מכרז מס' מ) - 2011(2037ביצוע בדיקות כלכליות עבור אגף החקירות

שאלות ותשובות

.1

שאלה :האם תחום דומה לעניין סעיף ב} {1למכרז יכול להיות גם משפטים?
תשובה :לא.

.2

שאלה :האם ישנה עדיפות למציע שיראה כי קיימים לו מס' סניפים ברחבי הארץ?
תשובה :לא.

.3

שאלה :האם המציע יכול להיות שותפות רואי חשבון?
תשובה :כן.מאידך ,אין המדובר בשותפות שנוצרה במיוחד למכרז זה.

.4

שאלה :האם יש לפרט את הצוות המוצע לעבודה נשוא מכרז זה?
תשובה :כן.

.5

שאלה :האם יש אומדן לכמות הבדיקות בשנה ?
תשובה :בין  70-100בדיקות בשנה.

.6

שאלה :האם הצעת המחיר היא מחיר לשעה?
תשובה :לא .מדובר במחיר לבדיקה ולא יותר מ 1,200-ש"ח לבדיקה ,כפי שמפורט בנספח
ב' למכרז.

.7

שאלה :האם יש תעריף מינימום ?
תשובה :לא.

.8

שאלה :האם מדובר על מחזור כספי מבדיקות כלכליות בלבד?
תשובה :ראה ס'  7לנספח א.1

.9

שאלה :בנספח ה' בכותרת רשום "אישור רו"ח" ובמקום המיועד לחתימה רשום עו"ד .מה נכון?
תשובה :צריך חתימת רואה חשבון.יש לתקן הנספח בהתאם.

.10

שאלה :האם יש עדיפות למשרדים גדולים?
תשובה :לא.

.11

שאלה  :האם לצרף שמות ממליצים?
תשובה :הדבר אינו מופיע בתנאי המכרז.
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.12

שאלה :האם יתקיימו ראיונות?
תשובה :לא יתקיימו ראיונות.

.13

שאלה :האם לצרף להצעה גם חתימה על גבי ההסכם?
תשובה :כן.

.14

שאלה :האם משרד רו"ח שמציע יכול לחתום על נספח שדרוש בו אישור רו"ח?
תשובה :לא.

.15

שאלה :מהם אמות המידה לזכייה?
תשובה :מדובר במכרז מחיר .כל מציע העונה על תנאי הסף "כלול במשחק".

.16

שאלה :האם אישור משטרה אמור להיות עבור מבצע העבודה בפועל?
תשובה :מבצע העבודה והמציע.

.17

שאלה :האם הבדיקות כוללות את אילת ומטולה?
תשובה :המכרז כולל בדיקות כלכליות בכל חלקי הארץ כולל כל המיגזרים.

.18

שאלה :האם משרד חקירות מוסמך לבצע את הבדיקות?
תשובה :לא.

.19

שאלה :האם היקף הבדיקות נקבע ביחד עם הזוכה?
תשובה :לא  .היקף הבדיקות נקבע על פי צרכי המזמין.

.20

שאלה :על איזה סיכונים מדובר בסעיף ? 9
תשובה :לדוגמא :תאונות או סיכון מקצועי אחר.

.21

שאלה :כמה זמן התראה יש לביצוע העבודה?
תשובה :ראה ס'  4ב להסכם.
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.22

שאלה :מה התוצרים הנדרשים מביצוע הבדיקה?
תשובה :בדיקה כלכלית כמפורט בנספח א סעיף .2

.23

שאלה :האם ניתן לכלול במחזור העיסקי שכר עבודה כשכיר?
תשובה :לא.

.24

שאלה :באילו סוגי עסקים מדובר?
תשובה :בעיקר עסקים קטנים.

.25

שאלה :האם הצעת המחיר לבדיקה כוללת בתוכה אומדן עבודה של  10-12שעות?
תשובה :כן.

.26

שאלה :מה היקף הדוח הנדרש?
תשובה :הדוח חייב לשקף ולתת מענה לאמור בסעיף  2א-ה בנספח א –הסכם.

.27

שאלה :איזה שנים יכללו בבדיקה?
תשובה :בד"כ מצב העסק בהווה .תיתכן גלישה לשנתיים אחורה.

.28

שאלה :מה קורה כאשר נדרשת השקעת שעות גדולה מ 10-12-שעות?
תשובה :ההצעה גלובלית .כל תוספת שעות או משאבים אחרים הינם ע"ח הזוכה.

.29

שאלה :מה מספר המציעים שיבחרו?
תשובה :ראה סעיף  15למכרז.

.30

שאלה :האם מספיק שהמציע עוסק בבקורת חברות ועריכת מאזנים?
תשובה :ראה סעיף  7למכרז נספח א. 1

.31

שאלה :האם משרד הקיים  20שנה וצירף שותף חדש רק בשנה האחרונה רשאי לגשת למכרז?
תשובה :אנו מתייחסים לישות המשפטית הקיימת.
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.32

שאלה :בנספח ג' העוסק בהצהרה על אי תשלום שכר מינימום אין איזכור להצהרה זו?
תשובה :יש לתקן את נספח ג' סעיף  3כדלקמן":בשתי עבירות ע"פ חוק עובדים זרים התשנ"א1991-
וחוק שכר מינימום התשמ"ז."1987-

.33

שאלה :האם יש מיפרט מקצועי נדרש של בדיקה?
תשובה :אין מיפרט.

.34

שאלה :האם יש אבחנה בין בדיקת יחיד לחברה?
תשובה :אין.

.35

שאלה :מהם מועדי התשלום עבור הבדיקות?
תשובה :כ 30-יום לאחר אישור הבדיקה ע"י המזמין.

.36

שאלה :אם יש ברשותי נוסח ערבות של הבנק העונה על הדרישות ומפורט יותר ,האם זה מספיק?
תשובה  :נוסח הערבות המחייב הוא זה המופיע במכרז .כל נוסח אחר יגרום לפסילת ההצעה.

.37

שאלה :האם מחזור העסקים הוא לפני מע"מ או אחרי מע"מ?
תשובה :אינו כולל מע"מ.

.38

שאלה :האם שני משרדי רו"ח נפרדים יכולים לאחד את הכנסותיהם ולהתאגד כשותפות לצורך
מכרז זה?
תשובה :לא.

.39

שאלה :מה היקף העבודה בשנה שחלפה?
תשובה :כ 50-בדיקות.

.40

שאלה :כמה הזמנות עבודה יש בגוש דן?
תשובה :אין אומדן ספציפי לאזור מסויים.

.41

שאלה :מה שיעור הביקורים בבית משפט בעקבות הדו"ח?
תשובה :בעבר היו מס' מועט כ 5-הופעות בבית משפט .איננו יכולים להתחייב על כך.

.42

שאלה :האם מתמודד שלא ימסור מידע על היקף הכנסותיו יפסל?
תשובה :יש למלא אחר כל תנאי המכרז במלואם.

.43

שאלה :כיצד קבעתם את אומדן השעות הנדרשות לביצוע בדיקה?
תשובה :עפ"י נסיון העבר.
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.44

שאלה :האם הסכום שנקבע במכרז כסכום מקסימום תואם את המחיר שנקבע ע"י החשב הכללי
בהתחשב במחיר לשעה שמבוסס על השכלה ,נסיון וכדומה?
תשובה :המוסד לביטוח לאומי קבע את מחיר המקסימום ע"פ תנאי המכרז ללא קשר לשעתון החשב
הכללי.

.45

שאלה :היכן תיקי הבדיקה ימתינו לבודקים?
תשובה :בסניף הביטוח לאומי המטפל בנשוא הבדיקה.

.46

שאלה :איזה מידע יקבל הבודק מ"חוקר המוסד"?
תשובה :נתונים אינפורמטיביים הידועים למוסד ,למעט נתונים מתיקו הרפואי של הנבדק.

.47

שאלה :מהו דו"ח מפורט?
תשובה :דו"ח העונה על דרישות המוסד כפי שפורטו במכרז.

.48

שאלה :האם הבודק יאלץ לבצע השלמות?
תשובה :כן ,במידה ולא יענה על מהות הבדיקה להנחת דעתו של המזמין.
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