97640

מכרז פומבי מס' 06/2020
שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף
כללי:
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ ח.פ( 51-224169-6 .להלן" :המזמינה" או "החברה")
מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע השירותים
הנ"ל בהתאם לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב 1992-והוראות כל דין ובהתאם לתנאים
המפורטים בהזמנה זו (להלן" :השרות" ו/או "השירותים"(.
תיאור כללי של פעילות החברה
 .1החברה הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית חיפה הפועלת ברחבי העיר חיפה
ובמטרופולין בכלל .החברה מנהלת עבור משרד התחבורה ועיריית חיפה פרוייקטים בתחום
התשתיות ,תכניות לטווח ארוך ,פרוייקטים בתחום בנייה ציבורית ,אחזקה ועוד.
 .2החברה הינה הבעלים של חברת נוף כרמל ים בע"מ ומחזיקה ב 100%-ממניותיה.
פירוט השירות המבוקש
 .1הכנת תכנית עבודה הכוללת נושאי ביקורת.
 .2עריכת ביקורת והגשת דוחות ביקורת הכוללים חומר רקע ,עובדות ,ממצאים והמלצות.
 .3השתתפות בישיבות לרבות ועדות הדירקטוריון השונות.
דוגמת חוזה התקשרות עליו יחתום הזוכה ,מצורף להזמנה זו.
תקופת השרות
השרות יינתן לתקופה של שנה אשר תחילתה ביום החתימה על חוזה ההתקשרות בין הזוכה
בהליך המכרזי לחברה .לחברה תינתן האופציה להאריך את השירות בשנה נוספת בכל פעם ולכל
היותר עד שלוש שנים סך הכל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .למרות האמור לעיל רשאית
המזמינה ,במקרה בו לא תהיה שבעת רצון מהשרות ,להפסיק את ההתקשרות ,בכפוף למתן
הודעה מנומקת של  60יום מראש.
היקף השירותים
עד  300שעות בשנה קלנדרית ,בכפוף להמלצת ועדת הביקורת ואישור הדירקטוריון לתוכנית
העבודה שתקבע.
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תנאי סף ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
א .על המועמד לעמוד בכל תנאי הסף ,כמפורט להלן:
( )1הוא יחיד;
( )2הוא תושב ישראל;
( )3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
( )4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה
בישראל ,או שהוא עורך דין או רואה חשבון;
( )5הוא רכש ניסיון במשך חמש שנים בעבודת ביקורת פנים בחברות
ציבוריות או חברות בבעלות ממשלתית/עירונית אשר היקף פעילותן
השנתי גבוה מ 500-מלש"ח ובלבד שהיקף השעות החודשיות הוא 100
ש"ע בחודש במצטבר (לא בהכרח בגוף יחיד).
ב .בעל תעודת חבר/תעודת הסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים.
במידה והמציע הינו שותף או תאגיד ,יהיה עליו להציע מטעמו מועמד יחיד אחד העונה על כל
התנאים הדרושים מהמועמדים כמפורט בכלל הוראות מכרז זה.
אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כנדרש ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי הזמנה זו עלולים
להביא לפסילת ההצעה על הסף .לצורך הוכחת סעיף  ,3מתבקש המציע להגיש תצהיר חתום
ומאושר בפני עורך דין.

הגשת ההצעה
המציע ימלא את טופס ההצעה המצורף להזמנה נספח  1וכן ימלא בו את הסכום המבוקש
עבור השרות לשעת עבודה (ללא מע"מ).
המציע ימלא את פרטי ניסיונו ,לרבות הגורמים הרלוונטיים להם נתן שרות ושאר הפרטים
הנדרשים בטופס המצורף להצעה כנספח .2
את ההצעות יש להגיש במשרדי החברה עד ליום א' ה 19.4.2020-בשעה  12:00כאשר יש לסדרן
כדלקמן:
במעטפה אחת תוכנס הצעת המחיר ובמעטפה השנייה יוכנסו שאר המסמכים הנדרשים .על
מעטפת הצעת המחיר יש לציין "מעטפת ההצעה הכספית" .שתי המעטפות תוכנסנה למעטפה
שלישית חתומה אשר תשולשל לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד למועד הנקוב לעיל.
על המעטפה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד "מכרז מס' לשירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף"
שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב בלבד ,לכתובת מייל_  pnina_p@yefenof.co.ilעד ליום
ד' ה 2.4.2020-בשעה  12:00יש לציין על שגר הדוא"ל "בעניין הזמנה לקבלת הצעות למתן
שירותי ביקורת פנים".
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בחירת הזוכה במכרז
בחירת הזוכה במכרז תיעשה כדלקמן:
השלב הראשון  -בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לתנאי המכרז .נתגלו טעויות סופר
או טעויות חשבוניות ,רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן ,תוך מתן הודעה למציע .ועדת המכרזים
רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה ,מוטעית
או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,זולת אם החליטה הוועדה אחרת בהתאם לסמכויות הרחבות
הנתונות לה במכרז זה ,מטעמים שיירשמו.
השלב השני  -בדיקת התנאים המוקדמים (תנאי הסף) המפורטים לעיל .הצעה שנקבע לגביה על ידי
הוועדה (לאחר מיצוי הבדיקה בנושא ,ולרבות במידת הצורך בירור מול המציע) שאינה עומדת
בתנאי הסף  -תיפסל.
השלב השלישי  -תיבדק איכות ההצעות (בדיקה מקצועית) וההצעה הכספית של המציעים שעברו
את השלבים המצוינים בתנאי הסף ,בהתאם לטבלה להלן:
שלב הבדיקה

משקל

קריטריונים לאיכות (למועמד מטעם המציע באם המציע הינו חברה)
.1

ניסיון בעבודות ביקורת פנים
לכל שנה נוספת מעל  5ועד  8שנים נוספות 2 ,נקודות לכל שנה ובסך הכל  16נקודות
 16נקודות

2

ניסיון בעבודת ביקורת בחברות ציבוריות או חברות
בבעלות ממשלתית/עירונית אשר היקף פעילותם השנתי
גבוה מ 500-מלש"ח ובלבד שהיקף השעות החודשיות הוא
 30נקודות
 100ש"ע בחודש במצטבר (לא בהכרח לגוף יחיד).
 1נקודה עבור כל שנת ניסיון עד  3שנות ניסיון ,נקודה נוספת באם הגוף
שלו ניתנו השירותים עוסק בתחום התשתיות ,נקודה נוספת באם הגוף
לו ניתנו השירותים עוסק בתשתיות תחבורה .ובסך הכל עד  30נקודות.
** אין מניעה ששנות הותק בסעיף זה ובסעיף הקודם יהיו חופפות

3

תואר אקדמאי הנדסה אזרחית ,כלכלה ,עו"ד ,רו"ח
 2נקודות עבור כל שנת ניסיון ועד  5שנות ניסיון ובסך הכל  10נקודות

4

ראיון אישי
בראיון ייבחנו יכולת הביטוי של המועמד ,רהיטותו ויחסי אנוש לצד  24נקודות
יכולותיו המקצועיות.

 10נקודות

הצעה כספית
התעריף המוצע לשעת עבודה עומד ע"ס ( ₪ 235לא כולל מע"מ) .ניתן
להעניק הנחה עד לגובה מקסימלי של עד  .10%ההצעה הגבוהה
ביותר עד  20נקודות
תקבל  20נקודות .וההצעות האחרות תקבלנה ניקוד יחסי בהתאם.

השלב הרביעי – ניקוד משוקלל
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הניקוד המשוקלל למציע יחושב ע"י חיבור של הניקוד המקצועי למציע עם הניקוד
הכספי למציע.
דוגמא לחישוב ניקוד משוקלל
ניקוד איכות/מקצועי למציע = 30
ניקוד כספי למציע = 5
35 = 30+5
במקרה של שוויון בין מציעים סופיים לעיל ,דהיינו  2מציעים או יותר אשר קיבלו
ניקוד משוקלל זהה ,המציע אשר קיבל את הניקוד הגבוה ביותר על פי אמות המידה
המקצועיות ייבחר כמציע זוכה.
במקרה של שוויון בין מציעים סופיים כאמור לעיל דהיינו  2מציעים או יותר אשר
קיבלו ניקוד משוקלל זהה וניקוד זהה גם באמות מידה המקצועיות ,ייבחר המציע
הזוכה בהגרלה .ההגרלה תיערך בנוכחות המציעים ונציג מוועדת המכרזים אשר יבחר
את המציע מתוך שליפת הצעה אחת מתוך ההצעות האמורות מתוך תיבה שתיועד לכך.
הודעת הזכייה
לאחר כל השלבים כאמור לעיל ,ובכפוף לכל סמכויותיה של ועדת המכרזים ,תבחר ועדת המכרזים
את ההצעה הזוכה שתהיה ההצעה מבין ההצעות הכשרות ,שניקודה (איכות ומחיר) הוא הגבוה
ביותר.
הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז (להלן" :הודעת הזכייה") תימסר למציע בכתב לכתובת המצוינת
בהצעתו.
המזמינה רשאית לבטל מכרז זה – לרבות לאחר הכרזה על זוכה  -מכל סיבה שהיא הנוגעת לצרכי
המזמינה ,חוסר תקציבי לנושא או העדר תקציב כלל ,והכל מבלי לזכות את מי מהמציעים – או את
הזוכה  -בפיצוי כלשהו בגין כך.

בכבוד רב,
יפה נוף
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נספח –  1הצעה כספית
מסמך זה יוגש בנפרד ,במעטפה חתומה הנושאת את הכותרת "הצעה כספית".
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
רח' ביאליק  3קומה 8
חיפה

א.ג.נ,.
הנדון :הצעה למתן שירותי ביקורת פנים
.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7

מוגשת בזאת הצעתנו למתן שירותי ביקורת פנים.
אנו מאשרים ומצהירים בזאת ,כי עיינו בקפידה בהזמנה להציע הצעות – על נספחיה –
וכי אנו נותנים להזמנה להציע הצעות את הסכמתנו המלאה ,המפורשת ,הבלתי מותנית
והבלתי חוזרת.
אנו מאשרים ומצהירים בזאת ,כי אנו עומדים במלוא תנאי הסף המפורטים בהזמנה
להציע הצעות ,ואנו מצרפים את כל המסמכים הדרושים לצורך אימות תנאי הסף.
ידוע לנו כי רק חתימת חב' יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ על גבי הסכם
התקשרות מפורט ,תהווה קיבול של הצעתנו זו.
אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים.
הצעתנו למתן השירותים הינה סך של ________  ₪לשעת עבודה (לא כולל מע"מ),
כלומר ___________אחוזי הנחה מהמחיר המוצהר במכרז לשעת עבודה .ידוע לנו כי
הסכום הנקוב לעיל מהווה את התמורה הכספית המלאה והסופית בגין ובקשר עם מתן
השירותים על ידנו וכי לא תשולם לנו כל תוספת מכל מין וסוג שהוא בגין השירותים
כאמור למעט כמפורט בחוזה ההתקשרות.
הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ,ותעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך  2חודשים
מהגשת ההצעה.
בכבוד רב,
________________
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נספח  - 2פרטים על ניסיון המציע
על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות ,שמות הממליצים ,מועדי ביצוע והיקף העבודה.
יש לשכפל עמוד זה ,ולמלא את הטבלה בהתייחס לכל אחת מהעבודות המהווה את ניסיון
המציע .יש לצרף המלצות מפורטות עבור כל עבודה .ניתן לצרף הבהרות בדף נפרד.
העבודה
המזמין/ממליץ

שם

טלפון

תיאור העבודה
תקופת ביצוע

התחלה

סיום
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הסכם
שנערך ונחתם בחיפה ביום _________ לחודש ____________ 2017

יפה נוף
ח.פ51-224169-6 .
ביאליק  3קומה  ,8חיפה

בין:

להלן גם" :המזמינה "או" החברה"
לבין:
______________________
______________________
להלן גם" :המבקר"
הואיל
והואיל
והואיל
והואיל
והואיל

והמזמינה הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית חיפה.
והמזמינה פרסמה מכרז פומבי המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה למתן
שירותי ביקורת פנים (להלן גם" :השירותים"),
והמבקר הגיש לחברה הצעה לביצוע השירותים המצ"ב כנספח ,1
והמבקר הינו בעל הכישורים ,הידע ,האמצעים וכוח האדם לביצוע השירותים
בהתאם לדרישת המזמינה ולשביעות רצונה המלאה.
לאחר שבחנה ,בדקה ושקלה הצעתו של המבקר מעוניינת המזמינה לשכור את
שירותי המבקר לשם ביצוע השירותים וזאת כמבקר חיצוני ועצמאי ובלא כל
יחסי עובד-מעביד בין הצדדים.
על כן הוסכם בין הצדדים ,הותנה והוצהר כדלקמן:

 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .2המזמינה מוסרת בזה למבקר ,והמבקר מקבל בזה מאת המזמינה את ביצוע השירותים
המפורטים בסעיף  3להלן במלואם ולשביעות רצונה של המזמינה.

 .3השירותים יכללו בין היתר:
 3.1הצעה לתוכנית עבודה הכוללת תחומי ונושאי ביקורת.
 3.2למידת נושאי הביקורת ,קיום ישיבות מול המבוקרים או כל גורם אחר נדרש לצורכי
עבודת הביקורת ,עריכת ביקורות שוטפות והגשת דוחות ביקורת הכוללים בין היתר
חומר רקע ,עובדות ,ממצאים ומסקנות.
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 3.3השתתפות בישיבות ועדות ביקורת ודירקטוריון החברה והצגת דו"חות הביקורת.

 .4הצהרות המבקר:
 4.1.1המבקר מצהיר בזה כי קרא את ההזמנה להציע הצעות על נספחיה ,הבין האמור בהם,
ערך כל בדיקה נחוצה שיש בה כדי להשפיע על התקשרותו בהסכם זה ו/או על הגשת
הצעת המחיר ,והוא מקבל על עצמו את ביצוע השירותים לשביעות רצונה של המזמינה.
 4.1.2המבקר מצהיר כי הוא עומד במלוא תנאי ההזמנה להציע הצעות ,לרבות ובמפורט
בתנאי הניסיון וההסמכה.
 4.1.3המבקר מצהיר כי ברשותו הניסיון ,הידע ,הכישורים וכוח האדם הנחוצים לביצוע
השירותים בשלמותם ,במועדם ולשביעות רצונה של המזמינה.
 4.1.4המבקר מצהיר כי הינו מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו)1976 -
 4.1.5המבקר מצהיר כי הינו מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לביצוע כל
התחייבויותיו על פי ההסכם.
 4.1.6המבקר מצהיר כי יפקח על מתן כל השירותים אשר יבוצעו על ידו ו/או על ידי עובדים
מטעמו במסגרת ההסכם.
 .5אופן ביצוע השירותים:
5.1
5.2
5.3

המבקר מתחייב להתחיל בביצוע השירותים מיד עם קבלת ההוראה לכך על ידי נציג
מטעם המזמינה.
המבקר יבצע את השירותים בצורה מקצועית ,איכותית ,יעילה ובמועדים שנקבעו.
המבקר יקפיד כי עובדיו ינהגו בדרך ארץ ובצורה אדיבה ומקצועית.
כח האדם וכל הנדרש לביצוע השירותים יסופקו על ידי המבקר ,באחריותו ועל חשבונו.

 .6הוראות בנוגע לעובדי המבקר:
6.1

המבקר מצהיר כי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים במידה ויועסקו יהיו
עובדי המבקר ,ולא יחולו ביניהם לבין המזמינה ו/או מי מטעמה יחסי עובד-מעביד מכל
מין וסוג שהוא.המבקר מצהיר בזאת כי הינו בעל עסק עצמאי וכי העובדים המוצבים
מטעמו לטובת מתן השירותים הינם עובדים שלו בלבד וכי הוא אחראי לכל דבר ועניין
הנובע ממעמדם כעובדיו ו/או ממעשיהם ו/או ממחדלם.

6.2

המבקר יוודא בקפדנות שמירה על מלוא זכויותיהם של עובדיו ,לרבות תשלום שכרם
על פי דין ,תשלום תנאים סוציאליים מלאים ,וקיום כל הוראת חוק אחרת בגין ובקשר
עם העסקתם.

טלפון רב קווי ,074-7880000 :פקס074-7880001-5 .
רח' ביאליק  ,3קומה  ,8חיפה 33112

97640

6.3

6.4

6.5

המבקר מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמינה ,לפי העניין ,על פי דרישה ראשונה
בכתב ,בגין כל סכום שתאלץ לשלם למי מעובדי המבקר ו/או חליפיהם ו/או יורשיהם
בגין כל עילה הנובעות במישרין או בעקיפין מיחסי העבודה.
להסרת ספק יובהר כי המבקר מתחייב ,במידה וייקבע על ידי ערכאה מוסכמת כי
עובדיו הינם עובדי המזמינה ,לשפות ו/או לפצות את המזמינה ,לפי דרישה ראשונה ,על
כל סכום שייפסק כנגד המזמינה מתוקף קביעת היותה המעביד ולרבות כל הוצאה
שנאלצה המזמינה להוציא בקשר עם דרישה שהופנתה אליה בעניין זה.
המבקר מצהיר ומתחייב כי הצעת המחיר שניתנה על ידו משקפת תשלום שכר מלא
לעובדיו ,לרבות הפרשות סוציאליות על פי דין וכן רווח סביר.

 .7היקף השירותים והתמורה בגינם:
7.1

בגין שירותי ביקורת הפנים כהגדרתם בסעיף  3לעיל ,תשולם למבקר תמורה בשיעור
של ____________ לשעת עבודה בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי במועד ביצוע
התשלום .למען הסר ספק ,התמורה הנזכרת בסעיף זה כוללת את כל השירותים
השוטפים הנזכרים בסעיף  3לעיל על תתי סעיפיו.

7.2

היקף השירותים בשנה קלנדרית יהיה פרוס ככל הניתן בצורה שווה לאורך חודשי השנה
והכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה ולהנחיות ועדת הביקורת .מובהר כי החברה
רשאית להקטין ו/או להגדיל את היקף שעות העבודה החודשיות ו/או השנתיות.
המבקר יגיש למזמינה חשבון בגין ביצוע השירותים אחת לחודש עד ה  10-לאותו
חודש.
החשבון יכלול פירוט שעות עבודה לרבות תאריכי הביצוע והתמורה החודשית תשולם
לידי המבקר בתנאי שוטף 30 +יום.
התמורה המפורטת בסעיף זה הינה סופית ומוחלטת ולא יתווספו לה כל תוספות ו/או
הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהוא אלא בהתאם להוראות החשב הכללי
כפי שיהיו מעת לעת.
בחתימתו על הסכם זה מאשר המבקר במפורש כי האמור לעיל הוסבר לו ומובן על ידו
וכי הצעת המחיר שהוגשה על ידו משקפת כלל עלויותיו של ביצוע הסכם זה על ידו.

7.3

7.4

7.5

 .8תקופת ביצוע השירותים:
השירותים יבוצעו ויסופקו במשך תקופה בת  12חודשים שתחילתה ביום החתימה על
8.1
הסכם זה.
למזמינה תינתן האופציה בהתאם לשיקול דעתה להאריך את ההסכם ב - 12חודשים
8.2
נוספים באותם תנאים ועד לתקופה כוללת של שלוש שנים.
על אף האמור לעיל ,במקרה של חוסר שביעות רצון מהשרות רשאית תהיה החברה
8.3
להודיע על סיומו המוקדם של ההסכם ,בהודעה של חודש מראש.
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 .9אחריות וביטוח:
9.1

9.2

9.3

המבקר מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל נזק שהוא ,בין נזק גוף או נזק רכוש או כל
נזק אחר שייגרם למזמינה או לעובדיה או לרכושה ו/או לכל צד שלישי או לרכושו
כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי ,או עקב או במהלך ביצוע השירותים או בקשר
אליהם ,מצד המבקר ,עובדיו,שלוחיו ו/או אלה הנתונים למרותו.
המבקר מתחייב לפצות את המזמינה ולשפותה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל ,או כל
הפסד אחר שייגרם לה כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק דין שייפסק נגדה
בגין מעשה או מחדל כאמור ,ובכל מקרה שהמזמינה ו/או מי מעובדיה יחויב בתשלום
פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו ,מתחייב המבקר לשלם כל סכום כזה
במקום המזמינה או למזמינה .כן מתחייב המבקר לשאת בכל ההוצאות שהמזמינה
תחויב בהן בקשר או כתוצאה מכל דרישה ו/או תביעה כזאת ,לרבות הוצאות ושכר
טרחת עורך דין.
המבקר מצהיר כי ברשותו ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מעבידים .הביטוח
האמור יכלול ביטול זכות שיבוב כלפי החברה וכל מי מטעמה .המבקר יעביר לחברה
מיד לאחר קבלת ההודעה על זכייתו ,אישור חברת הביטוח על קיום התחייבות זו .העדר
כיסוי ביטוחי מכל סיבה שהיא לא באה לגרוע כי אם רק להוסיף על התחייבויות
המבקר לשיפוי החברה על פי סעיף זה.

 .10איסור המחאת זכויות:
10.1

10.2

המבקר אינו רשאי להסב או להמחות את ההסכם ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא
רשאי להעביר או למסור או לשעבד לאחר כל זכות לפי ההסכם ,אלא בהסכמת
המזמינה מראש ובכתב.
המבקר אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ,לרבות כל מבקר משנה אלא
בהסכמת המזמינה בכתב מראש ובכתב.

 .11שמירה על סודיות:
 11.1המבקר מתחייב בזאת באופן מפורש ובלתי חוזר ,לשמור בסודיות מוחלטת ,לא
לגלות ,לא להעביר ,לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה בכתב של החברה ולא
למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,הן במשך זמן
ביצוע השירותים והן לאחר מכן ,כל מידע ,ידיעה ,מסמך ו/או כל חומר שהוא לרבות
רעיון ,פטנט ,תגלית ,תהליך ,פיתוח ,תכנית ,סקיצה ,בדיקה ,סקר ,מאגר מידע,
דו"ח ,מידע עסקי ,מידע פיננסי ,מידע שיווקי ,מידע מקצועי וכל מידע אחר מכל מין
וסוג שהוא ,בין שהוא כתוב ובין שאינו כתוב ,הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה
ו/או לפעילותה ) להלן ביחד ולחוד" :המידע") ואשר הגיע ו/או אשר יגיע לידי בגין
ובקשר עם ביצוע השירותים ,למעט אם קיימת חובה לגילוי המידע על פי דין.
המבקר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ,אלא לשם קיום התחייבויותיו על פי
11.2
הסכם זה ,ולשם כך בלבד ויחתום על מסמך סודיות מצ"ב כנספח ג'.
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11.3

11.4
11.5

המבקר מתחייב לשמור בסוד את המידע ,להחזיק בו תוך הקפדה על אמצעי זהירות
ואבטחת מידע מירביים לפי העניין ,למנוע אובדן המידע והשחתתו ,ולמנוע העברת
המידע לידי צד שלישי כלשהו.
המבקר מתחייב לא לפרסם ו/או לחשוף את המידע ו/או חלק הימנו בכל צורה או דרך.
לאחר סיום ההתקשרות שבין הצדדים ,מתחייב המבקר למסור לידי החברה את כל
המידע המצוי בידו ו/או שהגיע לרשותו בגין ובקשר עם ההתקשרות.

 .12איסור ניגוד עניינים:
 12.1בחתימתו ע"ג הסכם זה ,מצהיר המבקר ומתחייב כי אין כל ניגוד עניינים ו/או חשש
לניגוד עניינים בין מתן השירותים על פי הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים בהווה או
בעבר.
 12.2המבקר מתחייב להודיע לחברה באופן מידי אודות כל חשש לניגוד עניינים ,אם וככל
שיתעורר בעתיד.
.13סעדים והפרות:
סעיפים  2-13להסכם זה הינם סעיפים יסודיים ומהותיים בהסכם זה והפרתם מהווה
13.1
הפרה יסודית של הסכם זה ,כמשמע המונח בחוק החוזים)תרופות בשל הפרת
חוזה(התשל"א ,1970 -המקנה למזמינה – בין השאר – את הזכות להודיע על ביטולו
המיידי של ההסכם ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות מכל מין וסוג שהוא,
המוקנים לה על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי שבכל אחד מהמקרים המנויים להלן יראו את המבקר
13.2
כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית:
 13.2.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
המבקר ,כולם או חלק ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו
לחלוטין תוך  21יום ממועד ביצועם.
 13.2.2מונה לנכסי המבקר ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע ו/או מפרק
זמני או קבוע ו/או נאמן זמני או קבוע ו/או מנהל מיוחד זמני או קבוע.
 13.2.3המבקר קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או
שהוצא נגדו צו פירוק או שהמבקר הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו ,כולם או
חלקם ,או שיזם פניה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם
על פי סעיף  322לפקודת החברות) נוסח חדש( התשמ"ג. 1982-
 13.2.4אם יתברר כי הצהרה כלשהי של המבקר אינה נכונה או כי לא גילה למזמינה
לפני חתימת הסכם זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת המזמינה
לחתום על הסכם זה.
 13.2.5הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי המבקר הסתלק מביצוע ההסכם.
לא מימשה המזמינה אחת מהזכויות ו/או הסעדים המגיעים לה בהסכם זה או ע"פ
13.3
דין ,לא ייחשב הדבר כוויתור על מילוי חובה מחובותיו של המבקר.
במקרה בו יחויב המבקר בסכום פיצוי לפי סעיף זה ,תהיה המזמינה רשאית לנכות את
13.4
סכום הפיצוי – כולו או חלקו – מכל סכום שיגיע למבקר על פי הסכם זה ,והמבקר לא
יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך.
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.14
.15

כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב בלבד ותוקפו מותנה בחתימת הצדדים עליו כדין.
כל הודעה שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום תיחשב כנתקבלה על ידו בתום שלושה
ימי עסקים מיום מסירתה לבית דואר בישראל ו/או עם אישור קבלתה בדואר אלקטרוני,
לפי המוקדם מביניהם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
מבקר הפנים

______________________
המזמינה
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