 6באוגוסט 2018
לכבוד
כללי
באמצעות דוא"ל
הנדון :הבהרה מס  -1מכרז למתן שירותי ייעוץ משפטי על ידי משרדי עורכי דין ()TENDER/INGL/2018/18
כללי:
אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
.1
המכרז.
ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
.2
כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .השינויים היחידים מן האמור הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל
מסמך רשמי אחר שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.
למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גורע מהאמור במסמכי המכרז.
.3
מובהר כי שאלות הבהרה נוספות אשר לא קיבלו מענה/התייחסות במסגרת מסמך זה יחשבו כנדחות על
ידי החברה ולא יפורשו כמשנות דבר ממסמכי המכרז.
הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום לכתובת דוא"ל
.4
המכרז מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.
להלן הבהרה מס'  1למסמכי ההליך:
מס' ס'  /מסמך
1

ס' ( 4.2.1א)
למכרז
(תנאי סף מכרזים
והתקשרויות)

2

ס' (10.3א) למכרז
(רלבנטי לשני
התחומים)

הבהרה/בקשה
בקשה:
מבקשים להקל בתנאי סף זה באמצעות ביטול הדרישה למכרז באנגלית – "...דומני כי
במכרז שנערך בישראל ונוגע להתקשרויות בישראל ,אין סיבה לקבוע ,כתנאי סף ,את
המעורבות במכרז בשפה האנגלית .אני גם לא סבור שכתיבת מכרז אחד באנגלית (כפי
הדרישה) הופכת את מיומנות המשרד המציע בתחום לגדולה יותר"...
תשובה:
הבקשה לא התקבלה .חלק משמעותי ממכרזי החברה הינם מכרזים בינלאומיים
הנערכים בשפה האנגלית ולכן מדובר בתנאי סף הכרחי.
שאלה:
האם כוונתכם היא שההשוואה בכל קבוצה תבוצע ביחס לממוצע של כל התעריפים
המוצעים בקבוצה? כלומר אם (לדוגמא) בגין עורך הדין הראשי יוצע תעריף של ₪ 480
ובגין שותף אחר יוצע  ,₪ 420אזי הנתון שילקח בחשבון לצורך השוואת ההצעות
בקבוצה זו יהיה ?₪ 450
תשובה:
נכון (יחד עם זאת ,ראו התיקון ביחס לסעיף  10.3למכרז ,בהמשך מסמך זה).
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ס'  6.6למכרז
(רלבנטי לשני
התחומים)

4

ס'  4.2.1למכרז
(תחום המכרזים)

5

ס'  4למכרז
(רלבנטי לשני
התחומים)

6

ס' ( 4.2.1ב)
למכרז
(תחום המכרזים)

7

ס'  4.2.2למכרז
(תחום מסחרי,
מנהלי ואנרגיה)

שאלה:
האם כוונתכם היא שאם לא תנתן הצעה ביחס לסעיף מסוים אזי הממוצע יקבע
בהתעלם ממנו? כלומר אם (לדוגמא) בגין עורך הדין הראשי יוצע תעריף של ₪ 480
ובגין שותף אחר לא יוצע מחיר בכלל ,אזי הנתון שילקח בחשבון לצורך השוואת
ההצעות בקבוצה זו יהיה ?₪ 480
תשובה:
נכון (יחד עם זאת ,ראו התיקון ביחס לסעיף  10.3למכרז ,בהמשך מסמך זה).
בקשה:
נבקש להבהיר ו/או לתקן את סעיף  4.2.1לתנאי המכרז (עמ'  )5באופן שישקף אפשרות
של עמידה בתנאי הסף באמצעות מספר חברי צוות ולא רק באמצעות עוה"ד הראשי.
לחלופין ,המזמינה מתבקשת להבהיר כי עוה"ד הראשי יוכל לקיים את דרישות הסף
המפורטות בסעיף (א) בלבד ,כאשר את התנאים המפורטים בסעיף (ב) יקיים צוות
עורכי הדין המוצע בתחום הליטיגציה ולא עוה"ד הראשי בעצמו (או עו"ד אחד בלבד
אחר מתחום הליטיגציה).
תשובה:
הבקשה אינה מקובלת.
נבקש הבהרתכם בסעיף  4לתנאי המכרז (עמ'  )5כי ככל והמציע יבחר להגיש הצעה
לשני תחומי המכרז ,עוה"ד הראשי בתחום המכרזים יכול להיות שונה מעוה"ד הראשי
בתחום המסחרי ,מנהלי ואנרגיה ,כך שכל מציע יוכל להציע  2צוותים עצמאיים (אחד
לכל תחום) ללא צורך בזהות פרסונלית של עוה"ד הראשי.
תשובה:
אכן .במידה ומוגשת הצעה לשני התחומים ההתייחסות היא לכל תחום בנפרד .עורך
הדין הראשי המוצע והצוות המוצע בכל תחום יכולים להיות שונים.
בקשה:
החברה מתבקשת להבהיר כדלקמן :לאפשר הוכחת הניסיון במכרזים גם באמצעות
ייצוג של מציעים במכרז במסגרת עתירותיהם ,ובלבד שבחלופה זו יוצג ניסיון בייצוג
בלפחות שלושה הליכים משפטיים ,כאשר לפחות אחד מהם הוא ייצוג של גוף ציבורי
בלפחות הליך אחד בקשר עם עבודות שהיקפן אינו פחות מחמישה מיליון  ;₪או
לחילופין ,להבהיר כי ניתן יהיה לקיים את תנאי סעיף (ב) גם באמצעות שני הליכים
(כהגדרתם בסעיף (ב) האמור) הנוגעים לעבודות בהיקף מצטבר של עשרה מיליון ₪
לפחות.
תשובה:
הבקשה אינה מקובלת.
בקשה:
המזמינה מתבקשת להבהיר כי עוה"ד הראשי יוכל לקיים את דרישות הסף המפורטות
בסעיף (ב) בלבד ,כאשר את התנאים המפורטים בסעיף (א) יקיים עו"ד או צוות עורכי
דין המוצע בתחומי הליטיגציה ו/או המנהלי.
תשובה:
סעיף זה יתוקן בהתאם לסעיף  13להלן.
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נספח ב' ,2סעיף 2
(רלבנטי לשני
התחומים)

9

ס'  10.3למכרז

10

נספח ב' 1למכרז–
הצעת שכר טרחה
– מכרזים
והתקשרויות

בקשה:
החברה מתבקשת לתקן את הסעיף כך שהמילים "(בעל  10שנות ותק כעו"ד לפחות)"
יימחקו לגמרי ,ולחלופין ,שייקבע בסעיף כי השותף כאמור יהיה בעל שבע שנות ותק
לפחות.
תשובה:
הבקשה אינה מקובלת .יחד עם זאת ,ראו התיקון בסעיף  12למסמך זה.
תיקונים לסעיפי המכרז
הסעיף יתוקן כדלקמן (התיקון מסומן בכתב נטוי ומודגש בקו תחתון):
עבור שירותי הייעוץ למכרזים והתקשרויות:
א .סה"כ משקל עבור שכר הטרחה השעתי הינו  70%אשר יחולק כדלקמן:

 35%מאמת מידה זו לשכר הטרחה הממוצע המוצע לשעת עבודה של עורך
הדין הראשי סעיף  1לנספח ב' – 1הצעת שכר הטרחה;
 60%מאמת מידה זו לשכר הטרחה הממוצע המוצע עבור סעיפים  2-5לנספח
ב' – 1הצעת שכר הטרחה;
 5%מאמת מידה זו לשכר הטרחה המוצע לשעת עבודה למתמחה (ס'  6לנספח
ב' – 1הצעת שכר הטרחה).

ב .סה"כ משקל עבור שכר הטרחה החודשי (ריטיינר) הינו  .30%לצורך שקלול
המחירים ,יחולק שכר הטרחה החודשי (ריטיינר) ב.90-
עבור שירותי הייעוץ למנהלי ,מסחרי ואנרגיה:

 35%מאמת מידה זו לשכר הטרחה הממוצע המוצע לשעת עבודה של עורך
הדין הראשי סעיף  1לנספח ב' – 2הצעת שכר הטרחה;
 60%מאמת מידה זו לשכר הטרחה הממוצע המוצע עבור סעיפים  2-5לנספח
ב' – 2הצעת שכר הטרחה;
 5%מאמת מידה זו לשכר הטרחה המוצע לשעת עבודה למתמחה (ס'  6לנספח
ב' – 2הצעת שכר הטרחה).

נספח ב' 2למכרז
– הצעת שכר
טרחה – מסחרי,
מנהלי ואנרגיה

סעיף  2לנספחי הצעת שכר הטרחה יתוקן כדלקמן (התיקון מסומן בכתב נטוי ומודגש
בקו תחתון):
 .1שכר טרחה לשעת עבודה של עוה"ד הראשי[ ___________ :יש למלא סך
שלא יעלה על  ₪ 500ולא יפחת מ]₪ 350-
 .2שכר טרחה לשעת עבודה של עו"ד שותף (בעל  7שנות ותק כעו"ד
לפחות)/עו"ד בכיר (בעל  15שנות ותק כעו"ד לפחות) בצוות המציע שאינו
עוה"ד הראשי[ ___________ :יש למלא סך שלא יעלה על  ₪ 450ולא יפחת
מ]₪ 300-
* טפסי הצעת שכ"ט מתוקנים מצ"ב.
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ס'  6.6למכרז

הסעיף יתוקן כדלקמן (התיקון מסומן בכתב נטוי ומודגש בקו תחתון):
אין חובה להגיש הצעה לגבי כל אחד מסעיפי שכר הטרחה (למעט שכ"ט מתמחה,
רכז/ת ועדת המכרזים (ככל שרלוונטי) וצוות עורכי הדין המוצע במכרז) .יש למלא את

סעיפי הצעת המחיר רק עבור הצוות שיועסק במתן השירותים לחברה (לפחות  3אנשי
צוות כולל עורך הדין הראשי ,שהמשרד מתחייב שיועסקו במתן השירותים) וכן עבור
מתמחה ורכז/ת ועדת המכרזים .סעיף שלא יתומחר לא יחושב בממוצע המשוקלל

באותה קבוצה כאמור בס' .10.3
11

תיקון מספור
סעיפים

12

ס'  *4.1.3למכרז
(רלבנטי לשני
התחומים)
*יתוקן ל4.1.5

13

ס'  4.2.2למכרז
(תנאי סף מסחרי,
מנהלי ואנרגיה)

מספור הסעיפים הבאים יתוקן כדלקמן:
 4.1.1.1יתוקן ל4.1.3.1-
 4.1.1.2יתוקן ל4.1.3.2-
 4.1.2יתוקן ל4.1.4-
 4.1.3יתוקן ל4.1.5-
 4.1.4יתוקן ל4.1.6-
תיקון תנאי סף
בשל אופי השירותים המחייבים מומחיות ייחודית ורמת הבנה וניסיון גבוהים במיוחד
מעורך הדין הראשי נדרש כי עורך הדין הראשי יהיה בעל הניסיון שלהלן ,לכל הפחות.
הסעיף יתוקן כדלקמן (התיקון מסומן בכתב נטוי ומודגש בקו תחתון):
 4.1.5במציע מועסק לפחות עורך דין אחד שלו ניסיון של שבע ( )7שנים לפחות בתחום
המומחיות הרלבנטי וותק של עשר ( )10שנים לפחות כעורך דין ,אשר יהיה אחראי על
כל השירותים שיינתנו במהלך כל תקופת ההתקשרות (אלא אם הסתיימה עבודתו
במשרד) (להלן " -עוה"ד הראשי").
* טופס הוכחת ניסיון הצוות המקצועי (נספח י') מתוקן מצ"ב.
בקשה:
מדובר בתחום שכולל מספר תחומי מומחיות שונים (למשל  -הסכמיים מסחריים
וליטיגציה מינהלית).
האם יש מניעה להציב בסעיף זה שני עורכי דין ראשיים  -אחד בפן המסחרי-הסכמי
והשני בפן המינהלי-ליטיגטורי?
תשובה:
הבקשה מקובלת.
סעיף  4.2.2למכרז יתוקן כדלקמן (התיקון מסומן בכתב נטוי ומודגש בקו תחתון):
תנאי סף מצטברים לתחום המסחרי ,מנהלי ואנרגיה -
ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והתקיים לאחר :1.1.2010
(א) עוה"ד הראשי ייצג באופן אישי לפחות שלושה גופים שונים מתחום האנרגיה
ו/או התשתיות ,מול גוף ממשלתי בנושא החלטה מנהלית (כגון :תעריפים,
רשיונות ,היתרים) שקיבל אותו גוף ממשלתי ביחס לאותה חברה שייצג עוה"ד
הראשי .ייצוג כאמור כלל הגשת השגה או ערעור רשמיים בכתב.
עוה"ד הראשי ליווה באופן אישי לפחות  3לקוחות בעריכת חוזי התקשרות
(ב )
בשפה האנגלית בהיקף התקשרות של  30מיליון  ₪לפחות כל אחד.

מובהר כי לעניין תנאי סף  4.2.2לעיל ,ניתן כי הדרישות המפורטות בס"ק (א) ו(-ב)
ימולאו על ידי עורך דין אחד אשר ישמש כעו"ד הראשי או לחלופין על ידי שני עורכי דין
ראשיים נפרדים אשר ימלאו כל אחד אחר דרישות ס"ק נפרד ,יעמדו בדרישות סעיף
 4.1.5לעיל וישמשו כעורכי דין ראשיים בתחומם.
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דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
14

ס'  7.1למכרז

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד ליום  12.8.2018בשעה .15:00

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל

אישור קבלה לבקשת ההבהרה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה מס  -1מכרז למתן שירותי ייעוץ משפטי על ידי משרדי
עורכי דין ( )TENDER/INGL/2018/18וכן ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו
נכלל בה מלכתחילה.
אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל
שיישלח מטעם החברה.
תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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