המועצה להסדר ההימורים בספורט
הודעה על מכרז מספר  08/19למתן שירותים בתחום ביקורת הפנים
 .1המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן – המועצה) מודיעה בזה על פרסום מכרז  08/19לקבלת
שירותים בתחום ביקרות הפנים.
 . 2מטרת המכרז הי א להזמין ספקים להגיש הצעות למתן ש ירותים בתחום ביקורת הפנים,
בהתאם לתנאים שיפורטו במכרז  ,ובכלל זה תכנית עבודה שנתית ,טיפול בתלונות הציבור
וטיפול בתלונות עובדים.
 . 3מטרת המכרז היא לבחור ספק אחד ,עם מומחיות בתחום ביקורת פנים בכלל ומומחיות
בביקורת  ITבפרט ,שיסייע למבקר הפנים של המועצה.
 . 4המועצה מעריכה כי היקף שעות העבודה הנדרש הוא כ  550 -שעות בשנה ,אם כי הערכה זו
נמסרת למשתתפים כמידע ראשוני בלבד ואין בה כדי לחייב את המועצה להזמין שירותים
בהיקף זה או בהיקף כלשהו.
 . 5בחירת הספקים תהיה על  -פי שקלול של המחיר אותו יציעו לשעת עבודה ושל איכות
ההצעה .המשקל מתוך הציון הכולל שיינתן לבדיקת האיכות הוא  60%והמשקל מתוך
הציון הכולל שיינתן למחיר הוא . 40%
 . 6תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת ההסכם על ידי המועצה ועד לתום השנה הקלנדרית
השנייה שלאחר החתימה .המועצה תהיה רשאית להודיע לספק על הארכת תקופת
ההתקשרות בשנה נוספת א ך לא יותר מ –  5שנים.
 . 7רשאים להגיש הצעה למכרז זה תאגידים למטרות רווח (חברות או שותפויות רשומות) או
עוסקים שאינם מאוגדים ,אשר עומדים ,במועד שנקבע להגשת ההצעות ובתנאים שיפורטו
להלן ,במצטבר .למען הזהירות מובהר ,כי הצעות של שותפויות תוגשנה מטעם שותפויות
שהן קיימות ורשומות במועד הגשת ההצעה במכרז זה ,ואשר מתקיימים לגביהן כל
התנאים הקבועים במכרז זה .למען הסר ספק יודגש ,כי לא תתקבלנה הצעות מטעם מי
שאינו שותפות רשומה ,כמשמעותה בפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,תשל"ה – . 1975
ואלה התנאים:
א.

המשתתף הוא בעל ניסיון מוכח בבי צוע ביקורת פנים בהיקף של  1,000שעות בשנה,
במשך כל אחת מהשנים  2017 , 2016 , 2015 , 2014ו  2018 -עבור גופים ציבוריים,
כמשמעותם בסעיף  1לחוק הביקורת הפנימית ו/או כמשמעותם בסעיף ( 2א) לחוק
חובת המכרזים שמחזור העסקות שלהם בכל שנה במהלכה סיפק להם המציע
שירותים של בי קורת פנימית ,היה לפחות  250מיליון .₪

ב.

מתוך הניסיון המצטבר המפורט ,המשתתף הוא בעל ניסיון מוכח בביצוע לפחות 10
ביקורות (סה"כ) בתחום מערכות המידע ,בשנים  2017 , 2016 , 2015 , 2014ו . 2018 -

ג.

המשתתף יעמיד ,לטובת מתן שירותי הביקורת על  -פי מכרז זה ,צוות מקצועי שיכלול
שלושה מבקרים (ראש צוות ועוד שני עובדים) ,כמפורט במכרז .

ד.

המציע מנהל פנק סי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה ( נוסח חדש ) ועפ"י חוק מס ערך
מוסף תשל"ו  1975 -או שהוא פטור מלנהלם ,נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו
וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף .

ה.

המ שתתף רשום כדין בישראל .

ו.

מציע שהוא חברה או חברת חוץ אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה
כאמור בסעיף  362א' בחוק החברות על היותו חברה מפרה .

ז.

ככל שהמציע העסי ק עובדים זרים  -העסיקם כדין ושילם שכר מינימום לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ( אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום
והעסקת עובדים זרים כדין )  ,התשל"ו . 1976 -

ח.

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
ההרחבה  ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,ככל שאלו חלים,
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ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש .
ט.

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו , 1976 -לעניין ייצוג
הולם לאנשים עם מוגבלות .

 .8מסמכי ה מכרז יהיו זמינים להורדה מאתר ה אינטרנט של המועצה ,בכתובת
.https://www.winner.co.il/info/tender
 .9משתתפים המבקשים לשאול שאלות בקשר למכרז ,יעשו זאת בכתב ,עד ליום  15.8.2019עד שעה
 .1 4 :00השאלות תוגשנה אל מר נדב ברבי ,באמצעות כתובת דואר אלקטרוני:
 nadavb@winner.co.ilלא תתקבלנה שאלות שתישלחנה לאחר מועד זה .תשובות לשאלות
הבהרה שנשאלו בכתב ינתנו במרוכז ,בכתב עד ליום  ,22.8.2019ורק הן תחייבנה את המועצה.
 .10ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,בקומת הכניסה ,בכתובת דלעיל ,וזאת לא
יאוחר מיום  3.9.2019בשעה  14:00בדיוק .הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה .יובהר
בזאת – הצעה אשר תגיע באמצעות פקסימיליה או בדואר אלקטרוני – לא תתקבל בשום מקרה.
 .11אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ,והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו
או לדחותו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .12למען הסר ספק ,מובהר בזה כי ההוראות המחייבות לעניין המכרז הן ההוראות הקבועות בחוברת
המכרז בלבד ,והן גוברות על המידע אשר הובא בהודעה זו.
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