
 
 

2022 מרץ 06  
            לכבוד

 01/22המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,
 

חשבות, הנהלת חשבונות וייעוץ חשבונאי למתן שירותי   01/22ר מכרז פומבי מספ הנדון:
 למטמנות אפעה

 
ביחס  "( החברהמטמנות אפעה בע"מ )להלן: "להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל 

 להוראות המכרז שבנדון. 
 

בעניין המכרז  חברהעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שתוציא ה
 שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 
 

 תשובה שאלה סעיף דמספר עמו
מסמך הגדרת  -34

 השירותים
מי מספק את השירותים לחברה  כללי

 כיום?
העבודה מבוצעת כיום 
ע"י החברה ולא ע"י 

 .גורם חיצוני
הזוכה המציע באילו תוכנות יידרש  כללי -34

להשתמש  והאם תינתן גישה 
מרחוק לתוכנת הנה"ח של 

 החברה?

יידרש התוכנות שבהן 
להשתמש המציע הזוכה 

הן כל התוכנות 
הנדרשות על מנת לספק 
לחברה את השירותים 
נשוא המכרז. מובהר, 
למען הסר ספק, כי כל 
העלויות בקשר עם 
התוכנות יחולו על 
 המציע הזוכה בלבד.

החברה תאפשר למציע 
גישה מרחוק הזוכה 

בכפוף  לאתר החברה
להוראות אבטחת מידע 
של החברה ותוך שמירה 

 .על סודיות
טבלה מס'  -12

3 
מבוקש להבהיר, איזה ניסיון נדרש 
רואה החשבון המוצע להציג 

 . 2במסמך  3בטבלה מס' 
 

החברה מבקשת 
להבהיר, כי הניסיון 
שרואה החשבון המוצע 
נדרש להציג בטבלה מס' 

, מתייחס 2למסמך  3
לניסיון הקודם של רואה 

כמבקר החשבון המוצע 
דוחות כספיים של 

 . עירונייםתאגידים 
ור האמור, מצורף לא

למסמך הבהרות זה, 
נוסח מעודכן של מסמך 

 2מסמך )להלן: " 2
  ."(מעודכן

על המציעים למלא את 
המסמך המעודכן ולצרף 
אותו להצעתם במקום 

שפורסם כחלק  2מסמך 
 ממסמכי המכרז. 



 
 

שיתברר  מובהר, כי ככל
יש כי מי מהמציעים הג

שפורסם  2את מסמך 
כחלק ממסמכי המכרז 

 2במקום את מסמך 
לא הצעתו המעודכן, 

ולחברה תשמר , תיפסל
פנות למציעים להזכות 

או מי מהם לקבלת 
הבהרות ו/או מסמכים 
הנחוצים לה לצורך 

והכל , בחינת ההצעה
בהתאם לשיקול דעתה 

  הבלעדי.
 
 
 
 
 

 :דגשים להגשת המכרז
 

גבי מדיה דיגיטלית  תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן עלבמלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 )דיסק און קי(.

 אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .2

 ."ההצעות הגשת

 

  
ה כ ר ב  ,ב

 
 יצחק בורבא

 
 מנכ"ל

  



 
 

 )מעודכן( 2מסמך 

      הרת המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף וניסיונו לצורך מתן ניקוד איכות להצעההצ
 

ליווי וייעוץ חשבות, שירותי למתן ה בחוזה אפעאנו הח"מ מציעים בזה להתקשר עם  .1

)להלן:  להלן, בדברי ההסבר ובנוסח החוזהמפורט בהתאם ל, הכל חשבונאי

 "(. השירות/ים"

קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר אנו מצהירים בזאת, כי  .2

נספחיו, על כל כל שאר ות החוזה לביצוע העבודות והכלליים וההנחיות להגשת הצעות, לרב

תנאיהם ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, לרבות 

שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו להבהרת , יתן את השירותהתנאים שלפיהם נצטרך ל

מות וההוצאות בשל מתן השירותבחנו את הגורמים העשויים להשפיע על תנאי המכרז, 

כל אלה ידועים ומובנים לנו וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם  -שתהיינה כרוכות בכך עבורנו 

 .ביססנו את הצעתנו

הנני מעסיק במשרדי כעובדים ___ רואי חשבון מוסמכים )לאחר התמחות(, שלושה מתוכם  .3

הלי חשבונות ___ שנים. בנוסף, הנני מעסיק במשרדי ___ מנ -הם בעלי ותק של ___, ___ ו

]יש ___ שנים  -מוסמכים, שישה מתוכם הם בעלי ותק של ___, ___, ___, ___, ___ ו

 .למלא את החסר[

 -___________________, קרי, כ -מרחק משרדי המציע הפעילים ממוקמים בכתובת .4

 .]יש למלא את החסר[___ ק"מ מאפעה )מישור רותם( 

שם: __________ ת.ז.  -מטעמנו הנורואה החשבון המוצע לשמש כרו"ח מטפל  .5

 "(.רואה החשבון המטפל)להלן: " ]יש למלא את החסר[ ____________

רואה החשבון המטפל הוא בעל ותק של ___ שנים )כרואה חשבון מוסמך, לא כולל  .6

 : ]יש לסמן את הנדרש[התמחות( בכל התחומים הבאים 

 כן /      לא          –* במתן שירותי חשבות 

 כן /      לא      –חשבונאית )לרבות הגשת דו"ח סקור חצי שנתי( ביקורת * בביצוע 

כן     –* במתן שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח חשבונאים לרשויות מקומיות ותאגידים עירוניים 

 לא     /

מצ"ב להצעתנו פרופיל והמלצות של המציע וכן קורות חיים, צילום תעודת רו"ח והמלצות 

 ואה החשבון המוצע. של ר

  



 
 

 1מסמך לדברי ההסבר הכלליים ) 7.4לשם הוכחת עמידתנו בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .7

חשבות, שירותי במתן שירותי  המציעפירוט ניסיון  1בטבלה מס' למסמכי המכרז(, להלן 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה  3במהלך אותם סיפק ליווי וייעוץ חשבונאי 

לקוחות לפחות שהם רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים, מתוכם לפחות רשות  2עבור 

 מקומית אחת, במשך תקופה רצופה של שנתיים לכל הפחות עבור כל לקוח. 

 . 1מצ"ב להצעתנו אסמכתאות המעידות על ניסיון המציע המפורט בטבלה מס' 

  1' בלה מסט

שם התאגיד 
העירוני/ 
הרשות 

 המקומית

פירוט 
השירותים 

 שניתנו 

תקופת מתן 
 השירותים 

 פרטי איש קשר בתאגיד

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

 

  



 
 

 1מסמך לדברי ההסבר הכלליים ) 7.5לשם הוכחת עמידתנו בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .8

במתן שירותי  רואה החשבון המוצעפירוט ניסיון  2בטבלה מס' למסמכי המכרז(, להלן 

שקדמו למועד האחרון השנים  10במהלך אותם סיפק ליווי וייעוץ חשבונאי חשבות, שירותי 

, 2ו/או תאגידים עירוניים 1לקוחות לפחות שהם רשויות מקומיות 3להגשת ההצעה עבור 

שנים לכל הפחות עבור כל  5מתוכם לפחות רשות מקומית אחת, במשך תקופה רצופה של 

  לקוח.

מצ"ב להצעתנו אסמכתאות המעידות על ניסיון רואה החשבון המוצע המפורט בטבלה מס' 

2 . 

  2טבלה מס' 

שם התאגיד 
העירוני/ הרשות 

 המקומית

פירוט 
השירותים 

 שניתנו 

תקופת מתן 
 השירותים 

 פרטי איש קשר בתאגיד

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

                                                 
 .מועצה אזורית או ה או מועצה מקומיתיעירי –" רשות מקומית" 1

תאגיד שבו רשות מקומית מחזיקה בלפחות מחצית מהונו או בלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או  –" תאגיד עירוני" 2

א לפקודת 249בלפחות מחצית מהכוח למנות מי מחברי הגוף המנהל של התאגיד ולרבות תאגיד כמשמעותו בסעיף 

 העיריות ]נוסח חדש[. 



 
 

לדברי ההסבר הכלליים  22.1הקבוע בסעיף  1לשם מתן ניקוד איכות עבור קריטריון מס'  .9

כמבקר  רואה החשבון המוצעפירוט ניסיון  3בטבלה מס' למסמכי המכרז(, להלן  1מסמך )

דוחות כספיים של תאגידים עירוניים שלהם העניק שירותי ביקורת חשבואניים על הדוחות 

השנים שקדמו למועד הגשת  5שנים לפחות, ברצף או במצטבר, במהלך  3הכספיים במשך 

לקוחות השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה עבור  5במהלך אותם סיפק ההצעה 

שנים לכל הפחות עבור כל לקוח.  3לפחות שהם תאגידים עירוניים, במשך תקופה רצופה של 

לשם הוכחת עמידת המציע  2יובהר, כי ניתן להציג לקוחות שצוינו במסגרת טבלה מס' 

 בתנאי הסף. 

 . 3מצ"ב להצעתנו אסמכתאות המעידות על ניסיון המציע המפורט בטבלה מס' 

  3טבלה מס' 

שם 
התאגיד 
 העירוני

פירוט השירותים 
 שניתנו 

תקופת מתן 
 השירותים 

 פרטי איש קשר בתאגיד

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 ________________מייל: 

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________



 
 

 מייל: ________________

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

לדברי ההסבר הכלליים  22.1הקבוע בסעיף  2לשם מתן ניקוד איכות עבור קריטריון מס'  .10

במתן  רואה החשבון המוצעפירוט ניסיון  4בטבלה מס' למסמכי המכרז(, להלן  1מסמך )

השנים שקדמו למועד האחרון  5במהלך אותם סיפק ליווי וייעוץ חשבונאי חשבות, שירותי 

 3להגשת ההצעה עבור לקוחות שהם מטמנות אשפה בישראל, במשך תקופה רצופה של 

שנים לכל הפחות עבור כל לקוח. יובהר, כי ניתן להציג לקוחות שצוינו במסגרת טבלאות 

 . 2-3מס' 

 . 4מצ"ב להצעתנו אסמכתאות המעידות על ניסיון המציע המפורט בטבלה מס' 

  4טבלה מס' 

שם מטמנת 
 האשפה

פירוט 
השירותים 

 שניתנו 

תקופת מתן 
 השירותים 

 פרטי איש קשר במטמנה

 שם:__________________   

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מייל: ________________

 

  



 
 

לדברי  7.5 – 7.1אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיפים  .11

 למסמכי המכרז(. 1מסמך ההסבר הכלליים )

שירותים כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה ,אנו מצהירים .12

של מכרז, וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה הנשוא 

 פי מסמכי היסוד שלנו.ל תאגיד( ע

מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע  כי הצעה זאת ,נו מצהיריםא .13

 אחר לאותו מכרז.   

מילוי התחייבויותינו בהתאם תשולם לנו בכפוף ל השירות כי התמורה עבור ,ידוע לנו .14

( ועל פי תנאי התשלום 6מסמך וסומן כ ,הוראות החוזה )אשר צורף למסמכי המכרזל

 המפורטים בו. 

על ידי  נו, בשלמותם, כפי שהומצאו ללרבות החוזהכי המכרז, את מסמ אתבז פיםמצר ואנ .15

 . נו, כאשר כל העמודים חתומים על ידיאפעה

ליתן לה את  יםמתחייב והננ הצעתנו זו הנה בלתי הדירה, ובמידה ותתקבל על ידי אפעה .16

לשביעות רצונה ו ולהוראות נציג אפעה , בהתאם לתנאי המכרזהשירותים )כהגדרתם לעיל(

 . האפעשל המלא 

על כך הודעה,  נומסר לייום מיום שת 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נוכי אם הצעת נו,ידוע ל .17

לחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של אפעה לצורך ביצועו  ינויהיה על

את טופס האישור על קיום ה, אפעלהמציא לשל החוזה. בכלל זה ידוע לנו כי יהיה עלינו 

 .לחוזה(, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שלנו נספח א'סח המצ"ב כביטוחים )בנו

מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו  נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות ההצע .18

ה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון אפעאו עם מציע אחר על ידי  נושל חוזה עימ

 דים.להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המוע

כי לאפעה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ידוע לנו  .19

לקבל  תמתחייב האינההצעה הגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז וכי אפעה 

 ביותר ו/או הצעה כלשהי. הזולהאת ההצעה הכספית 

כל סיבה שהיא, תהיה אפעה כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו או שזכייתנו תבוטל, מ .20

 רשאית להתקשר על המציע שידורג אחרינו או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה. 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

ת.ז / מס'    

 תאגיד 

___________________ 



 
 

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 :אישור עו"ד/רו"ח

 

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ___אני הח"מ, ____ 

_____________________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים 

"( וכי המציע" -חתימה מטעם _______________ )להלן  המצורפים לה וכי הם מורשי

 בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 


