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 לקבלת שירותים משפטיים לעירייה – 4/2021מכרז פומבי מס 

 מענה על שאלות הבהרה

 

 תשובת העירייה השאלה/הבהרה סעיף שם המסמך מס"ד

1.   
 –מסמך ב' 
הוראות 

 למשתתפים

 
 )ב(20
 

נבקש אישורכם כי ניתן יהיה 
להציג ניסיון בייעוץ משפטי 

עירוניים וזאת עבור תאגידים 
כחלופה לניסיון המבוקש ביחס 

 לרשויות מקוימות.

בתוך כך נבקש כי במסגרת 
הדרישה לניסיון במתן ייעוץ 
משפטי לעירייה, ניתן יהיה 
להציג ניסיון בייעוץ משפטי 
לתאגיד העירוני הנמצא 

 בבעלות עירייה.

מערכת הדינים החלה על 
תאגידים עירוניים כמעט זהה 

החלה על למערכת הדינים 
הרשויות המקומיות כאשר 
בתחומים מסוימים אף מדובר 
בהוראות דין זהות לחלוטין 

  )למשל תחום המכרזים(.

במכרזים רבים  המתפרסמים  
 מקומיותעל ידי רשויות 

מאפשר עורך המכרז הצגת 
ניסיון בייעוץ משפטי לתאגידים 
עירוניים כחלופה להצגת ניסיון 
בייעוץ משפטי עבור תאגידים 

 ירונייםע
 

לא מאושר. יש להציג נסיון 
בייעוץ משפטי לרשויות 

 מקומיות בלבד.

 

לא מאושר. יש להציג נסיון 
 בייעוץ משפטי לעירייה בלבד.

 –מסמך ב'   .2
הוראות 

 למשתתפים

 1בהתאם לשאלת הבהרה מס'  )ג( 20
נבקש כי עוה"ד יוכל להציג 
ניסיון כנדרש בסעיף  ביחס 

 לתאגידים עירוניים.

לא מאושר. יש להציג נסיון 
בייעוץ משפטי לרשויות 

 מקומיות בלבד.
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 –מסמך ב'   .3
הוראות 

 למשתתפים

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף  )ח( 20
את המילים: "אלא אם חלפה 
למעלה משנתיים ממועד 

 הענקת השירותים".

דרישה כי המציע לא העניק 
מעולם שירותים משפטיים 
לאחד הגורמים המנויים 

 ינה מידתית.א -בסעיף

)ז( לחוזר 7ראו למשל סעיף 
נוהל מינוי יועץ  - 2/2014מנכ"ל 

משפטי חיצוני קבוע לרשות 
בו מופיע אותו הסעיף  מקומית

בדיוק אך הוא קובע תקופת 
 צינון של שנתיים בלבד.

מאושר. הסעיף מתוקן 
 בהתאמה למבוקש.

 –מסמך ב'   .4
הוראות 

 למשתתפים

לאור העובדה כי לא צוין מחיר  29
מקסימלי לצורך הגשת הצעת 
שכ"ט, נבקש להבהיר כי יופקד 
אומדן מפורט של ההוצאות או 
ההכנסות הכרוכות בחוזה 

בתיבת המכרזים  המוצע
תקנות ל 11בהתאם לסעיף 

-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח
1987. 

 יופקד אומדן לתיבת המכרזים.

יובהר כי אומדן השעות הינו על 
רך ההערכה המקסימלית שכן ד

לא היה ייעוץ משפטי חיצוני 
קודם ברשות ולכן ניתנו שעות 

 מקסימום כנתון.

 –מסמך ב'   .5
הוראות 

 למשתתפים

30 + 

נספח א' 
מפרט  –

שירותים 
 נדרש

נבקש להבהיר האם תחום  .1
הליטיגציה כולל תיקי 

ככל  נזיקין בלבד?
שקיימים תחומים נוספים 

נבקש לקבוע מנגנון  –
תשלום נפרד עבור תיקי 

 ליטיגציה.
 

בהתאם למפרט השירותים  .2
הנדרש, אומדן השעות 
המוערך לצורך הענקת 
השירותים המשפטיים 

שעות  105-עומד על כ
חודשיות. נבקש לקבוע כי 
ככל שמספר השעות 
החודשי יחרוג ממכסה זו 
אזי ישולם לעורך דין 
תמורה שעתית בגין כל 

 ת.שעה נוספ
 

למפרט,  4בהתאם לסעיף  .3
העירייה מעריכה כי 

 
כולל תחום הליטיגציה 

תיקי נזיקין עד גובה 
ההשתתפות העצמית של 
העירייה בלבד )נכון להיום 
גובה ההשתתפות העצמית 

 (.₪ 50,000הוא 
 
 

מקובל. ככל שהיקף 
שעות  105השעות יעלה על 

חודשיות ישולם שכ"ט 
עודפת מעבר  עבור כל שעה

 לפי ערך שעה לאמור
שהוגש במכרז. בהקשר זה 

 .4ראו הערה בסעיף 
 
 
 
 
 

 ל.מקוב
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מכרזים  12-יפורסמו כ
בשנה. נבקש לקבוע כי בגין 
כל מכרז נוסף מעבר למכרז 

תשולם למציע  12-ה
תמורה נפרדת כפי 

 שתיקבע בין הצדדים.
 

נבקש כי תשלומים בגין  .4
הוצאות נסיעה ישולמו 
בנפרד מהצעת המחיר 

 ובהתאם למקובל.

 
 
 
 
 
 
 

שכ"ט כולל הוצאות נסיעה 
והוצאות עבור ביטול זמן 
ולא ישולמו עליו תוספות 
נוספות מעבר לאלו 

 שפורטו במכרז.
 
 
 
 
 

 –מסמך ב'   .6
הוראות 

 למשתתפים

קיימת סתירה בין סעיף זה לבין  33
להסכם שכר הטרחה,  38סעיף 

כאשר בראשון מצוין כי 
יום  45התשלום יבוצע בתוך 

דרישת התשלום  מיום קבלת
 יום ממועד זה. 30-ואילו בשני כ

 נבקש את הבהרתכם בעניין זה.

 45תנאי התשלום הינם שוטף+
יום ממועד הגעת החשבונית 
המאושרת לתשלום לגזברות 

 העירייה.

 –מסמך ב'   .7
הוראות 

 למשתתפים

נבקש לאשר כי ניתן יהיה  ג21
להגיש המלצות, ממליצים 

)על פי דרישתכם  רלונטיים
כאמור( בנוסח שאינו זהה 

 15לנוסח הנספח בעמוד 
 למסמכי המכרז.

 הבקשה נדחית.

 ,העבודה להיקפי בהתייחס    .8
 עורך כי מצוין המכרז במסמכי

 5 כ בעירייה להיות נדרש הדין
 כי נראה ,זאת עם .בשבוע שעות

 עבודה מחייבת ההתקשרות
 לתת בכדי .במשרד ורבה נוספת
 ככל ,מדויקת כספית ,הצעה

 ,צפי לדעת נבקש ,האפשר
 שעות להיקף ,היכולת כמיטב

 במסגרת יידרשו אשר העבודה
 .ההתקשרות

מפרט  -נספח א' 27ראו עמוד 
 שירותים נדרש. 

 הליכים של צפי לדעת נבקש    .9
 לשנים בהתאם משפטיים

מפרט  -נספח א' 27ראו עמוד 
 שירותים נדרש.
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 עררים ,בהשגות ,קודמות
 .'וכו ליטיגציה,בארנונה

 –מסמך ב'   .10
הוראות 

 למשתתפים

הואיל ורשיונות עריכת הדין  ז21
טרם  2021בתוקף לשנת 

התקבלו מלשכת עורכי הדין 
בישראל, נודה להבהרתכם כי 
בשלב הגשת ההצעה ניתן לצרף 
להצעה רשיונות עריכת דין 

 .2020בתוקף לשנת 

 מקובל.

 הבהרות נוספות

 בתשובות פעם אחת בלבד.שאלות שנשאלו בצורה זהה על ידי מספר מציעים נרשמו  ,יובהר

יתר האמור במסמך זה.  יגבריובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז עוד 
  מסמכי ותנאי המכרז הנם ללא שינוי. 

העלה את השאלה לגביה לא שיש לשים לב כי התשובות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע 
 ניתנה תשובה. 

 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.

 

 

 
 בכבוד רב ובברכה,                                        

 
 שלומית גבע,                               
 היועצת המשפטית לעירייה                                 

 

 

 

 

 

 

 

 : ___________________ המציע חתימה וחותמת

 


