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 2021 אוגוסטל 9            

 לכבוד 

 מציעים המשתתפים במכרז 

 

ייעוץ משפטי שירותיי ל  21/07לשאלות הבהרה בנושא מכרז פומבי מס'   1מענה מס' הנדון: 

 שוטף חיצוני 

נוסח המכרז המחייב את המציעים .  מסמכי המכרזב  ה שינוינעשלתשומת לב המציעים   .1

יש להגיש לתיבת ההצעות את נוסח המכרז המעודכן  .  9.8.21-הוא הנוסח המעודכן מיום ה

   חתום. 9.8.21-מיום ה 

 לשאלות ההבהרה חתום על ידי המציעים.  1בנוסף לכך, יש להגיש את מסמך מענה מספר   .2

 :  הבא המהותי  לשינוי תשומת לב המציעים  .3

 למסמכי המכרז שונתה כדלקמן:  5.1.5.3שבסעיף הסף הדרישה בתנאי . 3.1

שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, שירותיי    10-במהלך ה "סיפק  

 חברות ממשלתיות".   2ייעוץ משפטי ללפחות 

 מסמך תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז.   1מצ"ב כנספח מס'  .4

שאלות  ל  1מענה מספר  שיופץ בצירוף למסמך    9.8.21-נוסח המכרז המעודכן מיום ה פרט ל .5

 שינוי ביתר תנאי המכרז. ההבהרה, לא חל 

המקורי לבין הוראות נוסח המכרז המעודכן מיום    במקרה של סתירה בין הוראות המכרז .6

 . 9.8.21- נוסח המכרז המעודכן מיום היחולו הוראות , 9.8.21-ה

ו/או הוראות המכרז המעודכן מיום ה  במקרה של סתירה בין הוראות המכרז  .7 - המקורי 

לשאלות    1לשאלות ההבהרה, יחולו הוראות מענה מספר   1לבין מסמך מענה מספר   9.8.21

 ההבהרה.  

 

 בברכה,        

 לג'לם,                         -תמר אלמיו                                       

    רכזת מכרזים והתקשרויות                                                                                                                
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   1נספח 

 תשובות לשאלות הבהרה 

 תשובות  שאלות   מס"ד 

)לפרסום בעיתונות(,    4.1.3  במסגרת תנאי הסף שפורסמו בס"ק .1
למסמכי המכרז, נקבע: המציע יציע מטעמו עו"ד    5.1.5.3סעיף  

ה במהלך  "סיפק  ההצעות    7-אשר  הגשת  למועד  שקדמו  שנים 
 חברות ממשלתיות". 2במכרז, שירותיי ייעוץ משפטי ללפחות  

 
שנים( לפני הגשת הצעה    7מבוקש לבטל הדרישה לתקופה קצובה ) 

ניסיון במהלך  או לכל הפחות לאפש   10ר הגשת הצעה על בסיס 
 שנים, שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז.  7במקום  –שנים 

 
( לכללי החברות הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים  6) 4בסעיף 

ושכרם( ובחוזר רשות החברות הממשלתיות לעניין אישור מינוי  
  יועצים משפטיים, נקבעו עקרונות לבחירת עורכי הדין, על פיהם 

של   ויכולתו  החברה  בצרכי  התחשבנות  לצד  נקבעה,  השאר  בין 
גם המטרה לאפשר   היועץ לספק את השירות המבוקש לחברה, 
ככל האפשר, הגדלת מספר עורכי הדין וחלוקה ראויה בין נותני  

 שירותים משפטיים לחברות ממשלתיות. 
 

שנים    6לחוזר נקבע כי תקופת כהונה של יועץ משפטי    16בסעיף  
 ( או יותר לבקשת החברה.3+3)
 

חברות ממשלתיות    2  -על כן, קיים חשש שתנאי הסף לכהונה ב 
רשימה    7במהלך   לכלול  עלול  הצעה,  להגשת  שקדמו  שנים 

דהיום   שירותים  נותני  משפטיים  יועצים  של  יחסית  מצומצמת 
 לחברות ממשלתיות.  

 
ם  למסמכי המכרז, ירש  5.1.5.3, לצורך תנאי הסף בסעיף  לחילופין

ממשלתיות"   "חברות  החברות    – :  חוק  אשר  לחברות  הכוונה 
על   לפיו  והתקנות  המכרזים  חובת  חוק  והוראות  הממשלתיות 
 חברות ממשלתיות, חל לגביהן, ובכלל זה, גם תאגידי מים וביוב.  

 
הן בהיבט עבודת הדירקטוריון והן בהיבט דיני המכרזים, חלים  

 מים וביוב. הוראות החברות הממשלתיות גם על תאגידי 
בסעיף   השירותים  לתיאור  בהתייחס  האמור  למסמכי    4לאור 

המכרז, חלים אותן הוראות החברות הממשלתיות, גם על תאגידי  
 מים וביוב.  

 
 

, מבוקש לבטל את מגבלת התקופה לפני הגשת הצעה, או  לסיכום
  10לכל הפחות להאריך את התקופה ולאפשר הצגת ניסיון במהלך  

 שנים(.  7 שנים לפחות )במקום
 

לחילופין, מבוקש לאפשר ניסיון בחברות ממשלתיות אשר חוק  
החברות הממשלתיות ודיני המכרזים החלים על חברות  

לתקנות המכרזים( חלים לגביהן,   32-36ממשלתיות )סעיפים 
   ובכלל זה, תאגידי מים וביוב.

 מקובל. 

ב שבסעיף  הדרישה  הסף  תנאי 

המכרז    5.1.5.3 תשונה    למסמכי 

 כדלקמן:  

שנים שקדמו    10-"סיפק במהלך ה

במכרז,  ההצעות  הגשת  למועד 

ללפחות   משפטי  ייעוץ    2שירותיי 

 חברות ממשלתיות".  

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. 

 

 


