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  לכבוד

  משתתפי המכרז

,..א.ג  

  מתן שירותי יקיון למרכזי החברה 6/2021מכרז פומבי מספר הדון: 

  2מס'  מסמך הבהרות ושיויים

  :מכרזמסמכי הבהרות לשיויים ולהלן 

 .למסמך הבהרות זה 2למסמכי המכרז יוחלף בוסח שבעמוד  8שבעמוד וסח אישור רואה חשבון  .1

 .הצעות שהוגשו בתיבת המכרזים עד למועד זה לא יידרשו לתקן את הוסח, אלא אם הצעתם תיבחר כהצעה הזוכה .2

 ביתר סעיפי מסמכי המכרז לא יחול שיוי. .3

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות על ספחיו,  .4

 ו/או מסמך/י הבהרה/ות קודמים יגבר האמור במסמך זה. 

רק הבהרות ושיויים שיתו במסמך/י הבהרות שהוצא/ו, אם הוצא/ו, במסמך הבהרות זה או במסמך/י הבהרות  .5

אם יוצא/ו, מחייבים את החברה. למען הסר ספק מובהר, כי כל מידע שמסר בכל דרך אחרת וסף/ים, שיוצא/ו, 

 איו מחייב את החברה.

ההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על  .6

 המציע במכרז לצרף מסמך זה כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת. 

ויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם בחשבון בהגשת השי .7

  הצעתו. על המציע במכרז לצרף מסמך זה להצעתו במכרז כשהוא חתום על ידו. 

  

  

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  

  מאשר ומסכים

______________  

  ציעחתימת המ                
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  בע"מ )חולון(בילוי להחברה לבידור ו

   מכרז שירותי יקיון

  6/2021כרז פומבי מס' מ

  על הכסות ואישור רו"ח מציעהצהרת ה

  

 לכבוד

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

,..א.ג  

  

  הדון: חברת _________ חוות דעת רו"ח ____________

  ___/_____/2021בהתייחס להצהרה מיום 

  

, בדקו את האמור בהצהרה ה"ל שהוצגה במכתב מיום ____________ לבקשתכם וכרואי החשבון מטעם חשבות משרד

והמצורפת בזאת __________ בדבר "תשלום שכר מיימום והיעדר הפרות בדיי עבודה במסגרת ההתקשרות עם משרד

  ומסומת בחותמת משרדו לשם זיהוי בלבד.

____. אחריותו היא לחוות דעה על ההצהרה ה"ל בהתבסס על ___________ההלת ____הצהרה זו היא באחריות 

  ביקורתו.

. 1/2/10ערכו את ביקורתו בהתאם לוהל הביקורת שגובש לושא זה על ידי לשכת רו"ח ויחידת הביקורת בחשכ"ל מיום 

הל האמור  כדי להשיג מידה סבירה של ביטחון על פי והל הביקורת, דרש מאתו לתכן את הביקורת ולבצעה על בסיס הו

  שאין באמור בהצהרה ה"ל הצגה מטעה מהותית.

של ראיות התומכות במידע שבהצהרה ה"ל. או סבורים שביקורתו  –כמפורט בוהל  –הביקורת כוללת בדיקה מדגמית 

  מספקת בסיס סביר לחוות דעתו.

ו, האמור בהצהרה הו, בהתבסס על ביקורתות המהותיות את המפורט בה.לדעתאות מכל הבחי ל משקף באופן"  

   

  ,בכבוד רב

  ________________משרד רו"ח 

  

 


