ח'/שבט/תשע"ט
14/01/2019
מסמך הבהרות מס'  - 2מכרז מס'  45.18למתן שירותי טיוב וסריקת מסמכים עבור עיריית אשדוד
 .1הרינו להשיב לשאלה שהועלתה ולהבהיר בנוגע למכרז שבנדון.
התשובה וההבהרה שלהלן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .2במקרה של סתירה  /אי התאמה ,האמור במסמך הבהרות ותשובות זה ,גובר על האמור
במסמכים המקוריים שבחוברת המכרז ועל האמור במסמכי הבהרות קודמים.
 .3על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בחותמת וחתימה כדין של המציע.
 .4להלן המענה וההבהרה לשאלה שנשאלה:
א.

במסמך ו' 1שצורף למסמך הבהרות  ,1נפלה טעות הקלדה (נרשם  ,217 ,215במקום ,2015
 )2017ונרשם  100,000במקום . 1,000,000

ב.

רצ"ב מסמך ו' 1המעודכן (המחליף את מסמך ו 1שצורף למסמך ההבהרות הקודם).

ג.

מציע המעוניין לצרף להצעתו את מסמך ו' ,1יצרף להצעתו את מסמך ו'  1המצורף למסמך
הבהרות זה .יחד עם זאת המציע יהיה רשאי לצרף להצעתו את מסמך ו 1שצורף למסמך
הבהרות  ,1במקרה כזה ,בכל מקום שנאמר במסמך ו 1האמור " "215או " ,"217ייחשב הדבר
כאילו נאמר " ,"2017" ,"2015בהתאמה וכן במקום  100,000ייחשב הדבר כאילו נאמר
. 1,000,000

 .5פרט לאמור (בצירוף המפורט במסמך הבהרות מס'  ,)1אין עוד שינויים במסמכי המכרז.
 .6עוד יובהר כי המועד להגשת שאלות הבהרה הסתיים
 .7מועדי הגשת ההצעות הינם בין הימים א' – ה' בין התאריכים:
 13/01/19-17/01/19בין השעות  09:00-13:00בלבד.
 .8פתיחת ההצעות תתקיים ביום  20/01/19בשעה  17:00בחדר הישיבות קומה  5בבניין
העירייה.
 .9את ההצעות יש לשלשל ידנית ,לתיבת המכרזים במחלקת מכרזים וחוזים קומה  4חדר מס'
 442בבניין העירייה.
בברכה
עירית אשדוד

הצהרה בדבר מחזור כספי של המציע

מסמך ו'1
תאריך_______________:

לכבוד
______________ (שם המציע)
הנדון  :מחזור כספי/הכנסות משרותי סריקת וטיוב מסמכים
לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,31.12.2015ביום  ,31.12.2016וביום 31.12.2017
אנו משרד רו"ח _____________________ ,רואי החשבון המבקר של ________ (להלן:
"המציע") (החברה המגישה הצעה למכרז ________) ,מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של
המציע בדבר מחזור כספי מוכח בתחום של "טיוב מסמכים" וסריקת מסמכים הכלולה בהצעה
למכרז מס'  45/18למתן שירותי טיוב וסריקת מסמכים עבור עיריית אשדוד של המציע המתייחסת
לשנים המסתיימות בכל אחד מהתאריכים ( ,31.12.2017 ,31.12.2016 ,31.12.2015ובפרט כמפורט
במסמך ה' למסמכי המכרז) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על
ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר
ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה
בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר הכנסות של המציע כמפורט במסמך ה' הנ"ל (שהנם סכומים העולים על
( 1,000,000מיליון)  ,₪בכל אחת מהשנים המסתיימות בתאריכים המצוינים לעיל ,בגין השירותים
האמורים ומשקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות
עליהם התבססה.

בכבוד רב,

תאריך



שם מלא של הרו"ח

חתימה וחותמת

ניתן להדפיס על נייר לוגו של משרד הרו"ח -ובלבד שיהיה בנוסח האמור.

