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 ט"תשע סיון' י

 לכבוד:

_______ 

 

 1992-התשנ"בלפי חוק הביקורת הפנימית, ביקרות פנימית למתן שירותי הזמנה להציע הצעה  הנדון:

 

 שלום רב,

למתן שירותי ביצוע ביקורת פנימית לתאגיד והביוב מעיינות הרינו לפנות אליכם לצורך קבלת הצעה  .1
 "(.התאגידזיו בע"מ )להלן: "

 שירותי הביקורת הפנימית יכללו, בין היתר, את השירותים הבאים: .2
 . 1992-התשנ"ב חוק הביקורת הפנימית,מבקר פנימי בחברה אשר יפעל בהתאם להוראות  .2.1
בדיקת תקינות פעולות של התאגיד ושל נושאי המשרה וממלאי תפקידים בו, מבחינת שמירה  .2.2

על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות, ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות 
 להשגת היעדים שנקבעו להן.

בדיקה של התקיימות ההוראות המחייבות את התאגיד כתאגיד מים על פי חוק תאגידי מים  .2.3
 ויתר החוקים החלים עליו.תקנון התאגיד , 2001-וביוב, התשס"א

בדיקה של ניהול הנכסים וההתחייבויות של התאגיד, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו,  .2.4
 תם.וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקע

 בדיקה של ההחלטות שהתקבלו בתאגיד, ובאם נתקבלו על פי נהלים תקינים. .2.5
 תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה. .2.6
 מסירת העתקים מדו"חות הביקורת לממונה על תאגידי המים. .2.7

 
 , כישורים ודרישות לתפקידתנאי סף

 את התפקיד רשאי למלא אדם העומד בכל התנאים המצטברים: .3

 גיד(.יחיד )לא תא .3.1
 תושב ישראל. .3.2
 אי הרשעה בעבירה שיש עימה קלון. .3.3
בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ  .3.4

 שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון.
צועית שאישרה ועדה בעבודת ביקורת, או השתתף בהשתלמות מק של לפחות חמש ניסיון .3.5

לענייני השתלמויות בהרכב נציג לשכת המבקרים הפנימיים והוא היושב ראש, המפקח הכללי 
במשרד הכלכלה והתכנון ונציג מוסד להשכלה גבוהה המקיים לימודי ביקורת פנימית, שקבע 

 השר אחרי התייעצות עם כל המוסדות המקיימים לימודים כאמור.
בתאגיד מים וביוב ו/או ברשות ממשלתית ו/או עבודת ביקורת, בשל לפחות שנתיים  ניסיון .3.6

 מקומית ו/או בחברה עירונית.
 המסמכים המוכיחים את תנאי הסף אינם חלק מתנאי הסף. .3.7
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 חוזה ההתקשרות
 התקשרות תיערך לפי נוסח חוזה ההתקשרות )חוזה קבלני( המצ"ב.  .4
בהצעתך הינך מתבקש לנקוב במחיר המבוקש עבור שעת עבודה בפועל, בהתאם להוראות נוסח חוזה  .5

ההתקשרות המצ"ב. את ההצעה יש להגיש בהתאם לטופס המצ"ב, הכולל הצהרה בדבר עמידת 
 לעיל, וכן לצרף המסמכים המפורטים בטופס. 2המועמד בתנאים המפורטים בסעיף 

 
 הוראות כלליות

  .מתאים מסמכים המעידים על ניסיוןוכן  קו"חהנכם מתבקשים לצרף להצעתכם  .6
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו מתאימים, על פי המסמכים  .7

 שיוגשו לו ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
 מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים. .8
 ינוי מבקר הפנים כפוף להחלטת דירקטוריון התאגיד. מ .9

החברה אינה מתחייבת  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו לה. .10
 לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

האלוף עוזי נרקיס, קניון ברחוב דרך  למשרדי התאגיד 2019/4/7 את הצעתכם יש להעביר עד ליום .11
   ziv.com-alona@maayanotאמצעות דוא"ל  0012:, עד השעה במעלות תרשיחאכוכב הצפון 

 .04-9579400באחריות המציע לוודא אישור קבלה טלפוני בטלפון 
 הצעות שלא יוגשו במועד ו/או בדרך הנ"ל עלולות להיפסל.  .12

 

 ברכה,ב

 אביטל בורשטיין

 מעיינות זיו בע"מ.מ"מ מנכ"ל 

 

mailto:alona@maayanot-ziv.com

