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מספרנו250618 /17 :
לכבוד
משתתפי ההליך למתן שירותים משפטיים

הנדון :הבהרות ושינויים (מספר  -)1להליך הזמנה להציע הצעות למתן שירותים
משפטיים לעיריית הרצליה
בהמשך לשאלות המציעים בהליך מובאת אליכם התייחסות העירייה ,לשאלות הבהרה ובקשות
לשינויים כדלקמן:
מספר סעיף

מס"ד מסמך עמוד
מספר
 5סעיף קטן 3
הזמנה 3
.1
להציע
הצעות

פירוט שאלות המציעים

תשובת העירייה

בסעיף מפורט תחום עיקר הניסיון הנדרש הינו בתחום
המיסוי באופן
הבא:בייעוץ מיסוי מוניציפאלי.
"המשרד יתמחה
וייצוג במיסוי מקרקעין
מיסוי עירוני ותשלומי
חובה לרבות אך לא רק,
ארנונה והיטלים"
נבקשכם להבהיר כי
הכוונה אינה למיסוי
מקרקעין כדוגמת מס
רכישה ומס שבח אלא
למיסוי מוניציפאלי.

.2

הזמנה 7
להציע
הצעות

סעיף  8.3א'

נבקשכם לעדכן סעיף זה
כך שבמסגרת הניסיון
הנדרש במתן ייעוץ משפטי
שוטף ובייצוג בתחום 1
(ייעוץ וייצוג כללי) ,ייחשבו
80,000
מעל
כרשות
גופים
גם
תושבים,
המפרסמים מכרזים מכוח
סעיף  9לחוק הרשויות
(מכרזים
המקומיות
משותפים) ,תשל"ב1972 -
המכרזים
(כדוגמת
ידי
על
המפורסמים
החברה למשק וכלכלה של
השלטון המקומי בע"מ,
משתמשות
שבמכרזיה
רשויות רבות בהם מעל
 80,000תושבים).

נדחה.
הנסיון הנדרש בסעיף זה מתייחס
לרשויות מקומיות.

נבקש להבהיר כי מציע
אחד לא יוכל לזכות ביותר
משני תחומים גם אם בחר
להגיש הצעה במספר
תחומים.
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הזמנה 8
להציע
הצעות

8.4

.4

הזמנה 11
להציע
הצעות

סעיף  1.2לטבלת
האיכות

.5

הזמנה 11
להציע
הצעות

מתייחס לסעיפים
תינתן חלופה נוספת ,לפיה
בטבלת
הבאים
הדרישות המפורטות
האיכות בלבד:
יכולות להתקיים גם
סעיף  1.2סעיף 1.3
בשנים 2015-2017
סעיף  2.2סעיף 2.3
סעיף  3.2סעיף 3.3
סעיף  4.2סעיף 4.4

 .1נבקש ,כי בנוסף
פומביים
למכרזים
ייכללו בתחשיב גם
הכנת וכתיבת מכרזי
זוטא ו/או מסמכי קול
קורא.

נדחה.
אין מגבלה למספר התחומים בהם
יכול לזכות המציע בכפוף לעמידה
בתנאים המפורטים במסמכי
ההליך.
סעיף  1לבקשת המציע -נדחה.
דרישת הסעיף הינה מכרזים
פומביים.

 .2נבקש כי ניתן יהיה
לכלול בתחשיב גם
הכנת
מכרזים לסעיף  2ו 3-לבקשות המציעים-
לתאגידים עירוניים.
ניתן יהא לכלול גם מכרזים שערך
המציע לגופים ציבוריים אחרים
כגון תאגידים עירונים ו/או תאגידי
 .3נבקשכם לעדכן סעיף מים וביוב ו/או החברה למשק
זה כך שבמסגרת וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.
הניסיון הנדרש בהכנת
מכרזים,
וכתיבת
ייחשבו גם מכרזים
שנערכו מכוח סעיף 9
הרשויות
לחוק
המקומיות (מכרזים
משותפים) ,תשל"ב-
(כדוגמת
1972
המכרזים
המפורסמים על ידי
החברה למשק וכלכלה
של השלטון המקומי
בע"מ).
בכל הסעיפים המפורטים בסעיף 5
זה .בהם נדרש המציע להציג
היקפים במהלך השנים ,2014-2016
ניתן יהיה להציג היקפים במהלך 3
שנים מלאות ברצף המתחילות
בתחילת כל חודש החל מה-
 1.1.2014ועד . 1.10.2014

סעיף  4.5סעיף 5.2
סעיף 5.3

.6

הזמנה
להציע
הצעות

12

סעיף  1.3לטבלת
האיכות

יובהר כי יש לתקן את טפסי האיכות
כאמור
לשנים
המתייחסים
בהתאמה.
נבקשכם לעדכן סעיף זה
כך שבמסגרת הניסיון
הנדרש בייצוג רשויות
מקומיות ו/או גופים
בעתירות
ציבוריים

לצורך סעיף  1.3ניתן יהא להציג בין
הגופים הציבוריים גם עתירות
מנהליות בהם ייצג המציע את
החברה למשק וכלכלה של השלטון
המקומי בע"מ.

מנהליות ייחשבו גם גופים
כדוגמת החברה למשק
וכלכלה של השלטון
המקומי בע"מ ,אשר הינה
צד לעתירות מנהליות
רבות בתחום מכרזים
שנערכו מכוח סעיף  9לחוק
המקומיות
הרשויות
משותפים),
(מכרזים
תשל"ב.1972 -

.7

הזמנה 12
להציע
הצעות

סעיף  1.3לטבלת
האיכות

בנוסף
כי
נבקש
מנהליות"
ל"עתירות
יתווסף – "ו/או הליכים
משפטיים אחרים בהם
ייצג המשרד רשויות
מקומיות ו/או גופים
ציבוריים"

.8

הזמנה 13
להציע
הצעות

סעיף  2.3לטבלת
האיכות.

.9

הזמנה 13
להציע
הצעות

סעיף  2.3לטבלת
האיכות.

נבקש ,כי בנוסף לרשויות
מקומיות ו/או לתאגידים
עירוניים ייכללו גם הכנת
מכרזים כאמור עבור
"תאגידי מים וביוב".
נבקש ,כי בנוסף למכרזים נדחה.
פומביים ייכללו בתחשיב ראה תשובת העירייה בטבלה זו
גם הכנת וכתיבת מכרזי מס"ד  4סעיף .1
זוטא ו/או מסמכי קול
קורא.

.10

הזמנה 13
להציע

סעיף  3.3לטבלת
האיכות

נבקש להוסיף ל"ערעורים ניתן להוסיף ו/או עתירות מנהליות
מנהליים" – "ו/או בתחום המיסוי המוניציפאלי.

לצורך סעיף  1.3ניתן יהא להציג גם
הליכים משפטיים בהם ייצג המציע
רשויות מקומיות בבית המשפט
המחוזי ו/או בבית המשפט העליון.

ראה תשובת העירייה בטבלה זו
מס"ד  4סעיף .2

הצעות

.11

הזמנה 34
להציע
הצעות

הצעת מחיר

.12

הזמנה 43
להציע
הצעות

שאלון שביעות רצון

עתירות מנהליות בתחום
המיסוי מוניציפאלי".
כמו כן ,אנו סבורים שיש
לתת גם משקל למספר
הליכי השגות/עררים בהם
טיפל המשרד במהלך
השנים הרלבנטיות.
האם ניתן להגיש הצעת
מחיר שונה ביחס לכל
תחום ,או שמשרד הניגש
ליותר מתחום אחד בהכרח
הצעת המחיר מתייחסת
לכל התחומים?
נבקש ,כי תתווסף אופציה
נוספת ,לפיה גם גזבר
הרשות יהיה רשאי למלא
את השאלון .יצוין ,כי
ברשויות בהן תפקיד היועץ
המשפטי ממולא ע"י משרד
חיצוני ,עשוי להיווצר אף
ניגוד עניינים עם המציע,
ככל שאותו משרד משתתף
אף הוא בהליך זה.

הצעת המחיר תתייחס לכל
התחומים .לא ניתן להציג הצעת
מחיר שונה לכל תחום.

גזבר העירייה יהא רשאי אף הוא
למלא את השאלון.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך .על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד ולצרף מסמך זה
למסמכי ההליך.

שם המציע_______________
חתימה וחותמת________________

250618\17

תאריך_____________________:

