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 למתן  הצעותש יהגהזמנה ל
 כתב הוראות - לאיגודשירותי יעוץ משפטי חיצוני 

 
 כללי .1

 

העומדים  עו"דבזאת  ןמזמי"( איגודה" -)להלן  איגוד ערים שדרות שער הנגב )ביוב( 1.1

בהתאם  ,איגודלמתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע ל להציע הצעות ,בתנאי הסף

 -)להלן  זוכה, ובהסכם ההתקשרות עם הנספחיה לתנאים המפורטים בהזמנה זו על

  ."(ההסכם"

 

תבוצע על בסיס בהליך ההצעות הכשרות  בחינת .שלבית-בחינה דומורכב מזה הליך 

, הכל שלהן (85%)איכותי הרכיב הושל ( 15%)כספי הרכיב ההערכה משולבת של 

 .להלן בכתב ההוראותכמפורט 

 

האזורית שער  איגודהאחראי על הטיפול בשפכים של התאגיד על פי דין, האיגוד הינו  1.2

 אזורי )מט"ש(. מכון הטיהורלבמערכת הולכה המוזרמים הנגב ועיריית שדרות, 

קבוע וכן שירותים משפטיים  בקבלת שירותי יעוץ משפטי חיצוניהאיגוד מעוניין 

 .להלן ובהסכם 1.5נוספים כמפורט בסעיף 

 

המשפטי שייבחר, יהיה מנוע מלתת שירותים משפטיים כלשהם  זוכההיובהר כי 

משך כלל תקופת  ,ןתאגידיהל/או ושער הנגב אזורית ה למועצהלעיריית שדרות ו/או 

 ,להוראות הממונה על תאגידי מים וביוב ברשות המים התאם, בעימו תההתקשרו

 .4.12.12מיום 

 

 שנים ממועד חתימה על ההסכם.)חמש(  5למשך  היהתהכוללת תקופת ההתקשרות  1.3

להפסיק את איגוד רשאי המהיות השירות אישי בטיבו, על אף האמור לעיל, מובהר ש

)חמישה עשר(  15ובכל עת בהודעה מראש של  מכל סיבה שהיאההתקשרות תקופת 

 30לאחריה, במתן הודעה מראש של  ובשנים, ימים במהלך שנת ההתקשרות הראשונה

 ימים.)שלושים( 

 

 :"(השירותים" -)להלן  היתרהשירותים המשפטיים השוטפים, יכללו בין  1.4

 

 הכולל מתן חוות דעתה הפעילה, לנההדירקטוריון וללייעוץ משפטי שוטף  (א)

 ;ך האיגודיות בנוגע להתקשרויות והסדרים שעורמשפט

 ;(יותנימיות וחיצונפאיגוד )השתתפות בפגישות מקצועיות של  (ב)

ועדת , ישיבות מליאה, לרבות בפורומים שונים הקיימים באיגודהשתתפות  (ג)

 ;ועדות פנימיות וכיוב'ים, מכרז
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לרבות,  גורמי חוץ,של האיגוד עם  הכנת ובדיקת כל הסכמי ההתקשרות השונים (ד)

 ;עובדים/משכירים ושוכריםקבלנים, ספקים, יועצים, 

 ;העבודה באיגודטיפול ביחסי  (ה)

רשות המים ו/או כל רשות אחרת  ו/או ייצוג האיגוד מול מנהל תשתיות ביוב (ו)

 ;מעת לעת איגודפעילות הל טיתנרלב

בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות בכפוף להנהלת האיגוד סיוע  (ז)

 ;הדיןלהוראות 

 בדבר חקיקה, נהלים,באיגוד מתן עדכונים והבהרות לגורמים הרלוונטיים  (ח)

 ;חוקי עזר וחוזרי מנכ"ל רלוונטייםפסיקה 

ביקורת משרדי ממשלה או גורמים קשורים מתן סיוע משפטי במענה לפניות  (ט)

  ;מוסמכים אחרים

 ;וכל גוף ציבורי אחר ובהתאם לנדרשבפני משרדי הממשלה התאגיד ייצוג  (י)

 מטלה משפטית אחרת שתידרש במידת הצורך בהתאם להנחיות מנהלי כל (יא)

 ;האיגוד

ים בהם יהיה משפטי כיםבהלי וייצוגשירותי "ד היכול והאיגוד יבקש מעו (יב)

 אך אלו יינתנו בכפוף להסדר התקשרות נפרד.מעורב, 

 

היקפם החודשי של השירותים , ולצרכי מידע בלבד מבלי שהאמור יחייב את האיגוד 1.5

יובהר, כי האיגוד שומר על זכותו להיעזר בזוכה רק לגבי חלק  שעות. 23-מוערך בכ

 מהשירותים, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

שלא יעלה  ,(ריטיינר)שכר חודשי  לם האיגוד לזוכה בהליךבגין השירותים השוטפים יש 1.6

 נחההת שיעור בהפחתובתוספת מע"מ,  ₪)ששת אלפים שבע מאות וחמישים(  6,750על 

 . "(ריטיינר" -)להלן  הצעתונקב בש קבועה

 

בתי משפטיים בפני הליכים ייצוג ב אינו כוללהטיפול המשפטי השוטף ש, יובהר

ובשכר , האיגוד שלו . אלה ימסרו לטיפול הזוכה בהתאם לשיקול דעתבלבד המשפט

לשעת עבודה בתוספת  ₪)ארבע מאות(  400סך של , תמורת נפרד משכר הריטיינר

 ."(שעות חריגות" -)להלן  שנקב בהצעתוקבועה בהפחתת שיעור הנחה ו מע"מ,

 

, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים להלן 4.1המפורטים בסעיף כל תנאי הסף  1.7

עצמו, ולא בגוף משפטי אחר כלשהו,  מציעשיתקיימו ב ים, חייבההזמנהבמסמכי 

הצעה שאין להגיש  בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, בקשלרבות גוף משפטי הקשור למ

המציע יוכל להיעזר לצורך ל אף האמור, ע או יותר.מציעים אחת המוגשת על ידי שני 

 .בעורכי דין נוספים במשרדו, תחת פיקוחו ואחריותו של המציע יםאספקת השירות

 

תיעוד אודות הכשרתו המקצועית, קיום , המציעהערכת האיכות תתבסס על בדיקת  1.8

שביעות ו ,בתחומי השירותיםרלוונטיים  מוכח בעבודה מול לקוחות מוסדיים ןניסיו

ד המציע, ובנוסף, יעמ .לכתב ההוראות 13הכל כמפורט בסעיף  רצון לקוחות קודמים,

  .של האיגודועדה מקצועית בחינת ל
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 הליךריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי ה .2

 

 :הליךהזמנים לקיום הליכי הלהלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות  2.1

 

 שעה מועד ביצוע פעולה

 - 26/03/2019 הליךמועד פרסום ה

 13:00 04/04/2019 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 14/04/2019 הליךהמועד האחרון להגשת הצעות ל

 

הבלעדי והמוחלט, לדחות את  דעתו, בכל עת ועל פי שיקול רשאי יהיה איגודה 2.2

לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על  2.1המועדים הנקובים בסעיף 

, הליךפרטים במעמד רכישת מסמכי ה איגודדחייה כאמור ישלחו לכל מי שמסר ל

, אם איגודלהלן. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי ה 16בהתאם להוראות סעיף 

ו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק וככל שיקבעו, יחול

למתן  איגודמשום התחייבות ו/או הבטחה של המובהר, שאין באמור בסעיף זה לעיל 

 ארכה כלשהי. איגודזכות לדרוש מה הליךב למשתתפים יהיהארכה כלשהי, ולא 

 

לעיל, כדי  2.2להאריך מועדים, בהתאם לסעיף  איגודשל ה זכותולא יהיה במימוש  2.3

על פי מסמכי  וו/או מכל זכות הנתונה ל הליךלגרוע מהוראה אחרת כלשהי במסמכי ה

יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה  הליךאו על פי דין, והמשתתפים ב הליךה

בהתאם להוראות  איגודמימושן של זכויות ה-ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי

 לעיל. 2.2סעיף 

 

 הוצאותכי ההליך ורכישת מסמ .3

 

של עיריית  אגף הגזברותבמחלקת הנהלת החשבונות, באת מסמכי ההליך ניתן לרכוש  3.1

תמורת תשלום  26/03/2019החל מיום  ,שדרות 1כיכר הנשיא בבניין העירייה בשדרות, 

מובהר כי התשלום בגין רכישת . שיתקבל בהמחאה בלבד ₪ )חמש מאות( 500בסך 

 .לרוכש בכל מקרהמסמכי המכרז לא יוחזר 

 

כל משתתף יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא, בקשר להשתתפותו  3.2

 .איגוד, לרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת ההליךב

דמי רכישת מסמכי  שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבותיחזיר ולא ילא האיגוד 

 .ממנהלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות או הוצאות אחרות כ הליך

 

 להשתתפות בהליךתנאי סף  .4

 

 להגשת במועד האחרון ושמתקיים בעו"ד מציע שהוא  רקו אךלהשתתף בהליך  רשאי 4.1

 התנאים המצטברים הבאים: כל בקשות

 

רישיון עו"ד ב מחזיקו, ים לפחות במתן שרותי עריכת דיןנש 10בעל ותק של הינו  (א)

. התנאים מצטברים() במועד הצעתו ,לשכת עורכי הדין בישראלבתוקף מאת 
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, על המציע לצרף העתק מהתעודה שניתנה לו על ידי לשכת תנאי זהלהוכחת 

 ;, והעתק מתעודת עו"ד בתוקףעורכי הדין עם קבלתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

 אותאגיד עירוני  אורשות מקומית של קבוע חיצוני פנימי/משפטי  יועץשימש כ (ב)

תן שירותי ייעוץ משפטי דוגמת השירותים נבנוסף ו ;( לפחות1איגוד ערים אחד )

המנהל , ( לפחות1אחד )איגוד ערים לביוב  או לתאגיד מים וביוב ,שוא הליך זהנ

משך הכל ו)התנאים מצטברים(,  מ"ק ליום, לפחות 10,000בהיקף של ש "מט

. פחותל ,2016-1018השנים במהלך ( רצופות 2תקופה שלא פחתה משנתיים )

החתום ע"י צרף להצעתו מכתב להמציע על , תנאי זהלהוכחת 

 יועץשימש כהאיגוד בו /התאגיד העירוני/המקומית גזבר הרשות/מנכ"ל/ראש

נוסף ומכתב  ;ותקופת שירותיו כאמורבהם , והמאשר את מעמדו משפטי

, המנהל איגוד ערים לביוב/תאגיד מים וביוב/מנכ"ל/גזבר החתום ע"י יו"ר

עובדת ואת  ,תקופת שירותיו כאמוראת  ,ווהמאשר את מעמדו בכאמור, ש "מט

להוכחת  אסמכתאות נוספותניתן לצרף . כאמור באחריותוש "מטקיומו של 

 ;האמור

 

בתחום המים והביוב, לרבות בתחום קביעת  מוכחמשפטי בעל ניסיון הוא  (ג)

המציע יצרף להצעתו קורות , להוכחת תנאי זה .הקמה לביובתעריפי אגרות ו

 כנדרשניסיונו טיב ומסמכים נוספים, להוכחת שיערכו על ידו, חיים מפורטים 

רצוי לצרף אסמכתאות נוספות להוכחת האמור, לרבות מכתבי  .בסעיף זה

 ;המלצה מלקוחות, שיילקחו בחשבון בהערכת איכות ההצעה

 

צו פירוק או צו פשיטת רגל, לפי העניין, ו/או צו כינוס נגדו לא תלויים ועומדים  (ד)

המציע , להוכחת תנאי זה. ו/או צו הקפאת הליכים, זמניים או קבועים נכסים

, חתום ומאומת לכתב ההצעה" אנספח "תצהיר בנוסח המצורף כ יצרף להצעתו

 ;כדין

 

ת לפי על ניהול פנקסי חשבונות ורשומווברשותו אישור תקף עוסק מורשה,  הינו (ה)

להוכחת תנאי זה, . , והתקנות לפיו1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 ;של המציע לשמואישורים שהנפיק פקיד השומה  המציע יצרף להצעתו

 

 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2עומד בתנאים הקבועים בסעיף הוא  (ו)

תצהיר בנוסח המצורף להוכחת תנאי זה, המציע יצרף להצעתו  .)בתאגיד( 1976

 ;, חתום ומאומת כדיןלכתב ההצעה" בנספח "כ

 

להוכחת תנאי זה, המציע יצרף להצעתו קבלה על רכש את מסמכי ההליך.  (ז)

 .הליךרכישת מסמכי ה

 

 :להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן 4.2

 

כל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים  (א)

, ולא בגוף משפטי אחר כלשהו, במציע עצמו שיתקיימו חייב, הליךבמסמכי ה

 לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו.
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כתנאי לכניסת החוזה לתוקף, הזוכה בהליך יידרש להציג לאיגוד אישור המעיד  (ב)

בחברת ביטוח רך עשנמחזיק בביטוח אחריות מקצועית לעו"ד בתוקף, שהוא  על

, ולהציג אישור בדבר הנוהגים בתחום ביטוח בסיסיים, ובתנאי בישראל מוכרת

, חתום ומאומת " לכתב ההצעהגנספח "בנוסח המצורף כהעדר ניגוד עניינים 

 .כדין

 

, לא תחשב, הליךלמציע פוטנציאלי כלשהו להשתתף ב איגודשל ה פנייתועצם  (ג)

ה לעמידתו של המציע בתנאים כח, במפורש או במשתמע, כהולעצמוכש

ת עמידתו כחיהיה חייב בהו הליך, וכל משתתף בהליךתתפות בהמוקדמים להש

 בכל התנאים האמורים.

 

 תוקף בעלי הינם לעיל המפורטים התעודותו/או  האישורים בו מקרה בכל (ד)

 .הליךהאחרון להגשת ההצעות ל במועד תקפים יהיו אלו כי נדרש, מוגבל

 

שלא  בקשה. הבקשה, לרבות על הזמנהלחתום על כל מסמך ממסמכי ה בהליך המציעעל  .5

 לא תובא לדיון. המציעחתומה כחוק על ידי  יהיה חתומה במלואה ו/או לא היהת

 

 הליךמסמכי ה .6

 

יהפכו למסמכי  הליךב עם הזוכה הסכםלאחר החתימה על ה , אשרהליךמסמכי ה 6.1

 :, הם אלההסכםה

 

 .הליךכתב ההוראות למשתתפים ב (א)

 כתב ההצעה על נספחיו: (ב)

תצהיר בדבר העדר הרשעות בפלילים ועל כך שלא תלויים נגד  - "אנספח " -

 המציע צו פירוק או צו כינוס נכסים;

-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  - נספח "ב" -

1976 

 ניגוד עניינים;בדבר העדר  תצהיר - נספח "ג" -

 ;הצעת מחיר - נספח "ד" -

 .הסכםה (ג)

 זכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחיםכל מסמך ו/או נספח נוסף שהו (ד)

 האמורים.

 

 "(הליךמסמכי ה" -)לעיל ולהלן 

 

ההתמצאות, נועדו אך ורק לנוחיות  הליךהכותרות הסעיפים בכל מסמכי ש ,מודגש 6.2

, הליךפרשנות תנאי ה לצורך. כמו כן, הליךואין להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי ה

מסמכי שאין לראות בעובדה  ולפיכךנגד המנסח",  פרשנותלא יובא בחשבון הכלל של "

 .נגדו בפרשנותםכלי עזר כלשהו  איגודהוכנו על ידי ה הליךה
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 איגודה יהיהו/או אי בהירות לגבי האמור בהם,  הליךאם תמצא סתירה בין מסמכי ה 6.3

המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש  דעתולבחור, לפי שיקול  רשאי

, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה הליךמכי ההעדיף של מס

 . איגודו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי ה

 

השונים, ו/או בין הוראות שונות בתוך  הליךכל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי ה

 .איגודאותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות ה

 

את מסמכי  ,הליךל הצעותה להגשתלשנות מעת לעת לפני המועד האחרון  רשאי איגודה 6.4

. כל שינוי ו/או מכל סיבה אחרת קיימיםהוספה, ביטול, או שנוי תנאים  צורך, להליךה

להגשת הצעות,  האחרוןלפני המועד  הליךמי שרכש את מסמכי ה ו שליועבר לידיעת

על פני מסמכים  עדיפותויקבלו  הליךפרד ממסמכי הומסמכים אלה יהוו חלק בלתי נ

 קודמים.

 

לשם הכנת  רוכשם. המסמכים מושאלים לאיגודשל ה והנם רכוש הליךכל מסמכי ה 6.5

רשאי להעתיק אותם, כולם או אינו , והוא הצעתו והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי

 איגודישפה את היפצה ו/או המציע . מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

שימוש שעשה המציע במסמכים שלא לבקשר  איגודבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ל

 ו/או העברתם לצד שלישי. הליךלצרכי ה

 

 בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים .7

 

ויבחן האם המסמכים מובנים לו,  ,הליךהמציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ה 7.1

וינקוט , הליךלו די הצורך להכנת הצעתו לאם אינם מכילים סתירות והאם הם ברורים 

ההתקשרות עם  אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאיהאמצעים כל הב

יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס  הליךהזוכה ב .הליךלביצוע השירותים נשוא ה איגודה

ידיעת נתונים כלשהם -הכרת ו/או אי-עקב אי איגודתביעות כספיות כלשהן כלפי ה

 .הליךהתנאים לאספקת השירותים ולקיום יתר התחייבויותיו לפי מסמכי ה אודות

 

הוראותיו יימסרו למעוניינים בהתאם לזה  הליךידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע ל 7.2

 בהוראות אלו. אופן המפורט להלןב

 

ו/או יהיה לו  הליךהתאמות במסמכי ה-אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי 7.3

עליו להודיע על כך , ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם

. במידת הצורך לעיל 2.1עד לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף  איגודבכתב, שיימסר ל

תימסרנה תשובות בכתב לכל המשתתפים. על המציע לצרף להצעתו את התשובות 

 .הליךתשובות אלה יהוו חלק ממסמכי ההאמורות כשהן חתומות על ידו, ו

 

הבהרות  וליתן מיוזמת איגודה ךלעיל, מוסמ 7.3-ו 6.4בסעיפים  מבלי לגרוע מהאמור 7.4

ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל  הליךלאמור במסמכי ה

מיוזמתה  איגוד, אשר יינתנו על ידי ההליךהתשובות וההבהרות בנוגע להמשתתפים. 

 .בדואר אלקטרוני באמצעות הפקסימיליה אולמשתתפים  יופצוו/או כמענה לשאלות, 
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 ,כאמור לעיל איגודמטעם ה לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות חייבכל מציע 

 .הליךהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי היוהן  כשהן חתומות על ידו

 

הבהרות, מידע נוסף, דרישות והוראות נוספות, רק ה שהסר ספק מובהר בז למען 7.5

 -)להלן  שנמסרו בכתבלעיל  7.4-ו 7.3, 6.4תיקוני טעויות ושינויים כאמור בסעיפים 

התאמה -ו/או איסתירה  של, כאשר בכל מקרה איגודיחייבו את ה"( מסמכי הבהרות"

של לבין הוראה כלשהי במסמכי הבהרות, כוחן  הליךהוראה כלשהי במסמכי הבין 

הוראה כלשהי במסמך הבהרות מסוים במקרה של סתירה בין האחרונות יהיה עדיף. 

כוחה של ההוראה הכלולה במסמך ההבהרות  -לבין הוראה במסמך הבהרות אחר 

באחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו  לא תישא איגודה המאוחר יותר יהיה עדיף.

 .ואלה לא יחייבו אותה, הליךבפה למשתתפים -בעל

 

 מילוי כתב ההצעה -מחיר  .8

 

מגיש מציע )במקרה שהוא ורשי החתימה מטעם הההצעה תיחתם ע"י המציע או ע"י מ 8.1

ויצורף אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם  תאגיד, בצירוף חותמת התאגיד(הצעתו כ

כתובת  יםרשומ יהיוסגורה וחתומה, שעל גביה מרכזת תוגש במעטפה מו, ולחתום בש

אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו  . ההצעה תוגש בעותק אחד.הליך ופרטיהאיגוד 

 "(.המעטפה המרכזת" -)להלן  של המציע או כל סימן מזהה אחר

 

בתוך שתונח ) במעטפה פנימית נפרדת וסגורההמציע יגיש את הצעתו הכספית  8.2

. שמו של המציע וכן שם ההליך, "ההצעה הכספית"המעטפה מרכזת( ועליה יצוין: 

רק מספר מעטפה כאמור תוכנס עם יתר המסמכים למעטפה מרכזת, עליה יצוין 

יש להקפיד על הפרדת מעטפה עם הצעת המחיר כנדרש כדי לאפשר את . המכרז

  .תהליך הבדיקה המתואר בהמשך

 

תהיה חתומה במלואה ו/או לא )שתי( מעטפות כאמור ו/או לא  2תכיל הצעה שלא  8.3

  .לא תובא לדיוןציע כמפורט להלן תהיה חתומה כחוק על ידי המ

 

 , את שיעור ההנחהלכתב הצעתו" דנספח "בעל המציע למלא בדיו ובכתב יד ברור  8.4

, ולנקוב בסכום הצעתו ותגתעריף השעות החורלו לריטיינרהמוצעת על ידו הקבועה 

 "(. התמורה" -)להלן  הלאחר ניכוי

 

 חמישה עשר) %15על  יעלהלא  " לכתב הצעתודבנספח "אחוז ההנחה שינקוב המציע 

הנחה בשיעור שיחרוג מהאמור לעיל  הצעה שתנקוב. התמורה הנקוב( מסכום יםאחוז

 יכול ולא תוצע הנחה כלל. .תפסל על הסף -

 

 . ללא מס ערך מוסףסכום התמורה יהיה בשקלים חדשים,  8.5

 

בתוספת מע"מ כדין, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע כל  זוכההתמורה תשולם ל 8.6

 .הסכםבהתאם לתשלום ע"ח התמורה, 
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. אין להשתמש הליךאין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי ה 8.7

" על xבטיפקס, במקרה שיש צורך לבצע תיקון של רישום שבוצע, יש לסמן "

 .הרישום שרוצים לתקן, ולכתוב מחדש בעט

 

, בין בגוף הליךה מסמכילרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות ב אין 8.8

אלא אם הדבר נתבקש במפורש  ,המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא

ובמקרה שלדעת  ,כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים .הליךבמסמכי ה

 צעה.הוא לפסול את הה עלול  -הוא מהותי  איגודה

 

את הזכות לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו מידע, נתונים  לעצמו שומר איגודה 8.9

 הנתונים אתוהמציע יהיה חייב למסור ן הקשור בהצעתו, יוהסברים בכל עני

אם הלבחון עם המציע  רשאי איגודה יהיה. כן מטעמו או למי איגודההסברים לו

או על הנחות בלתי נכונות. אם  הליךהצעתו אינה מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ה

כאמור להנחת  , מידע ונתוניםהסברים מטעמוי ו/או למ איגודיסרב המציע למסור ל

 עד כדי פסילת ההצעה. ולהסיק מסקנות כפי שתיראנה ל רשאי איגודה יהיה, דעתו

 

 ומסמכים והמצאת אישורים הליךחתימה על מסמכי ה .9

 

, לרבות על עמודי הוראות אלו הליךשל מסמכי ה על כל עמוד ועמודעל המציע לחתום  9.1

 כחוק על ידי חתומה יהיהבמלואה ו/או לא  חתומה היהתהצעה שלא  - הסכםעל הו

 המציע באופן  המפורט להלן לא תובא לדיון:

 

במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד, יחתום המציע בצירוף אישור של עו"ד או  (א)

 רו"ח לאימות חתימתו של המציע.

 

, יחתמו מורשי החתימה שלה ת עו"דה שההצעה מוגשת על ידי חברבמקר (ב)

בצירוף חותמת החברה ויצורף אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום 

בשם החברה. כן תצורף הוכחה )מאושרת ע"י עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( 

על רישום החברה ורשימה מאושרת של בעלי מניותיה ומנהליה, מספרי תעודות 

 הות שלהם וכתובותיהם.הז

 

, יחתום אחד השותפים של עו"ד רשומה במקרה שההצעה מוגשת על ידי שותפות (ג)

בשם השותפות בצירוף ייפוי כוח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום 

בשם השותפות, וכן ירשום בגוף ההצעה את שמות יתר השותפים, מספרי 

 תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם.

 

 :כדלקמן ומסמכים יע לצרף להצעתו אישוריםעל המצחובה  9.2

 

 . לעיל 4.1 תנאי הסף, כאמור בסעיף כלמסמכים להוכחת עמידתו ב (א)

 

העדר הרשעות בפלילים, ועל כך שלא על  תצהיר - " לכתב ההצעהאנספח " (ב)

, חתום ומאומת תלויים נגד המציע צו פירוק, צו כינוס נכסים או צו פשיטת רגל

 כדין.
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ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2תצהיר לפי סעיף  - ההצעה" לכתב בנספח " (ג)

  , חתום ומאומת כדין.1976-התשל"ו

 

עניינים, מלא, חתום יגוד היעדר נבדבר צהיר ת - נספח "ג" לכתב ההצעה (ד)

 ומאומת כנדרש.

 

על ניהול פנקסי  בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח אישור (ה)

חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, 

 .1976-התשל"ו

 

 לעיל. 7.4מסמכים חתומים כאמור בסעיף  (ו)

 

 לעיל. 9.1אישורים ומסמכים כאמור בסעיף  (ז)

 

 הסכםחתימת ה .10

 

יע הכלול בהם, מהווה את הצעת המצ הסכם, לרבות ההליךחתימת המציע על מסמכי ה 10.1

בדבר זהות הזוכה  איגוד. עם מסירת הודעה על החלטת ההסכםב איגודלהתקשר עם ה

 מחייב בין הצדדים. הסכם, תשתכלל ההצעה הזוכה לכדי הליךב

 

 עותקים נוספים של יחתום על הליךזוכה בהלעיל,  10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10.2

על קבלת הצעתו, או תוך  איגוד)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה מה 7תוך ב הסכםה

 .איגודפרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי ה

 

לקבל את  רשאי איגודה יהיה, הסכםאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על ה 10.3

אשר הצעתו נראית לה כנוחה או כמתאימה או ככדאית לה  הצעתו של מציע אחר,

 .הבלעדי והמוחלט דעתוביותר, לפי שיקול 

 

 תוקף ההצעה .11

 

 ( יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעותתשעים) 90ההצעה תישאר בתוקף למשך 

 .הליךב

 

 המקום והזמן להגשת ההצעות .12

 

ופרטי  איגודכתובת ה יםרשומ והייההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה  12.1

אין לרשום על גב המעטפה את פרטיו של . (1) . ההצעה תוגש בעותק אחדהליךה

 סימן מזהה אחר. המציע או כל
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ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,  12.2

המועצה האזורית שער שבמשרדי ים המכרזלתיבת  במסירה אישיתצריכה להגיע 

המועד האחרון להגשת " -להלן לעיל ו) 12:00שעה ב 14/04/2019', א , עד יוםהנגב

 .דואראין לשלוח את ההצעות ב"(. ההצעות

 

לא תובא  -לעיל  12.2בהתאם להוראות סעיף  םהמכרזיכל הצעה שלא תגיע לתיבת  12.3

 לדיון.

 

 משקלות לבחירת ההצעה הזוכה .13

 

לתבחינים וינקדה בהתאם חן את ההצעות שיוגשו בהתאם לאופן הנקוב להלן, האיגוד יב

 כדלקמן:

 

 ניקוד תבחין

 30 ערים לביוב תאגיד מים וביוב/איגודל משפטי כיועץ המציע ניסיון

 15 רשות מקומית/תאגיד עירוני/איגוד של משפטי כיועץ המציע ניסיון

 30  מקצועית ועדה והתרשמות ראיון

 10 המלצות מלקוחות

 85 סה"כ

 

בחינת עמידת ההצעות בתנאי לצורך  את כל ההצעות ועדת המכרזיםתחילה תפתח  13.1

. לרכיבי האיכות של ההצעהמתן הציונים , ותעבירן לוועדה המקצועית לצורך הסף

המעטפות המכילות , תפתח ועדת המכרזים את ל ההצעהאחר קבלת ציוני האיכות של

 .  בה ציון סופי וקציבתאת ההצעות הכספיות, לבחינת כל הצעה בכללותה 

 

לוי מה"ה , המורכבת האיגודמטעם  ועדה מקצועיתציוני רכיב האיכות יקבעו ע"י  13.2

אריה כהן, פרויקטור שער הנגב, ו .א.קרן צבי, גזבר מ שמעון; סילוק, יו"ר האיגוד

 "(. הועדה המקצועית" -או נציגיהם )להלן  מטעם עיריית שדרות,

 

 השלוועדהדורש רמת אמון גבוהה, הרי בשירות נוכח העובדה כי מדובר  (א)

תבחיני האיכות בה, בחינת ב היבמתן ציונשיקול דעת רחב  ניתן המקצועית

מעוניינת בכך,  ככל שתהיה הועדה ,של עבודות משפטיותבחינת דוגמאות  לרבות

 .ה בעניין המציע, ככל שעולההעול וכן בעניין סוגית ניגוד העניינים

 

)השיעור  0כל חבר ועדה יעריך וינקד את המציעים על פי סולם ציונים אחיד, בין  (ב)

. ממוצע הניקוד שנתנו חברי הועדה תבחיןהנקוב לצד כל  הגבוה ניקודהנמוך( ל

  זה. בתבחיןהמקצועית לכל מציע, יהווה את ציונו 

 

ציון  , יהוו את ציונו של המציע ברכיב האיכות.התבחיניםהאריתמטי של  הסכום (ג)

 נקודות.    80מכסימלי שיינתן בפרמטר זה, הינו 

  

, יקבל את אספקת השירותיםעבור ההצעה הכספית הנמוכה ביותר מציע, שיציע את  13.3

  המחיר.ברכיב הניקוד המלא 
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 להצעה הזולהעל ידם  השהוצעההצעה כיחס  ,המציעים האחרים יקבלו ניקוד חלקי

. הניקוד החלקי יחושב בדרך של חלוקת ההצעה הכספית הנבדקת השהוצע ביותר

 20בפרמטר זה, הינו  ן. ציון מכסימלי שיינת20 -בהצעה הגבוהה ביותר, והכפלתה ב 

  נקודות.  

 

 .שקלול ההצעה כולהבדרך של  ועדת המכרזיםבע ע"י יק הציון הסופי של ההצעות 13.4

יצורפו הציונים במדדי האיכות והמחיר, והערך שיתקבל יהא הציון הסופי בשלב זה 

לכל הצעה. מציע שהצעתו תימצא בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר, יוכרז  ןשיינת

 .בהליך כזוכה

 

"(, עסק בשליטת אישה)" 1992 -ב לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב 2בכפוף להוראות סעיף  13.5

 Best andובמקרה של שוויון בהצעות, רשאית ועדת המכרזים לבצע תיחור נוסף )

finalלפי שיקול דעתה הבלעדי. היה וגם  ל( בין המציעים שהצעותיהם נמצאו שוות, הכ

 בתום התיחור הנוסף ימצא שוויון בין ההצעות, תיקבע זהות הזוכה בדרך של הגרלה

 . רזים , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדישתקיים ועדת המכ

 

" משמעו: מצב של שוויון בסכום המשוקלל של ניקוד שוויון בהצעותסעיף זה לעיל "ב

. במקרה של עריכת הצעות המציעים השונים, באופן שאינו מאפשר בחירת זוכה אחד

בדבר מועד עריכת טובות בעלי ההצעות ה מציעיםהגרלה כאמור, תימסר הודעה ל

 עריכתה.מעמד והם יהיו רשאים להיות נוכחים ב ההגרלה,

 

 הוראות שונות .14

 

 ,ליים באיזו הצעה שהיאאאת הזכות לא להתחשב בפגמים פורמ לעצמו שומר איגודה 14.1

 .איגודבמידה שוויתור כזה לא יגרום נזק ל

 

, אך לא חייב, לאפשר למציע רשאיהא י איגודבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שה 14.2

המלא,  דעתושהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל פי שיקול 

 בדרך ובתנאים שתקבע.

 

  -את הזכות  לעצמו שומר איגודה 14.3

 

 דעתו, הכל לפי שיקול הליךולבטל את ה לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן (א)

לפצות את המשתתפים  חייב איגודה יהיהלא  הליךבמקרה של ביטול ה ;הבלעדי

 ו/או לשלם להם תשלום כלשהו. הליךב

 

, לפי שיקול רשאי איגודה יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה )א( לעיל,  (ב)

 בקרות אחת או יותר מהנסיבות הבאות: הליךהבלעדי, לבטל את ה דעתו

 

 ;הליך(, העומדת בכל תנאי ה1רק הצעה כשרה אחת ) הליךהוגשה ל (1)

 

, באופן המצדיק את ביטול האיגודחל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי  (2)

 ;הליךה
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, או חלקם, תיאמו ביניהם הליךקיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים ב (3)

, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או הליךאת ההצעות שהגישו ל

 ;הליךעבירה על פי דין או שיש בו כדי לסכל את מטרות ה

 

שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי  איגודהתברר ל (4)

, או הושמטו מהם נתונים ו/או דרישות שהינם מהותיים, או הליךה

 התבססה על נתונים שגויים ו/או בלתי מספקים. הליךשהכנת מסמכי ה

 

לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר  אספקת השירותים למסור את (ג)

שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה  האפילו אם היא איננה ההצע ,בשבילה

 ביותר.

 

לקבל את ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה  חייבמת איגודאין ה (ד)

 ביותר, או כל הצעה שהיא.

 

לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות את הזכות  לעצמו שומר איגודה 14.4

הזכות לדרוש  את , וכןהמציעים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם

רואים את המציע כמי  הליךבהגשת ההצעה ל .מהמציע הבהרות והסברים להצעתו

 שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור. 

 

בעריכת החקירות והבדיקות  ,איגודשימנע משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון ה מציע

 מטעמואו למי  איגודאו מידע חלקי או מידע מטעה ל כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון

. כן מתחייב המציע לעדכן לפסול את הצעתו רשאי איגודה יהיה, המקצועית הלוועדאו 

ללא דיחוי אודות כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר בפרק הזמן  איגודאת ה

 .ועד לקבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה איגודשיחלוף מאז מסירתו ל

 

במסגרת בחינת עמידתו של המציע בדרישות הניסיון הקודם ולצורך מתן הניקוד  14.5

הקשור במציע,  דעתואת הזכות לבחון כל נתון רלבנטי ל איגודה לעצמו שומרלהצעתו, 

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: ניסיונם הקודם של גופים אחרים עם המציע 

ו של המציע, רמת אמינותו של המציע, ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותי

בהגשת וכן הרמה המקצועית, רמת הארגון ורמת כוח האדם המועסק על ידי המציע. 

ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות 

 וחקירות כאמור.

 

לפסול מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית מאת רשות מקומית  רשאי יהיה איגודה

. הליךאו גוף ציבורי שהמציע סיפק להם בעבר שירותים דוגמת השירותים נשוא ה

פה לפני קבלת ההחלטה -במקרה כאמור תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל

 ים.המכרזשל ועדת  דעתוהסופית, הנתונה לשיקול 

 

שלא קיים ניגוד עניינים המונע את  איגודוודא הי, הליךוכה בקודם ההכרזה על הז 14.6

במקרה של חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור, תינתן למציע ביצוע השירותים על ידו. 

של  הדעתפה לפני קבלת ההחלטה הסופית, הנתונה לשיקול -זכות טיעון בכתב או בעל

 ים.המכרזועדת 
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 .הליךרו בכתב למשתתפים ב, יימסהליךזכיה ב-הודעות בדבר זכיה / אי 14.7

 

 :הליךעיון במסמכי ה 14.8

 

הזוכה. העיון  בהצעה לעיין ים נתונה למציעים הזכותהמכרזבהתאם לדיני  (א)

לדרוש מהמציעים תשלום  רשאי יהיה איגוד. האיגודיבוצע בתיאום מראש עם ה

 עבור צילום המסמכים.

 

או ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים  (ב)

"(, אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין מידע סודי" -עסקיים )להלן 

בהם, עליו לצרף להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת 

למעט  זאת, הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל

או  ףהס בתנאי עמידתו להוכחת הנוגעים הצעתו הכספית של המציע ונתונים

 יחשפו בכל מקרה. אשר הליךשל ה בדרישות מהותיות

  

מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בפסקה )ב( לעיל, יחשב כמי שנתן  (ג)

, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין הליךהסכמתו לכך שבמקרה שיזכה ב

בהצעתו במלואה. הגיש המציע נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת 

מראש על  רולוויתוזה סודי גם בהצעות המציעים האחרים,  מצידו להיות מידע

 זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם.

 

 הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה בכל (ד)

שצוינו  חלקים גם לחשוף רשאי אשר ,איגודשל ה יםהמכרז ועדת בסמכותה של

 על ידי המציע כחסויים.

 

והמסמכים האחרים הקשורים בביצוע  הסכםלחתימת הכלל ההוצאות שיידרשו  14.9

 ., יחולו על המציע בלבדהסכםה

 

 בקשות לקבלת מידע נוסףשאלות הבהרה והגשת   .15

 

באמצעות פניה  יוכלו המציעים לקבל להליך זה, ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע 15.1

, שתשלח למר לוי סילוק בדואר אלקטרוני לכתובת בכתב בלבד

levi.siluk@gmail.com   '050-9029630ולוודא קבלת שדר הדוא"ל בטל' מס.  

 

 ,04/04/2019ניתן לפנות בבקשות לקבלת ידיעות והסברים כאמור עד לא יאוחר מיום 

/ כתובת על הפונים לציין בפנייתם את מספרי הטלפון והפקסימיליה .13:00בשעה 

 . באמצעותם ניתן ליצור עמם קשר הדוא"ל

 

לענות ו/או להיענות לכל פניה של   איגודלעיל כדי לחייב את ה 15.1אין באמור בסעיף  15.2

 דעתולהימנע ממתן מענה כאשר, לפי שיקול  רשאי יהיה איגוד. ההליךמשתתף ב

 הבלעדי, הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהי.

 

mailto:levi.siluk@gmail.com
mailto:levi.siluk@gmail.com
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 הליךלעיל, לא תישמע ולא תתקבל ממשתתף ב 15.1לאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף  15.3

ו/או בדבר טעות ו/או  הליךכל טענה בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי ה

 .הליךהבנה של פרט כלשהו הקשור ב-אי

 

 הודעות ונציגות .16

 

את כתובתו לצורך מסירת  איגודלהודיע ל יהיה על המציע הליךבעת רכישת מסמכי ה 16.1

 מספר הפקסימיליה ,זה, וכן את שמו, מספר הטלפון הליךהודעות בכל הקשור ב

בכל  זה. הליךשל האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור ב וכתובת הדואר האלקטרוני

בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או  איגודהתעמוד זה  הליךהקשור ב

 .שם המציע בכתב בציון כל הפרטים הנזכרים עם אדם אחר עליו יודיע

 

בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף  איגודכל  הודעה שתשלח על ידי ה 16.2

)שבעים ושתיים( שעות  72לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור  16.1

/דואר ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה

לעיל,  16.1שנמסר על ידי המציע, כאמור בסעיף  /כתובת דוא"ללמספר אלקטרוני

, תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה התקין בפקסימיליה

 .שניתן עליו אישור טלפוני/ דוא"ל חוזר

 

 

             בכבוד רב,     

 

 

 איגודהיו"ר , לוי סילוק

 


