
  
 

 17/11/2019 תאריך :

 

 לכבוד

 ___________________________ 

 

 א.ג.נ,

 שורק דרומי א.ע. אשכול -הזמנה להציע הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי הנדון: 

רשויות   9 - מ  המורכב  איגוד עריםהינו  "האשכול" ( :) להלןשורק דרומי אשכול רשויות א.ע. 

למתן עוניין לקבל הצעות . האשכול מומועצות אזוריות , מועצות מקומיותמקומיות בהן עיריות

 שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בכפוף להלן: 

על ההצעה להינתן ביחס למפרט המצ"ב כנספח להזמנה זו ולעמוד בתנאי  .1.1

הסף המוגדרים בו. ההצעה תהיה ביחס לכלל הפרטים אשר במפרט המצ"ב. 

 תתקבלנה הצעות ביחס לחלק בלבד מהפרטים.לא 

מועד ההגשה  ככל שהנכם מעוניינים להציע הצעה בהמשך להזמנה זו,  .1.2

במשרדי איגוד ערים   0031:שעה ב  1/12/2019 -יום ראשון ההאחרון הינו 

 לחינוך גדרה.  

במשרדי    (9:00-13:00בין השעות ה' ) -בימים א'להגיש ניתן את ההצעה  

איגוד ערים לחינוך גדרה הנמצאים מאחורי בניין המועצה המקומית גדרה,  

 . 4רחוב פינס 

 מובהר כי האשכול פנה למציעים פוטנציאליים אחרים לקבלת הצעות.

הזמנה זו אינה מהווה הצעה להתקשרות עמכם ולאשכול הזכות לבטל הזמנה  .1.3

ף הצעה, מכל סיבה זו, לתקן את תנאיה,  לקבל כל הצעה או שלא לקבל א

 כולם או חלקם ו/או הליך התמחרות.   – שהיא, ו/או לנהל מו"מ עם המציעים 

 

 shkols2019@gmail.comE -במייל לשאלות הבהרה ניתן לפנות 

 

   בכבוד רב,
 שירה דקל כץ

 מנכ"לית אשכול שורק דרומי

mailto:Eshkols2019@gmail.com


  
      

 הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטיים חיצונייםהזמנה להציע 

  איגוד ערים האשכול מזמין בזאת משרדי עורכי דין להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני ל

 ."(ההזמנה)להלן: "  אשכול שורק דרומי

 השירותים המשפטיים כוללים:

משרה או בעלי תפקידים בו  ונושאי  האשכולמתן ייעוץ וליווי משפטי בנושאים שונים בתחומי פעילות 

 ובכלל זה ובהתאם לצורך:

 ליו"ר למנכ"ל למועצת האשכול וועדותיה.  שוטף משפטי יעוץ מתן  ▪
 . השתתפות בישיבות מועצה ובמפגשים עם גורמי חוץ ▪

 ות דעת משפטית בכתב או בע"פ, בהתאם לצורכי האשכולמתן חו •

ניסוח התראות ומכתבים לגורמים  ניסוח והכנת מסמכים שיש להם נפקות משפטית, לרבות  •

 שונים.

 באשכול.הכנה והשתתפות בפגישות עם גורמי פנים וחוץ  •

 אל מול גורמים סטטוטוריים.  אשכולליווי משפטי של ה •

 

מובהר כי במסגרת הצעה זו, לא כלול ייצוג התאגיד בתביעות שהוא צד להן או הכנת חוזים ומכרזים  

המציע עצמו צריך להיות בעל או שותף    סיס שעתי.אשר יתומחרו בנפרד על ב אשכולעבור ה

,  שנים 5לפחות במשרד עורכי דין המחזיק ברישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי דין של 

 :להלןוהכולל את ההתמחויות המפורטת 

 דיני תאגידים עירוניים, רשויות מקומיות ומשפט מנהלי  •

 בתחום המוניציפאלידיני עבודה  •

 דיני מכרזים.  •

 ניסיון בליטיגציה   •

 .עורכי דין 3המציע או המשרד מעסיק לפחות  •

שנים במתן ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות או תאגידים עירוניים ייצוג   7למציע ניסיון של  •

 .  וכיו"ב, בבתי המשפט, הכנת מכרזים

 . 1976-המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו •

לא יוכל להגיש הצעה עורך דין אשר נותן שירותי ייעוץ משפטי )פנימי או חיצוני( לאחת מתשע 

רשויות האשכול. )גדרה, קרית עקרון, בני עייש, ברנר, יואב, נחל שורק, חבל יבנה, קרית מלאכי,  

 באר טוביה(. 

  



  
שעות  10-, עומד על כומכרזים , לא כולל תביעותבשלב א' היקף השעות המוערך לייעוץ שוטף

₪ ללא מע"מ עבור שירות זה.    3500עבודה בממוצע בחודש. ההצעה תכלול עלות חודשית על סך 

בנושאים שפורטו  ₪ ללא מע"מ לשעת עבודה לייצוג התאגיד    400כמו כן ההצעה תכלול עלות של 

   ועוד. ייצוג בתביעותכגון: הכנת מכרזים,  לעיל שאינם כלולים בייעוץ השוטף

טיפול בנושאים שאינם כלולים בייצוג השוטף, שמורה לאשכול האפשרות להתקשר עם עורך דין  ל

 אחר ע"פ צרכי האשכול. 

שעות  20-, עומד על כומכרזים , לא כולל תביעות'ב בשלב  היקף השעות המוערך לייעוץ שוטף

₪ ללא מע"מ עבור שירות זה.    7000עבודה בממוצע בחודש. ההצעה תכלול עלות חודשית על סך 

₪ ללא מע"מ לשעת עבודה לייצוג התאגיד בנושאים שפורטו    400כמו כן ההצעה תכלול עלות של 

 .לעיל שאינם כלולים בייעוץ השוטף 

תן האפשרות להקדים את שלב ב' חודשים. לאשכול תינ 12חודשים, ושלב ב'  12שלב א' יימשך 

 בהתאם לצרכים, זאת במכתב הודעה מסודרת שייצא לזוכה. 

 ההשניישעות ומהשנה  10במידה ובמהלך חודש נקוב לא נוצלו השעות שהוגדרו )בשנה הראשונה 

 שעות(. יינתן מענה לנושאים שאינם כלולים בייעוץ במסגרת שעות אלה.  20ואלך 

 

 12תהיה לשנתיים עם אפשרות הארכה בהתאם לשיקול דעת האשכול, של  ההתקשרות:תקופת 

שנים. כמו כן לאשכול אפשרות הפסקת ההתקשרות בכל  4חודשים כל פעם עד תקופה כוללת של 

 יום.   30עת בהודעה מוקדמת של 

 בחירת ההצעה הזוכה :

לקביעת התאמתן לדרישות  ה מקצועית שתוקם לצורך בחירת יועמ"ש,ההצעות תיבדקנה ע"י ועד 

 הנזכרים בהזמנה זו. הפורמאליות ועמידתן בתנאים

 בשלב השני תערך בחינה של איכות ההצעות שעברו את שלב א' בהתאם לפרמטרים הבאים : 

    30%  –בנושא מכרזים ותק וניסיון המציע  •

 ידע והכירות של השלטון המקומי   •
     30%    –בכלל ועולם התאגידים בפרט 

  40%                             –ראיון אישי   •

 



  
 
להופיע בפני ועדת   מציעיםאו להזמין את כל ה/ו איננו מחויב לקבל  כל הצעה שתוגש אשכולה

מצורף בזאת ועליה  הנספח א'  -יש להגיש על גבי כתב ההצעהאת ההצעות   הבחירה המקצועית. 

 וניסיונם.   לאשכול שמות עורכי הדין שיספקו את השירות -לכלול, בין היתר, את פרופיל המשרד

 .  13:00בשעה   1/12/2019 -מועד אחרון להגשת ההצעה הינו יום ראשון ה

במשרדי איגוד ערים לחינוך גדרה    (9:00-13:00ה' )בין השעות -את ההצעה ניתן להגיש בימים א'

 .  4הנמצאים מאחורי בניין המועצה המקומית גדרה, רחוב פינס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  
 נספח א'  -הנדון: הצעת שכר טרחה למתן שירותים משפטיים לאשכול שורק דרומי

 עו"ד____________ אני הח"מ ________________, עו"ד, מ.ר_____________, ממשרד 

שמשרדיו ברחוב____________________)להלן:"המשרד"(, מציע )בשמי ובשם המשרד( ליתן 

 -לאשכול שורק דרומי שירותים משפטיים הכוללים, בין היתר, ייעוץ משפטי וייצוג האשכול )להלן

 "השירותים"(. 

 _ ___________שנות ניסיון במקצוע עריכת דין: ________________________________ 

 ______________________________________  :תאגידי /שנות ניסיון בתחום מוניציפאלי 

 __ רשויות שעוה"ד המציע עצמו עבד איתן : ____________________________________

 ייעוץ משפטי לאשכול:______________________________________  העורך דין אשר יתן

 שכר הטרחה המירבי הקבוע הינו:  

 ₪. )בתוספת מע"מ כדין(. 3500 -שלב א'

 ₪. )בתוספת מע"מ כדין(.  7000 -שלב ב'

 ₪ לא כולל מע"מ. 400תעריף עבור נושאים שאינם כלולים בייעוץ השוטף 

התמורה המוצעת על ידנו הינה סופית וכוללת בגין ביצוע העבודות נשוא תהליך זה, למעט  .1

 הוצאות בגין אגרות, שליחויות ומומחים שונים במידת הצורך.  

כן ידוע לי כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין זמני הנסיעה והוצאות הנסיעה ו/או מכל סיבה  .2

 יל בהצעתי.  אחרת, מעבר לשכר הטרחה החודשי האמור לע

הובהר לי כי האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה להגשת הצעות ו/או לא  .3

. במקרים כאלה לא תהיה לי כל תביעה או דרישה ו/או  לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו

טענה מכל סוג שהוא. כן הובהר לי כי אין האשכול חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  

 כל הצעה שהיא. 

הובהר לי כי לראיון מול הועדה המקצועית עליי להגיע עם הצוות אשר ייתן את השירות  .4

 לאשכול. 

 

 



  
ככל שאבחר למתן השירותים המשפטיים, אחתום על הסכם התקשרות לפי דרישת  .5

 המועצה. 

 ימים ממועד ההגשה 60הצעתי זו תהיה בתוקף 

 

 

 ולראיה באתי בזאת על החתום:

 

      ______ __________________            ___________    ___________ 

 תאריך         שם ומשפחה              תפקיד                        חתימה וחותמת

 

 ____________________       ___________    ________     __________ 

 שם איש קשר       טלפון נייד       טלפון במשרד         כתובת דוא"ל 

 

 __ פרוט המסמכים המצורפים: _____________________________________________

 __________________________________________________________________ 

___________________ _______________________________________________   

 


