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 חתימת המציע ________

 3מתוך  2עמוד 

 

 08/18מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 

למסמכי המכרז, יבוא הנוסח  23להוראות ותנאים כללים, בעמוד  2במקום נספח ב' –הבהרה 

 המצ"ב להבהרה זו.

 המציעים יעשו שימוש בנוסח המצ"ב, ולא בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 

  



 חתימת המציע ________

 3מתוך  3עמוד 

 

 2נספח ב'

 

 אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי 

 

 לכבוד,

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 ("החברה" –)להלן 

 

 02/2018עבור מכרז פומבי מספר   -שיעור מחיר המרכיב הישראלי  הנדון:

 המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ                        

 

שבון שלה, ביקרנו את לבקשת _____________________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי הח

לסוגיהן לפינוי  ומנוף לאספקת משאיות דחסהצהרת המציע מיום _____________ עבור מכרז 

כמפורט בנדון, בקשר לשיעור  ,באשכול גליל מערבי בע"מ לרשויות מקומיות החברות אשפה ופסולת

, סעיף 1987-)א( לתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח22המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה בתקנה 

)א( לתוספת השניה לצו 22, וסעיף 1950-)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א22

במכרז, המצורפת בזאת ( ממחיר ההצעה 1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח

והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

 המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

 

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

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן 

ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה 

ל רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים ו"דוחות מיוחדים" ש

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 

  המידע הכלול בה.

 בכבוד רב,                                                    תאריך            

________________      _______________________ 

 רואי חשבון                                                                                                                            

  המרכיב הישראלי. למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר

 


