החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ
קול קורא – ייעוץ בנושא איתור והשבה של כספי תקצוב ממשטרת
ישראל בנוגע לאבטחת מוסדות חינוך
א .עיקרי הבקשה
החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ (להלן" :החברה") ,מזמינה את ציבור העומדים בתנאי
הסף המפורטים להלן להציע הצעות למתן שירותי יעוץ בנושא השבת כספים ממשטרת ישראל ,בהתאם לתנאים
הבאים.

ב .תנאי סף להגשה




המציע הינו יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל בעל יכולת כספית וארגונית לביצוע התחייבויותיו
ותשלומיו מהסוג וההיקף הנדרש במכרז זה.
מחזיק ברישיון ישראלי לראיית חשבון לפחות  5שנים.
ניסיון קודם בעבודה דומה עם לפחות  3רשויות שונות משלושת השנים האחרונות (.)2017-2019

ג .עיקרי ההתקשרות









היועץ שיבחר יבצע בקרה בפרק זמן של  4חודשים על מערכות החברה/עירייה הנוגעים בהעברת כספים
מהרשות המקומית למשטרה ולהפך.
במסגרת הביקורת היועץ יאתר כספים שיש להשיב לרשות ממשטרת ישראל ויפעל להשבתם לרשות
המקומית.
שכר העבודה יהא אחוז תמורה שיציע המציע ,מתוך סך התקבולים שיתקבלו בפועל ברשות במסגרת
עבודתו המוכחת.
עבודת הייעוץ תכלול :ביקורת מערכות ,איתור ובדיקה של חשבוניות ,פניה לגורמים הרלוונטיים במשטרת
ישראל וכל פעולה נדרשת לאיתור והשבת הכספים.
עבודת הייעוץ וההשבה תכלל במסגרת זמן כוללת (כולל  4חודשים של בקרה כאמור לעיל) שלא תעלה על
 12חודשים.
מובהר כי החברה רשאית לבחור יותר מזוכה אחד במכרז זה ,ולחלק את העבודה בין הזוכים בהתאם
לשיקול דעתה (אין התחייבות למתן היקף עבודה שווה בין הזוכים) .החברה איננה מתחייבת להיקף עבודה
כלשהו ,ותהא זכאית לפרסם מכרזים נוספים ו/או להתקשר עם רו"ח נוספים ו/או לבצע את העבודות
חלקם או כולם בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה ו/או ע"י צד ג' אחר ,ולזוכים לא תהא כל טענה בגין היקף
עבודה נמוך או היעדר שעות עבודה.
שאר תנאי ההתקשרות וההוראות אשר יחולו בתקופה זו ,הינם כמפורט וכקבוע בהסכם המצורף למסמכי
מכרז זה.

ד .ההצעה


מציע העומד בתנאי הסף והמבקש להציע את מועמדותו ,יתבקש להגיש הצעתו יחד עם כלל המסמכים
הנלווים הנדרשים כמפורט במסמך זה.



ההצעה תנתן כתשלום דמי שימוש לחודש לפני מע"מ.

ה .מסמכים שיש לצרף להצעה





תעודת התאגדות ,ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את
התאגיד בחתימתם.
תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.
אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין.
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ו.

העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים ,מאת שלטונות מע"מ.
מסמך זה כשהוא מלא וחתום ,לרבות שורת הצעת ההנחה.
עבודות לדוגמא והמלצות לצורך הוכחה לעמידה בתנאי הסף.
המסמכים הנלווים למסמך זה חתומים בשולי כל דף.
1

לאחר בחירה


במידה ותבקש החברה להתקשר עם הצעה שהוכרזה כזוכה ועמדה בתנאי הסף ,ידרש הזוכה לחתום על
הסכם בנוסח המצוי במשרדי הרשות ,על שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ,תצהיר על היעדר קרבה,
תצהיר היעדר הרשאה בעבירה שיש עמה קלון ותצהיר היעדר הרשאה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו –  .1976ככל
שהזוכה ימצא פסול באחד מהתצהירים ו/או השאלונים לעיל ,תפסל הצעתו והחברה תשקול אם לבחור
בהצעה הכשרה אחריו או לפסול את ההליך.

ז .אופן הגשת ההצעות ומועדים




הצעות הכוללות את כלל המסמכים המפורטים לעיל יש להגיש עד ליום  9/09/2019בשעה 12:00
ההצעות יוגשו במעטפה סגורה.
כלל הסמכים וההחלטות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה לביטחון וסדר ציבורי ראשון לציון.

ח .כללי


ההצעה המתלמת ביותר שעמדה בתנאי הסף תועבר תומלץ לבחירה כהצעה הזוכה .מובהר כי אין החברה
חייבת לבחור כל הצעה שהיא ו/או את ההצעה הזולה ביותר ורשאית לבטל הליך זה בכל עת .החברה
רשאית לבחור בהצעה אחרת ובלבד שתנמק החלטה .כמו כן רשאית החברה לבחור במספר הצעות ולחלק
את העבודה.

ט .הצעת המשתתף
הנני ____________ ,ת.ז ,___________ .מ.ר ,____________ .מבקש להציע את הצעתי להתקשר עם הרשות
בהסכם למתן שירותי ייעוץ שוטפים ולהכנת שומות .קראתי את תנאי הסף ותנאי ההתקשרות ,והריני להצהיר כי
הבנתי אותם ואני עומד בתנאי הסף ומסוגר לעמוד בדרישות ההתקשרות.
לפיכך הנני מעמיד את הצעתי על סך של ___________ ( %לפני מע"מ) מתוך כלל הכספים שאצליח להעביר בפועל
לחברה במסגרת ביצוע הבקרה.
______________________________
שם ושם משפחה
חתימה  +חותמת (עם מ.ר)

 1כלל המסמכים המפורטים בפסקה זו נמצאים בחברה ויתאפשר עיון בהם לפי בקשה ,טרם הגשת הצעה.
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