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מכרז מספר109110/ :
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי
עבור המועצה לענף החלב בישראל -ייצור ושיווק (חל"צ)
כללי:
המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן – "המועצה") היא חברה
.0
לתועלת הציבור אשר לה מוקנות סמכויות לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א 2100
(להלן :"החוק") והיא פועלת בכפוף להוראותיו .החברה פועלת כמבצעת את מדיניות
הממשלהבתחוםהייצורוהשיווקשלהחלבומוצריו.
 .2

 .3


 .4

.1


.6

.8

בהתאם לסעיף  21לחוק,על המועצה חלות הוראותיו של חוק חובת המכרזים,התשנ"ב–
.0222
לאור האמור ובמסגרת הליך זה ,מזמינה המועצה בזאת להציע הצעות לשירותי ייעוץ
וליווימשפטימאתמשרדעורכידין,אשרייתןמענהלצרכיההשוטפיםשלהמועצהובכלל
זה :ליווי בתחום החקיקה ,מנהל ,רגולציה ומסחר ,השתתפות בישיבות וועדות המועצה
וייצוג בבתי משפט.על המשרד להיות בעל ההתמחויות הבאות:משפט מנהלי – ציבורי,
דיני חוזים ,הגבלים עסקיים ,דיני חברות ,תחום החקלאות ,ליטיגציה (להלן :"המשרד
ו/או"המציע").
בסיס ההתקשרות הינו שירותי מיקור חוץ על בסיס שעות עבודה חודשיות ("ריטיינר")
והכלכפישיפורטלהלן.
המועצה אינה מתחייבת להעביר למשרד את כלל השירותים המשפטיים להם היא נדרשת
ושומרת על זכותה להסתייע בכל גורם אחר בו תבחר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי; ואין
בהתקשרותביןהמועצהלביןהמשרדמשוםהתחייבותלבלעדיות.
המשרד מתחייב להתקשרות בלעדית עם המועצה ואין הוא יכול להעבירה לגורם שלישי
כלשהוו/אולמשרדעורכידיןאחר.
היעדר ניגוד עניינים – המשרד מצהיר כי אין לו ולא יהיה לו משום ניגוד עניינים,לרבות
חשש לניגוד עניינים בקשר לעבודתו עם המועצה .המשרד יידרש להצהיר כי אינו נותן
שירותים לגופים ולפרטים שעלולים להיות בניגוד עניינים עם המועצה והכל כפי שיפורט
להלן; 

1

מהות השירות:
המועצה מזמינה,במסגרת הזמנה זו ובהתאם לתנאיה,הצעות לייעוץ משפטי הנדרש לה
.7
במסגרתפעילותההשוטפת.
.2

לפי סעיף  06לחוק,המועצה תפעל לקידום ולמימוש מטרות החוק,והיא תהיה מוסמכת
לפעוללמטרותאלה–
()0 הסדרתייצורהחלבושיווקולציבור;
()2 עידוד ,ייזום ומימון פעולות הדרושות לפיתוח ולייעול משק החלב ,ובכלל זה ביצוע
מחקרים,הדרכהמקצועיתוביטוחמקנה;
()3עידודצריכתחלבומוצריוופרסומם;
()4תמיכה בפעולות ארגונים יציגים לקידום ופיתוח כלל משק החלב לפי חוק זה ושיתוף
פעולהאתם,והכלבהתאםלמטרותמועצתהחלבלפיחוקזהולפימבחניםשוויוניים.

.01

המשרד נדרש ללוות את המועצה בתחום החקיקה ,מנהל ,רגולציה ומסחר .השתתפות
בישיבות ועדות המועצה  וייצוג בבתי משפט .זאת ,בכל אחד מתחומי פעילותה של
המועצה .זאת ,בכל אחד מתחומי פעילותה של המועצה ,אך מלבד תחום דיני העבודה
ודיניהמכרזים.

תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המשרד הזוכה במכרז תהיה לתקופה של שנים עשר ()02חודשים
.00
מיום חתימת הסכם התקשרות בין המועצה למשרד הזוכה (להלן :"תקופת ההתקשרות
הראשונה").המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופות
התקשרות נוספות בנות עד שנים עשר ()02חודשים בכל פעם (להלן:"תקופת ההתקשרות
הנוספת") .תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על ששים ( )61חודשים במצטבר.
ההארכה תהיה באמצעות הודעה בכתב של המועצה למשרד הזוכה ,שלושים ( )31ימים
לפחותטרםתוםתקופתההתקשרותהראשונהו/אוהנוספתלפיהעניין.
.02

למרות האמור בסעיף  00לעיל ,המועצה רשאית להחליט להפסיק את ההתקשרות עם
המשרד הזוכה בכל עת ומכל סיבה שהיא.החליטה המועצה כן,תודיע למשרד הזוכה 31
ימים מראש ובכתב על החלטתה זו ולאחר תום  31הימים תסתיים ההתקשרות בין
הצדדיםללאכלטענהמצדהמשרדהזוכה.התשלוםבגיןהשירותיםיהאעדתוםההודעה
כאמורוללאתשלוםו/אופיצוינוסף.

תמורה ואופן תשלום:
.03

המועצהתעבירתשלוםשכר טרחה חודשיבסךשל₪ 010111עלביצועהשירותיםבהיקף
של( 12עשרים וחמש) שעותבחודש.

.04

עלהמשתתףבמכרזליתןהצעתובדרךשלציון שכר טרחה שעתילשירותיםנשואהמכרז
שינתנומעברלהיקףהחודשיהנ"ל.
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.01

.06

אין באמור בסעיף  04לעיל כדי לחייב את המועצה להעביר למשרד את השירותים
המשפטיים מעבר להיקף של  21שעות חודשיות .יובהר כי כל מקרה של מתן השירותים
המשפטייםמעברלהיקףשל21שעותחודשיותדורשאישורמראששלהמועצה.
כמוכן,יובהרכיההצעהלפיסעיף04לעיללאתקבלניקודנפרדבמסגרתהמכרז.

תנאי סף להשתתפות במכרז:
על המציע להיות משרד עורכי דין הרשום ופועל בישראל לפי דין,והינו מורשה כעורך דין
.08
או חברת עורכי דין או שותפות רשומה או שותפות שאינה רשומה כעורכי דין.על המשרד
למנות לפחות  1עורכי דין .יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למספר עורכי דין
אשר אינם מאוגדים במשרד אחד ובמסגרת אותה אישיות משפטית.יובהר כי עורכי דין
החולקים מקום פיסי לצורך קבלת שירותי משרד בלבד אינם נחשבים משרד אחד לצורך
הגשתהצעה.
.07

.02

.21


.20
.22

.23

המציע פועל ברציפות בישראל לפחות ב - 01(עשר)השנים האחרונות לפני המועד להגשת
הצעתו.
המציע וכל השותפים בו הינם חברים בלשכת עורכי הדין,שלא הורשעו בעבירה שיש עמה
קלון ,ולא הושעו מחברותם בלשכת עורכי הדין במהלך עשר  ( )01השנים האחרונות
שקדמולמועדהגשתההצעה.
המציע בעל ניסיון קודם ומוכח של מתן שירותים משפטיים לגופים הפועלים למטרות
ציבוריות לאורך  1(חמש) שנים לפחות ,מתוך  01(עשר) השנים שקדמו למועד להגשת
ההצעות ,בתחום משפט מינהלי ציבורי ,משפט אזרחי ,דיני חוזים ,משפט מסחרי,
ליטיגציה ודיני תאגידים.לרבות ליווי דירקטוריונים של גופים סטטוטוריים ו/או מועצות
יצור חקלאיות ו/או חברות ממשלתיות ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים.
ניסיון קודם של מתן שירותים משפטיים בענף החקלאות יהווה יתרון (לא חובה וללא
ניקודבמסגרתהמכרז).
המציעמחזיקבכללהאישוריםהנדרשיםלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  12.2.110/בשעה .01:11
המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכי ההצעה המפורטים להלן ,אשר ניתנים
להורדה באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו ,https://milk.org.il/ויחתום על גבי כל
עמוד ממסמכי ההצעה.המציע יכניס את כל מסמכי ההצעה חתומים על ידו כאמור (בשני
עותקים)למעטפהסגורהויגישהבמשרדיהמועצה,בדרךהחורש4יהוד.
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.24

עלהמציעלצרףלהצעתואתהמסמכיםהבאים:
 טופספרטיהמציעחתוםומאושרעלידיעורךדין(נספחא';)0-
 תעודתהתאגדות/עוסקמורשה/נסחחברה;(נספחא')2-
 אישורניהולספרים(נספחא';)3-
 אישורים בתוקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 0286-המעידים כי
המציע(נספחא':)4-
א . מנהלאתפנקסיהחשבונותוכלהרשומותשעליולנהלעלפיפקודתמסהכנסה
ועפ"יחוקמסערךמוסף;
ב . נוהגלדווחלפקידשומהעלהכנסותיוולדווחלמנהלעלעסקאותשמוטלעליהן
מסלפיפקודתמסהכנסהוחוקמסערךמוסף;
 ניסיוןהמציעלרבותהמלצות,רשימתלקוחותודוגמאותייצוג(נספחא';)1-
 הצהרתהמציע(נספחא';)6-
 התחייבותלהיעדרניגודעניינים(נספחא';)8-
 הצהרהעלהיעדרהרשעותפליליות(נספחא';)7-
 הצהרהבדברשמירתסודיות(נספחא';)2-
 הצעהלפיסעיף04(נספחא'.)01-

ההליך:
המועצה תהא רשאית למסור את מסמכי ההצעה למציע אחד או לחלקם בין מספר
.21
מציעים-הכלכפישתראהלנכוןולפישיקולדעתההמלאוהבלעדי.המציעמסכיםבעצם
הגשתהצעתו.
שלב א': בחינת עמידה בתנאי הסף – בשלב זה יבחנו ההצעות שיוגשו על פי תנאי הסף
שנקבעובהצעהוכןיבחנוכלהמסמכיםוהאישוריםהנדרשים.
לאחר מעבר שלב א' תעביר המועצה את ההצעות שעברו לבחינת שלב ב' על פי
הקריטריונים המפורטים בו.
שלב ב': ניקודההצעה–
א .ניסיון–בתחוםהחקלאות,משפטמינהליציבורי,משפטאזרחי,
דיניחוזים,משפטמסחרי,ליטיגציהודיניתאגידים.לרבותליווי

דירקטוריוניםשלגופיםסטטוטורייםו/אומועצותיצורחקלאיותו/או
חברותממשלתיותו/אורשויותמקומיותו/אותאגידיםעירוניים –עד 11
נקודות.
ב .המלצות ורשימת לקוחות – כולל אנשי קשר – עד  01נקודות
ג .פרופיל המשרד9המציע כולל דוגמאות ייצוג – עד  01נקודות
ד .התרשמות כללית – עד  01נקודות.
בסיום שלב ב' יוזמנו עד ( 2חמישה) משרדים לראיון במועצה בפורום מקצועי
שתכנס לעניין זה על פי שיקול דעתה הבלעדי
4

שלב ג': ראיוןאישי
המועצה תקיים ראיון עם המציעים – סה"כ ניקוד עד  21נקודות
במהלך הראיון יוערכו המציעים על בסיס התרשמות כללית ,ובן היתר ייבחנו

וינוקדו המציעים על בסיס הקריטריונים הבאים :התרשמות מניסיון קודם,
התרשמות מהיכרות עם תחום החקלאות ,התרשמות מניסיון בליווי
דירקטוריונים,גופיםסטטוטורייםומועצותייצור.
שלב ד':קביעתההצעההזוכה–סה"כנקודותמשלבב'ושלבג'.

בחירת הזוכה:
המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או בכל הצעה שהיא,
.26
וההכרעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי לבחירת ההצעה או ההצעות שיבטיחו את מירב
היתרונותלמועצה.
.28


.27

.22

.31

.30


.32

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך נשוא כתב הזמנה זה ,מכל סיבה
שהיאו/אולאלקבועזוכהכללו/אולקייםהליךשלמכרזמחדש,מכלטעםשהואומבלי
כלצורךלנמקהחלטתה,הכלעפ"ישיקולדעתההבלעדי.
תחליט המועצה לבטל הליך זה,לא תהיה למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה,
מכלסוגשהוא.
המועצה תהיה רשאית אך לא חייבת לנהל מו"מ עם המציע או שני המציעים אשר
הצעותיהם נמצאו הטובות ביותר לפי שיקול דעתה של המועצה , הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
המועצהשומרתלעצמהאתהזכותלשנותאתהמועדהאחרוןלהגשתהצעותולהאריךאת
המועדלהגשתהצעותלתקופהנוספת,בהודעהאשרתפורסםבדרךשתקבעהמועצה.
המידע והנתונים שמסרה המועצה,הכלולים במסמכי המכרז,וכל מידע ונתונים שתמסור
המועצה במסגרת ההליך ,הנם רכושה הבלעדי של המועצה והמציע מתחייב לשמרם
בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש שהוא או להעבירם לאחר ,למעט לצורך
הגשתהצעתו.
מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם ההליך והצעת המציע יהיה בבתי המשפט המוסמכים
במחוזתל-אביב-יפו.
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בהירות להליך


.33

הצעות אשר לא תוגשנה בהתאם לאמור בהזמנה זו תיפסלנה .על אף האמור ,המועצה
תהארשאיתלאפשרלמציעלתקןפגמיםבהצעתו,שלדעתה,אינםמהותיים.

.34

ההצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע ככתבה וכלשונה למשך  021יום ממועד
הגשתה .במקרה ובמהלך התקופה הנקובה בסעיף זה יחזור בו המציע מהצעתו או מכל
חלקממנהבכלצורהשהיא,תהאהמועצהרשאיתלראותאתההצעהכמבוטלת.


.31

.36


.38


.37

המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי קבלת הצעתו  .המציע לא
יהאזכאילקבלפיצויאושיפויכלשהםמהמועצה.
המציע יהיה רשאי לפנות בשאלות/בקשה לקבלת הבהרות ביחס לאמור במסמכי ההצעה
וזאת באמצעות כתובת הדוא"ל  Aviva@milk.org.ilעד ליום  07.6.2102בשעה .02:11
המציע לבדו יהיה אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי המועצה עד
למועדהאמור.
התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר המועצה בלבד .באחריותם הבלעדית של
המציע לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר המועצה .יובהר כי רק תשובות בכתב
שיפורסמובאתרהמועצהתחייבנהאתהמועצה.
המועצה תהא רשאית ,בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי ההצעה ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים וזאת ,בדרך של
פרסום הודעה באתר המועצה בלבד .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאיההצעהויחייבואתהמציעים.

.32

מציע שימצא אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי ההצעה השונים
ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם,יפרטם בכתב
במסגרת פניה למועצה בבקשה למתן הבהרות  - שאם לא כן ,הוא יהא מנוע מלהעלות
בעתידכלטענהבדברסתירותו/אואיהתאמותו/אוכלפגמיםאחריםכאמור.למעןהסר
ספק ,הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות
כאמורתהאפרשנותהשלהמועצה.

.41

לאחרהגשתההצעותלאיהיהתוקףלכלטענה שלהמציעבדברטעות,איהבנה,סתירות,
שגיאות,איהתאמותוכיוצ"בבקשרלכלדברוענייןהמופיעבמסמכיהצעהזו,והואיהיה
מנועמלהסתמךעלטעויות,סתירות,שגיאותכאמור.


.40

אלא אם נאמר אחרת במפורש ,האמור בפרסומי המועצה בדבר שינויים ,תיקונים או
הבהרות כאמור יגבר על האמור במסמכי ההצעה  להציע הצעות המקורית .במקרה של
סתירה בין פרסום אחד לאחר,יגבר האמור בפרסום המאוחר מביניהם.למען הסר ספק
מובהר כי לא יהיה תוקף לכל תיקון ,שינוי ,הסבר ,פרשנות ו/או הבהרה לגבי מסמכי
ההצעה,אלאאםנעשובמפורשבפרסוםשלהמועצהבאתרכאמורלעילוהמשתתפיםלא
יהיורשאיםלהסתמךעליהם,אלאאםפורסמוע"יהמועצהכאמור.
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אחריות המציע להצעתו:
.42

המועצהלאנושאתבכלאחריותלהוצאותו/אולנזקיםכלשהםשייגרמולמציעבקשרעם
הצעתו במסגרת ההליך .המציע לבדו יהיה אחראי לבצע את כל הבדיקות לשם הגשת
הצעתווהיאתוגשעלאחריותובלבד.

.43

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למועצה –  אם ייגרם – כתוצאה מהכללת פרט
שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו ,ו/או אם לא ימלא את התחייבויותיו
עפ"יהצעתו.

הודעות ונציגות:
.44

המציעיצייןאתפרטיוכאמורבנספחא'ואלהיחייבואותולצורךהצעתוזו.

.41

הודעות תשלחנה בדואר רשום או בפקסימיליה לפי פרטי המציע בטופס הצעתו .הודעה
שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה,תוך  82שעות ממועד המשלוח.הודעה
שנשלחה בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ,תוך יום עבודה ממועד המשלוח,
ובלבד ששולח ההודעה יידע בשיחה טלפונית את מקבל ההודעה על משלוח הפקסימיליה,
בתוך24שעותממועדמשלוחה.
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(להלן:"היועץ המשפטי" או "היועץ")

הואיל




מצד שני

והמועצהערכההליךמכרזימס' 10/2102לבחירתנותןשירותיםשלייעוץמשפטיקבוע
במיקורחוץ (להלן:"המכרז"),כמפורטבמסמכיהמכרזהמצורפיםלהסכםזהכנספח
א'.

הגישהצעהבהליךועמדבכלתנאיההליך,והצעתונבחרהכהצעה
והואיל  ו-
המייצג
כעו"ד
הזוכהבהליך,ובמסגרתזוהציעאתעו"ד
(להלן:"עוה"ד המייצג"),כהגדרתובמסמכיהמכרז;
והואיל  והיועץ המשפטי מצהיר שהוא בעל הכישורים ,הידע והניסיון לספק את השירותים
הנדרשים,באופן,במועדיםובתנאיםהמפורטיםבהסכםזה;
והואיל  והיועץ המשפטי מתחייב ומצהיר בזה כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדו הוא כקבלן
עצמאילכלדברועניין;
והואיל  ועוה" ד והמייצג הביע את הסכמתו לתת את השירותים המשפטיים למועצה בהתאם
לתנאים המפורטים בהסכם זה ובמסמכי המכרז ומצהיר ,כי הוא עומד בכל התנאים
המפורטיםבמסמכיהמכרזובהסכםזה,והםמקובליםעליו.

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
.0

המבואלהסכםזהמהווהחלקבלתינפרדהימנו.

.2

כותרותהסעיפיםבהסכםזההןלצורכינוחותבלבד,ולאתשמשנהלפרשנות.
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השירותים
.3

היועץ המשפטי יספק למועצה שירותים משפטיים שוטפים וכוללים באמצעות עוה"ד
המייצגובאמצעו תהצוותהמוצעכמפורטבמסמכיהמכרזהמצורפיםלהסכםזה – כנספח
א' ,לרבות(אךלארק)בנושאיםהבאים:
 .3.0ייעוץמשפטישוטףוקבוע.
 .3.2מתן חוות דעת משפטיות ,בכתב ובעל פה ,בהתאם לדרישות המועצה וממלאי
התפקידיםבמועצה.

 .3.3עריכהוניסוחשלמכתביםו/אומסמכיםמשפטייםבענייניהמועצה.
 .3.4השתתפותבישיבותמוסדותהמועצה,וכןהשתתפותבפגישות והתייעצויות,הכללפי
צרכיהמועצה.
 .3.1כל טיפול (כולל התקשרויות ועסקאות מסוג כלשהו) שיידרש במועצה ו/או עבור
המועצה למולרשויותוגופיםכלשהם,לרבותביצועכלדיווחדרוש(משרדיממשלה,
רשויות מקומיות ,רשות מקרקעי ישראל ,רשות החברות הממשלתיות ,מבקר
המדינה,רשםהחברות,רשםסימניהמסחרוכיוצ"ב).
 .3.6ייעוץשוטףוליווישלממלאיתפקידיםבמועצהבמסגרתעבודתם.
 .3.8ליוויהליכיחקיקהבהםהמועצהלוקחתחלק.
 .3.7סיוע וטיפול משפטי באיתור עובדים ,ממלאי תפקידים ,ספקים ,נותני שירותים
וכיוצ"ב.
 .3.2ייצוג המועצה בהליכים משפטיים המוגשים נגדה ,לרבות תביעות כספיות ,חוזיות,
מסחריות (לרבות ייצוגיות ונגזרות) ,מקרקעין וכיוצא באלו הליכים משפטיים,
אזרחיים,מינהלייםאחרים.
 .3.01הגשת תביעות ו/או הליכים משפטיים ו/או מינהליים כלשהם בשם המועצה על פי
צרכיה,לרבותהליכיגביה.
 .3.00כלשירותנוסף(ייעוץ,טיפולוכו'),ללאיוצאמןהכלל,כפישיידרשבמסגרתהייעוץ
המשפטי הקבוע למועצה ,בכל נושא ותחום ,ובכלל זה  -אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור  - ייעוץ משפטי כללי ,משפט אזרחי ,משפט מסחרי ,ליטיגציה ,הגבלים
עסקיים ,דיני חברות ותאגידים ,משפט מינהלי ,דיני קניין ומקרקעין ,קניין רוחני,
הוצאהלפועלודינינזיקין.
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 .4הצוות המוצע (כהגדרתו במסמכי המכרז) יהיה אחראי לאספקת השירותים המשפטיים
למועצה בתוקפת תוקפו של הסכם זה ,אך מובהר כי עוה"ד המייצג (העומד בראש הצוות
המוצע) יהי ה עורך הדין הראשי שיעניק שירותים משפטיים למועצה ויבצע את השירותים
באופןאישי.
 .1למניעתספקמובהר,כיעוה"דהמייצגהואזהשינכחבאופןאישיבישיבותמוסדות המועצה
וכן בכל ישיבה שבה תבקש המועצה את נוכחותו האישית; והכל אלא אם הדבר נבצר ממנו
במקרים מיוחדים מסיבות שתימסרנה על ידו מראש למועצה ,תוך תיאום לגבי עורך הדין
שיחליףאותו,מביןחבריהצוותהמוצעעלידיהמציע.

 .6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החלפתו של עוה"ד המייצג במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות
בחבר אחר מהצוות המוצע) תיעשה אך ורק באישור מראש ובכתב של המועצה ,ובכלל זה
קבלתאישורמפורשלגביעו"דמייצגחלופי (אשרנדרש,כייענהאףהוא לתנאיםהקבועים
במסמכי המכרז) .מובהר ,כי החלפתו של עוה"ד המייצג בדרך אחרת מהאמור לעיל עלולה
להביאלהפסקתההתקשרותעםהיועץהמשפטי.

 .8עלאףהאמורלעילמובהר,כיככלשלצורךמטלהמסוימתו/אוטיפולמשפטיכלשהויידרש
עירובו/אוסיועשלעורכידיןו/אואנשיצוותנוספיםממשרדהיועץהמשפטי ,יעמידהיועץ
המשפטיאתמלואכוחהאדםהמקצועישיידרשלכך.
הצהרות והתחייבויות היועץ

 .7היועץמצהירומתחייבבזהכלפיהמועצהכדלקמן:

 .7.0איןכלמניעה,חוקיתו/אואחרת,להתקשרותובהסכםזהעםהמועצה.
.7.2

היועץועובדיוהעוסקיםבמתןהשירותיםהינםבעליכלהאישוריםהנדרשיםעפ״יכל
דין,ובפרטאישוריםלהפעלתעסקוומתןהשירותיםנשואמכרזזה.היועץיספקאת
השירותים בהתאם לכל הדינים ,ההיתרים ,הרישיונות ,ההוראות והנהלים הנוגעים
לעניין .מוסכם בזאת ,כי השגת כל ההיתרים ,הרישיונות ,וכיוצ״ב יהיו באחריות
היועץועלחשבונובלבד.

.7.3

ככלשיידרשוהיתריםאורישיונותנוספים,לפידין,לשםביצועהשירותים-הריאלה
ימצאובידיוויהיותקפיםלמשךכלתקופתההתקשרותעפ״יההסכם,והואמתחייב
להציגםבפניהמועצהלפידרישה.

.7.4

היועץבקיאומומחהבמתןהשירותיםעפ״יהסכםזהוהינובעלהיכולתהמקצועית,
האיתנותהכלכליתוכ״אליועץאתהשירותיםעבורהמועצה.היועץמתחייבלהודיע
למועצהבאופןמיידיעלכלשינויבמצבדבריםזה.
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.7.1

.7.6


.7.8

הוא יבצע את השירותים בנאמנות ,במומחיות ,במקצועיות וביעילות מקובלים ,לפי
מיטבהנוהגהמקצועי,לשביעותרצונהשלהמועצה,במועדיםובהיקףהנדרשיםע״י
המועצה.
היועץ מנהל ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו 0286-והוא
מתחייב  להמציא למועצה העתק של האישור על ניהול ספרים עפ״י החוק הנ״ל ,או
פטורמהחובה לנהלספרים עפ״יהחוקהנ״ל,כתנאילביצועהתשלומיםעפ״יהסכם
זה.
היועץמתחייבשלאלהסבאולהעבירבדרךאחרתאתזכייתו,כולהאוחלקה,ו/או
הסכםזה,כולואוחלקו,ו/אולהעבירו/אולמסורלאחרכלזכותו/אוחובההנובעת
ממסמכיהמכרזומהסכםזה,אלאאםכןניתנהלכךהסכמתהמועצהמראשובכתב.

.7.7

מוסכםומוצהרבזה,כיהיחסיםביןהיועץ,לביןהמועצהעפ״יהסכםזההםיחסים
שלקבלןעצמאיומזמין,בהתאמה.

.7.2

היועץמצהירומתחייבכילאמתנהליםנגדו/אונגדמיממשרדוהליכיםפלילייםאו
משמעתייםשללשכתעורכיהדין.

 .7.01היועץמצהירומאשרכילאהתקבלהנגדוו/אונגדמיממשרדוהחלטהבדברביטול
חברותו בלשכת עורכי הדין ו/או השעיית חברותו בלשכת עורכי הדין ו/או חברות
מוגבלתבלשכתעורכיהדין.
 .7.00היועץמתחייבשלאלבצעכלפעולההכרוכהבהוצאהכספיתלמועצהמבלישיתקבל
אישורהמראשובכתבשלהמועצה.
 .7.02היועץ מתחייב ליועץ ולמתן השירותים גם מעבר לשעות העבודה הרגילות ,לנסוע
לפגישותעבודהעלפידרישותהמועצה,וליתןמענהמהיר,יעילואיכותי.
 .7.03היועץ מתחייב להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות ולעדכן כל העת בכל העדכונים
ו/אוהחידושיםו/אוההלכותהנוגעותלשירותים.
 .7.04היועץ מתחייב שלא להעביר את ביצוע השירותים לכל צד שלישי אחר ללא קבלת
אישורמראשובכתבמאתהמועצה.לענייןזהיובהרכיעובדיהיועץאשרהוצעועל
ידו בהצעתויהיוהמורשיםהיחידיםלפעולמטעמו,וכלבקשהלביצועהשירותיםעל
ידי שותף או עורך דין נוסף/אחר ממשרד היועץ יחייב קבלת אישור מראש ובכתב
מאתהמועצה.
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 .7.01מבלילגרועמאחריותהיועץעלפיהסכםזהאועלפיכלדין,מתחייבהיועץלערוך
ולקיים ,על חשבונו ,למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית,
למשך שלוש שנים נוספות) ,את כל הביטוחים הנדרשים ,ובהיקף המתאים להיקף
השירותים.

התמורה
 .2תמורת הענקת השירותים המפורטים במסמכי הפנייה ובהסכם זה ,לשביעות רצונה של
המועצה ,וכנגד מילוי כל התחייבויותיו ,מתחייבת המועצה לשלם ליועץ את התמורה אשר
עומדתעלסכוםחודשישל  02,111₪לפנימע"מ,עלביצועהשירותיםבהיקףשל 21(עשרים
וחמש) שעותבחודש.

 .01בגיןלשירותיםשינתנומעברלהיקףהחודשיהנ"ל ישולםליועץשכ"טשעתיכמפורטבהצעת
המחיר שהוגשה על ידי היועץ בהליך המכרזי והתקבלה על ידי המועצה ,ואשר עומדת על
עבורשעה,לפנימע"מ.
סכוםשל

 .00למעןהסרספק,מובהרומודגש,כיאיןבאמורבסעיף01לעילכדילחייבאתהמועצהלהעביר
ליועץ אתהשירותיםהמשפטייםמעברלהיקףשל 21שעותחודשיות.מובהר כיכלמקרהשל
מתן השירותים המשפטיים מעבר להיקף של  21שעות חודשיות דורש אישור מראש של
המועצה.

 .02למען הסר ספק ,מובהר ומודגש ,כי תמורה זו הינה כוללת ,סופית וממצה את כל הסכומים
שיגיעו ליעוץתמורתמתןהשירותיםלמשךכלתקופתההתקשרות,והיועץמביןומסכים,כי
הואלאיהיהזכאילתשלומיםנוספיםבגיןשירותיולמעטלהחזרהוצאות.

 .03למניעת ספק מובהר ומוסכם ,כי מלבד ייצוג בהליכים משפטיים כאמור בסעיף  2לעיל
והוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים אלה ,ובהם בלבד ,כל הפעולות ,הייעוץ ,הטיפול,
המטלותוכיוצ"ב ,ללאיוצאמןהכלל,שתדרושהמועצהמהיועץהמשפטי,נכלליםבשירותים
שבגינם תשולם ליועץ המשפטי התמורה הנקובה בסעיף  2לעיל; והיועץ המשפטי לא יהיה
זכאי לכל תמורה אחרת ו/או נוספת בגין כל אלה ,יהא היקף העבודה והשירותים שיידרש
ממנו אשר יהא ,ובכלל זה לא יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא בקשר למתן השירותים,
לרבות–אךבלילגרועמכלליותהאמור–נסיעות,חניה,צילומים,שליחויותוכיוצ"ב.

 .04תשלום התמורה יועבר ליועץ המשפטי בתנאי תשלום של שוטף  + 31ימים כנגד מסירת
חשבוניתמסכדין.
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תקופת ההתקשרות
 .01הסכםזהיהיהבתוקףלתקופהשל02(שניםעשר)חודשיםהחלמיום
[ימולאלאחרבחירתהזוכהבמסגרתההליך[.
ועד ליום



 .06למועצההזכותהבלעדית,להאריךאתתקופתההתקשרותמושאהסכםזה,באותםתנאים,
בתקופות התקשרות נוספות בנות עד  02(שנים עשר) חודשים בכל פעם .ובלבד שתקופת
ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  61(ששים) חודשים במצטבר .ההארכה תהיה באמצעות
הודעה בכתב של המועצה ליועץ   31(שלושים) ימים לפחות טרם תום תקופת ההתקשרות
הראשונהו/אוהנוספתלפיהעניין.
 .08מובהר כי מקרה בו השותף המוצע מטעם היועץ עוזב את משרד היועץ ,יידרש היועץ להציג
שותף חלופיאשרמקייםאתכללתנאיהמכרז,ולמועצהיהאשיקולהדעתהבלעדילקבלאת
השותף המוצע החלופי ו/או לדחותו ולקבל שותף מוצע אחר ו/או לסיים את ההתקשרות
בהתאםלסעיף.07
 .07עלאףהאמורבסעיף  06לעיל,מוסכםבזאת,כיהמועצהרשאית,בכלעתומכלסיבהשהיא
(ואף ללאסיבהכלל( להודיעליועץהמשפטיעלסיוםההתקשרותעמועלפיהסכםזהבהודעה
של 31ימיםמראש, מבלישהדבריהווההפרהכלשהישלהסכםזהומבלישהדבריחייבאת
המועצה בתשלוםפיצויכלשהוליועץהמשפטיאולמימטעמו.

 .02בנוסףלאמורלעיל,האירוע יםהבאיםיחשבוכהפרהיסודיתשלהסכםזהויזכואתהמועצה
בזכותלבטלאתההסכםבאופןמיידי:

 .02.0הוטלעיקולזמניאוקבועאונעשתהפעולהכלשהישלהוצאהלפועלעלכלאועלחלק
מהותימנכסיהיועץ, והעיקולאוהפעולההאמורהלאהופסקואוהוסרולחלוטיןתוך
61(שישים)ימים.
 .02.2הוגשהנגדהיועץבקשתפירוקאוניתןצוכינוסנכסיםלגבינכסיו,כולםאוחלקם,או
שהתקבלה החלטה על פירוק ,או ניתן צו הקפאתהליכים ,או אם הגיע לידי פשרה או
הסדרעםנושיווהפעולההאמורהאוההחלטהלאהופסקואוהוסרותוך  61(שישים)
ימים.
 .02.3אם ימונה מפרק ,נאמן ,כונס נכסים או מנהל מיוחד )זמניים או קבועים( על עסקי או
רכושהיועץ,אואםתוגשבקשהלמינויכנ״ל,והמינוילאבוטלאוהבקשהלאנדחתה
תוך61(שישים)ימים.
 .02.4קבלת החלטה מאת לשכת עורכי הדין בדבר השעייתו של היועץ ו/או ביטול חברותו
בלשכתעורכיהדין.
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 .21עםסיוםההסכםמכלסיבהשהיא,ובכלמועדשהוא,יחולו,ביןהיתר,ההוראותהבאות:
 .21.0כל סעיף בהסכם זה אשר מעצם טיבו מיועד לחול גם לאחר סיום ההסכם ,יישאר
בתוקפולאחרסיוםהסכםזהמכלסיבהשהיא,גםאםהדברלאצויןבמפורשבסעיף.
 .21.2אין בכל האמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה
העומדיםלמועצהעפ״יהסכםזהו/אועפ״יכלדיןבכפוףלהוראותהסכםזה.
 .21.3ליועץלאתהיהכלטענהו/אותביעהכנגדהמועצהבכלהקשורבביטולוו/אוהבאתושל
הסכם זה לידי סיום ,בכפוף לאמור לעיל ואין בביטול ההסכם ע״י המועצה כדי לגרוע
מכלסעדאותרופהאחריםהעומדיםלרשותהעפ״יכלדיןו/אועפ״יהסכםזה.

אחריות וביטוח
 .20מוסכם בין הצדדים , כי האחריות הבלעדית לביצוע השירותים מושא הסכם זה וכל הכרוך
בהםתחולעלהיועץהמשפטיבלבד.
 .22היועץהמשפטייהיהאחראילכלנזקו/אוהפסדו/אואובדןשייגרמולמועצהו/אולצדשלישי
כלשהו (לרבות לרכוש) כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה וכיוצ"ב ,של
היועץ המשפטיו/אומימטעמובקשרעםהשירותיםו/אוביצועםו/אואיביצועם.
 .23בחתימתועלהסכםזהפוטרהיועץהמשפטיאתהמועצהואתכלמימטעמהמכלנזקו/או
הפסד ו/או אובדן שהינו באחריותו כאמור לעיל ו/או על פי דין ,ומוסכם כי בכל מקרה שבו
תידרש המועצה לשלם פיצוי ו/או תשלום כלשהו בגין כל נזק /או הפסד ו/או אובדן כאמור
לעיל , היועץ המשפטי ישפה ויפצה את המועצה בגין כל פיצוי ו/או תשלום כאמור ,לרבות
הוצאותושכ"טעו"דשיהיוקשוריםלכך,והכלללאהגבלהבסכוםומידעםהדרישה.
 .24בלילפגועבאמורלעיל,מוסכםבזאתכיהיהוהיועץיתבעעלידיצדג'בגיןהאמורלעיל,לא
ישלחהיועץהודעתצדג'למועצהו/אולמימטעמה,ולאיחזוראליהםבכלדרךשהיא,וכל
התשלומים שתחויב או שתישא בהם המועצה ו/או מי מטעמה עקב תביעה כאמור,
ישולמו/ישופו,לפיהעניין,עלידיהיועץבלבד.
 .21המועצהתודיעלספקעלכלתביעהאודרישהאשרהופנתהכנגדווהנוגעתלפעילותו,ותאפשר
ליועץלהתגונןבפניתביעהבעצמוו/אועלידימימטעמו.
 .26היועץמתחייבלהודיעלמועצהמיידיתעלכלתביעהשהוגשהכנגדוו/אועקבחששמתביעה,
וכןעלכלנזקאוחששלנזקשארעלעבודותו/אולצדג'ו/אולמיומעובדיהיועץבקשרעם
השירותיםכאמור. אחריותושלהיועץלהודעותכאמורתחולגםלאחרתוםתוקפושלהסכם
זהולכלתקופתההתיישנותעלפידין.

 .28למעןהסרספקמובהרכיהמועצהלאתהאאחראיתכלפיהיועץו/אומימטעמוו/אוכלפיכל
צד ג',וזאתלכלובגיןכלנזק,בלייוצאמןהכלל,שיגרםעקבמעשהאומחדלשלהיועץו/או
עובדיוו/אומימטעמו.

31

 .27מבלי לגרוע מאחריות היועץ המשפטי לפי הסכם זה או לפי כל דין ,מתחייב היועץ המשפטי
לבטח על חשבונו ,לטובתו ולטובת המועצה ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית
לחוזה זה ובמשך כל תקופת ההסכם ועד לגמר תקופתו )ולגבי ביטוח האחריות המקצועית
המצוין בטופס האישור על קיום הביטוח – כל עוד קיימת אחריות שבדין) ,את הביטוחים
המפורטיםבטופסהאישורעלקיום ביטוחיםמסומןכנספח ב'( 1-להלן:"טופס האישור על
קיום ביטוחם") ,המהווהחלקבלתינפרד מהסכםזה.
 .22עם חתימת הסכם זה על ידי המועצה ימציא היועץ המשפטי את טופס האישור על קיום
ביטוחים ,כשהוא חתום על-ידי חברת הביטוח מטעמו .המצאת טופס האישור על קיום
ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם ותנאי לתחילת עבודתו של
היועץהמשפטיעלפיהסכםזה.היועץהמשפטיישובויציגמדיתוםכלתקופתביטוח,במשך
כלתקופתחלותושלהסכםזה,אתטופסהאישורעלקיוםביטוחים,וזאתללאצורךבקבלת
דרישהמהמועצהלעשותכן.
 .31למניעתספקמובהרבזאת,כיעריכתהביטוחיםכאמורלעילו/אותיקונםוהמצאתפוליסות
הביטוחו /אוהאישוריםעלקיוםביטוחיםלמועצהלאיהוואישורכלשהומאתהמועצהעל
התאמת הביטוחים להסכם זה ולא יטילו על המועצה אחריות כלשהי בקשר לכך ,ולא יהא
בהםכדילצמצםאתאחריותושלהיועץהמשפטיעל-פיהסכםזהו/אולפיכלדין.
סודיות
 .30היועץהמשפטיומימטעמומתחייביםלשמורבסודכלמידעשיגיעלידיעתובקשרעםובמהלך
ביצוע השירותיםולאלגלותלצדג'כלשהוכלמידעאוחומרבקשרעםהמועצה.
 .32היועץהמשפטיומימטעמומתחייביםבזהשלאלהשתמש,במישריןאובעקיפיןבמידעו/או
במסמכיםו/אובכלחומרשהוכןעלידוו/אושנמסרלועלידיהמועצהאלאעלפיהוראות
המועצה.
ניגוד עניינים
 .33בשליחסיהאמוןהמיוחדיםשביןהמועצהלביןהיועץ,קיימתחשיבותלהבטחתהעדרניגוד
עניינים אוחששלקיומושלניגודענייניםפוטנציאלישלהיועץבמסגרתהשירותים.בהתאם
לכך,מתחייב היועץשאיןלו,ולאיהיהלו,ניגודענייניםמכלסוגשהואבקשרעםהשירותים.
 .34ככלשיסבורהיועץכיהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםאוחששלניגודעניינים,הוא
מתחייב להודיעעלכךמיידיתלמועצהולפעולעלפיהוראותיה.

כללי
 .31הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים ,הסכמות ,מערכות יחסים ומו״מ אשר היו בין
המועצה מחדוהיועץאומימעובדיומאידךבכלהנוגעלתחוםההתקשרותנשואהסכםזה.
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 .36כל תוספת ו/או שינוי ו /או תיקון להסכם יהיו מחייבים ובני תוקף רק אם ייעשו בכתב
וייחתמוע״י שניהצדדים.
 .38שוםוויתור,הנחה,הימ נעותמפעולהאוארכהמצדהמועצהלאיחשבוכוויתורשלהמועצה
עפ״יהסכםזהאועפ״יכלדין.
 .37איןבהסכםזהכדיליצורביןהצדדיםו/אומימטעמםלביןהמועצהו/או מימטעמהיחסי
עובד ומעביד ,שותפות או שליחות .מבלי לגרוע מן האמור ,במידה ולמרות כוונת הצדדים
המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,תידרש המועצה במועד כלשהו לשלם תשלום
שמקורובטענה,כי שררויחסיעובדומעבידבינהלביןהיועץהמשפטיו/אומימטעמו,ישפה
היועץ המשפטי את המועצה מיד עם דרישה בגין כל סכום שהמועצה תידרש לשלם בהקשר
הנ"ל,לרבותהוצאותושכ"טעו"ד.
 .32היועץ המשפטי אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד זכות ו/או חובה כלשהן מכוח
הסכםזה,כולןאומקצתן,בתמורהאושלאבתמורה.
 .41מובהרומודגשבזאת, כיהמועצהאינהמחויבתואינהמתחייבתלהעבירליועץהמשפטיאת
הטיפול בכל ענייניה המשפטיים )או בכלל( ,ושיקול הדעת אם להעביר עניין מסוים לטיפול
משפטישלהיועץהמשפטי,כמוגםאתהיקףהטיפול,יהיהבידיהמועצהבלבד,אשרתהיה
רשאיתלשכוראתשירותיושלכלעורךדיןאחראונוסףלפיבחירתה.
 .40מבלי לגרוע מזכויות המועצה עפ״י הסכם זה ועפ״י כל דין ,המועצה תהיה רשאית לקזז כל
סכוםהמגיעלהמאתהיועץ,מכלסכוםשעליהלשלםלספקעפ״יהסכםזה.כמוכן,המועצה
רשאיתלעכבאצלהכלסכוםו/אומסמךו/אודבראחרהשייךאומגיעליועץהנמצאאצלה
כלעודלאמילאהיועץאיזומהתחייבויותיועלפיהסכםזה.

 .42כתובותהצדדיםלצורכיהסכםזההןכמפורטבמבואלהסכםזהלעיל.כלהודעהשתשלחע״י
אחדהצדדיםלמשנהולכתובתהנ״לתחשבכנתקבלהבתום 82שעותמעתהמסירהלמשלוח
בדואררשום,במועדשנתקבלאישורטלפוניעלקבלתה,ככלשנשלחהבפקסימיליה,בתום24
שעותממועדשליחתהבדואראלקטרוני,ואםנמסרהביד-עםהמסירהבפועל.
 .43הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם הסכם זה ו/או כל הקשור אליו
תהאנתונהאךורקלביתהמשפטהמוסמךלדוןבהמבחינתהענייןבעירתלאביב,ולאףבית
משפטאחרלאתהאסמכותלדוןבכך.
ולראיה באו הצדדים על החתום:




המועצה לענף החלב בישראל
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