יולי2018 ,
אוניברסיטת חיפה
מכרז פומבי  7/2018לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת  ,Lenovo ,Dell ,HPו Toshiba-לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות
תיקון להבהרה מס' 2
להלן מענה לשאלת הבהרה נוספת שהוגשה למכרז ,בהמשך לפרסום התשובות להבהרות למכרז זה.
מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
מספר
שאלה
סעיף
פרק במכרז
עמוד
הערה
1

17

נספח 4
למסמך ב'

תשובה

בנוגע לנוסח אישור רו"ח המבוקש בנספח  4למסמך ב' -נבקש לצורך הוכחת קיום תנאי הסף סעיף (5ז')
למכרז ,במקום הנוסח המופיע בנספח 4
כי יהיה ניתן להגיש אישור בהתאם לנוסח התואם את
למסמך ב' למכרז ,ניתן לצרף להצעה אישור
ההסכמות שבין לשכת רו"ח בישראל לבין החשכ"ל .קיים
קושי ממשי להגיש אישור בנוסח שצורף למכרז שאינו תואם רו"ח חתום בנוסח החלופי המצורף לקובץ
הבהרות זה – על האישור כאמור להתייחס
נוסח זה.
לשנת  2016והעדר היתכנות ממועד החתימה
על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד מועד חתימת
המכתב.
במקרה שמשתמשים בחלופה זו יש לצרף
אישור דומה לגבי שנת  2015לצורך הוכחת
תנאי הסף.
כמו כן ,אין מניעה כי האישור יודפס על נייר
לוגו של משרד הרו"ח.

נוסח חלופי של אישור רו"ח לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף (5ז):
לכבוד
________________(שם המציע)
א.ג.נ,.
הנדון :בעניין מכרז מס'  7/2018לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת  ,Lenovo ,Dell ,HPוToshiba-
לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות (להלן "המכרז") -דיווח רואה חשבון
א .לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________(להלן" :המציע") הנני מדווח כדלקמן:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____ ,בוקרו על ידינו וחוות
דעתי נחתמה בתאריך _____.
ב .הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר
מכן ,שנסקרו על ידי ,אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע
"כעסק חי" (*) ,או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק
חי".
לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות
הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.
ד .ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,
לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו
העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
(*) לעניין מכתבי זה "עסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר –  58של לשכת רו"ח
בישראל.
בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון

