החברה הכלכלית שהם בע"מ
מכרז פומבי מס'  02/2020לשירותי ייעוץ וייצוג משפטי לחכ"ל שהם
פרוטוקול מס'  - 2תשובות לשאלות הבהרה
פרק א' – כללי
פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי ההצעה ,כשהוא חתום ע"י המציע.
הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או
תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי
ההצעה והחוזה ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
החברה תצרף מסמכי פרוטוקול זה ופרוטוקולים נוספים ,באם יהיו ,כחלק ממסמכי ההסכם
שייחתמו בין הצדדים.
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.2
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הערות מנהלתיות
יש להקפיד על צירוף כל המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז לרבות פרוטוקול ההבהרות כשהוא חתום על
ידי המשתתף.
פרק ב'  -הערות ודגשים
החכ"ל מקפידה על בדיקת ההצעות בהתאם להוראות המכרז .המשתתפים מתבקשים להקפיד על המועדים.
המציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד בחוברת המכרז.
תשומת הלב למועדים ,ובפרט למועד ההגשה .כל דחיית מועד הגשה וכל מענה ייעשו אך ורק בכתב .הצעה
שתגיע לאחר מועד זה עלולה להיפסל.
ביחס לאישור קיום ביטוחים – בשלב המכרז אין צורך בחתימתו על ידי המבטח אלא רק בחתימת המציע
על גבי הדפים הרלוונטיים .ככל שיש השגות ביחס לדרישות יש להעלותן בשלב ההתייחסויות עם שאלות
ההבהרה.
מועד הגשת ההצעות במכרז יידחה ליום  6/9/2020שעה  .12:00יתר ההוראות בדבר אופן הגשת מסמכי
המכרז נותרו ללא שינוי.
מס"ד

מסמך

 .1כללי

 .2כללי
 .3כללי

שאלות
סעיף
מסמך ההוראות למשתתפים ונספחיו
לאור העובדה כי הפער הצפוי בין
כללי
מועד פרסום תשובות החכ"ל לבין
המועד האחרון להגשת הצעות כפי
שהוא קבוע היום עתיד לעמוד על
מספר ימים ספורים בלבד ,נבקש
בזאת לדחות את המועד האחרון
להגשת הצעות ב 7-ימים לפחות.
כמה מכרזים בממוצע פרסמה
כללי
החברה בכל אחת משלוש השנים
האחרונות?
כללי
לכמה הליכים משפטיים אשר
עתידים להיכלל בריטיינר הייתה
החברה צד בכל אחת משלוש השנים
האחרונות (בממוצע)?

מענה החכ"ל
הבקשה מתקבלת חלקית .מועד
הגשת המכרז נדחתה ליום 6/9/2
עד השעה  12:00בצהריים.

 10בממוצע לכל שנה
ראו פרוטוקול הבהרות מס'  1ובו
פירוט ההליכים המשפטיים
התלויים ועומדים

 .4הוראות
למשתתפים

נספח א הוראות
למשתתפים(1 -ב)
תנאי סף

 .5הוראות
למשתתפים

נספח א הוראות
למשתתפים(1 -ג) נא הבהרתכם כי הדרישה בסעיף זה
תנאי סף
עניינה  2עורכי דין נוספים מעבר
לעורך הדין הנדרש בסעיף א(1ב),
קרי ,כי המציע נדרש להציג  3עורכי
דין בסך הכל (עוה"ד הנדרש2 +
נוספים).

לעניין הגדרת תאגיד עירוני ,נבקש
לבטל את הדרישה להיקף כספי של
 40מלש"ח הן בתנאי הסף והן
בטבלת מדדי האיכות .מדובר
בדרישה שאינה

הבקשה נדחית .

מתחייבת מאופיו ומהותו של המכרז
ואין בה כדי להעיד על איכות נותן
השירותים.

א -ס' ( 3יב)

 .6נספח
הוראות
למשתתפים-
סעיף 3

א סעיף ( 4יב) להסכם
 .7נספח
ההתקשרות
הוראות
למשתתפים-
(3י"ג) וסעיף
(4י"ב) להסכם
ההתקשרות)

נבקש כי פרויקטים בהיקפים
גדולים/פרויקטים מיוחדים כגון
עסקאות  BOTאו כגון אלה
המתוארים בעמ'  2תחת הכותרת
יוחרגו
וכיוצ"ב,
"אודות"
מהשירותים אשר ייכללו בריטיינר
וישולם בגינם שכ"ט נפרד כפי
שייקבע בין הצדדים.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את
המילים ":ובתנאי שאין מדובר
במטרה אשר נקבע בגינה שכ"ט
נפרד בהתאם להראות המכרז
וההסכם"

הבקשה מתקבלת.

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת

א (יש בסעיף שני ס"ק
 .8נספח
הוראות
ב' הכוונה לסעיף השירותים המבוקשים הם בהיקף
למשתתפים -השני)
וסעיפים רחב מאוד ועל כן ונבקש כי מצב בו
(4י"ד)
(3י"ד)(4 ,ב)
ו -יתבקש היועץ המשפטי לעבוד מעל
(10ב)להסכם
 40שעות בחודש מסוים אזי בגין כל
ההתקשרות
שעה נוספת ישולם לו שכ"ט שעתי
כפי שיסוכם בין הצדדים.

הבקשה מתקבלת חלקית .תשלום
בגין שעות נוספות ייעשה ככל
שתהיה חריגה העולה על 25
אחוזים מהיקף השעות שנקבע,
התמורה תשולם בגין כל שעה
נוספת מעל לתוספת של 25
אחוזים בתעריף השעה שייקבע
על פי הצעת הזוכה במכרז.
הבקשה מתקבלת

א נספח א הוראות
 .10נספח
והסכם
למשתתפים(4 -א) נבקש למחוק את המילים "אין
ההתקשרות
וסעיף ( 3ב) להסכם אפשרות להאריך את תקופת
ההתקשרות
ההתקשרות" ולקבוע תקופות
אופציה נוספות.

הבקשה נדחית

 .9נספח א
הוראות
למשתתפים
והסכם
ההתקשרות

נספח א הוראות
למשתתפים(34 -ג)-
יש בסעיף שני ס"ק
ג' הכוונה לסעיף
השני) וסעיף (10ג)
בהסכם
ההתקשרות

נבקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי
בגין הוצאות בגין שליחויות,
הדפסות ,כריכות ,צילומי ,הוצאות
משרדיות שונות וכל הוצאה
המפורטת בסעיף ( 10י"א) להסכם
התקשרות -יקבל הזוכה במכרז
החזר מלא.
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 .11נספח
והסכם
ההתקשרות

א נספח א הוראות
למשתתפים(4 -ד)

לאור העובדה כי לא ישולם החזר
בגין שעות נסיעה נבקש כי ישולם
החזר הוצאות נסיעה לפי קילומטר.

הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת חלקית בהתאם
א נספח א הוראות
 .12נספח
למשתתפים(4 -ה) התעריפים המבוקשים הם נמוכים לתוספת התשלום כאמור בסעיף 8
והסכם
(10ה) מאוד ועל כן נבקש כי ככל שהיקף לעיל במסמך ההבהרות
וסעיף
ההתקשרות
להסכם
העבודה ביחס לתיק מסוים יהיה
ההתקשרות.
מעל לממוצע ,תהא אפשרות
לצדדים לסכם ביניהם על תוספת
לתמורה הנקובה בטבלה.
 .13נספח א

נספח א הוראות
למשתתפים -סעיף בשורה הראשונה מצוין כי ניתן
 6טבלת ניקוד להציג ניסיון עבור תאגידים
האיכות
שורה עירוניים ו/או רשויות מקומיות
ראשונה
ובשורה האחרונה מצוין "עד
למקסימום של  10תאגידים
עירוניים" -מבלי שמצוין ו/או
רשויות מקומיות.

הבקשה מתקבלת

נבקשכם להוסיף את המילים "ו/או
רשויות מקומיות בסוף השורה
האחרונה".

 .14נספח א

נספח א הוראות
למשתתפים -סעיף
 6טבלת ניקוד
שורה
האיכות-
שניה

 .15כללי

כללי

 .16הגדרת
"תאגיד
עירוני" לצורך
הוכחת ניסיון
המציע

אין הכוונה לשתי דרישות נפרדות.
המלצות המציע יכללו גם
מצוין בתחילת הסעיף "המלצות
מלקוחות המציע" ואז הסעיף עוסק התייחסות לערכית מכרזים  .אין
חובה לצרף נוסח אחיד של מסמך
במספר מכרזים שערך המציע.
המלצות ואולם יש לכלול
האם מדובר בשתי דרישות נפרדות? בהמלצות פירוט אודות סוגי
ככל שכן נבקש לפצל את הסעיף העבודות אותן ביצע המציע עבור
לשני חלקים נפרדים -מכרזים הלקוח.
יש לצרף מסמך אודות פירוט
והמלצות.
מכרזים שנערכו על ידי המציע
לצורך הוכחת ניסיונו של המציע
בתחום.
הבקשה מתקבלת – מצ"ב
נבקש לקבל את מסמכי הוכחת
הניסיון בקובץ word
במענה לשאלות הבהרה בפרוטוקול
הבהרות  , 1התקבלו בקשות שונות
להרחיב את המונח "תאגיד עירוני"
מבוקש להרחיבו גם לתאגידים
סטטוטוריים או רשויות שהוקמו
בחוק.

הבקשה מתקבלת חלקית כך
שבמסגרת פירוט ניסיון יכלול
המציע לפחות  3תאגידים
עירוניים או רשויות מקומיות או
תאגידי מים וביוב.
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