
 

 

 

  2021 ביוני 3

 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

ים, -הזמנה להציע הצעות לבחינה ולתכנון של שיקום מי התהום באתר תעש נוף A27/2021מכרז פומבי מס' 

 מכרזתנאי השינוי על הודעה  – עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 לקמן:כד ,שינוי תנאי המכרז, על תה בזאמודיע "(החברה)להלן: " ותי איכות הסביבה בע"מהחברה לשר

 

  :₪ מיליון 2 של בגובה הכנסות מחזור למציע     3.5" :םירששיתוקן כך ז )מסמך א'( ילמכר 3.5 אי סףתנ

  ;2019-2017 מהשנים אחת בכל  3.5.1

 או

  ".2020-2018כל אחת מהשנים ב 3.5.2

 

  .("1.(6מסמך א)")להלן: כספי של המציע על מחזור  אישור רו"ח - 1.(6א)בהתאם לזאת, מצורף לקובץ זה מסמך 

 

  :מלא ולצרף להצעתםל על המציעים

 3.5.1ח עמידה בתנאי מנת להוכי, על 1.(6מסמך א) את ; 

 או  

  3.5.2נאי בת עמידהוכיח ה, על מנת ל(המקורי( 6מסמך א)) למכרז( שצורף 6מסמך א)את. 

 

 

 לא שינוי.ותרו לסמך זה, יותר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במי

 

 

 

 בברכה,

 ביבה בע"מלשירותי איכות הס החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 של המציע אישור רו"ח על מחזור כספי – 1.(6א)מסמך 
 ]יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון[

 _________ תאריך:

 החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ לכבוד:

 1920.31.12 -ו 8201.31.12, 7201.31.12שנסתיימו ביום אחת מהשנים  לכל תואישור על מחזור הכנסהנדון : 

 :לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן

 משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.  אנו .א

קרו/נסקרו בו 31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים  .ב
 קף/ציין בהתאמה( על ידי משרדנו.)ה

 לחילופין:

, בוקרו על ידי 31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים  .ג
 רואי חשבון אחרים. 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )הקף/ציין בהתאמה( לימים  .ד
, אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת 31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017

 1.מהנוסח האחיד

 לחילופין:

, 31.12.2017חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים  .ה
יד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט אח, כוללת חריגה מהנוסח ה31.12.2019 -ו 31.12.2018

 בסעיף ד' להלן.

 לחילופין:

, 31.12.2017קורים )בהתאמה( לימים חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/ס .ו
כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  31.12.2019 -ו 31.12.2018

 ד' להלן.ף בסעי

, מחזור 31.12.2019 -ו 31.12.2018, 31.12.2017בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לימים  .ז
 2,000,000 -לשווה או , ₪ 2,000,000-מגבוה  הוא 1920-ו 1820, 1720 בכל אחת מן השניםשל חברתכם ההכנסות 

 .ש"ח

 בכבוד רב,     

_______________ 

 

 

 

 

 

                                                      
, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה 99המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר ב זה חוות הדעת הכוללות תוספות כתלצרכי מ 1

 מהנוסח האחיד.

 


