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מבוא  -פרק א'
 .1כללי
.1.1

המוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"( מבקש לקבל הצעות ממשרדי עורכי דין למתן
שירותים משפטיים בתחומים שונים ,כפי שיפורט להלן:
 .1.1.1מקרקעין.
 .1.1.2נזיקין.
 .1.1.3משפט אזרחי/מסחרי  -התמחות בליטיגציה ועריכת עסקאות מסחריות.
 .1.1.4דיני עבודה.
 .1.1.5תביעות ייצוגיות.
 .1.1.6פלילי.
 .1.1.7טכנולוגיה.
 .1.1.8מכרזים.

.1.2

השירות הנדרש כולל הכנת כתבי טענות ,ייעוץ משפטי ,מתן חו"ד ,ייצוג משפטי בפני
ערכאות ועריכת עסקאות מסחריות.

.1.3

בכוונת המוסד לבחור עד  3ספקים בכל תחום ,כאשר ספק יוכל להגיש הצעה ולהיבחר
עבור תחום אחד או יותר.

.1.4

המציע יגדיר נציג מטעמו אשר ישמש כאיש הקשר למוסד ,ירכז את הצוות המשפטי.
עליו להיות שותף בכיר במשרד ובעל ניסיון של לפחות  10שנים בתחום עבורו הוגשה
ההצעה.

.1.5

הזמנת העבודה מהספק תהיה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד .מובהר בזאת כי
אין המוסד מתחייב להפנות לספק עבודה בהיקף כלשהו ו/או לשמר היקף זה במהלך
תקופת ההתקשרות ,כמו כן אין כל התחייבות לחלוקה שוויונית.

.1.6

ההסכם עם הזוכים ייחתם לתקופה של  24חודשים ,עם אפשרות לשלוש הארכות של
שנה כל אחת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד – סה"כ  60חודשים.

 .2הגדרות
במסמך זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם:
מכרז מס' מ) 2011(2026מטעם המוסד לביטוח הלאומי – למתן שירותים

"המכרז"

משפטיים.
"הספק""/הזוכה"

מציע או מציעים שהצעותיהם ייבחרו כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים
של המוסד ,והמוסד חתם עימם על הסכם למתן השירותים הנדרשים נשוא
מכרז זה.

"המציע"
"ההצעה"
הספק"
"המוסד"

מציע שהגיש הצעה בכתב למוסד למכרז זה.
ו/או

"הצעת הצעת הספק למכרז על נספחיה.
המוסד לביטוח הלאומי.
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"הממונה"

היועמ"ש ו/או נציג מטעמו ,אשר מהווה איש קשר בין המשרד לספק.

"השירות"

מתן שירותים משפטיים לפי תנאי מכרז זה.

"תקופת ההתקשרות"

החל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של  24חודש.

 .3טבלת ריכוז תאריכים
התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

יום שני 7.11.2011

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  21.12.2011שעה 12.00

תוקף ההצעה

31.12.2012

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ע"י המציעים

יום שלישי 22.11.2011

מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה

יום ראשון 4.12.2011

באמצעות אתר האינטרנט

 www.btl.gov.ilדף

הבית מדור מכרזים

 .4תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז רק מציע שמקיים בעצמו ,במועד האחרון להגשת ההצעות ,את כל
התנאים המצטברים הבאים:
.4.1

המציע הינו משרד שמנוהל כמערכת אורגנית וארגונית אחת ומדווח לרשויות השונות
כגוף אחד ,וגוף זה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית במסגרת פוליסה אחת )כאמור
בנספח ו' להלן(.

.4.2

בתחומים – אזרחי/מסחרי )ליטיגציה ועסקאות( ,נזיקין ,תביעות ייצוגיות  -המשרד
מעסיק לפחות  5עורכי דין כאשר לפחות  2עורכי דין בעלי מומחיות רלוונטית לתחום
המוצע ,אחד מהם בעל ניסיון של  10שנים לפחות והשני בעל ניסיון של  5שנים לפחות
בתחום עבורו מוגשת ההצעה.
 .4.2.1בתחום אזרחי /מסחרי ונזיקין – על המציע להוכיח כי ניהל ב –  3השנים
האחרונות ):(2008-2010
 .4.2.1.1לפחות  10תיקים בביהמ"ש המחוזי.
 .4.2.1.2לפחות  45תיקים בביהמ"ש השלום.
 .4.2.2בתחום התביעות הייצוגיות – ייצוג של חברות ו/או מוסדות בתביעות ייצוגיות,
לפחות  6תביעות בשנים  .2008-2010יתרון בייצוג גופים ציבוריים שנגדם היו
תביעות ייצוגיות.

.4.3

בתחומים – מכרזים ,דיני עבודה ,מקרקעין ,פלילי וטכנולוגיה  -המשרד מעסיק לפחות
 3עורכי דין כאשר עורך דין אחד לפחות בעל מומחיות רלוונטית לתחום המוצע ,בעל
ניסיון של  10שנים לפחות בתחום עבורו מוגשת ההצעה.
 .4.3.1בתחום המכרזים – על המציע להראות כי הכין וערך מכרזים וייצג גופים
הכפופים לחוק חובת המכרזים ותקנותיו בתחומים שונים ,לרבות  -רכש
וטכנולוגיה בהיקף של לפחות  6מכרזים בשנה בשנים  ,2008-2010וייצג גופים
אלו בעתירות מנהליות.
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 .4.3.2בתחום דיני העבודה – על המציע להראות כי ייצג באופן קבוע )על בסיס ריטיינר(
לפחות  3חברות ומוסדות בהיקף של למעלה מ –  300עובדים ,כל אחת.
 .4.3.3בתחום המקרקעין – על המציע להראות כי ביצע לפחות  5עסקאות נדל"ן בהיקף
של כ 10 -מיליון  ₪לכל עסקה בכל אחת מ –  3השנים האחרונות ),(2008-2010
וכי העסקאות המוצגות הן בתחום הייזום ופיתוח נדל"ן.
 .4.3.4בתחום הטכנולוגיה – על המציע להראות כי ביצע ליווי משפטי של עסקאות רכש
תוכנה/חומרה בהיקף של למעלה מ –  1מיליון  ,₪או ייצג באופן קבוע )על בסיס
ריטיינר( לפחות  2חברות טכנולוגיות בשלוש השנים האחרונות ).(2008-2010
 .4.3.5בתחום הפלילי – על המציע להראות ניסיון מוכח בייצוג חברות ,תאגידים
ומוסדות בתחום הפלילי ,על בסיס קבוע )ריטיינר(.
.4.4

אף אחד משותפיו ועובדיו של המציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ולא הושעה
מחברותו בלשכת עורכי הדין.

.4.5

המציע מנהל את עסקיו עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ ,תשל"ו ,1975-והינו בעל
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

.4.6

המציע צירף אישור /תצהיר מטעם המציע המאשר כי:
 .4.6.1המציע משתמש בתוכנות מקוריות בעלות רישיון בלבד) .הוגש תצהיר נספח א'(
המציע עומד בדרישות החוק לתשלום שכר מינימום ותשלומים סוציאליים לכל
עובדיו ) הוגש תצהיר – נספח ב'(.

.4.7

המציע יצרף להצעתו נספח המתאר את התשתיות במשרדו מבחינת -משרדים ,תוכנות
תפעוליות משרדיות ,הספרייה וכו' ,כולל התייחסות לאמור בסעיף  5.2במכרז זה.
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פרק ב'  -השרות הנדרש
 .5המטלות הנדרשות
.5.1

המטלות העיקריות נשוא מכרז זה הן כדלקמן:
 .5.1.1טיפול בכל תיק המופנה לספק עפ"י הנחיות המוסד – ייצוג בבתי משפט ,הכנת
כתבי טענות ,ייעוץ משפטי ,מתן חו"ד ודווח.
 .5.1.2מתן השרות כולו בהתאם להוראות הדין עפ"י לוח הזמנים המוגדר ע"י המוסד,
בתוכנית עבודה ולו"ז שיוצג למוסד ע"י המציע.
 .5.1.3מתן דיווחים שוטפים והתייעצויות בהתאם לדרישות המוסד מעת לעת.

.5.2

הספק יפעיל במשרדיו מערכת ממוכנת ברמה גבוהה לניהול המשרד וניהול התיקים
המשפטיים ,אשר תצויד בממשק למערכת בתי המשפט .בנוסף יעמיד ממשק אשר
יאפשר חיבור ממערכת המידע שלו למערכות המוסד אם וכאשר יידרש לכך.

 .6תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות תתבצע כדלקמן:
 .6.1תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה ,תחל עם חתימת המוסד על הסכם ההתקשרות,
ותימשך  24חודשים )להלן" :תקופת ההתקשרות"( .במידה ובתום תקופת
ההתקשרות הספק נמצא בעיצומו של טיפול בתיק ,ימשיך את הטיפול עד לסיומו
המלא או יעבירו עפ"י החלטת המוסד .המוסד יהיה רשאי להאריך את תקופת
ההתקשרות ב – ) 3שלוש( תקופות נוספות ,בנות  12חודשים נוספים כל אחת וזאת
בהודעה בכתב לזוכה  30יום מראש ובכתב לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת
ההארכה .מובהר בזאת ,כי כל הארכה של תקופת ההתקשרות כאמור ,כפופה לאישור
ועדת המכרזים של המוסד.
.6.2

למרות האמור לעיל ,יהיה המוסד רשאי להביא את ההסכם לידי סיומו ,קודם לתום
תקופת ההתקשרות )בכל שלב בו מצוי בתהליך הטיפול בתיק( ,עקב הפרה חמורה של
ההסכם ע"י הספק או אם יתברר שאילו מהצהרותיו אינן מדויקות או מטעמים
אחרים כלשהם ,על ידי מתן הודעה מוקדמת של  90יום מראש ובכתב לספק ,ללא מתן
נימוקים.

.6.3

הביא המוסד את ההסכם לידי גמר לפני המועד שנקבע בהסכם )או במועד סיומו(,
כאמור בסעיף זה ,לא יהיו לספק כל טענות שהן לגבי כך .כמו כן ימסור הספק למוסד
בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים ,כל דבר המהווה רכוש המוסד )מדיה
מגנטית או אחרת או כל חומר מודפס(.
למען הסר ספק ,לספק לא תהא זכות עיכבון על כל חומר שהוא ,וכן מתחייב
הספק להעביר את התיק וכל הכלול בו לידי המוסד או למי שיורה לו המוסד מיד
עם דרישתו הראשונה ,תוך מתן הסברים ופירוט ,הכל כדי להשלים המשכיות
בטיפול המשפטי.

 .7תמורת השירותים
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.7.1

תמורת מתן השירותים נשוא מכרז זה ,יהיה הספק זכאי לתשלום בהתאם למחירים
שהוצעו על ידו כמפורט בהצעת המחיר למכרז )נספח ז' להלן( .מובהר ומודגש בזאת,
כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה נוספת כלשהי מהמוסד ,בקשר עם אספקת
השירותים נשוא מכרז זה.

.7.2

בטרם תחילת הטיפול בתיק או בעבודה יגיש הספק הערכה תקציבית שתאושר בכתב
ומראש על ידי המוסד .במקרה של חריגה מעבר ל 15% -מן הערכה התקציבית ,יגיש
הספק לאישור המוסד בקשה מנומקת לתוספת תקציב.

.7.3

המוסד שומר לעצמו את הזכות להעביר עבודה אל ובין הספקים כראות עיניו ,מבלי
שתהיה למי מהספקים כל טענה.

.7.4

התמורה עבור הטיפול בתיק או בעבודה תהיה על פי שעות העבודה בפועל אשר ידווחו
בדו"ח שעות מפורט ,ללא כפל שעות.

.7.5

דיווח שעות חודשי שיגיש הספק למוסד יכלול:
 .7.5.1זהותו של התיק ,מבצע העבודה ,מהות העבודה ,שעות העבודה ומועד ביצוע
העבודה.
 .7.5.2סכום זה כולל הוצאות נלוות )הוצאות משרד( ,אך הוא אינו כולל :חוות-דעת
מקצועיות ,שליחויות  ,אגרות על פי דין ומע"מ .המוסד ישלם בגין חוות הדעת
המקצועיות ,האגרות והשליחויות לאחר קבלת חשבונית מעורך הדין בלווי
הקבלות בגין ביצוע התשלום והכל בתנאי כי קיבל את הסכמת המוסד מראש.
 .7.5.3בגין הוצאות נסיעה ,יקבל הספק תשלום על פי תעריף החשב הכללי המעודכן
ביום התשלום בפועל .המוסד לא ישלם הוצאות בגין מוניות או כל אמצעי
תחבורה אחר.

.7.6

יחד עם דיווח השעות יוגש חשבון עסקה לאישור המוסד.

.7.7

התמורה תועבר לספק בכפוף לאישור חשבון העסקה ,לכל המאוחר תוך  45יום ממועד
אישור החשבון ע"י המוסד.

.7.8

חל איסור מוחלט על הספק לקזז מהסכומים שהתקבלו במסגרת ההליך המשפטי,
והוא מתחייב להעביר למוסד ישירות שכר טרחה וכל תקבול נוסף במלואו שהתקבל
מהצד השני ו/או מכל גורם אחר.

.7.9

עדכון מחירים  -המחירים בהצעת המציע יהיו קבועים ויתעדכנו פעם אחת ,במועד
תחילת ההארכה הראשונה להסכם )אם תהיה( .המחירים יהיו צמודים למדד
המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות
למכרז זה )להלן" :המדד הבסיסי"(.
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פרק ג'  -התחייבויות הספק
 .8כללי
.8.1

הספק מתחייב לחתום על הסכם התקשרות )בנוסח נספח י"א להלן( שיהיה בו כדי
להוסיף ולא כדי לגרוע על התחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

.8.2

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי:
 .8.2.1הוא בעל היכולת ,הידע המקצועי ,הניסיון ,המיומנות ,הכישורים המקצועיים,
האמצעים הכספיים ,כוח האדם ,כל שאר האמצעים הנדרשים לבצע את
התחייבויותיו לפי מכרז זה בצורה נאותה ,העונה על צרכי המוסד.
 .8.2.2יעמוד בכל דרישות המוסד נשוא מכרז זה לרבות עמידה במטלות שלהן התחייב
כלפי המוסד ,בלוחות זמנים ,עמידה בסיכומים ובהחלטות שסוכמו עימו משך
כל תקופת ההתקשרות ,בדרישות המחייבות עפ"י דיו ובהחלטות בתי המשפט.

.8.3

הספק מתחייב לטפל בכל תיק או עבודה שיופנו אליו ,והוא אינו רשאי לסרב לטפל
בתיק או בעבודה מכל סיבה שהיא ,אלא בהסכמת המוסד מראש ובכתב.

.8.4

מניעות :הספק מודע לכך ומסכים לכך שהוא מנוע מלייצג גורם כלשהו נגד המוסד או
לפעול נגד המוסד בכל דרך אחרת כל עוד הוא קשור בהסכם עם המוסד ומבצע עבורו
עבודה עד שנה לאחר תום ההסכם .הספק מתחייב שלא לעמוד לניגוד עניינים כאמור
בסעיף  16להלן.

.8.5

הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ,לרבות דיני האתיקה ,חוק לשכת עורכי
הדין ,תשכ"א ,1961-כללי המוסד ועל פי אמות מידה מקצועיות ראויות.

.8.6

הספק מתחייב לסייע למוסד בהעברה מסודרת של משימותיו לספק אחר ,במידה
ויידרש לכך על ידי המוסד ,וזאת בסמוך לסיום מתן השירותים על ידו.

.8.7

הספק מתחייב לנהל את כל הפעילות הקשורה בביצוע הסכם זה באופן שיאפשר לו
להציג למוסד כל דין וחשבון )כספי או אחר( הקשור לביצוע ההתקשרות בנפרד מכל
פעילות אחרת שלו.

 .9שמירה על קיום ההוראות
.9.1

הספק מתחייב לשמור לאורך כל תקופת ההתקשרות על התחייבותו להעסקת עובדים
על פי חוקי מדינת ישראל תשלום שכר מינימום ותשלום תנאים סוציאליים לעובדים.
במידה ויימצא כי הספק ו/או מי מטעמו לא מלא התחייבויות עפ"י ההסכם או כל דבר
אחר מכוח הוראות מכרז זה והצעתו של הספק ,והפרה כאמור לא תוקנה על ידי
הספק בתוך  10ימי עבודה מיום קבלת הודעת הממונה מטעם המוסד הדורשת את
תיקונה ,יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם שייחתם בין הצדדים.

 .10בעלות במידע וסודיות
 .10.1על היחסים שבין המוסד לספק יחול חיסיון שבין עו"ד ללקוח עפ"י הוראות כל דין.
 .10.2כל מידע שייאסף ,ייווצר או יגובש על ידי הספק השותף המנהל של המשרד ו/או כל
עורך דין שייתן שירותים למוסד עפ"י הסכם זה )להלן – המידע( הינו קניינו של המוסד
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והוא מוחזק על ידי הספק בנאמנות עבור המוסד ,אשר רשאי לעשות במידע זה כרצונו,
במגבלות הדין.
 .10.3לספק אין כל זכות קניין ,זכות יוצרים ,זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות
אחרת במידע שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת ההתקשרות
וכתוצאה ממנה והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו קשור בביצוע
מטלותיו על פי ההסכם ,אלא באישור מראש ובכתב של נציג המוסד.
 .10.4עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד יעביר הספק
את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפורש ובכתב באופן
מלא מסודר ומאורגן ,ולא ישמור ברשותו עותק גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על
ידו במהלך תקופת ההתקשרות ,אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג
המוסד.
 .10.5על הספק לשמור את המידע באופן שניתן להגן עליו ,ולהימנע מלהעבירו לרשותו של
גורם שאינו קשור ישירות בביצוע הסכם זה ,אלא אם כן ניתנה על כך מראש הסכמתו
המפורשת והכתובה של המוסד.
 .10.6הספק השותף המנהל מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לבעלי הדין
בתיקים שבטיפולו ,שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של הסכם זה ,וכן מתחייב לחתום
בעצמו ולהחתים את עורכי הדין במשרד שיתנו שירותים למוסד על פי הסכם זה על
הצהרה בדבר שמירה על סודיות המידע האמור ,בנוסח שבנספח ח' להלן.

 .11אבטחת מידע
 .11.1הספק מתחייב ,כי הוא וכל המועסקים על ידו בקשר עם מתן השירותים נשוא מכרז
זה ,ישמרו על המידע ,כהגדרתו לעיל ,בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א 1981-ולתקני אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים.
 .11.2הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת מתן השרות ,לרבות דו"חות,
טפסים ,מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע ומרשם של
המוסד.
הספק ימנע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השרות ממי שאינו
מוסמך לעין בחומר או במידע המאוחסן במחשב ,או ממי שלא חתם על התחייבות
לשמירת סודיות.

 .12איסור קבלת טובת הנאה
 .12.1הספק ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" )כהגדרתם בסעיף  290לחוק העונשין,
התשל"ז– (1977לצורך עבירת השוחד ,ויחולו עליהם מכלול האיסורים הקבועים
בפרק ט' ,סימן ה' לחוק העונשין ,התשל"ז– ,1977בהקשר של קבלת טובת הנאה
כלשהי בקשר לביצוע המטלות נשוא מכרז זה.
 .12.2הספק ו/או עובדיו לא יהיו רשאים לדרוש ו/או לקבל כל תשלום ו/או טובת הנאה
אחרת מבעל דין ,ממשפחתו ו/או מכל גורם אחר בקשר לביצוע המטלות נשוא מכרז
זה.
 .12.3קיבל הספק ו/או מי מעובדיו תשלום ו/או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל ,יודיע על כך
למוסד לאלתר ,ויחזיר מיד לנותן התשלום ו/או טובת ההנאה או למי שהמוסד יורה
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לו ,את התשלום ו/או את טובת ההנאה ,או את שוויה של טובה ההנאה ,הכל כפי
שיורה המוסד.
 .12.4נודע למוסד כי הספק ו/או עובד מעובדיו קיבלו תשלום ו/או טובת הנאה שאסור היה
להם לקבלם ,ולא פעלו בהתאם לקבוע לעיל ,לא יהיה בהשבת התשלום ו/או טובת
ההנאה כדי לגרוע מזכות המוסד לנקוט בכל צעד משפטי נגד עורך הדין בגין הפרת
חיובו כאמור לעיל.

 .13רישיונות והיתרים
 .13.1אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו ,כדי לשחרר את
הספק מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון ,היתר או רישום הנחוצים לו לצורך מתן
השירותים.
 .13.2הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים ,התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה שיחולו
במשך תקופת ההסכם על הפעולות שתתבצענה מתוקף ההסכם.
 .13.3במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין ,רשאי המוסד
לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או
זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.

 .14ביטוחים
 .14.1כלל הביטוחים הנדרשים יבוצעו ע"י חברות ביטוח בישראל בדירוג  AAAלפחות.
 .14.2מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה
אחראי על-פי כל דין .הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט באישור על קיום ביטוחים
המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :אישור על קיום ביטוחים"(.
עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד.
 .14.3הביטוח הנדרש וגבול האחריות הרשומים באישור על קיום ביטוח ,הינם
מינימאליים ואין בהם משום אישור של המוסד או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון
העומד לביטוח .על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח כפי הסיכון על מנת
למנוע הפסד לו  ,למוסד ולצד שלישי כלשהו .
 .14.4בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק ואשר קשורים בביצוע העבודות על פי
ההסכם  ,יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי המוסד
והבאים מטעמו ולמעט כלפי מי שביצע נזק בזדון.
 14 .14.5ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל  ,המוקדם
מביניהם ,ימציא הספק למוסד את האישור על קיום ביטוח כשהוא חתום על-ידי
חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוג הביטוח הנדרש בו.
 14 .14.6ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוח ,ימציא הספק
למוסד שוב את האישור על קיום ביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו
תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן.":
 .14.7במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה  ,ימציא הספק
למוסד את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש .תהליך זה
יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא ההסכם.
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 .14.8הספק יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית לו ולעובדיו כל עוד קיימת לו חבות על פי
חוק .המצאת ביטוח אחריות מקצועית תקף מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.
 .14.9מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן
פטור כלשהו ליועץ מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח
התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי המוסד
כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של
הביטוח.
 .14.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום
ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך .
 .14.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .
 .14.12הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לגבול
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
 .14.13הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות
הנקובים בפוליסות.
 .14.14הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוסד ו/או
הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת
אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי
שביצע נזק בזדון.

 .15העברת ומתן זכויות על ידי הספק
 .15.1לספק לא תהיה הזכות להעביר ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או לשתף ו/או להמחות בדרך
כלשהי זכות מזכויותיו או חובה מהתחייבויותיו בקשר להסכם או על פיו או הנובעות
ממנו ,כולם או חלקם ,אלא אם קיבל את הסכמתו של המוסד מראש ובכתב ,ובהתאם
לתנאים שיקבע המוסד לפי שיקול דעתו.

 .16ניגוד עניינים
 .16.1הספק מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה ,או שיש חשש כי
תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא מכרז
זה.
 .16.2הספק לא ייצג במישרין או בעקיפין צד כלשהוא בכל תביעה או הליך נגד המוסד
לרבות בפני ערכאה שיפוטית וועדות רפואיות כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו.
 .16.3הספק מתחייב להודיע לנציג המוסד לאלתר אם :צד להליך המכרז או להליך משפטי
מיוצג על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בעניין אחר ,היה מיוצג על ידו בעבר ,קיים קשר
משפחתי ,עסקי ,אישי או אחר בינו או בין מי מטעמו לבין צד כאמור.
 .16.4הספק מתחייב להודיע לנציג המוסד לאלתר אם קיים קשר משפחתי בינו ובין מי
מעובדי המוסד.
 .16.5הספק מתחייב לפנות ולגלות ליועץ המשפטי של המוסד בכל מקרה של ספק לניגוד
עניינים ו/או ספק בקשר להוראות המפורטות בסעיף זה ,ולפעול בהתאם להחלטתו.
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 .16.6הספק שהינו השותף המנהל של המשרד וכל עורכי הדין של המשרד שיתנו שירותים
למוסד מתחייבים במעמד החתימה על הסכם זה לחתום על התחייבות להימנע מניגוד
עניינים בנוסח נספח ט' להלן.

פרק ד'  -ההצעה
 .17תכולת ההצעה
 .17.1על הספק להגיש את הצעתו בשני חלקים:
 .17.1.1ההצעה התפעולית ,אשר תכלול את כל המידע והמסמכים הנדרשים ,כמפורט
במסמך זה במעטפה אחת סגורה .הצעה זו תוגש ללא נתונים כספיים כלשהם.
 .17.1.2הצעה כספית במעטפה סגורה )בנוסח נספח ז' להלן(.
 .17.1.3המחיר בהצעה לא יכלול מע"מ.
 .17.1.4שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת.
 .17.2על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 .17.2.1פרופיל המציע וניסיונו – מסמכים המעידים כל ניסיונו ומומחיותו של המציע.
 .17.2.2תצהיר מאושר וחתום ע"י עו"ד על שימוש בתוכנות חוקיות) -נספח א'(.
 .17.2.3תצהיר חתום ומאושר ע"י עו"ד כי המציע עומד בדרישות תשלום שכר
מינימום )נספח ב'(.
 .17.2.4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ) 1976-נספח ג'( ובנוסף
כלל האישורים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ,1976
לרבות פקיד שומה בדבר ניהול ספרים כחוק.
 .17.2.5הצוות המקצועי )נספח ד'(.
 .17.2.6התחייבות לעריכת ביטוחים )נספח ה'(.
 .17.2.7אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה )נספח ו'(.
 .17.2.8ההצעה הכספית )נספח ז'( – הצעת המחיר תוכנס למעטפה נפרדת.
 .17.2.9כתב התחייבות לשמירת סודיות )נספח ח'(.
 .17.2.10תצהיר העדר ניגוד עניינים )נספח ט'(.
 .17.2.11הצהרת המשתתף במכרז )נספח י'(.
 .17.2.12הסכם ההתקשרות )נספח י"א( ,חתום על ידי מורשי החתימה של המציע.
 .17.2.13אי הגשת כל המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה לפסול את ההצעה.
על אף האמור ,המוסד רשאי שלא לפסול הצעה ,שלא צורפו לה כל האישורים
ו/או הפרטים כמפורט לעיל ,והכול על פי שיקול דעתו הבלעדי .המוסד שומר
לעצמו את הזכות לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,לצורך בירור פרטים
בנוגע להצעותיהם ,לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות
נוספים ,וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.

 .18הגשת ההצעה
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 .18.1כל הצעה תוגש בשפה העברית ובשלושה ) (3עותקים חתומים .עותק אחד ישמש כמקור
ושני ) (2עותקים נאמנים למקור .הצעת המשיב תכלול תוכן עניינים .כל עמוד בהצעה
ימוספר.
 .18.2בנוסף יוגש עותק של ההצעה כולל כל הנספחים על גבי מדיה מגנטית בפורמט
 .Microsoft Wordמובהר כי במקרה של סתירה בין עותק המקור של ההצעה לבין כל
עותק אחר ,יגבר האמור בעותק המקור.
 .18.3על המציע לשים את ההצעה התפעולית במעטפה .למעטפה זאת יוכנסו כל המסמכים
המפורטים בסעיף  17לעיל )למעט ההצעה הכספית( ,וכן את כל מסמכי המכרז ,כולם
חתומים על ידי המציע .על המעטפה יציין המציע את "מכרז מס' מ)– 2011(2026
הצעה תפעולית" .את ההצעה הכספית יש לשים במעטפה נפרדת וסגורה עליה ירשם
"מכרז מס' מ) – 2011(2026הצעה כספית" .שתי המעטפות יוכנסו למעטפה שלישית
שגם עליה יצוין מכרז מס' מ) 2011(2026בלבד וללא כל סימן או כיתוב נוסף.
 .18.4ההצעה תהיה תקפה עד ליום  .31.12.2012המוסד רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם.
 .18.5את ההצעות יש למסור בתיבת המכרזים של המוסד ,הממוקמת בארכיב שבקומה 2
בשדרות ויצמן  13ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו.ההצעות יוגשו למוסד במסירה
ידנית בלבד.
 .18.6המועד האחרון להגשת ההצעות :יום רביעי  21.12.2011שעה .12:00
 .18.7אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו ממסמכי
המכרז .המוסד רשאי לראות בכל שינוי ,תיקון או הוספה שייעשו ,משום הסתייגות
המציע מתנאי המכרז ולפסול את ההצעה ,לחילופין להתעלם מהשינוי ולהודיע על כך
למציע.
 .18.8כל מסמכי המכרז הם רכוש המוסד והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות בלבד.
אין המציע רשאי להעתיקם ,לצלמם ,להעבירם לאחר ,לאפשר לאחר לעיין בהם או
להשתמש בהם ,או בכל חלק מהם למטרה אחרת כלשהי.
 .18.9מובהר בזאת למציעים כי חל איסור על הגשת הצעה משותפת לשני משרדים ,והמציע
יהיה משרד עו"ד אחד בלבד.
 .18.10הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי
המכרז ומסמכיו ,על נספחיהם ,ידועים ונהירים לו ,וכי הם מקובלים ומוסכמים עליו.
 .18.11הליך שאלות הבהרה ותשובות לשאלות ,יתקיים על פי המפורט בטבלת התאריכים
בתחילת המכרז.

 .19בדיקת ההצעות
 .19.1ההצעה הזוכה תיבחר בארבעה שלבים:
 .19.1.1שלב  - 1עמידה בתנאי סף.
 .19.1.2שלב  - 2להצעות שעמדו בתנאי סף תבוצע בדיקת איכות ) 50%מהציון הסופי(.
הצעות שקיבלו ציון איכות של  75ומעלה ידורגו לפי גובה הציון מהגבוה
לנמוך .חמשת ההצעות בכל תחום אשר קיבלו את ציוני האיכות הגבוהים
ביותר יוזמנו לשלב הראיון.
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 .19.1.3שלב  - 3בשלב הראיון ) 20%מהציון הסופי( ,צוות ראיון בראשותו של היועץ
המשפטי למוסד ,יקיים ראיון עם השותף הבכיר שהוצע כראש הצוות של
המציע.
הצעות שיקבלו ציון הנמוך מ 60-בשלב הראיון ,לא יעברו לשלב פתיחת
הצעות המחיר.
 .19.1.4שלב  - 4בשלב הצעת המחיר ) 30%מהציון הסופי( ייפתחו הצעות המחיר של
מציעים שקיבלו ציון  60ומעלה בשלב הראיון וציון המחיר ישוקלל עם ציוני
האיכות והראיון.
 .19.2איכות ):50%– (Q
 .19.2.1בשלב זה ייבחנו כל המציעים ביחס לאיכות הצעתם כמפורט במפ"ל בנספח
י"ב .ניקוד ההצעות יהיה בתחומים הבאים:
 .19.2.1.1ניסיון מקצועי של השותף המוצע כראש הצוות – 30%
 .19.2.1.2מומחיות ומקצועיות – 30%
 .19.2.1.3ניסיון מקצועי של הצוות המוצע – 25%
 .19.2.1.4תשתיות המציע – 15%
 .19.2.2מציעים שיקבלו ציון איכות של פחות מ 75 -לא יעברו לשלב הראיון והצעתם
תפסל.
 .19.2.3הצעות שקיבלו ציון איכות של  75ומעלה ידורגו לפי גובה הציון מהגבוה
לנמוך .חמשת ההצעות בכל תחום ,אשר קיבלו את ציוני האיכות הגבוהים
ביותר ,יוזמנו לשלב הראיון.
 .19.3ראיון ):20% (R
חמשת המציעים בכל תחום ,אשר קיבלו את ציון האיכות המשוקלל הגבוה ביותר
יוזמנו לועדת ראיון.
לראיון יוזמן ראש צוות המשפטי של המשרד המציע .ועדת הראיון תיתן ציון למציע,
כאשר הציון הסופי יהיה ממוצע הציונים של כלל המראיינים בועדת הראיון.
הצעות שיקבלו ציון הנמוך מ 60-בשלב הראיון ,לא יעברו לשלב פתיחת הצעות המחיר.
 .19.4מחיר ):30% – (P
 .19.4.1שכ"ט המקסימאלי לשעה בגין השרות )לא כולל מע"מ )ללא כפל שעות( יהא
כדלקמן:
 .19.4.1.1שותף בכיר – *.₪ 450
 .19.4.1.2שכיר – *.₪ 300
 .19.4.1.3מתמחה – *.₪ 100
• המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ.
 .19.4.2המציע יפרט בהצעתו את שיעור ההנחה שהוא מוכן לתת על התעריף המפורט
בסעיף  19.4.1לעיל ,עד לגובה של  20%שהינו שיעור ההנחה המרבי.
 .19.4.3ההצעה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר תקבל ציון  100ויתר ההצעות יקבלו
את הציון באופן היחסי להצעה זו.
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 .19.5ציון סופי  -הציון המסכם להצעה יחושב ,כאשר למרכיב האיכות ) (Qיינתן משקל של
 ,50%ומרכיב הראיון ) (Rיינתן משקל של  20%ולמרכיב המחיר ) (Pיינתן משקל של
.30%
הנוסחה לשקלול :

A= 0.5*Q + 0.2*R + 0.3*P

-Aהציון המשוקלל הסופי למציע.
 -Pציון המחיר המשוקלל למציע.
 -Qציון האיכות שהשיג המציע.
 – Rציון הראיון שקיבל המציע.

 .20בחירת ההצעה הזוכה
 .20.1אין המוסד מתחייב לקבל את ההצעה/ות הזולה/ות ביותר או הצעה כלשהי מבין
ההצעות.
 .20.2המוסד רשאי לבקש הרחבה או שינוי של ההתקשרות גם למטלות ושירותים אשר לא
פורטו בבקשה לקבלת הצעות .המטלות והשירותים יקבעו בתיאום עם נותן השירות.
 .20.3אין בהתקשרות המוסד על פי מכרז זה כדי לגרוע מזכות המוסד להתקשר בהסכמים
עם גורמים אחרים לשם מתן שירותים נוספים ו/או אחרים ו/או ייחודיים בנושאים
נשוא המכרז.
 .20.4אם לאחר שקלול ההצעות ,קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא
התוצאה הגבוהה ביותר או הצעות שדורגו במקום שני ושלישי ,ואחת מן ההצעות היא
של עסק בשליטת אישה )כמוגדר בנספח ו' למסמך זה( ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה
במכרז ,ובלבד שצורפו לה בעת הגשתה אישור ותצהיר.

 .21קבלת מסמכי המכרז
 .21.1מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של המוסד ,www.btl.gov.il
והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.
 .21.2ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המוסד ללא תשלום .אין בהורדת
חוברת המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו ,בכל דרך שהיא ,משום יצירת בעלות עליו.

 .22זכות עיון
 .22.1ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון המציעים ,למעט אותם חלקים אשר מהווים לדעת
חברי ועדת המכרזים סוד מקצועי ו/או מסחרי .יובהר כי ועדת המכרזים תהיה
מוסמכת להחליט מהו סוד מקצועי ו/או מסחרי בהקשר זה.
 .22.2מציע המגיש את הצעתו למכרז זכאי לבקש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו
חסויים עקב היותם סוד מקצועי ו/או מסחרי תוך הצגת הנימוקים לבקשה .בקשת
המציע תידון בוועדת המכרזים והחלטתה בעניין תהיה סופית.
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פרק ה'  -שונות ונספחים
 .23כללי
 .23.1התחייבויות והצהרות המציע עפ"י מכרז זה ותנאיו יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם
ההתקשרות.
 .23.2בכל מקום בו קיימת אי בהירות או סתירה בין הוראות מכרז זה ובין הוראות ההסכם,
גוברות הוראותיו של ההסכם אלא אם יודיע המוסד בכתב ובמפורש אחרת.
 .23.3אי מימוש זכות המגיעה למי מהצדדים על פי ההסכם לא ייחשב כויתור של אותו צד
על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.
 .23.4המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע
או לרשומות שיידרשו על ידי המוסד ,אשר יש להם נגיעה לאופן ביצועו של הסכם זה.
 .23.5ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים
בלשון זכר ,משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
 .23.6סמכות השיפוט המקומית לכל עניין נשוא מכרז זה הינה לבית המשפט המוסמך
בירושלים.
 .23.7המוסד לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה לדעתו מבחינת מחירה ,לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישת סף או
בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת המוסד מונע הערכה
ו/או החלטה כדבעי ,ו/או שתהיינה בהן הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור
במפרט .היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות
מעבר לאמור במפרט ,יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד.
 .23.8המוסד אינו מתחייב להזמנת היקף עבודה כלשהו מן הספק במהלך כל תקופת
ההתקשרות בין הצדדים.
 .23.9המוסד אינו מתחייב להעביר לספק היקף עבודה מסוים או היקף עבודה שווה בין
המשרדים.
 .23.10המוסד שומר לעצמו את הזכות לבחון את היעילות והמקצועיות של הספק במהלך
תקופת ההתקשרות ,לפי שיקול דעתו הבלעדית.

 .24נספחים
נספח א' – תצהיר על שימוש בתוכנות מקוריות בעלות רשיון בלבד
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נספח א'  -תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר שימוש בתוכנות
חוקיות בעלות רישיון בלבד
]על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה[
אני הח"מ _________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם המציע במסגרת הגשת ההצעה למכרז מס' מ) 2011(2026מתן
שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי )להלן " -המציע"(.

אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע] .סעיף זה
ימולא על ידי המציע[
 .2אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס' מ) 2011(2026מתן
שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי ,אני מתחייב כי המציע יקיים את כל
חובותיו בעניין שימוש בתוכנות חוקיות בעלות רישיון בלבד בכל הקשור לפעילות המציע מול
המוסד לביטוח לאומי.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
שם החותם

_________
תפקיד

_______________
שם החברה

_________________
חתימה

אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על

התצהיר דלעיל.
___________

______________________

___________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עו"ד
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נספח ב'  -תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין
שמירת זכויות עובדים
]על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה[
אני הח"מ _________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .4הנני נותן תצהיר זה בשם המציע ,במסגרת הגשת הצעה למכרז מס' מ) 2011(2026מתן
שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי )להלן " -המציע"( .אני מצהיר/ה כי הנני
מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע] .סעיף זה ימולא על ידי המציע

במידה והינו תאגיד או שותפות[
 .5אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס' מ) 2011(2026מתן
שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי ,אני מתחייב כי המציע יקיים את כל
חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים ,במהלך כל
תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.
 .6זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
שם החותם

_________
תפקיד

_______________
שם החברה

_________________
חתימה

אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על

התצהיר דלעיל.
___________

______________________

___________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עו"ד
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נספח ג'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

.1

אני הוסמכתי כדין על ידי __________ )להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה
למכרז מספר מ) 2011(2026מתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי.

.2

המציע ,מי שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני
אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –
 ,(1968לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם
הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא הייתה

.3

בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;
המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה
בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור
של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע,
וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה ,ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט
שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר
)שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ,(1981-לא הורשע בעבירה לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק – במועד הגשת
ההצעה למכרז זה ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם הורשע בשתי עבירות או יותר
לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

.4

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי
ברחוב __________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
תעודת זהות מספר __________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם
המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה
בפני.
_______________
עורך דין

21

נספח ד' -טבלת ריכוז פרטי הצוות המקצועי המוצע
תפקיד
לציין

שם
ומשפחה

ותק בתחום
הרלוונטי

הערות

שותף/שכיר/מתמחה
מרכז הצוות
המשפטי – עו"ד
עו"ד
עו"ד
עו"ד

הערות:
* יש לצרף קו"ח של כל אחד מחברי הצוות המוצע ,לרבות פירוט הניסיון המקצועי.
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נספח ה'  -אישור עריכת ביטוחים
הערה :במסמך זה אין לשנות ,למחוק או להוסיף מלל כלשהו

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות ויצמן 13
ירושלים
) להלן "המוסד" (

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של __________________
)מספר ח.פ/.צ ________________(
)להלן "הזוכה"(

בקשר להסכם למתן שירותים משפטיים
)להלן "ההסכם"(.
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי
ערכנו על שם הספק את הביטוחים להלן:
 .1פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הספק כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .
הביטוח מורחב לשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי
הספק.
 .2פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של הספק כלפי צד שלישי
כלשהו ,לרבות המוסד ונציגו בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000לתובע אחד ובמצטבר
במשך תקופת ביטוח שנתית.
 .3פוליסה לביטוח אחריות מקצועית המבטחת את חבות הספק על פי דין בגין מעשה או מחדל
בגבולות אחריות של  ₪ 4,000,000או  $ 100,000לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת
ביטוח שנתית.
בפוליסה זו אין כל חריג או סייג בגין  :אי יושר של עובדים ,חריגה מסמכות בתום לב,
אובדן השימוש ועיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח ,אובדן מידע ומסמכים ,הוצאת דיבה
ופגיעה בפרטיות .תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של  6חודשים לאחר ביטול או אי
חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות
הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה .
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך  ₪ 20,000או . $ 5,000
בהתייחס לפוליסות לעיל:
 .1כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו ,ולגבי המוסד ,הביטוח על-פי
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המוסד במלוא השיפוי
המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוח המוסד ,מבלי שתהיה לנו זכות
תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה
הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח
כפל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו .

23

 .2בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת
הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד
לפחות  60יום מראש.
 .3השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.
 .4אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד ,עובדי המוסד ונציגי המוסד.
הוויתור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י
האמור לעיל.
בכבוד רב,
__________
תאריך
המבטח

____________
שם החותם

רשימת הפוליסות:

__________
תפקיד החותם

מתאריך

_______________
חתימת וחותמת

עד תאריך

פוליסה מס'

צד שלישי
אחריות מעבידים
ביטוח אחריות מקצועית
פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת
הפוליסות:

מתאריך

עד תאריך

צד שלישי
חבות מעביד
ביטוח
מקצועית

אחריות
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חתימה
וחותמת
חברת
הביטוח

נספח ו'  -תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
אני עו"ד/רו"ח _______________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו
בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – .1992

מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק _____________________ הינה גב' ______________
מס' ת.ז.______________ .

____________
שם מלא

________________
חתימה

_________________
חותמת

תצהיר בעלת השליטה

אני __________________________ מס' ת.ז__________________ .

מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק ___________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף
2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992 -

____________
שם מלא

________________
חתימה

25

_________________
חותמת

נספח ז'  -טופס ההצעה הכספית
שם המשרד _____________________________
מס' ח.פ/מס' עוסק מורשה______________________
_____________________________
כתובת
מס' טלפון
מס' פקס

_____________________________
_____________________________

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי

הנדון :הצעת מחיר
להלן טופס הצעת מחיר כפי שמוצע על ידי :המחירים אינם כוללים מע"מ.

מחיר שעת
עבודה עפ"י
תפקיד

הקריטריונים
במכרז זה
)לא כולל
מע"מ(

שותף בכיר

₪ 450

שכיר

₪ 300

מתמחה

₪ 100

__________
שם מלא

אחוז הנחה
מוצע )עד
(20%

_________
חותמת

מחיר שעת עבודה
נדרש לאחר
ההנחה )לא כולל
מע"מ(

________
חתימה
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_________
תאריך

נספח ח' – כתב התחייבות לשמירה על סודיות
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים
א.ג.נ.

הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל

ולפי הסכם מיום ________ בחודש ______ שנת __________ שבין
___________ )להלן "הזוכה"( לבין המוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"(.

והואיל

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על
סודיות כל המידע כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל
הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל

והוסבר לספק כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד ו/או בקשר אליה יתכן כי
אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים ,שאינו מצוי
בידיעת כלל הציבור ,בין בעל פה ובין בכתב ,בין ישיר ובין עקיף ,השייך למוסד
ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות )להלן "המידע"(;

והואיל

והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף
מלבדכם ,עלול לגרום לכם ו/או לצדדים נזק  ,והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
.1

לשמור על חיסיון עו"ד-לקוח.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודה או
ביצועה.

.3

ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת ההתקשרות או
לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף  ,לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי
את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל
שהוא.

.4

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,ביטחונית,
נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

.5

להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על
אי מילוי החובה.

.6

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר
יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה
אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.7

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או על מדיה מגנטית או
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אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או
שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר שהכנתי עבורכם .כמו כן ,הנני
מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.
.8

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור
לפעילויותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות
שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר
מהווים עבירה על פי חוק עונשין ,התשל"ז –  1997וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981 -

ולראיה באתי על החתום
היום _____:בחודש _________:שנת _______:
שם פרטי ומשפחה _______________________________:ת"ז_____________:
הזוכה______________:
כתובת_________________________________:
חתימה_________________________ :
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נספח ט' – תצהיר בדבר ניגוד עניינים
אני הח"מ ________________ ת.ז ___________________ .לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה
כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן" :המציע"( שהוא הגוף
.1
המבקש להתקשר עם המוסד במסגרת מכרז מספר מ) 2011(2026מתן שירותים
משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי .אני מכהן כ ___________________ והנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה _____________ המציע אינו נמצא במצב

.2

של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לבין
ענייניו האחרים ו/או תפקידים אותם הוא ממלא.
ככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז ,מתחייב המציע להודיע למוסד באופן מיידי

.3

על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ולהימנע מכל מצב של ניגוד עניינים.
המציע מתחייב להודיע למוסד לאלתר על כל קרבה משפחתית שלו ו/או של עובדיו

.4

למי מעובדי המוסד.
.5

זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________
המצהיר
אישור
אני הח"מ ___________________  ,עו"ד ,מאשר כי ביום __________ הופיע/ה בפני
במשרדי ברחוב ___________________ בישוב/בעיר ___________________ מר/גב'
_________ שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי ת.ז ___________________ .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________
תאריך

__________________

_________________

חותמת ומס' רישיון עו"ד

חותמת עו"ד
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נספח י'  -הצהרת המשתתף במכרז
אנו הח"מ __________________ מורשי חתימה במציע ]שם המציע[ _____________
מצהירים בזאת כי:
.1

הננו מאשרים בזאת ,כי קראנו בעיון רב את המכרז על כל נספחיו ומצהירים שהבנו את
דרישות ותנאי המכרז ,קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת וערכנו
ומילאנו בהתאם לכך את הצעת המחיר המצורפת ,וברשותנו כוח אדם מיומן ומקצועי,
הניסיון ,הידע ,הכושר ,אמצעי הייצור והאמצעים הכספיים ,הטכניים ,הלוגיסטיים וכל
יתר האמצעים הנדרשים לביצוע מושלם ואיכותי של כל דרישות המכרז על כל חלקיו.

.2

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז והננו מתחייבים למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז
זה ,אשר מספרו מ) 2011(2026מתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי ,אם
נזכה בו ,בדייקנות ,ביעילות ,במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ,לאורך כל תקופת
ההתקשרות ,לרבות הארכות אם תהיינה ,והכול בכפוף להוראות המכרז ,הסכם
ההתקשרות וההצעה.

.3

הננו מצהירים ,כי ברור לנו כי הזמנת השירותים המוגדרים במכרז תהיה עפ”י צרכי
המוסד ,מזמן לזמן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ,וללא התחייבות לכמויות כל שהן
ובהתאם למחירים בהצעתנו למכרז זה.

.4

הננו מצהירים ,כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב ,1992-יתכן שתהיינה
פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה .כמו כן ,אנו מצהירים ,כי
אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאיתנו רשות להראות את הצעתנו ,בכפוף לחוק
חובת המכרזים.

.5

אנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים הבאים למתחרים:
__________________________________________________________________

ידוע לנו ,כי ועדת המכרזים של המוסד רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להציג כל מסמך
שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק
חובת המכרזים ותקנותיו.
.6

הננו מצהירים ,כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למוסד ,הפרה של זכויות קניין של
צד שלישי כלשהו ,וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכך.
במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהשירותים המוצעים או כולם שייכות לצד שלישי,
יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות ,להנחת דעת המוסד ,למקור הזכויות של
המציע להציע למוסד את השירותים .כמו כן אנו מתחייבים לשפות את המוסד בכל
מקרה של תביעת צד שלישי ,שתוגש נגד המוסד ,וקשורה בזכויות בשירותים המוצעים.

בכבוד רב,
__________________________
שם מלא של מורשה/י חתימה

______________________________
חתימה וחותמת

_______________
תאריך
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נספח י"א  -הסכם ההתקשרות
הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ לחודש _____ שנת 2011
בין
המוסד לביטוח לאומי ,משדרות ויצמן  ,13ירושלים
ע"י עו"ד עמוס א .רוזנצויג  -היועמ"ש ,ומר איתן קשמון – חשב המוסד )להלן – "המוסד"(.
מצד אחד
לבין
משרד עו"ד _____________ ,מרחוב __________________
ב _____________ )להלן" :הספק"( .ע"י עו"ד ________________ )שותף בכיר(
מצד שני
והמוסד מעוניין בקבלת שירותים משפטיים כנדרש במכרז מס' מ)2011(2026
הואיל:
מתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי )להלן":השירותים"( בתחום
___________.
והספק הגיש הצעה למכרז מס' מ) 2011(2026מתן שירותים משפטיים עבור
והואיל:
המוסד לביטוח לאומי  ,לאחר שעמד בכל תנאיו וועדת המכרזים של המוסד

והואיל:

בחרה בהצעתו כזוכה עפ"י מכרז זה )ההצעה וכל מסמכי המכרז הם חלק בלתי
נפרד מהסכם זה(.
והמוסד מעוניין שהספק יבצע עבורו את השירותים ,באופן ,במועדים ,בתקופה
ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל:

והספק מצהיר כי הוא כשיר ,בעל הידע והניסיון ,מסוגל ומסכים לבצע את
השירותים באופן ,בתנאים ובמועדים כמפורט בהצעתו במכרז ובהסכם זה;

והואיל:

והספק מודע לכך שביצוע השירותים עבור המוסד אינו במסגרת יחסי
העבודה הנהוגים בין עובד למעביד ,אלא כמזמין שרות וספק הפועל כבעל
מקצוע עצמאי והמעניק שירותים למוסד על בסיס קבלני ,והתמורה עבור
שירותיו תתקבל כמתחייב ממעמדו זה ,וכמפורט בהסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
כללי
 .1.1המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.2מערכת היחסים שבין המוסד לבין הספק הינה מערכת של יחסי אמון ,המחייבת את
הצדדים בהתנהלות המביאה עובדה זו בחשבון ,לעניין ההתקשרות וסיומה.
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 .1.3הסכם זה נערך במסגרת מכרז ועל כן ,כל ההוראות כל ההצהרות ההתחייבויות
וההתניות הכלולות בסעיפי המכרז ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .2משך ההתקשרות
 .2.1תוקפו של הסכם זה הוא ל 24 -חודשים ממועד חתימתו )להלן" :תקופת
ההתקשרות"(.
 .2.2על אף האמור לעיל ,רשאי המוסד להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש תקופות
נוספות בנות שנה כל אחת )להלן":תקופות האופציה"( ,על ידי הודעה מטעם המוסד
בתוך  30יום לפני תום תוקפו של הסכם זה ו/או כל אחת מתקופות האופציה ובכפוף
לקבלת אישור וועדת המכרזים של המוסד.
 .2.3בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה ,לרבות התמורה ,בשינויים
המחויבים.
 .2.4עם סיום תקופת ההתקשרות וכל תקופת הארכה ,יהיה רשאי המוסד ,אך לא חייב,
להשאיר בידי הספק תיקים שטרם הסתיימו ,ואלה יתנהלו עפ"י תנאי ההסכם
שחלו בין הספק למוסד בעת העברת התיק.
 .2.5יודגש ,אין בחתימה על הסכם זה משום התחייבות של המוסד להפנות למציע כמות
מסוימת של תיקים ו/או תיקים בהיקף כספי כלשהו ו/או לשמור על כמות מסוימת
של תיקים אצל הספק.
 .2.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המוסד יהיה רשאי להפסיק להפנות תיקים ו/או עבודה
לספק מטעם כלשהו ללא צורך בהנמקה ,ולמציע לא תהיה כל טענה.
מוצהר ומוסכם בזה כי אי קיום סעיפים  4,5,6,10היורדים לשורשו של הסכם זה
והפרתם ,תקנה למוסד את הזכות לביטולו של ההסכם ללא כל טענה או תביעה
מטעם הספק.
 .3התמורה
 .3.1התמורה עבור הטיפול בתיק או בעבודה תהיה על פי שעות העבודה בפועל אשר
ידווחו בדו"ח שעות מפורט ) (itemizedבהתאם לתעריף הספק שבהצעת המחיר
שבמסמכי המכרז.
 .3.1.1בטרם תחילת הטיפול בתיק או בעבודה יגיש הספק הערכה תקציבית שתאושר
בכתב ומראש ע"י היועמ"ש של המוסד או נציג שימונה על ידו .במקרה של
חריגה מעבר ל 15% -מן הערכה התקציבית ,יגיש הספק לאישור היועמ"ש של
המוסד או נציגו בקשה לתקציב נוסף.
 .3.1.2הספק יגיש דיווח שעות חודשי או דו-חודשי ,כפי שיוסכם בין עורך הדין
למוסד מעת לעת.
.3.1.3דיווח השעות יפרט את זהות התיק ,מבצע העבודה ,מהות העבודה ,שעות
העבודה ומועד ביצוע העבודה.
.3.1.4התמורה עבור הטיפול בתיק או בעבודה תהיה על פי שעות העבודה בפועל אשר
ידווחו בדו"ח שעות מפורט ,ללא כפל שעות.
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.3.1.5סכום התמורה כולל את כל הוצאות נלוות )הוצאות משרד(  ,אך הוא אינו כולל
חוות-דעת מומחים )שמאים ,רופאים ,מהנדסים וכיו"ב( ,שליחויות ,אגרות על
פי דין ומע"מ .המוסד ישלם בגין חוות הדעת המקצועיות ,האגרות והשליחויות
לאחר קבלת חשבונית מהספק בלווי הקבלות בגין ביצוע התשלום והכל בתנאי
כי קיבל את הסכמת המוסד מראש.
.3.1.6בגין הוצאות נסיעה ,יקבל הספק תשלום על פי תעריף החשב הכללי המעודכן
ביום התשלום בפועל .המוסד לא ישלם הוצאות בגין מוניות או כל אמצעי
תחבורה אחר.
.3.1.7יחד עם דיווח השעות יוגש חשבון עסקה לאישור המוסד.
 .3.2התמורה תועבר לספק בכפוף לאישור חשבון העסקה ,לכל המאוחר תוך 45יום
ממועד אישור החשבון ע"י המוסד.
 .3.3עדכון מחירים  -המחירים בהצעת המציע יהיו קבועים ויתעדכנו פעם אחת ,במועד
תחילת ההארכה הראשונה להסכם )אם תהיה( .המחירים יהיו צמודים למדד
המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום האחרון להגשת
ההצעות למכרז זה )להלן" :המדד הבסיסי"(.
 .4העבודה
 .4.1הספק מתחייב לעמוד בכל ההתחייבויות ,המצגים ,ההצהרות והתנאים שפורטו
בהצעתו למכרז מס'  ,XXXשהינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .4.2הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי:
.4.2.1הוא בעל היכולת ,הידע המקצועי ,הניסיון ,המיומנות ,הכישורים המקצועיים,
האמצעים הכספיים ,כוח האדם ,וכל שאר האמצעים הנדרשים לבצע את
התחייבויותיו לפי מכרז זה בצורה נאותה ,העונה על צרכי המוסד.
 .4.2.2יעמוד בכל דרישות המוסד נשוא מכרז זה לרבות עמידה במטלות שלהן
התחייב כלפי המוסד ,בלוחות זמנים ,עמידה בסיכומים ובהחלטות שסוכמו
עימו משך כל תקופת ההתקשרות ,בדרישות המחייבות עפ"י דין ובהחלטות
בתי המשפט.
 .4.3הספק מתחייב לטפל בכל תיק או עבודה שיופנו אליו ,והוא אינו רשאי לסרב לטפל
בתיק או בעבודה מכל סיבה שהיא לרבות מסיבה שהיקף התיק הינו כזה או אחר,
אלא בהסכמת המוסד.
 .4.4הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ,לרבות דיני האתיקה ,חוק לשכת
עורכי הדין ,תשכ"א ,1961-כללי המוסד ועל פי אמות מידה מקצועיות ראויות.
 .4.5הספק מתחייב להעניק את השירותים במלואם ,על-פי לוח הזמנים ולפי שלבי מתן
השירותים ,כפי שיוסכמו בינו לבין המוסד מעת לעת.
 .4.6הספק ידווח כנדרש עפ"י נהלי המוסד במדיה מגנטית ו/או אחרת ו/או באמצעות
עותקים קשיחים לנציג המוסד שיקבע לשם כך היועץ המשפטי של המוסד לגבי
התקדמות עבודתו ועל כל שלב משלבי עבודתו תוך פירוט המצב המעודכן בכל אחד
מן התיקים שהופנו אליו על ידי המוסד.
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 .4.7הוראה לספק בדבר מתן שירותים או הוצאת הוצאה לפי הסכם זה לא תהיה תקפה
לצורך הסכם זה אלא אם כן ניתנו על ידי נציג מוסמך של המוסד.
 .4.8אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו ,כדי לשחרר את
הספק מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון ,היתר או רישום הנחוצים לו לצורך מתן
השירותים.
 .4.9הספק מתחייב לסייע למוסד בהעברה מסודרת של משימותיו לעורך דין אחר,
במידה ויידרש לכך על ידי המוסד ,וזאת עם סיום מתן השירותים על ידו ו/או אם
יוחלט לצרף משרד נוסף לטיפול בתיק ו/או אם תסתיים ההתקשרות על פי הסכם
זה מכל סיבה שהיא.
.4.10הספק מתחייב לנהל את כל הפעילות הקשורה בביצוע הסכם זה באופן שיאפשר לו
להציג למוסד כל דין וחשבון )כספי או אחר( הקשור לביצוע ההתקשרות בנפרד מכל
פעילות אחרת שלו.
.4.11הספק מתחייב להודיע למוסד מראש ובכתב ,זמן סביר מראש ,על כל דבר מיזוג או
פיצול או שינוי בהרכב השותפים במשרד או על כל שינוי מהותי שחל במשרד .למוסד
תהה הזכות להביא הסכם זה לידי סיום או להחליט על המשכו של הסכם זה עם
חלק מן השותפים בהתאם לשיקול דעתו המוחלט ,מבלי שתהה לספק כל טענה או
תביעה נגד המוסד.
.4.12כל הסדר או פשרה בתיק כלשהו יערך בכפוף לאישור המוסד מראש ובכתב.
.4.13העברת כספים:
 .4.13.1הספק מתחייב להעביר ישירות לידי המוסד כל סכום שיתקבל לזכות המוסד-
שכ"ט ,תשלום של צד ג' ,כל סכומי הגביה לטובת המוסד וכיו"ב.
 .4.13.2הספק מתחייב להעביר את הכספים המפורטים בסעיף  4.13.1לעיל במלואם
והוא מוותר על כל זכות לעיכבון ,קיזוז והמחאה של כספים אלה.
 .5איסור קבלת טובת הנאה
 .5.1הספק ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" )כהגדרתם בסעיף  290לחוק העונשין,
תשל"ז– (1977לצורך עבירת השוחד ,ויחולו עליהם מכלול האיסורים הקבועים
בפרק ט' ,סימן ה' לחוק העונשין ,תשל"ז– ,1977בהקשר של קבלת טובת הנאה
כלשהי בקשר לביצועו של הסכם זה.
 .5.2הספק ו/או עובדיו לא יהיו רשאים לדרוש ו/או לקבל כל תשלום ו/או טובת הנאה
אחרת מבעל דין ,ממשפחתו ו/או מכל גורם אחר בקשר לביצוע הסכם זה.
 .5.3קיבל הספק ו/או מי מעובדיו תשלום ו/או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל ,יודיע על
כך למוסד לאלתר ,ויחזיר מיד לנותן התשלום ו/או טובת ההנאה או למי שהמוסד
יורה לו ,את התשלום ו/או את טובת ההנאה ,או את שוויה של טובה ההנאה ,הכל
כפי שיורה המוסד.
 .5.4נודע למוסד כי הספק ו/או עובד מעובדיו קיבלו תשלום ו/או טובת הנאה שאסור
היה להם לקבלם ,ולא פעלו בהתאם לקבוע לעיל ,לא יהיה בהשבת התשלום ו/או
טובת ההנאה כדי לגרוע מזכות המוסד לנקוט בכל צעד משפטי נגד עורך הדין בגין
הפרת חיובו כאמור לעיל ,לרבות ביטול הסכם זה לאלתר.
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 .6בעלות על מידע ,סודיות ושמירה על הפרטיות
 .6.1על היחסים שבין הספק לבין המוסד יחול חיסיון של עו"ד/לקוח ,עפ"י הוראת כל
דין.
 .6.2כל מידע שייאסף ,ייווצר או יגובש על ידי הספק ו/או כל עורך דין שייתן שירותים
למוסד על להסכם זה )להלן – המידע( הינו קניינו של המוסד והוא מוחזק על ידי
הספקן בנאמנות עבור המוסד ,אשר רשאי לעשות במידע זה כרצונו ,במגבלות הדין.
 .6.3לספק אין כל זכות קניין ,זכות יוצרים ,זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות
אחרת במידע שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת
ההתקשרות וכתוצאה ממנה והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו
קשור בביצוע מטלותיו על פי ההסכם ,אלא באישור מראש ובכתב של נציג המוסד.
 .6.4עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד יעביר
הספק את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפורש
ובכתב ,ולא ישמור ברשותו עותק ,גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על ידו במהלך
תקופת ההתקשרות ,אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג המוסד.
 .6.5על הספק לשמור את המידע באופן שניתן להגן עליו ,ולהימנע מלהעבירו לרשותו של
גורם שאינו קשור ישירות בביצוע הסכם זה ,אלא אם כן ניתנה על כך מראש
הסכמתו המפורשת והכתובה של המוסד.
 .6.6הספק מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לבעלי הדין בתיקים שבטיפולו,
שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של הסכם זה ,וכן מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים את
עורכי הדין במשרד שיתנו שירותים למוסד על פי הסכם זה על הצהרה בדבר שמירה
על סודיות המידע האמור ,בנוסח שבנספח ח' למכרז ומהווה חל בלתי נפרד מהסכם
זה .
 .6.7הצהרת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד לביטוח לאומי או נציגיו.
 .6.8הספק מתחייב ,כי הוא וכל המועסקים על ידו בקשר עם מתן השירותים נשוא
הסכם זה ,ישמרו על המידע ,כהגדרתו לעיל ,בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א 1981-ולתקני אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים.
 .6.9הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת מתן השרות ,לרבות
דו"חות ,טפסים ,מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע ומרשם
של המוסד.
.6.10הספק ימנע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השרות ממי שאינו
מוסמך לעין בחומר או במידע המאוחסן במחשב ,או ממי שלא חתם על התחייבות
לשמירת סודיות.
 .7העדר יחסי עבודה
 .7.1הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ובשום מקרה
לא ניתן לפרש הסכם זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין הספק ו/או
עובדיו של הספק ו/או הפועלים מטעמו .במקרה שתוגש נגד המוסד תביעה שעניינה
יחסי עובד ומעביד ישפה הספק את המוסד בגין כל תשלום כספי או חיוב שיפסק נגד
המוסד מייד עם דרישת המוסד והצגת הפסק המחייב.
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 .7.2הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו ,וכי הוא היחיד הנושא בכל
אחריות ,חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו ,לרבות בתשלומי שכר
ו/או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.
 .7.3כל שינוי שיחול בהסכם העבודה שבין הספק לבין עובדיו אינו מעניינו של המוסד
והוא לא ישמש עילה לשינוי ההסכם ,אלא בהסמכה מפורשת ובכתב של המוסד.
 .7.4על אף האמור לעיל ,המוסד יהיה רשאי להורות לספק שלא להעניק את השירות שלו
הוא מחויב על פי ההסכם באמצעות עובד מסוים ,אם מצא כי הדבר אינו עולה בקנה
אחד עם מטרות התקשרות זו או עם אמות המידה המחייבות גוף ציבורי.
 .7.5במתן הוראה כאמור אין כדי לשחרר את הספק ממכלול חובותיו על פי המכרז
וההסכם.
 .8ביטוח ונזיקין
 .8.1לעניין סעיף זה יחול כל האמור בסעיף ) 14ביטוחים( ובנספח ה' )אישור עריכת
ביטוחים( למכרז.
 .9חובת דיווח וויתור על סודיות
 .9.1הספק מצהיר ומתחייב כי ידווח למוסד מיד עם קרות איזה מהאירועים כדלקמן:
.9.1.1הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל.
.9.1.2הוא הוכרז כחייב המוגבל באמצעים בהליכי הוצאה לפועל.
.9.1.3נפתח נגדו הליך פלילי בבית משפט.
.9.1.4הוא נמצא חייב בהליך אזרחי ,או נמצא אשם ,בהליך משמעתי ,בלשכת עורכי
הדין בעילה של רשלנות מקצועית.
.9.1.5הוא נחקר באזהרה במשטרה או בפני רשות חוקרת אחרת.
.9.1.6הוגשה נגדו קובלנה משמעתית.
.9.1.7חל אירוע משמעותי במשרד ,לרבות – שינוי בהרכב השותפים במשרד או שינוי
מהותי בתחומי הפעילות או היווצרות ניגוד עניינים.
 .10רישיונות והיתרים
.10.1אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו ,כדי לשחרר את
הספק מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון ,היתר או רישום הנחוצים לו לצורך מתן
השירותים.
.10.2הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים ,התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה
שיחולו במשך תקופת ההסכם על הפעולות שתתבצענה מתוקף ההסכם.
.10.3במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין ,רשאי
המוסד לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או
תביעה ו/או זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.
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 .11איסור על הימצאות בניגוד עניינים
.11.1הספק שהינו השותף המנהל של המשרד וכל עורכי הדין של המשרד שיתנו שירותים
למוסד לא יהיו מנועים מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי הסכם זה ובלבד
שלא יפגע בתנאי מתן שירותיו נשוא הסכם זה ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד
אינטרסים עם פעולתו לפי הסכם זה.
.11.2הספק מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לענין אישי בה ,או שיש חשש כי
תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא הסכם
זה.
.11.3הספק לא ייצג במישרין או בעקיפין צד כלשהוא בכל תביעה או הליך נגד המוסד
לרבות בפני ערכאה שיפוטית וועדות רפואיות כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו.
.11.4הספק מתחייב להודיע לנציג המוסד לאלתר אם :צד להליך המכרז או להליך
משפטי מיוצג על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בעניין אחר ,היה מיוצג על ידו בעבר,
קיים קשר משפחתי ,עסקי ,אישי או אחר בינו או בין מי מטעמו לבין צד כאמור.
.11.5הספק מתחייב לפנות ליועץ המשפטי של המוסד בכל מקרה של ספק בקשר
להוראות המפורטות בסעיף זה ,ולפעול בהתאם להחלטתו.
 .11.6הספק שהינו השותף המנהל של המשרד וכל עורכי הדין של המשרד שיתנו
שירותים למוסד מתחייבים במעמד החתימה על הסכם זה לחתום על התחייבות
להימנע מניגוד עניינים כאמור במסמכי המכרז.
.11.7הספק מתחייב להודיע לנציג המוסד לאלתר אם קיים קשר משפחתי בינו ובין מי
מעובדי המוסד.
 .12ביצוע עצמי
.12.1הסכם זה הינו הסכם היוצר יחסי אמון בין הספק לבין המוסד .לפיכך ,הספק אינו
רשאי להמחות ,לשעבד או למשכן את זכויותיו ו/או את חובותיו לפי הסכם זה לצד
שלישי כלשהו ,אלא בהסכמה בכתב ומראש של המוסד.
.12.2המחאה ,שיעבוד או משכון כאמור ,ככל שנעשו ,שלא קיבלו אישור כאמור ,יהיו
חסרי תוקף מחייב ,יהוו הפרה יסודית של ההסכם ,והמוסד לא יכבדם ולא ישלם כל
תמורה בגין שירות שסופק על פיהם.
.12.3למען הסר ספק ,האיסור בדבר המחאת זכויות ו/או חובות חל גם לגבי המחאת
זכויות ו/או חובות לעורכי דין אחרים הפועלים על פי הסכם כדוגמת הסכם זה.
.12.4הספק המעסיק במשרדו עורכי דין נוספים רשאי להסתייע בעורך דין ממשרדו לצורך
מתן השירות על פי הסכם זה ובלבד שמדובר בעורך הדין שקיבל קודם לכך את
אישור המוסד והוא עונה לתנאי הכשירות שהמוסד מצפה להם.
 .12.4.1בהתחשב באופיו של ההסכם ,המוסד יהיה רשאי להתנגד להסתייעות בעורך
דין פלוני ,מבלי שהוא יהיה חייב לנמק עמדתו זו.
 .12.4.2החלפת עורך הדין שבו יסתייע נותן השירות מחייבת את הסכמתו בכתב
ומראש של המוסד.
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.12.5הסתייעות בעורך דין נוסף לצורך ביצוע ההסכם אינה פוטרת את עורך הדין החתום
על ההסכם מכל חובה המוטלת עליו על פי ההסכם.
 .13הפסקת ההתקשרות
.13.1כל צד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטרם הגיעה לסיומה ,תוך מתן הודעה
מוקדמת בכתב של  60יום לצד השני ,מכל טעם שהוא ,ללא צורך לנמק את החלטתו.
.13.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הפסקת השירות על ידי הספק ,מכל סיבה
שהיא ,חובה עליו להודיע על כך לאלתר לנציג המוסד.
.13.3המוסד יהיה רשאי להפסיק את התקשרותו עם הספק בטרם הגיעה לסיומה ,תוך
מתן הודעה מוקדמת בכתב של  30יום לספק ,בכל אחד מהמצבים הבאים:
 .13.3.1הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך פרק
זמן של  14יום או תוך פרק זמן אחר שקצב לו לשם כך נציג המוסד.
 .13.3.2הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה.
 .13.3.3המשרד התפצל או התמזג עם משרד אחר.
 .13.3.4הספק הורשע בעבירה פלילית ו/או הוגש נגדו כתב אישום פלילי בגין
 .13.3.5ביצוע עבירה שיש עימה קלון.
 .13.3.6המוסד יהיה מוסמך להחליט בדבר הקלון הכרוך בביצוע העבירה
לאחר שייתן לספק הזדמנות להשמיע את טיעוניו.
 .14כללי
 .14.1מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה
ככלולה בהסכם זה ,והיא מחייבת את עורך הדין כאילו נכתבה בהסכם זה במפורש.
 .14.2כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של ההסכם ,אלא אם כן
התקבל עליה אישור המוסד מראש ובכתב.
.14.3אי מימוש זכות המגיעה למי מהצדדים על פי ההסכם לא ייחשב כויתור של אותו צד
על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.
.14.4הספק מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע
למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המוסד ,אשר יש להם נגיעה לאופן ביצועו של
הסכם זה.
.14.5על הספק חלה חובה לחדש כל אישור או רישיון ,שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או היוו
בסיס להערכת הצעתו במכרז .אי-חידוש האישור או הרישיון כאמור יהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
.14.6מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות
הצדדים ,והם מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
.14.7ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים
בלשון זכר ,משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
.14.8סמכות השיפוט המקומית לגבי הסכם זה הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים.
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.14.9כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י כל דין
תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום ,או בפקס עם אישור קבלת הפקס ,או בדואר
אלקטרוני עם אישור קבלתו ,וזאת על פי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא לחוזה.
מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור  72שעות משעת המסירה בבית הדואר,
הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת
האישור על קבלתה.
 .15היררכיה בין המכרז להסכם–
.15.1המכרז וההסכם המצורף לו )על נספחיו( מהווים מסמך אחד המשלים זה את זה.
.15.2בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין
שני הנוסחים.
.15.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח
ההסכם.
.15.4היועץ המשפטי של המוסד הוא הממונה על ביצוע ההסכם מטעם המוסד.
.15.5כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן:

המוסד – המוסד לביטוח לאומי ,שדרות ויצמן  ,13ירושלים.
הספק – ________________________________.

לראיה באו הצדדים על החתום
במקום ובתאריך הנקובים בראש ההסכם

_______________________

______________________

המוסד לביטוח לאומי

עורך הדין

____________
תאריך

_______________
אישור חשב המוסד
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נספח י"ב
מפ"ל
ציון איכות ) 50%) - (Qמהציון הסופי(
.1

ניסיון מקצועי שותף ) 30%מציון האיכות(
 10-12שנות ניסיון
 13-15שנות ניסיון
 16שנות ניסיון ומעלה

.2

 20נקודות
 25נקודות
 30נקודות

מומחיות ומקצועיות המציע ) 30%מציון האיכות(
ועדת הבדיקה תקרא את החומר המקצועי שהגיש המציע ותדרג את המומחיות
והמקצועיות של המציע עפ"י איכות החומר שהוגש:
הרמה המקצועית הינה גבוהה מאוד
הרמה המקצועית הינה גבוהה
הרמה המקצועית הינה בינונית
הרמה המקצועית הינה נמוכה מבינונית

.3

 30נקודות
 25נקודות
 20נקודות
 15נקודות

ניסיון מקצועי צוות מוצע ) 25%מציון האיכות(
א .לתחומי אזרחי ומסחרי ,נזיקין ,תביעות ייצוגיות ]סה"כ  5עו"ד בצוות :שותף בכיר
עם 10שנות ניסיון )ראש צוות( ,עו"ד עם ניסיון של  5שנים ומעלה ו 3-עו"ד נוספים[.
הניקוד יינתן ל 3-עו"ד הנוספים ולעו"ד עם ניסיון של  5שנים ומעלה עפ"י קורות חיים
שיצורפו למסמכי המכרז.
ב .לתחומי מכרזים ,דיני עבודה ,מקרקעין ,פלילי ,טכנולוגיה ]סה"כ  3עו"ד בצוות:
שותף בכיר עם  10שנות ניסיון )ראש צוות( ו 2-עו"ד נוספים[ .הניקוד יינתן ל 2-עו"ד
הנוספים.
ועדת הבדיקה תסכם את שנות הניסיון הרלוונטיות כעו"ד בקורות החיים של כל איש
צוות ,כאמור לעיל ,ותעשה ממוצע של שנות הניסיון הללו לצורך מתן הציון בסעיף זה
למציע.
הניקוד בסעיף זה יחושב בנפרד עבור כל תחום.
הציון יחושב באופן יחסי ,כאשר ממוצע הניסיון הגבוה ביותר בכל תחום יקבל את הציון
המקסימלי בסעיף זה ) (25ושאר הממוצעים באותו התחום ידורגו באופן יחסי אליו.

.4

תשתיות ) 15%מציון האיכות(
ועדת הבדיקה תבחן את נספח התשתיות שצירף המציע.
נספח התשתיות עונה על הנדרש במכרז  15 -נק'.
נספח התשתיות עונה באופן חלקי על הנדרש במכרז –  10נק'
נספח התשתיות אינו עונה על הנדרש במכרז  0 -נק'
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