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 בחשוון, ה'תשפ"ג  כ"זיום שני,  תאריך:                                                                                                
         21/11/2022 
          

 , לכל המתעניין
 

 למתן שירותים משפטיים    32/22מכרז פומבי הנדון: 
 3 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  #
משרד עוה"ד, כאמור, הינו בעל מומחיות, ידע  4ב, עמ' 21תנאי סף  1

 "בעל וניסיון מוכח בתחום המשפט המוניציפאלי. 
מומחיות, ידע וניסיון מוכח בתחום המשפט 

  5-" ייחשב משרד עוה"ד שב  המוניציפאלי
 השנים 

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

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

עירוניים, ה עוסקים בביצוע שירותים 
מוניציפאליים עבור רשויות מקומיות המונות  

30,000 
 תושבים ומעלה )בכל אחת מהשנים( 

 
 השאלות:  

נדרשת הבהרה האם תנאי הסף דורש כי   .1
רשויות  3מהרשויות הנדרשות )חת כל א

תושבים ומעלה ?  30,000לפחות( תמנה 
או שמא מדובר במספר תושבים לכלל  

הרשויות להן המציע סיפק שירותים 
 בשנה )במצטבר(? 

 

מובהר, כי המציע יידרש 
השנים   5  -להוכיח שב

האחרונות הקודמות  
למועד הגשת ההצעה  

סיפק שירות ייעוץ משפטי 
שויות  ר 3שוטף ללפחות 

ו/או איגודי  מקומיות 
ערים ו/או תאגידים  

עירוניים העוסקים בביצוע  
שירותים מוניציפאליים 
 עבור רשויות מקומיות.  

 
על המציע להוכיח, כי  
מספר התושבים בכלל 

הרשויות ו/או התאגידים  
להן סיפק    ו/או איגודים

שירותים בכל שנה 
תושבים  30,000)במצטבר( 

   ומעלה. 

נבקש הארכת המועד   2
האחרון להגשת 

לצורך שקילת    הצעות
הבהרות ושינויים  

 בנושא הנ"ל.  
 

נבקש הארכת המועד האחרון להגשת 
לצורך שקילת הבהרות ושינויים בנושא    הצעות
 הנ"ל.  

 

 אין שינוי במועדי המכרז

 
הבלעדי.    השומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעת העירייה  מובהר, כי  

.  התבצע פרסום באתר האינטרנט של  העירייהמקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות,  
 העירייה באתר בקשר למכרז.  פרסומי  עדכוני והמציעים מתבקשים לעקוב אחר 

 
 בכבוד רב,                                 

  
 רו"ח דני אורן    
 מנכ"ל המועצה   

 
 

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

 
 
 

 _______________   _______________   _________________ 
                  חתימה + חותמת       שם המציע          תאריך           


