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1202.7.8 

 המועצה האזורית לב השרון

            למשתתפי ההליך

 א2ג2נ,

 לאיתור יועמ"ש ועודהודעות הבהרות ותשובות לשאלות בהליכים  :הנדון
 
 

2 הכתובת יהודהחגית גב' בת הדוא"ל של ותכהמכרז נפלה טעות בהראשון של בנוסח  82
 במועד2הטעות תוקנה hagity@lev-hasharon.com 2הנכונה היא 

 
בעניין תובע מטעם העירייה בתחומים של רישוי גם בנוסח הראשון של המכרז נפלה טעות  2.

2 המטלה אינה .22.2מטלה זו פורטה בסע' עסקים, חניה, חוקי עזר ועבירות מנהליות2 
 2ואזכורו במקומות אחרים ימחקוכלולה במכרז, וס"ק זה 

 
 2נשוא המכרז ההתקשרויות החדשותלא ניתן בעת הזו להודיע על המועד שבו יערכו  22

 
בחלק מהשאלות שיפורטו להלן נעשתה עריכה, ושאלות חוזרות נענו רק פעם אחת, בדרך  42

 כלל2
 

, והתשובות דלהלן, ככל שהן ויחתם על ידי המציעים מסמך זה מהווה חלק מהמכרז 52
שאלות שלא נענו משנות את המכרז, מחייבות וגוברות על הנוסח הראשון2 תוצאת 

 2באותו עניין במפורש היא שאין שינוי במסמכי המכרז
 

 להלן שאלות ותשובות פרטניות: 62
 

מס' העמוד  מס"ד 
והסעיף 
 בפנייה 

 המענה  השאלה/בקשת ההבהרה 

  528. 'סע  82
 

נבקש להפחית את עלות רכישת 
₪,  577,.מסמכי המכרז מסך של 

לסכום נמוך יותר, שישקף את 
 היקף ההתקשרות2 

לחלופין, נבקש לקבל הבהרה 
ביחס לסיבת העלות הגבוהה של 

 מסמכי המכרז2 

משתתף שיגיש הצעה רק לחלק 
מתפקיד היועה"מ או רק 

 57.,8להשאת הכנסות ישלם 
 בלבד₪2 

 לעיל .ראו סע'  לעיל .ראו סע'  .22.2סע'   2.
בקשה לאפשר למציעים לנקוב  822סע'   22

בהצעתם בתחום ספציפי מבין שני 
הייעוץ המשפטי, או להגיש תחומי 

הצעה כוללת2 וכן, להתאים את 
טופס ההצעה  לרבות ההצעה 

 הכספית, להצעה המפוצלת2

תנאי ההליך מאפשרים זאת 
טופס ההצעה מילוי למציעים, ו

כמתחייב על ידי המציע יותאם 
 2 תולהצע

נבקש כי משרד עוה"ד המגיש  828-822סע'   42
הצעה יהיה רשאי להגיש שני 

מטעמו, כך ליוע"מ מועמדים 
שאחד מהם יהיה בעבור ליווי 

תחום התכנון והבניה והשני לכל 
 היתר2

ככל שמכלול ההצעה נדחית2 
היעוץ המשפטי יינתן למועצה 
על ידי משרד אחד, יאוחד גם 

תפקיד היועץ המשפטי בידי 
2 עורך דין אחד מאותו משרד

כידוע, כולל המכרז גם יצוין כי 
 תפקיד של 'מרכז'2
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 825סע'  52
 'מרכז'

נבקש לאשר שהיועץ המשפטי 
המוגדר יכול לשמש בעצמו 

כמרכז השירותים מטעם 
 המשרד2

 

תנאי המכרז בעניין התשובה שלילית2 
 2ה'מרכז' יישארו ללא שינוי

נבקש לאשר כי הניסיון  .62סע'  62
הניהולי הנדרש מהיועץ 

השנים  5המשפטי הוא במהלך 
האחרונות ובלבד שעודנו 

מתקיים במועמד במועד הגשת 
ההצעות2 להבנתנו ניסיון רצוף 

השנים האחרונות אינו  5של 
מתחייב לאור מהות 

השירותים ולצורך הצלחת 
נבקש  - ההתקשרות2 לחלופין

להסתפק בניסיון של שנה לפני 
 מועד הגשת ההצעות2

הניסיון הקודם הנדרש ממועמד ליועה"מ 
 1הלך במ שנים לפחות, 2בן [ הוא  028]סע' 

השנים האחרונות, לשתי רשויות מקומיות 
 לפחות, שאחת מהן היא מועצה אזורית2

נבקש לאשר הגשת אישורים  8.28סע'  02
והמלצות מרשויות בנוסח 

שונה מהנוסח שצורף כנספח 
ג', אשר מכילים את המידע 

להוכחת הניסיון המבוקש 
 בתנאי המכרז2

 2נוסח נספח ג' יישאר ללא שינוי
 

כידוע לכם, קיימת שונות רבה  81סע'  12
בסוגים ובמהות התיקים 

המשפטיים המנוהלים ע"י 
המועצה, וכפועל יוצא קיימת 
שונות בהיקף השעות הנדרש 

 לטיפול בכל תיק2
על מנת ליצור מנגנון הוגן 

שלוקח בחשבון תיקים חריגים 
מחד ומאידך מאפשר וודאות 

בכל הנוגע להוצאותיה 
ש הכספיות של המועצה, נבק

התיקים הנקובים  6לקבוע כי 
במסגרת שכה"ט המוצע יהיו 

שעות  5.בהיקף שלא יעלה על 
 857-טיפול בפועל לכל תיק ו 

שעות שנתיות במצטבר2 ככל 
שהיקף שעות הטיפול בתיק 

התיקים או  6מסוים מבין 
 6היקף השעות המצטבר של 
התיקים יעלה על האמור, 

בכפוף לאישור המועצה את 
תוספת של השעות, תשולם 

לשעת עבודה  ועד לסך ₪  477
2₪   7,777.מקסימאלי של 

במקרים/תיקים חריגים, 
יוסכם מראש על שכר טרחה 

 גלובלי עבור השירות המבוקש2

 2תנאי המכרז יישארו ללא שינוי

סע'  92
22.2. 

שירותי תביעה בתחום תכנון 
למיטב ידיעתנו קיימת  -ובניה 

תובעת למועצה המלווה גם 

 2לעיל .למכרז בטל2 ראה סע'  .22סע' 
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את הוועדה המקומית לתו"ב 
 במסגרת עיסוקה2 

אם אכן נדרשים שירותי 
מהי חלוקת  –תביעה  

האחריות בינו לבין התובעת, 
ככל שהיא ממשיכה בעיסוקה 

 במקביל? 
נבקש לקבל  –אם לא נדרש 

הבהרה בעניין, לרבות עדכון 
של תנאי הסף והוראות 

 המכרז2 
 

סע'  872
22.28 

עיקרי תפקיד היועמ"ש בתחום 
מצוין כי התפקיד  -התו"ב 

כולל שירות תובע עירוני2 נא 
הבהרתכם כי השירות איננו 
 כולל שירותי תביעה עירונית2

ההבהרה מתקבלת2 המכרז וההסכם יתוקנו 
 בהתאם2

סע'  882
22.28 

עיקרי תפקיד היועמ"ש בתחום 
מצוין כי התפקיד  – התו"ב

כולל מתן תשובה להשגות 
ארנונה, עררי ארנונה וועדת 

ערר בענייני ארנונה2 נא 
הבהרתכם כי השירות כלול 

במסגרת תחום יועמ"ש 
מוניציפאלי ולא בתחום  

 התו"ב2

ההבהרה מתקבלת2 המכרז וההסכם יתוקנו 
 בהתאם2

תנאי סף  8.2
026 

ככל שאין דרישה לשירותי  
ת, יש להשמיט תביעה עירוני
]דרישות  026את תנאי סף 

היועה"מ לממשלה מתובעים[ 
 לגמרי2

ההבהרה מתקבלת2 המכרז וההסכם יתוקנו 
 בהתאם2

 25.סע'  822
 926-ו

קבלה על תשלום מסמכי 
נא הבהירו כי מציע  –המכרז 

הניגש לחלק אחד בלבד 
)יועמ"ש או השאת הכנסות( 

 2₪ 577.ולא ₪  57.,8ישלם 

צעה רק לחלק מתפקיד משתתף שיגיש ה
היועה"מ או רק להשאת הכנסות ישלם 

 בלבד₪2  57.,8

האם ניתן לצרף  –המלצות  8.28סע'  842
המלצות שאינן בנוסח נספח ג', 

וכן המלצות שניתנו למציע 
 עבור מכרזים אחרים?

חובה לצרף את האישורים בנוסח ובמספר 
כמפורט בתנאי המכרז ובנספח ג'2 מסמכים 

צורך שיצורפו לא יחשבו לאחרים ככל 
 תנאי הסף או לניקוד האיכות2עמידה ב

סעיפים  852
.28 ,.22 ,
.24 

להסכם 
–– 

ככל שהתשובה שאין דרישה 
לשירותי תביעה עירונית, יש 

 לתקן2

ההסכם יתוקן בהתאם טרם ההתקשרות 
 עם הזוכה/זוכים

 25.סעיף  ,86
 להסכם

יש לתקן כך שמתן שירותים 
כלול בתחום הארנונה יהיה 

במסגרת תפקיד יועמ"ש ולא 
 יועמ"ש בתחום התו"ב2

ההסכם יתוקן בהתאם טרם ההתקשרות 
 2עם הזוכה/זוכים

 120סעיף  802
 להסכם

נא הבהירו כי התמורה איננה 
כוללת נסיעות, אשר ישולמו 

 בנפרד2

נושא הוצאות הנסיעה יוסדר עם 
הזוכה/זוכים בהתאם להיקף השירותים, 

 מיקום המשרד ועוד
מצוין כי התמורה לחלק  .812סע'  812

תפקיד מפוצל תכלול ניהול של 
תיקי בימ"ש ועבור כל  6עד 

)החל מהתיק  6-תיק מעבר ל
( ישולם שכ"ט נוסף של עד 0-ה

 יישאר ללא שינוי2  .812סע' 
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.7,777 2₪ 
נבקש להפחית את כמות 

-התיקים הכלולים בריטיינר ל
תיקים בשנה )תשלום סך של  .

מחוץ לריטיינר יגבה ₪  7,777.
 (22-ה החל מהתיק

כמו כן, נבקש להגביל את 
ההיקף הכספי של כל תביעה 

שיהיו בריטיינר  .-)הן לגבי ה
ואילך  2-והן לגבי התביעה ה
₪(  7,777.בגינן ישולם סך של 

כל תביעה  2₪ 577,777לעד 
שהסעד הכספי בה מעל 

לא תיכלל ₪  577,777
בריטיינר וגם לא תיכלל 

₪  7,777.בהסדר של תשלום 
ואילך(  2-עה ה)שחל על התבי

ולגביה יקבע שכר טרחה 
בנפרד על פי היקפה בתיאום 

בין היועמ"ש למועצה טרם 
 תחילת הטיפול2

 
שירותי  89

השאת 
-הכנסות

 42.סע' 

נבקשכם להבהיר את שיטת 
החישוב המדויקת ואת סם 

הנקוד המקסימלי שניתן 
 לצבור

חלוקת המשקל בין איכות  -להלן ההבהרה 
 2 67/47המציע ומחיר ההצעה היא ביחס של 

[ ניתן בשלב 877מתוך  47ניקוד האיכות ]
נקודות, ובשלב  27[ עד 822.השני ]סע' 

 נקודות נוספות2 87[ עד 821.הרביעי ]סע' 
[ מתחלק 877מתוך  67משקל ניקוד המחיר ]

שומות  17% -לשומות חדשות ו 7%. -ל
 41-נק' לשומות חדשות ו .8חוזרות, שהם 

-ו 824.נק' לשומות חוזרות, כמפורט בסע' 
.8252 

בשומות חוזרות, האם מדובר  222סע'  72.
בייעוץ משפטי לנכסים שאינם 

מגורים, או לכלל הנכסים 
 בתחום המועצה?

כפי שמפורט בסעיף ובמכרז הנכסים נשוא 
שירותים אלה של השאת הכנסות נמצאים 

חוץ לישובי המועצה, בתחום המועצה אך מ
2 עם משמע נכסים שאינם בגדר מגורים

זאת, היה ובעתיד ינתנו היתרים לשימוש 
חורג למגורים מחוץ לישובים, יורחב 

 השירות גם לנכסים אלה2
קבלת נתונים מספריים על  כללי 82.

השגות, עררים, דיונים, עת"מ, 
תובענות ייצוגיות וערעורים 

לביהמ"ש העליון בשומות 
 השנים האחרונות2 2-חוזרות ב

המועצה לא תספק נתונים אלה למציעים2 
לא ניתן ללמוד מניסיון השנים האחרונות 

על השנים הקרובות2 בכל מקרה, אין 
המועצה מתחייבת למינימום או מקסימום 
כלשהם2 יצוין כי בעבר נותן שירותים אלה 

 [8262.לא תוגמל בגינם ]סע' 
  

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 לב השרוןמועצה אזורית 


