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ייעוץ בנושא מקסום הכנסות   - 91/9מכרז פומבי מס' 

 לשאלות הבהרה מענה   -שמירה 

 :ולהלן ריכוז תשובות לשאלות ההבהרה שהוגש - 91/9לכבוד משתתפי מכרז 

 התשובה השאלה השואל

נתבקשתם לציין  ,3נספח ב' סעיף  שחף בע"מ
 שם מהנדס.

 טעות סופר, בטל

לא  -, שכר טרחה4נספח ב' סעיף  שחף בע"מ
 צוין מחיר מקסימום

 ש"ח /17

 11/2"אופק לחינוך יועצים 
 בע"מ"

אנו חברת רו"ח "אופק לחינוך 
בע"מ" העוסקת  11/2יועצים 

בחשבונאות  במתן שירות ייעוץ
המעוניינת להגיש הצעה. חברת 

, 11/2אופק לחינוך יועצים 
. החברה 11/2הוקמה בינואר 

הינה שיתוף פעולה של שני 
משרדי רו"ח: אופיר בוכניק ושות' 

 רו"ח וכן, יהושע ושות' רו"ח.
ב' לחוברת ההזמנה, 1בסעיף 

-11/2נדרש נסיון בין השנים 
רשיות מקומיות  2-ל 11/2

ה החדשה לפחות. לחבר
האמצעות הנסיון הנצבר של רואי 
החשבון שהתאחד, יש את הנסיון 

הנדרש בתנאי הסף. נבקש את 
אישורכם לכך שחברת אופק 
לחינוך יועצים עומדים בתנאי 

 הסף.

מציע שהינו  –הוספה לתנאי הסף 
שותפות או איגוד של מספר בעלי 

מקצוע, ניתן יהיה לשייך את 
 דרישות הסף לאחד המאוגדים.

אנו נדרשים למלא  –בנספח ב'  רון פישמן ושות' רואי חשבון
 פרטי מהנדס מוצע

 טעות סופר, בטל

נדרש להציג אישור  –א 1סעיף  רון פישמן ושות' רואי חשבון
חברות בלשכת רואי חשבון עבור 
המציע. לשכת רואי החשבון הינה 

איגוד מקצועי וולנטרי ולא גוף 
 סטטוטרי שנותן הסמכה.

לצרף אישור חברות אין צורך 
 ברישיוןיש צורך  בלשכת רו"ח.

 בתוקף.

לגבי מציע שהוא  –א 1סעיף  רון פישמן ושות' רואי חשבון
תאגיד מבקש להוסיף הבהרה 

 שמנהל המציע הינו רואה חשבון.

 –אם מדובר בתאגיד1 חברה 
 מנהל התאגיד1החברה הינו רו"ח.

צרף המלצות נדרש ל –ד' 4סעיף  רון פישמן ושות' רואי חשבון
חתומות בנוסך שמצורף למכרז. 

מאחר וחברתנו ניגשת למספר רב 
של מכרזים 1 אנו נדרשים 

להחתים מחדש את כל הלקוחות 
עבור המכרז. מבקש אישור 

להשתמש בהמלצות שנחתמו 
 עבור מכרזים קודמים.

ככל שמדובר בנוסח דומה 
 בעיקרו.

ניסיון קודם ומוכח בכתב במתן גש ב"מתן לא מוד –ב'  1סעיף  רון פישמן ושות' רואי חשבון
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שירותי יעוץ" התייחסות למפרט 
מקסום הכנסות המופיע בנספח 

  א' להסכם.

בתחום מקסום  שירותי ייעוץ
 שמירה הכנסות

 

 

על כל מציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו כחלק בלתי 

 נפרד מהצעתו.


