אגף כספים -מחלקת רכש והתקשרויות
הזמנה להציע הצעות
28.11.2017
סימוכין186830 :

לכבוד
משתתפי המכרז
הנדון  :מכרז/חוזה מס' 17/316
שירותי הובלות ועבודות מנוף במתקני החברה
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ )להלן" :החברה"( מזמינה
בזאת הצעות לאספקה ,מפעם לפעם ובהתאם לצרכי החברה ,של שירותי הובלות ועבודות מנוף
במתקני החברה )להלן – "העבודה"(.
 .1מהות העבודה
חוזה שנתי לשירותי הובלות ועבודות מנוף במתקני החברה  ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .2ההסכם
ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה במכרז שבנדון יהיה בהתאם לנוסח ההסכם הקבלני
הסטנדרטי של החברה )פברואר.(2017 ,
המציעים נדרשים לקרוא בפרוטרוט את נוסח החוזה כחלק בלתי נפרד מהכנת הצעתם
למכרז שבנדון באתר האינטרנט של החברה ) http://www.pei.co.il/נוסח החוזה נמצא
תחת מכרזים ,נושא משנה חוזים לקבלנים(.
בהגשת הצעתו למכרז שבנדון מסכים המציע לנוסח החוזה בגרסתו האחרונה כאמור לעיל
ולא תישמע כל טענה כנגד הקבלן ביחס נוסח החוזה או כל תניה המצויה בו.
 .3ביטוח
המציע הזוכה ידרש להמציא לחברה ,כתנאי לחתימת ההסכם ,נספח ביטוח חתום ומאושר על
ידי חברת ביטוח מוכרת בישראל )להנחת דעתה של החברה( ,בהתאם לנספחי הביטוח
המופיעים באתר האינטרנט שלעיל .לא תתאפשר כל חריגה מנוסחי הביטוח המצויים האתר
כאמור .בכל מקרה של הגשת נספחי ביטוח המכילים הסתייגויות/שינויים ,תהא החברה רשאית
לפסול את ההצעה ולחלט את ערבות המציע ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת בקשר עם
האמור.
המציעים מתבקשים לעיין היטב בנספח הביטוח טרם הגשת הצעתם ,ולהעביר לחברה כל
הסתייגות/בקשה לשינוי בהתאם לקבוע בסעיף  11.3להלן.
 .4התמורה
התמורה שתשולם בגין העבודות תהיה בהתאם להצעה הזוכה ,בכפוף לתנאי ההסכם.
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 .5משך ההתקשרות
משך ההתקשרות הינה שנה .לחברה תהיה אופציה להארכה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,
בשתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת.
 .6אופן הגשת ההצעה
 .6.1הצעת המציע תלווה בטופס למילוי ע"י המציע ,נספח "א" להזמנה זו ,הכולל הצהרה
ופירוט מסמכים שעל המציע לצרף להצעה.
 .6.2המציע ימלא את כתב הכמויות הכלול בנוסח ההסכם ,באופן של השלמת המחירים
המבוקשים במקומות המתאימים .המציעים נדרשים למלא את כל עמודות הצעת
המחיר ,לרבות הכפלת מחיר כל סעיף בכמות המשוערת הנקובה בכתב הכמויות,
וסכימת מחיריהם הכוללים של כל הסעיפים.
 .6.3המציע יצרף ערבות כאמור בסעיף  8.9להלן.
 .6.4הצעת המציע תוגש בליווי כל הנספחים המצורפים לפניה זו וכן כל מסמך הנדרש לצורך
הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף ,כמפורט בסעיף  8להלן ,לרבות נספח א.1
 .6.5את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה לציין את מספר המכרז.
 .6.6המעטפה הנ"ל תוגש עד יום ,19.12.2017לתיבת המכרזים ,הנמצאת בקומת כניסה,
שבמשרדי הנהלת החברה ברחוב הסדנאות  ,3א.ת .הרצליה פיתוח.
 .7החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעתו של מציע שלא יצרף את המסמכים ו/או
המידע כאמור.
 .8תנאים מקדמיים ; מסמכים להוכחת התנאים המקדמיים
מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן ,תפסל הצעתו .על המציע לצרף את המסמכים
הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט .החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות
למציע בבקשה לקבלת השלמות ו/או הבהרות בדבר מסמכים אלה.
 .8.1המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי
חדלות פירעון ,לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או כינוס נכסים או עוסק מורשה )או פטור(
שלא תלויים ועומדים נגדו הליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים.
להוכחת עמידתו בתנאי זה ,על המשתתף לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום
תקפה בצירוף אישור מעורך דינו או מרואה חשבון של המשתתף המאשר כי התאגיד
רשום כדין בישראל ולא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פירעון ,לרבות פירוק,
הקפאת הליכים או כינוס נכסים.
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 .8.2למציע נסיון מוכח במתן שירותי הובלה לשלושה לקוחות לפחות ב 5 -שנים האחרונות .
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף את נספח ב' ,כשהוא מלא ,חתום
ומאומת כנדרש .החברה תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר התקבלו לגביו
חוות דעת שליליות עקב ניסיון קודם כושל.
 .8.3ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המציע ,מפעילות שוטפת ,בשנים  2014-2016לא
פחת מסכום של  ₪ 1,000,000לשנה ,וכן בדוחות הכספיים של המציע לשנת  2016לא
נכללה הערת "עסק חי".
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע אישור רואה חשבון לעניין מחזור ההכנסות
של המציע לשנים  2016 ,2015 ,2014ולעניין היעדר הערת עסק חי בשנת ,2016
בנוסח המצורף כנספח ג'.
 .8.4ההון עצמי של המציע בדוחות המבוקרים של שנת  2016היה חיובי.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע להגיש העתק של הדוחות הכספיים
המבוקרים לשנת הכספים המסתיימת ב.31.12.16 -
 .8.5המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה ,ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,
בהתאם לנהלי החברה .השעיה כאמור תיעשה מראש ובכתב.
 .8.6למציע רישיון למשרד הובלה כמתחייב בחוק.
להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע להצעתו העתק הרישיון כאמור.
 .8.7המציע מעסיק באופן קבוע קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם
משרד התחבורה בהתאם למתחייב בחוק.
להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע להצעתו העתק מכתב ההסמכה וכתב המינוי מטעם
משרד התחבורה כאמור.
 .8.8למציע היתר בתוקף להובלת חומרים מסוכנים.
להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע להצעתו העתק היתר בתוקף להובלת חומרים
מסוכנים.
 .8.9המצאת ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ההצעה :נדרשת זהות מלאה בין מבקש
הערבות לבין מציע ההצעה ,הערבות תהא בסך של  ,₪ 100,000לפקודת חברת
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ עד ליום  19.3.2018כאשר חילוט הערבות יתאפשר בתוך
 15ימים ממועד דרישת החילוט .הערבות תצורף להצעה.
תשומת לב המציעים הפוטנציאלים מופנית לחשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת
בהתאם לתנאים האמורים.
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.8.10ככל שהמציע הוא תאגיד ישראלי ,הוא בעל אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור בתוקף בהתאם לחוק
גופים ציבוריים ,התשל"ו ) ,1976 -אישור רואה חשבון או פקיד שומה של ניהול ספרי
חשבונות כדין ,ואישור על דווח למע"מ(.
 .9להלן ,מובהר כי בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לנוסח ההסכם ולנוסח נספח הביטוח
המופיעים באתר האינטרנט של תש"ן  .לא יהיה תוקף לכל טענה ו/או הסתייגויות של הקבלן
ביחס לנוסח ההסכם או לכל תניה המצויה בו ו/או ביחס לאישור הביטוח הנדרש.
 .10הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם בליווי כל
המסמכים הנדרשים ,כמפורט במסמך זה ,לרבות ,על כל נספחיו ,כשכל המסמכים חתומים
ע"י המוסמכים לחתום בשמו של המציע.
 .11הוראות כלליות
 .11.1יש להגיש הצעה לכל הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות ,החברה תהא רשאית
לפסול הצעות חלקיות ,בהתאם לשיקול דעתה.
 .11.2מובהר כי הכמות המוצגת בכתב הכמויות היא כמות משוערת בלבד .החברה אינה
מתחייבת להזמין את כל או חלק מן הכמות ,וכן תהא רשאית להזמין כמויות העולות
על הכמות המשוערת ,בהתאם להזמנות שישלחו אל הספק הזוכה.
 .11.3משיקולי יעילות ,החברה תהא רשאית לפנות לזוכה במהלך ההסכם ולקבל ממנו
הצעת מחיר עבור סעיף אשר אינו מצוי בכתב הכמויות .הצעת המחיר של הזוכה,
ככל שתהא מקובלת על החברה ,תהווה חלק מן ההסכם בין הצדדים.
 .11.4על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר
מההוראות האמורות ו/או הסתייגות מהתנאים המפורטים במכרז ,בטופס ההצעה
ו/או בטופס למילוי על ידי המציע ,לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,עלולים
לגרום לפסילת ההצעה ,זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .11.5מבלי לגרוע מהאמור ,החברה רשאית לפסול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,גם את
הצעתו של מציע אשר לחברה קיים לגביו ניסיון שלילי בהתקשרויות קודמות ,לרבות
אי שביעות רצון או אי עמידה בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע העבודה ,מאספקת
הטובין או ממתן השירותים על ידו ,הפרת התחייבויות כלפי החברה ,חשד למרמה
וכיו"ב.
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 .11.6על אף האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מחובת המציע כאמור בסעיף  11.4לעיל ,בהגשת
הצעתו מסכים המציע לכך שהחברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע
שהצעתו מסויגת ,חסרה או פגומה ,לתקן או להשלים את הצעתו ,או אף לאפשר
למציע להותירה כפי שהיא .הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה ,בדרך
ובתנאים שתקבע.
 .11.7במכרזים שבהם הוגשו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאי הסף ,החברה תהא
רשאית לפסול לפי שיקול דעתה ,הצעות אשר יהיו נמוכות מ 90%-מממוצע ההצעות
הכספיות שעמדו בתנאי הסף .לצורך חישוב ממוצע ההצעות כאמור לעיל ,לא
תילקחנה בחשבון ההצעה הזולה ביותר וההצעה היקרה ביותר .ככל אשר קיימות
שתי הצעות קיצון זהות )גבוהות או נמוכות מהאומדן( ,לא תגרענה הצעות אלה
מהחישוב כאמור.
 .11.8מסמכי המכרז הוגדרו כ " -שמורים" ועל המציע לשמור על סודיותם .בקשר לכך
חלות על המציע הוראות פרק חמישי לחוק דיני העונשין )בטחון המדינה(  ,תשי"ז
.1957
 .11.9החברה שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם
חתימת החוזה ,באם ישתנו צורכי החברה.
 .11.10אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת  .כמו כן,
החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו
מתאימות.
 .11.11מובהר כי ההתקשרות כפופה לאישור תקציב של הנהלת החברה .למציע או /ו לזוכה
לא תהא כל תביעה או טענה בקשר עם האמור.
 .11.12עיון בתוצאות המכרז עפ"י תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  – 1993יעשה תמורת
סך של  ₪ 1000אשר לא יוחזרו.
 .11.13בכל מקרה של שאלה/בקשת הבהרה ,יש לפנות בפקס לליאת שרון 09-9528139
או בדואר אלקטרוני  .liat@pei.co.ilוזאת לא יאוחר מיום .13.12.2017

בכבוד רב,
ליאת שרון
ס' מנהל מח' רכש והתקשרויות
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לכבוד
תשתיות נפט ואנרגיה  /קו מוצרי דלק בע"מ
הסדנאות 3
א.ת .הרצליה
טופס למילוי על ידי המציע – נספח א'
מתן שירותי עבודה.
.1

אנו הח"מ )שם הגוף המשפטי( ____________________________ ת.ז/.ח.פ.
_________כתובת

___________________________________________

מיקוד_________טלפון _____________________ פקס__________________ .
מייל _________________________________________ )להלן " -המציע"(
מאשרים ומצהירים בזה:
.1.1

שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות ;,לרבות החוזה
ונספחיו ,וטופס זה )להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד " -מסמכי ההזמנה"( ואנו
מסכימים לכל האמור בהם.

.1.2

יש לנו היכולת הארגונית ,הפיננסית והמקצועית ,לרבות הידע והניסיון לבצע את
העבודות ,כמפורט במסמכי ההזמנה ,על כל נספחיהם.

.1.3

המציע לא נתן ו/או נותן עבודות לכל גורם שהוא ,אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים
בין אותם העבודות שהיא נותנת לבין השירותים נשוא הזמנה זו להציע הצעות.

.2

רצ"ב המסמכים הבאים:
2.1

טופס כתב כמויות מלא ,בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף  6למסמך ההזמנה
להציע הצעות.

2.2

אישורים תקפים בהתאם לחוק גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס( התשל"ו ) ,1976 -אישור רואה חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי
חשבונות כדין ,ואישור על דווח למע"מ(.

2.3

אישור אודות רישום החברה כחוק ו/או רישום העסק ,בצירוף העתק תעודת
התאגדות) .באם מדובר בחברה(.

2.4

אישור עו"ד  /רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע.
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2.5

ערבות בנקאית להבטחת ההצעה ,לפקודת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ כמפורט
בסעיף .8.9

2.6

טבלת פירוט הניסיון בביצוע עבודות דומות ,דוגמת הטבלה המצורפת בנספח
"ב" שלהלן.

2.7
.3

פירוט כח האדם המקצועי והציוד הרלבנטי העומדים לרשותו.

המציע מתחייב לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בביצוע העבודות
מיידית או בכל יום אחר כפי שתידרש ,במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה,
ולהמשיך בנתינתו בתנאים המפורטים בחוזה.
המציע מצהיר בזאת כי הצעתו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  90יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעה.

חתימה וחותמת __________________ שם החותם ____________________
תאריך__________________

תפקיד _____________________________
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נספח א'1
תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף
אני הח"מ ________________ ,נושא ת.ז .מס'_____________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי
עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת,
בכתב ,כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני

מגיש

את

התצהיר

בשמי

/

בשם

חברת

_______________

שמספרה

__________________ )להלן" :המציע"( ,בה אני אחד ממורשי החתימה.
הנני מצהיר כי התקיימו אלה:
.1

המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות
פירעון ,לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או כינוס נכסים או עוסק מורשה )או פטור( שלא תלויים
ועומדים נגדו הליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים.

.2

למציע נסיון מוכח במתן שירותי הובלה לשלושה לקוחות לפחות ב 5 -שנים האחרונות .

.3

ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המציע ,מפעילות שוטפת ,בשנים  2014-2016לא פחת
מסכום של  ₪ 1,000,000לשנה ,וכן בדוחות הכספיים של המציע לשנת  2016לא נכללה
הערת "עסק חי".

.4

ההון עצמי של המציע בדוחות המבוקרים של שנת  2016היה חיובי.

.5

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה ,ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,
בהתאם לנהלי החברה .השעיה כאמור תיעשה מראש ובכתב.

.6

למציע רישיון למשרד הובלה כמתחייב בחוק .

.7

המציע מעסיק באופן קבוע קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם
משרד התחבורה בהתאם למתחייב בחוק.

.8

למציע היתר בתוקף להובלת חומרים מסוכנים.

.9

המציע צירף להצעתו ערבות מכרז .

 .10בידי המציע אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו.1976-
 .11המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון ואם הורשעו כאמור חלפו 7
שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם ,וכן לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין
עבירה שיש עמה קלון.
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 .12אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף
לו ,ואין אפשרות לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו ,לבין
ביצוע העבודות על ידי המציע ומי מטעמו.
 .13המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה ,ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,
בהתאם לנהלי החברה.
 .14נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )יש לסמן  Xבמקום המתאים(:
] [ הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח) 1998 -להלן" :חוק
שוויון זכויות"( לא חלות על המציע;
] [ הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא
מעסיק יותר מ –  100עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב
גם כדלקמן (1) :כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן ,או לחילופין ) (2כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  -פעל ליישומן.
לצורך סעיף זה" :מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות .המציע מצהיר ומתחייב בזאת,
כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
_______________

____________________

____________________

חותמת וחתימה

תאריך

שם המציע
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אישור
אני הח"מ ______________________ ,עו"ד )מ.ר ,(__________.מאשר/ת כי בתאריך
____________ הופיע בפני ,במשרדי ברחוב _________________ מר/גב'
____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס' _________________  /המוכר לי
אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
חותמת

_________________
חתימה
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נספח "ב"
שם הלקוח

פרויקטים דומים העומדים בתנאי הסף )תנאי סף (8.2
שנת  /תקופת
היקף השירותים
פרטי השירותים
ההתקשרות

שם איש קשר  +מס'
טלפון
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים /חלקיים
בקשר לפרויקטים העומדים
בתנאי הסף.
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות

סופיים/

חלקיים

בקשר לפרויקטים העומדים
בתנאי הסף.
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות

סופיים/

חלקיים

בקשר לפרויקטים העומדים
בתנאי הסף.
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות

סופיים/

חלקיים

בקשר לפרויקטים העומדים
בתנאי הסף.

הנדון :תצהיר מורשי חתימה
אני הח"מ_______________ מאשר/ת בזאת ,בהתאם לסעיף  8.2בהזמנה להציע הצעות
למכרז __________ )"המכרז"( ,כי המציע ביצע את הפרויקטים המנויים בנספח ב' למכרז ,על
כל פרטיהם.
אישור
הנני מאשר כי ביום ______________ הופיע/ו בפני ,עו"ד ___________ ,ה"ה
________________________ ,נושא ת.ז .מס' ____________________/המוכר/ים לי
באופן אישי ואשר הינם מורשי חתימה בשם המציע  -חברת _______ בע"מ ,ואחרי שהזהרתי
אותו/ם כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו
כן ,אישר/ו נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.
__________ ,עו"ד
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נספח ג' -אישור רואי החשבון
לכבוד
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

הנדון :שירותי הובלות ועבודות מנוף במתקני החברה
אישור על מחזור כספי ממוצע לשנים  ,2014-2016והערת עסק חי
אנו משרד רו"ח _____________________ ,רואי החשבון המבקר של ________ )להלן
"המציע"( )החברה המגישה הצעה למכרז  ,(17/316מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע
עבור מכרז  17/316כמפורט בנדון ,בקשר עם המחזור ההכנסות הממוצע השנתי מפעילות
שוטפת בשנים  2016 ,2015 ,2014ובקשר עם )היעדר( הערת עסק חי בדוחות הכספיים
השנתיים לשנת  ,2016המצורפת 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 .הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה .הביקורת 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 המצורפת משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת
בהתאם לרשומות עליהם התבססה.
בכבוד רב,
_____________
רואי החשבון
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