הקרן לשיקום מחצבות
הודעה על מכרז פומבי דו שלבי מספר 280/2022

לרכישת שירותי ביקורת פנים
 .1הקרן לשיקום מחצבות ("הקרן") מפרסמת את המכרז שבכותרת ("המכרז").
 .2מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הקרן בכתובתwww.kasham.org.il :
 .3כל המבקש להשתתף במכרז ,נדרש להגיש את הטופס ,נספח א' למסמכי המכרז ,כשהוא ממולא
כנדרש ,באמצעות דוא"ל .office@kasham.org.il
 .4תנאי הסף להשתתפות במכרז:
תנאי סף מצטברים בהם נדרש לעמוד המציע בעצמו:
 .4.1למציע ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם במכרז ,באופן
שבמהלך השנים  2019עד ( 2021כולל) סיפק שירותי ביקורת פנים ,בעצמו או באמצעות
עובדיו לפחות ל 2-לקוחות שונים ,לכל אחד מהם במשך  15חודשים רצופים לפחות ,כאשר
הלקוחות האמורים הם גופים ציבוריים.
 .4.2קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו ( – 1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).
 .4.3היותו של המציע רשום במשרדי מס-ערך-מוסף כעוסק מורשה.
 .4.4תצהיר חתום ע"י המציע כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,
תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו.1976 -
תנאי סף בהם נדרש לעמוד המבקר המוצע:
 .4.5הוא תושב ישראל.
 .4.6הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 .4.7הוא בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם במכרז ,באופן
שבמהלך השנים  2019עד ( 2021כולל) סיפק שירותי ביקורת פנים ,בעצמו ,לפחות ל2 -
לקוחות שונים ,לכל אחד מהם במשך  15חודשים רצופים לפחות ,כאשר הלקוחות
האמורים הם גופים ציבוריים.
 .4.8הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ
לארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ,לחלופין הוא עורך דין לחלופין הוא
רואה חשבון.
 .5אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לשנות מהפירוט המצוי במסמכי המכרז ,במיוחד לעניין תנאי
הסף ואופן הוכחת העמידה בהם.
 .6הבהרות ופרטים נוספים ניתן לקבל בכתב ,מאת גב' חיותה ליברמן בדוא"ל
.tenders@kasham.org.il

 .7את ההצעות יש להגיש בהתאם לדרישות המכרז ולהניחן בתוך תיבת המכרזים במעטפה סגורה
ללא סימן מזהה  -על המעטפה יש לציין "מכרז פומבי מספר  280/2022לרכישת שירותי
ביקורת פנים וזאת עד לתאריך  1.5.2022בשעה  12:00בצהריים .תיבת המכרזים מצויה
במשרדי הקרן בדרך מנחם בגין  ,125בתל אביב ,קומה  – 25מגדל היובל.
 .8מובהר בזאת כי ההוראות המחייבות לעניין מכרז זה הן ההוראות המפורטות בקובץ מסמכי
המכרז והן בלבד .בכל מקרה של חוסר התאמה בין האמור במודעה זו ובין האמור בקובץ
מסמכי המכרז ,יגבר האמור בקובץ מסמכי המכרז.

