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 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 למתן שירותי ביקורת פנים 09/21מכרז פומבי מס' הנדון: 

 הרינו מתכבדים לשאלות המשתתפים בקשר עם המכרז שבנדון, כדלקמן: 

 
 

מס' 
 סידורי

מס' העמוד 
והסעיף 
 בפנייה 

 מענה החברה  השאלה/בקשת הבהרה 

סעיף   4עמ'  
3.1.1 

ל הבהרה יזומה מטעם החברה  בסעיף    10-הדרישה  כאמור  חשבון  רואי 
 . 5-תופחת ל

סעיף   4עמ'  .1
3.1.1 

המוצע   המועמד  כי  נדרש  זה  סעיף  לפי 
הסמכת   בעל  או    CISAאו    CIAיהיה 

לחילופין בעל תואר שני בתכנית ביקורת  
תארים   ציבורית.  ביקורת  או  פנימית 
איכות   על  בהכרח  מעידים  אינם  אלו 
מאפשרים   ולא  שתינתן  העבודה 

בעלי   בתחום  למשרדים  רב  ניסיון 
נודה   למכרז.  לגשת  הפנימית  הביקורת 

  לחילופין להסתמך על ביטול דרישה זו ו 
נשוא   בתחום  המועמד  ניסיון  על 

 הביקורת במשרדים דומים. 

רשאית   תהא  האיתור  ועדת  יבוטל.  הסעיף 
לשקול את האמור בסעיף במסגרת הריאיון עם  

 המציעים. 

סעיף   11עמ'  .2
12.14 

הניק  זה  סעיף  בגין  לפי  המקסימלי  וד 
הצעת מחיר יינתן במקרה של הנחה של  

של    20% דהיינו    205ממחיר  לשעה   ₪
₪ לשעה בתוספת    164המחיר יעמוד על  

מע"מ. מחיר זה הינו נמוך ביחס למקובל  
בשוק. נבקשכם במקום שיטת חישוב זו  

מחיר   על    fixלהגדיר  ₪    200שיעמוד 
לשעה בתוספת מע"מ כמקובל במשרדי  

מחירי    זאת  ,ממשלה למנוע  מנת  על 
ובאיכות   תלות  באי  הפוגעים  היצף 

 העבודה שתינתן. 

המחיר שבו  באופן  מתקבלת  עליו    בקשה 
המציעים צריכים לתת תוספת )שלא תעלה על  

  יעמוד על   ( 20%( או הנחה )שלא תעלה על  20%
 ₪ בתוספת מע"מ.  245

 
החברה,   לאתר  זה  מסמך  להעלאת  במקביל 

הצעת   טופס  גם  עליו    המציעעולה  מעודכן 
 המציעים נדרשים להגיש הצעתם.

 
  יש   המעודכן  הצעת המציע  טופס  את  כי  יוזכר

  לתוך   תוכנס  אשר  נפרדת  למעטפה  להכניס
 . העיקרית  ההצעה מעטפת

 
עוד יודגש כי מצב בו מציע מסוים ימלא הצעתו  

הצעת   טופס  על    המציעעל  )ולא  המקורי 
להתייחס  המעודכן(   הוועדה  רשאית  תהא 

לאחוז הצעתו כאילו ניתן על גבי טופס ההצעה  
המעודכן או שלא לעשות כן או לפסול הצעתו  

 והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 

ההגשה    .3 מסמכי  קבלת  על  שיש  נודה 
 למלא לצורך ההגשה בקובץ וורד. 

לוי  נספחי המכרז למימציע המעוניין לקבל את  
 מתבקש לפנות במייל:  wordכקובץ 

MLDANA@jerusalem.muni.il 
 

 

 בברכה,

 אריאל א' ואריאל ב' 

mailto:MLDANA@jerusalem.muni.il

