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  מונד-לשירותי ייעוץ חשבונאי ושירותי ראיית חשבון עבור המועצה המקומית תל, 2/2021בהמשך למסמכי מכרז 
ובמענה לשאלות אשר התקבלו ממשתתפים, מצ"ב תשובות המועצה לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות והבהרות 

 ז.למסמכי המכר

ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז,  .1

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על  .2

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.  .3

ידי מורשה החתימה -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .4

 מטעמם.

 

 תשובה שאלה סעיף
מסמך  2.3

 'א
מצוין בסעיף כי על הרפרנט המוצע מטעם המציע 

י אהבהרה כי תנמבוקשת להיות רואה חשבון מוסמך. 
שהוא   2ולא לשירות  1סף הזה מתייחס רק לשירות ה

יעוץ וליווי של בית חינוך רבין . השירותים המפורטים 
אינם מתחום עיסוקו של עיסוקו של רואה  1.5בסעיף 

חוק כביקורת דוחו"ת חשבון. ראיית חשבון מוגדרת ב
 כספיים .

מועמד התאגיד  -הבקשה מתקבלת
אינו נדרש לעמוד  2ביחס לשירות 

 2.3בתנאי הסף הקבוע בסעיף 
 

מסמך  2.2
 א'

תלמידים ואולם  1500בתי ספר מעל מצויין כתנאי סף 
 1470בבית חינוך רבין מתחנכים נכון לעכשיו 

בתי  30-תלמידים בלבד. בישראל קיימים פחות מ
תלמידים . מבוקש  1500-ספר בהם מתחנכים יותר מ

 ללמחוק מספר תלמידים או לחילופין להקטין את
 .1000-מספר התלמידים ל

 

תנאי הסף בסעיף  –הבקשה מתקבלת 
יתוקן ובמקום  2לגבי שירות מספר  2.2

אלף חמש מאות ) 1500המילים "
אלף )1000" ירשם "(תלמידים
 (תלמידים

 

תשובות 
לשאלות 

 הבהרה

 לא מה ההוכחה שנדרשת לקיום שותפות  .א
 .רשומה

כיצד ייבדק הנסיון שנדרש בתנאי הסף  .ב
ובקריטריונים של איכות? מבוקש שתנאי 

יחולו על כל השותפים הסף של הניסיון 
בשותפות לא רשומה ככל שהמציע יוכיח את 

 קיומה. 
 

 – 8המסמכים שנדרש המציע להגיש בסעיף  .ג
מי יגיש אותם במקרה של שותפות לא 

ניכוי מס במקור רשומה? לרבות תצהירים 
 וכו'

מול מי תהיה התקשרות המועצה במקרה  .ד
 של שותפות בלתי רשומה? 

 

לתנאי הסף  2.1א. קיומו של סעיף 
 מספק לעניין זה.

ב. כמו שנקבעת ביחס לתאגיד ומועמד 
 .התאגיד כמפורט במסמכי המכרז

 
 
 
 
 

ג. כמו שנקבעת ביחס לתאגיד ומועמד 
 .התאגיד כמפורט במסמכי המכרז

 
 2.1ד. מול המציע כפי שעומד בתנאי סף 

 

תשובות 
לשאלות 

 הההבהר

 23.02אור תשובה לשאלת ההבהרה שניתנה בתאריך 
בדבר אפשרות להגיש כשותפות לא רשומה , אשר 

משנה לגמרי את אופן ההיערכות למכרז מבקש תת 
 אורכה של שבוע ימים להגשת ההצעה

לאור ההבהרות הנ"ל מועד אחרון 
 17:00בשעה  9.3.2021להגשת המכרז: 

 
 

 חתימה+חותמת של המציע: ______________________

 


