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17.4.19
קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי
חיצוני לעירייה בתחומים שונים
תשובות לשאלות הבהרה
(להלן הבהרה מספר ) 2

תשובות לשאלות הבהרה

(השאלות בגוף ההבהרה) לפי סדר מקבצים

מקבץ א'
מס"ד

.1

מסמך

הוראות
למשתתפים

עמוד מספר
מספר סעיף
8.3 11-12

פירוט השאלה

תשובה

נבקש לשנות את תנאי הנוסח ייוותר כלשונו.
הסף ,כך שניתן יהיה
להציג ניסיון רלוונטי
ברשות מקומית ללא
קשר לכמות התושבים
ברשות
ולחילופין
מקומית עם מעל 10,000
תושבים ,מתן שירות
לרשויות
משפטי
מקומיות עם מספר
מצטבר של תושבים של
מעל  80,000תושבים
בשנה
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מקבץ ב'
מס"ד

.1

מסמך

הוראות
למשתתפים

עמוד מספר
מספר סעיף
6

6

פירוט השאלה

תשובה

ממסמכי הקול הקורא
ובפרט סעיף זה ,לא
ברור האם לטיפולו של
כל
יועברו
הזוכה
ההליכים המשפטיים
הרלוונטי
בתחום
(ובתחום התכנון והבניה
– לרבות עררים) ,ללא
כל מגבלה? נבקש לדעת
האם קיימת מגבלת
הליכים או שעות ומהי.

ההתקשרות עם הזוכה
בהליך הינה על בסיס
פאושלי וכוללת את כל
סוגי השירותים שיינתנו
בתחום זה תמורת
תשלום גלובלי קבוע
ללא אפשרות לתשלום
תוספת והכל לפי היקף
העבודה הנדרש ועל פי
העירייה.
קביעת
השירותים המשפטיים
מפורטים
ותיאורם
בסעיפים  6 ,5למסמך
ההוראות למשתתפים.

ככל שלא קיימת מגבלה
כלשהי כאמור ,נבקש
לציין כי המשמעות היא
עבודת הזוכה בריטיינר
ללא שום מגבלה ,מה
שעלול להיות הפסדי
מאוד ובבחינת "בור
ללא תחתית".
לחלופין ,נבקש לדעת
אומדן שעות חודשי ,או
הליכים
אומדן
משפטיים (מספר ,סוג
ובאילו תחומים) כדי
לדעת להיערך להצעת
המחיר.
השאלה מתייחסת הן
לתחום א' (ייעוץ וייצוג
כללי) והן לתחום ב'
(תחום תכנון ובניה).

לאור העובדה כי מדובר
בהיקפים משתנים ,אין
אפשרות לאמוד או
להתחייב להיקף מסוים.
עם זאת ,בהינתן
העובדה כי מדובר
ברשות בת כ90,000 -
תושבים עם תנופת
משמעותית
בנייה
והיקפי ייעוץ משפטי
בתחומי הקול הקורא
בסדר גודל נרחב ,מוערך
היקף עבודה בכל
התחומים כ 2 -ימי
עבודה מלאים בשבוע.
מעבר לכך ,השתתפות
בישיבות ,דיונים ,ועדות
וכיוצא באלו ,הכל על פי
צרכי הרשות ועל פי
קריאה .בנוסף ,ייעוץ
שוטף וזמין.
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מס"ד

מסמך

עמוד מספר
מספר סעיף

פירוט השאלה

תשובה

14
מספר
בטופס
השורות
תימחקנה
לפירוט
המתייחסות
תנאי סעיף  2.3בטבלת
האיכות כולל הטבלה
המופיעה מיד לאחריהן.

 54-55טופס נראה כי יש אי התאמה
הוראות
למשתתפים
מספר בסעיפים הנדרש למלא
 – 14בטופס ובין טבלת
איכות
האיכות (למשל האמור
בסעיף  2.3בטופס אינו
מוזכר כלל בטבלת
האיכות; סעיף  2.5בהתאמה,
בטופס אינו תואם את הכותרות
2.5
סעיף
בטבלת בהמשך
האיכות)
כדלקמן:

יתוקנו
המופיעות
הטופס

במקום "פירוט תנאי
בטבלת
2.4
סעיף
האיכות" יופיע "פירוט
תנאי סעיף  2.3בטבלה
האיכות" (ניסיון בייצוג
עררי היטל השבחה".
במקום "פירוט תנאי
בטבלת
2.5
סעיף
האיכות" יופיע "פירוט
תנאי סף  2.4בטבלת
האיכות" (ניסיון בייצוג
ועדת ערר מחוזית).
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מקבץ ג'
מס"ד

מסמך

1

הזמנה
להציע
הצעות

2

הזמנה
להציע
הצעות

מספר
עמ'
מספר סעיף
3.1
4

11

.8.3א

פירוט השאלה

תשובה

בסעיף  3.1מצוין כי
ההתקשרות תהייה על בסיס
תשלום לפי ביצוע בפועל
ואילו בעמ'  5סעיף  3.2מצוין
כי התשלום היה על בסיס
תשלום גלובאלי קבוע.
נבקש הבהרות בעניין זה
הסעיף קובע תנאי סף ולפיו
על המציע לייצג לפחות רשות
אחת המונה מעל 80,000
תושבים .תנאי הסף כאמור
באופן
ומצמצם
מגביל
משמעותי את התחרות ומונע
מהעירייה לקבל הצעות
השירותים
איכותיות.
המסופקים ע"י משרד עו"ד
בהתאם לנדרש במכרז –
זהים בין אם השירות מסופק
לרשות מקומית בת  20אלף
תושבים ובין אם מדובר
בשירות המסופק לרשות בת
למעלה מ 80 -אלף תושבים.
משרדנו משמש כיועץ משפטי
ומייצג מספר רב של רשויות
(עירוניות וכפריות) כגון
עיריית יבנה ,עיריית קריית
ביאליק ,מועצה אזורית גזר,
מועצה אזורית חבל מודיעין,
מועצה אזורית יואב ,מועצה
אזורית ברנר ועוד .לדעתנו,
מבחינה מהותית ,אין הצדקה
לקבוע את הדרישה למספר
תושבים – כאשר משרד
המציע מטפל בהיקפים
לאלו
דומות
ובסוגיות
המושתות לפתחה של עיריית
רעננה ו/או הועדה המקומית
לתכנון ובנייה רעננה .עוד
יצוין כי אף אם הנ"ל היה
שיקול מוצדק ,הרי שסכום
תושבי הרשויות שמשרדנו
טיפל ומטפל בו כדבר
שבשגרה הוא כ200,000 -
תושבים .וגם מטעם זה ,ברי
כי מהותית אין למנוע
ממשרדנו הגשת הצעה
למכרז .לפיכך ועל מנת
להרחיב את התחרות ,מבוקש
להבהיר/לתקן את הסעיף
באופן בו מציע המספק את
השירות ל –  2רשויות
מקומיות עומד בדרישות הסף

ההתקשרות תהיה
על בסיס תשלום
גלובאלי קבוע .יש
למחוק את המילים
"ועל בסיס של
תשלום לפי ביצוע
בפועל" בסעיף .3.1
ייוותר
הנוסח
כלשונו.
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3

הזמנה
להציע
הצעות

12

.8.3ב

ולחלופין לקבוע כי מציע
המספק את השירות לשתי
רשויות כאשר במצטבר מס'
התושבים הינו כנדרש בסעיף
 עומד בדרישות המכרז.הסעיף קובע תנאי סף ולפיו הנוסח
על המציע לייצג לפחות רשות כלשונו.
אחת המונה מעל 80,000
תושבים .תנאי הסף כאמור
באופן
ומצמצם
מגביל
משמעותי את התחרות ומונע
מהעירייה לקבל הצעות
השירותים
איכותיות.
המסופקים ע"י משרד עו"ד
בהתאם לנדרש במכרז –
זהים בין אם השירות מסופק
לרשות מקומית בת  20אלף
תושבים ובין אם מדובר
בשירות המסופק לרשות בת
למעלה מ 80 -אלף תושבים.
משרדנו משמש כיועץ משפטי
ומייצג מספר רב של רשויות
(עירוניות וכפריות) כגון
עיריית יבנה ,עיריית קריית
ביאליק ,מועצה אזורית גזר,
מועצה אזורית חבל מודיעין,
מועצה אזורית יואב ,מועצה
אזורית ברנר ועוד.
כמו כן משרדנו מייצג את
הועדה המקומית לתכנון
ובניה יבנה ואת הועדה
המקומית לתכנון ובניה חבל
מודיעין.
לצורך העניין ,משרדנו ייצג
ומייצג את עיריית יבנה
והועדה המקומית לתכנון
ובניה יבנה בה יש 47,000
תושבים.
יבנה מתמודדת על בסיס יומי
עם תכניות מורכבות ,הליכי
רישוי מורכבים ,פינוי בינוי,
תמ"א  ,38תביעות לפי סעיף
 197לחוק התכנון והבניה,
דרישות היטלי השבחה ,יצוג
בפני ועדות הערר המחוזית
ובפני כל מוסדות התכנון בכל
ההירככיות התכנוניות.
כמו כן בשנת  2016ייצג
משרדנו את עיריית ירושלים
במספר תיקי עררי היטלי
השבחה לאחר שזכה במכרז
להצטרף למאגר היועצים
החיצוניים של העירייה/ועדה
מקומית ירושלים.
יודגש כי מהותית ,אין
הצדקה למנוע ממשרדנו
לגשת למכרז רק בשל מספר
כאשר
בפרט
תושבים,

ייוותר
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4

הזמנה
להציע
הצעות
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7.10

5

טופס
מס' 8

41

שאלון
חוזר
2/2011

6

טופס
מס' 17

58

שאלון
שביעות
רצון

משרדנו מטפל בהיקפים
לאלו
דומות
ובסוגיות
המושתות לפתחה של עיריית
רעננה והועדה המקומית
לתכנון ובנייה רעננה.
עוד יצוין כי אף אם הנ"ל היה
שיקול מוצדק ,הרי שסכום
תושבי הרשויות שמשרדנו
טיפל ומטפל בו כדבר
שבשגרה הוא כ200,000 -
תושבים .וגם מטעם זה ,ברי
כי מהותית אין למנוע
ממשרדנו הגשת הצעה
למכרז .לפיכך ועל מנת
להרחיב את התחרות ,מבוקש
להבהיר/לתקן את הסעיף
באופן בו מציע המספק את
השירות ל –  2רשויות
מקומיות עומד בדרישות הסף
ולחלופין לקבוע כי מציע
המספק את השירות לשתי
רשויות כאשר במצטבר מס'
התושבים הינו כנדרש בסעיף
 עומד בדרישות המכרז.על מנת שניתן יהיה לתמחר
באופן נכון את המכרז ,נבקש
הבהרה בדבר היקף השירות
(שעות  /תיקים) הכלולים
במחיר הרטיינר החודשי.
בשים לב שמדובר בתשלום
גלובלי יש צורך להבין את
היקף העבודה /שירות שיועבר
לטיפול הזוכה במכרז ,גם אם
באופן משוער/על בסיס נתוני
עבר.
האם יש למלא /לצרף כבר
במסגרת ההצעה או שאת
הטופס כאמור יש למלא רק
בשלב חתימה /ע"י הזוכה/ים
בלבד
נבקש את אישורכם לכך
שניתן יהיה להציג שאלון
כאמור החתום ע"י גורמים
בכירים ברשות (כגון ראש
הרשות/מנכ"ל/גזבר/מהנדס
הרשות) ולא רק ע"י יועמ"ש.
יצוין כי קיימות רשויות בהן
יועמ"ש הרשות אינו עובד
הרשות.

ראו סעיף  1מקבץ
ב'.

יש למלא את הטופס
במסגרת
כבר
ההצעה.
ככל שקיים יועמ"ש
שהינו עובד הרשות,
את
לצרף
יש
חתימתו על הטופס.
ככל שיועמ"ש אינו
עובד הרשות ,יש
למלא את הטופס
ע"י מנכ"ל וגזבר
הרשות.
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מקבץ ד'
מס"ד

מסמך

1

הזמנה

עמוד

מספר

מספר

סעיף

58

10.2

תשובה

פירוט השאלה

עמוד  ,58טופס מספר  17לאיכות

להציע

במסמכי המכרז ,נקבע כי יש למלא

הצעות

שאלון שביעות רצון משלושה

הבקשה מתקבלת.

מזמיני עבודה שונים על ידי יועמ"ש
של הרשות .במידה ומזמין העבודה
אינו היועמ"ש ,נבקש לאשר כי
ממלא שאלון שביעות הרצון יהיה
מזמין העבודה ולא היועמ"ש.
2

הזמנה

58

10.2

בעמוד  ,58טופס מספר  17לאיכות

להציע

במסמכי המכרז ,נקבע כי יש למלא

הצעות

משלושה

שאלון שביעות רצון

מזמיני עבודה שונים .נבקש לאשר
כי ניתן יהיה להגיש המלצות,
מממליצים

רלוונטיים

(על

פי

דרישתכם כאמור) בנוסח שאינו
זהה לנוסח טופס מספר  17לאיכות.

הנוסח ייוותר כלשונו.
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מקבץ ה'
שאלה:
נודה אם תבהירו בכל הנוגע לקול קורא שבנושא כי משרד המצוי במאגר היועצים של העירייה אינו
נדרש למלא את המכרז כולו אלא רק להגיש הצעה כספית בלבד.
תשובה:
אין קשר בין שני ההליכים .משרד המעוניין להציג את מועמדותו במסגרת הקול הקורא הנוכחי עליו
לעמוד בכל הדרישות ולפעול על פי כל ההוראות הנוגעות להגשת ההצעה בהליך.

מקבץ ו'
עמוד
מספר
7

מספר
סעיף
6.2

מס"ד

מסמך

1

הוראות
למשתתפים

6.2

2

הוראות
למשתתפים

7

6.2

3

הוראות
למשתתפים

7

פירוט השאלה

תשובה

מהו היקף התיקים
בשנת  2018אשר
נדרשו טיפול משפטי?
נא לחלק את התיקים
המשפטיים לפי
ערכאות וכן מהו
סטטוס כל הליך
האם הזוכה במכרז
יידרש להמשיך ולטפל
בתיקים קודמים אשר
החלו עובר למועד
זכייתו במכרז?
האם יהיה על הזוכה
במכרז להמשיך
ולטפל בתיקי
הליטיגציה אשר
יוותרו פתוחים לאחר
תום תקופת
ההתקשרות?

ראו סעיף  1מקבץ
ב'.

על פי נסיבות
המקרה.

ראו סעיף  4סיפא
במסמך ההוראות
למשתתפים.

9

מקבץ ז'
מס"ד

מסמך

עמוד
מספר
4-5

1

הזמנה
להציע
הצעות

2

הזמנה
להציע
הצעות

7

3

הזמנה
להציע
הצעות

7

פירוט השאלה

מספר
סעיף
 + 3.1על מנת לתמחר את
השירותים על בסיס פאושלי,
3.2
כאמור בסעיפים אלו ,נודה
על קבלת אינדיקציה בנוגע
להיקף הפעילות המשוער של
הזוכה במכרז בכל אחד
מהתחומים :ייעוץ וייצוג
כללי ותכנון ובנייה.
כמו כן ,נודה על פירוט שעות
היעוץ שניתנו בעל אחד
מהתחומים שלעיל בשנתיים
האחרונות (.)2017-2018
על מנת שניתן יהיה להעריך
6.2
את היקף שירותי הייצוג
המשפטי של העירייה ,נבקש
לדעת כמה הליכים משפטיים
תלויים ועומדים היו לעירייה
ולוועדה המקומית לתכנון
ובניה (כל אחת בנפרד) בכל
אחת מהשנים 2017-2018
ומאילו סוגים.
 6.3א' א .כמה פעמים בחודש
מתקיימות בעירייה ישיבות
של הוועדה המקומית ,של
ועדת המשנה ושל מליאת
המועצה?
ב .האם הישיבות הללו (כולן
או חלקן) מתקיימות באותו
יום?

תשובה
ראו סעיף  1מקבץ ב'.

ראו סעיף  1מקבץ ב'.

בממוצע בחודש
מתקיימות 2-4
ישיבות של ועדות
משנה ושל רשות
רישוי .
ועדת משנה בדרך
כלל ביום קבוע,
רשות רישוי לא ביום
קבוע.
לכל ישיבת ועדה
מתקיימת ישיבת
הכנה כמה ימים
לפני.
ישיבות מליאה כ4 -
פעמים בשנה.

10

מס"ד
5

מסמך
הזמנה
להציע
הצעות

עמוד
מספר
12

מספר
סעיף
 8.3ב'

פירוט השאלה

תשובה

לגבי המשפט האחרון של הנוסח ייוותר כלשונו.
סעיף זה – מבוקש כי הניסיון
במתן ייעוץ משפטי בתחום
היטלי השבחה ובייצוג ועדות
ערר ו/או בתי משפט יידרש
ביחס לרשות מקומית אחת
לפחות המונה מעל 200,000
תושבים ,במקום הדרישה
רשויות
בשתי
לניסיון
מקומיות ,שאחת מהן מונה
מעל  80,000תושבים.
לחילופין ,מבוקש כי הניסיון הנוסח ייוותר כלשונו.
במתן ייעוץ משפטי בתחום
היטלי השבחה ובייצוג ועדות
ערר ו/או בתי משפט יידרש
ביחס לרשות מקומית אחת
בכל שנה ברצף החל משנת
 2015ועד למועד פרסום
ההזמנה ,וביחס לרשות
מקומית נוספת בכל שנה
ברצף החל משנת  2017ועד
למועד פרסום ההזמנה
כשאחת לפחות מהן מונה
מעל  80,0000תושבים .זאת,
במקום ניסיון כאמור בשתי
רשויות מקומיות החל משנת
 2015ועד למועד פרסום
ההזמנה.

11

עמוד
מספר

מספר
סעיף

מס"ד

מסמך

8

ההסכם

62

5

9

ההסכם

63

14

פירוט השאלה

תשובה

נבקש כי התשלום יהיה הנוסח ייוותר כלשונו.
בתנאי שוטף  ,30 +במקום
שוטף .45 +
נבקש כי אחריות היועץ על פי הבקשות מתקבלות.
סעיף זה תהיה על פי דין .כן
נבקש ,כי חובת הפיצוי
השיפוי לפי סעיף זה תוכפף
לפסק דין חלוט הקובע את
אחריות היועץ.

12

מקבץ ח'
מספר מספר
עמוד סעיף

מס"ד

מסמך

1

-21
הוראות
למשתתפים 24

פירוט השאלה

תשובה

 2.2עד מדובר בניקוד איכותי של עד הנוסח
 38נקודות ,אך למעשה הן כלשונו.
2.4
ינתנו רק למי שיש לו את
הותק המפורט מול ועדות
ערר לפיצויים והיטל השבחה
ו/או ועדת ערר מחוזית
לתכנון ובניה.

ייוותר

ואולם ,כחלק מהפירוט של
התחום "תכנון ובניה" (עמ'
 ,2סעיף (1.3ב) ,כלול גם
התחום של "מיסוי עירוני",
בו ועדות הערר הנ"ל פחות
רלוונטית.
האם אפשר להבהיר כי
רשויות
בייצוג
ניסיון
מקומיות בפני ועדות הערר
לענייני ארנונה וכן בפני בתי
משפט מנהליים ואחרים
בנושאי ארנונה והיטלי
פיתוח יהווה ניסיון מספק
לצורך סעיפי  2.2עד 2.4
הנ"ל?
טופס מס' 36 4

ככל שהוסכם להבהיר הנוסח
כמבוקש לעיל -לתקן את כלשונו.
דרישות הטופס בהתאם

ייוותר

טופס מס' 54
14

ככל שהוסכם להבהיר הנוסח
כמבוקש לעיל -לתקן את כלשונו.
דרישות הטופס בהתאם

ייוותר

13

מקבץ ט'
מס"ד
1

2

3

תשובה

עמוד מספר פירוט השאלה
מסמך
מספר סעיף
מאושר.
(1.3ב) נבקש
2
הוראות
המילים "מיסוי עירוני ותשלומי
אישורכם כי
למשתתפים
חובה" תימחקנה מסעיף ( 1.3ב).
המילים
"מיסוי עירוני
ותשלומי
חובה" נכללו
בשגגה תחת
סעיף זה ,שכן
תחום זה
מופיע תחת
פרק (1.3א)
שכותרתו
"ייעוץ וייצוג
כללי".
מחירי המקסימום הנקובים
 7.10קיימת אי
11
הוראות
בסעיף  7.10במסמך ההוראות
התאמה בין
למשתתפים
למשתתפים הינם לאחר תוספת
מחירי
מע"מ.
המקסימום
המחירים הנקובים בטופס 10
המפורטים
בסעיף זה לבין הינם לפני תוספת מע"מ.
מחירי
המקסימום
הנקובים
בטופס 10
"הצעת מחיר"
(עמוד .)49
נבקש
אישורכם כי
מחירי
המקסימום
הקובעים הם
אלה
המפורטים
בסעיף .7.10
אמת מידה  1.1הכוונה לניסיון המציע.
13
18
הוראות
חלק שני
למשתתפים
"ניסיון ברשות
מקומית בסדר
גודל דומה
מעבר לנדרש
בתנאי הסף" –
נבקש
הבהרתכם כי
הכוונה לניסיון
המציע.

14

4

הוראות
למשתתפים

19

13

6

הוראות
למשתתפים

23

13

אמת מידה 1.3
"עתירות
מנהליות –
ייצג רשויות
מקומיות ו/או
גופים
ציבוריים
בעתירות
מנהליות" –
נבקש
הבהרתכם כי
הכוונה לניסיון
המציע.
אמת מידה 2.5
– מכיוון
שתנאי הסף
קובע כי נדרש
לפחות עו"ד
אחד (הרפרנט)
וכן קיימת
הוראה במכרז
לפיה מציע
המגיש הצעה
עבור יותר
מתחום אחד
יידרש להעסיק
לפחות  5עו"ד,
מבוקש לעדכן
את מדרג
הסעיף
בהתאם.
לצורך
הדוגמא:
במקום "עד 3
עורכי דין"
(תנאי בו יעמדו
כל המציעים)
ייכתב "2-4
עורכי דין",
במדרגה לאחר
מכן  5-8עורכי
דין והמדרגה
האחרונה 9
עו"ד ומעלה.

הכוונה לניסיון המציע.

הנוסח ייוותר כלשונו.
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מקבץ י'
מס"ד

מסמך

עמוד
מספר

מספר
סעיף

השאלה

1

הזמנה
להציע
הצעות

5

3.2

על מנת להבטיח מענה נכון ראו סעיף  1מקבץ
ואיכותי ,נבקש לקבל בחוזר ב'.
פרטים אודות היקף השעות
החודשי הצפוי לגבי כל אחד
מן התחומים המבוקשים
במסגרת ההליך.

2

הזמנה
להציע
הצעות

12

(8.3א)

3

הזמנה
להציע
הצעות

18

)1.2(13

נבקש את אישורכם לעריכה
לרשויות
מכרזים
של
מקומיות ו/או לתאגידים
עירוניים המוחזקים במלואם
על ידי רשות מקומית

4

הסכם

65

25

א .נבקש למחוק את נושא
הפיצוי המוסכם .הסעד אינו
מקובל בהתקשרויות מסוג
זה.

7.10

תשובה

כמו כן נבקש לקבל פרטים
אודות היקף העבודה שהיה
בשנים האחרונות (כמה
הליכים וכיו"ב) בחלוקה לפי
תחומים.

נבקש את אישורכם להוכחת הנוסח
עמידה בתנאי סף באמצעות כלשונו.
מתן שירותים לתאגיד עירוני
המוחזק במלואו על ידי רשות
מקומית

ב .בסיפא של הסעיף מוזכרת
"ערבות בנקאית" – נבקש
הבהרתכם שכן לא מופיע
במסמכי ההליך התייחסות
לערבות.

ייוותר

ניסיון
יוכר
בעריכת מכרזים
גם
פומביים
לתאגידים
עירוניים
המוחזקים
במלואם על ידי
רשות מקומית.

16

מקבץ יא'
מס"ד

מסמך

1

הוראות
למשתתפים

2

הסכם

עמוד מספר
מספר סעיף
3.4
11

65

25

פירוט השאלה

תשובה
הנוסח ייוותר
כלשונו.
תשומת לבכם
לנוסח סעיף
 8.4.2לפיו
במקרה בו
מגיש משרד
עורך הדין
הצעה ליותר
מתחום אחד,
ימנה המשרד
לא פחות מ5 -
עורכי דין כולל
הרפרנט.

בסעיף ישנה התייחסות
למספר עורכי הדין
המועסקים במשרד מינימום
שנתיים .מובהר כי משרדנו
הוקם בחודש  7/2018לאחר
פרישת השותפים ממשרד
קודם והעברת פעילות תחום
דיני עבודה למשרד הנוכחי.
השותפים במשרד הינם בעלי
ותק וניסיון בתחום העולה על
 10שנים ואולם במשרד
שכירים שאינם מועסקים
תקופה בת שנתיים במשרד.
האם ניתן להשמיט את
הדרישה לותק של שנתיים
לעורכי הדין השכירים .האם
תנאי הסף מחייב העסקת 3
עורכי דין והאם נדרש ותק
מקצועי מעורכי הדין הנוספים
על הרפרנט המוצע .האמור
בשים לב להתייחסות לצורך
בהעסקת מינימום עורכי דין
רק בהצעות ליותר מתחום
אחד .ככל שהתשובה חיובית
מבוקש לתקן את טופס 16
הנוסח ייוותר
סעיף הפיצוי המוסכם בגין
כלשונו.
הפרה יסודית כולל גם פיצוי
בגין הפרות מצד העירייה בגין
תשלומיה ותשלום אגרות כגון
הפניה לסעיפים  6-7להסכם
וכן כולל פיצוי בגין פגיעה נזק
או אבדן לעירייה שאינו
מתיישב עם שירות של ייעוץ
משפטי אשר נזק בגינו מגולם
במסגרת הביטוח המקצועי.
נבקש לבטל את סעיף הפיצוי
המוסכם בנסיבות העניין.

17

מקבץ יב'
מס"ד מסמך

עמוד
מספר

מספר סעיף

.1

1

האם משרת הייעוץ משרה
המשפטי החיצוני בנוסף.
לוועדה המקומית
באה בנוסף ליועץ
המשפטי הפנימי
הוועדה
של
המקומית או בנוסף
אליה?
הזמנה להציע 4

2

הצעות

2

פירוט השאלה

תשובה

הזמנה להציע 5
7
הצעות

ככלל,

זו

באה

היקף ראו סעיף  1מקבץ

הכלול ב'.
העבודה
בתשלום הגלובלי
אינו ברור ויש
להבהיר את היקף
העבודה ומהותה.
3.2
6.3

בקול
היקף כמפורט
מה
הקורא וכמובהר
השעות/ימים
בהם במסגרת תשובה
השבועי
נוכחות לשאלה  ,3מקבץ ז'.
נדרשת
במשרדי
המקומית.

הוועדה

18

מספר סעיף

פירוט השאלה

תשובה

מס"ד מסמך
4

הזמנה להציע 5
7
הצעות

3.2
6.3

התשלום
האם
הגלובלי כולל גם
לפיצויי
תביעות
הפקעה .אם כן ,מה
התביעות
מספר
הכספי
וההיקף
החזוי של תביעות
פיצויי ההפקעה.

התשלום כולל גם
לפיצויי
תביעות
הפקעה .קיים קושי
להעריך את מספר
התביעות והיקפן.

5

הזמנה להציע 5

3.2

האם

7

6.3

הגלובלי כולל גם תביעות מסוג זה.
תביעות נזיקיות או
חוזיות
תביעות

הצעות

עמוד
מספר

התשלום התשלום כולל גם

מתחום
שאינן
והבניה
התכנון
אשר תוגשנה כנגד
הוועדה המקומית?

19

מקבץ יג'
מס"ד מסמך
1

עמוד מספר פירוט השאלה
מספר סעיף

טופס 49 -10
הצעת
מחיר

1

תשובה

בהתאם לאמור בטופס ראו סעיף  1מקבץ ב'.
על
מחיר,
הצעת
המציעים להציע אחוז
הנחה ממחירי הריטיינר
החודשיים שנקבעו על
ידי העירייה עבור כל
מהתחומים
אחד
שנקבעו בהליך שבנדון.
על מנת להעריך את
התמורה שתבוקש על
ידנו בהליך זה ,נבקש
לקבל הערכה של שעות
הטיפול הנדרשות ביחס
לכל אחד מהתחומים
בהתבסס על נתונים
קיימים /שנים קודמות.

מקבץ יד'
שאלה:
אבקש לשלם ולקבל את מסמכי המכרז וכן שאלות ותשובות הבהרה ככל והיו
האם נשקלת האפשרות לדחות את מועד הגשת ההצעות לאור הסמיכות לחג?
תשובה:
ניתן לשלם במזומן או שיק מזומן עבור רכישת מסמכי הקול קורא  ,בלשכה המשפטית
בנין העירייה אחוזה  103רעננה.
אין שינוי במועד ההגשה דהיינו  1.5.2019כפי שנרשם במסמכי הקול קורא.

חובה על המציע לצרף הבהרה זו להצעתו כשהיא חתומה על ידו

בברכה
הלשכה המשפטית

