
 
 

 
 
 
 

 
 

  1/2020' מס הצעות לקבלת פניההנדון: 
 יבנה-חבל אשדוד הסביבה לאיכות ערים לאיגוד פנים ביקורת לשירותי

 
 השירות:

 בנה בהתאם לדיני הביקורת הפנימית,י-ביצוע ביקורת פנים לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל
 הנחיות מועצת האיגוד וועדת ביקורת של האיגוד.וכל דין שחל בישראל,  1992 –תשנ"ב 

 
 תיאור התפקיד: 

 שעות שנתיות. 60-קבלן עצמאי על פי שעות עבודה בהיקף של כ .1
עריכת ביקורת פנימית על הניהול האירגוני, המקצועי והכלכלי של האיגוד והצעת דרכים לייעול  .2

 ושיפור.
 וועדות שונות בהתאם לצורך.השתתפות בישיבות מועצה  .3
 הכנת דוחות ביקורת, לרבות דו"ח ביקורת שנתי, עריכתם והגשתם. .4
 האיגוד אשר יעביר נושא אחד או שניים להתמקד בו בכל שנת ביקורת ליו"רהמבקר יהיה כפוף  .5

 בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד, באישור מועצת האיגוד.
 

 תקופת מתן השירות:
 .מיום חתימת חוזה ההתקשרותלשנתיים תוקף ההתקשרות יהא  .1
במהלך תקופת החוזה, בכפוף לתנאי  האיגוד רשאי לבטל ו/או להפסיק את ההתקשרות עם המציע .2

 החוזה ובאישור מועצת האיגוד.
 ובתום כל תקופה נוספת,בתום השנתיים להאריך את תקופת ההתקשרות  האיגוד יהיה רשאי  .3

 .שנים נוספות 4שלא תעלה על  ועד תקופה,  ועל פי שיקול דעת       
יום לפני תום תקופת  60למבצע עד  הארכת תקופת ההתקשרות תעשה בהודעה בכתב שתשלח  .4

 .ההתקשרות וכן לפני כל תום תקופת הארכה, ככל שתהיה
 

 
 
 

 :דרישות לתפקיד
 תושב ישראל. .1
 כי לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. הצהרה .2
מינהל עסקים / מינהל ומדיניות ציבורית / חשבונאות / משפטים בעל תואר אקדמי בתחום כלכלה /  .3

גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד ראל או מוסד להשכלה מאת מוסד להשכלה גבוהה ביש
 או רואה חשבון;  ין , או שהוא עורך דלהשכלה גבוהה בישראל

 בעל ניסיון של לפחות ארבע שנים בביקורת בגופים ציבוריים. .4
 לבעלי ניסיון בתחום המוניציפלי. יתרון

יכולת עבודה בצוות בשילוב יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בשיתוף גורמים עירוניים, ציבוריים  .5
 ופרטיים.

אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים  .6
 שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית. 

 .של הרשויות החברות באיגוד  ותמועצבלא כיהן כחבר  .7
 לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית. .8

 י"א טבת תש"פ
 2020 מאי 27

 ביקורת
 392775סימוכין :

 
 
 



 
 

לאיגוד תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד עניינים עם תפקידו  ץמועמד שיבחר לא ימלא מחו .9
 , לרבות עבודת ביקורת עבור אחד מחברי האיגוד.כמבקר האיגוד

יחתום על הצהרת חובת סודיות, לגבי כל מידע שיקבל כחלק מההסכם, מבקר הפנים שייבחר,  .10
 מהאיגוד, בזמן תפקודו כמבקר פנים ובכל שלב שלאחר מכן.

 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמכים להגשה:
 קורות חיים  .1
 העתק ת.ז. בתוקף. .2
 תעודת רו"ח. .3
 ניסיון מקצועי.מסמכים והמלצות המעידים על  .4
 השומה.תעודת עוסק מורשה ואישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד  .5
 המציע יצרף את הצעתו בנוסח המצ"ב כנספח א', לרבות המחיר המבוקש לשירותיו. .6
 
 

 החלטת האיגוד:
 האיגוד אינו חייב לבחור בהצעה כלשהי. .1
 .מתאימות או שתוגשנה באיחור הצעות שאינןהאיגוד לא יענה ל .2
 האיגוד שומר זכות לראיין כל מועמד מתאים לתפקיד. .3
 

 מועד הגשת ההצעה:
עה, בצרוף כל מסמכי הבקשה הנדרשים, חתומים על ידי המציע, יש להגיש במעטפה סגורה את ההצ

 , 1אשדוד, קומה  2יבנה בבית אריה קלנג, רח' יאיר -לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל
 .12:00בשעה  15.6.2020עד ליום 

 
  



 
 

 
 הצעת המציע –נספח א' 

 
 לכבוד:

 נה.בחבל י–איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד 
 

 חבל יבנה.-פניה לקבלת הצעות לשירותי ביקורת פנים לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדודהנדון: 
 

אני הח"מ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי הפנייה, והבנתי אותם וכי תנאי הפנייה והשירות 
 ידועים וברורים לי, ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. עוד אני מצהיר כדלקמן:

 
 אני עומד בכל התנאים הנדרשים לצורך הגשת הצעתי. .1

אני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לשם אספקת השירות נשוא פנייה זו והנני מסוגל לבצע  .2

 את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות הפנייה.

 אני תושב ישראל. .3

 קלון. עמהמעולם לא הורשעתי בעבירה שיש  .4

ה המוצעת על ידי הינה סופית, והיא כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין ידוע לי כי התמור .5

 כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירות, לרבות הוצאות נסיעה. לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.

כי האיגוד רשאי שלא להשתמש בשירותיי כלל או להקטין את היקף השירות או לחלק אותו ידוע לי,  .6

 כל עפ"י החלטתו הבלעדית.או להקפיאו וה

אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות לעיל, לרבות חתימה על כל  .7

ימי עבודה מתאריך  14מסמכים נדרשים לרבות הסכם ועמידה בכל הדרישות כמפורט, וזאת תוך 

 הודעתכם בדבר בחירתי.

וד, האיגוד יהיה רשאי להודיע לי על בכל מקרה שלא אמלא אחר תפקידי לשביעות רצונו של האיג .8

 סיום ההסכם ויהיה רשאי לבחור מבקר פנים אחר במקומי.

בכל מקרה של סיום תפקידי אהיה אחראי להעברת כל חומר, מידע, מסמכים לאיגוד או למבקר  .9

 שיבוא במקומי. כן אהיה חייב לשמור על חובת הסודיות גם לאחר סיום תפקידי.

שהיא .................  מחיר לשעת עבודה –לביצוע כל העבודות נשוא הצעת מחיר זו המבוקשת התמורה  .10

 בתוספת מע"מ. 

 

 
 

 לראיה באתי על החתום:
 

 שם המציע: _______________________              ת.ז./ח.פ ________________________
 

 _____________כתובת: _________________________________________ תאריך: __
 

 חתימה וחותמת: _________________________. 
 
 
 


