
 
 

 

 2022בינואר  5

למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ובחו"ל עבור החברה לשירותי איכות  2021-51מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס'  –הסביבה 

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה 

  ל שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן."(, עהחברהבע"מ )להלן: "

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין 

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע,  מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.
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3.2 

פרסום המכרז, לאור מועד 

והעובדה שטרם נערכו הדו"חות 

נבקשכם  - 2021הכספיים לשנת 

להבהיר כי ביחס לדרישת ממוצע 

ביחס לשנת המחזור הכספי, 

 –אין מדובר במחזור כספי  2021

 .כי אם בגובה הכנסות

הבקשה מתקבלת. מובהר כי משמעה של הדרישה 

 ההכנסות השנתיות., הינה 2021שבסעיף זה, ביחס לשנת 

 5של  ממוצעעוד נסב את תשומת הלב כי הסעיף דורש 

 השנים האחרונות, כך למשל:

הסכום המצטבר עומד  – 2019-ו 2018, 2017אם בשנים 

₪  0מלש"ח, יהיה די גם בממוצע כספי של  10הכספי על 

 כדי לעמוד בדרישה. 2021-ו 2020בשנים 

  :לדוגמה

 מלש"ח 3 – 2017

 מלש"ח 4  – 2018

 מלש"ח 3 -2019

 מלש"ח 0 – 2020

 מלש"ח 0 – 2021

___________________________ 

 <-מלש"ח  10=3+4+3+0+0

 מלש"ח ממוצע לשנה 2 שנים = 5 מלש"ח / 10 מצטבר

 

 ( המעודכן הנדרש להגשה.10מצ"ב נספח א)

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה   

 חתימה וחותמת:____________________

 



 
 

 

 
 
 

 

 יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון

 רו"ח על מחזור כספי אישור

           

כן ו .202031.12, .201931.12 , 31.12.2018, 31.12.2017 ביוםשנסתיימו מהשנים אישור על מחזור כספי לכל אחת הנדון : 
 .202131.12 מחזור הכנסות לשנה שנסתיימה ביום

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 . _________ הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנתא. 

נסקרו / בוקרו .202031.12, .201931.12 ,31.12.2018, 31.12.2017 של חברתכם ליוםהמבוקרים/סקורים הדוחות הכספיים ב. 
 .2021שנת ב, וכן ביצענו חישוב מחזור ההכנסות על ידי משרדנו)בהתאמה( 

 לחילופין:

בוקרו/נסקרו  .202031.12, .201931.12 , 31.12.2018, 31.12.2017 קרים/סקורים של חברתכם ליוםהדוחות הכספיים המבו
 .2021שנת חישוב מחזור ההכנסות ב, וכן בוצע )בהתאמה(  על ידי רואי חשבון אחרים

, 20192.31.1 , 31.12.2018, 31.12.2017 ליוםסקורים )בהתאמה( /חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקריםג. 
 *אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד. .202031.12

 לחילופין:

 , 31.12.2018, 31.12.2017 חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום
 לם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.כוללת חריגה מהנוסח האחיד או .202031.12, .201931.12

 לחילופין:

 , 31.12.2018, 31.12.2017 חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום
 בסעיף ד' להלן. כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט .202031.12, .201931.12

 .202031.12, .201931.12 , 31.12.2018, 31.12.2017 ליום סקורים )בהתאמה(/בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקריםד. 
, 2019, 2018, 2017 שניםבהמחזור הכספי של חברתכם  ממוצע - 2021שנת שוב שביצענו עבור מחזור ההכנסות בבהתאם לחיו

 מלש"ח לפני מע"מ. 2 -שווה/גבוה מ 2021 -ו 2020

                                                       

                                                      רב, בכבוד     

                                        ___________________________ 

 חתימת רואי החשבון     

 

יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח  ,99הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  לצרכי מכתב זה חוות* 
 האחיד.

 

 51-2021מכרז מס' 

 (10מסמך א)

 אישור רו"ח על מחזור כספי


