מסמך הבהרות להזמנה להגיש הצעות לשירותי רו"ח והנה"ח
אשכול נגב מערבי
 .1ש :האם יש מכרז לרכישה או שזה הצעות מחיר?
ת :ההליך אינו מכרז .בהליך זה עסקינן בנוהל יועצים -נוהל התקשרויות לביצוע עבודה
מקצועית הדורשת ידע וממוחיות על פי חוזר מנכ"ל  ,6102/8לנוכח העובדה כי לאשכול אין
עדיין מאגר יועצים ,ההליך פורסם באופן פומבי.
 .2ש :רשימת המטלות שציינתם היקפה יותר מחצי יום לרואה חשבון ?
ת :היקף השירותים של רואה החשבון נותר בעינו.
 .3ש :המחיר  ₪ 1,055לחצי יום בחודש  ,אם נדרש יותר מה קורה?
ת :המחיר המוצע כולל את כל שירותי רו"ח (חודשיים) .במידה ויהיה צורך בהגדלת השירות,
האשכול יבחן את הנושא ,לאור הוראות החוק והתנאים המאפשרים את ביצוע ההגדלה.
 .4ש :דוחות כספיים שנתיים יתומחרו בנפרד?
ת :הפקת הדוחות מהווים חלק מן השירות .ביקורת הדוחות כלולה בהצעת המחיר (סעיף ד.)/.
הדוחות יופקו בסיוע ובליווי מנהל הכספים של האשכול.
 .0ש :במסמכי הבקשה נכתב כי 'בשלב ראשון' השירות יהיה בהיקף של יום עבודה אחד בשבוע,
ויגדל עד להיקף של משרה מלאה .על מנת שנוכל להיערך ולתת שירות בהתאם לדרישתכם,
עם עובדים מתאימים ,נודה לכם באם תוכלו להגדיר באופן יותר מדויק את היקף המשרה
הנדרשת ,על פני תקופות של חודשים (פירוט מס' ימי עבודה נדרשים בכל שלב ,ומס'
החודשים בכל שלב).
ת :הצעת המחיר המבוקשת היא עבור משרה מלאה .כרגע ,היקף הפעילות מוערך ביום שבוע
(כ 02%-משרה) .ייתכן ולאחר תקופה קצרה נבקש להגדיל את המשרה ליומיים בשבוע (כ02% -
משרה) .אנו יודעים להעריך (ומבלי להתחייב) כי עד לשנת  02/2תהיה גדילה משמעותית בהיקף.
 .6ש :כמה תלושי שכר עלינו להפיק? האם התמורה שהוגדרה עבור שירותי הנה"ח ,כוללת
בתוכה את שירותי הפקת תלושי שכר וחישוב המשכורות?
ת :כ , /1 -כמו כן ,התמורה שהוצגה כוללת הכול  ,כולל תלושי שכר.
 .7ש :באיזו תוכנת שכר האשכול משתמש כיום?
ת :תוכנת שכר – מיכפל.
 .8ש :מה היקף הפעילות הכספית ( תקציב רגיל  /תקציב בלתי רגיל ) בכל אחת מהשנים 2516-
?2517
האם ישנו צפי לגידול משמעותי בהיקף הפעילות בשנים הקרובות?
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נציין ,כי גידול של עד  15%בנפח הפעילות  -אינו משמעותי לטעמנו.
ת :היקף הפעילות בשנים הקודמות היה סביב ה /.1 -מלש"ח ללא חלוקה של תקציב רגיל
ותקציב בלתי רגיל.
בימים אלה האשכול עובר לניהול כספי באמצעות תוכנת  EPRועדכון נהלי עבודה בהתאם,
הצפי הינו כ 3-מלש"ח בתקציב הרגיל ועוד כ 12-מלש"ח בתברי"ם.
כפי שניתן להבין "האשכול" עובר תהליך של גידול תקציבי משמעותי לאור הפרויקטים
שהוקצו לו ע"י משרדי הממשלה והרשויות המקומיות ,לאור זאת ישנו שינוי כולל של המערך
הכספי החל מעדכון תוכנת  , EPRחברה לניהול הכספי וכו'.
 .9ש :נתבקשנו לצרף קו"ח של המועמד/ת לתפקיד הנה"ח .אנו מתכוונים לקלוט עובד רק
במידה ונוכרז כחברה הזוכה .האם ניתן להסתפק בפרופיל המשרד וקו"ח של רו"ח?
ת :לעניין השאלות בנושא קו"ח של המועמד – אכן לא ניתן יהיה לקלוט עובד1ת להנה"ח לפני
שהחברה הוכרזה כזוכה ,לכן נסתפק בפרופיל המשרד וקו"ח של רו"ח.
 .15ש :לפי הרשום בתנאי הסף – ראה סעיף ה , 1-על המציע להיות משרד רו"ח.
אנו מבקשים אישורכם כי גם חברה המתמחה במתן שירותי הנה"ח ,חשבות שכר וייעוץ
חשבונאי למגזר המוניציפאלי ,אשר  0ממנהליה הינם רואי חשבון ,והיא מעסיקה למעלה
מ 25 -רואי חשבון  ,וכמו -כן בבעלות המנהלים/שותפים משרד רו"ח ,תוכל להשתתף במכרז
ת :לעניין תנאי הסף לנושא משרד רו"ח לחברה המתמחה במגזר המוניציפאלי המעסיקה
למעלה מ 02-רו"ח – הבקשה מקובלת וניתנת לכם הזכות להתמודד במכרז.

בכבוד רב
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול הרשויות נגב מערבי
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