
 

 

 2022מרץ,  21

 "ח אדר ב, תשפ"ב י

 מענה לשאלות הבהרה  הנדון:
   יעוץ משפטי חיצוני קבוע 2022/5מכרז פומבי מס' 

 

 ת  וכללי ותהבהר

 .8:15בשעה   10/4/2022אחרון להגשת הצעות: יום א',   מועד  •

  . 08:30בשעה   10/4/2022,   'אפתיחת הצעות: יום  •

 ₪   500המכרז: רכישת חוברת עלות  •

   .מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר •
 כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר )קמפוס רופין(. 

 
הבהרה שתתווסף לחוזה עם המציע הזוכה: " החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לעשות   .1

 בהתאם להוראות הדין".  50%/25%הגדלה של 

 הלן שאלות הבהרה שהתקבלו אצל המזמין בקשר למכרז, וכן התייחסות מתאימה של המזמין:  ל .2

 התייחסות  שאלת הבהרה  סעיף עמ' מס"ד

 .  7.4.22המועד להגשת הצעות נקבע ליום  6 1  .1
היות שממילא נקבע כי תיבת המכרזים תיפתח רק ביום 

  10.4.22, מבוקש לאפשר הגשת ההצעות עד ליום  10.4.22
, ובמקביל לדחות את פתיחת התיבה לשעה  13.00בשעה 

 מאוחרת יותר באותו היום.  

 

מועד אחרון  
  –להגשת הצעות 

בשעה   10.4.22
8:15. 

מועד פתיחת  
  10.4.22 –הצעות 

 8:30בשעה 

מבוקש לשנות את הדרישה להצגת תקנון/תיקון תקנון של  ( 3)ב()21 5  .2
חודשים, ובמקום זאת להסתפק  24  -תאגיד עירוני שנערך ב

בדרישה להצגת תקנון שנערך עבור תאגיד עירוני לפי נוהל 
 האסדרה העדכני שפורסם ע"י משרד הפנים.  

נציין כי הכנת תקנון או תיקונו אינן פעולות שוטפות והן  
ת במקרים של תאגיד חדש או במקרים מיוחדים  נעשו

המחייבים תיקון מיוחד. בנוסף, היות שמדובר בחברה כלכלית  
ותיקה ומוסדרת, נושא זה אינו מתאים כתנאי סף וממילא אין  

 החודשים האחרונים.    24  -משמעות לביצועו דווקא ב
 

 תיקון מקובל 

סעיף זה אינו רלוונטי לתאגידים עירוניים, אלא לרשויות   )ד(21 5  .3
 מקומיות )בוודאי לא לשני הסוגים ביחד(.  

מכל מקום, מבוקש לאשר כי עו"ד המשמש כיועץ משפטי קבוע  
 נוסף בלבד, רשאי להשתתף במכרז.  אחדשל תאגיד עירוני  

המילים "או  
תאגידים  
  -עירוניים" 
 תמחקנה 



 

 

 

₪   26,400שכר הטרחה החודשי, לפני הנחה, עומד על סכום של  31 8  .4
שעות חודשיות לפעילות שוטפת של  80-להיקף משוער של כ 

 החברה.  
 

 שכר הטרחה המירבי נראה לכאורה נמוך בנסיבות העניין;

ייעוץ מיטבי לחברה מצריך עו"ד בעל ותק וניסיון משמעותיים  
 בתחום;  

ם במכרזי חברות  השכר נמוך ביחס לתעריפים הנהוגי
 ממשלתיות; 

השכר נראה נמוך, בשים לב לכך שנראה מהמפורט במכרז כי  
 שעות;  80היקף הפעילות השוטפת של החכ"ל עולה על 

השכר נמוך בהתחשב בזמינות הגבוהה הנדרשת בעבודה מול  
 החכ"ל; 

בנסיבות העניין, מבוקש לשקול להגדיל את שכר הטרחה 
 הבסיסי.  

 

 ללא שינוי 

מבוקש לעדכן בהתאמה בהסכם )כמו במכרז( כי הסכומים  36-38 25  .5
יעודכנו לפי עליית המחירים לצרכן בכל רבעון קלנדרי )כפי  

 לחוברת המכרז(   8, בעמ' 31שאף צוין בסעיף  

 

 

 תיקון מקובל 

נושאים, בעוד    6בנספח ב' קיימים רק  -( לטבלה  2בסעיף ) טבלה - 47 12  .6
 נושאים.   7שהניקוד המקסימלי ניתן עבור 

בנוסף, נראה שטבלת הנושאים בנספח ב' אינה כוללת נושאים 
 נוספים הרלוונטיים לפעילות תאגיד עירוני, ובכלל זה:

 וגביה )למקרה של עיסוק בנושאי הגביה(  מיסוי מוניציפאלי -
   מט"שים -

 ניסיון בליווי עבודות בינוי ופיתוח מוניציפאליות  -

 

תיקון מקובל.  
יתווסף: "כל  

נושא הרלוונטי  
לעבודת התאגיד  

 העירוני" 

ואילו משקל האיכות    50%נכתב כי משקל המחיר הוא   38בס'  48, 38 10,11  .7
 .  50%הוא 

ואילו   25%נכתב כי משקל המחיר הינו  49לעומת זאת, בס' 
 .  75%משקל האיכות הינו 

 מה נכון ?  

  25%הנכון הוא 
- משקל מחיר ו

משקל   75%
 איכות. 

 

 
 



 

 

בעותק  ובנוסףעותקים מודפסים )מקור והעתק(,  2 -ב את ההצעות המלאות והחתומות יש להגיש,  .3

במעטפה לבנה, ללא כיתוב כלשהו,   -באופן פיזי לתיבת המכרזים  (PDF) על גבי דיסק און קי  סרוק 

 ע"י המציע.  וכן לצרף להצעה את הקבלה על רכישת המכרז

 תשובות ההבהרה מחייבות את כלל המציעים.  .4

 מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ולעניין זה יש לעיין היטב במסמכי המכרז.  .5

תשובות ההבהרה במסמך זה גוברות   -מקרה של סתירה לגבי תשובות קודמות שנמסרו )אם נמסרו( ב .6

 על פרסומים קודמים. 

 גבי מסמכי המכרז.   -המציע לא יבצע מחיקות/שינויים/הסתייגויות על  .7

 תשומת לב המשתתפים לדברים הבאים:  .8

אתר האינטרנט של המועצה  ב  )לרבות ביחס למועדים ותנאים( הנכם מתבקשים לעקוב אחר שינויים .9

 תחת מכרזי החברה הכלכלית.   ,האזורית עמק חפר

 תשובות הבהרה ועדכונים שיפורסמו שם יחייבו את כלל המשתתפים. 

 נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.  .10

לצרפו כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע  ונא לאשר בחוזר קבלת מסמך זה,  .11

 ובחתימת מורשי החתימה מטעמו. 

 

 בכבוד רב,                                                                                            

 שגיא בן יואב                                                                                                          

 מנכ"ל                                                                                                               

 

 

 

 

 אישור

אני הח"מ ____________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קיבלתי את מסמך  
ואני אצרף העתק חתום של מסמך זה והמסמכים והמידע הנדרשים   , מכרזהתשובות ההבהרה במסגרת  

 לפי מסמך זה, להצעתי במכרז. 

 
 _________________________ שם המשתתף : _____________________     חתימה: 

 

 


