
 

 

 

 

 

 -2120/08מס'  יועציםנוהל   –שאלות הבהרה 
 למתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיוני הוועדה הגאוגרפית                                                                      

 
 

 /סעיף מס
 מסמך

 תשובה שאלות  סיווג  חב' 

כוללת    המחיר לשירות המשפטי הינה הצעה  לפנייה, הצעת  5לפי האמור בעמוד   .1 מקצועי     5עמוד  1

הגאוגרפית.   בוועדה  משפטי  ייעוץ  ליווי  שירותי  במתן  הכרוך  כל  ביצוע  עבור 

מבוקשת הבהרה  בנספח א' לחוזה נכללו בשירותים "הליכים משפטיים". לפיכך  

האם השירותים המשפטיים כוללים את הליווי מול ובמסגרת הועדה הגאוגרפית  

מ הליכים  ולא  הליכים  בלבד  גם  כוללים  או  וכיוצ"ב  עתירות  כגון  שפטיים 

 משפטיים ואם כן, אילו.   

 

   

ככל ויידרש ייצוג משפטי בהליכים מול  
ערכאות שיפוטיות ההליכים אינם כלולים  

ככל ותדרוש  בהצעה והתמורה בגינם 
   תסוכם בנפרדהמועצה ייצוג כאמור, 

ווה"ד, מבוצעים בהתאם לאבני  עבור שירותי הייעוץ לח עפ"י נספח ג', התשלומים מקצועי   ' עפ"י נספח ג 2
ותי  פח ג' כי התשלומים עבור שיר ספח זה. לעומת זאת נקבע בנסהדרך המצוינים בנ

שפטי יבוצעו בסיום התחייבויות היועץ ובהתאם למנגנון התמורה  ייעוץ ליווי מ
פי  להסכם ההתקשרות מעלה כי התמורה תשולם ל 7ות. עיון בסע' בהסכם ההתקשר 

רך  שלום/אבני הדדו"ח פעילות חודשית. לפיכך נבקש הבהרה בדבר מועדי הת
עדה גאוגרפית נמשכים  לתשלום בגין הייעוץ המשפטי. שימת ליבכם כי הליכי וו

 חודשים רבים ויותר מכך 

הכנת  מנגנון אבני הדרך הינו לשירותי 
ם  , בגין השירותים המשפטייחווה"ד והיעוץ

הייעוץ   ום עבודתתשולם התמורה בסי
בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם. למען הסר  
ספק בהסכם נקבע כי יוגש דוח חודשי ולא  

 תשלום חודשי 



 

 

 לנו אין ניסיון בתחום זה. מוצע להפריד זאת מהעשייה שבמרכז, מקובל?   היבט סביבתי  3

 

כמפורט בפנייה, היועץ יקבל תמיכה מגורמי 
המועצה בתחומי עבודתם אולם האחריות 

להגשת כלל היבטי הדוח לרבות ההיבט 
 הסביבתי מוטלת על היועץ 

4  

מהות  
 השירות  

השירות     ההיבטים    מצויןבמהות  נםהרלוונטיימכל  זה?  מה  ועוד..  הגדרה  ..  דרשת 

 "סגורה"! 

 

יבטים ההלספק הגדרה סגורה,  לא ניתן
הרלוונטיים לפי מנדט הוועדה. הציפיה מהיועץ  

 לדעת מה נדרש.המגיש הצעתו בהליך זה 

חברה במעמדנו לא תפנה ללקוחותיה לקבלת "מכתבי המלצה". זה אינו נהוג, מקובל ה   המלצות   5

 ומכבד.

 פנייה שלכם? רשימה מסודרת ל האם מקובל שנגיש לכם
 

המלצות העדר צירוף המלצות אינו חובה אולם 
. ניתן לספק רשימה  עלול לפגוע בניקוד האיכות,

 . של ממליצים לשיחה טלפונית

 כמה ישיבות תבוצענה מולכם? האם כולן תהיינה בזום?     6

 

לקיום  . אין התחייבותככל הנדרש –ישיבות .
והמציע הזוכה יידרש להיות נוכח  בזוםישיבות 

 .בישיבות לרבות פיזיות

תנאי   7
 תשלום  

 2ת חוו"ד זה נמוך ביחס להוצאות הצפויות. הנתח של במועד הגש 20%+  10%  
 שלב  20% -קטון להשלבים האחרונים צריך ל

 אפשרי? -שלב ד'  10%ג' + 
 

 נספח ג' יתוקן כדלהלן: 

 בהגשת חוות דעת ראשונית   30%

בהגשת חוות דעת מתוקנת ומאושרת על   30%

 . ידי המועצה

 ת הוועדה .יצוג המועצה בישיבוסיום י  20%

 פי הסכם זה  בסיום התחייבויות היועץ על  20%

 



 

 

לא ניתן לחתום על חוזה שכתוב בו "בכל מקום ובכל מועד שיידרש..." "במידת     8
 הצורך". 

 לא נוכל להתחייב ללא מסגרת! 
 

 יתוקן כדלהלן:  7פירוט שירותים סע' -נספח א' 

התייצבות לפגישות הכנה עם הנהלת  . 7
 ובכל מועד שיידרש. בארץ ום כל מקהמועצה, ב

וש פגישות פיזיות )לא ככל והמועצה תדר
תשולם תמורה נוספת בסך:  טלפוניות או בזום( 

( בצירוף מע"מ בגין כל   ₪)אלפיים  ₪ 2,000
 .פגישה פיזית החל מהפגישה החמישית

גרפית מובהר כי נוכחות בדיוני הוועדה הגיאו
 לא תיחשב כפגישה 

 

 

 

 


