בס"ד
16.02.2020
מכרז פומבי מספר  01/2020למתן שירותי יעוץ משפטי לחברה הכלכלית לקריית גת בע"מ
נספח הבהרות מס' 1
מס"ד
1

סעיף/
נספח
סעיף 8.4

2
סעיף 8.4
3

4

5

סעיף 10.4

סעיף 10.5.2

עמוד 8
סעיף 10.5

6

שאלה

הבהרה

האם מתן שירותים לחברה ממשלתית
(בעלת מחזור של כ 350 -מיליון )₪
מקיים את התנאי של סעיף ?8.4
האם מתן שירותים לארגוני מעסיקים
מקיים את התנאי של סעיף ?8.4
הסכם ההתקשרות כולל נספחיו ,יש
לצרפם להגשת המכרז כאשר בשולי
הדף יש חתימה ,ממלאים אותם אך
ורק במידה ואנו זוכים במכרז?
נבקש להסב לתשומת לבכם לסעיף
 10.5.2שעניינו אחוז ההנחה המירבי
ובו נרשם כי אחוז ההנחה המירבי הינו
.40%
עפ"י חוזר מנכ"ל מס'  ,2/2014הוגבל
שיעור ההנחה לכדי  20%מקסימום.
לנוכח האמור ,נבקשכם לבחון הסעיף
לשם מניעת אי בהירות בעניין זה
במכרז דנן.

מתן שירותים לחברה ממשלתית
אינו מקיים את התנאי של סעיף .8.4
מתן שירותים לארגוני מעסיקים
אינו מקיים את התנאי של סעיף .8.4
אין שינוי בהוראת ס' .10.4

הוראות חוזר מנכ"ל  2/2014אינן
חלות על תאגיד עירוני ,אלא אם
במסמכי המכרז (בהסכם ובנספחים
המצורפים) נכתב במפורש כי
הוראה מסוימת מתוכו תחול.
מבלי למעט מהאמור ,יופחת שיעור
ההנחה המירבי ל –  .30%יש לשים
לב לתיקון בכל חלק רלוונטי
במסמכי המכרז.

במסמכי המכרז לא מצוין מהו היקף ר' הבהרה להלן בס' .6
השעות החודשי הנדרש תמורה השכר
החודשי שיש להציע.
נודה לקבלת פירוט בנוגע להיקף
השעות החודשיות המוערכות על ידכם,
באופן כללי ,וכמה שעות מתוכן יידרשו
במשרדי הלקוח?
מה היה היקף ו/או כמות ההליכים בשנים  2018-2019טופלו ו/או הוגשו
המשפטיים שבהם הייתה מעורבת (בממוצע) תביעות נגד החכ"ל
החכ"ל בשנתיים האחרונות? נבקש כמפורט להלן:
פירוט לפי שנים).
 .1תביעות נזיקין כ 7 -תביעות ,כאשר

חלקן מטופלות ע"י חב' הביטוח של
הקבלנים (במסגרת ההסכם עמם)
וחלקן באמצעות חב' הביטוח של
החכ"ל.
 .2תביעות כספיות של קבלנים נגד
החכ"ל –  5תביעות אשר נסגרו
בפשרה.
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תנאים
כלליים

כמה מכרזים פרסמה (בהערכה) בשנת  6 – 2018מכרזים
החכ"ל בשנתיים האחרונות לפי חלוקה בשנת  5 – 2019מכרזים
לשנים?
מבלי למעט מהשירותים המפורטים
מהיכרותנו עם תאגידים עירוניים
בסדר גודל של החכ"ל ,אנו סבורים כי בס'  17בהסכם ,בעניין ייצוג וטיפול
בהליכים משפטיים יחול האמור
התעריף המקסימאלי המבוקש על

10.5.1

ידכם נמוך ואינו משקף את כמות
העבודה שתידרש מהזוכה במכרז.
נבקש כי התעריף המקסימאלי הנקוב
לא יכלול ייצוג בהליכי ליטיגציה בגינם
ישולם תעריף נפרד וכמו כן כי התעריף
האמור יכלול כמות מוגבלת של
מכרזים בשנה כאשר בגין כל מכרז
נוסף ישולם שכר טרחה נפרד.
יצוין כי ברובם של מכרזי הייעוץ
המשפטי ישנה תמורה נפרדת בגין
הליכי ליטיגציה וזאת הן לאור העובדה
כי לא ניתן לדעת כמה הליכים עשויים
להיפתח מדי שנה ובתוך כך כמובן לא
ניתן לדעת את מורכבותם.
אנו סבורים כי הותרת מתווה תשלום
התמורה על כנו יקשה על מציעי
המכרז לתמחר הצעתם וכמו כן עשוי
להוביל למצב כי בסופו של יום ההצעה
לא תשתלם לזוכה במכרז.
לאור העובדה כי גם לחכ"ל קיים
אינטרס כי השירותים יהיו כדאיים גם
לעורך הדין שייבחר לספק את
השירותים -מתבקשת החכ"ל לשנות
את מתווה התמורה בהתאם לאמור
לעיל.
נודה לתיקון סעיף  ,1.3באופן
שתתאפשר רכישת מסמכי המכרז
באמצעות תשלום בכרטיס אשראי
מבלי שיהא צורך בהגעה למשרדי
המזמינה.
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סעיף 1.3
תנאים
כלליים
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תנאים
כלליים –
סעיף 11.4
א' ו -ב'

נודה לקבלת הבהרה בכל הנוגע
לפרמטרים שנקבעו ע"י אנשי המקצוע
ואשר בעטיים ייקבע ניקוד ההצעות
במסגרת רכיב הניסיון הקודם של
המשתתף (עד  40נק') ורכיב
ההתרשמות האישית בראיון של
המשתתף (עד  60נק')
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תנאים
כלליים –
סעיף 11.5

נבקש לתקן את דרך חישוב הניקוד
בקשר לרכיב הכספי(הצעת המחיר),
באופן שבמקום השוואת ומתן ניקוד
יחסי בהתאם לשיעור ההנחה הניתן
ע"י המציעים תבוצע ההשוואה בין
ההצעות באופן יחסי בהתאם לסכום
ההצעה לאחר מתן ההנחה.
ככל שמשרד עורכי הדין החיצוני
הקבוע הנוכחי של החברה דיווח
לחברה אודות היקף שעות העבודה
החודשי ,אשר בוצע על ידו ,נודה
לקבלת הנתונים בכל הנוגע לכל אחת
מ 3 -השנים האחרונות שלפני הפרסום
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להלן:
 .1הכנת וליווי מלא של עד 6
מכרזים פומביים בשנה.
 .2בגין הכנה וליווי מלא של מכרז
נוסף מעל לשישה ,תשולם
תמורה ע"ס  ₪ 2,000למכרז
(בצירוף מע"מ).
 .3טיפול בכל תביעה נזיקית.
 .4טיפול וייצוג עד  5תביעות/
עתירות/הליכים בכל ערכאה
שיפוטית ,בשנה מכל סוג (למעט
נזיקי).
 .5לעניין תביעות מורכבות ,כאמור
בס'  17.4להסכם או כל
תביעה/עתירה שישית והלאה
(למעט נזיקין)  -יתומחרו בנפרד
בהתאם לשק"ד החכ"ל.
רכישת מסמכי המכרז תעשה
באמצעות העברה בנקאית לחשבון
החכ"ל.
בתום ביצוע העברה יש לשלוח
האסמכתא במייל לגב' מאיה
תורג'מן maya@kgat.co.il:לאחר
אישור כי הסכום התקבל בח-ן
החכ"ל תשלח קבלה.
הפרמטרים פורטו במסמכי המכרז:
ס'  11.4א' – ניסיון קודם :שם
לקוח ,תקציב שנתי ,תקופת(שנים)
אספקת השירותים ללקוח ,תחום
השירות ופירוט .שקלול יהא בהתאם
להתרשמות אנשי המקצוע.
ב' – ראיון :הניסיון המקצועי של
המשרד ,את ניסיון עורך הדין
שיספק את השירותים ,זמינות
אספקת השירותים ,לקוחות,
נושאים יחודיים ,תקדימים
משפטיים ודגשים נוספים לשק"ד
המתמודד .ניקוד לפי התרשמות.
הדרך המוצעת אינה מקובלת.
היא מקטינה מאוד את משקל הצעת
המחיר בניקוד.
אין שינוי בנוסחת החישוב ,למעט
 30%הנחה מירבית.
הדרישה אינה מקובלת.

ואם וככל שנתונים כאמור קיימים.
כמה עובדים מועסקים כיום במסגרת
החברה?
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ס' (8.5ו)

כמה הליכים משפטיים מנוהלים כיום
כנגד ו/או מטעם החברה?
בקשה לבטל הסעיף

 18עובדים.
כ 5 -מקרים של נזקי גוף.
לא יחול שינוי בסעיף.

למען הסר ספק ,מכתב הבהרות זה הינו חלק ממסמכי המכרז ועל כל מציע לחתום עליו ולצרפו
למסמכי הצעתו כחלק בלתי נפרד ממנה .אי-צירוף מסמך זה להצעה כשהוא חתום ע"י המציע
עלול להביא לפסילת הצעתו.
* * *

חתימת המציע_____________________:
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