
 

 

 

 

 
 

 כ' כסלו תשפ"א

 2020דצמבר  06

            לכבוד

 12/20המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

חשבונאי לגופי הסמך במועצה האזורית למתן שירותי ביקורת וייעוץ  12/20מכרז מס'  הנדון
  ועמותות חברות עירוניות -תמר ים המלח 

 1מסמך הבהרות  -

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

 הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש 

 המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

  כללי   .1

 המזמין מטעם יזומה הבהרה

 

 

 1על אף האמור בסעיף 

לדברי ההסבר הכלליים 

למכרז, מרכז מדע ים המלח 

והערבה יוחרג ממכרז זה 

יידרשו עבור והשירותים לא 

 תאגיד זה.

 כללי   .2

משרדי מבקר מטעם משרד הפנים 

. 2012ברשויות מקומיות מאז שנת 

 2-כמו כן, מבקר בחברות שונות  וב

תאגידים מעין עירוניים. מועצות 

דתיות, ועמותות רבות )במחזורים של 

 מליון(. 30מעל 

האם נתונים אלה מהווים מעבר 

 בנתוני הסף?

 

עמידת המציעים בתנאי הסף 

תיבדק רק לאחר פתיחת 

 ההצעות על ידי המועצה.  

 כללי   .3

רואה  האם העבודה מתבצעת במשרד
 או אצל מזמין השרות?החשבון 

תבצע תככלל, העבודה 

במשרד רואה החשבון. יחד 

עם זאת, על רואה החשבון 

להגיע לישיבות ופגישות 

בהתאם לדרישת המזמין, 

לישיבות  ובכלל זה 

, ועד מנהל, ןדירקטוריו

ישיבה מליאה אחת לשנה(. 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

לא תשולם  למען הסר ספק,

תמורה  לרואה החשבון

נוספת בגין הגעה לפגישות 

  וישיבות. 

4.  3 9.1 

מבוקש לשנות את תנאי הסף, כך 
ניסיון כרואה חשבון מבקר שיידרש 

של שלוש חברות/עמותות עירוניות 
)או  2017-2019בכל השנים 

עמותה עירונית אחת בכ"א /חברה
 מהשנים הנ"ל(.

 

 

 הבקשה נדחית

5.  3 9.1 

האם  ניסיון בביקורת ועריכת דוחות 

מטעם  רשות מקומיתכספיים של 

האגף לביקורת במשרד הפנים יכול 

לשמש כתנאי סף  במקום ביקורת 

 חברות/עמותות עירוניות?  

 הבקשה נדחית 

6.  3 9.9.1 

ניסיון כרו"ח מבקר  האם במקום
ניתן חברות/עמותות עירוניות, ב

ועד מקומי או להציג ניסיון כאמור ב
 מועצה דתית?

 

 הבקשה נדחית 

7.  3+9 9.3 

נדרש ותק של  9.3בתנאי הסף בסעיף 
שנים לפחות במתן השירותים נשוא  5

נדרש למלא  2המכרז. במסמך מספר 
את שם רואה החשבון המטפל מטעם 

המציע ורואה חשבון נוסף לצורך 
. האם 9.2בתנאי הסף בסעיף עמידה 

רואי חשבון  2הכוונה היא שלפחות 
)המטפל+ נוסף המועסק ע"י המציע( 

, 9.3יעמדו בתנאי הסף הנדרש בסעיף 
שנים לפחות  5כלומר בעלי ותק של 

בביקורת דוחות כספיים של תאגידים 
 עירוניים?

 9.3לא. תנאי הסף בסעיף 

מתייחס לרואה/י החשבון 

 לבד. המטפל מטעם המציע ב

8.  6 24.1 

ינוקדו המלצות של  -לעניין ההמלצות
חברות ו/או גופים ציבוריים שיוצגו 

על ידי המציע. האם הכוונה היא 
להמלצות שבהם שימש המציע 
כמבקר הדוחות הכספיים עבור 

 חברות ו/או עמותות עירוניות בלבד?

ניתן להציג מובהר, כי לא. 

חברות או מגם המלצות 

גופים ציבוריים שאינם 

 עמותות / חברות עירוניות. 

9.  13 

מסמך 

3 

טבלאו

 1-4ת 

 דוח כל מוערך שעות בכמה .א
 הצעהה טבלאותמ תאח בכל

 ?הכספית
בהתבסס על שנים קודמות,  .ב

מה היקף השעות המשוער 
  ?4בטבלה מס'  לשנה

 מדוברניתן להעריך.  לא .א

במידע מקצועי שאמור 

 להיות למציע. 

היקף השעות המוערך  .ב

 50הוא עד  4בטבלה מס' 

שעות לשנה. יחד עם זאת 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

נבקש לקבוע מחיר מינימום  .ג
בכל אחד מהטבלאות בהצעה 

 הכספית.

מובהר, כי מדובר 

בהערכה לא מחייבת, וכי 

מספר השעות יכול להיות 

גבוה או נמוך יותר מבלי 

שלדבר תהא השפעה על 

 התעריף השעתי

 .נדחית הבקשה .ג

10.    
עירוניות שבוקרו בעבר  האם חברות

על ידי משרדנו נכללות לעניין מתן 
 ניקוד איכות.

 2ראו תשובה לשאלה מס' 

11.    
האם משרדי ממשלה וגופי סמך וכן 
רשויות מקומיות שמבוקרות על ידי 

משרדנו נכללות לעניין מתן ניקוד 
 איכות.

ראו תשובה לשאלה מס' 

2 

 

 

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

 

תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 דיגיטלית )דיסק און קי(.

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. יש לצרף את המסמך הזה כשהוא חתום ע"י  .2

 המציע.

 

ה כ ר ב  ,ב

 

 יערית הרוש        

 מ.מ מנהלת רכש,               

מכרזים והתקשרויות       

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


