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 2020ביולי  27                                   

         
 

 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני

 0202-20הליך מספר 
 

 מענה לשאלות הבהרה
 

 

שבנדון, בקשר להליך ההזמנה שהופנו לאיגוד ( "השאלות")להלן:  הבהרה בתגובה לשאלות .1
 ת האיגוד לשאלות.ומנה, להלן תשובובהתאם לסמכותו על פי מסמכי ההז

 יובהר, כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי הפונים. .2

 .מהם וכחלק בלתי נפרד מלכתחילה כאילו נכללו במסמכי ההזמנה כל התשובות תיחשבנה .3

 .המציעל ידי על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום ע .4

 .02201בשעה  02020225 יום -ת ההצעות נותר בעינו הגשהאחרון למועד ה .5
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 שאלות ותשובותריכוז       
 

מספר 
 סידורי

תיאור 
 המסמך

מספר 
 הסעיף

נושא 
 הסעיף

 תשובת האיגוד שאלת הבהרה

 -מסמך א' 1
הזמנה להציע 

 ותהצע

הצעת  11
 המחיר

מבוקש לקבל היקף שעות עבודה 
חודשי ממוצע, של מי שמכהן 
בתפקיד יועץ משפטי )חיצוני או 

 פנימי( ואת היקף השעות הצפוי

 אין מקום להבהרה

 -מסמך א' 2
הזמנה להציע 

 הצעות

הצעת  11
 המחיר

מבוקש לקבוע את היקף שעות 
העבודה הכלול בתשלום עבור 

יהיה  השירותים, שמעבר אליו
 המציע זכאי לתשלום נוסף

אין שינוי במסמכי 
 ההזמנה

 -מסמך א' 3
הזמנה להציע 

 הצעות

כשירויות  14.2
 המציע

מבוקש להעמיד את מספר עורכי 
הדין הנדרשים לצורך הגשת הצעה 

 על ארבעה לכל היותר

אין שינוי במסמכי 
 ההזמנה

 -מסמך א' 4
הזמנה להציע 

 הצעות

כשירויות  14.3
 המציע

ש לאפשר למציע להציג עורך מבוק
דין נוסף באופן שתנאי הסף והרכיב 
האיכותי ייבחנו לאור הניסיון 
המקצועי של עוה"ד המבצע וכן של 

 עו"ד נוסף

אין שינוי במסמכי 
 ההזמנה

 -מסמך א' 5
הזמנה להציע 

 הצעות

כשירויות  14.3
 המציע

האם דרישת הניסיון צריכה 
להתקיים בעוה"ד אחד או שאפשר 

עו"ד נוסף, כך שביחד יהיה שגם ב
 להם את הניסיון המצטבר הנדרש

בעוה"ד המבצע 
 ו גםבלבד. רא

תשובה לשאלה 
 לעיל 4מס' 

 -מסמך א' 6
הזמנה להציע 

 הצעות

אופן ומועד  21
הגשת 
 ההצעות

האם נדרש להגיש העתק מקורי 
והעתק צילומי או שני העתקים 

 צילומיים

העתק מקורי 
 והעתק צילומי

 -מסמך א' 7
הזמנה להציע 

 הצעות

פרטי שמות  25.3.2
מנהלי 

 התאגיד/
 ותפותש

מבוקש לאשר כי בפרטי מנהלי 
התאגיד )וההצהרות לגביהם לאורך 
מסמכי ההליך( יצוינו שמות שותפי 
ההון בלבד )שרק הם רשומים 

 כבעלי מניות בתאגיד(

 מקובל 
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מספר 
 סידורי

תיאור 
 המסמך

מספר 
 הסעיף

נושא 
 הסעיף

 תשובת האיגוד הבהרהשאלת 

 -מסמך א' 8
הזמנה להציע 

 הצעות

אופן  28.2
החתימה על 

 ההצעה

מבוקש לאשר כי חתימת מורשי 
החתימה המוסמכים )כולל פרטיהם 
המלאים( בצירוף חותמת המציע, 

 עונה על הנדרש בסעיף זה

 מקובל 

 -מסמך א' 9
הזמנה להציע 

 הצעות

אופן  28.2
החתימה על 

 ההצעה

פרטיהם המלאים של לעניין ציון 
האם  -החותמים בשם התאגיד

הכוונה לשם מלא או שנדרשים 
 פרטים מעבר לכך

 שם מלא 

 -מסמך ה' 10
 הסכם

הצהרות  ד'4
 המשרד

לעניין "תביעה משפטית" הנזכרת 
מטעמי צנעת הפרט,  –בסעיף 

מבוקש לצמצם זאת לתביעות בדבר 
איכות הטיפול המשפטי, תביעות 

ירות שעלולות להשפיע על הש
המשפטי או תביעות פליליות 
הרלבנטיות לשירותים המשפטיים 

 המוצעים 

 מקובל 

 -מסמך ו' 11
מפרט 

השירותים 
 המשפטיים

מפרט  
השירותים 
 המשפטיים

האם תיקי ליטיגציה כלולים 
בריטיינר החודשי ואם כן, נבקש 
לאפשר למתן הצעת מחיר נפרדת 

 בגין כך

כן, בהתאם לאמור 
במפרט. אין שינוי 
 במסמכי ההזמנה

 -מסמך ו' 12
מפרט 

השירותים 
 המשפטיים

מפרט  
השירותים 
 המשפטיים

לכמה תיקי ליטיגציה היה שותף 
האיגוד בכל אחת משלוש השנים 

 האחרונות

אין מקום 
להבהרה. ראו גם 

 למפרט 4סעיף 

 -מסמך יא' 13
אישור על 

קיום 
 ביטוחים

אישור על   
קיום 

 ביטוחים

לקבל את צורף מסמך ריק, מבוקש 
 הנוסח הנדרש

אין שינוי במסמכי 
ההזמנה. מובהר, 

כי רק המציע 
הזוכה יידרש 

להעביר אישור 
על ידי חתום 

 המבטח

 


