מכרז פומבי מס' 5 /15
הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע
למועצה האזורית עמק יזרעאל
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המועצה האזורית עמק יזרעאל מבקשת לקבל הצעות לתפקיד יועמ"ש חיצוני קבוע
למועצה ולשני תאגידים עירוניים של המועצה :יובלי הע מק בע"מ והחברה הכלכלית
לפיתוח עמק יזרעאל בע"מ (להלן " :התאגידים העירוניים") (המועצה והתאגידים
העירוניים כולם ביחד יקראו" :המועצה") .ההצעה תוגש ותחתם על ידי עוה"ד הקבוע
המוצע לעבודה שוטפת וקבועה עם המועצה ועל ידי המשרד בו מועסק/שותף עורך הדין
הקבוע המוצע.
הי ועמ"ש יעניק ייעוץ משפטי למליאת המועצה  ,לראש המועצה ,לסגניו ,לעובדי המועצה,
לוועדותיה השונות של המועצה ,למנכ"לים של התאגידים העירוניים ,לדירקטוריון
התאגידים העירוניים ,לעובדי התאגידים העירוניים ,בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם
לפי כל דין ,לרבות טיפול בהליכי ת ביעה ואכיפה ,ייצוג בהליכים מנהליים ,הליכים
אזרחיים ,הליכי ערר  ,תובע פלילי מטעם המועצה וכיו"ב  ,כמפורט במסמכי המכרז
המלאים .היקף מוערך של השירותים המשפטיים שיינתנו ע"י היועמ"ש – כ 230 -שעות
בחודש (הערכה בלתי מחייבת).
עלות רכישת מסמכי המכרז –  ₪ 1,000שלא יוחזרו .ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם
לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרד מנכ"ל המועצה.
את ההצעה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים
הנמצאת במשרדו של מנכ"ל המועצה עד לא יאוחר מיום  31.5.15שעה  .14:00מעטפה
שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה ה נקובים לעיל לא תידון.
מפגש תדרוך מציעים (השתתפות חובה של עוה"ד הקבוע ) ייערך ביום  27.4.15בשעה
 10:00בחדר הישיבות בקומה השנייה בבניין המועצה.
שאלות הבהרה ניתן להעביר למנכ"ל המועצה עד לא יאוחר מיום  4.5.15בדוא"ל
 . dantan@emekyizrael.org.ilתשובות תועברנה לכלל רוכשי המכרז והן תהוונה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
הליך בחירת היועמ"ש ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם
למסמכי המכרז המלאים ,ביניהם ההסכם וכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ,2/2014
מיום ( 25/2/2014להלן" :חוזר מנכ"ל").
תנאים להשתתפות במכרז –
א .עורך הדין הקבוע הינו בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מעשר שנים.
ב .במשרד עורך הדין הקבוע מועסקים לפחות חמישה עורכי דין ,ביניהם לפחות שני
עורכי דין בעלי ותק של שמונה שנים לפחות במקצוע עריכת הדין (כולל עוה"ד
הקבוע).
ג .במהלך ( 10עשר) השנים עובר למועד האחר ון להגשת ההצעות למכרז ,עורך הדין
הקבוע סיפק שירותי עריכת דין על בסיס קבוע ,של לפחות חמש שנים רצופות ,לפחות
לשתי רשויות מקומיות שהיקף תקציבן השנתי של כל אחת לפחות  100מליון .₪
עדיפות תינתן לייעוץ למועצה אזורית.
ד .במשרד בו שותף או עובד עורך הדין הקבוע ,עובד עורך דין אחד לפחות בעל בקיאות
וניסיון מוכח של לפחות חמש שנים בתחום דיני עבודה של רשויות מקומיות.
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לא נתקיים אצל עורך הדין הקבוע אחד מתנאי הפסלות שבסעיף  7.2לחוזר מנכ"ל.
אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים של עורך הדין הקבוע ומשרדו לבין השירותים
המבוקשים במכרז זה.
עורך הדין הקבוע או משרדו רכשו את מסמכי המכרז.
דרישות ותנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.
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 .9לזוכה במכרז ישולם שכר טרחה חודשי קבוע (ריטיינר) בסך של  ₪ 40,000בצירוף מע"מ.
מודגש כי התמורה במכרז זה נקבעה מראש ואין אפשרות להגיש הצעת מחיר
גבוהה/נמוכה ממנה (המחיר לא מהווה מדד כלשהו בבחינת ההצעות) .שכר הטרחה ישולם
רק לזוכה במכרז ( למשרד עורך הדין הקבוע) ולא לצדדים שלישיים.
 .10הזוכה במכרז זה ייקבע אך ורק על סמך התרשמותה של ועדה מקצועית אשר תמונה על פי
הוראות חוזר מנכ"ל ,שתבחן את הצעות המשתתפים ,תראיין את המועמדים המתאימים,
ותבחר את המועמד הראוי ביותר לתפקיד על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .11האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז ,ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז
המלאי ם גובר על האמור לעיל.

דן תנחומא ,מנכ"ל
מועצה אזורית עמק יזרעאל

