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 2102( 2102) מכרז מס'  מ
 

 מתן שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות 

 שאלות הבהרה
 
 

 .5-4-12אבקש לברר מספר סוגיות לאחר קריאה של תנאי המכרז שפורסם ביום  :שאלה .1
 
 2010-ו 2009והתנהלו בשנים  2008אבקש לברר אם יש לח"מ תיקים אשר נפתחו בשנת  א. 

 תקפים לתנאי הסף? 
 
שנות ותק בתחום דיני העבודה, לרבות אין  15האם תצהיר של הח"מ כעו"ד ונוטריון על  ב. 

 ספור הופעות בבית הדין לעבודה הינם מספיקים לעבור את תנאי הסף למכרז ? 
 

צעתו לפחות על המציע לפרט בה קובע כי להוכחת הנסיון 4.3.1ניתן.  תנאי הסף שבסעיף   :תשובה
ולפיכך כל עוד היו הופעות ע"י עו"ד  2009-2011..בין השנים ... ..הוא הופיעתיקים בהם  15 
  כי המציע עומד בתנאי הסף.המציע בתיקים אלה, בשנים האמורות לעיל, ניתן לקבוע  

 
 
 

ל  מעיון באופן דירוג ההצעות עולה המסקנה לפיה לעו"ד בעל ותק של עד שש שנים אין כ :שאלה .2
 סיכוי לעבור את תנאי הסף של המכרז :  

 
 נקודות.  10עו"ד בעל ותק של פחות משש שנים יקבל  .א
 נקודות.  25עו"ד בעל ניסיון בין ארבע לשמונה שנים יקבל  .ב
 נקודות.  35ריאיון אישי יעניק עד  .ג
נקודות וגם זה  70המקסימום שעו"ד בעל ותק כאמור יכול לקבל בשלב ראשון הוא  .ד

 עובר את הריאיון בהצטיינות ומקבל את מלוא הניקוד.  בהנחה שהוא
 האם כך הם פני הדברים ?  .ה

 
לא  60%-יתוקן ובמקומו יכתב כי " מציעים שיקבלו ציון איכות של פחות מ 10.2.2סעיף  :תשובה

 . יעברו לשלב בדיקת הצעות המחיר והצעתם תפסל"  
 
 
 
 בתוספת מע"מ ועל סכום זה יש  ₪  400 האם סכום התשלום המקסימאלי לתיק עומד על סך: שאלה .3

 ?  20%לתת הנחה של עד            
 

 כן. :תשובה
 
 

 : מה מספר התיקים הממוצע שמועבר לעורך דין ?  שאלה: .4
 

 אין התחייבות למספר תיקים.  :תשובה
           

 
בות לעריכת  ייש לצרף התחי ,17.2.5תכולת ההצעה , בהתאם לסעיף משנה  – 17בסעיף  :שאלה .5

 ביטוחים ) נספח ד( כאשר נספח ד עצמו הינו אישור עריכת ביטוחים ע"י חב' הביטוח. 
 

 האם בשלב זה של הגשת ההצעה נדרש אישור של חב' ביטוח על עריכת ביטוח בתוקף             
 ים ימ 14בהתאם לתנאי המכרז או שמא מספיקה התחייבות של המציע לערוך את הביטוח            
 לפני חתימת ההסכם כמפורט בפרק הביטוחים ?           
          

 בשלב הגשת ההצעות מספיקה התחייבות המציע.  :תשובה
 ריכת ביטוחים( כמו על כל יתר מסמכי המכרז.ע על המציע לחתום על נספח ד )אישור             

   ים הקבועים בו. לערוך ביטוחים כמפורט במכרז ובמועדבמכרז  מחוייבים הזוכים 
 
 
 



2 

 

 
 אנו משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים לגופים גדולים, בד"כ במסגרת מכרזים )למשל,   :שאלה. 6     

משרד התמ"ת, משרד הפנים, משרד התשתיות, משרד המשפטים בתחום התכנון והבניה,          
 חברת ענבל וכו'(.  

ם, ונוכחנו לדעת כי התעריף המקסימלי המופיע בו הינו ראינו את המכרז שבנדון אשר פורס          
 )ומסכום זה יש להציע הנחה(.  לתיקש"ח  400נמוך למדי ועומד על פי הכתוב על  

  
בהנחה שלא מדובר בטעות ואכן מדובר בתעריף לתיק ולא לשעה, ומאחר שבמכרזים אחרים         

נבקש לדעת כמה  -  המוערכות לתיק בהם התמודדנו )וזכינו( צויינו במכרז שעות העבודה 
 שעות עבודה בממוצע )מבלי שהדבר מחייב כמובן( אתם מעריכים שתיק דורש. 

 
 שעות עבודה משתנות מתיק לתיק.  :תשובה      

מבלי להתחייב ניתן לומר בקויים כלליים כי העבודה כוללת את לימוד התיק, הכנת טיעונים  
חת בד"כ )בחלק מבתי הדין( סיכומים בע"פ )בחלק בכתב )בחלק מבתי הדין(, הופעה א 
  מבתי הדין(. 
 .כלליתהאמור לעיל אינו מחייב את המוסד והוא ניתן רק כדי לתת תמונה  

 
 

 


