
1 
 

 למתן שירותי ראיית חשבון  03/2023מכרז פומבי מס' 
 

 1מס'   מסמך הבהרות
 

לפיתוח  החברה  בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת   .1

 . כדלקמן בהליךעל שינויים והבהרות  "(החברה)להלן: "  בע"מ מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה   .2

 ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל. 

מס' עמוד  מס"ד

 ומס' סעיף

 תשובה שאלה 

סעיף  13ע"מ   1  ,

2.3 

הטבלאות   את  לקבל  ניתן  האם 

בקובץ הניתן לעריכה. או לחילופין  

 להוסיף שורות במידת הצורך.

 ניתן להוסיף שורות במידת הצורך. 

, סעיף  3ע"מ  2

1.2.1 

ע"י   נעשית  בד"כ  דוחות  עריכת 

יש  אם  להבין  נשמח  החברה. 

איש/אשת כספים פנימי שמכין את  

 הדוחות כבסיס לביקורת. 

שירותי הנה"ח המנוהלים ע"י  יש בחברה  

החומר   את  שמכינים  אלה  והם  רו"ח 

 לביקורת. 

סעיף  3ע"מ   3  ,

1.2.2 

אין מושג כזה. יש    -דוחות עונתיים  

שנתיים   חצי  וזה  סקורים  דוחות 

עבודה נוספת ולכן יש לשקול שנית  

דרישה זו שלא נהוגה ויוצרת עומס  

 עבודה מיותר נא הגדירו העבודה. 

היא   סקוריםהדרישה  חצי    לדוחות 

 . שנתיים

סעיף  3ע"מ   4  ,

1.2.6 

הדרישה   לעניין  פירוט  אבקש 

 לאיחוד מערכות מידע חשבונאיות.

מערכת ממוחשבת אחידה המנוהלת על  

ידי הנה"ח החברה, נכון להיום עובדים  

EPR    התאמת ונדרשת  במועצה(  )גם 

לחברה המועצה  בין  במסגרת    דו"חות 

 הדוחו"ת השנתיים.

ס3ע"מ   5 עיף  , 

1.2.12 

כל   המוטל  אחר  תפקיד  כל  ביצוע 

משפט    -רו"ח של החברה על פי דין 

לא מובן, כוללני ובלתי סביר, למה  

 כוונתכם? 

שאמור להיות  מי  כל ייצוג החברה בפני  

 מיוצג ע"י רו"ח בפני הרשויות.

ש"ח זו הנחה    45,000- מ  20%הנחה   1.4סעיף    4ע"מ   6

שיקלו  גבוהה מאוד מהתעריף. אנא  

שנית האם להסתפק בשיעור שלא 

 הנחה.   10%יעלה על 

 הבקשה נדחית. 

אבקש לבטל את הצורך לרכוש את   4, סעיף 6ע"מ  7

 ₪.   300-המכרז ב

 הבקשה נדחית. 
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סעיף  7ע"מ   8  ,

6.1 

של  ידנית  הפקדה  לבטל  אבקש 

המכרז ולאפשר הגשה מקוונת כפי  

 שמקובל בעולם הדיגיטלי. 

 הבקשה נדחית. 

סעיף  8ע"מ   9  ,

7.1.2 

בביקורת   לניסיון  גם  לאפשר  נא 

כחלק   עירוני  בתאגיד  פנימית 

 משנות ותק. 

בניסיון   ומדובר  מאחר  נדחית  הבקשה 

 . שונה

טבלת   2, סעיף  13ע"מ   10 לצרף  ניתן    wordהאם 

בפורמט של טבלת המכרז כנספח,  

להשלמת   תחליף  יהווה  אשר 

 הטבלה במסמכי המכרז? 

 לעיל.   1ראה מענה לשאלה מס'  

כספיים   כללי  11 בדוחות  לצפות  ניתן  האם 

 אחרונים של החברה? 

 נמצא באתר החברה.  

סעיף  3ע"מ   12  ,

1.2.10 

מרו"ח   הנדרשים  השירותים  אחד 

במכרז הוא "עריכת תקציב שנתי",  

בשגגה   נרשמה  זו  שורה  כי  נראה 

שכן רואה החשבון איננו אורגן של  

לחברה  החברה   תקציב  והכנת 

תלוי   כבלתי  במעמדו  לפגוע  עלולה 

 בחברה. 

המבקר   הרו"ח  של  וליווי  יעוץ  נדרש 

 לתקציב שיבנה על ידי הנהלת החברה.  

סעיף  8ע"מ   13  ,

7.1.2 

האיכות   לזכות    -במרכיב  כדי 

ניסיון   נדרש  מקסימלי  בניקוד 

ל   שירותים  תאגידים    7  -בבצוע 

לפחות    4 -עירוניים ומעלה, מהם ל 

פעילות   להערכתי  4ברמת   .

וניתן   מידי  נוקשים  הקריטריונים 

להתמקצע  כדי  בפחות  להסתפק 

 בתחום. 

 להלן.  16ראה מענה לשאלה 

המכרז   כללי  14 נשוא  השירותים  נותן  מי 

 כיום? 

 חברת "ברית פיקוח" 

מבוקר   כללי  15 כספי  דו"ח  לקבל  נבקש 

 אחרון של החברה. 

 מפורסם באתר החברה 

סעיף  ,  8ע"מ   16

7.1.2 

ניתן   מספר  האם  את  להפחית 

המשקפים    התאגידים העירונים 

 ?תאגידים 5 -ל  את ניסיון המציע  

הבקשה מתקבלת כך שבקריטריון השני  

עירוניים    –ניסיון    – תאגידים    – מס' 

 יימחק ובמקומו יירשם: 

המציע   העניק  לו  עירוני  תאגיד  כל  בגין 

תאגיד   של  במקרה  המועמד    –)או 

המוצע( שירות מעבר לקבוע בתנאי הסף  

ב  2.2בסעיף   המציע  יזכה    5- )שניים(, 

 נקודות.  15נקודות ועד לסך מרבי של 
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סעיף  8ע"מ   17  ,

7.1.2 

ניתן   מספר  להפחית  האם  את 

בר העירוניים  מת התאגידים 

 ת?תאגיד אחד לפחו ל  4פעילות 

 הבקשה נדחית. 

סעיף  8ע"מ   18  ,

7.1.2 

להציג   לאפשר  ניתן  ניסיון  האם 

תאגידיםב   ללא  נוספים מספר 

של    דרישת מוכח  מצטבר  ניסיון 

 ? שנתיים לפחות

 הבקשה נדחית. 

סעיף  8ע"מ   19  ,

7.1.2 

למציע   יתרון  להוסיף  ניתן  האם 

שירותים   במתן  ניסיון  בעל 

 חשבונאים לרשויות מקומיות?

 הבקשה מקובלת 

   32+  29ע"מ  20

+    8.24סעיף  

 ( 1נספח ג) 

מקצועית   אחריות  מה    –ביטוח 

 גובה סכום הביטוח הנדרש? 

2,000,000 

 

 

 .בדיוק 12:00בשעה , 03.202329. -, הרביעייום   הוא  בהליך המועד האחרון להגשת הצעות   מוזכר כי .3

וחותמת  מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה   .4

      ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך. 

   

 

 

 

 בכבוד רב, 

 רונן קליין, מנכ"ל 

 
 
 

 __________________ 
 חתימת המשתתף      

 


