מכרז שירותי בודקי שכר וזכויות סוציאליות של עובדי קבלני כוח אדם
על פי החוק להגברת אכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
("( )INGL/TENDER/2014/15המכרז")
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,חברה בבעלות ממשלתית מלאה ,מפרסמת בזאת
מכרז פומבי שירותי בודקי שכר וזכויות סוציאליות של עובדי קבלני כוח אדם על פי החוק להגברת אכיפה
של דיני העבודה ,התשע"ב.2011-
תקופת ההתקשרות תהא למשך שנתיים ,כאשר לחברה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההסכם
בעד  3שנים נוספות ,שנה בכל פעם ,כמפורט במסמכי המכרז.
הבחירה במציע הזוכה תיעשה בהתאם לתנאי המכרז ,מבין המציעים שימצאו עומדים בתנאי הסף
המפורטים במסמכי המכרז אשר עיקריהם יפורטו להלן.
תנאי הסף
• המציע הוא עוסק מורשה או חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל;
• המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– ;1976
• למציע ניסיון של שנתיים לפחות ,ב 2-השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ,קרי ,בין השנים 2013-
 ,2012בביצוע ביקורת שכר עבודה וזכויות סוציאליות בלפחות שלושה גופים ציבוריים ,המעסיקים
באמצעות קבלני שירותים או קבלני כוח אדם לפחות  30עובדים בתחומי השמירה והניקיון ,בכל אחד
מהגופים;
• המציע יעמיד לצורך מכרז זה :מנהל מקצועי ובודק שכר העומדים בכישורים המפורטים להלן:
מנהל מקצועי – רואה חשבון מוסמך ,בעל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות ,במהלך  5השנים שקדמו
למועד פרסום מכרז זה ,קרי בין השנים  ,2013-2009בניהול ביקורות שכר ובדיקות שכר.
בודק שכר – חשב שכר מוסמך או רואה חשבון מוסמך ,בעל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות ,במהלך 5
השנים שקדמו לפרסום מכרז זה ,קרי בין השנים  ,2013-2009בביצוע ביקורות שכר ובדיקות שכר.
• המציע שילם את דמי ההשתתפות כמפורט במכרז.
מידע כללי
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה www.ingl.co.il :בלשונית "מכרזים ופרסומים".
תנאי להגשת הצעה הינו רכישת מסמכי המכרז ותשלום עבור השתתפות במכרז בסך של ₪ 500
(כולל מע"מ) (התשלום יתבצע במזומן  /המחאה  /העברה בנקאית) .רכישת מסמכי המכרז והעברת
התשלום עבור ההשתתפות במכרז יתבצעו אצל גב' רונית נפוסי במגדל עתידים ,קומה  ,33קריית
עתידים ,תל אביב ,החל מיום  ,23.7.2014בשעה  ,09:00וזאת בכפוף לתיאום מראש בטלפון:
.03-6270450
על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית בלשכה המשפטית של החברה שבמשרדי החברה
בכתובת דלעיל ,החל מיום  7.8.2014בין השעות  16:00 - 09:00ולא יאוחר מיום 12.8.2014
בשעה ( 16:00בערבי וימי חג ,חול המועד ,שישי ושבת לא תתאפשר הגשת הצעות) .על המציעים
לצרף להצעותיהם את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
לקבלת הבהרות יש לפנות באמצעות דוא"ל לעו"ד דפנה יעקובוביץ ,frangi@ingl.co.il :לא יאוחר
מיום  30.7.2014בשעה  .14:00תשובות החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של
החברה.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או את ההצעה השנייה הטובה ביותר או כל
הצעה שהיא ,ושומרת על זכותה להתנות את ההתקשרות עם הזוכה בהוזלת המחירים שננקבו בהצעתו
ולנהל עמו משא ומתן ,לקבוע כי ההתקשרות ,כולה או חלקה ,תבוצע על ידי מציע אחר שהצעתו הינה
השנייה ו/או השלישית הטובה ביותר לאחר ההצעה הטובה ביותר ו/או לאחר ההצעה השנייה הטובה
ביותר ,להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות או לשנות את ההליך ו/או לבטלו ,לנהל משא ומתן
עם מציעים ,לקבוע אמות מידה מפורטות יותר להערכת ההצעות או אמות מידה נוספות (לרבות בקשר
עם איכות ההצעות) או אמות מידה המשנות או המחליפות את אמות המידה הקבועות במכרז ,והכל
בהתאם למפורט במסמכי המכרז .מודעה זו מנוסחת באופן כללי בלבד .האמור במסמכי המכרז גובר
על האמור במודעה זו ורק לו תוקף מחייב ,וכל התנאים וההסתייגויות הכלולות במסמכי המכרז יחולו גם
על מודעה זו.

