
 

 

 2020בנובמבר  5יום חמישי 
 

 2/2020מכרז  1הודעה למציעים מס'             לכבוד
 המציעים במכרז 

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

 
 בנוגע למכרז שבנדון: לחברהלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהופנו 

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

 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 
 לטופס הזמנת ההצעות.  5.1

לטופס הזמנת  5  .2
להסכם  3 -ההצעות ו

 ההתקשרות

 6האם תקופת ההארכה היא 
חודשים או שנה )כאמור בסעיף 

 2לטופס הזמנת ההצעות או  5.2
תקופות בנות שנה כל אחת 

לחוזה  3)כמצוין בסעיף 
  ההתקשרות(?

 חודשים(.  6תקופת האופציה תעמוד על חצי שנה נוספת )

לטופס הזמנת  6.1  .3
 ההצעות 

מדוע נדרש שמציע העומד בתנאי 
ב )ייצוג 6.1הסף הקבוע בסעיף 

חברות ומעלה בעלות  5של 
₪ מיליארד  1מחזור עסקי של 

 30לפחות( יעסיק לכל הפחות 
עורכי דין, ולא ניתן במקרה כזה 
להסתפק במציע המעסיק מספר 

 קטן יותר של עורכי דין?

 עורכי דין.  20ב יתוקן כך שיעמוד על 6.1תנאי הסף הקבוע בסעיף 

לטופס הזמנת  11  .4
 ההצעות 

דואר  –דרך הגשת ההצעה 
 אלקטרוני/מעטפה סגורה 

צעות המייל שאז יש לשלוח שני קבצים באמניתן להגיש את ההצעה 



 

 

האחד כולל את כל מסמכי המכרז והשני כולל את הצעת המחיר  –ים דנפר

ניתן להגיש את ההצעה במעטפה סגורה שאליה תוכנס  לחילופיןבלבד. 

מעטפה נוספת ובה הצעת המחיר, במשרדי החברה הכלכלית לחיפה 

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

לטופס הזמנת  11  .5
 ההצעות 

ימים  7דחית מועד ההגשה ב
 לפחות 

לא נוכל להיעתר לבקשת הדחיה בשל הדחיפות בקבלת השירותים 

 המשפטיים נשוא המכרז. 

עד השעה  12.11.2020ויעמוד על מועד ההגשה יוותר המועד המקורי 

15:00.  

 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

 הצהרת המציע
 

 ומאשר בזאת כדלקמן:אני הח"מ מצהיר 
 קראתי והבנתי את האמור בהודעה זו ואני מסכים לאמור בה.  .1
 קראתי בעיון את מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הודעה זו והבנתי את תוכנם.  .2

 
 

 חתימת המציע: _______________________  תאריך: _____________


