5.6.2019
שלום רב,
הנדון :מכרז מס'  458/29/19למתן שירותים משפטיים בתחום המסחרי והליטיגציה המסחרית
עדכון למסמכי המכרז ומענה לשאלות הבהרה

בשם ועדת המכרזים וההתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן – "הועדה" ו -
"החברה" ,בהתאמה) ,אנא ראו להלן עדכון למסמכי המכרז שבנדון וכן מענה החברה לשאלות ההבהרה
שהופנו אליה עד המועד שנקבע לכך:
הערות כלליות
 .1יובהר כי ,אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שבו השתמשו אלו אשר פנו לחברה
וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
 .2כמו כן יובהר כי ,ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד ולכן התשובה במסמך
זה מתייחסות לנוסח שהועבר באחת מהשאלות בלבד.
 .3מובהר ,כי כל השאלות/הבקשות שלא נענו במסגרת מענה זה ,יראו אותן כאילו נדחו על-ידי הועדה.
 .4כמו כן מובהר כי ,מסמך זה על העדכונים וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי ההליך ,ויש לצרפו להצעת המציע כשהוא חתום בחתימה מלאה על-ידי המציע על כל
אחד מעמודיו.
תוספת להסכם ההתקשרות
 .1ל הסכם ההתקשרות (נספח ג' למסמכי המכרז) תתווסף הוראה כדלקמן לאחר הפסקה הקיימת בסעיף
:2.2
כמו כן ,ומבל י לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היועץ מתחייב כי יעביר לחברה דו"חות רבעוניים בדבר
סטטוס התביעות שבטיפולו ,לרבות הערכה לגבי סיכויי כל תביעה הכלולה בדו"ח וזאת לצורך הכנת
הדו"חות הכספיים של החברה .דו"חות כאמור ,לרבות עדכונים להם ,יימסרו לחברה לאחר תום כל
רבעון קלנדרי וכן בכל מועד אחר ע"פ דרישת החברה.

שם המציע_________________ :

חתימת המציע_________________:

מענה לשאלות הבהרה
מס'

שם המסמך

סעיף/מראה
מקום אחר

נושא/כותרת
הסעיף

שאלה/הערה

מענה החברה

 .1נספח ב' (טופסי סעיף 5
ההצעה)

המחשת ניסיון האם יש לצרף כתבי
מרכזיים
טענות
העוה"ד
בתיק של כל הצדדים
(לצורך התרשמות
מההליך) או רק את
כתבי הטענות של
הצד המיוצג ע"י
המציע?

 .2נספח ב' (טופסי סעיף 5
ההצעה)

המחשת ניסיון האם ניתן לצרף את ניתן לצרף את כתבי
במדיה
כתבי הטענות במדיה הטענות
העוה"ד
מגנטית?
מגנטית ( CDאו
.)DISK ON KEY

טופס מס' 3ב'
פירוט ניסיון עוה"ד
הבכיר או עו"ד
אחר
בכיר
בליטיגציה בתחום
המסחרי

טופס מס' 3ב'

יש לצרף את כתבי
הטענות של הצד
המיוצג ע"י המציע
בלבד.

פירוט ניסיון עוה"ד
הבכיר או עו"ד
אחר
בכיר
בליטיגציה בתחום
המסחרי
מבוקש להעלות את
נספח ב' (טופסי
בקובץ
ההצעה)
לאתר
word
של
האינטרנט
החברה.

 .3נספח ב' (טופסי
ההצעה)

החברה תעלה את
טופסי ההצעה (נספח
ב') לאתר האינטרנט
של החברה .מובהר
למען הסר ספק כי
אין לערוך כל שינויי
תוכן או עריכה
מלבד
בטפסים,
שורות,
הוספת
הפרטים
ומילוי
הנדרשים.

בכבוד רב,
גיא ָא ַרׁש לויאן ,עו"ד
ראש אגף זיכיונות – החט' המשפטית

חתימת המציע_________________:

שם המציע_________________ :
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