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24.10.2021  

    

  לכבוד

  21/227משתתפי מכרז 

  

  שרותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני העבודה -21/227מכרז הנדון : 

  

 להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו למכרז הנדון. .1

להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי למען הסר ספק, בקשות  .2

 יוותרו כמות שהן במסמכי המכרז. -החברה 

 הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע. .3
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  מאיה בן דור, עו"ד
  מחלקת רכש והתקשרויות
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מס"ד 
  השאלה

מס'   שם הסעיף
  הסעיף

  תשובה  שאלה

1  
נספח ג' להסכם 

  התקשרות
  5סעיף 

אנא הבהירו כי ייצוג משפטי אינו 
  מהווה "קשר עסקי" בהקשר זה

ייצוג משפטי נכלל תחת 
  ."קשר עסקי"

2  
  

) 4( דנספח 
  למכרז

לקבל את נספחי המכרז  נבקש
  טופס וורד

  .מצ"ב

3  
   3.3.1  תנאי סף

עבודה של משרדנו למחלקת דיני 
ניסיון רב במתן שירות משפטי 
בתחום דיני העבודה ברמה 
המקצועית הגבוהה ביותר למגוון 

  גופים ציבוריים.

ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת 
להוסיף על הגופים הציבוריים 

, תאגידים 3.3.1המנויים בסעיף 
 ומעלה. 8סטטוטוריים בסיווג 

מבחינה מהותית, למתן שירותים 
משפטיים בתחום דיני העבודה 
לתאגיד סטטוטורי מאפיינים דומים 
למתן שירותים אלה לגופים 

  למכרז.  3.3.1המנויים בסעיף 
  

למעשה, אין אבחנה מהותית בין 
מתן שירות משפטי בתחום דיני 
העבודה לתאגיד סטטוטורי לבין 
מתן שירות משפטי בתחום דיני 

לגופים המנויים בסעיף העבודה 
  למכרז. 3.3.1

  הבקשה נדחית. 

4  
  3.3.4  תנאי סף

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג בתחום 
התובענות הייצוגיות, לרבות 

  בתחום דיני העבודה.
  

מייחד  3.3.4תנאי הסף שבסעיף 
את הניסיון בייצוג בתחום 
התובענות הייצוגיות לייצוג של גוף 

בסעיף הנמנה על הגופים המנויים 
  למכרז. 3.3.1

  

  הבקשה מתקבלת. 

ניתן להוכיח עמידה בתנאי 
סף שנקבע בסעיף ה

ניסיון  אמצעותב ,3.3.4
מוכח בייצוג חברה 
בתביעה ייצוגית בתחום 

גם במקרה  , דיני העבודה
לה ניתן הייצוג  שהחברה
אינה נמנית על  המשפטי
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לטעמנו מדובר ברף מחמיר יתר על 
המידה, אשר פוסל מציעים באופן 
גורף הגם שמהותית ניסיונם 
המקצועי בייצוג בתובענות ייצוגיות, 
לרבות בתחום דיני העבודה, הינו 
עשיר,  וכך גם ניסיונם המקצועי 

. 3.3.1בייצוג גופים המנויים בסעיף 
  

על מנת להרחיב את מעגל 
המציעים, ומכיוון שתובענות 
ייצוגיות המופנות לגופים המנויים 

למכרז אינן נפוצות,  3.3.1בסעיף 
ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת 
לבטל את הדרישה שייצוג בתחום 
התובענות הייצוגיות ייוחד רק 

 3.3.1לגופים המנויים בסעיף 
למכרז, באופן שהדרישה תהיה 

ית ניסיון מוכח בייצוג בתביעה ייצוג
בתחום דיני העבודה, לאו דווקא 
במסגרת השירותים שניתנו 

  .3.3.1לחברות שצוינו בסעיף 

יף עבס יםהמצוינהגופים 
3.3.1.  

מובהר כי  ,למען הסר ספק
לצורך הוכחת עמידה 

ניתן לצרף  ,בתנאי הסף
אישור מטעם החברה 

בהליך אותה ייצג המציע 
גם  ,תובענה ייצוגית

אינה במקרה בו החברה 
נמנית על אחת החברות 

  . 3.3.1המצוינות בסעיף 

  

   

  
  
  

     

 


