המועצה המקומית קדימה-צורן THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN
לשכת מנכ"ל

 ,24.1.17כו' טבת תשע"ז

פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע
הבהרות עדכונים ומענה לשאלות הבהרה

ההתייחסות לסעיפי מסמך הפניה
סעיף .8ז .יירשם" :כל מטלה משפטית אחרת עבור המועצה לרבות בתחום המוניציפאלי )לרבות
ארנונה( והתכנוני.".
סעיף  9יירשם ..." :היועץ המשפטי יגיע למשרדי המועצה לפחות יום עבודה אחד בשבוע ולפי
הצורך עד שלושה ימים בשבוע ,לשעות  16:00 – 9:00לפחות ,באופן קבוע למתן ייעוץ משפטי
שוטף ולביצוע מטלותיו עבור המועצה"...
לסעיף  13סיפא יתווסף – "אין באמור בסעיף זה מלגרוע מחובתו של היועץ שייבחר לבצע את מכלול
השירותים המפורטים בסעיף  8לעיל עבור סכום הריטיינר החודשי הקבוע.".
בסעיף  27יימחק" :עבור טיפול בתיקי גבייה – הגדלת הכנסות יהיה המציע זכאי לשכר של 12.5%
 +מע"מ מהגביה בפועל  .בתיקים אלו לא יהא המציע זכאי לתשלום לפי שעות עבודה כאמור לעיל.
כל הסכומים לעיל הינם לפני מע"מ כדין".
סעיפים  -26 ,25מובהר כי החישוב של  160שעות יחושב על בסיס ממוצע חודשי למשך שנה ולא
יבוצעו קיזוזים מדי חודש בחודשו אלא ברמה השנתית.
סעיף  - 26שעות עבודת מתמחה לא ייכללו במסגרת  160השעות לחישוב שכר הטרחה הקבוע
מובהר כי שכר הטרחה כולל את ההוצאות מלבד הוצאות בגין תשלומי אגרות לרשויות ,כגון טאבו
הוצל"פ ובתי משפט ואלו לא יחולו על עורך הדין
מובהר כי ככל ועורך הדין יסתייע במתמחה הרי שחיוב שעות בגין המתמחה יעמדו על מחצית
התשלום שמשולם לשעת עבודה לאחר ההנחה
סעיף  – 27מובהר כי המועצה רשאית להותיר הטיפול בהליכים משפטיים שונים בידי עורך הדין
המטפל בהם כיום וזו אף כוונתה.
קביעת תעריפי שכר טרחה נקודתיים כמפורט בסעיף  -יהיה ע"י מורשי החתימה ,בכתב.
ימים שבהם יידרש עורך הדין להופיע בפני ערכאות ייכללו בימים שבסעיף .9
ייצוג בתיקי בימ"ש כלולים במחיר.
סעיף  .36שלב שני.
א .ניסיונו המקצועי של המציע ושביעות רצון של לקוחות – ) 40%יתר הסעיף ללא שינוי(
ב .ראיון – ) 40%יתר הסעיף ללא שינוי(
ג .מחיר )גובה ההנחה( – 20%
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לשכת מנכ"ל
סעיף  37יירשם" :ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל )א+ב +ג( הגבוה ביותר תדורג במקום
הראשון .אין באמור כדי לגרוע מסעיף  32לעיל.".
התייחסות לנספח א' – הצעת המציע
פסקה  3תרשם כדלקמן )טופס עדכני מצוי באתר( :בהתאם לפנייתכם ,אני מסכים לכל האמור בפנייה
ובהסכם וכי שכר הטרחה ,כאמור בסעיף  26לפניה לקבלת הצעות  ,הינו שכר טרחה גלובלי של
) ₪ 50,000כולל מע"מ( עבור היקף מוערך של כ 160 -שעות עבודה חודשיות .הסכומים הנ"ל
יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן )כללי( בכל רבעון קלנדרי .יובהר כי בגין שעות מתמחה
יינתנו  50%הנחה על השכר השעתי בכפוף לאמור בסע'  17לפניה לקבלת הצעות .שיעור ההנחה
שהמציע יהיה רשאי לנקוב בהצעתו לא יעלה על .20%
הצעתי היא הנחה של  ,____%דהיינו סך של _____________  ₪בתוספת מע"מ כדין.
התייחסות לנוסח ההסכם
סעיף " -15עוה"ד מתחייב להגיע בכל עת למשרדי המועצה על פי תיאום מראש ,וכן להתייצב
לפגישות במקומות נוספים ככל שיידרש ותוך התראה סבירה; בנוסף ,היועץ המשפטי יגיע למשרדי
המועצה לפחות יום עבודה אחד בשבוע ולפי הצורך עד  3ימים בשבוע ,לשעות 16:00 – 9:00
לפחות ,באופן קבוע למתן ייעוץ משפטי שוטף.".
סעיף  .29א" – .התמורה הקבועה בסעיף  26לפניה לקבלת הצעות המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם
זה ובהתאם לאחוז ההפחתה שהמציע נקב בהצעתו".
בסעיף  31יימחקו המילים" :עבור טיפול בתיקי גביה ,הגדלת הכנסות התמורה תעמוד על + 12.5%
מע"מ מסך הגביה בפועל .בתיקים אלו לא יהא עוה"ד זכאי לתשלום לפי שעות עבודה כאמור לעיל." .
יתר הסעיף ללא שינוי.
נספח א' – מפורסם בנוסח  wordאין לערוך בו כל שינוי מלבד מילוי הפרטים הדרושים.

בברכה,

מושיקו ארז
מנכ"ל המועצה

