מכרז מס' 10/2020
הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה האזורית מנשה
המועצה האזורית מנשה מבקשת לקבל הצעות לתפקיד יועמ"ש חיצוני קבוע למועצה.
תיאור התפקיד :מתן ייעוץ משפטי לראש המועצה ,לחברי הנהלה אשר הואצלו להם סמכויות ,למליאת
המועצה ,לוועדותיה השונות ,לרבות וועדת מכרזים ,וועדת ערר לענייני ארנונה ,עמותות ראם ורותם
ולעובדי הרשות – בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות.
היקף התפקיד :מוערך של השירותים המשפטיים המשוערים שיינתנו ע״י היועמ״ש :כ 100 -שעות בחודש
עלות רכישת מסמכי המכרז ₪ 500 :שלא יוחזרו .ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא
תשלום ,באתר האינטרנט של המועצה תחת "מנהל ומכרזים" .יש לשלם את עלות המכרז בקופת המועצה
בטלפון 04-6177322 :ולהעביר העתק תשלום כולל פרטי התקשרות למייל.hagarh@menashe.co.il :
שאלות הבהרה :ניתן להעביר למנכ״ל המועצה עד לא יאוחר מיום  26.11.2020בדואר אלקטרוני
 , hagarh@menashe.co.ilתשובות תועברנה לכלל רוכשי המכרז והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.
הגשת הצעה :את ההצעה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים
הנמצאת במשרדו של מנכ״ל המועצה עד לא יאוחר מיום  8.12.2020עד לשעה  . 14:00מעטפה שלא תימצא
בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון .ההצעה תוגש ותחתם על ידי עוה"ד הקבוע המוצע
למתן ייעוץ שוטף וקבוע למועצה.
 .1תנאים להשתתפות במכרז  -על עורך הדין המציע לקיים את התנאים המצטברים הבאים:
( )1הוא בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים.
( )2ה וא בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או
בתחום המשפט הציבורי.
( )3לא תיבחן מועמדותו של עורך דין שהתקיימו בו אחד או יותר מאלה:
()1

()2
()3
()4

הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם
חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו ,או אם נגזר עליו מאסר בפועל  -מיום שסיים לרצות את עונשו,
לפי המאוחר.
הוא כיהן כחבר מועצה או כראש המועצה ,וטרם חלפו שנתיים מיום שחדל לכהן או מיום
שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן ,לפי המאוחר.
הוא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת באותה רשות ,וטרם חלפה שנה
מיום שחדל לכהן או מיום שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן ,לפי המאוחר.
הוא היה מועמד בבחירות לראשות המועצה או לחברות במועצה ולא הסתיימה כהונתה של
אותה מועצה שהיה מועמד להיות ראשה או חבר בה.

()5
()6

()7

()8

()9
()10

עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי ותובע במועצה ,שאינו
ניתן להסדר בהתאם להוראות הנוהל .
הוא משמש כיועץ משפטי של שתי רשויות מקומיות אחרות ,או משמש כיועץ משפטי ברשות
מקומית אחרת והעסקתו במועצה ,ככל שתאושר ,לא תעמוד בסייגים שנקבעו בסעיף  4לחוק
הייעוץ המשפטי.
הוא העניק שירותים משפטיים לראש הרשות המקומית ,לאחד מסגניו או למנכ"ל הרשות
המקומית ,לבן זוג של כל אחד מאלה ,לתאגיד שבשליטת ראש הרשות המקומית או בן זוגו ,או
לסיעה מסיעות הרשות במקומית החברות במועצת הרשות ובכלל זה ייצוג בהליך שיפוטי או
בעסקה וטרם חלפו שנתיים ממועד מתן השירות.
הוא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה ,בן או בת של כל אחד מן המנויים בסעיף
קטן ( )7לעיל ,לחבר מועצה או לעובד בכיר במועצה וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות או
ממועד קבלת שכר הטרחה ,לפי המאוחר ביניהם.
הוא הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר.
הוא לא הגיש פירוט בדבר מכלול עבודותיו והתקשרויותיו כמפורט בפרק  16לנוהל.

התמורה :לזוכה במכרז ישולם שכר טרחה חודשי קבוע (ריטיינר) בסך של  ₪ 28,000בצירוף מע"מ ,כאשר במספר
עניינים חריגים ישולם שכ"ט נוסף (כמפורט במסמכי המכרז)  .המציע רשאי להציע תוספת או הנחה לתמורה,
בשיעור שלא יעלה על  .20%שכר הטרחה ישולם רק לזוכה במכרז עצמו ולא לצדדים שלישיים.
הליך הבחירה :הזוכה במכרז זה ייקבע ע"פ 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 ( - 30%מחיר -70% ,איכות).
הליך בחירת היועמ"ש ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם למסמכי המכרז המלאים,
ביניהם ההסכם וכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,2/2014מיום .25/2/2014
האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז ,ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המלאים גובר על האמור
לעיל .ההזמנה להגשת הצעות מיועדת לנשים וגברים כאחד.
חגי פלמר
מנכ"ל מועצה אזורית מנשה

