נספח א' – הצעת המציע

נספח א'  -הצעת המציע
לכבוד
מועצה מקומית קדימה-צורן

הנדון :הצעה למתן שירותי יעוץ וייצוג משפטי

אני הח"מ ________________ ,מתכבד בזה להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע
למועצה המקומית קדימה-צורן ,בהתאם לתנאי מסמכי הפנייה לקבלת הצעות ונוסח ההסכם המצ"ב

על כל נספחיהם.

הצעתי נעשית לאחר שקראתי בעיון ובחנתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה והמסמכים

המצורפים לה.

בהתאם לפנייתכם ,אני מסכים לכל האמור בפנייה ובהסכם וכי שכר הטרחה ,כאמור בסעיף  62לפניה
לקבלת הצעות  ,הינו שכר טרחה גלובלי של ( ₪ 05,555כולל מע"מ) עבור היקף מוערך של כ025 -
שעות עבודה חודשיות .הסכומים הנ"ל יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן (כללי) בכל
רבעון קלנדרי .שיעור ההנחה שהמציע יהיה רשאי לנקוב בהצעתו לא יעלה על .65%
הצעתי היא הנחה של  ,____%דהיינו סך של _____________  ₪בתוספת מע"מ כדין.מ

א .פרטי משרד עוה"ד המציע:
שם המשרד.______________________________ :
מס' עוסק מורשה._______________________________:
סוג התאגדות.__________________________________:
תאריך התאגדות._______________________________ :
מספר התאגיד._________________________________:

כתובת המשרד.________________________________:
כתובות סניפים נוספים ,אם קיימים._________________:
מספרי טלפון במשרד.____________________________:
מספר פקס במשרד.______________________________:
כתובת דואר אלקטרוני.___________________________:
כתובת אתר אינטרנט של המשרד (אם קיים)._____________:

מספר עורכי הדין המועסקים במשרד.______________ :

האם משרד המציע או מי מבעלי משרד המציע הוכרז/ו כפושט רגל ו/או חייב המוגבל באמצעים

ו/או בכינוס נכסים ו/או בפרוק כן/לא ,אם כן פרט:
________________________________________________.



על המציע לצרף פרופיל משרד בו יפורט:
א .פירוט כללי של התמחויות עיקריות ותחומי עיסוק של המשרד ואחוז  /נפח הפעילות
המשוער המוקדש לכל תחום ותחום.
ב .רשימת לקוחות עיקריים/מרכזיים ,לרבות לקוחות מוסדיים וציבוריים (רשויות
מקומיות/ועדות מקומיות לתו"ב/איגוד ערים/חברות עירוניות וכיו"ב) ככל שקיימים
כאלה המיוצגים על ידי המשרד .נא לציין ליד כל לקוח האם המשרד עבד עימם בעבר
או עובד עימם בהווה.

ב .פרטים אישיים ,השכלה וניסיון מקצועי של היועץ המשפטי המוצע

השכלה על-תיכונית (נא לציין תואר המוסד בו התקבל התואר ואת שנת קבלת התואר):
_________________________________
תאריך קבלת הרישיון ומספרו
שנות ניסיון עו"ד בפועל (לא כולל התמחות)

_________________
_________________

שנות וותק במשרד

_______________

________________________________

תחום/מי עיסוק עיקרי

שנות ניסיון של המועמד בתחום המוניציפאלי ואת מהות הניסיון:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________
________________________________________________________________
____________
________________________________________________________________
____________

עיסוקים וכישורים נוספים העשויים לסייע בעבודת המועצה:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________
________________________________________________________________
____________
________________________________________________________________
____________

פירוט ניסיון של היועץ המשפטי המציע:

נושא

מס' שנות
הניסיון

מקום רכישת הניסיון

רשויות מקומיות

בתי משפט

חוקי עזר

היטלי פיתוח

ארנונה

משפט מנהלי

מכרזים

דיני עבודה

הליכים פליליים/משמעתיים

פרטים אודות הרשעות פליליות או משמעתיות ,הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים,
לרבות הליכי חקירה תלויה ועומדת נגד המועמד למשרת היועץ המשפטי .כן/לא ,אם כן פרט:

עוה"ד המועמד מצהיר בחתימתו מטה:

א .חברותי בלשכת עורכי -הדין בישראל לא בוטלה ,לא פקעה ,לא הושעתה ואינה מוגבלת,
וכי לא הורשעתי בעבירת משמעת ,הכל ממועד קבלתי כחבר/ת לשכת עורכי -הדין
בישראל ועד למועד חתימה על תצהיר זה.
לעניין תצהיר זה –
"ביטול חברות"" ,פקיעת חברות"" ,השעיית חברות"" ,חברות מוגבלת" ו" -עבירת
משמעת" כמשמעותם בחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א.1691-

ב .הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירות מסוג פשע ו/או עבירת
תכנון ובניה ,או בגין עבירה שנושאה פיסקאלי כגון :אי העברת ניכויים ,אי דיווח
לרשויות המס ,למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם
הפלילי ותקנות השבים ,תשמ"א.1981-

ג .מניעת ניגוד עניינים:

 .1אני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן
השירותים נושא פנייה זו.
ככל שקיים חשש לניגוד עניינים  ,להלן פירוט:

פירוט כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,למועצה
כגון נותני שירותים קבועים רואי החשבון של המועצה ,משרד ברניר מקבוצת ,BDO
מגער ,היועמ"ש עוה"ד חן סומך או חייקין דרור לזר

________________________________________________________
_____

פירוט הנושאים שבהם עלולים המציע או מי מטעמו להימצא במצב של ניגוד עניינים:

________________________________________________________
____

.2

.3

.4
.5

אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר
למתן השירותים נושא הפניה ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר
שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה .אני
מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים
כאמור ,מיד עם היוודע לי עליהם ,וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.
אני מתחייב להודיע למועצה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי,
פעילות משרדי או פעילותו של כל צד שבו או עימו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,אשר
עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן שירותי הייעוץ למועצה.
בלי לגרוע מכלליות האמור ,אם יהיה לי קשר כלשהו ,אישי או עסקי העלול להעמיד אותי
במצב של ניגוד עניינים כלפי המועצה ,אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה ,תוך
פירוט פרטי הייעוץ ,המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץ.
בלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר
מתן השירותים נושא פנייה זו ,בכל שלב שהוא ,לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או
גורמים שונים בעניינים הנוגעים ,במישרין או בעקיפין ,לשירותים המשפטיים שבהם
אלווה את המועצה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן
השירותים כאמור.

המועצה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

__________________

______________

_________________
חתימת עוה"ד המועמד

תעודת זהות

תאריך

