
 

 

 2020בנובמבר  9שני יום 
 

 2/2020מכרז  2הודעה למציעים מס'             לכבוד
 המציעים במכרז 

 א.נ.,
 מתן שירותי ייעוץ משפטי  – 2/2020מכרז פומבי מס' הנדון: 

 
 בנוגע למכרז שבנדון: לחברהלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהופנו 

 בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת(. )בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים 
 

 תשובה פירוט השאלה/בקשת הבהרה הסעיף במכרז מס"ד

לטופס הזמנת  5  .1
להסכם  3 -ההצעות ו

 ההתקשרות 

 6האם תקופת ההתקשרות היא 
 5.1חודשים )כאמור בסעיף 

לטופס הזמנת ההצעות( או שנה 
לחוזה  3)כמצוין בסעיף 
 ההתקשרות(?

תקופת ההתקשרות תעמוד על שישה חודשים כפי שמופיע בסעיף 
בנוסף תהיה אופציה להאריך את לטופס הזמנת ההצעות.  5.1

תקופת ההתקשרות בחצי שנה נוספת כך שסה"כ תקופת 
 ההתקשרות תעמוד על שנה. 

לטופס הזמנת  )א(6.1  .2
 ההצעות 

מבוקש להבהיר כי מניין עורכי 
רכי דין הדין המינימאלי כולל גם עו

 שותפים במשרד עורכי הדין 

עורכי דין שותפים יכללו במניין עורכי הדין לקיום תנאי  –ההערה מקובלת 
 הסף. 

 15, 6.2)א(, 6.1סעיפים   .3
 להזמנה להציע הצעות 

 1נספח 

אופן פירוט ניסיונו של עוה"ד 
 המוביל ואנשי הצוות הנוספים 

  ופירוט מספר עורכי הדין במשרד

המציע יצרף להצעתו פרופיל  1הפרטים הנדרשים בנספח  בנוסף למילוי

במשרד )שותפים ושכירים( וכן קורות  המשרד ובו יפורט מספר עורכי הדין 

 חיים של עוה"ד המוצע המוביל ואנשי צוות נוספים. 

)ב( להזמנה  6.1סעיף   .4
  להציע הצעות 

האם דרישת המחזור  .1
העסקי מתייחסת לכל 

 חברה מיוצגת בנפרד? 
כתא להוכחת תנאי אסמ .2

הסף של המחזור העסקי 
 של החברות המיוצגות 

 
 
 

 דרישת המחזור העסקי מתייחסת לכל חברה בנפרד. .1

 

המתייחס למחזור העסקי של החברות לצורך הוכחת תנאי הסף  .2

המיוצגות המציע מתבקש לצרף תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה 

השנים האחרונות לפני מועד פרשום במציע בו יצהיר כי ייצג בחמש 

₪ מיליארד  1המכרז חמש חברות ומעלה בעלות מחזור עסקי של 



 

 

 
 המלצות לקוחות  .3

 לפחות. 

טבלת הניקוד המציע אינו מוגבל לצרף המלצות של לקוחות ב .3

 מחזור עסקי. ₪ מיליארד  1העומדים בתנאי הסף של 

מתבקש להבהיר האם   9.1סעיף   .5
המציע נדרש לחתום גם 

לל בראשי תיבות על כ
 מסמכי המכרז

 כן

מבוקש להבהיר למה   1נספח   .6
הכוונה במונח "בעלי 

 המציע"

 מתוקן.  1מצ"ב נספח 

להסכם  13סעיף   .7
 ההתקשרות

לפרסם את נספח מבוקש 
אישור הביטוחים, אותו 
יצטרך המציע שהצעתו 

תוכרז כזוכה להמציא 
 לחברה

 מצ"ב. 

מבוקש למסור למציעים  כללי  .8
מיהו משרד עוה"ד הנותן 

את השירותים נכון להיום 
המשפטיים נשוא המכרז 

שבנדון ובמשך כמה שנים 
שימש אותו משרד עו"ד 

 כנותן שירותים?

 נכון להיום החברה לא התקשרה עם משרד עו"ד בתחום. 

השירות המשפטי השוטף לחברה ניתן על ידי היועמ"ש ובמידת 

 וכרת שירותי משרד חיצוני לטיפול בנושא ספציפי. הצורך החברה ש

מבוקש למסור למציעים  כללי  .9
את היקף ש"ע הממוצע 

שהושקעו במתן השירותים 
נשוא המכרז בכל אחת 
משלוש השנים שקדמו 

 לפרסום המכרז 

 ראו תשובה בסעיף למעלה. 

 ת. סימונו של נספח הסודיות ישונה לנספח ג' להסכם ההתקשרו נספחים  כללי   .10



 

 

ובכל  3,7,11סעיפים   .11
מקום אחר במכרז בו 

מוזכרים מועדי ההגשה 
 והעברת שאלות הבהרה 

בכל מקום בו מופיע המועד להעברת שאלות הבהרה, יתוקן כך  בקשה לדחיית מועדים 

 -הומועד ההגשה יתוקן ליום שני  12/11/2020 -יום חמישי השיבוא 

 . 15:00עד השעה  16/11/2020

 
 מובהר כי: 

 הודעות ההבהרה מטעם החברה מחייבות את המציעים. 
 השינויים וההבהרות כפי שפורטו לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל מגיש ההצעה להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. 
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

 הצהרת המציע
 

 ר ומאשר בזאת כדלקמן:אני הח"מ מצהי
 קראתי והבנתי את האמור בהודעה זו ואני מסכים לאמור בה.  .1
 . ואני מתחייב לפעול על פיהם הבנתי את תוכנםכרז על נספחיהם, לרבות הודעה זו קראתי בעיון את מסמכי המ .2

 
 

 חתימת המציע: _______________________  תאריך: _____________



 

 

 נספח 1 
 

 מציע טופס פרופיל ה

 

 שם המציע: ________________  מס' התאגיד/ע.מ.__________________

 שנת ייסוד: _____________________

 מספר עורכי הדין )לרבות שותפים( במציע: ___________________________

 כתובת המציע: ______________________________________________

 קס: ______________________________טלפון: ___________________ פ

 דואר אלקטרוני: _____________________________________________

 שם איש קשר במציע: __________________________ תפקיד: ______________

 טלפון סלולארי של איש הקשר: ____________________________

 ___________________שמות מורשי החתימה מטעם המציע: _______

 

 חתימת המציע: ___________________     

 

 

 


