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 לקבלת הצעות למיפוי התנהגותי בתחבורה הציבורית.   03-20אל: המציעים במכרז 

 

 
 לקבלת הצעות למיפוי התנהגותי בתחבורה הציבורית  20-03הבהרה במכרז  הנדון:  

 
 להלן החלטת ועדת ההתקשרויות בנושא שבנדון:

 

לנספח   מעודכן  נוסח  התפרסם  התכ"ם  הוראות  הנדרש    ט'במסגרת  חי",  "עסק  הערת  בדבר 

בתנאי הסף שבסעיף   לנוכח שינוים שנערכו בתקן הביקורת4.1.3לצורך הוכחת עמידה  זאת,   .. 

לנספח   בהתאמה  המעודכן  הנוסח  בזאת  לצוט'מפורסם  כי  מובהר  אולם  העמידה  ;  הוכחת  רך 

נספח   שלפי  הנוסח  את  הן  תקבל  הוועדה  הסף  נוסחו   ט'בתנאי  את  והן  במכרז  שפורסם  כפי 

 .  המעודכן המצורף כאמור
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 חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי"   - ' למכרזטנספח 

 

 ______________ ך: _תארי 

 

 לכבוד  

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

 א.ג.נ,

 

)להלן: "המכרז"(    רית  קבלת הצעות למיפוי התנהגותי בתחבורה הציבו ל     03/20מס'  בעניין מכרז  הנדון:  

 ק חי" בדבר היעדר הערת "עס   אישור רואה החשבון 

 

"ה )להלן:   ____________________ של  החשבון  וכרואי  כדלקמן: לבקשתכם  לאשר  הרינו  מציע"(, 
  

 
וחוות  הדוחות הכספיים המבוקרים   . א ידינו  על  ליום __________________, בוקרו  של המציע 

 דעתנו נחתמה בתאריך ___________________. 
 

 לחילופין )נא למחוק את המיותר(: 
 

בוקרו על ידי רואי חשבון  הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _________________, 
 הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ____________________. אחרים וחוות  

 
חוות הדעת שניתנו לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של   . ב

ידי רואי חשבון אחרים כאמור לע ידינו או על  יל, אינם  המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על 
כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" 

.)*( 
 
המבוקרים   . ג הכספיים  הדוחות  מאז  פעילויותיו  תוצאות  לגבי  המציע  מהנהלת  דיווח  קיבלנו 

 והדוחות הכספיים הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.

 
ימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו,  ממועד החת . ד

' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי  גלרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף  
 חי" )**(.עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק    של המציע

 
 

חי"   "עסק  זה,  אישור  לעניין  מספר    –)*(  ביקורת  לתקן  בהתאם  חשבון    570כהגדרתו  רואי  לשכת  של 
 בישראל. 

 
רישה חודשים, כי אז אין ד 3 -)**( אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ

 '.ד'  גלסעיפים  
 
 

 בכבוד רב,   

________________________ 
 רואי חשבון         

 
 הערות:  
בישראל   • החשבון  רואי  לשכת  עם  אושר  המבקר,  החשבון  רואה  של  זה  דיווח  נובמבר    –נוסח 

2018. 
   יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון. •
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