[מספר סידורי]

מכרז מס' 11/2019
מתן שירותי ראיית חשבון ,ביקורת וייעוץ חשבונאי

 24נובמבר2019 ,
כ"ו חשון ,תש"פ
סימוכין212239 :
 .1כללי
 .1.1אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי
המכרז.
 .1.2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד
מהמכרז.
 .1.3השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה
בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה
במסגרת המכרז.
 .1.4על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל
שמצורפים) אליו ,כשהם חתומים בכל עמוד.
 .2תשובות לשאלות הבהרה
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד זה אצל החברה:
מס"ד
.1

עמוד
10

מס' סעיף
12.5

.2

.3

תשובה

שאלה

המועד האחרון להגשה רשום מועד ההגשה הוא  8.12.2019שעה
 .25/11אני מניח שזאת טעות12:00 .
הסכם ההתקשרות הוא חלק ממסמכי
באתר מצורף הסכם
המכרז יש לחתום על כל דף (למעט
התקשרות  -אני ממלא רק
אחרי שאנחנו זוכים .לא צריך במקום המיועד לחתימה בין הצדדים
לאחר הכרזה על הזוכה) ולהגיש עם
למלא ולהגיש יחד עם כל
מסמכי המכרז.
הטופסולוגיה .נכון ?
אם אפשר לקבל דוח כספי הדו"ח מופיע באתר העירייה (לשונית
תאגידים עירוניים)
לשנת ? 2017
מי הרו"ח הקודם ,וכמה שעות משרד רו"ח  :אביקם ,ביטנר ,פלאי
ינובסקי ושות'.
ביקורת שנתיות הושקעו על
ידו ?

.4

בסעיף  16.2נפלה טעות.
האחוז הנכון הוא ההנחה המקסימלי
לתעריף המרבי לא יעלה על  10%כפי
שנרשם בנספח ט'.

.5

16

16.2

בסעיף  16.2למסמכי
המכרז ,בפירוט השלב
השלישי בתהליך בחירת
הזוכה ,נרשם כי" ,אחוז
ההנחה במקסימלי יהיה
 "25%ואילו בנספח ט' – טופס
הצעת המחיר נרשם ,כי אחוז
ההנחה המקסימלי לתעריף
המרבי לא יעלה על .10%
נבקש הבהרה  ,איזה מבין שני
הסעיפים הינו הקובע.

.6

6

8.31

עמוד  6סעיף  8.3.1תנאי סף  .הבקשה נדחית
מקצועיים " -למציע סניף
פעיל במרחב מטרופולין חיפה"
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במידה והמציע עומד בכל
דרישות המכרז אך אין לו סניף
במטרופולין חיפה ,אלא סניף
במטרופולין תל אביב ,וחלק
מתגוררים
מעובדיו
במטרופולין חיפה .נבקש לתקן
סעיף זה בכדי לאפשר
למציעים נוספים להגיש
מועמדות.

בכבוד רב,
יפה נוף בע"מ

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את ההבהרות– מכרז מס'  - 11/2019מתן שירותי ראיית
חשבון ,ביקורת וייעוץ חשבונאי וכן ,ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין,
כאילו נכלל בהם מלכתחילה .אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי
ההזמנה הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח ,בעתיד.

תאריך______________ :

חתימה __________ :חותמת________________ :
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