוריים  ובגופים 

 להיחשב? 
 

תאגיד אשר  תאגיד עירוני נחשב  
מוחזקות   50%ות  לפח ממניותיו 

 על ידי הרשות המקומית .
מועצות  ממשלה,  משרדי  לעניין 

מים ותאגידי  ראה    - דתיות 
 לעיל. 2- ו 1תשובות לשאלות 

  - שנים אחרונות  7רכיב ראשון דורש ניסיון של  -בטבלת האיכות 4
שנים אחרונות בתאגיד עירוני או   7האם נדרש ניסיון רצוף של 

ששימשת   במהלך  מספיק  עירוני  בתאגיד  השנים    7כמבקר 
 האחרונות 

ראו תיקון בטבלת רכיבי האיכות 
למענה  א'  כנספח  המופיעה 

 .   1לשאלות הבהרה מס' 

. לתנאי הסף נדרש יחיד )לא תאגיד(, משרדי פועל  3.1בסעיף   5
למשל   לי  אין  כן  ועל  בע"מ(  לא  )חברה  חשבון  רואי  כחברת 

 של החברה, תעודת עוסק מורשה כי התעודה היא 
האם אני יכול להגיש מועמדות בשם החברה וכמובן לחתום על  

 כל מסמך אפשרי? 
 

חייב   פנים  מבקר  דין  פי  על 
תתאפשר  לא  לכן  יחיד,  להיות 
עם  חברה.  ידי  על  הצעה  הגשת 
ניהול  אישור  לצרף  ניתן  זאת, 
ספרים ותעודת עוסק מורשה של  
של   מלאה  בשליטה  תאגיד 

כאשר   המציע,  תשלום היחיד 
 התמורה יבוצע לתאגיד זה.

האם תאגיד מים נחשב מבחינתכם תאגיד עירוני לצורך איכות   6
 הניקוד? 

 
 
 
 

 . 2ראה תשובה לשאלה 
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מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם    הבהרות: השינויים וההבהרות שלעיל  

בחשבון בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים במכרז זה לצרף מסמך זה, חתום על ידם בחתימה ובחותמת,  
 . להצעתם במכרז

 
 

 
 

 בברכה,
 עו"ד יאיר אברהם  

 מנכ"ל  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשובת החברה  שאלה  מס'
)שהיא   7 המקומי  השלטון  של  וכלכלה  למשק  החברה  האם 

פרויקטים   ומנהלת  המקומיות  הרשויות  כל  בבעלות  תאגיד 
בתחום   סוג  לצורך מכל  עירוני  כתאגיד  נחשבת  המוניציפלי( 

 הניקוד? 
 

  למשק  החברהזה    מכרזלצורך  
 המקומי  השלטון  של  וכלכלה
 . כתאגיד עירוני  נחשבת

האם ביקורת פנים במועצה דתית שהיא גוף סמך ממשלתי/   8
 עירוני יכולה להיחשב לצורך הניקוד? 

 

 . 2שובה לשאלה תראה 

נבקש להגביל את אחוז ההנחה  - הצעת מחיר -3עמ'   6סעיף  9
  200שיש לנקוב על המחיר המרבי לשעת עבודת ביקורת שהינו 

 ש"ח.

 אין שינוי 
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 מעודכנת -טבלת רכיבי איכות -נספח א'
 

 הערות  משקל   רכיב 
ניסיון כמבקר פנימי  
בתאגיד עירוני ו/או  
משרד ממשלתי ו/או 
תאגיד ממשלתי ו/או  
רשות מקומית ו/או 

  במהלך בחברה עירונית
 השנים האחרונות   7

 נקודות לכל תאגיד 10
 עירוני/חברה עירונית. 

  משרדנקודות לכל  5 
ממשלתי/תאגיד ממשלתי   

  .מקומית רשות/
 .נקודות 30 מקסימום

יש לצרף אישור  
ביחס להיות   המשרד/הרשות/החברה/התאגיד

 .בוהמציע )או מי מטעמו( מבקר פנימי 

וותק המבקר הפנימי  
המוצע בתחום 

 הביקורת הפנימית.  

בגין כל שנה מעבר לחמש שנים 
  25 מקסימוםנקודות עד  5 –

 נקודות

אישורים המעידים על ותק המבקר   יש לצרף
 הפנימי המוצע למתן השירות .

ניסיון המציע בביקורת  
פנימית בגופים 

משרדי   -ציבוריים
ממשלה, רשויות  

מקומיות, תאגידים  
עירוניים, גופי סמך 

 ממשלתיים 

בגין כל גוף בו נערכה ביקורת 
פנימית באופן קבוע מעל לשנה 

 20 מקסימוםנקודות ועד  5: 
 נקודות

 יש לצרף אסמכתאות להוכחת האמור. 

   נקודות 25  מקסימוםעד  התרשמות מהמועמד  
 

על המבקר הפנימי המוצע מטעם המציע להיות  
 נוכח בראיון.

 דירוג יעשה על בסיס :  
 שאלות שיופנו למועמדים. 

יתרון לניסיון בתחום ביקורת פנים ינתן 
 רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים.

 המציע: תארים והשתלמויות.השכלת 
סה"כ נקודות לרכיב  

 איכות
100    

 
 
 
 . 


