
                                                                                                                                                                                                                                                         

 שאלות הבהרה 

11/2019מס'  קול קורא  

 לאספקת שירותי יעוץ משפטי 
  

 
 חברה עירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים –אריאל בהמשך לקול קורא שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  .1

 שינויים בהליך כדלקמן.מענה לשאלות הבהרה/"(, על החברהרווחה ספורט ואומנויות בע"מ )להלן: ", חברה, חינוך, והחברה העירונית אריאל לתרבות בע"מ

שתתפים מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמ .2

 משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

 

 תשובה שאלה סעיף 

מהציון יינתן בשל 75%צויין כי  ב' 23 1

התרשמות מן ההצעה, בהתאם 

לחוזר  10לפרמטרים שנקבעו בסעיף 

מנכ"ל . נבקש הבהרתכם בעניין 

המשקל שינתן לכל אחד מהפרמטרים 

 75לחוזר מנכ"ל מתוך  10שבסעיף 

 האחוזים

 כדקלמן: 23)משקל( של הטבלה בסעיף להלן טבלת הניקוד 

פרטי 

המציע – 

משרד 

עורכי 

 הדין 

ניסיון  כישורים

 באופן כללי

ניסיון 

ברשויות 

מקומיות 

 ותאגידים

זהות נותן 

 השירות

התרשמות 

 כללית

 מחיר ירושלמי

 5 נקודות נקודות 35 נקודות 10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות 10 1.

 

 נקודות 20

.2        
 

 עריכת אישור" להגיש צריך האם  2

 ההצעה עם יחד מראש חתום" ביטוח

 המציע הזוכה בלבד בהליך יגיש את הנספח חתום ע"י החברה המבטחת.



 

 במקרה רק החתמה נדרשת שמא או

 ?במכרז זכייה של

 

לצורך בחינת הגשת הצעה למתן   3

שירותי יעוץ משפטי בהזמנה בנדון, 

אודה לקבלת פרטים אודות מספר 

ההליכים המשפטיים בהם היו 

שתי החברות המזמינות )בין מעורבות 

כתובעת/ מערערות ובין כנתבעות/ 

ובשנה  2018משיבות( במהלך 

הנוכחית, ככל הניתן אודה לפילוח לפי 

 סוג הערכאות בהן התקיימו ההליכים

 הליכים משפטיים. 15 -כ

 לא כולל תביעות נזיקין אשר מטופלות ישירות ע"י חברת הביטוח שלנו. 

 על שפורסם הקורא לקול בהמשך  4

 שירותי לאספקת הצעות לקבלת ידכם

 שאלת להפנות אבקש משפטי ייעוץ

 ייעוץ במתן הסף לתנאי ביחס הבהרה

 חלף האם ולברר  עירוניים לתאגידים

 מוכח ניסיון להציג ניתן ל"הנ הניסיון

,   יותר ארוכה אף או דומה לתקופה

 או/ו חוק מכח לתאגידים ייעוץ במתן

 מוסדות או/ו ממשלתיים תאגידים

 . מתוקצבים גבוהה להשכלה

 אין שינוי בתנאי הסף.

 

 משרדים 2לא ניתן לפצל את דרישת הניסיון שלעיל בין 



 

 של שוטף משפטי בליווי משפטי ניסיון

 כולל ל"כנ ומוסדות תאגידים פעילות

 המפורטים התחומים בכל רב ניסיון

)  הצעות לקבלת לבקשה 3-7 בסעיפים

 עבודה דיני,  מכרזים דיני לרבות

 ייצוג כולל כללי מסחרי אזרחי ומשפט

(   המשפטיות הערכאות בכל משפטי

 רבים ממשקים אף בתוכו וכולל

 וניסיון מקומיות רשויות מול בעבודה

 ציבורי המנהלי המשפט בתחום רב

 ניסיון כי יובהר כי מבוקש ולפיכך

 לענין הסף בתנאי עמידה מהווה ל"כנ

 .  עירוניים לתאגידים בייעוץ ניסיון

 2 יכולים האם לברר אבקש לחילופין

 על במשותף הצעה להגיש משרדים

 ייעוץ מתן של הסף בתנאי לעמוד מנת

 ?  עירוניים לתאגידים

 

האם יעוץ משפטי חיצוני מתמשך   5

במשך שנים רבות, למגוון רשויות 

אך לא -מקומיות ברחבי הארץ )

 התשובה שלילית.

 

. נדרש ניסיון בייעוץ נסיון בתחום רשויות מקומיות אינו מספיק עונה על דרישת הנסיון בתנאי הסף

 לתאגידים עירוניים כמפורט בתנאי הסף. 



 

לתאגיד עירוני( עונה על דרישת הסף 

 ?)א( לקול הקורא שבכותרת20בסעיף 
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 .החברה מאת שלילית כתשובה או/ו שנדחתה כשאלה לראותה יש, זה במכתב מופיעה לא אשר הבהרה שאלת כל כי מובהר .3

 .בדיוק 12:00 בשעה _7.8.19 ליום עד הינו במכרז ההצעות להגשת אחרון המועד, להזכירכם. דרישותיו או/ו המכרז מסמכי ביתר שינוי אין .4

 עם יחד ההבהרות מסמכי את ולהגיש וחותמת בחתימה עמוד בכל לחתום המשתתפים על, המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, צרופותיו על, זה מסמך .5
 .המכרז מסמכי

 

 

 

        ________________ 

 אריאל העירונית החברה              


