מכרז מספר 02/17
מתן שירותי רו"ח מבקר עבור תיאטרון העירוני חיפה בע"מ (חל"צ),
ח"פ 510341993
התיאטרון העירוני חיפה בע"מ (להלן " -התיאטרון") מזמין בזה הצעות למתן שירותי רו"ח
מבקר.
תיאור השירות:
שירותי רו"ח מבקר וייעוץ חשבונאי בעניינים פיננסיים ,כלכליים ,ענייני מיסוי ונושאים אחרים
כמפורט במסמכי המכרז ,ע"י המציע (ולא קבלן משנה או צד ג' כלשהו מטעמו).
תנאי סף (מצטברים):
.1

תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה כדין בישראל.

.2

משרד רו"ח בעל ותק של  10שנים לפחות במתן שירותי ראיית חשבון בישראל.

.3

המשרד מעסיק לפחות  3רואי חשבון ,שמתוכם לפחות רואה חשבון אחד הינו בעל ותק
של  10שנים לפחות כרו"ח מבקר (להלן – "רואה החשבון הבכיר") ושני רואי חשבון
נוספים ,לפחות ,בעלי ותק של  5שנים לפחות כל אחד.

.4

למשרד ניסיון מוכח במתן ייעוץ ושירותים מהסוג המפורט לעיל לגופים נתמכים
תקציבית ע"י המדינה ,וכן לרשויות מקומיות ו\או לעמותות ו/או לתאגידים עירוניים.

פרטים נוספים:
.1

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ,החל מיום  ,20.03.17במשרדי התיאטרון ,ברח' פבזנר 50
בחיפה ,תמורת תשלום של  ,₪ 350אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

.2

שאלות והבהרות בקשר למכרז ניתן להפנות לתיאטרון בלבד ,באמצעות דוא"ל בלבד,
לכתובת דוא"ל ,varditc@ht1.co.il :לא יאוחר מיום  ,27.03.17עד לשעה  .12:00מובהר
בזאת כי על המציע לוודא אישור קבלה בטלפון מס' ( 04-8600503אין להסתמך על אישור
קבלת אוטומטי המופק ע"י הדוא"ל) .כל פניה תכלול את שם המציע ,הפונה מטעמו,
ודרכי ההתקשרות עימו.

רק תשובות בכתב יחייבו את התיאטרון .כל השאלות והתשובות לשאלות ההבהרה
ירוכזו ויופצו לכל המשתתפים במכרז ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורפו על
ידי המציע במסגרת הצעתו.
.3

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ,במסירה אישית ,במשרדי התיאטרון ,רח' פבזנר
 50בחיפה ,עד ליום  04.04.17בשעה .12:00

ההצעות:
.1

משתתף במכרז יגיש הצעה בהתאם למפורט בטופס "הגשת ההצעה" ,במסגרתו ינקוב
בשכר הטרחה החודשי ("ריטיינר") המבוקש עבור ביצוע השירות.

.2

יש לצרף להצעה את כל האישורים הדרושים ,כמפורט בנספח התנאים הכלליים.

.3

בכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי
המכרז ,יחייבו בלעדית התנאים והכללים אשר יופיעו במסמכי המכרז.

.4

את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה ,במסירה אישית ,במשרדי התיאטרון ,רח'
פבזנר  50בחיפה ,עד ליום  09.04.17בשעה  ,12:00לפי טופס הגשת ההצעה ,וכל מסמכי
המכרז ,כשהם חתומים כדין ע"י המציע.

.5

התיאטרון שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או לערוך
התמחרות בין המציעים או חלקם.

.6

אם תתקבל הצעה אחת ,התיאטרון שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז.

ניצה בן צבי ,מנכ"ל
התיאטרון העירוני חיפה בע"מ

