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180207.71 

 המועצה האזורית לב השרון

            למשתתפי ההליך

 א0ג0נ,

 לאיתור יועמ"ש ועודבהליכים  2מס'  ההודע :הנדון
 
 

 :12.7.21שנדונו ואושרו ביום  להלן יפורטו מספר שינויים במכרז
 

 המציעים יחתמו על כל מסמכי ההצעות שלהם בר"ת בשולי העמודים0 10
 

 0..170 שעהב 720207.71ראשון ליום עד מועד הגשת ההצעות נדחה  70
 

ובמקום זאת נדרש שהיועץ המשפטי יהיה  נמחקה -לניסיון ניהולי  207הדרישה בסע'  30
 במעמד של שותף ו/או בעלים של המשרד המציע0

 
אין חובה שכל השירותים המפורטים בהגדרה יתקיימו אצל המועמד,  207' בסע -הבהרה  40

 ובלבד שהשירותים שניתנו על ידו בפועל יפורטו בטבלה בנספח ג'0 
 

ניסיון מעשי קוצר משך הניסיון הנדרש מחמש שנים לשנתיים, ונוסחו יהיה: " 203בסע'  20
משרד, שלא יפחת למועצה ב המועמד לשמש מרכז השירות המשפטיבעריכת דין, של 

 0")להלן "המרכז"( משנתיים
 

הנספח שעלו0  במענה לשאלות והצעות של המכרז נספח ג' של מבוארנוסח  1בנספח מצ"ב  20
ורמת השירות של המועמד ביעוץ משפטי לרשויות מיועד לאשר את ניסיונו הקודם 

על יוחתם ע"י והאישור ללא שינויים  ,לתפקיד בלבד0 נספח ג' בנוסחו המצ"ב הוא המחייב
אישור נפרד יוכן ויוגש עבור כל מועמד ומכל רשות  0עידי הרשות המקומית המאשרת

 מאשרת0
 

ינוסח מחדש,  התמורה עבור ייצוג המועצה בערכאותלתנאי המכרז שמסדיר את  18סע'  20
 0החדש[ 1803]ראו סע'  המצ"ב 7כמפורט בנספח 

 
מחייבים  דלהלן השינויים 0המציעיםחתם על ידי יוי מסמך זה מהווה חלק מהמכרז 80

 0 של המכרז על הנוסח הראשון וגוברים
 

שאלות שלא נענו ו/או הוראות וסעיפים שלא נעשה בהם שינוי יישארו בתקפם  -הבהרה  90
 ללא שנוי0

 
 0באותו עניין שאלות שלא נענו במפורש היא שאין שינוי במסמכי המכרזתוצאת  1.0

 

 בכבוד רב,

 

 

 השרוןלב מועצה אזורית 
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  1ספח נ

 נספח ג'

 מועמדנוסח אישורי רשויות מקומיות על העסקת 

 (/מועמדאישור אחד לכל רשות -ראו הערות  -)למילוי לפי העניין 

      

 אישור

 הריני לאשר בזה בשם עיריית/ מ0מ0/מ0א0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, כי:

ץ משפטי בתחומים נתן לרשות ייעווכיהן כיועץ משפטי עו"ד 000000000000000000000000000000000000  0א
 :1הבאים

מועדי התחלה  תחום הייעוץ
 וסיום

הקף ממוצע 
של ש"ע 
בחודש ]כולל 
עו"ד אחרים 

 מהמשרד[

 ציון והערכה * 
 

 הערות

     
     
     
     
     
     
     
 הערכה בינונית ומטה[ - 2ציון מרבי עד  - 1 -נא לסמן  1]  2/ 4/ 3/ 7/ 1 -ציון והערכה *

 
עו"ד 000000000000000000000000000000000000 נתן לרשות ייעוץ משפטי בתחום של השאת הכנסות  0ב

 ;2הרשות מארנונה והיטלי פיתוח, החל מיום 0000000000000000 ועד ליום 00000000000000000

  הערכה בינונית  - 2רבי עד ציון מ - 1 -נא לסמן  1]  2/ 4/ 3/ 7/ 1 -ציון והערכה
 0000000000000000000000000000000000000 -0000000000000000 הערות  - ומטה[

 
 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ]של הרשות המאשרת[ הבהרות ותוספות  0ג

 

   בכבוד רב,

                                                                     חתימה וחותמת המאשר  אריךת 
    

 00000000000000000000 /טל'מס' נייד  

 

 

 

 
 

                                                             
1

 .סעיף א' מיועד למועמדים לתפקידי היועה"מ למועצה 
 ייעוץ בתחום של השאת הכנסות0' מיועד נועד למועמד לבסעיף  2
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 7ספח נ

 
 ]ללא מע"מ[והחזר הוצאות מרכיבי שכר הטרחה התמורה 

 
 להלן השינויים בתנאי המכרז וההתקשרות:

 

 התמורה לתפקיד לא מפוצל 1801
 א' חלופה

 -לעיל  307-ו 301סע'  - עבור ייעוץ מוניציפלי ותו"ב₪  .4...,ריטיינר חודשי של  
ל עבור ניהול כולישולם ליועה"מ נוסף על התמורה )להלן בס"ק זה "התמורה"(0 

₪  ...,..2 עד הואבו סכום התביעה שמ"ש בי ]בין כתובע ובין כנתבע[ של תיק
-משסכום התביעה הוא מ"ש תיקי בילתיק; ₪  ...,.7סכום כולל של שכ"ט ב
מ"ש בי יתיק; לתיק ₪ ...,.3סכום כולל של שכ"ט ב₪  ...,..1,2עד ₪  ...,..2

המועצה תמסור לטיפול עו"ד לפי ₪  ...,..1,2 עולה עלסכום התביעה בהם 
עד לסיום הוא סופי ובכל החלופות דלעיל שכה"ט  0בחירתה ובתנאים שיוסכמו עמו

 0 בכל תיקהטיפול 
למרות האמור לעיל, המועצה רשאית למסור כל תיק כאמור לעו"ד אחר לפי 

 בחירתה0
 

  התמורה לחלק תפקיד מפוצל 1807
 

 חלופה א'
 - תו"בייעוץ  רעבו₪  ...,.7או עבור ייעוץ מוניציפלי ₪  .3...,ריטיינר חודשי של 

ישולם נוסף על התמורה )להלן בס"ק זה "התמורה"(0  -לעיל  307-ו 301סע' 
שסכום התביעה מ"ש בי ל ]בין כתובע ובין כנתבע[ של תיקעבור ניהול כולליועה"מ 

מ"ש תיקי בילתיק; ₪  ...,.7סכום כולל של שכ"ט ב₪  ...,..2 עד הואבו 
סכום כולל של שכ"ט ב₪  ...,..1,2עד ₪  ש"ח ...,..2-משסכום התביעה הוא 

המועצה ₪  ...,..1,2שסכום התביעה הוא מעל מ"ש בי יתיק; לתיק ₪ ...,.3
תמסור לטיפול עו"ד לפי בחירתה ובתנאים שיוסכמו עמו0 שכה"ט בכל החלופות 

 דלעיל הוא סופי ועד לסיום הטיפול בכל תיק0 
למרות האמור לעיל, המועצה רשאית למסור כל תיק כאמור לעו"ד אחר לפי 

 בחירתה
אחר לפי לעיל, המועצה רשאית למסור כל תיק כאמור לעו"ד  למרות האמור

         בחירתה0
 

א של אגרות ששולמו על ידו, היועה"מ יהיה זכאי להחזר מל - החזר הוצאות 1803
בגדר  חויות, צילומים והעתקות וכיו"ב[יוהוצאות ששולמו לצד שלישי ]מוניות, של

 0למועצה מתן השירותים
 

 סכומי הריטיינר המפורטים בסעיפים לעיל הם סכומי המוצא המפורטים -הבהרה  1804
 והם ישתנו בהתאמה לפי תוצאת המכרז0  בסעיף,

 
 יובהר כי: 1802

 
ישולם שכ"ט נוסף  -בכל תיק  -גוננות בערעור  תעבור הגשת ערעור או ה 180201

 0בלבד ₪ ...,.1בסכום של 
 

₪ מיליון  .10עבור תביעות בסכומים שמעל בכל הערכאות שכה"ט  180207
יוסכם בין ]בחלופה א' הנ"ל[ ₪ מיליון  102]בחלופה ב' הנ"ל[ או מעל 
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ובלבד שהמועצה תהיה רשאית לקבל הצעות מעורכי דין  ,הצדדים
 אחרים לפי שיקול דעתה0

 
שלב דיוני שהוא נמצא בו, ימשיך להיות מטופל על ידי אותו גורם  כל תיק, בכל 1802

ובאותם תנאים, אלא אם כן הוסכם בין כל הצדדים להעביר לאחר את המשך 
 הטיפול בו ובאלו תנאים0

 
 השנים לצורך חישוב התיקים יתחיל במועד ההתקשרות0מניין  1802

 
, עם או ללא הנחה, או ללא שינוי, המשתתפים יגישו את ההצעות הכספיות שלהם 1808

 0"תנוקדנה על ידי הוועדה כמפורט להלןוהן 
 

 ]סוף מסמך[


