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 הנדון: הבהרות במסגרת מכרז פומבי לבחירת מומחה חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות 

         המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 1959

         בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ 

 (11/2020)מכרז מספר              
 

 במסגרת המכרז שבנדון. פרסם הבהרותאת למתכבדת בז, "(ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל האמור להלן  .2

 אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז. אלא .3

יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ענבל  .4

 .במסמך זה בלבדהינן כמפורט ההבהרות  כלו/או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתנו, בכל צורה שהיא. 

 -ככל שיש במסמך זה בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, כל האמור בו יגבר על סעיפי המקור  .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו.

מציעים אשר סבורים כי הינם עומדים בתנאי הסף אשר יפורטו להן וביתר תנאי הסף אשר פורטו במסגרת  .6

לתיבת המכרזים הממוקמת בקומת הכניסה בחברת ענבל )והכל מסמכי המכרז, רשאים להגיש הצעתם 

ון להגשת "המועד האחר)להלן:  14:00 בשעה: 2020בנובמבר,  29, עד ליום ראשוןכמפורט במסמכי המכרז( 

 (.ההצעות"

, בצירוף על ידי מורשה החתימה במקוריודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  .7

 .בעת הגשת ההצעה חותמת המציע

זה כשהוא חתום מציעים שכבר הגישו הצעתם אינם נדרשים להגיש הצעה בשנית אלא רק להמציא מסמך  .8

 .עד המועד האחרון להגשת ההצעותלתיבת המכרזים, במקור כמפורט לעיל 

 לשונית: מכרזים. תחת  www.inbal.co.il בכתובת:  באתר ענבלמסמכי המכרז מפורסמים  .9
 

 בנוגע לתנאי הסף המקצועיים אשר צוינו במסגרת מסמכי המכרז: הבהרות מטעם ענבללהלן ה .10
 

הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע "ביקורת  המציע עצמו: ההזמנה הינה כילמסמכי  3.1.2.1כוונת סעיף  .10.1

( 5של לפחות חמש ) לתקופות ביקורתבמסמכי המכרז(  1.3חשבונאית נדרשת" )כהגדרת מונח זה בסעיף 

 .השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות (8) שמונה שנים במהלך
 

הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע "ביקורת למסמכי ההזמנה הינה כי: חבר הצוות  3.2.2כוונת סעיף  .10.2

( 3) שלוששל לפחות  לתקופות ביקורתבמסמכי המכרז(  1.3חשבונאית נדרשת" )כהגדרת מונח זה בסעיף 

 .השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות (8) שמונה שנים במהלך
 

הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע "ביקורת למסמכי ההזמנה הינה כי: ראש הצוות  3.3.2כוונת סעיף  .10.3

( 5של לפחות חמש ) לתקופות ביקורתבמסמכי המכרז(  1.3חשבונאית נדרשת" )כהגדרת מונח זה בסעיף 

 .השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות (8) שמונה שנים במהלך
 

 .תקופת ביקורת הינה תקופה המכוסה ע"י הביקורת (10.1-10.3הסעיפים הנ"ל )לעניין  .10.4

 למסמכי 1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל, יש למלא את הטבלאות המפורטות במסגרת נספח א' .10.5

הכוונה בטבלאות במועד יודגש כי במסגרת נספח זה.  המכרז ולצרף את המסמכים הנדרשים

 התקופות המכוסות על ידי הביקורת.תחילת/סיום מתן השירותים הינה לפירוט 
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