
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תחומי עבור המל"ג -מתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני רבל 3102/10מס' שלבי -דומכרז פומבי 
 מתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בדיני עבודה עבור המל"ג ל 11/3102מס' שלבי -דומכרז פומבי 
 מתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בדיני מכרזים עבור המל"ג ל 11/3102מס' שלבי -דומכרז פומבי 

 
 

למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני עבור המועצה בזה הצעות  נהמזמי "(המועצה" :)להלן המועצה להשכלה גבוהה .1
 -יני המכרזים דה ובתחום דותחומיים, בתחום דיני העב-בנושאים רב –( "השירותים" :)להלןוהוועדה לתכנון ותקצוב 

  .המכרזהכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי 

 מובהר, כי כל מציע רשאי להגיש מועמדותו גם ליותר ממכרז אחד.  .2
שמורה האופציה להאריך את תקופת  למועצה. שנה אחתהיא להראשונה תקופת ההתקשרות  ,כמפורט במכרז .3

 של שלוש שנים כל אחת. ת ונוספ ותלתקופהראשונה ההתקשרות 

 08%שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של -כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו .4
 . 28%ולרכיב המחיר משקל של 

 רשאי להגיש הצעה במכרז זה: –רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן  .5

 . השנים האחרונות 18-בישראל לפחות בהינו משרד עורכי דין הפועל כדין וברציפות המציע  .5.1

בהתאם  מתן ייעוץ משפטיורקע במשפטי בעל ניסיון עובדים צוות מתן השירותים המציע יכול להעמיד לצורך  .5.2
 :ובהתאם למפורט להלן מכרזכל המפורטים במסמכי  הייעוץ המשפטי תחומיל

, שכל אחד מהם אנשי צוות 5לפחות על המציע להעמיד לצורך מתן השירותים  – 10/3102לגבי מכרז  .5.2.1
השנים  7והיה חבר בלשכת עורכי הדין בישראל בלפחות  חבר בלשכת עורכי הדין בישראלהינו 

האחרונות, כשאחד מהם לפחות הינו במעמד של שותף או בעלי המציע )בהתאם לסוג ההתאגדות של 
בייצוג משפטי בפני בג"צ,  ניסיון מעשי רבהמוצע  צוותהאנשי לפחות לשניים מכמו כן,  המשרד(.

 בהליך זה.השנים האחרונות קודם המועד האחרון להגשת הצעות  6בתקופה של 
, אנשי צוות 2לפחות על המציע להעמיד לצורך מתן השירותים  – 11/3102 -ו 11/3102 יםלגבי מכרז .5.2.2

והיה חבר בלשכת עורכי הדין בישראל בלפחות  חבר בלשכת עורכי הדין בישראלשכל אחד מהם הינו 
השנים האחרונות, כשאחד מהם לפחות הינו במעמד של שותף או בעלי המציע )בהתאם לסוג  7

 .ההתאגדות של המשרד(

 :לגבי שלושת המכרזים, כל אנשי הצוות המוצע צריכים לעמוד בתנאים הבאים .5.2.3

 .ישראללכל אחד מאנשי הצוות המוצע רישיון תקף לעריכת דין ב .5.2.3.1

הייעוץ שנים בלפחות אחד מתחומי  7ותק מקצועי של לפחות המוצע  צוותהאנשי לכל אחד מ .5.2.3.2
השנים האחרונות קודם המועד האחרון  18בתקופה של  במסמכי המכרזהמפורטים המשפטי 

 מהתחומים כל אחדמובהר, כי על המציע להציע איש צוות עבור  .בהליך זהלהגשת הצעות 
שנות עיסוק בפועל במקצוע עריכת הדין בישראל כעיסוק  –בסעיף זה "ותק מקצועי"  כאמור.

 .עיקרי, לא כולל תקופת ההתמחות

שנים בלפחות אחד מתחומי הייעוץ  5המוצע ותק מקצועי של לפחות  צוותהאנשי לכל אחד מ .5.2.3.3
 7בתקופה של , עבור המגזר הציבוריבייעוץ משפטי  במסמכי המכרזהמשפטי המפורטים 

בסעיף זה "מגזר ציבורי" . בהליך זהשנים האחרונות קודם המועד האחרון להגשת הצעות ה
משרדי ממשלה ויחידות סמך שלהם, תאגידים שחלים עליהם כללי המשפט המינהלי  –

מהותיים(, תאגידים סטטוטוריים, ובמיוחד גופים ציבוריים שאופי -)לרבות גופים דו
 פעילותם דומה לאופי פעילות המועצה כרגולטור וכן מוסדות להשכלה גבוהה.

למניעת ניגוד  התחייבותוכל אחד מאנשי הצוות המוצע על המציע )בעלי השליטה בו, לרבות שותפיו(  חתימת .5.3
 המצורפים למסמכי המכרז. יםנספחב עניינים ושמירה על סודיות בנוסחם

המלצות חיוביות כתובות, כשלפחות אחת מהן הינה ממזמין שירותי הייעוץ המשפטי מהמגזר הציבורי  3הצגת  .5.4
 .במסמכי המכרזמפורטים תחומי הייעוץ המשפטי הב ושיש בהן התייחסות למתן ייעוץ

 , במדור מכרזים. www.che.org.ilמסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת   .6

באמצעות משלוח דואר אלקטרוני  2813/4/3בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום  למועצהניתן לפנות  .7
 .mechrazim@che.org.ilלכתובת 

 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 43את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי  .0
 .לא ידונווהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו .  12:88בשעה  2813/84/22

את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את  השומרת לעצמ המועצה .9
 הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו  .18
 ר במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.לבין האמו

 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .11
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