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 חשבונאי וייעוץ כספיים דוחות עריכת, למתן שירותי ביקורת 20226/מס' מבי מכרז פוהנדון: 
 2קובץ הבהרות מס' 

 

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

 מס' מסמך מס"ד
 עמ'

מס' 
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

מסמך   .1
1 – 

תנאים 
 כלליים

סע'  5עמ' 
4.1.7 

ברור כי ישנה חשיבות לניסיון בביקורת 
חשבונות בתאגידים בעלי מחזור הכנסות 

בשנה ואף למעלה  ₪מ'  30משמעותי של 
מזה, זאת לתאגידים בכלל ולאו דווקא 

 לתאגידים עירוניים.
לניסיון כן ברור כי ישנה חשיבות 

 בביקורת בתאגידים עירוניים.
אולם, לעניות דעתנו, הכריכה של שני  

הנ"ל יחד, לתאגידים עירוניים בעלי 
לשנה, היא כריכה  ₪מ'  30מחזור של 

שיש בה כדי להדיר את רגליים של רואי 
 חשבון רבים מלהתמודד במכרז זה.

אין כללים חשבונאיים שונים לגבי 
מ'  30נסות של תאגיד עירוני לו מחזור הכ

בשנה, לעומת תאגיד עירוני לו מחזור  ₪
 , למשל, לשנה. ₪מ'  3הכנסות של 

משכך, בכריכה זו יש, לעניות דעתנו,  
 משום פגיעה בעיקרון השוויון.

  
 לפיכך, 

נבקשכם לבטל את תנאי הסף אשר  .1
 3כורך את הניסיון בביקורת 

תאגידים עירוניים בכך שלכולם 
מ'  30תי של יהיה מחזור הכנסות שנ

 , זאת לפחות באחת השנים. ₪
תאגידים  3-ולהסתפק בניסיון ב

לפחות )ולאו דווקא תאגידים 
 30עירוניים( להם מחזור הכנסות של 

 3-לשנה לפחות ובניסיון ב ₪מ' 
תאגידים עירוניים לפחות, זאת ללא 
קביעת מחזור הכנסות מינמלי של 

 התאגידים העירוניים.
  

הדרישה  לחילופין, להוריד את .2
תאגידים  3-למחזור הכנסות ב

 30עירוניים להם מחזור הכנסות של 
תאגידים עירוניים  3-לשנה, ל ₪מ' 

 ₪מ'  10להם מחזור הכנסות של 
 לפחות.

 

 הבקשה נדחית. 
להסרת ספק, מובהר כי תנאי הסף 

תוקן במסגרת  4.1.7הקבוע בסעיף 
 קובץ ההבהרות הקודם.

 -המתוקן 4.1.7להלן נוסח סעיף 
מי שהוא בעל ניסיון מוכח של  4.1.7

( השנים הקודמות ארבע) 4לפחות 
למועד הגשת ההצעות )היינו, 

 2018 חודש נובמברלפחות מ
ואילך(, בביצוע שירותי ביקורת, 
הכנת דוחות כספיים וייעוץ 

תאגידים  2חשבונאי, עבור לפחות 
עירוניים. נדרש כי כל אחד 
מהתאגידים הינו בעל מחזור כספי 

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

 את השירותים.
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 
 30%-המחזיק ב מניותבעל 

 –מהבעלות בו )במקרה של חברה( 
 הינו בעל הניסיון המפורט דלעיל.

המציע הינו יחיד, אשר היה  4.1.7.2
מנהל/ שותף/ בעל מניות המחזיק 

מהבעלות, בתאגיד בעל  30%-ב
 הניסיון המפורט דלעיל.

מסמך פירוט תוקן בהתאם בנוסף 
א' למסמכי 1)מסמך ניסיון ה

והועלה לאתר האינטרנט  המכרז(
הגיש את . יש לטופס מתוקן

 המסמך המתוקן.ההצעה על גבי 

מסמך   .2
1 – 

תנאים 

סע'  5עמ' 
4.1.7 

נדרש ניסיון  4.1.7בתנאי הסף בסעיף 
 3ביצוע שירותי ביקורת עבור לפחות 

 תאגידים עירוניים.

 שה נדחית, ראו תשובה דלעיל. הבק
 



   כלליים
האם בהגדרת תאגידים עירוניים ניתן 

מקומיות  לכלול גם ביקורת ברשויות
 מטעם משרד הפנים?

  
 3משרדנו עומד בקריטריונים של 

תאגידים עירוניים בשנים שציינתם, 
 אולם מחזורם אינו מגיע 

 בשנה. ₪מיליון  30-ל
  

לדעתנו, עבודת הביקורת והשירותים 
מיליון  10החשבונאיים לתאגיד שמחזורו 

בשנה, זהה לעבודה בתאגיד שמחזורו  ₪
 מיליון בשנה. 30

 
מסמך   .3

 –ב 1
נוסח 

המלצה 
ואישור 

 ביצוע

עמ' 
12 

האם ניתן לקבל את מסמך זה בקובץ  -----
 (wordהניתן לעריכה )

 הבקשה נדחית.
ניתן לצלם את הטופס על גבי דף 

 עם לוגו של הממליץ

מסמך   .4
 –ב 1

נוסח 
המלצה 
ואישור 

 ביצוע

עמ' 
12 

כתוב "המחזור למסמך זה  3בסעיף  3סע' 
הכספי של התאגיד ביחס לכל אחת 

 מהשנים  המפורטות בסעיף.."
לתנאי הסף  4.1.7לעומת זאת, בסעיף 

מיליון  30נדרש "מחזור כספי שנתי של 
 ביחס לאחת מהשנים )לפחות("

 נבקש לעדכן את הניסוח בנספח זה.

 נוסח המסמך שונה.
ב' 1מצ"ב נוסח מעודכן של מסמך 

להקפיד למסמכי המכרז. יש 
 ולהגישו ע"ג הנוסח המצורף.

 

 

והוראותיו גוברות על האמור  מכרזהמובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי  .2
  המכרז.במסמכי 

ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו  מכרזהכל תיקון לסעיפי  .3
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  .4
 מכרזהממסמכי 

, ככל והיו כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו יהיה מכרזבההסכם שייחתם בין החכ"ל לבין הזוכה  .5
 .כאלה

 .עמודים 3 : הבהרות זה הואמספר העמודים במסמך  .6

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 לפיתוח כפר יונה בע"מהחברה הכלכלית 
  



 [התאגיד העירוני]לוגו 

  ב'1נספח 

 נוסח המלצה ואישור ביצוע 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ

 

"( וכחלק ממסמכי המציעלבקשת ________________  ח.פ/ת.ז _____________ )להלן: "
 כספיים דוחות עריכת, ביקורת למתן שירותי 6/2022למכרז פומבי מס' הצעת המציע במסגרת 

 חשבונאי, הרינו  מאשרים כדלקמן: וייעוץ

חשבונאי )כולל הפקת  וייעוץ כספיים דוחות עריכת, המציע סיפק עבורנו שירותי ביקורת .1
חר ביצוע תקציבי פרוייקטים, מעקב דו"חות כספיים תקופתיים ושנתיים, מעקב ובקרה א

ובקרה על העבודה החשבונאית השוטפת, השתתפות בוועדת כספים ודירקטוריון, מתן 

 ייעוץ וליווי בטיפול בנושאי חשבונאות, תקצוב ומיסוי וייצוג בפני הרשויות השונות.
 

ו לעיל החלו בתאריך )חודש ושנה( ___________ והושלמ 1השירותים המתוארים בסעיף  .2
 בתאריך )חודש ושנה( ___________.

 
דלעיל אינו  2אחת מהשנים המפורטות בסעיף לפחות המחזור הכספי של התאגיד ביחס ל .3

 )לא כולל מע"מ(. ₪מיליון  30-מנמוך 
 

 :  [5-ל 1יש לסמן בין ]להלן הערכתנו בנוגע לאיכות ורמת אספקת השירותים ע"י המציע  .4
 

 5 פירוט הקריטריון מס"ד
במידה 

 גבוהה מאוד

4 
במידה 
 גבוהה

3  
במידה 
 בינונית

2 
במידה 
 נמוכה

1 
במידה 

 נמוכה מאוד

הרמה המקצועית של מי  א.
שסיפק את השירותים בפועל 

 מטעם המציע

     

      זמינות מספק השירותים בפועל ב.
      עמידה בלוחות זמנים ג.
עבודה מול הרשות המקומית  ד.

ויכולת לפתור בעיות בין 
 הרשות לתאגיד

     

 
 : ________________________שם התאגיד העירוני .5

 

 : שם מלא: ____________________ תפקיד: ________________פרטי נותן האישור .6
 טלפון:  ______________ מייל:_________________

 

 על החתום:

 ____________תאריך:   _________________  שם: ______________ חתימה:

 
ת: יש להעלות את נוסח המסמך על נייר לוגו של  התאגיד העירוני; הטופס ייחתם ע"י מנהל הערו

 המנכ"ל. /  כספיםה


