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 חשבונאי וייעוץ כספיים דוחות עריכת, למתן שירותי ביקורת 20226/מס' מבי מכרז פוהנדון: 
 1קובץ הבהרות מס' 

 

 הן:בנוגע אליכ"ל ת החובנדון ותשובמכרז בקשר להחכ"ל לידי  ושהועבר ותלהלן שאל .1

עמ'  מסמך מס"ד
 מס'

 תשובה פירוט השאלה מס' סעיף

 –א 1מסמך   .1
פירוט בדבר 
ניסיון קודם 

 של המציע

מסמך האם ניתן לקבל את  ---- 11' עמ
בקובץ הניתן לעריכה זה 

(word) 

הבקשה נדחית, על מנת לוודא שלא 
ייערך כל שינוי במסמכי המכרז. יש 

 למלא את המסמך בכתב יד.

 –ב 1מסמך   .2
נוסח 

המלצה 
ואישור 

 ביצוע

האם ניתן לצרף המלצה של  ----- 12עמ' 
הלקוח בנוסח אחר, שניתנה 
עבור מכרזים דומים 
במהותם? )לא ניתן לבקש 
 מלקוחות עבור כל מכרז...(
או לכל הפחות להמלצות 

 הנוספות מעבר לתנאי סף.

ניתן לצרף נוסח דומה רק בתנאי 
שהוא מכיל את כל הפרטים 

ב'. מובהר כי 1המופיעים במסמך 
הנ"ל נדרשים הן לצורך  הפרטים

 בחינת עמידת המציע בתנאי הסף
והן לצורך קביעת ציון האיכות, ולכן 
כל חוסר בפרט מהפרטים הנ"ל עלול 
לפגוע בציון האיכות שיינתן 
למשתתף ואף לפסול את ההצעה 

 בשל אי עמידה בתנאי הסף.
 

 -2מסמך   .3
הצהרת 

 –המשתתף 
 הצעת מחיר

מחיר, נודה לצורך הצעת   ------ 18עמ' 
 לקבלת דוח כספי אחרון

להבנתנו, גובה הצעת המחיר אמור 
להיגזר מתכולת השירותים הנדרשת 

 עפ"י מסמכי המכרז.
בכל מקרה, הדו"ח הכספי של 

מפורסם באתר  2021החכ"ל לשנת 
 האינטרנט של עיריית כפר יונה.

   
 – 1מסמך   .4

תנאים 
 כלליים

 4.1.7בתנאי הסף סעיף  4.1.7סע'  5עמ' 
שנים  5נדרש נסיון מוכח של 

קודמות למכרז בבצוע 
 3שרותי בקורת וכו' עבור 

 תאגידים עירוניים.
למשרדנו נסיון עבר בבצוע 

תאגידים  2-בקורת ב
שנים(  10-עירוניים )לפני כ

וכן נסיון רב בדוחות של 
חברות קבלניות גדולות. על 
סמך נסיון זה זכינו 
בשנתיים האחרונות 

הבקורת במכרזים לביצוע 
בשני תאגידים עירוניים 
גדולים עם מחזורים כספיים 

 200-300-שנתיים של כ
)חכ"ל אור יהודה  ₪מיליון 

וחכ"ל ראשון לציון(. אנו 
מבצעים את העבודה 
במקומות אלו לשביעות 

 .רצון מלאה של המזמין

החכ"ל מודיעה בזאת על תיקון 
 4.1.7תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 למסמכי המכרז.
 -המתוקן 4.1.7להלן נוסח סעיף 

מי שהוא בעל ניסיון מוכח של  4.1.7
( השנים הקודמות ארבע) 4לפחות 

לפחות למועד הגשת ההצעות )היינו, 
ואילך(, בביצוע  2018 חודש נובמברמ

שירותי ביקורת, הכנת דוחות 
כספיים וייעוץ חשבונאי, עבור 

תאגידים עירוניים. נדרש  2לפחות 
כי כל אחד מהתאגידים הינו בעל 

 ₪מיליון  30מחזור כספי שנתי של 
לא כולל מע"מ )או יותר( ביחס 
לאחת מהשנים )לפחות( בהן סיפק 

 ים.המציע את השירות
לעניין סעיף זה מובהר כי מציע 
ייחשב כבעל הניסיון הנדרש בתנאי 
הסף, גם בהתקיים אחד התנאים 

 המפורטים להלן:
המציע הינו תאגיד אשר  4.1.7.1

שותף בו )במקרה של שותפות( או 



על אף כישורינו המוכחים  
לבצע את העבודה נשוא 

המכרז הרי שתנאי הסף וכן 
ם לניקוד )נספח הפרמטרי

ז'( הינם מחמירים ביותר 1
ומונעים מאיתנו, כמו 

ממשרדים אחרים, 
 מלהשתתף במכרז.

אנו מציעים להגמיש את  
הקריטריונים כך שלא 
תוגבל תקופת הנסיון 

ויופחת מספר החברות 
העירוניות הנדרש בהן טיפל 

המציע. בנוסף, ניתן 
להסתפק בנסיון ביצוע 

ביקורת בחברות קבלניות 
טיות להן מאפיינים פר

חשבונאיים ומיסויים דומים 
 לחברות כלכליות עירוניות.

 30%-המחזיק ב בעל מניות
 –מהבעלות בו )במקרה של חברה( 

 הינו בעל הניסיון המפורט דלעיל.
מציע הינו יחיד, אשר היה ה 4.1.7.2

-מנהל/ שותף/ בעל מניות המחזיק ב
מהבעלות, בתאגיד בעל הניסיון  30%

 המפורט דלעיל.
בנוסף מצורף מסמך פירוט ניסיון 

א' למסמכי 1)מסמך  מתוקן
. יש לצרף להצעה את המכרז(

 המסמך המתוקן הנ"ל.

 –ג 1מסמך   .5
פרטי מנהל 

הביקורת 
המוצע 
מטעם 
 המציע

למה  –סעיף ד במסמך  ד' סעיף 13עמ' 
כוונתכם? מנהל הביקורת 

סיפק שירותים לעשרות 
 גופים..

מילוי הטופס נדרש כדי להוכיח את 
עמידתו של מנהל הביקורת מטעם 
המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

ולכן יש להשלים  ,למכרז 4.1.9
בטופס את הפרטים המעידים על 
עמידתו של מנהל הביקורת בתנאי 
הסף המפורטים בסעיף הנ"ל )ככל 
ויש מגבלת מקום טכנית ניתן לצרף 

ג' 1צילומים נוספים של מסמך 
 ולמלא בהם את כל הפרטים(.

 

המועד האחרון להגשת ניתנת בזאת הודעה על דחיית כמו כן, לאור תיקון תנאי הסף כמפורט לעיל,  .2
 . 13:00בשעה  5/12/2022המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום : הצעות במכרז

ימים קלנדריים לפני  7, והוא יחול עד בהתאמה, נדחה המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .3
 המועד האחרון להגשת הצעות.

והוראותיו גוברות על האמור  מכרזהמובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי  .4
  המכרז.במסמכי 

ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו  מכרזהכל תיקון לסעיפי  .5
גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה  מכרזהשבמסמכי  לכל הסעיפים הרלוונטיים

 במפורש. 

כשהוא חתום על ידי המציע כחלק בלתי נפרד  מכרזכנספח למסמכי ההצעה ביש לצרף מסמך זה  .6
 מכרזהממסמכי 

, ככל והיו כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו יהיה מכרזבההסכם שייחתם בין החכ"ל לבין הזוכה  .7
 .כאלה

 .עמודים 3 : מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא .8

 
 

 בכבוד רב, 
 

 לפיתוח כפר יונה בע"מהחברה הכלכלית 
  



 א'1נספח 
 

 פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע 

פירוט הניסיון בנוגע לתאגיד העירוני הראשון לו סיפק המציע שירותים כנדרש  .א

 בתנאי הסף:

 שם התאגיד העירוני לו סופקו השירותים: ________________________________ (1

 סיום )חודש ושנה(: _____   מועד אספקת השירותים: התחלה )חודש ושנה(:  _____ (2

 תיאור השירותים שסופקו:  (3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________  

)לא כולל  ₪גיד בשנת _____________ עמד על _______ המחזור הכספי השנתי של התא (4

 מע"מ(. 

שם איש קשר: _____________תפקיד:  _____________________ טל' :  (5

_____________ 

 

פירוט הניסיון בנוגע לתאגיד העירוני השני לו סיפק המציע שירותים כנדרש בתנאי  .ב

 הסף:

 ________________________________שם התאגיד העירוני לו סופקו השירותים:  (1

 סיום )חודש ושנה(: _____   מועד אספקת השירותים: התחלה )חודש ושנה(:  _____ (2

 תיאור השירותים שסופקו:  (3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________  

)לא כולל  ₪ד על _______ המחזור הכספי השנתי של התאגיד בשנת _____________ עמ (4

 מע"מ(. 

שם איש קשר: _____________תפקיד:  _____________________ טל' :  (5

_____________ 

 

 

לצורך קביעת ציון האיכות, יש לצרף פירוט ניסיון בפורמט זהה בנוגע לתאגידים  הבהרה:
 ז'.1עירוניים נוספים, כמפורט בנספח 

 


