
   

orli@m-yehuda.org.il 20-4468599 :אזור תעשיה הרטוב א', מיקוד 4482929  טלפון: 20-4468849  פקס 
 

 

 2920209מכרז מס' 
 יועץ משפטי להקמת א.ת. או אזור סחר חופשי תרקומיה

 

 מסמך הבהרות ושינויים
 

החברה מודיעה בזאת  ,בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים .1

"(, על שינויים והבהרות במכרז החברה)להלן: " כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מלפיתוח מרכזים 

 כדלקמן.

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם  .2

 .ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

 
 תשובה שאלה סעיף מס'

1 

2.2.2 

נבקשכם לבטל את הדרישה לניסיון ברשות מקומית/תאגיד עירוני 
שכן נראה כי מדובר בתנאי שמצמצם את מעגל  המפעילים אזור תעשייה

יה ומהותה של יהמציעים שלא לצורך ולכן נראה כי הוא אינו מתחייב מאופ
 ההזמנה.

המפעילים אזור תעשייה הוא ראשית, מספר הרשויות המקומיות/תאגידים 
נמוך ויש רק בו כדי לצמצם את מעגל המשתתפים שלא לצורך כפי שיובהר 

 להלן.
שנית, במסגרת הייעוץ המשפטי נדרשת בעיקר הבנה משפטית בתחום 
המוניציפאלי ובתחום המקרקעין. ייעוץ משפטי לתאגיד עירוני או רשות 

יתרון ועל כן הוא אינו מקומית המפעילים אזור תעשייה אינו מעניק כל 
 ה ומהותה של ההזמנה.ימתחייב מאופי

שלישית, רובן של החברות הכלכליות עוסקות באופן כזה או אחר בפעילות 
יזמית או מסחרית ואין כל הבדל בידע המשפטי הנדרש לצורך פעילות 
מסחרית יזמית של תאגיד עירוני לבין הפעלת אזה"ת על ידי רשות 

 .מקומית/תאגיד עירוני
 

 
 
 
 
 
 חלקית.וסכם מ
 
 

לחלופין מבוקש ניסיון 
מוכח על עסקאות 

בשירות הציבורי מעל 
 ש"ח. 11,111,111

2 

2.2.2 

נבקש לבטל את הדרישה "למחלקת נדל"ן" בשים לב לכך כי הוראות 
ההזמנה קובעות כי השירותים יינתנו על ידי יועץ ספציפי ועל כן גם תנאי זה 

ומהותה של ההזמנה ויש בו כדי לצמצם את מעגל  אינו מתחייב מאופיה
 המשתתפים שלא לצורך.

 

 
 מוסכם

 
יש להציג עורך דין 
ספציפי שיציג את 

תחום התמחותו 
 בנושא.

 
לא מחויב התמחות 

 במחלקת נדל"ן.
2 

2.2.3 

נבקשכם לבטל תנאי סף זה שכן גם ביחס אליו נראה כי מדובר בתנאי אשר 
ומהותה של ההזמנה ושיש בו כדי למצמצם את מעגל  אינו מתחייב מאופיה

 המשתתפים שלא לצורך.
במסגרת השירותים מושא ההליך נדרש ניסיון  בייעוץ שוטף בתחום 
המוניציפאלי ובתחום המקרקעין והדרישה לניסיון ספציפי בניסוח חוקי 
עזר וליווי ועדת גבולות כאשר לכל היותר מדובר בחלק קטן )אם בכלל( 

ים אינה מעניקה יתרון, בטח לא יתרון משמעותי ומנגד יש בה כדי מהשירות
 לצמצם את מעגל המשתתפים שלא לצורך כאמור.

כמו כן יצוין כי ניסיון בייעוץ משפטי שוטף לרשויות מקומיות ותאגידים 
 עירוניים טומן בחובו את הידע הנדרש במסגרת השירותים המבוקשים.

 

 
 
 
 

 . מוסכם חלקית
 

הדרישה לא תהווה 
תנאי סף, ואולם 

 תעניק יתרון 

4 

5 

לא נהוג במכרזים מסוג זה )שירותי ייעוץ משפטי( לגבות תשלום בגין רכישת 
עמודים בלבד ואשר אינם כוללים מפרטים,  13-מסמכי המכרז )מדובר ב

 תכנית וכיוצ"ב(
 

 
 לא מוסכם
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 תשובה שאלה סעיף מס'

5 

נספח ב', 
 11סעיף 

באופן משמעותי מזו המקובלת במכרזי התמורה השעתית הקבועה נמוכה 
ייעוץ משפטי של רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות 

 ושל המדינה.
לא כולל ₪  511התמורה המקובלת במכרזים כאמור עומדת לרוב על סך של 

 לשעת עבודה של עו"ד שאינו שותף. ₪  411-מע"מ לשעת עבודה של שותף ו
 

את שכה"ט בהתאם לאמור וכמקובל ברשויות  על כן נבקשכם להעמיד
 מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות ובמדינה.

 
 
 

 מוסכם חלקית, 
 

מדובר בעבודה עם 
הסכום  ,היקף שעות

א ל₪  251יעמוד על 
שעת לכולל מע"מ 

 עבודה.
 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה  .2

 .החברהשלילית מאת 

  09.6.0209 הינו ההצעות להגשת אחרון המועד, להזכירכםו/או דרישותיו. המכרז אין שינוי ביתר מסמכי  .4

 .בדיוק 2209:בשעה 

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד המכרז, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מסמך זה, על צרופותיו .5

 המכרז.בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
        ________________ 

 החברה לפיתוח מרכזים כפריים        
 ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ

 
 
 
  

 
 


