
 
 מ"בע חיפהל הכלכלית החברה

 1/2016 'מס מכרז

  לחברה חשבונאי וייעוץ ביקורת, חשבון ראיית שירותי מתן

, חשבון ראיית שירותי למתן הצעות להציע משתתפים בזאת מזמינה( "החברה": להלן) מ"בע לחיפה הכלכלית החברה .1

 פרויקטים ניהול חיפה כלכלית, מ"בע חיפה החיים מדעי פארק חברת -הבת לחברות וכן לחברה חשבונאי וייעוץ ביקורת

 חיפה טכנולוגית עסקית ליזמות מרכז סנטר הי, מ"בע חיפה והבילוי הספורט יתיקר, מ"בע חיפה בינלאומי אצטדיון, מ"בע

 .מ"בע

  "(.החוזה: "להלן) למכרז מצורףה  ההתקשרות הסכם נוסח תנאי פי על תהיה הזוכה לבין החברה בין ההתקשרות .2

 ההתקשרות הסכם על החתימה מיום ח"דו שנות שלוש של לתקופה  חשבון ראית שרותי יספק, במכרז שיזכה המשתתף .3

 .בחוזה כמפורט הכל

 קומה, 3 מגדל, חיפה ם"מת: כתובתה אשר, החברה במשרדי ,21.2.2016 מיום החל, לרכוש ניתן רזכהמ מסמכי את .4

 בבנק החברה לחשבון בנקאית בהעברה שישולמו מ"מע בתוספת(, ח"ש מאות חמש) ₪ 500 של סך תמורת, חיפה, 7

 לרכישת בקשר לברורים. מקרה בכל יוחזרו לא המכרז מסמכי רכישת דמי . 496800/66 מספר חשבון 81 סניף איגוד

 .9:00-15:00 השעות בין' ה-'א בימים, 04-8550150 בטלפון, חברהל לפנות ניתן המכרז מסמכי

 גיא מר חברהה נציג עם מראש בתיאום, לעיל כאמור בכתובת חברהה במשרדי, תשלום ללא, המכרז במסמכי לעיין ניתן .5

 .04-8550150 בטלפון ברקן

 – בכתובת בלבד ל"הדוא באמצעות ברקן גיא למר להפנות יש המכרז למסמכי בנוגע והבהרות שאלות .6

guy@hec.co.il  15:00 בשעה 25.2.2016 מיום יאוחר לא . 

 :(יחד הסף תנאי בכל לעמוד המציע על) במכרז להשתתפות הסף תנאי להלן .7

 אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות פי על ורשומות חשבונות פנקסי מנהל המציע. א :מנהליים סף תנאי .7.1

 גופים עסקאות חוק לפי הדרישות את מקיים המציע. ב. 1976 – ו"התשל( מס חובות ותשלום חשבונות ניהול

 מורשה עוסק שהינו או רלבנטי רשמי במרשם בישראל כדין רשום תאגיד הינו המציע. ג. 1976 -ו"התשל ציבוריים

 עליו יהיו לא תאגיד שהמציע במידה. בלבד אחת משפטית ישות ידי על מוגשת להיות ההצעה על. בישראל הרשום

 . שותפויות/החברות לרשם שנתית אגרה חובות

 מהשנים אחת בכל בשנה( מ"מע כולל לא) ₪ מיליון שלושה על העולה כספי מחזור למציע: פיננסיים סף תנאי .7.2

2012-2015 . 

. ב. בישראל חשבון ראיית שירותי במתן לפחות שנים 10 של ותק בעל משרד הינו המציע. א: מקצועיים סף תנאי .7.3

 . השירותים את ספקיםהמ הצוות חברי קבע דרך מועסקים ובו חיפה במטרופוליטן פעיל סניף למציע

 או/ו אזורית מועצה או/ו מקומית לרשות המכרז נשוא השירותים דוגמת ושירותים ייעוץ במתן ניסיון למציע. ג

 שירותים במתן ניסיון למציע. ד. ההצעה להגשת שקדמו השנים שבע מתוך לפחות שנים חמש במשך עירונית חברה

 שירותי. ה. ההצעה להגשת שקדמו השנים שבע מתוך לפחות שנים חמש במהלך וזאת חממה חברות/הייטק לחברות

 בתוקף ח"רו רישיון בעל יהיה הצוות ראש כאשר נוספים צוות חברי שני ולפחות צוות ראש ידי על יינתנו הייעוץ

 לגופים שירותים במתן ניסיון לפחות שנים וחמש לפחות שנים 10 של החשבון ראיית בתחום מקצועי ניסיון ובעל

 הצוות חברי שני. חממה/הייטק לחברות וכן עירוני תאגיד או/ו מקומית רשות או/ו ציבורית רשות או/ו ציבוריים

 . לפחות שנים 5 של מקצועי ניסיון בעל מהם אחד ולפחות בתוקף חשבון ראית רישיון בעלי יהיו הנוספים

, לעיל באמור לפגוע מבלי(. "הקובע היום: "להלן) 15:00 בשעה 3.3.2016 ביום הנו ההצעות להגשת האחרון המועד .8

 האחרון המועד את לרבות, זה במכרז הנקובים המועדים את להאריך או/ו לדחות הזכות את לעצמה שומרת חברהה

 .ההצעות להגשת

 או, ביותר נמוכהה ההצעה את לקבל יבתמתחי אינה והחברה המכרז במסמכי המפורטת בדרך תיעש במכרז הזוכה בחירת .9

 .שהיא הצעה כל



 מסמך למציעים לשלוח או/ו, שהוא וסוג מין מכל, ותיקונים שינויים המכרז במסמכי להכניס, עת בכל, רשאית חברהה .10

 ,הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת, המכרז במסמכי הכלולים לאלו נוספות הוראות או דרישות או/ו נוסף מידע או/ו הבהרות

 .המציעים לשאלות בתשובה ובין ביוזמתה בין

, המכרז את לבטל רשאית חברהה תהיה כן כמו. בחוזה להתקשר חברהה של כלשהי התחייבות משום זה במכרז לראות אין .11

 ובין חברהה של המכרזים ועדת ידי על זוכה הצעה שהוכרזה בין) הזוכה עם החוזה לחתימת קודם, שהיא סיבה לכמ

 .זה בעניין תביעה או, טענה כל תהיה לא במכרז האחרים למשתתפים או/ו ולזוכה, (שלא
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