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26.5.20 

 לכבוד

 המכרז משתתפי

 שלום רב,

 למתן שירותי ראיית חשבון 10/20מכרז פומבי הנדון: 

 לשאלות המשתתפים 1מענה מס'דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ו

 הצעות להגשת האחרון המועד דחיית .1
 

 יאוחר לא 4.6.20 ליוםעד  וזאתהחברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות 
 , בדרך ובאופן הקבועים במכרז.בדיוק 12:00 מהשעה

 
 : מענה לשאלות המשתתפים .2

 בהמשך לשאלות שהופנו בקשר עם המכרז שבנדון, הרינו משיבים כדלקמן:

 מענה החברה השאלה/בקשה עמ' סעיף מס"ד
, סעיף 3עמוד   .1

1.3.5  
בהתאם לכללי התנהגות מקצועית ע"פ תקנה 

מתקנון ההתאגדות של לשכת רואי חשבון  60
בישראל, רו"ח מבקר לא יכול להעניק למבוקר 
ייעוץ כלכלי ותמחירי בשל החשש  לפגיעה באי 
תלותו של רואה החשבון המבקר. נבקש להסיר 

 את השירות ממפרט השירותים הנדרשים.

בקשה נדחית. כל השירותים שיידרש לספק 
 הזוכה במכרז יהיו בהתאם להוראות הדין.

, סעיף 3עמוד   .2
1.3.8 

בהתאם לכללי התנהגות מקצועית ע"פ תקנה 
מתקנון ההתאגדות של לשכת רואי חשבון  60

בישראל, רו"ח מבקר לא יכול להעניק למבוקר 
שירותי ליווי במכרזים בינלאומיים, בשל 

לפגיעה באי תלותו של רואה החשבון החשש 
המבקר. נבקש להסיר את השירות הזה 

 ממפרט השירותים הנדרשים.

נציין כי בניגוד למפורט לעיל אין מניעה לרו"ח 
המבקר להמצאת אישורים בהתאם לתקני 

 ביקורת מקובלים.

 לעיל. 1ראו מענה לשאלה 

, סעיף 3עמוד   .3
1.3.9 

שירותים מכיוון וקיימות מגבלות על מהות ה
הנוספים שיכול להעניק רואה חשבון מבקר 
עבור המבוקר, בהתאם לכללי התנהגות 

מתקנון ההתאגדות של  60מקצועית ע"פ תקנה 
לשכת רואי חשבון בישראל, נבקש לפרט את 
השירותים הנוספים או להשמיט את הסעיף 

 הנ"ל.

 לעיל. 1ראו מענה לשאלה 

, סעיף 12עמוד   .4
12.12  

ניסיון המציע במתן שירותים ליותר מחברה 
ועד למועד  2015ממשלתית אחת בשנים 

האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז, 
בטבלה( הינו  1)סעיף  12.12כאמור בסעיף 

מאחר ורשות החברות  קריטריון מפלה
לקבל  מאפשרת לכל משרד רואי חשבון 

  בקשה נדחית.

תשומת לב המציעים כי הגדרת חברה 
חברת  סעיף זה כוללת גם לענייןממשלתית 

 בת ממשלתית וחברה ממשלתית מעורבת.
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לביקורת רק חברה ממשלתית אחת ובמהלך 
לא הוחלפו משרדי רואי התקופה האמורה 

 החשבון. 

 10נתן הניקוד המלא )ינבקש כי י
עבור חברה ממשלתית אחת או  נקודות( 

לחלופין יתאפשר לקבל את הניקוד הנוסף בגין 
ניסיון רלוונטי ביחידות סמך של הממשלה 

, תאגידי  ממשלתיים מכונים, בתי חוליםכגון )
 ב(."בריאות וכיו

. 3.1.1סעיף  5עמ'   .5
(1) 

נבקשכם להרחיב את הניסיון כך שבסעיף קטן 
היכרות עם המערכת העירונית, אגב   ( יכלל1)

מתן שירותי ראיית חשבון או שירותים נלוים, 
לרבות שירותי ניהול כספים, חשבות, בקרה על 

 הוצאות, ייעוץ מס וכד'. 

לחילופין נבקשכם להאריך את התקופה 
בתוכה נצבר ניסיון במתן שירותי ראיית 

ואילך  2005חשבון לרשות מקומית משנת 
 (.2012)במקום משנת 

לחילופי חילופין, נא החשיבו בצד הניסיון 
כרואה חשבון של רשות מקומית גם ניסיון 
כרואה חשבון של רשות סטטוטורית, או של 

 משרד ממשלתי.

תתווסף  3.1.1לתנאי הסף הנקוב בסעיף 
 חלופה כדלקמן:

 

להיות בעל ניסיון בשני  המציערשאי  לחלופין
 1.1.2015שמיום תאגידים עירוניים בתקופה 

 פרד(נ)בכל אחד מהם ב 31.12.19ועד ליום 
כאשר לפחות אחד מהם בעל היקף כספי של 

מלש"ח לפחות בכל אחת מהשנים והשני  50
מלש"ח בלפחות אחת  50בעל היקף כספי של 

מהשנים )קרי, במקום רשות מקומית 
תן להציג ניסיון בשני ותאגיד עירוני ני

 תאגידים בהתאם לאמור לעיל(.

 

 למכרז 1.8ראה סעיף  ?מה היקף השעות המוערך   .6

סעיף  - 5עמוד   .7
3.1.1 (1) 

 ( 3) 3.1.4כפי שמופיע לגבי סעיף 

נבקש לאפשר הצגת ניסיון בתאגידים עירוניים 
במקום רשות מקומית. המציע הינו פירמה 

חשבון, ומשמש מובילה לשירותי ראיית 
כרואה חשבון מבקר של חברות בעלות 
מחזורים כספיים של מעל מיליארד ₪ 
ותאגידים עירוניים רבים, קביעת תנאי זה 
מונעת מהמציע להשתתף בהליך ואין יתרון 
לרואה חשבון המבקר רשות מקומית על פני 

 רואה חשבון המבקר תאגיד עירוני.

בקשה מתקבלת בהתאם לאמור במענה 
 לעיל. 5לשאלה 

סעיף  – 6עמוד   .8
3.1.5 (2) 

מבוקש להגדיר גם את תקופת ההתמחות 
כתקופת ניסיון, כבר במהלך תקופת 
ההתמחות המתמחים רוכשים ניסיון רב מאוד 

 במתן שירותי ראיית חשבון.

 בקשה נדחית.

המציע הינו פירמה בינלאומית החייב בביטוח  6סעיף  – 8עמוד   .9
זרה, על כן נבקש אחריות מקצועית מחברה 

לאפשר הצגת ביטוח אחריות מקצועית 
מחברה זרה כל עוד הוא כולל את עיקרי 

 הביטוח המבוקשים במכרז.

 בקשה מתקבלת.

סעיף  – 10עמוד   .10
11.1 

הוא  24.05  -נבקש לדחות את מועד ההגשה 
מועד השאלות לא יהיה מספיק זמן למציע 
להתארגן לצורך מענה איכותי בהתאם 

ם, מה גם שיש את חג שבועות לתשובותיכ
 שמקצר את ימי העבודה.

 למסמך זה. 1ראו סעיף 
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נספח  - 24עמוד   .11
 6א

 1000-שותפים ו 50-המציע מונה למעלה מ
עובדים, נבקש להגביל את ההצהרה רק 

 לעובדים שיקחו חלק במתן השירותים

 בקשה מתקבלת.

 

לניסיון בלפחות בתנאי הסף המציע נדרש  5עמ'  3.1.1סעיף   .12
רשות מקומית אחת ולפחות תאגיד עירוני. 

סיון במתן שירותי ייעוץ )לא ילמשרדנו נ
ביקורת( לרשויות מקומיות. נבקש  לאפשר 
הכללת ניסיון זה לצורך עמידה בתנאי הסף. 

סיון במספר תאגידים ילחילופין, נבקש כי נ
סיון בביקורת רשות מקומית ימקומיים , ללא נ

 עמידה בתנאי הסף.יספק לצורך 
 

 לעיל. 5ראו מענה לשאלה 

עמ'  (3) 3.1.4סעיף   .13
5 

בתנאי הסף השותף האחראי נדרש להיות בעל 
ניסיון בתאגידים עירוניים. נבקש כי ניסיון 
בגופים ציבוריים יכללו כניסיון רלוונטי לצורך 

 עמידה בתנאי הסף.

 בקשה נדחית.

( עמ' 2) 3.1.5סעיף   .14
6 

ניסיון ראש הצוות בגופים ציבוריים נבקש כי 
יכללו כניסיון רלוונטי לצורך עמידה בתנאי 

 הסף.

 בקשה נדחית.

, סעיף 12עמוד   .15
, קריטריון 12.12

ראשון במדד 
 האיכות

נבקש לאפשר שהניסיון הנ"ל במתן שירותים 
 100לחברות ממשלתיות בעלות היקף של מעל 

מיליון ₪ יכול להיות גם במשך שנה אחת 
ים האמורות, ולא במשך כל השנים מהשנ

 ברציפות,  ע"מ לקבל ניקוד בסעיף זה

 זו כוונת הסעיף. בקשה מתקבלת.

, סעיף 12עמוד   .16
, קריטריון 12.12

ראשון במדד 
 האיכות

נבקש לאפשר שיתקבל ניקוד בסעיף זה עבור 
ניסיון בחברות ותאגידים עירוניים ורשויות 

 ממשלתיות.מקומיות ולא רק בחברות 

 בקשה נדחית.

, סעיף 12עמוד   .17
, קריטריון 12.12

ראשון במדד 
 האיכות

האם יתקבל ניקוד בסעיף זה במתן שירותים 
עבור חברות ממשלתיות מטעם הרגולטורים 
)למשל שירותים שונים לחברות ממשלתיות 

 מטעם רשות החברות הממשלתיות( ?

 לא.

י משרדי רואי נהשירות לשבמידה ויפוצל  1.6. סעיף 4עמוד   .18
חשבון לביצוע העבודה, איך תתחלק התמורה 

 לצורך מתן השירותים?

 להסכם ההתקשרות. 4.2ראה סעיף 

 

 בברכה,

 חברות אריאל

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו להצעתם חתום על ידם בחתימה 
 ובחותמת.

___________ 

 המציעחתימה וחותמת 

 

 


