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 6אפריל2020 ,
י"ב ניסן ,תש"פ
סימוכין226180 :
מכרז פומבי מס' 06-2020
שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף
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.2

אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל
מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו,
כשהם חתומים בכל עמוד.

תשובות לשאלות הבהרה
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד זה אצל החברה:
פירוט ההבהרה המתבקשת

תשובה

מס'

החלק
במכרז

סעיף

.1

האם ניתן לשלוח את ההצעה בדואר ואם לא (ולאור
המצב) האם ניתן להגיע בכל יום בשעות הבוקר/
צהריים בכדי לשים את ההצעה בתיבת המכרזים.

.2

האם ניתן בתנאי סף להכיר גם בניסיון בעבודת
ביקורת פנים במשרדי ממשלה?
האם ניתן להכיר בתנאי סף גם בניסיון בעבודת
ביקורת אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברות
ממשלתיות?
האם במסגרת המכרז ,המציע יכול להעסיק עובדים
מטעמו?

לאור חופשת הפסח משרדי
החברה יהיו סגורים עד ליום רביעי
 15-4-20ויפתחו ביום חמישי 16-
 .4-20מציע המעוניין להגיש את
הצעתו לפני  16-4-20יתאם עם
מזכירת החברה במייל -
pnina_p@yefenof.co.il
הבקשה נדחית

.5

אתם מציינים כי ההצעה הגבוהה ביותר תקבל 20
נקודות ,למען הסר ספק האם הכוונה להצעה בעלת
שיעור ההנחה הגבוה ביותר?
עקב המצב במשק וככל שהסגר שהוטל ימשיך ,קיים
קושי בהגשת המעטפות וכן בקבלת המלצות
מלקוחות שלא נמצאים במשרד  -עקב כך האם ניתן
לדחות את מועד הגשת המכרז?
נדרש בסעיף זה לצרף "תעודת חבר/תעודת
הסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים".
איגוד המבקרים הפנימיים  IIAהינו האיגוד שלו
הסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית -
נודה להכללת תעודת חבר של איגוד המבקרים
הפנימיים בסעיף זה

.3
.4

תנאי
סף

ב'

הבקשה נדחית
אין מניעה ,יחד עם זאת יש להציג
את המועמד שיעבוד מול המזמינה
והוא זה אשר יעמוד בתנאי המכרז.
כן
הבקשה נדחית

כאמור בסעיף ב' לתנאי הסף
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סעיף

פירוט ההבהרה המתבקשת

תשובה

מס'

2

נרשם בסעיף 1" :נקודה עבור כל שנת ניסיון עד 3
שנות 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".
לא הצלחנו להבין איך זה מגיע ל 30-נקודות .נודה
להבהרה

.7

נספח
2

נספח
2

.8

נספח
2

נספח
2

נודה להבהרה מה מצופה לפרט בנספח זה .אנו
מבצעים עשרות דוחות בשנה עבור כל לקוח  -האם
מספיק לרשום סה"כ שעות חודשיות/שנתיות עבור
כל לקוח כאשר בתיאור העבודה יפורטו נושאי
הדוחות השונים שבוצעו במהלך השנה ו/או
התקופה? האם מצופה פירוט ל 13 -שנים?
נרשם "יש לצרף המלצות מפורטות עבור כל
עבודה".
האם ניתן להסתפק בפרטי הקשר של כל ממליץ בגין
העבודות שבוצעו עבורו במהלך השנים במקום צירוף
המלצות בכתב? זאת בפרט לאור העובדה שהמשק
בימים אלו עובד במתכונת מצומצמת וקשה ליצור
קשר עם האנשים הרלוונטיים

באם קיים ניסיון של שלוש שנים עם
חברה כהגדרתה בתנאי הסף
העוסקת בתשתיות תחבורה יינתנו
 5נק' .באם יש ניסיון של שלוש שנים
עם חברה נוספת העוסקת
בתשתיות תחבורה יינתנו עוד 5
נקודות וכן הלאה.
כפי שמפורט ברישא.

.6

החלק
במכרז
טבלת
איכות
ההצעה

כפי שמפורט ברישא.

בכבוד רב,
חב' יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את ההבהרות
מכרז פומבי מס'  06/2020מתן שירותי ראיית חשבון ,ביקורת וייעוץ חשבונאי
וכן ,ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין,
כאילו נכלל בהם מלכתחילה .אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי
ההזמנה הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי
החברה ,ככל שישלח ,בעתיד.

תאריך______________ :

חתימה__________ :

חותמת________________ :
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