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 פנייה לקבלת הצעות למתן ייעוץ משפטי חיצוני קבוע
             

 
 מצ"ב פירוט שאלות ותשובות שהוגשו במסגרת הפנייה לקבלת הצעות:

 
 

מס' 
 סידורי

 התשובה השאלה
 

נבקש לקבל הערכה בנוגע להיקף שעות  1
העבודה החודשיות הכלולות באספקת 

 ים נשוא הפנייה?השירות
 

 .לפנייה 13מופיע בסעיף 

נבקש לדעת באיזו תדירות יידרש היועץ  2
 המשפטי להגיע פיזית למשרדי המועצה?

.    נדרש להגיע לפי הצורך
על פי ניסיון העבר כפעם 

 בחודש בממוצע.
 

 כלולנבקש גם לוודא כי השירות המשפטי ה 3
בתשלום החודשי אינו כולל ניהול תיקים 

ים בפני ערכאות שיפוטיות, כמו כן, והליכ
 כיצד תתומחר עבודה זו?

השירותים המופיעים בסעיף 
ב' אינם כלולים בתשלום 8

מצויין החודשי, תימחור 
 .26בסעיף 

 
נבקש לדעת מהו היקף התיקים וההליכים  4

המשפטיים אשר היו למועצה בשנתיים 
 האחרונות?

 

 הליכים. 2-3

ת לפיה נבקש להבהיר ולהוסיף אפשרו 5
התמורה בגין משימות מיוחדות ו/או מורכבות 

ו/או במקרים של היקפי עבודה משמעותיות 
הוק, בתיאום עם היועץ המשפטי, -דאתקבע 

 ותשולם בנוסף לתמורה החודשית הקבועה.
 

 ב'.8נא לעיין בסעיף 

מעבר לשכר הטרחה החודשי הקבוע, עבור  6
איזה שירותים מוסיפים תשלום? הופעות 

 משפט למשל וכיו"ב?בבתי 
 

השירותים המופיעים בסעיף 
ב' אינם כלולים בתשלום 8

 החודשי.

נדרש, האם זה תנאי במסגרת הניסיון ה 7
שהניסיון נרכש רק למי שנתן ייעוץ משפטי 

לרשויות או מי שרכש ניסיון בתחום הרשויות 
המקומיות כפי שפעל נגד רשויות בכמה 

ת תחומים )מכרזים, דיני עבודה, תביעו
כספיות, עתירות, תובענות ייצוגיות ו....( 

 ייחשב כבעל ניסיון נדרש?
 

הניסיון צריך להיות במתן 
שירותי ייעוץ משפטי 

 .מקומיות לרשויות



אודה אם תציינו מה ממוצע התשלום החודשי  8
כולל כל השירותים )לא רק השכר החודשי 

הקבוע( ששילמתם ליועמ"ש בשנה האחרונה 
 )בהערכה(.

 

 לא ניתן לפרט הסכום.

לפנייתכם לקבלת הצעות  30בהתייחס לסעיף  9
נבקש הבהרתכם באשר לאפשרות פיצול 

האם ניתן להגיש  –תפקיד התובע העירוני 
מועמדות ליעוץ משפטי ללא תפקיד התובע 

כיצד ניתן לפצל את  –העירוני? כלומר 
התפקיד התובע העירוני? למה כוונתכם 

ד זה. מי אחראי במציאת עו"ד אחר לתפקי
לאיתור עו"ד אחר? כיצד תיערך ההתאמה 

 –כלומר  –הנדרשת לשכר הטרחה החודשי 
 האם זה ישפיע על הצעת המחיר?

פיצול תפקיד התובע העירוני 
יוכל להתבצע רק בהסכמה. 
נדרש להגיש הצעה הכוללת 
 את תפקיד התובע העירוני.

ככל שהתפקיד יפוצל תהיה 
לכך השפעה על שכה"ט 

 .יהחודש

שהיא  הצעתנו תוגש בשם חברת עורכי דין 10
. עו"ד פלוני יםחברה גדולה עם עורכי דין רב

הוא בעל הניסיון וההכשרה המתאימים 
לביצוע העבודה בפועל. האם יש צורך להדגיש 

 זאת בהצעה? ואם כן, כיצד ובאיזה דרך?

יש לפרט את ניסיונו 
וכישוריו של עורך הדין 

 שייתן את השירות בפועל.
תשומת הלב מופנית לסעיף 

 לפנייה. 16
במכרז רשום כי: "היקף השעות  13בסעיף  11

בהספקת השירותים על בסיס קבוע יעמוד על 
קיימת  שעות חודשיות ....." במקביל  20-25 -כ

דרישה מהיועץ הנבחר להגיע ולהתייצב 
האם זה נכלל במשרדי, המועצה לפי דרישה. 

 בשעות הנדרשות או שזה בנוסף?

התייצבות במשרדי המועצה 
 .כלולה באומדן השעות

 
 

 
 
 

 בברכה,
 
 

 מועצה מקומית פרדסיה
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