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  ניסן תשע"גל' ב          

 3102אפריל ב 01          

 

מכרז למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני בדיני עבודה עבור  –  102/60/מכרז פומבי דו שלבי 

 המועצה להשכלה גבוהה

 

 

 :להלן ריכוז תשובות לשאלות שהתקבלו ממשתתפים בנוגע למכרז

 

נא תשומת ליבכם לנוסח המעודכן של מסמכי המכרז: נעשה תיקון בנספח א' למסמכי המכרז ובנספח 

 להסכם1 6611להסכם ונוסף סעיף  6611תוקן סעיף  –ב' למסמכי המכרז )נוסח ההסכם( 

 

 שאלה 

 . ונספח ז' למכרז3.2סעיף למכרז שבנדון , הננו לפנות אליכם בשאלות בקשר ל 2.3בהתאם לסעיף  .0

 כיצד ניתן להציע תשלום עבור ריטיינר חודשי ללא הערכה של היקף השירותים הנדרשים? -

 תשובה

הסתייעה המועצה בייעוץ משפטי חיצוני ממשרד עורכי דין בתחום דיני עבודה ודיני  3100-3103בשנים 

 שעות.  001-מכרזים בהיקף חודשי ממוצע של כ

במידע זה כדי להוות התחייבות של המועצה להיקף כלשהוא של שעות למול  איןמכל מקום, מובהר כי 

 המציע הזוכה.

 

 שאלה

 . ונספח ז' למכרז3.2סעיף למכרז שבנדון , הננו לפנות אליכם בשאלות בקשר ל 2.3בהתאם לסעיף  .3

השנים  2-כמה הליכים משפטיים בתחום דיני העבודה, בהם היה מעורב המל"ג, נוהלו ב -

 ומה היה היקפם?האחרונות 

 תשובה

השנים  2-בתחום דיני העבודה ב בבית המשפט שהתנהלוהליכים  5-המועצה הייתה מעורבת בפחות מ

 האחרונות. 

 

 שאלה 

  –תשלום חודשי קבוע  – 310סעיף  01

  )במסגרת הגשת המכרזים, נדרש המציע להגיש את הצעתו לתשלום חודשי קבוע )ריטיינר

 המשפטי. שלו יהא זכאי בתמורה למתן שירותי הייעוץ
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  לשם שקלול נכון של הצע המחיר לריטיינר חסרים מספר פרטים, כגון, מה היקף הפעילות

של המועצה בתחומים המנויים, מה היקף השעות שהושקע עד כה על ידי עורכי דין 

חיצוניים בכל אחד מהתחומים המנויים, מה מידת מעורבות עורכי הדין החיצוניים בעל 

 דו'. נודה להשלמת נתונים אלו על ידי המועצה.אחד מהתחומים המנויים וכ

  כמו כן נבקש כי המועצה תבהיר מעל איזה כמות שעות תשולם למציע הזוכה תוספת

 שעתית ל תשלום הריטיינר.

 תשובה

 לעיל.  0נא ראו תשובתנו לשאלה 

טיינר( מובהר, כי היה ותבחר המועצה לעבור לעבוד עם המציע הזוכה באמצעות תשלום חודשי קבוע )רי

תשולם כל תוספת שעתית לתשלום  ולאתשלום זה יהווה את מלוא התמורה מהמועצה למציע הזוכה  –

 הריטיינר.

 

 

 שאלה

 ניגוד עניינים  – 60סעיף  11

  מציע אשר עמד בתנאי הסף ונבחר כמציע זוכה, נדרש לחתום על התחייבות בדבר העדר

יעוץ משפטי למוסד להשכלה גבוהה בישראל וכו' ...בכל  ניגוד עניינים לפיה לא יתן

 התחומים המפורטים בכל אחד מהמכרזים.

  להבנתנו, מציע המספק שירותים משפטיים למוסד להשכלה גבוהה בישראל באופן שוטף

, 02שלא בהליכים מול המועצה בתחומים המנויים, יוכל להגיש התחייבות ל פי סעיף 

שירותים משפטיים למוסד להשכלה גבוהה בישראל מול כנדרש, ורק מציע המספק 

 המועצה בתחומים המנויים, לא יוכל להגיש ההתחייבות כאמור.

 תשובה

נקודת הבחינה היא לא עצם קיומו של ייצוג מוסד להשכלה גבוהה בהליכים למול המועצה, אלא  1לא

 בחינת התחום בו ניתן ייעוץ משפטי על ידי משרד עורכי הדין למוסד. 

יוכל לתת ייעוץ משפטי למוסד להשכלה גבוהה בישראל )ו/או  לאבהתאם למסמכי המכרז, המציע הזוכה 

למוסד אחר הפועל ביחד או ליד מוסד להשכלה גבוהה בישראל( באותו תחום שהוא נבחר במכרז זה לתת 

 למועצה ייעוץ משפטי.

 

 שאלה 

מאנשי הצוות המצעים, יהיה בעל  בהערת אגב נציין כי המכרזים כוללים תנאי סף לפיו כל אחד .5

ניסיון בייעוץ משפטי עבור המגזר הציבורי, כאשר בהגדרת מגזר ציבורי כלולים, בין היתר, 

"מוסדות להשכלה גבוהה". מתנאי סף זה עולה כי מציע המייצג מוסד להשכלה גבוהה, יכול 

 להציג מועמדותו למתן יעוץ משפטי למועצה במסגרת המכרזים.

  המועצה כי זוהי כוונת הסעיף. נודה לאישור
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 תשובה 

 לעיל.  4. נא ראו תשובתנו לשאלה מספר הסעיף, זו אינה כוונת לא

 

 שאלה 

 שאלה בנושא ניגוד עניינים: 11

 משרדנו נותן שירותים משפטיים למוסדות להשכלה גבוהה כמפורט להלן:

הכרוכים בפעילותה הנושאים   ייעוץ משפטי שוטף הכולל את  -למכון שכטר למדעי היהדות 

 כעמותה, מקרקעין, חוזים, דיני עבודה, חיובי ארנונה, מיסוי וכד'.

המשרד טיפל בנושא המזוג עם סמינר ליפשיץ ועכשיו מטפל בהתקשרות נוספת   -למכללת הרצוג 

 בעלת אופי של נדל"ן עבור קמפוס נוסף למכללה המאוחדת.

אנו נותנים ייעוץ משפטי שוטף גם למכללת אורות )דומה לייעוץ למכון שכטר( אך אנו מניחים 

 שהדבר אינו רלוונטי שכן היא בפיקוח מל"ג יו"ש. 

הייעוץ למוסדות ובנושאים האמורים אינו קשור למגעים עם המל"ג. בתחום זה מקבלים מוסדות 

 אלה את הייעוץ המשפטי ממשרד עו"ד אחר.

יא: האם האמור פוסל אותנו על הסף או שאנו יכולים להגיש הצעה במכרזים אלה שאלתנו ה

 )תוך הבנה שנוכל להמשיך לתת שירותים כאמור, כפוף להימנעות מייצוג המוסדות כלפי המל"ג(.

 תשובה

 .לעיל 4נא ראו תשובתנו לסעיף 

 

 

 שאלה 

 שאלה בנושא הריטיינר .7

במכרז צוין כי בתחילה ישולם לזוכה שכ"ט לפי תעריף שעתי )שפורט(, אך לאחר מספר חודשי 

עבודה תהא המועצה רשאית לעבור עמו בתשלום חודשי קבוע. בעצם הרעיון יש הגיון וטעם, אם 

התשלום יתבסס בין היתר על הניסיון של היקף השעות שנצרכו באותם חודשים. אך המציע נדרש 

בבחירה, שעה שאין לו  31%הצעה לתשלום הסכום החודשי, ולה יינתן משקל של  לתת כבר עתה

מושג כלשהו בדבר היקף העניינים שיועברו לטיפולו של הזוכה והיקף השעות שיידרשו להם )מה 

 גם שבמכרז מצוין כי ניתן לבחור ביותר ממציע אחד ולחלק ביניהם את העבודה(. 

ברור שהגשת הצעה בתנאים אלה אינה רצינית, ולדעתנו הם אינם עומדים בדרישות ההגינות 

ויציע  Xושוויון הזדמנויות במכרזים של גופים ציבוריים, שכן אם המציע "ינחש" שההיקף יהיה 

הצעה כספית בהתאם, הרי שאם העריך היקף גבוה ממה שבפועל יידרש והוא יפסיד בשל כך 

צדק, ואם העריך היקף נמוך ממה שיידרש בפועל ימצא עצמו נדרש לתת שעות  במכרז, לא ייעשה

 עבודה רבות במחיר נמוך ואולי הפסדי מבחינתו, וגם בכך אין צדק.

אנו מציעים כי תשנו את תנאי המכרז בעניין זהו. אפשר, למשל, לקבוע שהצעה תינתן על יסוד 

(, תוך התנייה Y3-ל Y0)או טווח בין  Yהנחה שהממוצע החודשי של שעות העבודה שיידרש הוא 

 שאם בפועל יתברר שהממוצע היה שונה תיערך התאמה.
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 תשובה

 לעיל. 0נא ראו תשובתנו לשאלה מספר 

 

 

 

ידי המציע כדין והוא יהווה חלק אחד ובלתי נפרד -מסמך זה יש לצרף למסמכי ההצעה כשהוא חתום על

 מההצעה ומהמכרז1

 

 להצעה עלול לפסול אותה1אי צירוף המסמך כאמור 

 

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 משה אהרוני,

 ממונה תחום מנהל וכספים

 

 

___________________________ 

  חתימת המציע                


