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 מ "בע חפר  עמק  לפיתוח הכלכלית  החברה 

 5/2022מס'  פומבי  מכרז

 :בנושאלקבלת הצעות  פניה 

 ייעוץ משפטי חיצוני קבוע  
 

 משפטי יועץ  למינוי הצעות   הגשת בזאת  מזמינה"( חברה)להלן: "ה מ"בע חפר  עמק  לפיתוח הכלכלית החברה 

   .חיצוני קבוע לחברה

 בחוברת המכרז.   11מתוארים בפירוט בסעיף  ייעוץ משפטי )להלן: "השירותים"(הפעילות של קבלת   תחומי פירוט

 

 . sharons@hefer.org.il   -ל  לקבלת מסמכי המכרז לעיון ו/או להכנת ההצעה למכרז, יש לפנות בדוא"ל

 

רכישת החוברת, אך תשלום דמי הרכישה מהווה תנאי  קבלת מסמכי המכרז אינה מותנת בתשלום מראש בגין  

 להגשת הצעות: 

 עותקים פיזיים;  2 -יש להגיש הצעה ב .1

 ; ( של ההצעה PDFיש לצרף גם עותק דיגיטלי סרוק ) .2

 ; בתוך מעטפת ההצעה  נפרדתההצעה הכספית  תוכנס למעטפה  .3

 ; כתב כמויות יש לצרף בעותק פיזי/מודפס .4

 www.hefer.org.il יש להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה האזורית עמק חפר בכתובת  .5

כונים והבהרות בנוגע  דבקטגוריית מכרזים/ מכרזי החברה הכלכלית וזאת לשם קבלת דיווחים, ע 

. עדכונים והבהרות באתר יחייבו את  למכרז, לרבות ביחס לשינויים בתנאי הסף ו/או ביתר הדרישות בו

 כלל המציעים. 

 

 

 : לוחות זמנים והנחיות למציעים .1

₪, לרבות בגין דמי השתתפות בהליך זה, אשר לא יוחזרו בשום   500 – עלות חוברת המכרז  •

 מקרה. 

רכישת חוברת המכרז תתאפשר בהעברה בנקאית או במסירת צ'ק לטובת החברה הכלכלית  

 . לפיתוח עמק חפר

, בדוא"ל 09-8981610שרון שרעבי טל' פרטי נציגת המזמין לפניות בנושא המכרז :  •

 sharons@hefer.org.il 

   .בדוא"ל 12:00עד השעה  20/3/2022 יום א'   –מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  •

 . 12:00עד השעה  7/4/2022 יום ה'  – מועד אחרון להגשת ההצעות  •

 .08:30בשעה  10/4/2022יום א'  –מועד פתיחת ההצעות  •

"ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר,   -הגשת ההצעה תעשה באופן פיזי במשרדי החברה הכלכלית, ב •

 קמפוס רופין, משרדה של  שרון שרעבי . 

mailto:sharons@hefer.org.il
http://www.hefer.org.il/
mailto:sharons@hefer.org.il
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 הצעות  לקבלת בפנייה להשתתפות יםתנא

 

 הינם כדלקמן:  ,כיועץ המשפטי לעמוד המועמד לשמשרך הדין  עועל תנאי הסף בהם על המשרד המציע ו .1

 המציע מתקיימים שני התנאים הבאים: בעורך הדין  .א

 הוא עורך דין , בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים.   (א)

או    תאגיד עירוני הוא בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של    ( ב)

 בתחום המשפט הציבורי. 

)לרבות עורך הדין המוצע(  עורכי דין    3המעסיק לכל הפחות    ד "עו משרד  הינו  המציע עורך הדין  משרד   .ב

במשרד   הייעוץ הינו אחד השותפים שירותי מתןהמוצע לשמש כיועץ המשפטי לצורך   הדין אשר עורךכ

 שנים  5של   מקצועי ניסיון בעל , שהינוו/או הבעלים ו/או עו"ד העובד/המועסק לפחות שנתיים במשרד

  משפט, עירוניות חברות מי בתחו משפטי לתאגיד עירוני  ייעוץ במתן  ות השנים האחרונ   10במהלך לפחות

 . ומנהלי ציבורי, אזרחי

  24  במהלך  המשפטי  כיועץ  לשמש  המוצע"ד  העו"י  ע  נערכו או  /ו  נוסחו  אשר  מסמכים  להצעה   לצרף   יש

 : זו הצעה לפרסום שקדמו החודשים

 . חוזים שנערכו ע"י עוה"ד המוצע 2 .1

 התנהלויות משפטיות שהיו ביחס לתאגיד עירוני.  2לפחות  .2

 . מוצעע"י עוה"ד העירוני  לתאגיד שנערךתיקון תקנון  / תקנון  .3

עירוניים  דעת  חוות  2 לתאגידים  הקשורים  ספציפיים    בנושאים   / מזהים  פרטים  למחוק  ניתן 

 באותם  מסמכים. *שנכללים

 ניסיונו את  שיפרטו  שנים  לפי חיים  קורותמסמך   לצרף עוה"ד המוצע לשמש כיועץ משפטי   בנוסף, על

 .המקצועי' הניסיון פירוט '- ' ב נספח ת א למלא כנדרש וכן הרלוונטי 

 '- ' ב נספחת  א למלא כנדרש וכן הרלוונטי ניסיונו את שיפרטו שנים לפיכמו כן יש לצרף קורות חיים   

השירות    המקצועי' הניסיון  פירוט  את  יתן  אשר  המציע  הדין  עורך  במשרד  נוסף  דין  עורך  לפחות  של 

 במקרה של היעדרות עורך הדין המציע.  

 .הניסיון להוכחת נוספים מסמכים לצרף  ניתן 

 

עוה"ד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירת תכנון ובניה ו/או שבית המשפט גזר עליו מאסר   .ג

 בפועל.

   .או כראש המועצה   האזורית עמק חפר  מועצהבכחבר   עוה"ד לא כיהן

חיצוני קבוע של    משמש  לאעוה"ד   .ד נוספ  2כיועץ משפטי  עירוניים  או תאגידים    יםרשויות מקומיות 

 . יםאחר

המועצה האזורית עמק    תכלשהם לראש)באופן פרטי(    אישייםעוה"ד לא העניק שירותים משפטיים   .ה

מסגני  חפר לאחד  למנכ"ל    ה ו/או  ב  המועצה ו/או  אחר  בכיר  תפקיד  בעל  לחברי    מועצהו/או  ו/או 

ו/או לבן הזוג ו/או הורה  דירקטוריון החברה ו/או מנכ"ל החברה ו/או בעל תפקיד בכיר אחר בחברה  

 .ו/או בן ו/או בת של אחד מאלה ו/או לתאגיד בשליטת מי מאלה

 עוה"ד לא הוכרז כפושט רגל. .ו
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עבודותיו והתקשרויותיו, לרבות של המשרד או התאגיד שבו הוא מועסק,  עוה"ד הגיש פירוט של כלל   .ז

אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות או עובדיה, ועדה מקומית לתכנון ובניה, איגוד ערים  

בו חברה עמק חפר, או מול רשות מקומית אחרת החברה באותו איגוד ערים או ו עדה מקומית אחרת  

לפרט כל עניין אחר שיכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים בהתאם לסעיף  יחד עם עמק חפר, וכן  

 . של משרד הפנים 2/2014לחוזר מנכ"ל  16

 . חברהעיסוקיו האחרים של עוה"ד אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי ל .ח


