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 לכבוד
 15/20משתתפי מכרז 

 
 שלום רב,

 
 יעוץ משפטי לועדה לתו"ב – 15/20מכרז  –תשובות לשאלות הבהרה   הנדון:  

 
מצ"ב ריכוז שאלות הבהרה שהוגשו ותשובות עליהן. יש להגיש מסמך זה כחלק מהצעתכם למכרז. נא שימת  

 לבכם לשינוים בתנאי הסף.
 
 

הסעיף אליו מתייחסת 
 השאלה

 מענה /הבהרההשאלה

 יוחלף בנוסח הבא: 3.2סעיף  י תנאי סףושינ 3.2מסמך ב' סעיף 
 
 המאגד/מעסיק, דין עורכי משרד הינו המציע"

דין בעלי רישיון ישראלי תקף  עורכי 5 לפחות
לעריכת דין מהם לפחות  עורך דין אחד הינו בעל 

שנים לפחות בתחום תכנון  10ותק מקצועי של 
 "ובנייה. 

 
 הבא: חיוחלף בנוס 3.3סעיף  שינוי תנאי סף 3.3מסמך ב' סעיף 

 
 –( ב 1משרד עוה"ד שמתקיים בו אחד מהבאים: )"
, סיפק שירותי 2005שנים מצטברות החל משנת  7

ייעוץ משפטי לוועדה מקומית לתכנון ובנייה אחת 
לפחות, לרבות ייצוג בפני ערכאות משפטיות שונות 

שנים  15( ניסיון של 2לרבות בפני ועדות ערר; )
במתן שירות ייעוץ משפטי  2005לפחות החל משנת 

אות בתחום התכנון והבנייה, וייצוג בפני ערכ
משפטיות שונות לרבות  בפני ועדות ערר בהיקף של 

 5( ניסיון של 3תיקים/עררים בשנה ; ) 10לפחות 
, ברצף כיו"ר או כחבר 2005שנים לפחות החל משנת 

או כחבר בוועדות ערר או בוועדה מחוזית/מועצה 
 "ארצית לתכנו"ב .

 
בטבלת מדדי האיכות ישונה כך שגם ניסיון  3סעיף 

 10שנים בתחום תכנון ובנייה יעניק  15של למעלה מ 
 נקודות.

ביטול החובה להגשת  4.14מסמך ב' סעיף 
המלצות מעיריות או 

 ועדות.

מעיריות או ועדות דווקא אין חובה להגשת המלצות 
 לתו"ב.

 
, 9.14מסמך ב' סעיף 

9.15 
 ".5%יבוא " 9.14בסעיף  סתירה בין הסעיפים

 3מסמך ג' סעיף 
 – 9.11מסמך ב' סעיפים 

9.18 

חובת הגשת ערבות 
 בנקאית.

כל הפנייה לערבות בנקאית מדובר בטעות סופר. 
 תימחק.

מידע לגבי היקף השעות  כללי
קביעת היקף הנדרש; 

. המדובר בהתקשרות על דרך ההבהרה נדחית
ריטיינר עם כל היתרונות והחסרונות. היקף שכר 
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שעות מקסימאלי 
ולאחריו תשלום פר 

 .שעה

הטרחה הוערך בהתבסס על ניסיון עבר ועל הערכת 
יחד עם זאת החל מהתיק ה היקף שירותים נדרש. 

 8,000בשנה תשולם תוספת שכר טרחה בסך  של  16
+  ₪ 15,000+ מע"מ לייצוג בכל ערר וסך של   ₪

כן יתווסף סעיף  ה מנהלית.מע"מ לייצוג בעתיר
 להסכם בנוסח הבא: 

 
"מובהר כי לאחר ששה חודשים, וככל שהיקף 
השירותים המסופקים בפועל על ידי עורך הדין, 
חורג באופן משמעותי למול התשלום החודשי 
הקבוע בהסכם זה וזאת בשים לב לתעריפי שכר 
טרחה מקובלים על פי הנסיבות, יהיה עורך הדין 

לתוספת שכר טרחה מנומקת בקשה זכאי להגיש 
. הבקשה תידון על ידי הגזבר 30%בגובה של עד 

והיועמ"ש והם יהיו רשאים לפי שיקול דעתם 
הבלעדי לקבל כל החלטה בנדון. מובהר כי אין 
בעצם הגשת הבקשה בכדי לחייב את העירייה 

 להיענות לה."
הגשת המלצות בנוסח  ה' פחסנ

 שונה.
חובה להגשת המלצות ההבהרה מתקבלת. אין 

 דווקא בטופס הכלול במסמכי המכרז.
פירוט לגבי היקף תיקים  מסמך ה'

 2019שהוגשו בשנת 
מעבר למידע המפורט במסמך יצויין כי במהלך 

עתירות מנהליות בנושא תו"ב ועתירה  2הוגשו  2019
 אחת לבג"צ

פירוט לגבי מספר   כללי
ישיבות שבועיות בהם 
נדרשת נוכחות לרבות 
ישיבות הכנה לדיוני 

 ועדה

ביום אחד בשבוע  ההצפי הוא להתייצבות קבוע
ר שעות משמעותי. ישיבות ועדת משנה פלמס

מתקיימות בדר"כ פעם בחודש. כמו כן מקיימת 
 רשות רישוי לפחות פעם בחודש. 

האם יש צורך להגישה  הצעה כספית
 במעטפה נפרדת

 אין חובה להגשתה במעטפה נפרדת.

 
 
 

 האחרון להגשת הצעות למכרז נותר בעיינו.מועד 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 


