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 14/2019מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי מס' 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 

בנוסח המכרז שפורסם אין התייחסות להיקף התקציבי של  –פעילות של האיגוד היקף  .1

האיגוד. כיוון והיקף השירות הנדרש נגזר מהיקפי הפעילות/התקציב של האיגוד. נבקש 

 .2019וכן את התקציב לשנת  2018לקבל את היקף התקציב של האיגוד לשנת 

 54,474,410 :2019היקף התקציב בשנת         55,479,365:    2018היקף התקציב בשנת 

  .בלתקצי תלויהיקף השירות הנדרש אינו  :ההבהר

 

 

התעריף המוצע אולם אין התייחסות להיקפי בנוסח המכרז פורסם  –ח היקף שירותי רו" .2

 10-כולל מע"מ , כ₪  2,500שירותי ראיית חשבון. לפי  חישובנו מדובר על היקפים הבאים: 

ש"ע בחודש.  אנו מבקשים לקבל הבהרה בדבר היקף שרותי ראית חשבון. כמה שעות עבודה 

 בחודש נדרשים מרו"ח?

 .פאושלית. ההתקשרות הינה הבקשה נדחית

 
גבי אחוז המשרה להנהלת ל -המשרה?מה היקף שעות העבודה החודשי שנדרש? או %  .3

 לגבי שירות רו"ח ההתקשרות הינה פאושלית.,  6בעמוד  6.2.2 ףראו סעיחשבונות 

 

כמה אישורי רו"ח נדרש להפיק בשנה?  - 6סעיף   –, נספח א'( 31מפרט השירותים )עמוד  .4

כיום אנו  -האם נדרש להפיק תלושי שכר? במידה וכן, מה כמות תלושי השכר? - 18סעיף 

עובדים באשכול שלהם  8לגבי תלושי שכר כיום ישנם  אישורים בשנה, 5יקים יותר מ לא מפ

 עובדים. 15אנו מכינים תלושים ובהמשך צפוי גידול ל כ 

 

אנו מבקשים למסמך ב'(?  1האם ניתן להשתמש בהמלצות קודמות )ולא בנספח  –המלצות  .5

 אישור להשתמש בהמלצות שנחתמו ע"י לקוחותינו לצורך מכרזים אחרים. 

 : מתקבלת באופן הבאהבקשה 

 .מהשנה האחרונהו ניתן להשתמש בהמלצות קודמות במידה והם עדכניות
 

התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן,  בנוסח המכרז שפורסם צוין כי –הצמדת התמורה  .6

אחת לשנה. על מנת לתת שרות מיטבי לאורך שנים, יש לעדכן מעת לעת את שכר העובדים 

אשר עולה באופן רציף במהלך השנים.  בהעדר  בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק,
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מנגנון כאמור, הדבר עלול לגרום לתחלופת עובדים גבוהה ובכך לפגיעה אפשרית ברמת 

השרות. אנו מבקשים להוסיף למכרז מנגנון אשר יעדכן אחת לשנה את התמורה בהתאם 

את שכר לעליית השכר הממוצע במשק. צעד זה יוכל לאפשר לזוכה להתאים אחת לתקופה 

 העובדים, דבר אשר יוכל לסייע בשמירת כוח אדם מקצועי ומיומן לאורך זמן.

 .הבקשה נדחית
 

 מה היקף שעות העבודה החודשי שנדרש? או % המשרה?  .7
 .בשאלות ההבהרה 3ראו תשובה לסעיף 

 

 

 


