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 867מכרז מס' 
 

  מבקר )להלן: "ההזמנה"(גוף הזמנה להציע הצעות למתן שירותים כ הנדון:
 580150100 .ע.ר ארגון סטודנטים ארצי יציג, -בישראל והסטודנטיות התאחדות הסטודנטים

 
 :מבוא .א

 .נטים בישראלהסטודציבור לרווחת הפועלת  העמות ההינ"( העמותה" :)להלןהעמותה שבנדון  .1
 , בהתאם לאמור להלן.ם כגוף מבקר לעמותהבזאת הצעות למתן שירותי העמותה מזמינה .2
חובה  העמותה, לא חלה על 2883-()א( לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג2יובהר כי בהתאם לתקנה ) .3

-לעריכת מכרז בקשר להליך זה, ואין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בחוק חובת  מכרזים, התשנ"ב
השימוש במונח 'מכרז' במסגרת הזמנה זו הינה לשם הנוחות בלבד ואין לייחס לה כל משמעות  .2882

 משפטית.
, לרבות ביחס למניעת ניגוד עניינים, כשירות ויוכפוף להוראות ן העמותההליך זה מתנהל בהתאם לתקנ .4

ודגש בזאת כי . מהעמותההמועמד, תקופת המינוי וכיוצ"ב, וכן כפוף לאישור האסיפה הכללית של 
 האסיפאישור היועברו פרטי המועמד ל העמותהלאחר השלמת תהליך הבחירה ע"י ועדת המכרזים של 

 ."(האסיפה הכלליתשל העמותה )להלן: " הכללית
 

 :השירותים המבוקשים .ב
 .העמותהאו מוסדות  העמותהבמענה לפניית חבר "( התקנוןהעמותה )להלן: " את תקנוןלפרש  .1
 החלטות והפעולות של מוסדות העמותה.לבדוק את חוקיות ה .2
 לבדוק אם מוסדות העמותה ממלאים את תפקידיהם ואם הם פועלים ביעילות ובהגינות. .3
 לדון בקובלנה של חבר, מוסד או עובד בעמותה בכל הנוגע למילוי תפקידיהם בעמותה. .4
 הלפני האסיפ ואת פנקסי החשבונות שלה ולהביא העמותהלבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של  .5

 הכללית את המלצותיו לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.
לערוך, לבקשת האסיפה הכללית, ביקורת בשטח מהשטחים בהן מתבצעות פעולות העמותה ו/או בהם  .6

 מתקיימים פרויקטים של העמותה, ולדווח על תוצאות הביקורת לאסיפה הכללית.
 ידי האסיפה הכללית.לפקח על מניין הקולות בהצבעות הנערכות על  .7
 למסור דו"ח על ביצוע תפקידיו למושב האסיפה הכללית אחת לחציון. .8
 להוציא לאור את דו"חות הביקורת של מבקר הפנים של העמותה. .9

 לסייע למבקר הפנים בביצוע תפקידו. .10
 להשתתף בכל ישיבה של כל אחד ממוסדות העמותה, אולם ללא זכות הצבעה. .11
קר דו"ח שיפרט את הנתונים הנוגעים לנוכחות חברי האסיפה הכללית אחת לרבעון יפרסם הגוף המב .12

 בישיבות האסיפה הכללית, ונתונים הנוגעים לכתבי ההצבעה, בהתאם להוראות התקנון.
מבלי לפגוע באמור לעיל, אחת לשנה, יקיים הגוף המבקר ישיבה עם מבקר הפנים של העמותה, לצורך  .13

בחינת  –בחינת הניהול הכספי של העמותה  -התכנית תכלול: עריכת תוכנית ביקורת שנתית לעמותה. 
בחינת כלל הפרוטוקולים של ישיבות הועד והאסיפה הכללית  –פנקסי ניהול החשבונות של העמותה 

החודשים טרם הישיבה על פי סעיף זה, כולל בחינת חתימת הפרוטוקולים,  12-השונות שהתקיימו ב
בחינת ביצוע החלטות בעמותה  –ותות וכללי הניהול התקין מהימנותם והיותם תואמים את חוק העמ

והתאמתן לכללי הניהול התקין והתקנון. בסיום ישיבה זו, יוגש דו"ח נוסף לעמותה על פי הקריטריונים 
 לעיל.

להופיע לכל אחת מישיבות האסיפה הכללית של העמותה ולכל ישיבה אחרת נוספת הקשורה עם  .14
 התפקיד.

 שיידרש לכך, בעניינים שעולים מן התפקיד ו/או מביצוע השירותים על פי הסכםליתן חוות דעת, ככל  .15
, או כמצופה מגוף "(ההסכםלמתן שירותים, המצורף להזמנה זו, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: "

 , ככל שיידרש לכך.העמותהמבקר של עמותה, ובכלל זאת, פרשנות של סעיפי תקנון 
 .העמותההיעילות בה מתפקדת הנהלת לערוך בדיקה לעניין מידת  .16
 .שיקול דעתונושאים נוספים על פי לבחון  .17
. בכל מקרה וכמפורט בתקנון העמותהכל נושא אחר כפי שנדרש ומתחייב מן התפקיד כמפורט בהסכם  .18

 של סתירה בין הזמנה זו לבין ההסכם, לעניין השירותים והתמורה בגינם, יחול האמור בהסכם.
 



 

, כנגד הצגת בתוספת מע"מ כחוק מדי חודש₪  1,500הינו להתאחדות ירותים שכר הטרחה בגין הש .ג
 חשבונית ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.

כולל אף את כל ההליכים הכרוכים בשירותים כמפורט לעיל  עמותהל מובהר כי שכר הטרחה בגין השירותים .ד
 ונובעים מהם, לרבות השתתפות בישיבות וחוות דעת.

התמורה בגין השירותים שינתנו הינה קבועה, ואינה מהווה אמת מידה לבחינת ההצעה ולניקוד כי  ,מובהר .ה
 שיינתן לה.

 
 :תנאים מקדמיים להגשת ההצעה .ו

 וכי הינו חבר בלשכה זו. רואי החשבוןמוסמך ורשום בלשכת  רו"חהמציע הינו  .1
 מוסמך ורשום. כרו"חהמציע הינו בעל ותק של חמש שנים לפחות  .2
ח בפוליסה מתאימה לביטוח אחריות מקצועית עבורו ו/או כל גורם מטעמו אשר עתיד המציע מבוט .3

 להעניק את השירותים לעמותה.
מצב של ניגוד עניינים או ב עשויים להימצאכל הגורמים במשרדו, לא יציע הצעה מציע אשר הוא ו/או  .4

 חשש לניגוד עניינים בקשר לשירותים שניתנים לעמותה.
 שהינו נותן שירותים לעמותה בין אם בתמורה ובין אם לאו.לא יציע הצעה מציע  .5
 המציע הגיש את כל מסמכי מכרז זה לרבות ההסכם בין העמותה לבין המציע, כשהם חתומים על ידו. .6

 
מבלי לגרוע מן התנאים המפורטים לעיל, תינתן עדיפות למציע אשר בנוסף להיותו רו"ח הינו גם עו"ד מוסמך 

 ין בישראל. הרשום בלשכת עורכי הד
 

 :מסמכי המכרז .ז
  .867מכרז מס'  .1
 הסכם למתן שירותים חיצוניים כגוף מבקר. .2

 בכתובת העמותהניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של 
_1www.nuis.co.il/mevaker.  

   
 אופן הגשת ההצעות .ח

כולל חתימה על ההסכם, אשר תעיד על כך כי המציע קרא את תוכנו, הבין  ,יש להגיש מכרז זה חתום .א
למשרדי יש להגיש את המסמכים החתומים אותו, ואישר את תוכנו וההתחייבויות המפורטות בו. 

 באופן אישי.  12:00בשעה  08.06.2021עד ליום  , ירושלים18אבא אבן ברחוב  העמותה
המציע ו/או פורטפוליו של המשרד אותו הוא מייצג / על ידו הוא  הצעות תוגשנה בצירוף קורות חיים של .ב

 מועסק / הוא בעליו. 
 הצעות תוגשנה בצירוף מכתבי המלצה. .ג
רשאית שלא לפסול הצעה  העמותהתיפסל. על אף האמור,  )מכרז+הסכם( תוגש חתומההצעה שלא  .ד

 ה הבלעדי. שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות ו/או הפרטים, לפי שיקול דעת
השלמת מסמכים ו/או את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך  הלעצמ שומרת העמותה .ה

ו/או זימון לראיון  או מסמכים/ו המלצות וא/בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו
 , וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.בועדת המרכזים

מכל טעם , יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה בו 30תוקף לתקופה של ההצעות תעמודנה ב .ט
רשאית לקבל  העמותהה עימו יבוטל, תהי להתקשר עם המציע הזוכה או שהחוזה העמותה שהוא, לא תוכל

 את הצעת המציע הבא בדירוג, וכן הלאה, בשינויים הנדרשים.
עים בלבד לצורך ראיון קבלה וסינון סופי בועדת את הזכות לפנות אל חלק מהמצי השומרת לעצמ העמותה .י

 .העמותההמכרזים של 

www.nuis.co.il/mevaker_1


 

 
 התחייבות והסכמת המציע

  
 

ומתחייב בחתימתי מטה, בזאת  מצהירמס' רישיון: ______ ___________ ת.ז.____________,  רו"חאני, 
 במפורש, כדלקמן:

 
 לעומקם.ז' מפורט בסעיף כקראתי מסמכי המכרז  .1

 
 .עמותהבמבקר הגוף התי לתפקיד אני מגיש מועמדו .2

 
חתימתי על עמותה במבקר הגוף האבחר לתפקיד שכי במידה  ,אני מצהיר ומתחייב בזאת במפורש .3

ההסכם אשר הוגש חתום כחלק ממסמכי המכרז, מחייבת כל גורם מטעמי, וכי אחתים כל גורם מטעמי 
 אשר יהיה קשור בשירותים נשוא ההסכם, על נספחי ההסכם.

 
והם  העמותההמוצעים על ידי ההתקשרות כי התנאים המפורטים בהסכם להלן הם תנאי לי ידוע  .4

 .בהם כל שינוייחול וכי לא שיחולו בהתקשרות ביני לבין העמותה 
 

עמותה, אני מתחייב להופיע לכל ישיבות האסיפה הכללית של במבקר הגוף הככל שאבחר לתפקיד  .5
 העמותה ולכל ישיבה הקשורה עם התפקיד.

 
לי, כי ככל שלא אגיד את מסמכי המכרז, יחד עם ההסכם ביני ובין העמותה, כשהוא חתום על ידי,  ידוע .6

 הצעתי לא תיבחן כלל.
 

 אחריות אישית לעמוד בהתחייבויות כאמור בהסכם ועל פי כל דין. כי מוטלת עליאני מודע לכך  .7
 

 :וכראיה לאמיתות הצהרתי באתי על החתום
 
 

 מ.ר. ________________________ שם: ___________ ת.ז. ___
 
 
 
 

 תאריך: _______________     
 
 
 
 

 
 


