
 

                      

 

                                     

 יום שני, י"ג בחשוון, ה'תשפ"ג  תאריך:                                                                                                 
         07/11/2022 
          

 , לכל המתעניין
 

 למתן שירותים משפטיים   32/22מכרז פומבי הנדון: 
 1 מס'  מסמך הבהרות  

 
 להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם ההליך שבנדון. מתכבדת בזה  (העירייה -באר יעקב )להלן תעיריי

  חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. הומהוו המכרזלכלל מסמכי  מתווסף  הבהרות זהמסמך 
 
 

 תשובה שאלה  עמוד וסעיף #
נבקש לדעת כמה מכרזים פרסמה העירייה בכל    1

 אחת משלוש השנים האחרונות )בממוצע(
 מכרזים בשנה   20-כ

)לא כולל מכרזי הנדסה 
ופיתוח המוסדרים 

 בהתקשרות נפרדת(   
נבקש לדעת כמה הליכים משפטיים העירייה    2

 הייתה צד בשלוש השנים האחרונות )בממוצע(
המידע הרלבנטי נמצא 

 -להסכם שכ"ט בנספח א'
 מפרט השירותים הנדרש 

נבקש לדעת האם ישנה הערכת שעות חודשית   3
 למתן השירותים

המידע הרלבנטי נמצא 
 -בנספח א' להסכם שכ"ט

 מפרט השירותים הנדרש 
נבקש לבטל את הדרישה כי ככל שמדובר  )א(21סעיף  4עמ'  4

רשומה. בשותפות אזי היא צריכה להיות 
שאינה רשומה וזאת   משרדנו הוא שותפות

 מסיבות שונות 

 מתקבל 

ג( - )ב21סעיף  4עמ'  5
 ומדדי איכות 

נבקש כי בכל מקום הדורש הצגת ניסיון )תנאי  
סף ומדדי איכות( במתן שירותים לרשויות 

מקומיות ניתן יהיה להציג ניסיון כאמור בסעיף  
גם הם   גם עבור תאגידים עירוניים הכפופים

לעקרונות המשפט המנהלי וההוראות החלות 
עליהם בכל הנוגע למכרזים, נכון להיום  

בהתאם לנוהל האסדרה של משרד הפנים, הן  
- הוראות תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

1987  

מתקבל חלקית, לעניין 
תנאי הסף בלבד )לא  

  לניקוד האיכות( 

רשומה. נבקש לאפשר משרדנו הנו שותפות לא  א'22סעיף  6
צירוף של הסכם התאגדות )ללא פרטים  

מסחריים( במקום תעודת התאגדות ו/או 
 רישום ברשם השותפויות. 

 מתקבל 

מבוקש להבהיר, כי כ"רשות מקומית" ייחשב  40ב'+ סעיף 21סעיף  7
גם תאגיד עירוני, אשר עוסק בביצוע פעולות 

בתחומים מוניציפאליים עבור הרשות 
 המקומית.  

תקבל חלקית, לעניין מ
תנאי הסף בלבד )לא  

   לניקוד האיכות(  

  – 32סעיף  .1 32סעיף  8

  190- שכר הטרחה המירבי עבור כ .א
הנו   חודשיות  +    40,000ש"ע   ₪

כ כלומר,  לשעת   210-מע"מ,   ₪
עבודה. מדובר בשכר טרחה נמוך 
של  שירותיו  עבור  בפרט  מאוד, 
יועץ משפטי שהנו בעלים / שותף  

ובעל   ניסיון   10במשרד  שנות 
נבקשכם  האמור,  לנוכח  לפחות. 
להעלות את שכר הטרחה המירבי 

₪, המגלם שכ"ט   60,000לסך של  
 ש"ח.   300-שעתי של כ

הגשת  .ב של  מצב  למנוע  מנת  על 
הצעות נמוכות מדי )באופן שיפגע  
לעירייה(,  השירותים  באיכות 
של  המוחלט  ברוב  וכמקובל 
יעוץ  שירותי  לקבלת  המכרזים 

 2ראו הבהרה מספר 
 

שכ"ט הטרחה המירבי 
 , ₪ 37,000במכרז זה הינו 
במילים: בתוספת מע"מ)

 שלושים ושבעה אלף( 
שעות  170 -עבור כ

 חודשיות
 
 

אחוז הנחה מקסימאלי 
)ניתן לתת הנחה עד   10%
10%  .) 



 

 באר יעקב   עיריית

 
  

 2מתוך  2עמוד 
 

                                   

אחוז  לקבוע  מבוקש  משפטי, 
 .  10%הנחה מקסימאלי של 

 
לבג"ץ,  א'10סעיף  9 עתירות  מהריטיינר  להחריג  מבוקש 

של   בשווי  כספיות  ותביעות  ייצוגיות  תובענות 
 מש"ח  10מעל 

נדחה, אין שינוי בתנאי 
 המכרז 

משרד  א 21סעיף  10 להיות  המציע  על  כי  הסף  בתנאי  נקבע 
 עורכי דין לפחות. 5המונה 

- נבקש להקל בתנאי הסף ולשנות את הדרישה ל
. יובהר לעניין זה כי המכרז 5עורכי דין במקום    3

 ( נותן השירותים    40נותן דגש על איכות הצוות 
 ל בתנאי הסף כאמור. נק'(, לכן נבקש להק

 מתקבל 

ללפחות    11 שוטף  יעוץ  מתן  הסף  בתנאי   3נקבע 
ב מקומיות  גם    5-רשויות  וכך  אחרונות,  שנים 

קובע ניקוד נוסף למתן  40ניקוד האיכות בסעיף 
 רשויות מקומיות. 3-שירותים ליותר מ

נבקש להבהיר כי "רשות מקומית" כוללת גם  
ו/או לאיגודי יעוץ שוטף לוועדים מקומיים 

ערים )אשר על פי פקודת הפרשנות מהווים 
 "רשות מקומית"(.

נא לעיין מתקבל חלקית, 
ובנוסח   2בהבהרה מס' 
     חוברת מתוקן

נבקש להבהיר שעוסק מורשה אינו נדרש להגיש    12
 א' ו ג' .  32את המבוקש בסעיף 

 
 

 מתקבל 

נבקש להבהיר שההצעה   42בהתייחס לסעיף   13
יום כנהוג   120תהיה בתוקף לתקופה של 

 במכרזים אחרים. 
 

 מתקבל 

נבקש הבהרה כי החזר  - 30בהתייחס לסעיף   14
נסיעות וכן כריכות וצילומים לשם ניהול  

הינם בנוסף ל"שכר הטרחה" המוגדר   תיקים 
לכללי לשכת עורכי  44בהסכם בהתאם לכלל 

בכפוף   1986 –הדין )אתיקה מקצועית( תשמ"ו 
להצעת קבלות או פירוט תוך זמן סביר ו/או  
לחילופין להבהיר שצילומים וכריכות לשם 

ניהול תיקים יבוצעו על ידי המזמין על חשבונו  
 בנפרד ולא ע"ח שכר הטרחה. 

 

נדחה, אין שינוי בתנאי 
 המכרז

 
הבלעדי. מקום בו    ההזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתשומרת לעצמה את  העירייה  מובהר, כי  

. המציעים מתבקשים  התבצע פרסום באתר האינטרנט של  העירייהתתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות,  
 העירייה באתר בקשר למכרז.  פרסומי עדכוני ולעקוב אחר 

 
 בכבוד רב,                                    

  
 רו"ח דני אורן    
 מנכ"ל המועצה   

 
 

 המכרז.  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
 .על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו

 
 
 

 _______________   _______________   _________________ 
                   חתימה + חותמת       שם המציע         תאריך           


