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 יום שני, י"ג בחשוון, ה'תשפ"ג  תאריך:                                                                                                 

         07/11/2022 

        

 , לכל המתעניין

 

 למתן שירותים משפטיים    32/22מכרז פומבי הנדון: 

 2 מס' מסמך הבהרות 

 

 ליתן הבהרה במכרז שבנדון, כדלקמן.מתכבדת בזה  (העירייה -באר יעקב )להלן  תעיריי

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

 

לשינויים ליבכם  שימת  המכרז  העיקריים  נא  ביטוי  ,בתנאי  לידי  שבא  ו  כפי  הבהרה  בחוברת  בשו"ת 

 באתר העירייה, כדלקמן:   מוהמתוקנת שפורס 

 

 בתנאי הסף להשתתפות במכרז:   )ב()א(,  21בסעיף  .1

 
  3לפחות  המציע הינו משרד עוה"ד, המאוגד כשותפות או כחברה הרשומה כדין בישראל, המונה   .א

 .עורכי דין
 

"בעל  משרד עוה"ד, כאמור, הינו בעל מומחיות, ידע וניסיון מוכח בתחום המשפט המוניציפאלי.   .ב

וניסיון מוכח בתחום המשפט המוניציפאלי "  השנים    5-ייחשב משרד עוה"ד שב  מומחיות, ידע 

ייעוץ משפטי שוטף ל  רשויות    3לפחות  האחרונות הקודמות למועד הגשת ההצעה סיפק שירותי 

ו/או איגודי ערים ו/או תאגידים  )בכל אחת מהשנים(    תושבים ומעלה   30,000המונות    מקומיות

מקומיות   רשויות  עבור  מוניציפאליים  שירותים  בביצוע  העוסקים    30,000המונות  עירוניים, 

 תושבים ומעלה )בכל אחת מהשנים(.   

 

 שכר הטרחה:   -התשלום 33, 32 פיםבסעי .2

 

יהא   .32 ההתקשרות,  להסכם  בהתאם  הנדרשים  המשפטיים  השירותים  מכלול  אספקת  תמורת 

היועץ זכאי לשכר טרחה חודשי קבוע על בסיס גלובאלי )ריטיינר(, אשר יעמוד על סך שלא יעלה  

"שכר הטרחה  אלף שקלים(, בתוספת מע"מ כדין )להלן:    שלושים ושבעה₪ )במילים:    37,000על  

 (.המרבי"

 

ניתן להציע שיעור הנחה    הנחהעל המציע לנקוב בשיעור   .33 ביחס לשכר הטרחה המרבי המוצע. 

בין    10%ובשיעור מרבי של  )ללא הנחה(    0%בשיעור של   המציע אינו .  (10%-0%)טווח הנחה 

הצעה עם תוספת מחיר תיפסל על הסף. הסכומים    - רשאי לנקוב תוספת לשכר הטרחה המרבי

הנ"ל יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן )כללי( בתחילת כל שנת התקשרות בלבד,  

 מדד הבסיס הינו מדד החודש הידוע במועד חתימת החוזה. 

 



 

 באר יעקב   עיריית

 
  

 2מתוך  2עמוד 
 

                                   

 - בנספח א' להסכם שכ"ט 

                                 

 מפרט שירותים נדרש -נספח א' 

 

  אומדן שעות מהות השירות תחום 

 לחודש 

 הערות

מס' תיקים תלוי ועומד  ליטיגציה  . 1

   :20-כבמועד פרסום המכרז 

 8-כספים

כתם   /הצפה נזקי פח/-נזיקין

  6 -שמן

 3- מיסוי מוניציפאלי

 1- נגישות

 3- מינהלי/עבודה

  ש"ע  60-כ

ליווי שוטף ארנונה, היטלים,   מיסוי מוניציפאלי  . 2

פסולת מים, ביוב, אגרת 

 עסקית  

תשומת לב   ש"ע  40-כ

 המשתתפים! 

נדרשת נוכחות 

פיסית יום בשבוע 

במחלקת  

 גזברות/גבייה

תיקוני חקיקה, ליווי טיפול   חקיקה )תיקונים(, נהלים  . 3

 במשרד הפנים והמשפטים 

  ש"ע   10-כ

  ש"ע   60-כ  התקשרויות ומכרזים   . 4

  ש"ע   170-כ  סה"כ 

 

 

 המכרז.   מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי

 . על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו

 

 

 בכבוד רב, 

  

 רו"ח דני אורן    

 מנכ"ל המועצה   

 

 

 _______________   _______________   _________________ 

                  חתימה + חותמת       שם המציע          תאריך           


