[מספר סידורי]
 12ינואר2020 ,
טו' טבת ,תש"פ
סימוכין215573 :
מכרז מס' 40/2119
מתן שירותי ראיית חשבון ,ביקורת וייעוץ חשבונאי
בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -יפה נוף) הקבועות בסעיף
5להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-ההזמנה ,בהתאמה) מודיעה יפה נוף על
עדכון מועדי המכרז כדלקמן:
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יהיה ביום  19.1.2020בשעה .12:00
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אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
השינויים 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.
על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו,
כשהם חתומים בכל עמוד.

תשובות לשאלות הבהרה
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד זה אצל החברה:

מס'

החלק
במכרז

סעיף

תשובה

פירוט ההבהרה המתבקשת

.1

8.32

בקשה להוסיף להגדרת גוף ציבורי גם בתי
חולים של הממשלה ,מוסדות להשכלה
גבוהה שכפופים למבקר המדינה ,שהרי
גופים אלו מבוקרים על ידי מבקר המדינה.

הבקשה מתקבלת

.2

8.5

.3

8.54

ראש צוות – היות ועיקר פעילות המגזר
הציבורי היא בירושלים ,הרי שהשותף בעל
הינו מסניף
הניסיון בגופים ציבוריים
ירושלים .לכן ,נבקש לאפשר הצגת ראש צוות
מסניף שאינו בחיפה כל עוד יתר חברי הצוות
יהיו מהסניף בחיפה.
בפירמות גדולות ,תחום היעוץ החשבונאי
הינו תחום נפרד בתוך חטיבת הביקורת ,כך
שיש שותף מחלקה מקצועית שאחראי על
היעוץ החשבונאי ושותפי ביקורת .אשר על
כן ,נבקש כי יהיה ניתן להציג שותף נוסף
בעל ניסיון ביעוץ חשבונאי לגופים
ציבוריים ,בנוסף לראש הצוות .כמו כן,
נבקש כי יתאפשר להציג שותף שאינו
מהסניף בחיפה לצורך המומחיות ביעוץ
חשבונאי.
בודק שכר – אנא אישורכם שניתן להציג
חבר צוות נוסף לנושא זה פרט לשני חברי
הצוות מבוקשים .יצוין כי תעודת בודק שכר
הופקה רק בשנים האחרונות ולכן מעטים
העובדים שהם בעלי תעודה כזו.

נדחה

.4

.5

בקשה לקבל את מסמכי המכרז בקובץ וורד
על מנת למלא את הנספחים
טלפון רב קווי ,074-7880000 :פקס074-7880001-5 .
רח' ביאליק  ,3קומה  ,8חיפה 33112

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת
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במכרז
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פירוט ההבהרה המתבקשת
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[מספר סידורי]
תשובה

בדיקת
ההתקשרויות
על פי החוק
להגברת
האכיפה של
דיני עבודה
תשע"ב201 -
סעיף 3

בקשה לקבל את הדוחות הכספיים האחרונים
שנחתמו משנת  ,2018דוח כספי שנתי ודוחות
רבעוניים לשנת  ,2018על מנת להעריך את
היקף פעילות החברה
בקשה לקבל את היקף שעות הביקורת
השנתית  ,על סמך שנים קודמות ,על מנת
להעריך את שכר הטרחה
בקשה לקבל את היקף שעות הביקורת
השנתית  ,על סמך שנים קודמות ,על מנת
להעריך את שכר הטרחה.
מהי כמות האישורים השנתית הנדרשת ומה
מספר הממוצע של העובדים (תלושי שכר)
בגין כל אישור נדרש לשנה קלנדרית
במסגרת סעיף  3למכרז בנושא "השירותים
הנדרשים נשוא המכרז" .המכרז הנ"ל כולל
פירוט לשירותים מבוקשים אשר הינם בעלי
אופי משפטי ,דוגמת ייצוג וייעוץ מול משרדי
ממשלה ,רשויות מקומיות וכיוצ"ב.
בקשה לקבלת פירוט להיקף ואופי הייעוץ
הנדרש מרואה חשבון מבקר בנושאים
כמפורט בסעיף  3למכרז.
בקשה לקבלת היקף השעות שהושקעו
בשירותים אלה בשנים קודמות ,על מנת
להעריך את שכר הטרחה.
במסגרת סעיף  3למכרז בנושא "השירותים
הנדרשים נשוא המכרז".
"ייצוג בפני משרדי ממשלה ושלטונות המס
לרבות אך לא רק ,בנושאי מע"מ ,ניכויים,
ביטוח לאומי וכיו"ב ".מבקשים לקבל:
• פירוט להיקף השעות שהושקעו
בשירותים אלה בשנים קודמות ,על מנת
להעריך את שכר הטרחה.
• פירוט לאופי השירות הנדרש מבחינת
"ייצוג"
• פירוט לגבי השירותים שניתנו בשנים
קודמות בפועל.
בקשה לקבלת לוחות הזמנים להגשת כל
אחד מהדוחות:
• דוח כספי שנתי לשנת 2019
• דוחות רבעוניים לשנת 2020
• דוח כספי שנתי לשנת 2020

מהי התקינה החשבונאית ותקני הביקורת
לפיהם מוכנים הדוחות הכספיים של החברה
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יש לכתוב באינטרנט:
דוח פעילות תאגידים
עיריית חיפה
נדחה

נדחה

נדחה

נדחה

דוחות שנתיים יש להגיש
עד ה 30.4-של השנה
הבאה.
שנת  2019עד 30.4.2020
שנת  2020עד 30.4.2021
–
רבעוניים
דוחות
שלושה חודשים מסיום
הרבעון
חשבונאות
כללי
מקובלים בישראל –
Israeli GAAP
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מס'
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החלק
במכרז
הסכם
התקשרות

סעיף

פירוט ההבהרה המתבקשת

תשובה

סעיף 11

בסעיפים הנוגעים לניגוד עניינים ,נבקש כי יירשם
הנוסח הבא" :נותן השירותים מצהיר בזאת כי למיטב
ידיעתו נכון למועד התקשרותו בהסכם זה ,לא
מתקיים כל ניגוד."...

הבקשה מתקבלת

הסכם
התקשרות

סעיף
12

בעניין שמירה על סודיות נבקש שתתווסף הפסקה
הבאה:
הוראות הסעיף לא יחולו על מידע סודי ש:
• מהווה מידע ציבורי בעת שהוא מועבר או הופך
למידע ציבורי לאחר מכן ,שלא כתוצאה מגילוי
לא מורשה של נותן השירותים;
• פותח באופן עצמאי על ידי נותן השירותים שלא
תוך הפרת הסכם זה;
• ידוע באופן עצמאי לנותן השירותים בזמן קבלתו
שלא על ידי פעולה בלתי חוקית של נותן
השירותים;
• נחשף על ידי נותן השירותים לאחר קבלת אישור
מראש ובכתב מהמזמין;
• מגיע לידיעתו של נותן השירותים ממקור אחר
שלא מהמזמין; או
• נחשף בעקבות דרישה חוקית של רשות
רגולטורית או שהגילוי מתחייב על פי חוק.

הבקשה מתקבלת בחלקה
בכל מקרה בו נותן
השירותים יסבור כי פעולה
כלשהיא הינה בניגוד
להוראות סעיף  12להסכם
יפנה למזמינה בכתב ורק
לאחר אישורה יפעל
כנדרש.

נספח ג'
הצהרת
סודיות

נספח ג'
הצהרת
סודיות

כמו כן בהקשר לחתימה על הצהרת סודיות נבקש כי
ה"חתימה על הצהרת הסודיות תוגבל ל 36-חודשים
מתום ההתקשרות"
.15

.16

הסכם
התקשרות

סעיף 12

נספח ג'
הצהרת
סודיות

נספח ג'
הצהרת
סודיות

הסכם
התקשרות

סעיף
19 ,11

נבקש להוסיף לסעיף הסודיות את הפסקה הבאה:
"למרות האמור לעיל ,רשאי נותן השירותים לפרסם
כי הוא נותן או נתן את השירותים למזמין".

נבקש כי סעיף זכויות היוצרים יכלול הגבלה של
הפצת תוצרי העבודה של נותן השירותים לצד ג'
שאינו המזמין ובהתאם לאמור יתווספו המשפטים
הבאים :
• לא תהיה לנותן השירותים כל אחריות כלפי מקבל
התוצרים שאינו המזמין.
• חל איסור על כל גורם שאינו המזמין להפיץ ו/או
לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים שהוכנו על ידי
נותן השירותים ,ללא אישור מפורש בכתב מהמזמין
ומנותן השירותים.
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הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת בכפוף
להוראות ההסכם
הרלוונטיות והוראות
החוק.
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מס'
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החלק
במכרז
הסכם
התקשרות

סעיף

פירוט ההבהרה המתבקשת

תשובה

סעיף
19 ,11

בהקשר למידע ולנתונים ,לרבות מסמכי ההתקשרות,

נדחה

התוצרים וניירות העבודה ,נבקש כי תירשם הפסקה
הבאה:

.18

הסכם
התקשרות

סעיף 14

.19

הסכם
התקשרות

סעיף 14

.20

הסכם
התקשרות

סעיף 16

"המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע .למעט חומרים
שהינם פיתוח עצמי של נותן השירותים וכן למעט
חומר  /ניירות עבודה הנדרשים לגיבוי העבודה
שבוצעה על פי הכללים המקובלים לשמירת ניירות
עבודה".
נבקש כי סעיף האחריות והשיפוי בנזיקין בחוזה
יכלול הגבלה של הפצת תוצרי העבודה של נותן
השירותים לצד ג' שאינו המזמין ובהתאם לאמור
יתווספו המשפטים הבאים" :לא תהיה לנותן
השירותים כל אחריות כלפי מקבל התוצרים שאינו
המזמין .כמו כן ,חל איסור על כל גורם שאינו המזמין
להפיץ ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים
שהוכנו על ידי נותן השירותים ,ללא אישור מפורש
בכתב מהמזמין ונותן השירותים".
נבקש להוסיף לסעיף את המשפט הבא:
"למרות כל האמור לעיל ,אחריותו של נותן
השירותים תוגבל לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו
על ידו .בכול מקרה ,סכום השיפוי ו/או הפיצוי לו
יהיה זכאי המזמין לא יעלה על גובה שכר הטרחה
ששולם בפועל לנותן השירותים עבור השירותים
נשוא הסכם ההתקשרות .הגבלת סכום האחריות לא
תחול ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב הונאה או
פעולה בזדון של נותן השירותים או מי מטעמו".
נבקש כי יתווסף גם המשפט הבא" :נותן השירותים
יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ע"י מתן
הודעה של  30יום מראש ובכתב למזמין במקרים
הבאים:
 .1נותן השירותים יימצא במצב של ניגוד
עניינים;
 .2מקום בו הדין או הוראה מקצועית כלשהי
אוסרים על נותן השירותים להמשיך את מתן
השירות;
 .3אי תשלום שכר טרחה על ידי המזמין ,במלואו
ובמועדו".

נדחה

נדחה

נדחה

בכבוד רב,
יפה נוף בע"מ
אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את ההבהרות– מכרז מס'  - 40/2019מתן 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 כ מפורט 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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