
 
 

11.11.21 

 לכבוד 

 משתתפי המכרז 

 למתן שירותים משפטיים  318/2021מכרז פומבי מס'  הנדון:

 החברה מתכבדת בזאת להשיב לשאלות המשתתפים, כדלקמן: 

מס' 
 סידורי

מספר 
העמוד 
והסעיף 

 בפניה

 מענה החברה  השאלה/בקשת ההבהרה 

סעיף    7עמ'    .1
4.1 

סעיף    9עמ'  
9.1 

זה   במכרז  המועדים  את  לדחות  את   –נבקש  הן 
המועד האחרון להגשת הצעות בכחודש לפחות, והן  
את המועד האחרון להגשת הבהרות )לשבועיים לפני  

 המועד הנדחה להגשת הצעות במכרז(.

הכנת הצעה במכרז שבנדון אורכת זמן, בין היתר כי  
עורכי דין וביחס לכל אחד מהם    5יש להציע צוות של  

נתונים רבים, ועל כן מבוקש לדחות את מועד  לספק  
לשאלה   מענה  קבלת  לאחר  רק  כן,  כמו    2ההגשה. 

להלן, ניתן לגבש הצעה כוללת, כולל צוות מוצע, ואף  
יתכן שעקב כך יעלו שאלות/בקשות הבהרה נוספות  
 ולכן מבוקש להאריך גם את המועד להגשת הבהרות. 

 

 בקשה נדחית. 

סעיף    3עמ'    .2
 ב 1.4

מנת   כי  על  נבקש  איכותי,  צוות  להציע  יהיה  שניתן 
בעל   שותף  המוצע    10עבור  דין,  כעורך  ותק  שנות 

במהלך   לצוות  שיצורף  או  בצוות  בכיר  כעו"ד 
ההתקשרות, ישולם תעריף שעתי זהה לתעריף ראש  

 הצוות. 

 

 בקשה נדחית. 

סעיף    5עמ'    .3
3.1.2.1 

סעיף    4עמ'  
1.7 

היקף הערכת  יקבלו  המכרז  שמשתתפי  נבקש    א. 
שעות חודשיות למתן שירותי הריטיינר )לכל הצוות  

 יחד(. 

ב. נבקש שמשתתפי המכרז יקבלו הערכה לגבי היקף  
יידרש לייחד למתן    ראש הצוותהשעות החודשיות ש

לפי   במטלות  או  הריטיינר  )במסגרת  השירותים 
ששירותים   מוריה  חברת  של  דרישה  בשל  שעות(, 

 מסוימים יינתנו דווקא על ידו.

החברה מעריכה כי היקף השעות   .א
השירותים   עם  בקשר  החודשי 

על  יעמוד  המכרז    250  כ  נושא 
אין  ש כי  יובהר  חודשיות.  עות 

החברה  של  בהתחייבות  מדובר 
להזמין   רשאית  שירותים  והיא 

המידע   יותר.  גדולים  בהיקפים 
לסייע   מנת  על  רק  ניתן  האמור 

 למציעים להגיש הצעתם. 

 



 
 

נבקש   הצוות  ג.  של ראש  נוכחות  נדרשת  לדעת אם 
בכיר   שעו"ד  או  המכרזים,  ועדת  בישיבות  דווקא 

 בצוות יוכל לעשות זאת.

 

לתת  .ב החברה  באפשרות  אין 
מענה לסוגיה זה שכן הדבר תלוי  
דחיפותם  הנושאים,  במהות 

 וכיוצ"ב. 

להגיע   .ג נדרש  הצוות  ראש  ככלל, 
עם   המכרזים.   ועדת  לישיבות 
זאת, לחברה שיקול דעת לאפשר 

וות בכיר להגיע בשים גם לחבר צ
הפרק   שעל  לנושאים  לב 
 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

  39עמ'    .4
,  13.4סעיף  
13.7 

( ייצוג מול העירייה בסוגיות של היתר  1נא אשרו ש:)
בניה, היטלי סלילה, היטל השבחה, ארנונה, רישיון  

( ייצוג בפני הוועדה  2)-עסק, הקצאת מבנים וכיו"ב, ו
לתו"ב ירושלים, או נגד הוועדה לתו"ב )בערר/עתירה  
על החלטתה(, לא יחשבו כניגוד עניינים הפוסל את  

פטיים במכרז זה, וכי אין  המציע ממתן שירותים מש
הם   וכי  עניינים,  ניגוד  בדיקת  לצורך  לפרטם  צורך 

 אינם דורשים אישור מיוחד במהלך הייצוג.

 

לפרק    13.4בקשה נדחית. ראו סעיף 
ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות  

 המצורף למכרז. 

  21עמ'    .5
נספח  

  – )א(  3א'
אישור  

יועמ"ש  
בדבר 

אימוץ דיני  
מכרזים  
 וולנטרי 

  - 3.2בטל נספח זה )שגם אינו מופיע בסעיף נבקש ל
רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה(, ונראה כי  

 צורף בטעות.  

האם "התאגיד" הינו    -נוסיף גם שתוכנו אינו ברור  
 חברת מוריה או התאגיד המציע? 

א'  ממסמכי  3נספח  חלק  הוא  )א( 
המכרז ומציעים אשר מסתמכים על  
אחרים   ציבוריים  בגופים  ניסיון 

 נדרשים לצרפו.  -רתם במכרזכהגד

 התאגיד הוא המציע. 

6.  3.1.2.1 

5(1) 

 האם ראש הצוות חייב להיות שותף כיום במשרד. 

או שמא יכול להיות עו"ד בכיר בעל ניסיון שנים  
 רבות, במסלול של שותפות בשנה הקרובה. 

 שותף היום. 

7.  3.1.2.1 

5(5) 

האם ניתן לתקן את סכום התביעה/ היקף כספי של  
מיליון ש"ל   5מיליון לפחות לסך של  8  -הפרויקט מ

 לפחות. 

גם סך זה מצביע על אותו רעיון של מורכבות  
תביעה: הצמדות לסך שנקבתם  יכול להגביל  

 ולהקשות שלא לצורך. 

 בקשה נדחית. 

סעיף    .8
3.1.2.1(4  )

  5בעמ'  

ועד למועד הגשת ההצעות   2015"בין השנים  
במסגרת המכרז, ייצג ראש הצוות תאגידים  
עירוניים ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות  

הבהרו במסגרת  תוקנה  ת  הטעות 
 שהועלו לאתר החברה. 



 
 

 

 בברכה,

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

 

 

קובע תנאי  
ביחס   סף 

לראש 
הצוות  

 המוצע: 

ממשלתיות ו/או גופים ציבוריים אחרים בפני בית  
הליכים לפחות בנושא מכרזים (שאינם    3 -משפט ב

מכרזי כוח אדם ואינם תביעות בגין חוזה מכוח  
 מכרז(."

 

(  16)עמ'  3לנספח א' 4למרות האמור, בפיסקה 
 נכתב תנאי כביכול נוסף, לפיו:

ועד למועד הגשת ההצעות   2015"בין השנים  
במסגרת המכרז, ייצג ראש הצוות תאגידים  
עירוניים ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות  

ממשלתיות ו/או גופים ציבוריים אחרים בפני בית  
א מכרזים (שאינם  הליכים לפחות בנוש  3 -משפט ב

מכרזי כוח אדם ואינם תביעות בגין חוזה מכוח  
מכרז( ואשר היקף העבודות מכוח המכרז עמד על  

 מלש"ח לפני מע"מ"  10,000,000לפחות 

יש למחוק את התוספת המודגשת, שלא מצויה  
במכרז, ואשר גם לא תמיד יכולה להיות ידועה  

 בהירות. -ומוסיפה אי

לאתר  זה  מענה  לפרסום  במקביל 
א' נספח  גם  יעלה לאתר    3החברה, 

המשתתפים   נוחות  )למען  מתוקן 

 (. wordהמסמך יעלה כקובץ 

 

סעיף    .9
3.1.2.1(5  )

 5בעמ' 

קובע תנאי סף ביחס לראש הצוות המוצע, והמדבר  
 על 

"...סכום התביעה או לחלופין היקפו הכספי של  
  8,000,000מושא התביעה עמד על לפחות  הפרויקט 

 ₪ לפני מע"מ" 

(  17)עמ'  3לנספח א' 5למרות האמור, בפיסקה 
 נכתב 

"...סכום התביעה או לחלופין היקפו הכספי של  
הפרויקט מושא התביעה עמד על לפחות  

 ₪ לפני מע"מ"  10,000,000

 . יש להתאים את המספרים

הבהרות   במסגרת  תוקנה  הטעות 
 רה. שהועלו לאתר החב

לאתר  זה  מענה  לפרסום  במקביל 
א' נספח  גם  יעלה לאתר    3החברה, 

המשתתפים  מתוקן   נוחות  )למען 

 (. wordהמסמך יעלה כקובץ 


