אגף רכש והתקשרויות
יוכנס למעטפה החיצונית

נספח A4a
אישור רו"ח מבקר בעניין היעדר הערת "עסק חי"
(באם המציע הינו תאגיד)
(לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי המקדמי בסעיף )7.2

מכרז מס'  21811למתן שירותי סקירת גשרים ומבנים הנדסיים אחרים עבור רכבת ישראל
כרואה חשבון מבקר של ___________________________________(להלן" :המציע" או "חברת אם של
המציע") ,הריני לאשר/לדווח בזאת כי (יש לסמן את החלופה הרלוונטית):

בדו"ח הכספי המבוקר של המציע או חברת האם של המציע לשנת _____________ (נא לציין את שנת 2017
או שנת  )2018לא נכללה הערת "עסק חי" וכי ממועד הדו"ח המבוקר האחרון של המציע ועד למועד הגשת
ההצעה לא אירעו שינויים מהותיים במצבו הכלכלי.
או לחילופין:

בדו"ח הכספי המבוקר של המציע או חברת האם של המציע לשנת ______________ (נא לציין את שנת
 2017או שנת  )2018לא נכללה הערת "עסק חי" וכי ממועד הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע או

חברת האם של המציע ועד למועד מכתבנו זה לא בא לידיעתנו ,לרבות בהתבסס על דיווח שקבלנו מהנהלת
המציע ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך
קיומו של המציע או חברת האם של המציע כ"עסק חי".

שם החותם_______________________________ :
חתימה וחותמת רו"ח מבקר___________________ :
תאריך_________________________________ :

* נוסח נספח זה הינו נוסח מוצע וניתן להגיש הצהרה דומה תחת נייר המכתבים של משרד רואי החשבון *
* החתימה על אישור זה ו/או על גבי הצהרה דומה ,תיעשה על ידי רו"ח של המציע *

אגף רכש והתקשרויות
יוכנס למעטפה החיצונית

נספח A4b
אישור רו"ח מבקר בעניין היעדר חשש לפשיטת רגל

(באם המציע אינו תאגיד .נספח זה רלוונטי באם המציע הינו עוסק מורשה)
(לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי המקדמי בסעיף )7.2
מכרז מס'  21811למתן שירותי סקירת גשרים ומבנים הנדסיים אחרים עבור רכבת ישראל
כרואה חשבון מבקר של ___________________________________(להלן" :המציע" או "חברת אם של
המציע") ,הריני לאשר/לדווח בזאת כי:
מעיון בדו"חותיו הכספיים של ______________________________ (להלן" :המציע") לשנת
________________ (נא לציין את שנת  2017או שנת  )2018ומעיון ביתרות המציע בחשבונות הבנק הרשומים על
שמו ,הריני לאשר כי להערכתי אין עילה ולא צפויה להיות עילה בעתיד הנראה לעין לפשיטת רגל או לחשש לפשיטת
רגל.

שם החותם_______________________________ :
חתימה וחותמת רו"ח מבקר___________________ :
תאריך_________________________________ :

* נוסח נספח זה הינו נוסח מוצע וניתן להגיש הצהרה דומה תחת נייר המכתבים של משרד רואי החשבון *
* החתימה על אישור זה ו/או על גבי הצהרה דומה ,תיעשה על ידי רו"ח של המציע *

