הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת למועצה האזורית אל-קסום
מסמך הבהרות מס'  – 1מענה לשאלות הבהרה
שאלה מס' :1
עו"ד  -------ממשרדנו הוא אוטוריטה בתחום הרשויות המקומיות ,וייעץ לרשויות רבות במסגרת
עבודתו ביועמ"ש איו"ש (בפרקליטות הצבאית).
על אף האמור ,אין לנו עדיין  5שנות ותק (יהיו לנו בעוד חודשים ספורים ,דהיינו עד לתחילת המועד
למתן השירותים).
בנסיבות הללו ,ועל אף שאחד מהתנאים במכרז לייעוץ משפטי חיצוני הוא עורך דין בעל ותק של 5
שנים ,הייתי שמח לשמוע כי תהיו מוכנים לשקול את מועמדתנו בחיוב.
תשובה לשאלה מס' :1
הוותק הנדרש הוא למועד הגשת ההצעה ,חריגה שאינה משמעותית תיבחן ע"י הוועדה המקצועית.
שאלה מס' :2
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תשובה לשאלה מס' :2
הדרישה לרכישת מסמכי המכרז נותרת בעינה.
שאלה מס' : 3
בנוגע להגדרת השירותים – האם טיפול בעתירות לבג"ץ כלול בסעיף ג( 5.במסגרת הריטיינר) או
בסעיף ד' (במסגרת שכר טרחה נפרד) ,או שמא במסגרת "טיפול בתיקים מיוחדים"?
תשובה לשאלה מס' :3
ראה התייחסות לעניין זה – בין היתר – בסעיף ג 5.לפיו עתירות כלולות בריטיינר.
ראה התייחסות בסעיף ד 1.שיש בה החרגה לעניין עתירות מנהליות בסכום שעולה על . ₪ 250,000
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שאלה מס' :4

תשובה לשאלה מס' :4
א .ניתן לצרף
ב .למלא את הטבלה כמתבקש .ניתן לצרף בנוסף חומרים נוספים.
ג נדרש לצרף פירוט מלא כמתבקש במסמכי המכרז .אין חובה לצרף תצהיר מאומת ע"י עורך דין.
שאלה מס' :5
א.

בפרק ""הגדרת השירותים" בסעיף ג .5.למכרז נדרש המציע לקחת בחשבון ,בין היתר ,כי
הצעתו תכלול שירותים של "טיפול וייצוג מלא בתיקים מכל סוג שהוא ו/או תביעות
משפטיות שהוגשו/יוגשו נגד המועצה ו/או הוגשו יוגשו על ידי המועצה ובכל ההליכים
המנהליים והמשפטיים הקשורים בכך בכל סוגי הערכאות [ ."]..בסעיף ד .1.במכרז נכתב
כי שכר הטרחה בקשר לתביעות שהיקפן גבוה מ ₪ 250,000 -יסוכם בנפרד ,וכי "היקפים
נמוכים מסכום זה יכללו במסגרת השירותים .על יסוד הוראות אלה ,נבקש מהמועצה
להבהיר מה מספר התיקים (מכל סוג שהוא ,ולרבות תביעות אזרחיות ועתירות מנהליות)
בשלוש השנים האחרונות שהיקפם נמוך מ ,₪ 250,000-להם הייתה המועצה ,המתנ"ס ,וכל
חברת בת אחרת קשורה אליה צד לאותו הליך; וכן מהי כמות העתירות המינהליות להן
הייתה המועצה ,המתנ"ס וכל חברה קשורה אחרת למועצה ,צד בשלוש השנים האחרונות.

ב.

בהמשך לסעיפים הנזכרים בשאלת הבהרה  1לעיל ,המועצה מתבקשת להבהיר עוד כי
בהליכים משפטיים (לרבות תביעות ,עתירות מנהליות ,וכל הליך משפטי אחר שהוא)
שהיקפם גבוה מ ,₪ 250,000-המועצה תיתן עדיפות להתקשרות בייצוג של אותם התיקים
עם היועץ המשפטי החיצוני שייבחר.
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ג.

על פי הוראות המכרז ,היועץ המשפטי החיצוני נדרש להיות נוכח בתחומי המועצה בין 4-3
ימי עבודה בחודש ,קרי בממוצע פעם בשבוע .כמו כן ,בהתאם להוראה ה .1.בפרק הגדרת
השירותים במכרז ,על המציע להשתתף בפגישות עם גורמים מקצועיים במועצה או מחוצה
לה ועליו להתייצב לפגישות ככל שיידרש .בנסיבות אלה ,מתבקשת המועצה להבהיר כי
היא זו שתישא בעלות הנסיעות שהוצאה בפועל על-ידי היועץ המשפטי שייבחר בגין מספר
הפגישות ו/או הנוכחות בישיבות ,שמעבר לאותם ימי נוכחות נדרשים כאמור בסעיף ה.2.
בפרק הנ"ל.

תשובה לשאלה מס' :5
א.

מדובר בהליכים משפטיים ,המשתנים מדי שנה .מדובר בהיקף דומה להיקפים המקובלים
ברשויות אזוריות דומות.

ב.

בנוגע למסירת עבודות משפטיות שאינן נכללות בריטיינר ,המועצה תפעל בהתאם לנדרש
בהקשר זה ,בהתאם לנסיבות.

ג.

הריטיינר כולל את מלוא עלויות המציע כולל נסיעות .ראה התייחסות בסעיף א 3.למסמכי
המכרז.
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