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 _ 874__' מס  מכרז
 

   )להלן: "ההזמנה"( ליעוץ משפטי שירותים  למתן  הצעות  להציע  הזמנה :הנדון
 580150100  .ע.ר  ון סטודנטים ארצי יציג,ארג -בישראל  והסטודנטיות התאחדות הסטודנטים

 
 :מבוא .א

 .ראלם בישנטיסטודהציבור לרווחת הפועלת  העמות ה הינ"( העמותה"  :)להלן העמותה שבנדון  .1
 . להלן לאמור בהתאם , לעמותה משפטיכיעוץ ם שירותי למתן הצעות  בזאת העמותה מזמינה .2
לתקנות2)   לתקנה  בהתאם   כי  יובהר .3  חובה  העמותה  על   חלה  לא,  2883-ג" תשנ,  מכרזים   חובת  ()א( 

-ב"התשנ,  מכרזים     חובת  בחוק  כהגדרתו  מכרז   זה  בהליך  לראות  ואין,  זה  להליך  בקשר  מכרז  לעריכת
'מכרז' במסגרת הזמנה זו הינה לשם הנוחות בלבד ואין לייחס לה כל משמעות ונח  השימוש במ  .2882

 משפטית.
 כשירות ,  עניינים   ניגוד  למניעת   ביחס  לרבות,  וילהוראות  כפוףו  ן העמותהולתקנ בהתאם   מתנהל זה  הליך .4

של    לאישור   כפוף  וכן,  ב "וכיוצ  המינוי  תקופת,  המועמד הכללית    כי  בזאת  שדגומ.  העמותההאסיפה 
  ה אסיפאישור הל  המועמד  פרטי  יועברו  העמותה  של  המכרזים   ועדת  י"ע   הבחירה  תהליך  השלמת  חראל

 . "(האסיפה הכלליתשל העמותה )להלן: "  הכללית
 

 :המבוקשים  השירותים  .ב
 .ייעוץ שוטף וטיפול בתקנונים  .1
 .התקשרויות, ישיבות, ליווי תאגידי  .2
 . התאגידים  מול רשותהערכת סיכונים, נושאי משרה, ליווי  .3
גוף    .4 כל  מול  רגולטוריים/תחיקתיים  בהליכים  טיפול  חוק,  הצעות  משפטיים,  באספקטים  ארגוני  ייעוץ 

 .לרבות המועצה להשכלה גבוהה, הות"ת וגופים הקשורים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ציבורי
 .ההתאחדות בחברת איסתא ליינס בע"מ החזקות .5
הא .6 מישיבות  אחת  לכל  ולכ להופיע  העמותה  של  הכללית  עם סיפה  הקשורה  נוספת  אחרת  ישיבה  ל 

 התפקיד. 
  עניינים שעולים מן התפקיד ו/או מביצוע השירותים על פי הסכם ך, בדרש לכ שייכל  ליתן חוות דעת, כ .7

 .למתן שירותים 
 .העמותה הנהלת   בה מתפקדת ותיליעה דתמיערוך בדיקה לעניין ל .8
 של יו"ר העמותה.   ושיקול דעתנושאים נוספים על פי לבחון  .9

 
, כנגד הצגת חשבונית  מע"מ כחוק מדי חודש  כולל₪    10,000  הינולהתאחדות  תים  וירהש  בגין  הטרחה  שכר .ג

 ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.
  ים כמפורט לעילבשירות  הכרוכים   ההליכים   כל  את  אף   כולל  עמותהל  השירותים   בגין  הטרחה  שכר  כי  מובהר .ד

 .בישיבות וחוות דעת  תפוהשתת לרבות, מהם  ונובעים 
 ולניקוד   ההצעה  לבחינת  מידה   אמת  מהווה  ואינה,  קבועה  הינה  שינתנו  השירותים   יןבג  התמורה  כי  ,מובהר .ה

 .לה שיינתן
 

 : ההצעה  להגשת מקדמיים  תנאים  .ו
 .שכה זולוכי הינו חבר ב  עורכי הדיןמוסמך ורשום בלשכת  עו"דהמציע הינו  .1
 . מוסמך ורשום  כעו"ד  ותהמציע הינו בעל ותק של חמש שנים לפח .2
מבוטהמצי .3 בפוליע  עתיד ח  אשר  מטעמו  גורם  כל  ו/או  עבורו  מקצועית  אחריות  לביטוח  מתאימה  סה 

 רותים לעמותה. להעניק את השי
 או  עניינים   ניגוד  של   מצב ב  עשויים להימצא ,  כל הגורמים במשרדולא יציע הצעה מציע אשר הוא ו/או   .4

 לעמותה.ם נייתלשירותים שנ בקשר עניינים  לניגוד חשש
 לאו. ין אם בתמורה ובין אם תה בותן שירותים לעמושהינו ניע מצ הצעהלא יציע  .5
 .על ידו העמותה לבין המציע, כשהם חתומים בין מסמכי מכרז זה  המציע הגיש את כל .6

 
 
 



 

 : מסמכי המכרז  .ז
   . _874___ מכרז מס'  .1
   

 צעות הה  הגשת אופן .ח
זה חתום  .א מכרז  להגיש  ק,  יש  כי המציע  כך  על  תוכנו רא את תוכאשר תעיד  ואישר את  אותו,  הבין  נו, 

,  18אבא אבן ברחוב  ותההעמ למשרדייש להגיש המסמכים החתומים את  וההתחייבויות המפורטות בו. 
 באופן אישי.   12:00בשעה  בדצמבר 19עד ליום  ירושלים 

על ידו הוא    שנה בצירוף קורות חיים של המציע ו/או פורטפוליו של המשרד אותו הוא מייצג / הצעות תוג .ב
 מועסק / הוא בעליו.  

 הצעות תוגשנה בצירוף מכתבי המלצה.  .ג
  שלא   הצעה  לפסול  שלא   תרשאי  העמותה,  האמור  אף   עלסל.  תיפ  ()מכרז  תוגש חתומהשלא  הצעה   .ד

 .  הבלעדי דעתה שיקול לפי, או הפרטים ו/ ההמלצות האישורים ו/או כל  לה צורפו
השלמת מסמכים ו/או   לצורך,  חלקם   או  לם כו,  המציעים   אל  לפנות   הזכות  את   הלעצמ  שומרת   העמותה .ה

לראזימ  ו/או  מסמכים   או/ו  צותהמל  וא/ו  אישורים   קבלת  לרבות,  ותיהם להצע  בנוגע  פרטים   בירור יון ון 
 . החלטתה קבלת  לצורך לה הדרוש אחר פרט וכל, בועדת המרכזים 

  טעם   מכל  ,בו  במקרה .  תההצעו  להגשת   האחרון   מהמועד  יום   30  של  לתקופה  בתוקף  תעמודנה  ההצעות .ט
  לקבל   איתרש  העמותהה  תהי,  יבוטל  עימו  וזהשהח  או  הזוכה  המציע  עם   להתקשר  העמותה  תוכל  לא,  שהוא

 .הנדרשים  בשינויים , הלאה וכן ,דירוגב באה  המציע  הצעת את
חלק מהמציעים בלבד לצורך ראיון קבלה וסינון סופי בועדת   אל  לפנות  הזכות  את  הלעצמ  שומרת  העמותה .י

 . תההעמורזים של המכ



 

 
 המציע   והסכמת  התחייבות

  
 

ת.ז.____________,  __________  עו"דאני,    _ _____ רישיון:  בחתובזאת    הירמצ_  מס'  מטה,    ימתימתחייב 
 במפורש, כדלקמן: 

 
 לעומקם.ז' מפורט בסעיף  כקראתי מסמכי המכרז  .1

 
 . עמותהב היועץ המשפטיאני מגיש מועמדותי לתפקיד  .2

 
חתימתי על עמותה  ב  היועץ המשפטיאבחר לתפקיד  שכי במידה    ,בזאת במפורש  תחייבאני מצהיר ומ .3

חתום   מכרזה הוגש  מטעמי,אשר  גורם  כל  מחייבת  קשור   אחתים   וכי  ,  יהיה  אשר  מטעמי  גורם  כל 
 ם. בשירותים נשוא ההסכם, על נספחי ההסכ

 
המפורטים  לי  ידוע   .4 התנאים  תנאי  כי  הם  ישרות  ההתקלהלן  על  שיחולו   העמותהדי  המוצעים  והם 

 .בהם כל שינוייחול וכי לא בהתקשרות ביני לבין העמותה 
 

הופיע לכל ישיבות האסיפה הכללית של  חייב לי מת אנעמותה,  ב  היועץ המשפטייד  לתפקר  ככל שאבח .5
 קיד. העמותה ולכל ישיבה הקשורה עם התפ

 
 חן כלל. כשהוא חתום על ידי, הצעתי לא תיב מסמכי המכרז, את  ש, כי ככל שלא אגיידוע לי .6

 
 פי כל דין. ם ועל  בהסכת לעמוד בהתחייבויות כאמור אישיאחריות  כי מוטלת עלילכך  אני מודע  .7

 
 : וכראיה לאמיתות הצהרתי באתי על החתום

 
 

 מ.ר. ________________ ז. ___________ שם: ___________ ת.
 
 
 
 

 ___ ____________ריך: תא     
 
 
 
 

 
 


