
רואה חשבון האחראי על הבקרה למתן שירותי הצעות  קבלתהזמנה ל
 התקציבית

 מענה לשאלות הבהרה
 

 כללי
"( שהופנו לאיגוד בקשר להליך השאלותבתגובה לשאלות הבהרה/ הסתייגויות )להלן: " .1

ההזמנה שבנדון, ובהתאם לסמכותו על פי מסמכי ההזמנה, להלן תשובת האיגוד 
 לשאלות.

 שאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי הפונים. יובהר, כי נוסח ה .2

כל התשובות תיחשבנה כאילו נכללו במסמכי ההזמנה מלכתחילה וכחלק בלתי נפרד  .3
 מהם. 

 על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום ע"י המציע.  .4

 .12:00בשעה  25.2.2020יום  -המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  .5
 

 ותשובות שאלות
 להלן ריכוז תשובות לשאלות הפונים:

 
 10האם כמות מינימלית של רו"ח במשרד הנדרש כחלק מתנאי הסף הינו  :שאלה .1

רואי חשבון שהינם בעלי הניסיון המקצועי הנדרש מעל  5-במצטבר, או ניתן להסתפק ב
 ?להצעה 1שנים במתן השירותים המצויינים בסעיף  10

 
 שנים )לא במצטבר(. 10נדרש ניסיון של ובדים אחד מחמשת העלכל  :תשובה

 
למשרד ניסיון רב במלכ"רים, עמותות ובניית תקציבים ובקרות בגופים גדולים : שאלה .2

 ?במשק, אולם לא באופן יש באגודות ספורט. האם יש מקום לגשת למכרז

 
ת ניסיון בתחום עמותות ומלכ"רים ו/או אגודות ספורט יהווה יתרון במסגר כן. :תשובה

 כמפורט בהזמנה להציע הצעות. ,המשקל הניתן לכל אמת מידה
 

האם אוכל לקבל את נוסח הנספחים הנוספים הנדרשים שאינם מסמכים : שאלה .3
 .סטטוטוריים? כמו למשל העדר תביעות וכיוב

 
: האיגוד לא פרסם נוסחים למסמכים הנדרשים. יש להגיש מסמכים סטנדרטיים תשובה

 כמקובל בתחום. 

 

נבקשכם לאשר כי גם שותפות בלתי רשומה )ברשם השותפויות(, אך הרשומה  שאלה: .4
 כועסק מורשה לצרכי מע"מ תהא רשאית לגשת למכרז שבנדון.

 
 השותפות רשאית לגשת למכרז בנסיבות המתוארות. תשובה:

 

 קיימת סתירה לכאורה בין הרישא של הסעיף הדורש-ג' למסמכי ההזמנה2סעיף  :שאלה .5
חשבון מוסמכים בעלי רישיון רו"ח לבין פירוט חברי הצוות  שהצוות יכלול שני רואי

 אחד ושני עובדים נוספים שהינם לא פחות ממתמחים בראיית חשבון שיכלול רו"ח שותף
הצוות -ברישא –מוצע לשנות את דרישות הסעיף כך  .)אין דרישה לרו"ח מוסמך נוסף(

מהם יהיו רו"ח מוסמכים בעלי רישיון לראיית עובדים כאשר שניים  3יכלול לפחות 
העובדים הנוספים יש לקבוע  2להשאיר את ההגדרה של השותף, לגבי  -בפירוט. חשבון

שאחד מהם יהיה רו"ח מוסמך בעל רישיון לראיית חשבון והעובד הנוסף יהיה בעל תואר 
 .בכלכלה /מנהל עסקים/חשבונאות או מתמחה בראיית חשבון אקדמי

 
)ד( להסכם קובעים כי: "על 4)ג( להזמנה להציע הצעות וסעיף 2סיפא סעיף  :תשובה

המציע להציע בהצעתו את הרכב הצוות המקצועי שיעמוד לרשות האיגוד, כאשר צוות זה 
 יכלול לפחות שני רואי חשבון מוסמכים ובעלי רישיונות בראיית חשבון, כדלקמן: 



  שנים לפחות במתן  10רו"ח שהוא שותף במשרד ושהינו בעל ניסיון של
לעיל בתאגידים ו/או גופים ציבוריים או דו  1השירותים המצוינים בסעיף 

 מהותיים ו/או בסדר גודל וכדוגמת האיגוד.
 2 ".עובדי המשרד שבהכשרתם הינם לא פחות ממתמחים בראיית חשבון 

 
"על המציע בהצעתו את הרכב הצוות המקצועי שיעמוד  במקום זאת יבואו המילים:

 לושה אנשים, כדלקמן: ששות האיגוד, כאשר צוות זה יכלול לפחות לר

  שנים לפחות במתן  10רו"ח שהוא שותף במשרד ושהינו בעל ניסיון של
לעיל בתאגידים ו/או גופים ציבוריים או דו  1השירותים המצוינים בסעיף 

 מהותיים ו/או בסדר גודל וכדוגמת האיגוד.
 2  פחות ממתמחים בראיית חשבון."עובדי המשרד שבהכשרתם הינם לא 

 


