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ט"ז חשון תשפ"א
אל :משתתפי המכרז
שלום רב,
הנדון :מכרז  15/2020לשירותי מערכות להעברת תמסורות וידאו באמצעות רשתות סלולאריות

תשובות לשאלות הבהרה – לקט מספר 2
תאגיד השידור הישראלי מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:
שאלה מספר :1
להלן נוסח השאלה:
"לצערי גם הנוסח החדש של המכרז לא מאפשר לחברת רואי החשבון  ..לחתום על הטפסים המקוריים
כלשונם .אנחנו נספק את ההצהרה ונצרף את הדוח המיוחד של רואה החשבון. ...להלן התייחסות רואה
החשבון :רו"ח אנו מחויבים לפעול בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.
בהתאם לתקנים ,ההצהרה תערך על ידי הלקוח ,תיחתם על ידו ועל הצהרה זו יצורף הדוח המיוחד של
רואה החשבון .על כן ,איננו יכולים לחתום על הטופס המקורי שנשלח במכרז כמו שהוא .כמו כן ,טופס
מספר  6עליו נדרשנו לחתום מפנה לסעיפים  13ו 16-בטופס מספר .5
הסעיפים עליהם נדרשנו לחתום בטופס מספר  5מציינים כי:
.

"המציע הינו בעל ניסיון" -בהתאם לתקני הביקורת ,מדובר בנתון שאינו בתחום עיסוקו של רואה
החשבון ואיננו יכולים לאשר דבר זה בנוסח כפי שמוצג.

.

"היקף אספקה" -בהתאם לתקני הביקורת ,אנו חווים דעתנו בהתאם לדוחות הכספיים אותם
ביקרנו .לא בסמכותנו לאשר כי החברה הינה בעלת ניסיון באספקת/השכרת/מתן זכויות שימוש
במערכת תמסורת .אך כן יכולים לאשר את סך ההכנסות בדוח הכספי לפי הפעילות המתוארת
בדוח הכספי אותו ביקרנו.

.

"המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות
תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים" -לא מסמכותנו כרואי
חשבון לאשר את הנאמר במשפט הזה ,כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק .זה
משפטי ויכול להיות מאושר ע"י עו"ד.

.

לגבי יתר הדרישות עליהם אותם נדרשנו לאשר ,הם נרשמו באישור המיוחד ובחוות הדעת שנשלחו
אליכם".

תשובה לשאלה מספר :1
בעקבות הערות רואה החשבון בסעיף  5.5תמחק הדרישה לצרף את טופס מספר  .6בנוסף ,טפסים מספר 5
ומספר  6יתוקנו.
מצ"ב מסמכי המכרז המעודכנים ,בגרסת "עקוב אחר שינויים" ובגרסה נקייה.

מובהר כי:
 .1אלא אם יצוין אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .3המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים ,כשהוא חתום על-ידו בכל עמוד.

ב ב ר כ ה,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים

