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 הזמנה להציע הצעות

 למתן שירותים בנושא:

 "ייעוץ משפטי"

 

המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון )להלן: "המרכז"( מזמין בזאת הצעות למתן שירותים בנושא:  .1

השירותים יינתנו "ייעוץ משפטי" )להלן: "השירותים"(, על בסיס התקשרות קבלנית כמפורט במסמכי המכרז. 

החל ממועד ההתקשרות בין המרכז לזוכה למשך תקופה של שנתיים, כשלמרכז נתונה אופציה חד צדדית 

 ובלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים כמפורט במכרז.

תמצית התנאים המוקדמים )תנאי הסף( הכלליים להשתתפות במכרז )התנאים המלאים והמחייבים מפורטים  .2

 המכרז(: במסמכי

המציע הינו משרד עו"ד כאשר עורך הדין המוצע לשמש כיועץ המשפטי הוא אחד השותפים במשרד ו/או  .2.1

בעל ידע, הבעלים ו/או עו"ד העובד/המועסק במשרד, וכאשר עורך הדין המוצע לשמש כיועץ משפטי הינו 

בתחומים הנדרשים להתקשרות זו, בתחום  ,השנים האחרונות 7שנים לפחות במהלך  5בקיאות וניסיון של 

 : המשפט הציבורי והמנהלי, ובמתן ייעוץ משפטי בתחומים הבאים

ציבוריים / ממשלתיים ו/או גופים אחרים שחוק חובת המכרזים חל -ייעוץ משפטי לתאגידים סטטוטוריים .א

 עליהם.

כת הסכמים התקשרויות, ייעוץ משפטי בתחומים הרלוונטיים להתקשרות ובכלל זה: כתיבת נהלים, ערי .ב

 וחוות דעת.

ענייני מכרזים בהתאם לחוק חובת המכרזים. בכלל זה, עריכת מכרזים וכן כתיבה וניסוח מהחל ועד כלה,  .ג

 השתתפות בוועדות מכרזים, ייעוץ משפטי לוועדות מכרזים.

 קניין רוחני ובכלל זה בזכויות יוצרים וארכיונים. .ד

 תכנון ובניה, דיני עבודה. .ה

 לם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על פי דין.המציע שי .2.2

 המציע אינו פושט רגל. .2.3

 המציע מנהל ספרים כדין ובידיו האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כשהם תקפים. .2.4

 המציע אינו "קבלן כוח אדם", כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. .2.5

ו עוה"ד המוצע למתן השירותים מחזיק בכל אישור ו/או ו/או רישוי ו/או היתר ו/או הרשאה המציע ו/א .2.6

הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כשהם תקפים ואין לו כל מניעה להשתתף 

 במכרז.

בר המציע ועוה"ד המוצע למתן השירותים לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע שע .2.7

מיום  -עבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו, או אם נגזר עליו מאסר בפועל 

 שסיים לרצות את עונשו, לפי המאוחר.

עיסוקיו האחרים של המציע ו/או עוה"ד המוצע למתן השירותים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם  .2.8

 תפקידו כיועץ משפטי למרכז.

 המפורטים לעיל ובמכרז הם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בהם, הצעתו לא תובא לדיון.התנאים  .3

ניתן לעיין במכרז, בו מפורטים תנאי ההשתתפות במכרז במלואם, וניתן להורידו בכתובת אינטרנט  .4

http://www.mkatif.org ( 14/02/2020החל מיום יט בשבט התש"ף.)  באחריות המציעים לעקוב אחר

 ההודעות ו/או ההבהרות שיתפרסמו מעת לעת, באתר האינטרנט הנ"ל, ביחס למכרז ומסמכיו.

בלבד לא יאוחר מיום כג בשבט התש"ף  laurence@merkazkatif.co.ilבשאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  .5

(18/02/2020  ) 

את ההצעות יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של המרכז בניצן. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ח באדר  .6

בצהריים. הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד זה, לא תובאנה  12:00( בשעה 04/03/2020התש"ף )

 לדיון.

המרכז ביחס למכרז, מחייבות ונחשבות כחלק יודגש, כי הודעות, שינויים, תיקונים, תשובות והבהרות באתר  .7

בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בעת הגשת ההצעה, על המציע לפעול בהתאם לפרסום באתר ולהגיש כחלק מהצעתו 

את כל הנדרש חתום על ידו כולל הודעות, תשובות, הבהרות, תיקונים וכיו"ב. לאור האמור לעיל, על המציעים 

 בהתאם להוראות בו שהן תיחשבנה למעודכנות ולמחייבות. להתעדכן באתר האינטרנט ולפעול

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מודעה זו מכילה מידע תמציתי בלבד. במקרה של סתירה או אי התאמה בין  .8

 האמור במסמכי המכרז ובאתר גובר על הוראות מודעה זו. –תוכן מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז 
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