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מכרז פומבי  10/18להתקשרות עם רואה חשבון מבקר
 .1כללי:
1.1

בהתאם להוראות סעיף  17למכרז שבנדון (להלן" :המכרז") להלן הבהרות למכרז.

1.2

כדי לא לחשוף את זהות הפונה ,ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה ,אלא על פי
נושא הפניה.

1.3

במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה ,הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.

1.4

כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  -יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי ועדת
המכרזים.

1.5

יובהר ,כי כל ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהליך המכרז.

מס"ד

.1
.2

.3

.4

סעיף
במכרז
כללי

/חלק תמצית שאלה

תשובה

נבקש לקבל את נספחי המכרז בקובץ הבקשה נדחית.
וורד

 10האם משרד שמבצע בדיקות שקידה לא.
סעיף
למכרז ונספח נאותה מטעם חתמים בהנפקות יכול
ג' למכרז  -להשתתף במכרז?
ניגוד עניינים
סעיף
 10האם משרד שמשמש כמבקר פנים לא.
ונספח
למכרז
ג' למכרז  -בחברות בורסאיות יכול להשתתף
ניגוד עניינים במכרז?
סעיף  10.2.1.1משרדנו מונה ע"י בית המשפט המחוזי ,בנסיבות הענין ,לא נראה בעובדות המקרה
למכרז
לכהן כרואה חשבון מלווה למנהל המיוחד הספציפי שתוארו בשאלה ככאלו שגורמות
של קבוצת חברות הנמצאת בהליכי לחשש לניגוד עניינים ,על פי הוראת סעיף
 10.2.1.1למכרז.
חדלות פירעון.
במסגרת זו ,משרדנו הכין למנהל המיוחד
בשנתיים האחרונות דוחות כספיים
מבוקרים שנתיים של אחת החברות
בקבוצה הנמצאת בפירוק (להלן חברה )X
עד שנת  2012ומדי שנה מוגשים דוחות
תקבולים ותשלומים מבוקרים הכוללים
בין היתר את חברה .X
עובר להליכי חדלות הפירעון ,חברה X
היתה תאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך
התשכ"ח.1968-
למיטב ידיעתנו האג"ח של חברה X
נמחקו מהמסחר במהלך שנת 2009
הדוחות הכספיים השנתיים שהוכנו
ובוקרו ע"י משרדנו לא נערכו בהתאם
לתקנות ניירות הערך (עריכת דוחות
כספיים שנתיים) התשנ"ג.1993-
חוות דעתנו על הדוחות הנ"ל מופנית
למנהל המיוחד.
בנסיבות דלעיל אנו סבורים כי משרדנו
אינו עומד במצב של חשש לניגוד עניינים
במסגרת מתן השירותים מושא המכרז
האמור.
נודה לכם על התייחסותכם לעמדתנו
בקשר לאמור בסעיף  10.2.1.1למכרז
הנ"ל.

.5

.6

.7

סעיפים  14-16האם ניתן לכלול בין חברי הצוות המוצע על חברי הצוות המוצעים וראש הצוות
או כראש צוות מוצע קבלן חיצוני שיסייע המוצע לעמוד בכל הדרישות המפורטות
למכרז
בתנאי המכרז .תשומת ליבכם ,בין היתר,
חברי הצוות למציע בעבודתו.
להגדרת המונח "עובד" בסעיף  3.8למכרז
וראש הצוות
וכן לקבוע בסעיפים  2.6למכרז ו 7-לחוזה.
סעיף
 15האם שותף יכול להיחשב גם כראש צוות על ראש הצוות המוצע לעמוד בכל
למכרז
הדרישות המפורטות בתנאי המכרז.
ראש הצוות מבחינת הניסיון?
המוצע
תשומת ליבכם להגדרת המונח "עובד"
בסעיף  3.8למכרז.
 18האם לצורך הבחינה של היקף פעילות ,לא.
סעיף
למכרז
ניסיון המציע כנדרש בסעיף ,ניתן להציג חברת אם
כרו"ח מבקר שעיקר הכנסותיה הם מחברת בת שאיננה
מבוקרת ע"י המציע?

