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  04/20למכרז מס'  -תשובות לשאלות הבהרה 

 למתן שירותי הנהלת חשבונות

עמוד  מס'
 במכרז

 מענה התאגיד נוסח השאלה סעיף

הנהלת איזה מערכת  כללי כללי 1
 חשבונות קיימת בתאגיד?

 תוכנת פריוריסיטי

בהתאם לשיקול דעתו של  במשרדי התאגיד היכן מתבצעת העבודה? כללי כללי 2
 התאגיד

המציע הינו רואה  -תנאי סף  3.1 5 3
חשבון בעל ניסיון בהנהלת 

חשבונות. האם עומד בתנאי 
 הסף?

כמפורט בתנאי הסף המציע או הרפרנט 
בעל הכשרה מקצועית  מטעמו נדרש להיות 

)לפחות( בעל  2בהנהלת חשבונות סוג 
שנים )לפחות( באספקת  5ניסיון של 

 י הנהלת חשבונות עצמאי  עד למאזןשירות
ואין בהיות המשתתף רו"ח כדי להעלות  –

 או להוריד מהנדרש.

במסמכים הנדרשים נדרש  3.1 5 4
מכתב המלצה מ"אחרים". 

מה הכוונה? 
עמותות/חברות? האם הם 

 נכללים בניקוד?

"אחרים" מתייחס לתנאי הסף ולא לניקוד 
שם נזכרים באופן ספציפי הגופים 

 םהרלוונטיי

5  

- 

 

- 

ברצוננו לבקשכם לאפשר גם  .1
רשומה ברשם  לשותפות לא 

הרשומה השותפויות, אך 
מורשה לצרכי כדין כעוסק 

 להשתתף במכרז. מע"מ

 מאושר

6 - - 
מי נותן השירותים כיום  .2

 בתאגיד  נשוא הפניה?

 

 התאגיד בעצמו

מי נותן שירותי חשבות שכר  .3 - - 7
 כיום בתאגיד?

 התאגיד בעצמו

8 - - 
מיהו רואה החשבון של  .4

 משרד רו"ח זינגר התאגיד כיום?



 
 

 

-מהי תוכנת הנהלת .5 - - 9
 החשבונות שעובדים עימה

והאם עלותה כיום בתאגיד?  .6
 חלה על התאגיד?

 תוכנת פריוריסיטי עליה משלם התאגיד

מי מבצע את מערך  .א .7 - - 10
 הגבייה בתאגיד

מתבצעות  וכיצד ב. .8
 התאמות בין מערכת הנהלת

 החשבונות למערכת הגבייה? .9

 חברת מילגם .א
לא רלוונטי לשירותים הנדרשים  .ב

 בהליך זה

כמה אנשים עובדים כיום  .10 - - 11
 התאגיד?בגזברות 

 בתאגיד מכהנת סמנכ"לית כספים

האם ניתן לחתום בראשי  .11 - - 12
 תיבות על כל מסמך

 וכל עמוד ממסמכי הפניה? .12

 יש לפעול בהתאם להנחיות ההליך

בסעיף  6עמ'  13
5.4 

-אומדן ההתקשרות הינו כ
 שעות שנתיות. 1,500

 1,500כמה שעות מתוך  .1
 השעות נדרש להגיע

 למשרדי התאגיד ? .2

 לשיקול דעת התאגידבהתאם 

האם התשלום עבור השירות  .3 - - 14
 המוצע הוא

חודשי? ומתי מתבצע  .4
 התשלום?

התשלום הוא חודשי על בסיס היקף 
הנכם  – השעות שבוצעו בפועל באותו חודש

מופנים לאמור בהרחבה בהסכם 
 ההתקשרות

15 

 מס

 

 עמ'

 במכרז

 

 סעיף

האם קיימת הצמדה של 
 התמורה לשכר

לכל מדד  הממוצע במשק או
 אחר? ואם כן, מהו

 המדד?
 
 

 לא

 

 

נספח  38 16
 א'

נדרש לרשום % הנחה 
 מטעם המציע.

האם קיימת מגבלת הנחה 
 ?מקסימלית   או  מינימלית

למסמך ההוראות  7.1נא ראו סעיף 
 למשתתפים

 

 
 בכבוד רב,

 
  ועדת המכרזים                                                       

 תפוצה : ועדת מכרזים 
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