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 2022יולי,   10

 תמוז, תשפ"ב  י"א
 

 לכבוד
 משתתפי המכרז  

 
 למתן שירותי יעוץ מקצועי בתחומי ראיית חשבון, חשבות והנהלת חשבונות  4/2022מכרז פומבי מס' 

 1מסמך הבהרות מס' 

   אצלה וכן הבהרות מטעמה.שאלות הבהרה שהתקבלו התייחסות החברה ללהלן   .1

# 
עמוד 
 במכרז

סעיף 
 במכרז

 החברה מענה  השאלה 

 )ה( 9.1 11 1
הניקוד בקריטריון ותק עובד הנה"ח,    –תיקון טעות סופר    ,הבהרה יזומה
 .נק' כפי שנרשם בטעות 0נק' ולא   5שנים או יותר הוא  9עבור ותק של 

2 5 3.1 
הסף היא גם עבור  האם עמידה בתנאי 

מתן שלושת השירותים במצטבר עבור  
 ? ועד מקומי

כרשות  נחשב  מקומי  ועד 
הסף  תנאי  לעניין   מקומית 

3.1. 

3 5 3.1 

האם במקום מתן שירותים ל"תאגיד  
עירוני" ניתן להציג ניסיון למתן  

שירותים ל"תאגיד מעין עירוני" בו  
  -הרשות המקומית מחזיקה פחות מ

50% ? 

 לא.

 מי נותן השירותים כיום לחברה? ----  ----  4
 

 משרד רו"ח אריה, חדד ושות'

5  ----  ---- 
 נודה לקבלת דוח כספי מבוקר אחרון. 

 
ל להגיע  בניתן  משרדי  עיין 

או   פרטנית החברה  לבקש 
     roni@calcalit.org.ilבדוא"ל  

6 

4 
 

  אילו שירותים נדרשנודה לקבלת הבהרה   2
 ? יום, ואילו באופציה לעתידכ לבצע

 

שנרשמו   השירותים  כל 
ג' לחברה   1בנספח  ניתנים 

היום או לפי צרכיה מעת לעת 
לב   המטלה(.  )בשים  למהות 

שירותים  הם  המכרז 
וצפוי   כיום  לחברה  הנדרשים 
שהיא תידרש להם גם בעתיד 
הנראה לעין. אין באמור בכדי  

 לחוזה.  2.3לגרוע מסעיף  

7 

לבצע   2 4 שניתן  שירותים  ישנם  האם 
 ממשרדי המציע? )לא ממשרדי החכ"ל(. 

גם  ניתנים  השירותים 
וגם במשרד  במשרדי החברה 

 . הזוכה
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עמוד 
 במכרז

סעיף 
 במכרז

 החברה מענה  השאלה 

 

8 

   - הצמדת התמורה 6 31- 30
אם   צוין  לא  שפורסם  המכרז  בנוסח 
למדד   התמורה  של  הצמדה  תבוצע 

 כלשהו. 
אנו מבקשים כי התמורה במכרז תעודכן  
מדד   לעליית  בהתאם  לרבעון  אחת 

 המחירים לצרכן. 
 

 

האמור   אף   6.1בסעיף  על 
כי  לחוזה,   בכפוף מובהר 

כאמור  ההתקשרות  לתקופת 
התמורה לחוזה,    4בסעיף  
ינואר לזוכה   בחודש  תעודכן 

 )קרי כשנה וחצי מהיום(   2024
שנה  כל  של  ובראשיתה 

, לפי מדד קלנדרית לאחר מכן
לצרכן,  הכללי  המחירים 

יה הבסיס  מדד   יהכאשר 
האחרון  מדד  ה במועד  הידוע 

 . להגשת הצעות במכרז

בין מועד עדכון אחד למשנהו, 
כלשהי.  הצמדה  תחול  לא 

ב גם  תבוצע  קרה מההצמדה 
 של הצמדה שלילית.  

9 

6 
 

נבקשכם שהדרישה בסעיף זה  א(  3.2.2
עם   3סוג  ל חשבונות תשונה למנה 

שנים במתן   5ניסיון של לפחות 
שירותים עבור לפחות רשות מקומית  

אחד או תאגיד עירוני אחד, אשר 
 כחלק מתפקידה גם  

 ניהלה מחלקת הנהלת חשבונות. 
בנוסף, נבקש אישורכם לתת שם של  ב( 

עובד/ת בהתאם לצורך עמידה בתנאי  
הסף ובמקרה של זכייה נעמיד 

דו גם  לרשותכם עובד/ת אחר/ת שיעמ
 כן בתנאי סף זה. 

החברה א(   נדחית.  הבקשה 
רואה חשיבות ומרכזיות רבה 

על   דגש  קבלת ושמה 
מנה"ח    ידי  על  השירותים 
היקפה  לאור  ובכיר  מדופלם 
של  ורוחביותה  מהותה 

 פעילות החברה. 

העובדים  נדחית.  הבקשה  ב( 
המוצגים גם מנוקדים במכרז 
היא  כמבוקש  והחלפתם 

 בעייתית. 

10 

האם יש למלא את שאלון ניגוד    23-27
העניינים כחלק מהגשת מסמכי המכרז  

 או לאחר הזכייה?  
במידה וכן, האם יש למלא רק עבור  
השותף שחתום על התצהיר במסמך  

 ( או לכל אחד  4ב')
מבעלי התפקידים הנדרשים בתנאי סף  

3.2  ? 
 
 
 
 
 
 
 

את השאלון  המציעים ימלאו  
על ידי הבעלים/שותף שחתם 

 (.  4על תצהיר מסמך ב')

שחתימת  לכך  הלב  תשומת 
ב') במסמך  כפי  4התצהיר   ,)

הצהרה  מהווה  בו,  שרשום 
עובד  ולכל  למציע  ביחס 

   מטעמו.
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 במכרז
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 במכרז

 החברה מענה  השאלה 

11 

מה הן תוכנות הנהלת החשבונות   .א 1 34
והשכר שעובדים עימן כיום  

 ? חברהב

וכמה   ברה כמה עובדים כיום בח .ב
כל חודש תלושי שכר מופקים 

 החברה? לעובדי 

האם ישנה חברת הסדרים   .ג
שסולקת את התשלומים בגין  

 התנאים הסוציאליים?  
  ואם כן, מי היא? 

ימי   .ד על  לדווח  נהוג  חודש  באיזה 
ימי   נוספות/  שעות  העדרות/ 
בחודש   האם   , חופשה  ימי  מחלה/ 
 המשכורת או בחודש שלאחר מכן? 

שבונות  האם שירותי הנהלת הח .ה
וחשבות השכר לחברה ניתנים 

 החברה או  במשרדי 
 שניתן לבצעם ממשרדי המציע? 

 

 . חשבשבת ושיקלולית .א

 עובדים.  10 .ב

 PAY IT .ג

 בחודש העוקב  .ד

   . לעיל  7מענה במס"ד  ראו   .ה

12 

חודשית/   8.3 35 מדובר,  הגעה  תדירות  באיזו 
 שבועית?  

שינויים  ייתכנו  שבועית. 
צרכי  ההגעה  בתדירות   לפי 

החברה מעת לעת ועל הזוכה 
לצרכי   עצמו  להתאים  יהיה 
 החברה ללא תוספת תמורה.  

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין הרשום בחוברת המכרז, יגבר האמור במסמך   .2
 זה. 

להביאם   .3 המשתתף  על  המכרז.  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  שלעיל  וההבהרות  השינויים 
 צעתו.  בחשבון בהגשת ה

 כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת.  להצעתו במכרז על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה .4

 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 דר' רוני ענבר          
 מנכ"ל          

  
 


