אגף כספים -מחלקת רכש והתקשרויות
4.12.2017
לכבוד:
משתתפי מכרז 17/249
מכרז  17/249ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה  -התייחסות לשאלות ובקשות להבהרה
לידי החברה הגיעו מספר שאלות ובקשות להבהרה במסגרת המכרז שבנדון.
להלן התייחסות החברה:

מס

תשובה

שאלה

סידורי
1

החברה נתבקשה להבהיר את סעיפים

התמורה עבור מתן השירותים תשולם על בסיס

 1.5-1.6באשר לתקרת התמורה

שעות עבודה בפועל ,עד לתקרה של 100,000

השנתית של  100,000ש"ח לשנה

ש"ח ,והזוכה מוותר על כל דרישה לתשלום מעבר

ולאפשרות להעברת יתרות שלא נוצלו

לסכום זה.

משנה לשנה.

על אף האמור ,החברה רשאית לפי שיקול דעתה
הבלעדי וככל שסברה שיש לכך הצדקה ,לאשר
מראש לזוכה הגדלה של התקרה המקסימלית
השנתית גם מעבר ל 100,000-ש"ח ,לרבות בדרך
של העברת יתרות שלא נוצלו משנים קודמות.
מובהר כי הזוכה אינו רשאי להעביר על דעתו
יתרות שלא נוצלו משנים קודמות ללא אישור תש"ן
כאמור.

2

החברה נתבקשה להבהיר את תקופת למען הסר ספק ,ההסכם עם הזוכה ייחתם לשנה,
ההסכם וכן להבהיר האם גם לזוכה ולאחר מכן לתש"ן תהיה הזכות להאריך את
תעמוד האפשרות לסיים את ההתקשרות ההסכם לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל
בתום כל שנה של מתן שירותים אחת ,והזוכה יהיה חייב לאפשר לתש"ן להאריך
ובמהלכה ,או שאפשרות זו עומדת את ההתקשרות לתקופות כאמור.
לחברה בלבד.

סעיף  20להסכם ההתקשרות מבהיר את זכותה
של תש"ן לבטל את ההסכם בכל עת.
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3

בכל הנוגע למסמכי המכרז – אנא

למען הסר ספק ,יש למלא את תוכנם של

הבהרתכם כי אין צורך למלא את תוכנם

הנספחים האמורים ולא רק לחתום עליהם.

של המסמכים שצורפו כנספח ד)– (1
ד) ,(5אלא יש לחתום עליהם בלבד.
4

החברה נשאלה האם החוזה יחול רק

בהתאם לסעיף  1.4למכרז ,תש"ן תחליט לפי

על עניינים חדשים או גם על מלאי

שיקול דעתה אלו שירותים להעביר לטיפול הזוכה,

נושאים ומשפטים בתהליך.

והיא רשאית במקביל להסתייע בגורמים נוספים.
הנושאים שיועברו יכולים להיות חדשים ו/או
קיימים.

5

תש"ן נתבקשה לפרט נתונים אודות

מובהר כי היקף העבודה משתנה משנה לשנה ולא

היקף העבודה בשנים קודמות.

ניתן לדעת מראש מה יהיה היקף העבודה
בתקופת ההתקשרות.
יחד עם זאת ,ומבלי שיהיה בכך כל מצג או
התחייבות לעתיד ,מובא לידיעת המציעים כי
בשלוש השנים האחרונות נדרשה תש"ן לייעוץ
בהיקף של  230שעות בממוצע לשנה.

6

החברה נשאלה לגבי סעיפים  3.3ו 3.4-הן ביחס לסעיף  3.3והן ביחס לסעיף  ,3.4ניתן
למכרז ,האם חברות ממשלתיות ו/או לעמוד

בדרישות

גם

במקרה

שהשירותים

משרדים ממשלתיים כוללים עיריות ,המשפטיים הנדרשים )ייעוץ שוטף או ליטיגציה,
מועצות דתיות ,תאגידים סטטוטוריים

לפי העניין( ניתנו ,בנוסף לחברה ממשלתית אחת

וגופים ציבוריים בהם הבקרה והאסדרה

לפחות בסיווג  8ומעלה ,גם לאחד מהגופים

הן בעלות אופי דומה לאופי החל על

הבאים:

חברות ממשלתיות ומשרדים כאמור.

משרד ממשלתי; עיריות ומועצות מקומיות; מועצות
דתיות; תאגידים סטטוטוריים; גופים ציבוריים
בהם ,לפי שיקול דעת החברה ,הבקרה והאסדרה
הינן בעלות אופי דומה לאופי החל על חברות
ממשלתיות ומשרדים ממשלתיים )כל הגופים
המנויים לעיל ,להלן ביחד" :גופים ציבוריים"(.
למען הסר ספק –
בסעיף  – 3.3.1ניתן לעמוד בדרישת הסעיף גם
אם השירותים הנדרשים ניתנו לפחות לחברה
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ממשלתית אחת בסיווג  8ומעלה וכן לפחות לגוף
ציבורי נוסף אחד כהגדרתו לעיל;
בסעיף  – 3.4ניתן לעמוד בדרישת הסעיף גם אם
לפחות באחד מההליכים הנדרשים ייצג המציע
חברה ממשלתית בסיווג  8ומעלה ,ובשני ההליכים
הנוספים ייצג גוף ציבורי כהגדרתו לעיל.
7

לגביי נספחים ד -2ד:4

בנספחים אלה הכוונה היא לגבי כל החברות

האם פירוט החברות הממשלתיות הוא

הממשלתיות שהמשרד כולו מטפל בהן ,לא רק

לגביי כל החברות הממשלתיות
שהמשרד כולו מטפל בהן ,או רק לגביי

בתחום דיני עבודה .מובהר כי הדרישות הן לפי
חוזר רשות החברות המצורף למכרז.

מחלקת דיני עבודה?

למען הסר ספק ,בקשות להבהרות ,שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי
החברה  -יוותרו כמות שהן במסמכי המכרז.

הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע.

בברכה,

ליאת שרון
ס' מנהלת מח' רכש והתקשרויות
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