המוסד לביטוח לאומי
מס' מס' מ)2006(2007
מכרז להרחבת מאגר של עורכי דין לצורך ייצוג המוסד לביטוח לאומי
בבית הדין לעבודה בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

תוכן העניינים:
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כללי
)כולל :לוח זמנים לעריכת המכרז – ע"מ (3

.2
.3
.4
.5

נספח א'  -טופס רישום לצורך הגשת ההצעה
נספח ב'  -נוסח כתב ערבות
נספח ג'  -טופס ההצעה
נספח ד'  -הסכם

חשוב :אם הינך מעוניין לקבל הבהרות ,הודעות ,שינויים ועידכונים בקשר למכרז זה ,הקדם להירשם אצל נציג

המשרד על ידי משלוח בפקס של הטופס המהווה נספח א' של המכרז לפקס מס'  04-6027441ואשר את
קבלת הפקס בטלפון .04-6027443

הימנעות מביצוע ההרשמה במועד לא תאפשר למשרד לעדכן אותך בדבר הבהרות ,שינויים ועידכונים במידה

שיהיו.

כמו כן ,הרישום הינו חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז!
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 .1כללי

.1

המוסד לביטוח לאומי מעוניין להקים מאגר עורכי דין שייצגו את המוסד לביטוח לאומי בפני
בתי דין אזוריים לעבודה בערעורים כדלקמן:

.1.1

ערעורים על החלטת ועדה רפואית לערעורים ,כמשמעותה בפרק ה' של חוק הביטוח
הלאומי;

.1.2

ערעורים על החלטות לפי סעיפים  213ו) 222 -ד( לחוק הביטוח הלאומי;

.1.3

ערעורים על קביעה של דרגת נכות לפי סעיף  10בחוק הביטוח הלאומי;

.1.4

ערעורים על קביעת ועדה רפואית לערעורים לפי סעיף  5לחוק התגמולים לנפגעי פעולות

איבה ,התש"ל – .1970

.2

מבלי לגרוע מהקבוע בחוזה שייחתם עם הזוכים במכרז ,יודגש כי:

.2.1

עו"ד שיזכה במכרז יהיה מנוע מלייצג גורם כלשהו מול המוסד או לפעול נגד המוסד בכל
דרך אחרת כל עוד הוא קשור בחוזה עם המוסד .פעולה כאמור תיחשב הפרה של החוזה

מצד עוה"ד.

 .2.1.1הוראת זו תיכנס לתוקף רק לאחר שעורך הדין יקבל תיקים לטיפולו.

.2.2

עוה"ד יהיה חייב לטפל בכל תיק שיופנה עליו ,והוא לא יהיה רשאי לסרב לטפל בתיק מכל

.2.3

התמורה עבור הטיפול בתיק תהיה בהתאם לתעריף שעוה"ד התחייב לו בהצעתו ,והיא

.2.4

עו"ד שיזכה במכרז יידרש לעבור הכשרה מתאימה על ידי המוסד ,וזאת כתנאי לקבלת

.2.5

עו"ד שזכה בעבר במכרז של המוסד לצורך ייצוגו בביה"ד לעבודה בנושאי עררים על

סיבה שהיא ,אלא בהסכמת המוסד.

תשולם בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה – נספח ד' למכרז.
תיקים לטיפולו.

קביעת ועדות רפואיות ,לא יהא רשאי להגיש הצעה למכרז זה.

.3

עורכי דין המעוניינים להיכלל במאגר של המוסד לביטוח לאומי לצורך ייצוגו כאמור לעיל ,ועומדים

.4

הזמנת העבודה מעוה"ד ,תהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הלשכה המשפטית של המוסד,

בתנאי הסף שיפורטו להלן ,רשאים להגיש את הצעותיהם במסגרת מכרז זה.
בכפוף לקבוע בחוזה המצורף כנספח ד' למכרז.

.4.1

יודגש ,אין בזכיה במכרז ו/או בחתימה על החוזה משום התחייבות של המוסד להפנות
לעוה"ד תיקים בהיקף כלשהו.
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.4.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הלשכה המשפטית תהיה רשאית להפסיק להפנות תיקים
לעו"ד ,על אף שזכה במכרז ,אם נמצא כי השירות שהוא מעניק למוסד אינו עונה על

הדרישות המקצועיות הנדרשות .ההחלטה הסופית בעניין זה תהיה בסמכותו של היועץ

המשפטי של המוסד.

למחוז נצרת יצוות עורך דין אחד.

.5

נוסף על כך ,יצוותו שני עו"ד נוספים שיהיו בעמדת המתנה.

.5.1

עורכי דין אלה יהוו עתודה למקרה שבו ההתקשרות עם עו"ד שזכה במכרז בוטלה ,מכל סיבה
שהיא.

כתובות המזכירויות של הלשכות המשפטיות לעיון וקבלת מסמכי המכרז הן כדלקמן:

.6

נצרת -רח' ציפורן  3שכ' בן גוריון נצרת עילית לידי סמר תומא טל04-6027443 :
בנוסף ,ניתן יהא להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:
www.btl.gov.il
לוח הזמנים לעריכת המכרז:
.7

להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

.7.1

פרסום המכרז :יום חמישי 17.4.2008

.7.2

המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות :יום רביעי .30.4.2008

.7.3

המועד האחרון להגשת ההצעות :יום ראשון.18.5.2008 ,

.7.4

מועד פקיעת הערבות.30.9.2008 :

.8

המוסד רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את

המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחיה כאמור
תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המוסד.

הגדרות
המכרז

.9

לצורך

.9.1

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה – .1995

.9.2

"הלשכה המשפטית" – עורכי הדין עובדי המוסד לביטוח לאומי המייצגים את המוסד

.9.3

"המוסד" – המוסד לביטוח לאומי.

.9.4

"מחוז" – האזור הגאוגרפי שבאחריות הלשכה המשפטית של המוסד בנצרת.

.9.5

"מחיר תקרה" – מחיר שקבע המוסד לטיפול בתיק .הצעה שתנקוב במחיר שעולה על מחיר

שלצידם:

והחוזה

המצורף

לו

כנספח

ד'

תהיה

לביטויים

הבאים

המשמעות|

בערכאות שיפוטיות ומייעצים למוסד בעניינים משפטיים.

זה תיפסל על הסף.

3

אופן הערכת ההצעות
.10

הערכת ההצעות במכרז תתנהל בשלושה שלבים:

 .10.1בשלב הראשון תבחן ועדת המכרזים האם ההצעות שהוגשו למכרז עומדות בתנאי הסף
להשתתפות בו ותפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף האמורים ,אם קיימות כאלה.

 .10.2בשלב השני תדרג ועדת המכרזים את ההצעות שעמדו בתנאי הסף להשתתפות במכרז

בהתאם לנסיונו של המציע ולמידת ההנחה שנתן המציע .הניקוד המירבי שניתן לקבל בשלב
זה הינו  80נק') ,נסיון ומחיר( כמפורט בהמשך.

 .10.3בשלב השלישי תמנה ועדת המכרזים ועדת משנה שתראיין את המציעים שעמדו בתנאי
המכרז ,הניקוד המירבי שניתן לקבל בשלב זה הינו  20נקודות.

 10.3.1ועדת המשנה תמליץ על עד עשרת המציעים שהם לדעתה המתאימים ביותר למתן

השירות ,תוך שהיא מדרגת אותם בסדר יורד .המלצתה המנומקת של ועדת המשנה תימסר

לועדת המכרזים ,ותהווה בסיס להחלטתה בדבר בחירת זוכה אחד במכרז ובדבר בחירת
שני המציעים שיהוו עתודה.

 10.3.2ועדת המשנה יכולה למנות גם אדם אחד בלבד.
 10.3.3ועדת המשנה תהיה רשאית לדרוש ממציע שיוזמן לראיון להמציא לה פרטים ומסמכים

נוספים על אלה המפורטים במכרז )כגון ,פירוט קורות חיים ,המלצות וכד'( אם תסבור כי
הדבר נחוץ לה לצורך גיבוש המלצתה.

תנאי הסף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף הבאים:
.11

חשוב :תנאי הסף המתייחסים לכשירותו של המציע צריכים להתקיים בעורך הדין

הספציפי המציע עצמו לתפקיד .בנסיבות שבהן המציע הינו משרד עורכי דין הכולל יותר מעו"ד
אחד – על המציע לציין בהצעתו מיהו עורך הדין המיועד למלא את התפקיד במקרה של זכיה
במכרז .כל תנאי הסף שמפורטים להלן צריכים להתקיים באותו עו"ד .דרישה זו מהווה תנאי

סף להשתתפות במכרז.

נסיון קודם
.12

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להיות במועד הגשת ההצעה בעל נסיון של שנה
אחת לפחות כעורך דין פעיל נכון למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה.

 .12.1בנסיבות שבהן המציע הינו משרד הכולל יותר מעו"ד אחד ומיועד לטפל בנושא עו"ד שאינו
המציע עצמו ,על דרישת הנסיון להתקיים בעו"ד זה.

 .12.2על המציע לצרף להצעתו צילום של תעודת עו"ד שלו או של עוה"ד המיועד לטפל בנושא.
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נסיון בתחום דיני הביטוח הלאומי
.13

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להיות במועד הגשת ההצעה בעל נסיון
בתחום דיני הביטוח הלאומי.

 .13.1להוכחת נסיונו על המציע לפרט בהצעתו  5תיקים לפחות ,מהשנתיים האחרונות ,שבהם הוא
הופיע כב"כ אחד הצדדים בתיק ,בתחום דיני הביטוח הלאומי.

 .13.2בנסיבות שבהן המציע הינו משרד הכולל יותר מעו"ד אחד על המציע לציין את שמו של עוה"ד
שבו מתקיים תנאי זה.

 .13.3על המציע לצרף להצעתו את הדף הראשון )שבו מצויין שם ב"כ של בעל הדין( ואת הדף

האחרון )שבו חתום ב"כ של בעל הדין( של כתבי התביעה או ההגנה ,לפי העניין ולרבות פסק
הדין ,אם ניתן.

ערבות בנקאית/ביטוחית או המחאה בנקאית
 .13.4כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף לטופס ההצעה ערבות בנקאית/ביטוחית
על שם המציע בסכום של  5,000ש"ח ,שתהיה בתוקף עד ליום  30.9.2008וזאת על פי
הנוסח המצורף כנספח ב' למכרז.

ערבות שלא תוגש בנוסח זהה לחלוטין לנוסח שבנספח ב' – תימחק.

 .13.5בנסיבות של התארכות תהליך בחירת ההצעות מכל סיבה שהיא ,תהיה ועדת המכרזים

רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת ,כפי שתמצא לנכון .אי-

הארכת תוקף הערבות בנסיבות מעין אלה שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.

 .13.6ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו ,או להפקיד את

ההמחאה הבנקאית בחשבונו של המוסד בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב למלא איזו
מהדרישות שבהן הוא מחוייב בהתאם לקבוע בהצעתו ,במכרז או בחוזה המצורף למכרז.

 .13.7ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להחזיק ברשותה את ערבויותיהם של מציעים
שלא זכו במכרז או את ההמחאות שמסרו  60יום לאחר סיום הליכי המכרז ,וזאת למקרה
שבו יווצר צורך להכריז על מציע כזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע אחר.

 .13.8המציע יציין על עותק ההצעה שאליה מצורפת הערבות המקורית או ההמחאה הבנקאית –
"מצורפת ערבות מקורית  /המחאה בנקאית מקורית".

עמידה במחיר התקרה
.14

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו הסכמת המציע למחיר התקרה שנקבע לצורך השירות:
 ₪ 255לתיק .ועדת המכרזים לא תיבחן הצעה הנוקבת במחיר עולה על מחיר התקרה דלעיל.

 .14.1יודגש ,מחיר התיקרה כולל את כל העלויות הכרוכות בטיפול בתיק ,למעט מע"מ ואגרות
בית משפט.

 .14.2התמורה לזוכה בגין מתן השירות תיעשה בהתאם לקבוע בחוזה – נספח ד' למכרז.
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חתימה על החוזה
.15

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו חתימה של המציע על החוזה המצורף כנספח ד' למכרז,

ומילוי שם המציע ופרטיו וכן הסכום המוצע על ידי המציע במקומות המתאימים לכך.

 .15.1החתימה צריכה להיות בראשי תיבות  +חותמת המשרד על כל דף מדפי החוזה ,וחתימה
מלאה בדף האחרון ,במקום המתאים לכך.

 .15.2בנסיבות שבהן המציע הינו משרד הכולל יותר מעו"ד אחד יחתמו על ההצעה מורשה
החתימה מטעם המשרד וכן עורך הדין שהוקצה על ידי המשרד לצורך הטיפול בנושא.

ניקוד ההצעות )ניקוד מירבי –  100נק'(:
ההצעה הכספית
.16

המציע יפרט בטופס ההצעה את שיעור ההנחה שהוא מוכן לתת על מחיר התיקרה המפורט לעיל.

 .16.1שיעור ההנחה המירבי המותר הינו .20%
 .16.2עבור כל אחוז של הנחה שיתן מציע הוא יצבור  2.5נקודות ,כך שהניקוד המירבי שיכול
לצבור מציע בגין הנחה כספית הינו  50נקודות.

נסיון
.17

המציע יפרט בטופס ההצעה את נסיונו כעורך דין פעיל.

 .17.1עבור כל שנת נסיון מלאה המציע יזכה ב 6-נקודות.
 .17.2הציון המירבי שיכול לצבור מציע בגין נסיונו הינו  30נקודות.
 .17.3בנסיבות שבהן המציע הינו משרד הכולל יותר מעו"ד אחד ומיועד לטפל בנושא עו"ד שאינו
המציע עצמו ,על דרישת הנסיון להתקיים בעו"ד זה.

 .17.4ראיון
ראיון
.18

ועדת המשנה תראיין את המציעים שעמדו בתנאי המכרז ועל סמך התרשמותם יקבל כל

מציע ניקוד נוסף.

 .18.1הציון המירבי שיכול לצבור מציע בגין הראיון הינו  20נקודות.
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תוכן ההתקשרות ומשכה
.19

.20

הזוכה במכרז יידרש לבצע את השירות כפי שהוא מפורט בחוזה המצורף ובנהלי המוסד.

משך ההתקשרות עם הזוכה יהיה  24חודשים ,בתוספת אפשרות להארכת ההתקשרות שלוש פעמים,

בכל פעם לתקופה של עד  12חודשים נוספים )סה"כ  60חודשים( ,הכל כמפורט בחוזה המצורף כנספח
ד' למכרז ובכפוף לו.

התמורה לעורך הדין
.21

התמורה לעורך הדין תינתן על פי ביצוע בפועל ,ובהתאם לדיווחים שימסור למוסד כמוגדר בחוזה

.22

שיעור התמורה עבור כל תיק יהיה בהתאם למפורט בהצעתו )בתוספת עידכון כמפורט

ובכפוף לו.

בחוזה ,בנסיבות של עליה במדד( ,ובכל מקרה התמורה לא תעלה על מחיר התקרה

המפורט במכרז.
.23

יודגש ,מחיר התקרה והמחיר המוצע כוללים את כלל ההוצאות הכרוכות בטיפול בתיק ,למעט

אגרות בית משפט ומע"מ.

קבלת מסמכי המכרז
.24

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם החל מיום  13.4.08לאחר תיאום טלפוני באחת מן
הכתובות הבאות:
נצרת עלית -צפורן  3שכ' בן גוריון נצרת עלית לידי סמר תומא טל' 04-6027443

.25

נוסף על כך ,ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באינטרנט ,בכתובת הבאה:
) www.btl.gov.ilבמדור מכרזים(

.26

תנאי להגשת הצעה במכרז הינו רישום על ידי נציג המוסד על פי טופס ההרשמה –
נספח א' למכרז.

מבנה ההצעה והגשתה
.27

ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף כנספח ג' למכרז.

.28

המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים ,חוברות ,דיסקטים ,מצגות וכדו' ,שאינם נדרשים במפורש
או שהגשתם הותרה במפורש .ועדת המכרזים תתעלם ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.

 .28.1על המציע לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה ,ולסמן על כל מסמך
המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס.
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 .28.2מסמכים שהמציע רשאי לצרף ושאינם מהווים חלק מטופס ההצעה יצורפו כשהם מתוייקים בכריכה
נפרדת )תיק,קלסר( והם מסומנים בהתאם לסעיף הרלבנטי בטופס ההצעה.

 .28.3טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ומהווה השלמה של הקבוע במכרז .עם זאת,
במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור בגוף המכרז.

 .28.4את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות סגורות וחתומות ללא זיהוי חיצוני ,באמצעות נציג המציע

ו/או שליח אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי ,ברח' וייצמן  13י-ם )קומה  2בארכיב( ,כמפורט

להלן:
א.
ב.

מעטפה אחת להצעות המחיר.

יתר המסמכים הנדרשים במעטפה השניה.

ולא יאוחר מיום ראשון  18.5.2008בשעה . 15:00

.29

על המעטפות יצויין "מכרז מס' מ) 2006 (2007לייצוג המוסד בבית הדין לעבודה".

.30

ההצעה תוגש בשלושה עותקים זהים )כולל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם(.

 .30.1העותק המקורי:
 .30.1.1את כתב הערבות המקורי יש לצרף לעותק המקורי של ההצעה.
 .30.1.2כל עמוד בעותק המקורי של טופס ההצעה יוחתם בחותמת המציע.
 .30.1.3העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת מקורית )לא צילום( של המציע ובחתימה
מקורית )לא צילום( של המציע.
.31

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו .הצעה שתוגש במועד
מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה.

.32

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.

.33

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז
והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסוייגת.

מסמכים שיש לצרף להצעה
.34

מבלי מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי המכרז ,על המציע לצרף להצעתו

את המסמכים הבאים:

 .34.1כתב ערבות מקורי שיהא זהה לחלוטין לנוסח המפורט בנספח ב'' למכרז )תנאי סף להשתתפות
במכרז(.
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 .34.2צילום תעודת עוה"ד של המציע ובמקרה הרלבנטי גם של עוה"ד המיועד לטפל בנושא.
 .34.3ראיות מתאימות בדבר נסיונו של המציע – כמפורט בסעיף  13.3לעיל )תנאי סף להשתתפות במכרז(.
 .34.4חוזה חתום )נספח ד'( שפרטיו החסרים מולאו על ידי המציע באופן התואם את הצעתו )תנאי סף
להשתתפות במכרז(.

 .34.5אישור תקף בדבר ניהול ספרים ,וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום מס( ,תשל"ו .1976 -
 .34.6העתק תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975 -
 .34.7אם המציע הינו משרד עו"ד ,והעו"ד המיועד לבצע את השירות מטעמו אינו הבעלים של המשרד ,על
המציע לצרף להצעתו את הסכם העסקתו של עוה"ד המיועד.

 .34.7.1לשם שמירה על הפרטיות ועל הסודיות העיסקית המציע רשאי למחוק מההסכם את תנאי
ההתקשרות הכספיים.

 34.8אם עיסקו של המציע הינו בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק חובת מכרזים ,תשנ"ב -
 ,1992אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.

.35

לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא מס' ח"פ( בכל המסמכים מוגשים מטעמו

)לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס וכד'( יהיה זהה .אם וככל אין התאמה במספר המזהה,

על המציע לצרף אישור /הסבר מטעם הרשויות המוסמכות כך בדבר אי-ההתאמה.
.36

על המציע לצרף את התצהירים הבאים ,כשהם חתומים על ידו:

 .36.1תצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מקוריות בלבד.
 .36.2תצהיר כי המציע קרא ,הבין ומסכים לדרישות המכרז.
 .36.3תצהיר כי כל המידע שהמציע סיפק בהצעתו הינו נכון ומדוייק.
 .36.4תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה אין המציע יודע על קיומה של מניעה כלשהי ,שיש בה כדי להפריע

לזכייתו במכרז או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה ,על פי המכרז ,על פי החוזה המצורף למכרז

או על פי דין.
.37

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל ,אם סברה
כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

9

תוקף ההצעה
.38

ההצעה תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזים.

.39

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן  60יום נוספים לאחר סיום הליכי
המכרז ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו .בנסיבות
מעין אלה תכריז ועדת המכרזים על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז.

.40

אם ההתקשרות החוזית שבין המוסד לבין עורך הדין שזכה במכרז תסתיים טרם זמנה ,וזאת מכל סיבה

שהיא )כגון ,הפרת החוזה וביטולו ,ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכדו'( ,יהיה המוסד רשאי )אך לא

חייב( לבחור תחתיו במציע הבא בתור .בחירת המציע החלופי תעשה מתוך רשימת ההמתנה ,ובלבד

שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות
במכרז.

עיון במסמכי המכרז
.41

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי

ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה ) 21ה( לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -
בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח  ,1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה.

.42

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן –

חלקים סודיים( ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז,יציין במפורש

בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ,יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-
משמעי ,ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

 .42.1מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה
לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.

 .42.2סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם

בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים

אלה של הצעות המציעים האחרים.
.43

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל

ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ,לדיני העיון ולאמות

המידה המחייבות רשות מינהלית.

 .43.1החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם
כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה
בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

 .43.2החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה
בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
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.44

יודגש כי כתובתו של המציע ,נסיונו ,תחומי מומחיותו ,והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד
מסחרי או סוד עסקי .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור

בסעיף זה.

מימוש ההתקשרות
.45

כתנאי למימוש ההתקשרות ידרש הזוכה במכרז:

 .45.1להמציא למוסד את כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה בתוך  14יום מיום
שנמסרה לו הודעת הזכיה.

 .45.2לעבור השתלמות בנושאי ההתקשרות שתועבר על ידי נציג הלשכה המשפטית של המוסד.

כללי
.46

ועדת המכרזים רשאית )אך אינה חייבת( לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או

בעל-פה להצעה ,כולה או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או
להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים .ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

.47

לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים המתייחסים

.48

ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שירשמו להורות על תיקון של פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם,

לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.

וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים ו/או אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן
המירבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

.49

הצעה מסוייגת או מותנית:

 .49.1חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז.
ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסוייגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים
שירשמו.

.50

ועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז בכל שלב ,ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש את אכיפתו.

.51

היררכיה בין המכרז החוזה ונהלי המוסד–

 .51.1החוזה המצורף למכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות את המכרז
ואת החוזה המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זה.

 .51.2בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.

 .51.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר נוסח החוזה.
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.52

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר ,משמעם

.53

סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

גם בלשון נקבה ולהיפך.
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נספח א'
טופס רישום לצורך הגשת הצעה למכרז מס' מ)2006(2007
ליצירת מאגר עורכי דין לייצוג המוסד בערעורים על ועדות רפואיות בפני בית הדין לעבודה

.1

שם המציע ________________________.

.2

כתובת המציע _______________________________________________.

.2.1

.3
.3.1

טלפון _____________ ,פקס ____________ אי-מייל ______________.

שם איש הקשר מטעם המציע ______________ .תפקיד __________________.
טלפון _____________ ,טלפון נייד ____________ ,פקס ____________
אי-מייל________________.

.4

ידוע לי כי כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות המוסד רשאי לתקן את מסמכי המכרז

ובכלל זה לבטלו ו/או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

חתימת המציע________________ :

תאריך___________________ :
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נספח ב'
נוסח כתב ערבות
בנק _____________________
תאריך_____________ :

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים
א .ג .נ, .

הנדון :כתב ערבות מס' :
 .1עפ"י בקשת _______________________________ ) להלן "המבקש"(,
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ₪ 5,000
)להלן " :הסכום הבסיסי" ( ,אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים
בסעיף  2להלן שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' מ) 2006(2007בנושא:
מאגר עו"ד לצורך ייצוג המוסד לביטוח לאומי בערעורים על קביעות של ועדות רפואיות-
סניף נצרת.
 .2הסכום הבסיסי האמור בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן,
כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב –  15לחודש ____________
שנת ______________ )להלן – "המדד הבסיסי"(:
אם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום עפ"י כתב ערבות זה )להלן
"המדד החדש"( ,יהיה גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי ,
כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החד )להלן  :סכום
הערבות(.
 .3אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל ,תוך עשרה ימים
מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,ללא תנאי כלשהו ,בלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת
המבקש.
 .4ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  30.9.2008ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה
צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד ליום .30.9.2008
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 .5ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
בנק _______________________
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נספח ג' למכרז  -טופס ההצעה
כללי
.1

יש למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא.

.2

על כל מסמך המצורף עפ"י הנדרש לטופס ההצעה יש לציין באופן ברור ובולט לאיזה סעיף בטופס

ההצעה הוא מתייחס.

.2.1

המסמכים המצורפים לטופס ההצעה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

.2.2

חל איסור לצרף לטופס ההצעה דפים ,חוברות ,דיסקטים ,מצגות וכו' ,מעבר לנדרש בטופס

ההצעה עצמו .ועדת המכרזים תתעלם מכל חומר שיצורף כאמור ,והדבר אף עלול לגרור
את פסילת ההצעה.

בכל מקרה של סתירה בין הנדרש בטופס ההצעה לבין הנדרש במכרז יגבר המכרז.

.3

פרטי המציע
שם המציע ____________________________.

.4
.4.1

מס' רשיון עו"ד _______________________.

.4.2

שנות נסיון כעו"ד פעיל __________________.

.4.3

אם המציע הינו משרד הכולל יותר מעו"ד אחד:

.4.3.1

שם עורך הדין שיטפל בנושא ההתקשרות ______________.

.4.3.2

מס' רשיון עו"ד ________________________________.

.4.3.3

שנות נסיון כעו"ד פעיל ___________________________.

.5

כתובת המשרד _____________________________________.

.6

הנני מצהיר כי אני  /עו"ד _______________ )השם המצויין בסעיף  4.3.1לעיל( בעל נסיון

)כהגדרתו במכרז( בתחום דיני הנזיקין  /דיני העבודה  /דיני הביטוח הלאומי )הקף את האפשרות

המתאימה(.
.6.1
.7

מצ"ב הראיות הנדרשות במכרז ,שיש בהן כדי להעיד על נסיון זה.
ההצעה הכספית :שיעור ההנחה שאני מוכן לתת על תעריף התיקרה ) (₪ 255הינו

___________ )במילים ובספרות( אחוזים.

.7.1

לתשומת לב :שיעור ההנחה המירבי לא יעלה על .20%

מצורפים לטופס ההצעה המסמכים הבאים:
.8
.8.1

להלן רשימת המסמכים המצורפים להצעתי:
כתב ערבות מקורי הזהה לחלוטין לנוסח המפורט בנספח ב'' למכרז.
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.8.2

צילום תעודת עוה"ד של המציע ובמקרה הרלבנטי גם של עוה"ד המיועד לטפל בנושא.

.8.3

הראיות הנדרשות בדבר נסיוני.

.8.4

חוזה חתום )נספח ד'( שפרטיו החסרים מולאו על ידי באופן התואם את הצעתי.

.8.5

אישור תקף בדבר ניהול ספרים ,וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

.8.6

העתק תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-או העתק תעודת

.8.7

הסכם העסקתו של עוה"ד המיועד להעניק את השירות המשפטי )אם המציע הינו משרד

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס( ,תשל"ו.1976-
התאגדות.

עו"ד ,והעו"ד המיועד לבצע את השירות מטעמו אינו הבעלים של המשרד(.

.8.7.1

לשם

שמירה על הפרטיות ועל הסודיות העיסקית המציע רשאי למחוק

מההסכם את תנאי ההתקשרות הכספיים.

.8.8

אם עיסקו של המציע הינו בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק חובת

.8.9

תצהיר חתום כי הנני משתמש בתוכנות מקוריות בלבד.

.8.10

תצהיר חתום כי קראתי ,הבנתי ואני מסכים לדרישות המכרז.

.8.11

תצהיר כי כל המידע שסיפקתי בהצעתי הינו נכון ומדוייק.

.8.12

תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה איני יודע על קיומה של מניעה כלשהי ,שיש בה כדי

המכרזים ,תשנ"ב ,1992-אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.

להפריע לזכייתי במכרז או לקיום איזו מההתחייבויות הנובעות מההצעה ,מהמכרז,

מהחוזה המצורף למכרז או על פי דין.

.9

לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא מס' ח"פ או מס' רשיון

עו"ד( בכל המסמכים המוגשים מטעמו )לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות

המס וכד'( יהיה זהה .אם וככל שאין התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור
 /הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.

____________
תאריך

________________
שם המציע
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______________
חתימה וחותמת

נספח ד'
הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום ________ לחודש _______ שנת _______
בין
המוסד לביטוח לאומי ,משדרות ויצמן  ,13ירושלים

ע"י מר __________ ו__________ – חשב המוסד )להלן  -המוסד(.
לבין

מצד אחד

עו"ד _____________ ,מרחוב __________________

ב _____________ )להלן  -עורך הדין(.

הואיל:

מצד שני

והמוסד מתדיין בבתי הדין לעבודה בין היתר בתחומים הבאים:

] [1ערעורים על החלטות ועדות רפואיות לערעורים כמשמעותן בפרק ה' שבחוק הביטוח

הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה) 1995-להלן-החוק(;

] [2ערעורים על החלטות לפי הוראות סעיפים  213ו)-222ד( לחוק;
] [3ערעורים על קביעה של דרגת נכות לפי סעיף  10לחוק;

] [4ערעורים על קביעת ועדות רפואיות לערעורים לפי הוראות סעיף  5שבחוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל;1970-
והואיל:

והמוסד פירסם מכרז לצורך התקשרות עם עורכי דין שייצגו את המוסד בהליכים דלעיל;

והואיל:

ועורך הדין הינו בין אלה שזכו במכרז שפירסם המוסד ,וזאת לצורך ייצוג המוסד בתיקים

והואיל:

והמוסד מעוניין שעורך הדין יבצע עבורו את השרותים ,באופן ,במועדים ,בתקופה ובתנאים

והואיל:

ועורך הדין מצהיר כי הוא כשיר ,בעל הידע והנסיון ,מסוגל ומסכים לבצע את השרותים

והואיל:

ועורך הדין מודע לכך שביצוע השירותים עבור המוסד אינו במסגרת יחסי העבודה הנהוגים

המטופלים על ידי מחוז נצרת של המוסד;

הכל כמפורט בהסכם זה;

באופן ,בתנאים ובמועדים כמפורט בהסכם זה;

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;
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לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
א.
ב.

.2

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה.

תקופת ההסכם

א .תוקפו של חוזה זה הוא ל 24 -חודשים ממועד חתימתו.

ב .על אף האמור לעיל ,אם צד לחוזה לא יודיע בכתב לצד השני 60 ,יום לפחות לפני תום תקופת

ג.

החוזה ,על אי-רצונו בהארכת ההתקשרות ,תוארך ההתקשרות מאליה ב 12 -חודשים נוספים.

הארכת ההתקשרות כאמור לעיל יכולה להתרחש שלוש פעמים לכל היותר .היינו :תקופת החוזה
על הארכותיה לא תעלה על  60חודשים )חמש שנים(.

ד .הארכת תקופת ההתקשרות תהיה באותם תנאים המפורטים בחוזה.

ה .התקשרות שהוארכה תהיה כפופה לכל התנאים המפורטים במכרז ובחוזה ,ותהיה מותנית
בהמצאת המסמכים הנדרשים לצורך החתימה על חוזה זה ,הכל כפי שידרוש נציג המוסד.

.3

הזמנת השירותים והגדרתם

א.

המוסד מזמין אצל עורך הדין ועורך הדין מקבל על עצמו ומתחייב לספק למוסד את

השירותים ולמלא אחר הוראות הממונה כמשמעותו בסעיף קטן )ג( שלהלן ומי שימונה על
ידו לצורך הסכם זה ,והכל במקצועיות ,באחריות ובתשומת לב.

ב.

המוסד לא חייב להעביר לעורך הדין עבודה בהיקף מסויים בתקופה כלשהי של ההסכם.

ד.

עורך הדין יתעד את כל מהלכיו ופעולותיו באופן ממוכן ,שיאפשר למוסד או לנציג המוסד או

ה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,עורך הדין יתעד את כל ההזמנות וביצוען בצורה ממוכנת

ג.

ו.

ז.

ח.
ט.

היועץ המשפטי של המוסד הוא הממונה על ביצוע ההסכם מטעם המוסד.
לגורם מטעם המוסד מעקב מלא אחר פעילותו בקשר להסכם זה.

ומפורטת ,בדרך שתאפשר המצאת דו"חות ממוכנים במתכונת שידרוש המוסד ,וזאת הן
לצורך בקרה והן לצורך ביצוע התשלום עבור השירות שסופק על ידי עורך הדין.

עורך הדין מתחייב לנהל את כל הפעילות הקשורה בביצוע חוזה זה באופן שיאפשר לו להציג

למוסד כל דין וחשבון )כספי או אחר( הקשור לביצוע ההתקשרות בנפרד מכל פעילות אחרת

שלו.

עורך הדין יעביר למוסד בתחילת כל רבעון דיווח מפורט על מצב התיקים שבטיפולו.

הדו"ח ייערך על פי מתכונת שיקבע המוסד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המוסד יהיה רשאי לדרוש מעורך הדין מעת לעת ולפי שיקול
דעתו המוחלט ,דיווחים נוספים הדרושים לו; ועורך הדין מתחייב להעביר דיווחים כאמור תוך
העמדת כל המידע והנתונים שברשותו לרשות נציג המוסד .עורך הדין מודע לכך ומסכים

י.

לכך שלא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין כך.

נציג המוסד יהיה רשאי לבקר בכל עת בכל מקום שבו פועל עורך הדין ללא צורך בהודעה

מוקדמת לצורך התרשמות ,פיקוח ,בדיקה ,הערכה או לכל צורך אחר שהמוסד יראה לנכון,
ועורך הדין מתחייב לשתף פעולה עם נציג המוסד ,ולהקל עליו בביצוע עבודתו.
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יא.

עורך הדין מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או

יב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל המוסד או מי מטעמו יהיה רשאי לפנות לבעלי הדין בתיקים

יג.

יד.

.4

.5

העבודה

א.

לרשומות שיידרשו על ידי המוסד ,אשר יש להם נגיעה לאופן ביצועו של חוזה זה.

שבהם מטפל עורך הדין ולהפעיל כל כלי ביקורת או הערכה שימצא לנכון לצורך הערכת
איכות השירות המוענק על ידו.

המוסד יהיה רשאי להשתמש בתוצאות הפיקוח ו/או ההערכה לכל צורך שהוא ,ובכלל זה

לצורך החלטה בדבר הארכת ההתקשרות עם עורך הדין ,וכן לצורך מכרזים עתידיים ,אם

וכאשר יהיו.

לעורך הדין תינתן הזכות להגיב על תוצאות ההערכה ,במידה שהתוצאות לא תהינה

חיוביות.

עורך הדין מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ,לרבות דיני האתיקה ,חוק לשכת עורכי

הדין ,תשכ"א ,1961-כללי המוסד ועל פי אמות מידה מקצועיות ראויות.

ב.

עורך הדין מתחייב להעניק את השירותים במלואם ,על-פי לוח הזמנים ולפי שלבי מתן

ג.

עורך הדין מתחייב לדווח לעובד הלשכה המשפטית של המוסד שייקבע היועץ המשפטי של

השירותים ,כפי שייקבעו על ידי המוסד ,ובהתאם להחלטות בית הדין.

המוסד לגבי כל אחד מהתיקים שיימסרו לטיפולו )להלן-האחראי( ,על התקדמות עבודתו ועל

כל שלב משלבי מתן השירותים.

ד.

הוראה לעורך הדין בדבר מתן שירותים או הוצאת הוצאה לפי הסכם זה לא תהיה תקפה

ה.

אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו ,כדי לשחרר עורך הדין

ו.

עורך הדין מתחייב לסייע למוסד בהעברה מסודרת של משימותיו לעורך דין אחר ,במידה

ז.

עורך הדין יטפל בכל תיק שיועבר לטיפולו על ידי המוסד ,וכלול במסגרת הנושאים שהסכם

התמורה

א.

לצורך הסכם זה אלא אם כן ניתנו על ידי הממונה ,או מי שמונה על ידו לענין זה.

מכל חובה או מן הצורך לקבל רשיון ,היתר או רישום הנחוצים לו לצורך מתן השירותים.

ויידרש לכך על ידי המוסד ,וזאת בסמוך לסיום מתן השירותים על ידו.

זה עוסק בהם ,והוא לא יהיה רשאי לסרב לכך.

תמורת ביצוע השירותים ומילוי יתר התחייבויות עורך הדין ,ישלם המוסד לעורך הדין עבור

טיפול בערעור שהדיון בו בבית דין אזורי לעבודה הסתיים ,סכום של ___________ שקלים

חדשים .סכום זה כולל הוצאות נילוות ,לרבות הוצאות נסיעה וצילום מסמכים בבית הדין ,אם
אלו יידרשו במהלך הדיון בבית הדין ,אך הוא אינו כולל אגרות בית משפט ומע"מ.
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ב.

התמורה שבסעיף קטן א' לעיל תשולם בתנאים ובמועדים
כדלקמן:
)(1

מקדמה בשיעור של  75%מהסכום הנ"ל תשולם לאחר שעורך הדין סיים את
הטיעון בהליך ,לרבות סיכומים בכתב או בעל פה ,לפי קביעת בית הדין ,ובכפוף
לכך שעורך הדין מסר למוסד דווח בכתב על שלבי הטיפול בערעור בצרוף חשבון

)(2

או חשבונית ,לפי הענין.

יתרת התמורה בשיעור של  25%מהסכום הנ"ל תשולם לאחר שפסק הדין של בית

הדין לעבודה התקבל במוסד ,ובכפוף לכך שעורך הדין מסר למוסד דיווח וחשבון

או חשבונית כאמור בפסקה ).(1
ג.

למען הסר ספק יובהר כי עורך הדין לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור טיפולו בתיק
בנסיבות שבהן הודיע המערער כי חזר בו מהערעור ,שבעה ימים או יותר קודם למועד

שנקבע לדיון בבית הדין ,אלא אם כן יוכח לשביעות רצונו של המוסד כי בוצעה בתיק עבודה

ממשית קודם למשיכת הערעור .בנסיבות מעין אלה תשולם לעורך הדין תמורה בגין העבודה

שביצע באופן יחסי להיקף העבודה הכולל הנדרש בתיק.
ד.

למען הסר ספק יובהר כי התמורה האמורה כוללת את כל המגיע לעורך הדין תמורת מתן

השירותים ועורך הדין לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סוג שהוא ,או להחזר הוצאות

כלשהו ,למעט אגרות בית-משפט או מע"מ.
.6

א.

ב.

ג.

.7

.8

בעד חשבונות לפי סעיף  ,5שאושרו על ידי הממונה או מי שמונה על ידו לצורך זה וישולמו
תוך  60יום מיום שהוגשו למוסד ,לא יהיה עורך הדין זכאי לתשלום ריבית או הפרשי

הצמדה כלשהם.

לגבי חשבון ששולם לאחר המועד האמור בסעיף קטן א' ,ישלם המוסד עבור תקופת הפיגור

החל מהיום ה 60 -שמיום הגשתו למוסד ,תוספת ריבית בשיעור המעודכן של ריבית החשב
הכללי כפי שיהיה ידוע במועד התשלום.

התמורה האמורה בסעיף  5תשולם לעורך הדין בתוספת מס ערך מוסף )להלן-מע"מ(

ובלבד שעורך הדין ימציא למוסד חשבונית מס כדין.

לפי הנחיות החשב הכללי והוראות חוק מס ערך מוסף תשל"ו) 1975-להלן-חוק מע"מ( ,על עורך הדין
להיות עוסק מורשה כהגדרתו בחוק האמור.

איסור קבלת טובת הנאה

א .עורכי הדין ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" )כהגדרתם בסעיף  290לחוק העונשין ,תשל"ז–(1977

לצורך עבירת השוחד ,ויחולו עליהם מכלול האיסורים הקבועים בפרק ט' ,סימן ה' לחוק העונשין,

תשל"ז– ,1977בהקשר של קבלת טובת הנאה כלשהי בקשר לביצועו של חוזה זה.

ב .הספק 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 חוזה זה.
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ג.

ד.

קיבל עורך הדין 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.

נודע למוסד כי עורך הדין 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.

.9

בעלות על מידע ,סודיות ושמירה על הפרטיות

א .כל מידע שיאסף ,יווצר או יגובש על ידי עורך הדין בקשר לחוזה זה )להלן – המידע( הינו קניינו

של המוסד והוא מוחזק על ידי עורך הדין בנאמנות עבור המוסד ,אשר רשאי לעשות במידע זה

כרצונו ,במגבלות הדין.

ב .לעורך הדין 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 החוזה ,אלא

באישור מראש ובכתב של נציג המוסד.
ג.

עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד יעביר עורך הדין 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.

ד.

על עורך הדין לשמור את המידע באופן שניתן להגן עליו ,ולהימנע מלהעבירו לרשותו של גורם

שאינו קשור ישירות בביצוע חוזה זה ,אלא אם כן ניתנה על כך מראש הסכמתו המפורשת

והכתובה של המוסד.

ה .עורך הדין מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לבעלי הדין בתיקים שבטיפולו ,שהגיע

לידיעתו אגב ביצועו של חוזה זה ,וכן מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרה בדבר שמירה על

סודיות המידע האמור.

ו.

הצהרת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד לביטוח לאומי או נציגיו.

ז.

עורך הדין מתחייב לשמור על פרטיותם של בעלי הדין בתיקים הנמצאים בטיפולו ,ולהימנע מכל

מעשה העלול להוות פגיעה בפרטיות ,כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – .1981

ח .עורך הדין מתחייב לדאוג לכך שעובדיו יחתמו על הצהרה בדבר התחייבותם לשמור על פרטיותם
של בעלי הדין ,כחלק מחוזה ההעסקה שבין עורך הדין לבין עובדיו ,ולהעמידם על משמעות
הדרישות הנובעות מחוק הגנת הפרטיות.
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.10

העדר יחסי עבודה

א .הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ובשום מקרה לא ניתן לפרש
חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין עורך הדין ו/או עובדיו של עורך הדין ו/או

הפועלים מטעמו .במקרה שתוגש נגד המוסד תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד ישפה עורך
הדין את המוסד בגין כל תשלום כספי או חיוב שיפסק נגד המוסד מייד עם דרישת המוסד והצגת

הפסק המחייב.

ב .עורך הדין 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

ג.

מכל מין וסוג.

כל שינוי שיחול בהסכם העבודה שבין עורך הדין לבין עובדיו אינו מעניינו של המוסד והוא לא

ישמש עילה לשינוי החוזה ,אלא בהסמכה מפורשת ובכתב של המוסד.

ד .על אף האמור לעיל ,המוסד יהיה רשאי להורות לעורך הדין שלא להעניק את השירות שלו הוא

מחוייב על פי החוזה באמצעות עובד מסויים ,אם מצא כי הדבר אינו עולה בקנה אחד עם מטרות
התקשרות זו או עם אמות המידה המחייבות גוף ציבורי.

ה .במתן הוראה כאמור אין כדי לשחרר את עורך הדין ממכלול חובותיו על פי המכרז והחוזה.
.11

ביטוח ונזיקין

א .עורך הדין ידאג לקיומו של ביטוח רשלנות מקצועית לו ולעובדיו ,למשך כל תקופת ההתקשרות.
המצאת ביטוח רשלנות מקצועית תקף מהווה תנאי למימוש ההתקשרות.

ב .עורך הדין ידאג לביטוחם המלא של עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם אחר מפני נזקי גוף ורכוש
העלולים להיגרם להם תוך כדי ועקב ביצוע העבודה על פי חוזה זה.

ג.

למען הסר ספק מוסכם כי בשום מקרה לא ישא המוסד בכל תשלום שהוא בגין נזקים שייגרמו

ד.

עורך הדין מתחייב בזה להסכים לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד המוסד ,אם תוגש,

בשל רשלנותו של עורך הדין בביצוע חוזה זה.

בגין נזקים כאמור ,והוא מתחייב לשפות את המוסד על כל סכום שהמוסד יחוייב לשלם בגין אותם

נזקים.

ה .פרמיות ,אגרות וכל תשלום אחר הקשורים בביטוחו של עורך הדין ועובדיו בקשר לחוזה זה יחולו
ו.

.12

וישולמו על ידי עורך הדין ועל חשבונו.

עורך הדין מתחייב להציג בפני המוסד ו/או הועדה המקצועית ,לפי בקשתם ,פוליסות ביטוח

שרכש בהתאם לאמור בפרק זה.

זכות קיזוז

א .עורך הדין מסכים ומצהיר בזאת כי המוסד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעליו לשלם לו על-פי

חוזה זה כל סכום המגיע למוסד מעורך הדין על-פי חוזה זה או על-פי כל חוזה אחר או על פי דין,

לרבות סכומים הנובעים מאי-תשלום דמי ביטוח לאומי שעורך הדין חייב בהם.

ב .הודעה על סכומים שקיזז המוסד כאמור ,תינתן לעורך הדין בתכוף למועד הקיזוז ותכלול פירוט
הסכומים שבגינם נעשה הקיזוז.
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ג.

עורך הדין יהיה רשאי להגיש את השגותיו בפני נציג המוסד על קיזוז כאמור או על תשלומים שלא

שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.

ד .השגה כאמור תועבר למוסד לא יאוחר מ 90 -יום מיום קבלת התשלום החסר ו/או מיום קבלת
הודעת הקיזוז ,לפי העניין.

ה .אי-העברת השגה בתוך המועד האמור ,משמעה הסכמה של עורך הדין לביצוע הקיזוז.

.13

חובת דיווח וויתור על סודיות

עורך הדין מצהיר ומתחייב כי ידווח לממונה מיד עם קרות איזה מהאירועים
כדלקמן:

)(1

)(2

)(3

)(4
)(5

)(6

.14

.15

הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל.

הוא הוכרז כחייב המוגבל באמצעים בהליכי הוצאה לפועל.
נפתח נגדו הליך פלילי בבית משפט.

הוא נמצא חייב בהליך אזרחי ,או נמצא אשם ,בהליך משמעתי ,בלשכת עורכי הדין

בעילה של רשלנות מקצועית.

הוא נחקר באזהרה במשטרה או בפני רשות חוקרת אחרת.

הוגשה נגדו קובלנה משמעתית.

איסור על הימצאות בניגוד עניינים

א.

עורך הדין אינו מנוע 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.

ב.

עורך הדין מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לענין אישי בה ,או שיש חשש כי

ג.

עורך הדין לא ייצג במישרין או בעקיפין צד כלשהוא בכל תביעה או הליך נגד המוסד לרבות

ד.

עורך הדין מתחייב להודיע לממונה אם מי מהצדדים בערעורים ,מיוצג על ידו ו/או על ידי מי

תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.
בפני ערכאה שיפוטית וועדות רפואיות כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו.

מטעמו בעניין אחר ,או אם קיים קשר משפחתי ,עסקי ,אישי או אחר בינו או בין מי מטעמו

לבין צד כאמור.

ה.

עורך הדין לא ייצג במישרין או בעקיפין חברת ביטוח בעניינים שיש להם קשר לנושאים

ו.

עורך הדין מתחייב לפנות לממונה בכל מקרה של ספק בקשר להוראות המפורטות בסעיף

שהוא עוסק בהם מכוח הסכם זה.
זה ,ולפעול בהתאם להחלטתו.

ביצוע עצמי

א .עורך הדין אינו רשאי להמחות ,לשעבד או למשכן את זכויותיו ו/או את חובותיו לפי חוזה זה לצד
שלישי כלשהו.

ב .המחאה ,שיעבוד או מישכון כאמור ,ככל שנעשו ,יהיו חסרי תוקף מחייב ,יהוו הפרה יסודית של
החוזה ,והמוסד לא יכבדם ולא ישלם כל תמורה בגין שירות שסופק על פיהם.
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ג.

למען הסר ספק ,האיסור בדבר המחאת זכויות ו/או חובות חל גם לגבי המחאת זכויות ו/או חובות

ד.

עורך הדין מתחייב שלא להציג כלפי כל גורם שהוא את הפעילות המתבצעת על ידו על פי חוזה

לעורכי דין אחרים הפועלים על פי חוזה כדוגמת חוזה זה.

זה כפעילות של המוסד .אולם ,עורך הדין רשאי להציג את פעילותו על פי החוזה כפעילות

המתבצעת בהתאם להתקשרות עם המוסד ,בהסכמתו ובאישורו של המוסד.

ה .עורך דין המעסיק במשרדו עורכי דין נוספים רשאי להסתייע בעורך דין ממשרדו לצורך מתן
השירות על פי הסכם זה ובלבד שמדובר בעורך הדין שצויין על ידו בהצעתו.

ו.

עורך הדין הוא.______________ :

ז.

החלפת עורך הדין שבו יסתייע נותן השירות מחייבת את הסכמתו בכתב ומראש של המוסד.

ח .הסתייעות בעורך דין נוסף לצורך ביצוע החוזה אינה פוטרת את עורך הדין החתום על החוזה
מכל חובה המוטלת עליו על פי החוזה.

אי מימוש זכות המגיעה למי מהצדדים על פי ההסכם לא ייחשב כויתור של אותו צד על זכויותיו

אלה ,לא לגבי המקרה המסויים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.
.16

הפסקת ההתקשרות
א.

כל צד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטרם הגיעה לסיומה ,תוך מתן הודעה

מוקדמת בכתב של  90יום לצד השני ,כל טעם שהוא ,ללא צורך לנמק את החלטתו.

ב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הפסקת השירות על ידי עורך הדין ,מכל סיבה שהיא,
ג.

חובה עליו להודיע על כך לאלתר לנציג המוסד.

המוסד יהיה רשאי להפסיק את התקשרותו עם עורך הדין בטרם הגיעה לסיומה ,תוך מתן הודעה

מוקדמת בכתב של  30יום לספק ,בכל אחד מהמצבים הבאים:

) (1עורך הדין הפר את החוזה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך פרק זמן של  14יום או
תוך פרק זמן אחר שקצב לו לשם כך נציג המוסד.

) (2עורך הדין נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה.

) (3עורך הדין הורשע בעבירה פלילית ו/או הוגש נגדו כתב אישום פלילי בגין ביצוע עבירה שיש
עימה קלון.

) (4המוסד יהיה מוסמך להחליט בדבר הקלון הכרוך בביצוע העבירה לאחר שיתן לעורך הדין
הזדמנות להשמיע את טיעוניו.

ד .המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות ו/או לשנות כל הוראה מהוראות החוזה ,אם ישונה
חוק הביטוח הלאומי באופן שיש בו כדי להשפיע על ביצועו של חוזה זה.

ה .החליט המוסד לתקן או לשנות הוראה מהותית בחוזה בשל שינוי בחוק ,רשאי יהיה עורך הדין
ו.

להפסיק את התקשרותו עם המוסד מבלי שהדבר יחשב הפרה של החוזה.

המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם עורך הדין לאלתר ,וללא הודעה מוקדמת ,אם

מצא כי הדבר נחוץ כדי למנוע נזק בלתי הפיך .זאת ,בכפוף לכך שתינתן לעורך הדין הזכות

להשמיע את דברו.
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.17

כללי
ז.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,כל התחייבות הכלולה בהצעתו של עורך הדין תיראה ככלולה בחוזה
זה ,והיא מחייבת את עורך הדין כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.

ח .כל חריגה של עורך הדין מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה ,אלא אם כן התקבל עליה
אישור המוסד מראש ובכתב.

ט .על עורך הדין חלה חובה לחדש כל אישור או רשיון ,שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או היוו בסיס
י.

להערכת הצעתו במכרז .אי-חידוש האישור או הרשיון כאמור יהווה הפרה יסודית של החוזה.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים ,והם

מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

יא .ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר,
משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

יב .סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה בית המשפט המוסמך בירושלים.

יג .כל 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.

.18

היררכיה בין המכרז לחוזה –

א .המכרז והחוזה המצורף לו )על נספחיו( מהווים מסמך אחד המשלים זה את זה.

ב .בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
ג.

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר נוסח החוזה.

.19

אי מימוש זכות המגיעה למי מהצדדים על פי ההסכם לא ייחשב כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה,

.20

בית המשפט המוסמך לדון בכל תביעה הקשורה בהסכם זה הינו אך ורק בית המשפט שבירושלים.

.21

כל הודעה שתשלח במכתב רשום מאחד הצדדים למשנהו לפי כתובתו המפורטת להלן תראה כאילו

לא לגבי המקרה המסויים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים מיום שנשלחה ,כאמור.
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.22

כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן:
המוסד – המוסד לביטוח לאומי ,שדרות ויצמן  ,13ירושלים.

עורך הדין – ________________________________.

לראיה באו הצדדים על החתום

במקום ובתאריך הנקובים בראש ההסכם

_______________________
המוסד לביטוח לאומי

______________________
עורך הדין

______________
תאריך

אישור חשב המוסד
______________
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