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 2021פברואר  25חמישי  יום
 י"ג אדר תשפ"א

 
 לכבוד

 משתתפי המכרז
 15/2020מ/מכרז פומבי מס' 

 בע"מאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
 

 .,א.ג.נ
 

תיירות, אתר להקמה והפעלה של  15/2020מ/מכרז פומבי מס' הנדון: 
 ופנאי בעיר אילת נופש, תרבות

 
 4מסמך הבהרות מספר 

 
הופנתה שאלת הבהרה ביחס לנוסח האישור ( חכ"א –בע"מ )להלן אילת )חכ"א( חברה הכלכלית ל

 לחוברת המכרז. 4-נספח ב' –המבוקש מאת רו"ח של המשתתפים במכרז 
 

חכ"א בחנה את השאלה ואת בקשת התיקון והיא מאשרת את הנוסח המבוקש, זאת לצד הנוסח 
 המקורי.

 
הן את כלומר, המשתפים במכרז רשאים להגיש לצורך הוכחת תנאי הסף בדבר מחזורים כספיים 

 4-נספח ב' –של אישור רו"ח  )מצ"ב למסמך הבהרות זה( נוסח המקורי והן את הנוסח המתוקן
 .כרזלחוברת המ

 
 מודגש כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון לא ישתנה.

 
  בהצלחה!

 בברכה,כבוד רב וב
 

 בע"מאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
 

 , מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.על נספחיומסמך זה, 
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

 
  תאריך

 שם המציע
  חתימה + חותמת
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 רו"חאישור  –  4-ב'נספח 

 )יש להגיש מסמך זה על נייר לוגו של רואה החשבון(

 לכבוד

   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה

 1582ת.ד 

 אילת

 א.ג.נ.,

 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית: הנדון

( המציע –)להלן לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ 

חשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה ה יוכרוא

 , כדלקמן:הפיננסיים ביחס לעמידתו בתנאי הסף ומתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר

 .1/ שותפות רשומה* גיד רשום כדין בישראלמציע הוא תאה .1

  :2אם המציע הוא ישות משפטית אחת .2

  מפעילותו בהפעלת נובע ה, 2019-2016של המציע בשנים  המצטברהמחזור הכספי

בעולם, עומד  מתחמי אירוח / אתרי תיירות ונופש / בתי מלון / הוסטלים, בארץ ו/או

   .)לא כולל מע"מ(, לפחות₪ מיליון  80על 

  אם המציע הוא מיזם משותף: .3

  מפעילותו נובע ה, 2016-2019בשנים  המציעאחד מחברי של המצטבר המחזור הכספי

בהפעלת מתחמי אירוח / אתרי תיירות ונופש / בתי מלון / הוסטלים, בארץ ו/או בעולם, 

   .מע"מ(, לפחות )לא כולל₪ מיליון  80עומד על 

 לחילופין,

  מכל פעילות(  2016-2019בשנים  כל אחד מחברי המציעהמחזור הכספי המצטבר של(

 )לא כולל מע"מ לפחות(. ₪ מיליון  50עומד על 

ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דיעה על ההצהרה בהתבסס על 

 ביקורתנו.

לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו ערכנו את ביקורתנו בהתאם 

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית 

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת 

שמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיו

הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

                                                           
 מחק את המיותר 1
 יש לסמן במקומות המתאימים בהתאם לזהות המשתתף במכרז. 2
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לדעתנו, ההצהרה משקפת באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים 

  המהותיות, את המידע הכלול בה.אחרים, מכל הבחינות 
 

 תאריך
 )שם רוה"ח, חתימה, חותמת(

 


	מסמך הבהרות מספר 4
	נספח ב'-4  – אישור רו"ח
	(יש להגיש מסמך זה על נייר לוגו של רואה החשבון)


