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 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 
 למתן שירותי ראיית חשבון  15/22מכרז פומבי מס'  הנדון:

 לשאלות המשתתפים 1מענה מס' 
 
 
 

 
מס' 

 סידורי
העמוד  מס' 

 והסעיף בפניה
 מענה החברה  השאלה/בקשת ההבהרה 

לקבלת   מסמך ג'   – 32עמ'   .1 נודה  מחיר,  הצעת  לצורך 
 דוח כספי אחרון 

לשנת   הכספי  יעלה    2021הדוח 
 .המוזכר במכרז לאתר האינטרנט

 
הטבלאות   נספח א   .2 את  לקבל  ניתן  האם 

בקובץ הניתן לעריכה. או לחילופין  
 להוסיף שורות במידת הצורך.

לאתר. יועלו  להיכנס  )   כן.  יש 
, בפועל  PDF-הקובץ מוצג כלקובץ.  

 Word)הינו בפורמט 

   – 12.12 - 12עמ'   .3
1-3 

על   מדובר  ההצעה  איכות  בניקוד 
הסף    75 בתנאי  בעוד   ₪ מיליון 

 מיליון ₪. מה נכון?  80מדובר על  

כמצוין   נכונים.  הסעיפים  שני 
סף  תנאי  על  מדבר  אחד  בשאלה, 

 ואחד על איכות. 
סעיף    –  5עמוד    .4

3.1.4.5  ; 
 2סעיף  – 12עמוד 

סעיף    –  5עמוד  
3.1.5 

יש .1 האם  לוודא  תקופה   נבקש 
לכהונת  מינימאלית/רלוונטית 
אשר  גוף  של  כרו"ח  השותף 
פעילות  הן  בו  מתקיימת 
כעוסק  פעילות  והן  מלכ"רית 

 לעניין מע"מ. 
נבקש לוודא האם ניתן להציג   .2

 3.1.5.2את אותו גוף בסעיפים  
 . 3.1.5.3 -ו

 לא .1

   כן .2
 
 

סעיף    –  7עמוד    .5
  –   10; עמוד  3.2.19

8.7 

מכרזים המציע ניגש למספר רב של  
תהליך   כל  זאת,  לאור  חודש.  מדי 
החתימה על מסמכי המכרז באופן  
ידני הנו מסורבל ולא יעיל. כמו כן,  
בשל אילוצי הקורונה לעתים קיים  
קושי לבצע את התהליך ההחתמה  
אפשרות   נבקש  לפיכך,  פיזית. 
לחתום על מסמכי המכרז בחתימה  

הדבר    –ממוחשבת   כי  לציין  יש 
הקורונה   בתקופת  בשל אושר 

הנסיבות והקל רבות על התהליך.  
ככל שנדרש נוכל לצרף אישור עו"ד  

 שמי שחתן אכן מורשה לכך. 
 

אישור   לצרף  יש  בקשה מתקבלת. 
מורשי  כי  הם    עו"ד  החתימה 

הם  וכי  ההצעה  על  החתומים 
מקבלים את תנאי המכרז ככתבכם 
אשר  לשינויים  בכפוף  וכלשונם 
במסגרת   החברה  ידי  על  יאושרו 

 ההליך המכרזי. 

;  6סעיף    –  8עמוד    .6
,  1נספח    –  41עמוד  
 1.3סעיף 

ברשת  החבר  משרד  הינו  המציע 
בביטוח   מחויב  וככזה  גלובלית 

מחברה   מקצועית  זרה.  אחריות 
כי   לאישורכם  נודה  זאת,  לאור 
מקצועית   אחריות  ביטוח  יתקבל 
מחברה זרה כל עוד הוא כולל את  

 כלל עיקרי הביטוח המבוקשים.

 בקשה מתקבלת. 

סעיף    –  13עמוד    .7
12.15 

טבלת   של  סכימה  לוודא:  נבקש 
מביאה   האיכות  בפרמטר  הניקוד 

נק'. בסעיף    80לציון מקסימלי של  
בפרמטר כתוב שהציון המקסימלי  

נק'. האם מדובר    75האיכות יהיה  
 בטעות סופר? 

 .80. צ"ל כן

נספח    –  23עמוד    .8
 5א'

לבקשתכם, יש להציג ניגוד עניינים  
הצוות   עם  רק  ולא  המציע  עם 

 
 בקשה מתקבלת. 
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כ מונה  המציע    1,700- המוצע. 
ולבדוק עם כל אחד מהם   עובדים 
ניגוד עניינים תהיה עבודה מפרכת  
רק   לבדוק  מבקשים  אנו  וארוכה. 

 צוות המוצע.את ה
 

ככל  4סעיף  – 23עמוד   .9 הסעיף.  את  למחוק  נבקש 
עניינים   ניגוד  קיים  כי  שתסברו 
ננסה למצוא פתרון, אולם לא נוכל  
להפר   הוראה  צדדית  חד  לקבל 

 הסכם עם צד ג'. 

 בקשה מתקבלת. 

ג'    –  24עמוד    .10 סעיף 
 להצהרה 

נפלה טעות סופר בשורה   נראה כי 
מתחייב   "אני  לסעיף:  הרביעית 

 ". לעמותה להודיע 

 יתוקן ל'חברה' 

כפופה   4סעיף  – 35עמוד   .11 תהיה  שהארכה  נבקש 
של   ובכתב  מראש     30להודעה 

 ימים. 

 בקשה מתקבלת. 

התיקונים   5סעיף  – 35עמוד   .12 את  להטמיע  נבקש 
 הבאים בכל תתי הסעיפים: 

"אחראי" נבקש אחרי המילה   .1
 להוסיף "על פי דין";

אובדן   .2 "פגיעה,  אחרי המילים 
להוסיף  נבקש  נזק"  או 
את  למחוק  נבקש  "ישירים". 
וכן   עקיפה"  "או  המילים 
יישא  לא  רו"ח  כי  להוסיף 
עקיף,  נזק  לכל  באחריות 
עונשי  או  מיוחד  תוצאתי, 
למי   ו/או  לחברה  שייגרם 
שלישי  לצד  ו/או  מטעמה 

ה אובדן  לרבות  כנסה כלשהו, 
נבקש  כן,  כמו  רווח.  ואובדן 
יהיה  לא  רו"ח  כי  להוסיף 
בנסיבות  שנגרם  לנזק  אחראי 
שאינן בשליטתו הסבירה ו/או  
כתוצאה מאירוע של כוח עליון  
או   ממעשה  כתוצאה  ו/או 
צד  ו/או  החברה  של  מחדל 
וכי   מטעמם  מי  ו/או  שלישי 
בכל מקרה גובה האחריות של 
של  לסך  עד  יוגבל  רו"ח 

השנת שקיבל התמורה  ית 
 בפועל בגין השירותים; 

 מחיקת המילה "יפצה";  .3
כי   .4 הבהרה,  להוסיף  נבקש 

החברה  את  ישפה  "רו"ח 
כאמור  שהנזק  לכך  בכפוף 
לא  שביצועו  דין  בפסק  נקבע 
שלא  מתחייבת  החברה  עוכב. 
להסדר  להגיע  ו/או  להתפשר 
ללא  כאמור  בהליך  כלשהו 
מראש  רו"ח  הסכמת  קבלת 
גובה  מקרה  בכל  ובכתב. 
עד  יוגבל  רו"ח  של  האחריות 
לסך התמורה השנתית שקיבל 
ממתן   כתוצאה  בפועל 

 השירותים". 

 בקשה מתקבלת..  .1

החל  .2 מתקבלת  בקשה 
ועד  כן"  "כמו  מהמילים 
מקרה"  בכל  וכי   : למילים 

 )לא כולל(. 

 בקשה מתקבלת.  .3

 בקשה מתקבלת.  .4

נבקש להוסיף כי "הקיזוז/העיכבון   12סעיף  – 38עמוד   .13
לאחר   בת  ייעשה  הודעה    14מתן 

 בקשה מתקבלת. 
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ימים מראש ובכתב, אשר מפרטת  
וזאת   הקיזוז/עיכבון,  סיבת  את 
לרו"ח לתקן   לאחר מתן הזדמנות 

 את ההפרה". 
נבקש להצמיד את התמורה למדד   8סעיף  – 36עמוד   .14

סבירות   הוצאות  החזר  ולהוסיף 
 כמקובל. 

 

 בקשה נדחית. 

ולהבהיר, .1 11סעיף  – 37עמוד   .15 לוודא  כי    נבקש 
והקניין   היוצרים  זכויות 
הרוחני המבוקשות בסעיף לא 
ומיומנויות של  ידע  לגבי  יחלו 
שלא  ידו  על  שפותחו  רו"ח 
במסגרת השירותים או שאינם 
ייחודיים עבור החברה, לרבות 
מקצועי,  ידע  עבודה,  שיטות 

know how   מתודולוגיות
נבקש  כן,  כמו  ורעיונות. 
תועבר  הבעלות  כי  להבהיר, 

בלת מלוא התמורה מיד עם ק
 בגין השירותים. 

יהיה  .2 רו"ח  כי  להוסיף  נבקש 
העתקים  אצלו  לשמור  רשאי 
הדין   להוראות  בהתאם 

 ולצורך הגנה על זכויותיו. 
העתקים  .3 כי  להבהיר  נבקש 

עם  מיד  יועברו  ומסמכים 
בגין   התמורה  מלוא  קבלת 

 השירותים.

עניין   .1 למעט  מתקבלת  בקשה 
 קבלת התמורה. 

 

 בקשה מתקבלת.  .2
 

 בקשה נדחית.  .3

מידע   10סעיף  – 37עמוד   .16 כי  ולהבהיר,  לוודא  נבקש 
מידע   ו/או  הכלל  נחלת  שהינו 
ו/או   דין  כל  פי  על  לגלותו  הדרוש 
ביצוע   לשם  לגלותו  הדרוש  מידע 
מצוי   מידע שהיה  ו/או  השירותים 
בחזקתו של רו"ח ו/או מי מטעמו  
ללא   החברה  ע"י  לגילוי  קודם 
ו/או   סודיות  שמירת  חובת  הפרת 
ג'   צד  ע"י  לרו"ח  שנמסר  מידע 

טב ידיעת רו"ח לא הפר חובת  שלמי
סודיות, וכן ידע מקצועי, רעיונות,  

, Know-howטכניקות,  
בתחום   וכיו"ב  מתודולוגיות 
ייחודיים   שאינם  השירותים 
במסגרת   ייכלל  לא  לשירותים 

 המונח "ידיעה". 

 בקשה מתקבלת. 

סעיפים  38עמוד    .17  ,
14-15 

במידה  .1 כי  להוסיף,  נבקש 
על  כלשהי,  הפרה  שבוצעה 

לת התראה החברה  לרו"ח  ת 
לפחות   ההפרה  ימים   14על 

הזדמנות  ומתן  ובכתב  מראש 
לרו"ח לתקן את ההפרה בזמן  

 זה.

יש להוסיף הבהרה שהתמורה  .2
הסיום  למועד  עד  תשולם 

 בפועל של ההסכם.

ככל   .1 מתקבלת  בקשה 
שמדובר בהפרה אשר לדעת  
יסודית.   אינה  החברה 
תקופת ההתראה תעמוד על  

 ימים.  7

   -3עמ'   .18
   כללי

1.3.3-1.3.5 

נבקש לקבל הערכת שעות בגין  
המפורטים  הייעוץ  שירותי 

 בסעיפים אלו 

 שעות חודשיות.  10-הערכה של כ 
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 - 12עמ'   .19
  12.12  ניקוד איכות

 (1)ס'

ניסיון המציע   1בס'   כי  רשום 
חשבון   ראיית  שירותי  במתן 
לחברות כלכליות ובמלל כתוב 

  -"לה העניק השותף האחראי"
יה  הניקוד  כי   בגין  נבקש  יה 

 ולא השותף. המציע ניסיון 

"שותף  זו   )המילים  הסעיף  כוונת 
 אחראי" הן טעות סופר(. 

 37עמ'   .20
 10.1 סודיות ס'

להוסיף   את בסיפא  נבקש 
האמור   המלל אף  "על  הבא: 

כי   לעיל, רשאי הספק לפרסם 
את  נתן  או  נותן  הוא 
למזמין/עורך  השירותים 

 המכרז." 

 בקשה מתקבלת. 

 45עמ'   .21
 2, נספח א'סודיות

הוראות נספח זה  כי נבקש להוסיף 
 על מידע  סודי ש:          גם לא יחולו 

נחשף על ידי נותן הספק לאחר  •
ובכתב  מראש  אישור  קבלת 

 מהמזמין/עורך המכרז;  
הספק   • של  לידיעתו  מגיע 

שלא   אחר  ממקור 
 מהמזמין/עורך המכרז; 

כמו כן נבקש כי ה"חתימה על 
ל  תוגבל  הסודיות   36-הצהרת 

 חודשים מתום ההתקשרות" 

עניין   למעט  מתקבלת    36בקשה 
 החודשים. 

א    -41עמ'    .22 נספח 
 אחריות וביטוח 

 

נבקש כי ביטוח אחריות כלפי  
של  הגבלה  יכלול  שלישי  צד 
של  העבודה  תוצרי  הפצת 
שאינו   ג'  לצד  הספק 
המזמין/עורך המכרז ובהתאם 
המשפטים  יתווספו  לאמור 
כל  הבאים: "לא תהיה לספק 
אחריות כלפי מקבל התוצרים 
המכרז.  המזמין/עורך  שאינו 
כמו כן, חל איסור על כל גורם 

המכרז שאי המזמין/עורך  נו 
אחר  אדם  לשתף  ו/או  להפיץ 
בתוכנם של התוצרים שהוכנו  
אישור  ללא  הספק,  ידי  על 
מהמזין/עורך  בכתב  מפורש 

 המכרז ומהספק." 

 בקשה נדחית. 
 
 
 
 

   בקשה נדחית.

א    -41עמ'    .23 נספח 
 אחריות וביטוח 

 

נבקש להוסיף לסעיף את המשפט  
 הבא: 

לעיל,  האמור  כל  "למרות 
תוגבל  הספק  של  אחריותו 
אשר  בלבד  ישירים  לנזקים 
מקרה,  בכול  ידו.  על  נגרמו 
לו   הפיצוי  ו/או  השיפוי  סכום 
המזמין/עורך  זכאי  יהיה 
המכרז לא יעלה על גובה שכר 
לספק  בפועל  ששולם  הטרחה 
הסכם  נשוא  השירותים  עבור 
סכום  הגבלת  ההתקשרות. 
ביחס  תחול  לא  האחריות 

ע שנגרמו  ישירים  קב לנזקים 
של  בזדון  פעולה  או  הונאה 

 הספק או מי מטעמו". 

 בקשה נדחית. 

א    -41עמ'    .24 נספח 
 אחריות וביטוח 

המשפט  את  להוסיף  נבקש 
האחריות  "סכום  הבא: 

   בקשה נדחית.
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לספק   שייווצר  והשיפוי 
בהסכם זה יהיו מוגבלים, בכל 
מקרה, בסכום שלא יעלה פעם 

 12אחת מערך התמורה עבור  
בגין   האחרונים  חודשים 
בהסכם  שניתנו  השירותים 

 זה" 
 
 
 

 בברכה,
 

 עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ
 


