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21/10/2020 

  ' חשון תשפ"אג

 לכבוד

 20/250משתתפי מכרז 

 

 שרותי ייעוץ משפטי בנושא איכות הסביבה -20/250מכרז הנדון : 

 

 להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו למכרז הנדון. .1

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

 יוותרו כמות שהן במסמכי המכרז. -על ידי החברה 

 הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע. .3

 

 
 
 

  בברכה,
 

 , עו"דמאיה בן דור
 מחלקת רכש והתקשרויות
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כותרת 
 המסמך

מס"ד 
 השאלה

מס' 
 הסעיף

שם 
 הסעיף

 תשובה שאלה

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 רקע 1.4 1

הסעיף קובע כי החברה 

תחליט, לפי שיקול דעתה, אלו 

שירותים להעביר לטיפול 

הזוכה והיא רשאית במקביל 

 להסתייע בגורמים נוספים. 

 

אנא הבהירו בהקשר זה האם 

הליכים משפטיים המטופלים 

כיום על ידי היועצים 

המשפטיים הנוכחיים של 

החברה בתחום איכות 

הסביבה ימשיכו להיות 

מטופלים על ידם גם לאחר 

סיום הליכי המכרז, או שכל 

השירותים הכלולים במכרז 

יעברו לאחר סיום הליכי המכרז 

לטיפולו של המשרד הזוכה 

 במכרז. 

 

נתון לשיקול דעתה 
 של החברה בלבד. 

 
 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 רקע 1.6 2

בסעיף נקבע כי התמורה עבור 

ביצוע השירותים תשולם 

בכפוף לתקרה מקסימלית של 

 ₪. אלף  150

 

אנא הבהירו האם תקרה זו 

בהליכי  כוללת גם יצוג

ליטיגציה וייצוג בהליכי שימוע 

ועיצומים כספיים בפני המשרד 

להגנת הסביבה, או שסוגי 

הליכים אלה מתומחרים 

בנפרד ואינם כפופים לתקרה 

 זו.

 

כמפורט במסמכי 
המכרז, נמסר אומדן 

לשירותי  שאינו מחייב
הריטיינר בלבד, 

כאשר החברה אינה 
מתחייבת לכל היקף 

 שעות שהוא.
 

אינה  החברה
מתחייבת לצרוך 
שירותים כלשהם 

שתמורתם על בסיס 
שעתי ועל כן לא נתנה 

ואינה נותנת כל מצג 
 בעניין זה.

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 רקע 1.6 3

בסעיף נקבע כי התמורה עבור 

ביצוע השירותים תשולם 

בכפוף לתקרה מקסימלית של 

 ₪. אלף  150

 

 הבקשה נדחית. 
כאמור בסעיף מעלה, 

החברה אינה 
לצרוך  מתחייבת

שירותים כלשהם 
שתמורתם על בסיס 
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התמורה  אנא פרטו מה היתה

השנתית ששילמה החברה 

עבור ביצוע השירותים 

 3-הכלולים במכרז בכל אחת מ

השנים האחרונות, על מנת 

שהמציעים יוכלו להעריך האם 

תקרה זו סבירה להיקף 

השירותים הנצרכים על ידי 

החברה בתחום איכות 

 הסביבה באופן מייצג.

 

שעתי ועל כן לא נתנה 
ואינה נותנת כל מצג 

 בעניין זה. 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 תנאי סף 3.5 4

לא ברור האם הייצוג המפורט 

נדרש  5.3.2-ו 5.3.1בסעיפים 

להיות לגוף אחד מהמפורטים 

)גוף  5.3של סעיף  בריישא

ציבורי/ חברה פרטית/ חברה 

ממשלתית בעל/ת נגיעה 

לחומרים מסוכנים( או 

לגופים המפורטים  במצטבר

שם. לדוגמא: האם נדרש 

להראות ניסיון בייצוג בלפחות 

 2-הליכים משפטיים ו 4

 Xשימועים לחברה ממשלתית 

; או שניתן לדוגמא ורק לה

 3-להראות ניסיון בייצוג ב

משפטיים לחברה הליכים 

; הליך משפטי Xממשלתית 

; Yאחד לחברה ממשלתית 

 Zשימוע אחד לחברה פרטית 

ושימוע נוסף לחברה פרטית 

A. 

ובהר כי ניתן להציג י
את הניסיון הנדרש 
 .בכמה גופים שונים

הזמנה 
להציע 
 הצעות

5 7.1.2.6 
אופן 

הוכחת 
 תנאי סף

מבוקש להבהיר האם נדרש 

לצרף המלצות בכתב או שניתן 

להסתפק במתן פרטי 

ממליצים, כמקובל במכרזים 

 מסוג זה.

 

יש לציין את פרטי 
הממליצים וניתן גם 

 לצרף המלצות בכתב. 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

6 10.7 

הודעה על 
זכייה 

וחתימת 
חוזה 

 התקשרות

נוסח הסעיף  הינו כדלקמן: 
מובהר, כי חתימת ההסכם "

עם הזוכה וכניסת הזכייה 
לתוקף מותנית בקיומו של 

סיווג בטחוני מתאים לזוכה 

רמת הסיווג הנדרשת 
לכל  6רמה הינה 

 . חברי הצוות
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ולעובדיו במתן השירותים, 
בהתאם להנחיות החברה. 

קיום סיווג בטחוני כאמור הינו 
תנאי מתלה לכניסת ההסכם 

 " .לתוקף
לפיכך נבקש לקבל הבהרה 
מהי רמת הסיווג הבטחוני 
המתאים הנדרש כאמור, 

והאם היא ניתנת למשרד או 
לעובד באופן ספציפי. אם 

ניתנת לעובד באופן 
ספציפי, האם נדרש כי כל 

חברי הצוות המציע יהיו 
בעלי סיווג בטחוני כנדרש 

 .או רק ראש הצוות

נספח 
 –( 3א)

פירוט 
ניסיון 
 ולקוחות

 2טבלה  7.2.1.4 7

בהתאם לאמור בכותרת 
העמודה הרביעית בטבלה 

בסעיף זה, נדרש לתת  2מס' 
פירוט ההליך ותוצאותיו 

לרבות שווי כספי. לפיכך 
מה נבקש לקבל הבהרה 

גדרת שווי נכלל תחת ה
 . כספי בהקשר זה

הכוונה לתשלומים 
ולקנסות 

שהוטלו/נמנעו מהגוף 
 .שהוזמן לשימוע

  –נספח ג 
טופס 
הצעה 
 כספית

8 3 
התמורה 
 המבוקשת

בהתאם לאמור בסעיף זה, 
 על המציע להצהיר כי

"המחירים הנקובים על ידי 
הנם סופיים ומוחלטים 

וכוללים את כל התמורה 
הנדרשת על ידי עבור ביצוע 

כל התחייבויותיי על פי הסכם 
ההתקשרות ונספחיו ולא 

אדרוש ולא אהיה זכאי 
לתשלום נוסף כלשהו או 
להחזר הוצאות מכל סוג, 

לרבות הוצאות העסקתם של 
ראש הצוות ואנשי הצוות, 

סיעה, זמן נסיעה, הוצאות נ
אש"ל, עלויות, ביטוחים, 
הפקת דו"חות, צילומים, 

טלפון וכל עלות אחרת  ,פקס
המשתמעת מביצוע 

 השירותים על פי מכרז זה".
לאור האמור, נבקש הבהרה 

האם במסגרת הוצאות 
כאמור, נכללות גם הוצאות 

הקשורות אינהרנטית 
לביצוע השירותים, כגון 

יובהר כי הוצאות 
כאמור בסעיף זה, 

אינן כוללות תשלום 
 אגרות. 
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תשלום אגרות רלבנטיות 
יכים בהם מייצג נותן להל

השירותים את החברה, 
 וכיו"ב?
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