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 2021אוגוסט  02 שני  יום

 "ד אב תשפ"א כ
 0458סימוכין 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

 לכבוד:
 משתתפי המכרז 

 המועצה המקומית עומר 
 

 שלום רב, 

 לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ו למועצה המקומית עומריועץ משפטי  1220/61מכרז פומבי : הנדון
 1מסמך הבהרות 

המועצה  ת  ות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
, כפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובת  ותלשאל

ת ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל  והמועצה לשאל
 מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.

 שאלות הבהרה:  .א

 
 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי 
 מנכ"ל המועצה  

 
נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או  מסמך זה מהווה חלק בלתי  

ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו  
 כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת        שם המציע          תאריך           

  

 תוצאה תשובה שאלה  מס'

טיינר החודשי. מדובר ייחס לר ב 1
בסכום נמוך במיוחד. מהי כמות  

שעות העבודה הממוצעת הצפויה  
)לחודש(. ככל והכמות תגדל באופן  

( האם עוה"ד יהיה  10-20%משמעותי ) 
במידה וכן,   זכאי לתוספת שעתית?

 מאיזה ושעה ולאיזה תוספת?

  יםהעבודה מפורט והיקף כמות שעות
לם תמורה  ו במסמכי המכרז. לא תש

נוספת בעד שעות עבודה נוספות, ככל  
 ויהיו. 

₪   24,000-סכום הריטיינר יעלה ל
 בניכוי ההנחה המוצעת.

₪   20,000בכל מקום במכרז בו רשום 
 ש"ח  24,000יש לראותו כנרשם  

 מדובר בשינוי מהותי במכרז.
 .מצ"ב טופס הגשת הצעה עדכני

הדרישה תשלום בעד  
שעות עבודה נוספות 

 נדחה.

 

 

 

שכ"ט שנפסק על ידי ביהמ"ש. נכון   2
לדעתי שעוה"ד יהיה זכאי לקבל אותו  

כחלק מהמאמץ והרצון לתמרץ את  
  עוה"ד. האם אפשרי?

אין שינוי בתנאי   נדחה. 
 המכרז.  

ביחס לטיפול בתיקי ביהמ"ש, ניכר   3
מהתעריף   20%שהתעריף שנקבע )

הינו תעריף   המינימאלי המומלץ(
הפסדי. האם ניתן לשקול  

)לדעתי, תעריף שעתי מקובל    שוב?
 יהיה נכון יותר לכל הצדדים(. 

   10%התעריף ישונה להנחה של 
מהתעריף הקבוע מהתעריף המינימאלי  

 המומלץ 

מתקבל חלקית,  
 כמפורט בתשובה.
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 הצעת משתתף במכרז -נספח א' 

 שם עורך דין הקבוע ומספר רישיון:
 שנות ניסיון במקצוע עריכת דין:

 פרטי משרד עורך הדין:
שירות  פרטי הניסיון בתחום מוניציפאלי )שנות ניסיון בתחום רשויות מקומיות ולקוחות להם ניתן 

 בתחום הרשויות המקומיות(:
 פרטי התקשרות טלפון ומייל:

  24,000)ניתן לציין עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית( למחיר המקסימום, שהנו   הנחה מוצעת
)מחיר מקסימום   ₪0% לחודש בתוספת מע"מ כדין. המציע רשאי לנקוב אחוז הנחה בשיעור שבין 

 הנחה(:   20%ללא הנחה( ועד 
 

לאספקת שירותי ייעוץ    16/2021אני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי מכרז פומבי   .1

 .משפטי חיצוני למועצה מקומית עומר ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה עומר, לרבות ההסכם ונספחיו

במכר .2 זכייתי  על  המועצה  לי  שתודיע  מיום  ימים  שבעה  בתוך  מתחייב  אני  תתקבל,  זו  הצעתי  ז,  אם 

 .להפקיד בידי המועצה אישור קיום ביטוחים חתום כנדרש בהסכם

אני מסכים בזה שהמועצה חופשיה לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, לדחות כל ההצעה או את כל ההצעות   .3

או לבטל את המכרז, למסור את מתן השירותים לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, הכל  

 .מוחלט של המועצהלפי שיקול דעתה הבלעדי וה 

אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי ההסכם עם המסמכים המצורפים אליו כאילו   .4

היה חתום על ידי, ומתחייב בזה להתחיל בביצוע התחייבויותיי על פי ההסכם, במועד שייקבע על ידי  

 .המועצה

 .וכל הדרוש לאספקת השירותים במכרז זהאני מצהיר כי אני בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית,  .5

ידוע לי כי במידה ויתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיי המפורטות בהצעה ו/או במסמכי המכרז   .6

 .הכלולים בהצעה אינה נכונה במלואה תהיה המועצה רשאית לפסול את מסמכי הצעתי 

ל אחד לפי המקרה כמפורט  אני מצהיר כי אני, עורך הדין הקבוע, בתנאים המצטברים להגשת הצעה, כ .7

 :להלן

 שנים במקצוע עריכת הדין.  5עורך דין בעל ותק של  .8

 רצ"ב להצעה זו קורות חיים, העתקי תעודת השכלה ותצלומי רישיון עריכת דין. 

 חתימה: __________________ 

 

 

 

 )__________________ )חתימה + חותמתחתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור 

 


