19.01.2021

לכבוד _____________________________
בפקס'  /דוא"ל ______________________
וידוא קבלה _________________________

פנייה פומבית לקבלת הצעות לשירותי אכיפת תביעה וליווי משפטי בתחומים
מוניציפליים (למעט תו"ב)

שאלות הבהרה
 .1להלן שאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי המועצה בקשר למכרז שבנדון –

מס'
1

הפנייה
כללי

שאלה

תשובה

האם יתאפשר להגיש מכרז א .במסגרת סעיף  3.1בהליך
כאשר מדובר במציע יחיד? או
נקבע כי רשאים להגיש
רק משרד המציע  3עו''ד?
הצעה בהליך משרדי עורכי
דין המאוגדים כשותפות או
משום שבפנייה צוין כך:
כחברה ,הרשומים כדין
בישראל.
" ככל שהמציע הינו מציע יחיד ב .במסגרת תנאי הסף (סעיף
שאינו מאוגד במסגרת משרד
 4.1בהליך) נקבע כי במשרד
עורכי דין ,אזי המציע לא משמש
המציע מועסקים  3עו"ד
כתובע עבור יותר מרשות
לפחות.
מקומית אחת נוספת ובלבד
באותה ג .באשר לסייפא של סעיף ,4.3
התושבים
שמספר
מדובר בטעות .להלן הנוסח
הרשות אינו עולה על 90,000
המתוקן של תנאי הסף:
תושבים ".
משרד המציע לא משמש כתובע
עבור יותר מארבע רשויות
מקומיות ובלבד שמספר התושבים
אינו עולה על  60,000תושבים
רשות.
בכל
בממוצע
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף
זה ,יש למלא את נספח ב' למסמכי
המכרז
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מה היה היקף תיקי הפיקוח
וכתבי האישום שהוגשו בפועל
במהלך שלושת השנים
האחרונות (בכל שנה) ?

היקף תיקי פיקוח וכתבי
האישום במהלך שלושת השנים
האחרונות:
בשנת  -2020תיק פיקוח אחד
שהועבר לתביעה.
בשנת  -2019לא הועברו תיקי
פיקוח לתביעה.
בשנת  11 -2018תיקי הפיקוח
שהועברו לתביעה.
היקף תיקי הפיקוח וכתבי
האישום שהוגשו במהלך שלושת
השנים האחרונות אינו תואם
את תוכנית האכיפה הנדרשת
והצפויה.
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הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המשתתפים בהליך.
המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההליך.
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף בהליך
להביאם בחשבון בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום על ידו
בחתימה וחותמת ,להצעתו בהליך.
נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.
בברכה,
כרמית גבע
מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקים
המועצה האזורית גזר

אישור משתתף
אני הח"מ __________________________________ (להלן" :המשתתף") מאשר כי קבלתי
את מסמך תשובות ההבהרה בהליך שירותי אכיפת תביעה וליווי משפטי בתחומים מוניציפליים
(למעט תו"ב) הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה
לעיל להצעתי במכרז.
שם המשתתף _____________________ :
חתימה__________________________:

