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הליך פומבי לקבלת הצעות למינוי יועץ במסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 
 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה משפטי

נבקשכם לשנות את הוראות המכרז, כך שניתן יהיה להפנות לאתרי גופים ציבוריים המפרסמים מסמכים  .1
בוקש לצרף מסמכים, אולם מדובר במסמכים עתירי מבהליך  מנת להוכיח את ניסיונו.-שהכין המציע על

בהפניה המסמכים מפורסמים באתרי הגופים הציבוריים, ומבוקש להסתפק  עשרות אם לא מאות. –דפים 
 לאתרים אלו.

 
 הבקשה מתקבלת

במשרד עוה"ד הקבוע, עובד עורך דין אחד לפחות בעל בקיאות ".ב למסמכי ההליך: 9במקום האמור בסעיף 
 "וניסיון מוכח של לפחות חמש שנים בתחום המוניציפאלי. יש לצרף מסמכים המעידים על הניסיון.

לפחות בעל בקיאות וניסיון מוכח של לפחות חמש שנים במשרד עוה"ד הקבוע, עובד עורך דין אחד "יבוא: 
, או לחלופין, לצרף רשימת כתובות אינטרנט בתחום המוניציפאלי. יש לצרף מסמכים המעידים על הניסיון

 ".של אתרי גופים ציבוריים המפרסמים מסמכים שהכין המציע
 

 היה בנוסח הידוע כנוסח ביט".באישור קיום הביטוחים נקבע שפוליסת חבות מעבידים תהיה "הפוליסה ת .2
בבירור שערך סוכן הביטוח של המשרד עם חברות הביטוח נמסר לו, שחברות הביטוח לא מבטחות משרדי 

 אבקש לתקן את נוסח אישור קיום הביטוחים. עו"ד בביטוח ביט.
ביום  –שעות לפני ההגשה  24-, פחות מ14:00בשעה  10.7.18מכיוון שמועד התשובות לשאלות הינו ליום 

, אבקש כי יפורסם נוסח אישור קיום ביטוחים חדש עוד לפני המועד לתשובות לשאלות 08:30בשעה  12.7.18
לחילופין, תוותרו על הדרישה לקבלת  ההבהרה, על מנת שניתן יהיה לקבל את אישור קיום הביטוחים בזמן.

תחייבות המציעים לצרף אישור קיום ביטוחים חתום ע"י המבטח במועד הגשת ההצעות, ותסתפקו בה
 אישור קיום ביטוחים בנוסח שתפרסמו לחוזה לפני שייחתם ע"י האשכול.

 
 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

 נמחק -נספח אישור קיום ביטוחים 
המשרד מתחייב לרכוש ולהחזיק פוליסות ביטוח בקשר עם ביצוע "לחוזה:  5.5במקום האמור בסעיף 

 "בנספח אישור קיום ביטוח. שירותיו על פי  הסכם  זה, כמפורט
על המשרד מתחייב לרכוש ולהחזיק פוליסות ביטוח בקשר עם ביצוע שירותיו על פי  הסכם  זה, "יבוא: 

 ".פי נוסח שהאשכול יצרף לחוזה, בטרם יחתום האשכול על החוזה
 

 הבהרות

בכוונת משרד הפנים מובהר, כי ": פסקה השנייה בהודעה על הזמנה לקבלת הצעות, 1עמוד במקום האמור ב
להקים איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות, אשר כל רשויות האשכול יהיו חברות בו )להלן: "איגוד 
הערים"(. במקרה זה תורחב תחולת הסכם זה כך שעוה"ד הזוכה ייתן שירותים הן לאשכול והן לאיגוד הערים. 

למועצת איגוד הערים, יו"ר איגוד הערים, מנכ"ל במקרה זה יעניקו עוה"ד ומשרדו הקבוע ייעוץ משפטי גם 
למען הסר  –זה  1איגוד הערים, עובדי וועדות איגוד הערים, בכל העניינים המפורטים בפסקה לעיל בסעיף 

 "ספק, השירותים יינתנו הן לאשכול והן לאיגוד הערים

מקומיות, אשר כל רשויות מובהר, כי בכוונת משרד הפנים להקים איגוד ערים מסוג אשכול רשויות  יבוא:
האשכול יהיו חברות בו )להלן: "איגוד הערים"(. ככל שצו ההקמה של איגוד הערים יאפשר זאת, ומועצת איגוד 
הערים תאשר, תורחב תחולת הסכם זה כך שעוה"ד הזוכה ייתן שירותים הן לאשכול והן לאיגוד הערים. 

גם למועצת איגוד הערים, יו"ר איגוד הערים, מנכ"ל במקרה זה יעניקו עוה"ד ומשרדו הקבוע ייעוץ משפטי 



 

 

, ללא כל תמורה זה 1איגוד הערים, עובדי וועדות איגוד הערים, בכל העניינים המפורטים בפסקה לעיל בסעיף 
 למען הסר ספק, השירותים יינתנו הן לאשכול והן לאיגוד הערים. – נוספת

 

פנים איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות אשר ככל שיוקם ע"י משרד ה: "להסכם 2.5.1במקום סעיף 
רשויות האשכול, כולן או חלקן, יהיו חברו בו, יכללו השירותים גם ליווי פרויקט "רכש משותף" בהתאם 

 .")להלן: "הפרויקט"( 1955-)א( לחוק איגודי ערים, תשט"ו2ד17להוראות 

רשויות מקומיות אשר רשויות האשכול, כולן  ככל שיוקם ע"י משרד הפנים איגוד ערים מסוג אשכול" יבוא:
או חלקן, יהיו חברו בו, ככל שצו ההקמה של איגוד הערים יאפשר זאת, ומועצת איגוד הערים תאשר להתקשר 

)א( לחוק איגודי ערים, 2ד17עם המשרד, יכללו השירותים גם ליווי פרויקט "רכש משותף" בהתאם להוראות 
 .")להלן: "הפרויקט"( 1955-תשט"ו

 

מובהר בזאת, כי בכוונת משרד הפנים להקים איגוד ערים ": להסכם 3במקום האמור בפסקה השנייה לסעיף 
מסוג אשכול רשויות מקומיות, אשר רוב או כל רשויות האשכול יהיו חברות בו )להלן: "איגוד הערים"(. במקרה 

ייתן שירותים הן לאשכול והן לאיגוד הערים. במקרה יעניק זה תורחב תחולת הסכם זה כך שעוה"ד הזוכה 
עוה"ד ומשרדו הקבוע יעוץ משפטי גם למועצת איגוד הערים, יו"ר איגוד הערים, מנכ"ל, עובדי וועדות איגוד 

 "הערים, בכל העניינים המפורטים בפסקה לעיל.

כול רשויות מקומיות, אשר רוב או מובהר בזאת, כי בכוונת משרד הפנים להקים איגוד ערים מסוג אש" יבוא:
כל רשויות האשכול יהיו חברות בו )להלן: "איגוד הערים"(. ככל שצו ההקמה של איגוד הערים יאפשר זאת, 
ומועצת איגוד הערים תאשר, תורחב תחולת הסכם זה כך שעוה"ד הזוכה ייתן שירותים הן לאשכול והן לאיגוד 

ע יעוץ משפטי גם למועצת איגוד הערים, יו"ר איגוד הערים, מנכ"ל, הערים. במקרה יעניק עוה"ד ומשרדו הקבו
 ."עובדי וועדות איגוד הערים, בכל העניינים המפורטים בפסקה לעיל


