
 
 

 
 

 

צוות תוכנת אב  -ירושלים   -הזמנה להגיש הצעה לשירותי יעוץ משפטי לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני 
 021-2020הליך מס'  –לתחבורה 

 

 תשובה שאלה סעיף רלוונטי מסמך מס'

1.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

5.1 

להגיש הצעה על  נבקש להבהיר כי ניתן
אשר הינה מיזם  ישות משפטית אחת ידי

משרדים  אשם הוקם על ידי שני תףמשו
להבהיר,  המכרז. כן נבקש לצורך הגשת
המשותף  יתייחסו למיזם שתנאי הסף

 לכל משרד בנפרד. האמור ולא

 הבקשה אינה מקובלת
 

2.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

5.11.2 

נבקש לקבל את אישורכם לכך שהעסקתו 
הישירה של ראש הצוות כנדרש בסעיף, 

ז, כלומר, תותנה בזכיית המציע במכר
המציע מתחייב כי ראש הצוות המוצע 
מטעמו, אשר מתאים מאוד לתפקיד 

הנדרש, יועסק על ידו בהעסקה ישירה 
 ככל ויוכרז כזוכה.

 הבקשה מקובלת

3.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 –נספח ב' 
 הצעה כספית

נבקשכם לבחון את התעריפים. בגופים 
מקבילים נהוגים לעיתים מחירים 

 גבוהים יותר

נספח הצעה כספית מטה ראו 
 מעודכן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 18.11.20עדכון  – הצעה כספית –נספח ב' 

 בכל סעיף על המציע למלא את התמורה המבוקשת על ידו בכל אחד מן הסעיפים. שיעור ההנחה .1
 מהתמורה המרבית.  20%לא יעלה על 

 כל הסכומים אינם כוללים מע"מ. .2
 ללא תקופת ההתמחות. הניסיון יספר  .3
 

 שירותים שוטפים –טבלה א' 

 תמורה מבוקשת תמורה מירבית סעיף
 ניקוד מירבי 

 נקודות 3  ₪ 450 שעת עבודה שותף אחראי
 נקודות 6  ₪  360 שעת עבודה ראש צוות 

   1 שעת עבודה עו"ד נוסף
שנות  3ד בעל עד עו"

  ₪ 240 –ניסיון 
שנת  3-עו"ד בעל מעל ל

   .₪ 300 –ניסיון 

 
 נקודות 6

  2שעת עבודה עו"ד נוסף 

 

 הוק )לרבות עבור שירותי כשיר שני(-נוספים אדשירותים  –' בטבלה 

 שיעור הנחה  תמורה מירבית סעיף
 קוד מירביני (20%)לא יעלה על 

 ₪ 450 שעת עבודה שותף

 נקודות 5 

 שעת עבודה עו"ד שכיר בעל 
 ₪  400 שנים 10ניסיון של מעל 

עו"ד  -שעת עבודה ראש צוות  
 ₪ 360 שנים 5שכיר בעל ניסיון של מעל 

-3בעל עד  -שעת עבודה עו"ד נוסף 
  ₪ 300 שנות ניסיון 5

 3בעל עד  -שעת עבודה עו"ד נוסף 
 ₪ 240 שנות ניסיון

 ₪ 200 שעת עבודת מתמחה 
 

 

 תימהח תאריך שם

 

 

_________________ 

 

 

____________________ 

 

 

_______________ 

 

 

 

 


