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ה דון  -מכרז פומבי מס'  15/2019לשירותי תובע למועצה האזורית זבולון
ולוועדה המקומית לתו"ב זבולון  -תשובות לשאלות הבהרה
 .1במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה ,להלן השאלות ומע ה המועצה –
מס"ד

שאלה
המכרז כולו מתייחס לתובע תכ ון וב יה ואין
התייחסות למעט בסעיף התמורה לע ין תובע
בהתאם לתוספת השלישית לחוק )תובע
עירו י( .אפשר לקבל פרטים על זה ? היקף
תיקים ,דוחות ,ברירות ק ס .זו גם הסמכה
פרדת ושו ה.

2

מה הכוו ה במו ח 'הליכים פליליים אחרים'
בסעיף  2.1.2.2ואיך הם משתלבים עם ספח
התמורה .

3

בסע'  6ל ספח התמורה :האם זה חל גם על
ערעור גד הועדה .ומה קורה במצב של ערעור
שכ גד  -האם ישולם תשלום פרד בגי ו .

1

תשובה
ראו פירוט השירותים ה דרשים  -כמפורט
בסעיף  2.1ספח א' למסמכי המכרז ,הכולל בין
השאר ייצוג בהליכים ה וגעים לתוספת
השלישית וחוקי עזר וכיו"ב.
ה תו ים הידועים /קיימים הם כמפורט בסעיף
 2.1.2ב ספח א'.
אכן מדובר בהסמכה פרדת /שו ה ,התובע
העירו י יידרש לקבל הסמכה/אישור בהתאם.
בתחום רישוי עסקים/חוקי עזר  -הגשת כתבי
אישום וצווים.
תשלום לסעיפים אלו יעשה ע"פ הטבלה,
הליכים משפטיים – ע"פ התעריף בטבלה ,צווים
כ "ל וכל הליך ללא תמחור – ע"פ שעות יעוץ.
התשלום ע"פ סעיף  6יחול גם במקרה של ערעור
של הועדה וגם במקרה של ערעור שכ גד.
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שאלה
מבחי ת יסיון קודם רשם יצוג
ועדות מקומיות  ,האם לא ראוי
לכלול בזה גם תובעים מדי תיים
המדי ה
את
)המייצגים
באמצעות המחלקה לאכיפת די י
מקרקעין( ולהכיר בתקופת ייצוג
המדי ה כאמור גם לצורך
ה יסיון )שהי ו חשוב ביותר
לע ין ה יקוד(

תשובה
ת אי הסף ה וגע ל יסיון  -מתייחס ל יסיון בתחומי התביעה
העירו ית  -תכ ון וב יה ומו יציפלי.
ככל ששאלתכם מתייחסת ל יקוד האיכות  -בשים לב לעובדה
כי המכרז וגע לשירותי תובע עירו י עבור המועצה והועדה ,הרי
שקיימת עדיפות /יתרון לבעלי יסיון בייצוג ועדה
מקומית/רשות מקומית .למותר מלציין כי קיים שו י בין מתן
שירותים של אכיפה עבור רשות מקומית /ועדה לתו"ב בתחומי
המכרז ,לבין שירותי אכיפה בהיבטי אכיפת מקרקעין )יצוג
המדי ה( לפיכך יקוד האיכות מתייחס לותק /יסיון לשירותי
תובע עירו י עבור רשות מקומית /ועדה מקומית .יחד עם זאת
ובשים לב גם לשו י במהות השירות /סיון ,להלן תיקון ברכיב
 1בטבלת האיכות –
יקוד מקסימאלי
קריטריון
מס'
יסיון המועמד מטעם ללא יסיון וסף מעבר ל4-
.1
המציע בש ים כתובע ש ים  -ללא יקוד 0 /
עירו י עבור רשות קודות
ועדה ככל שה יסיון בש ים הי ו
מקומית/
כתובע עירו י עבור רשות
מקומית/ועדה
מרחבית – אחת או מקומית /ועדה מקומית/
יותר או כתובע מדי תי ועדה מרחבית אחת או
המייצג את המדי ה יותר – לכל ש ה וספת
באמצעות המחלקה מעבר ל 4 -ש ים יי תן 2
לאכיפת מקרקעין  -קודות עד ל יקוד מירבי
יי תן יקוד עבור יסיון של  20קודות )עבור 14
המועמד מעבר ל דרש ש ות יסיון(.
בת אי הסף ) יסיון של ככל שה יסיון בש ים הי ו
כתובע מדי תי המייצג את
יותר מ 4-ש ים(.
באמצעות
המדי ה
לאכיפת
המחלקה
מקרקעין  -מעבר ל4 -
ש ים יי תן  5קודות.
למען הסר ספק ,יקוד מירבי
בסעיף זה הי ו  20קודות .יתן
לקבל יקוד עבור ש י הרכיבים
לעיל ובלבד שה יקוד לא יעלה
על  20קודות .לדוגמא – עו"ד
בעל יסיון מש ת  2013כתובע
מדי תי ,אשר גם סיפק שירותי
תובע עירו י במהלך התקופה
כאמור – יקבל יקוד של 5
קודות בגין יקוד "תובע
מדי תי" וכן  6קודות עבור
יקוד "תובע עירו י" ) 3ש ים
מעבר ל דרש(.
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תשובה
מס"ד שאלה
בהתאם לה חיות היועץ המשפטי אין מ יעה.
5
לממשלה ,פרקליטות המדי ה
וכן הלכות בית המשפט העליון,
תובע הי ו עצמאי וכפוף אך ורק
לה חיות היועמ"ש והדין ואי ו
כפוף לחברי הציבור ,מ הלים וכל
עובד אחר בשירות המועצה
והוועדה .בקש לשקול תיקון
ספח ג' העוסק בביטוח באופן
שימחקו כל הגורמים שאי ם
רלוו טים כגון תאגידים ,חברות
עירו יות ,חל"צים ,עמותות,
בחרי ציבור ,מ הלים ,עובדים
וכדומה.
בהתאם לסעיף ג 6.ל ספח ג' יתן לוותר על ספח ג'.1
6
רשם כי פרט לעריכת ביטוח בכפוף לאישור ע"פ סעיף  5לעיל ,מובהר כי עוה"ד מחוייב לערוך
עריכת ביטוחים כמפורט ב ספח ג המהווה חלק בלתי פרד מההסכם.
לעוה"ד,
מקצועי
ביטוחים וספים ומשלימים לגבי ספח ג' – 1אין צורך להעביר אישור ב וסח ספח ג' ,1ע"פ
הי ם בשיקול דעת התובע .אם כן דרישת המועצה יעביר עוה"ד את אישור קיום הביטוחים שיש
מדוע דרש ספח ג' 1שעומד לו.
ברובו בסתירה לסעיף ה "ל
ותוכ ו אף אי ו רלוו טי לתובע
פלילי עצמאי?
מדוע שרכיב הביטוח לא יכלול ראו תשובה  6לעיל.
7
כמקובל אך את פוליסת הביטוח
של לשכת עורכי הדין ,המחודשת
ש ה בש ה ,המקיימת ביטוח
מקצועי ומאפשרת למועצה
והוועדה לתבוע את עוה"ד
במקרה של אירוע רלוו טי? יתן
לדוגמא לשקול כי הפוליסה
חייבת לכלול את ההרחבה
לסכום המקסימאלי לאירוע
ולתקופה
מדוע לא יבוטל ספח ג' 1הכולל ראו תשובה  6לעיל.
8
ביטוחי אש ,מעליות ,בהלה,
מתק י הרמה פריקה וטעי ה,
כלים ס טריים ,כלי רכב ,אשר
כידוע אי ם קשורים לתפקידי
תובע פלילי?
סעיף  ,4.14רשום לצרף קבלה טעות סופר .מסמכי המכרז הם ללא תשלום .סעיף  4.14עמוד 5
9
בגין רכישת מסמכי המכרז .היכן למסמכי המכרז  -מבוטל.
רוכשים את מסמכי המכרז.
 .2שמח על הגשת הצעות מטעמכם.
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.3
 .3.1הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.
 .3.2המציע לא יבצע מחיקות/שי ויים על גבי מסמכי המכרז ש רכשו על ידו.
 .3.3השי ויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם
בחשבון בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ומסמכי הבהרות קודמים ,חתומים על
ידו בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.
.4

שמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בכבוד רב,
אורית שקד-ש קמן ,עו"ד
יועצת משפטית
מועצה אזורית זבולון

אישור המציע
הרי י לאשר כי קיבלתי את מסמך ההבהרות המהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז וא י מתחייב
לפעול על פיו.

__________
חתימת המציע

