
 רו"ח לועדים מקומיים: 1ג//2020ריכוז שאלות הבהרה מכרז 

 תשובה שאלה
 

 10-המציע בעל ניסיון מצטבר של למעלה מעשור ב
ועדים מקומיים, האם ניסיון זה נחשב כעומד בתנאי 

 ?10.5סף של סעיף 
 

נטי עבור ובהתאם לתנאי הסף, יש להוכיח ניסיון רלו
מסויים בעל ניסיון נותן השירות הישיר, משמע, עובד 

 העומד בתנאי הסף.

 האם מדובר רק על שירותי רו"ח או גם הנה"ח?
 

השירותים הנדרשים הם כפי שצויין במסמכי המכרז, 
 ובעיקרם שירותי רואה חשבון.

האם נדרש לבצע את השירותים מבניין המועצה או 
 ניתן ממשרד חיצוני בב"ש / בנתיבות ?

 

 ק.ניתן לבצע את השירותים מרחו

 מי מספק כיום את השירות למועצה או לוועדים
 

שרותי ביקורת נערכים כיום באמצעות רו"ח ניסים 
אביש. שירותי רו"ח לועדים נערכים באופן עצמאי על 

ידי כל ועד, בהתאם לבחירתו. במסגרת המכרז, 
מבקשים לאפשר לועדים להתקשר עם רו"ח שיזכה 

המחיר במכרז, בהתאם לשיקול דעתם ולהצעות 
 שיתקבלו.

ראיתי שיש התייחסות במסמכים לבניית ובקרת 
 האם זה שירות נוסף שאתם מבקשים -תקציב

כלומר האם נדרש מנהל כספים להצעה ? ואם כן 
איפה מציעים את המחיר בגינו  }או שזה חלק 

 מהסכום שצריך להציע{?

ההתייחסות היא רק לבקרת התקציב במסגרת 
 תקציב הביקורת הכולל

משרד רו"ח שעושה עבודות ביקורת עבור  האם

משרד הפנים לעיריה או מועצה מקומית יכול 

 10.10.5להשתתף במכרז לנוכח סעיף 

 

מהות המכרז הינה למתן שירותים לועדים מקומיים 
ולכן, לא ניתן להסתפק בניסיון בטיפול ברשויות 

 שלהן אין ועדים מקומיים.

קומיים אם משרד רו"א עושה ביקורת על ועדים מ

 ,שהתקשרו איתו ישירות ולא דרך המועצה האזורית

ואותו משרד לא עושה את הביקורת למועצה 

 האזורית יכול לגשת למכרז

מתן שירותים לחמישה ועדים מקומיים לפחות, 
בהתקשרות ישירה או דרך מועצה אזורית, יהווה 

 .עמידה בתנאי הסף

 הצמדת התמורה:

התייחסות לתשלום בנוסח המכרז שפורסם אין 

 הפרשי הצמדה למדד.

על מנת לתת שרות מיטבי לאורך שנים, יש לעדכן 

מעת לעת את שכר העובדים בהתאם לעליית 

השכר הממוצע במשק, אשר עולה באופן רציף 

 במהלך השנים. 

בהעדר מנגנון כאמור, הדבר עלול לגרום לתחלופת 

עובדים גבוהה ובכך לפגיעה אפשרית ברמת 

 השרות.

מבקשים להוסיף למכרז מנגנון אשר יעדכן,  אנו

אחת לחצי שנה, את התמורה בהתאם לעליית 

 השכר הממוצע במשק.

צעד זה יוכל לאפשר לזוכה להתאים אחת לתקופה 

את שכר העובדים, דבר אשר יוכל לסייע בשמירת 

 כוח אדם מקצועי ומיומן לאורך זמן.

 הבקשה לא מתקבלת.

 

 


