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ב"ה ,ט' בניסן תשע"ז
 5אפריל 2017
לכבוד
משתתפי מכרז מס' 7/17
שלום רב,

הנדון :מסמך הבהרות מס'  - 1מכרז מס'  7/17לשירותי סוכנות נסיעות לאוניברסיטת בר אילן
.1

כללי

 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך  19/4/2017בשעה ( 12:00כ"ג בניסן
תשע"ז).
לתשומת ליבכם ,האוניברסיטה תהיה סגורה בשל חופשת הפסח בין התאריכים ( 9-17/4כולל).
.1.2

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יחידה ,ללא זיהוי חיצוני ,למעט שם המכרז ומספרו,
לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין  ,408חדר  209בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן ,לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת ההצעות .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח
האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

.1.1

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל האישורים,
ההצהרות ,ההוכחות וכל צרופה אחרת ,כשהם מלאים כראוי.
הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

 .1.4מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום
ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות.
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להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
עמוד

#

סעיף

שאלה

תשובה  /הבהרה

נספח  2למכרז  -הסכם התקשרות
.1

24

6.4

"תנאי לביצוע התשלום הינו מתן
חשבונית מס כדין".
האם מדובר על חשבוניות מס ,או
כפי שמערכת "גלבוע" מפיקה
חשבונית בלבד?

ניתן לקבל חשבוניות ממערכת גלבוע.

נספח 1א'  -אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע
.2

41

הנוסח של אישור רו"ח על מחזור
כספי של המציע כפי שמופיע בנספח
3א' למכרז אינו תואם את הנוסח
המחויב לשימוש ע"י משרד רואי
החשבון.
האם מכתב מצורף ממשרד רואי
החשבון בנוסח המחייב המציין את
בקשתכם להיקף המחזור הכספי
יכול להתקבל כתחליף לנספח 3א'
במסמכי המכרז?

ניתן לצרף את נספח 3א' למכרז כפי שמופיע
במסמכי המכרז ,או לחילופין ניתן לצרף את
נוסח אישור רו"ח על מחזור כספי של לשכת
רואי החשבון המצורף למסמך הבהרות זה.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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נספח  1א' (נוסח נוסף)
אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע
תאריך_______________:
לכבוד
חברת ______________
הנדון  :אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום
 ,31.12.2013ביום  31.12.2014וביום 31.12.2015
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  ,31.12.2013ליום  31.12.2014וליום 31.12.2015
בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

ג.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום  ,31.12.2013ליום
 31.12.2014וליום  31.12.2015אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח
האחיד (.)1
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום  ,31.12.2013ליום
 31.12.2014וליום  31.12.2015כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט
בסעיף ד' להלן.

ד.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  ,31.12.2013ליום  31.12.2014וליום 31.12.2015
המחזור הכספי של חברתכם ממתן שירותי סוכנות נסיעות ,בכל אחת מהשנים הקלנדריות 2014 ,2013 :ו2015-
לא פחת מ( 2,000,000 -שני מיליון) דולר (כולל מע"מ).

בכבוד רב,
______________________
רואי חשבון
 .1לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,99יראו אותן כחוות
דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
הערות:



נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל –
אוגוסט .2009
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
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