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 למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע 2/2020הזמנה להציע הצעות מס' 

 דראית הר מקומלמועצה ה

 שאלות הבהרה

 מספר
 סידורי

 תשובה / הבהרה שאלה/ בקשה להבהרה סעיף עמוד

 
1. 

 
8 

 
בקש להבהיר האם מועמד/ת שהינו/ה שכיר/ה בעת הגשת ההצעה יוכל/תוכל להגיש הצעה א 4.2

המבוקשים בסעיפים אלה בכפוף לזכייה במכרז )בתוך פרק זמן קצר לאחר ולצרף את המסמכים 
  הזכייה(?

זאת במקרה שככל שהצעת המועמד/ת תזכה, ידאג/תדאג המועמד/ת לקבלת כל המסמכים 
 .תוך פרק זמן קצר הנדרשים בסעיפים אלה

, קרי: סעיפים הבקשה מאושרת
)במסמכי  4.8, 4.7, 4.6, 4.2

במקרה  –המכרז המתוקנים( 
יהיה ניתן שהמועמד הינו שכיר, 

 ימי עסקים 7תוך להגישם ב
 מקבלת הודעת הזכיה במכרז.

 
2. 

 
8 

 
4.7 

 
3. 

 
8 

 
4.9 

 
4. 

 
8 

 
4.12 

בכפוף לזכייה במכרז, ככל להגישם  ניתןהאם  –בהתייחס למכתבי המלצה של לקוחות קודמים 
 שתהיה? 

 
מחמת דיסקרטיות אשר  ,במועד הגשת ההצעה /ההינה שכיר זאת במקרה שהמועמד/ת הינו/

 הגשת ההצעה. עתינו/אינה יכול/ה לצרף את המלצות לקוחות המשרד בא
  

 המציע נדרש לצרף למסמכי
ההצעה מסמכים ו/או פרטים 
ו/או נתונים הנדרשים לצורך 

 הערכת ההצעה.
העדר מכתבי המלצה עלול 

לפגוע ביכולת הועדה להעריך 
את יכולתו המקצועית של 

המועמד לצורך ניקוד איכות 
 ההצעה

 תיקון לסעיפי הפניה 14 23 .6

במקום: " ... כפי שיפורט 
 להלן." 24-32בסעיפים 

יבוא: "... כפי שיפורט בסעיפים 
 להלן." 24-31

7 8 4.2 
 4.7סעיף אכן ישנה כפילות וע"כ  האם אין כפילות בין האישורים הנדרשים בשני הסעיפים ? 4.7

 מחק.נ)תעודת עוסק מורשה( 
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 מספר
 סידורי

 תשובה / הבהרה שאלה/ בקשה להבהרה סעיף עמוד

מסמך  15 8
 (2א)

 

אלא במתן  מדובר בתנאי סף אין
היות מידע בנושא שעשוי ל

מאחר . רלבנטי ולו בצורה עקיפה
סעיף זה, מציע שירשום "אין" בו

הצעתו לא תפסל, אנחנו לא 
מוצאים לנכון לשנות את מסמך 

 )א(.2

9 28-
נספח  31

( 2ג)
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 
  

 

 
ביטוח אחריות  ביצועניתן לאשר 

אישור  המצאת מקצועית בלבד ו
עריכת ביטוח בגין ביטוח זה 

 . בלבד
 

" )ככל הנראה בשוגג(. אבקש להבהיר את סעיפי ההפניה 0במסמך זה קיימות הפניות ל"סעיף   .5
 הללו. 

אכן הייתה בעיה בספרור הפנימי 
 של הנספח. 

מכי המכרז המתוקנים במס
 .תוקן( 2נספח ג), מצ"ב וה

10 6 3 

 
האם התנאים ושנות הניסיון רלוונטיים למועמד אחד בלבד או שמא אם מדובר במשרד עם כמה 

 עורכי דין ניתן לתן פרטים ומידע בקשר לניסיון לגבי כל אחד מהם?

בהתאם פניה זו נעשית 
להוראות חוזר מנכ"ל משרד 

)להלן:  2/2014הפנים מס' 
הקובע שהמינוי  "(החוזר"

הוא אישי והתנאים נקבעו 
 בהתאם לכך.

 
 


