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 חשון תשפ"ב  "אי

 

 המכרז משתתפי  אל: 

 

בתחום מומחיות קניין רוחני וזכויות   לקבלת שירותי ייעוץ משפטי 2021/22מכרז פומבי דו שלבי   הנדון:

   יוצרים )לרבות ליטיגציה(

 1לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון: פניה להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למתכבד בזאת  הישראליתאגיד השידור  

 

 

המסמך אליו   מס"ד
 מתייחסת השאלה 

 תשובות שאלות  

מסמך א', הזמנה   1
להציע הצעות,  
הגדרות לתנאי  

, הגדרות  הסף
לתנאי סף "עורך  
 7דין נוסף", עמוד  

בנוגע לתת סעיף א' " הנו מועסק  
גם שותפים במציע" אנא הבהירו כי 

שמבחינה פורמאלית אינם מוגדרים 
כעובדים שכירים של המשרד עונים 

 .על תנאי הסף

הננו מבהירים כי גם  
שותפים עונים על דרישה  

 זאת.

מסמך א', הזמנה   2
להציע הצעות,  
הגדרות לתנאי  

, הגדרות  הסף
עמודים  לתנאי סף, 

6-7 

קיים   רבות  פעמים  גדולים  במשרדים 
ניסיון רב בתחומים הרלוונטיים הנחלק  
בצוות   שונים  דין  ועורכי  שותפים  בין 
העוסק בתחום רלוונטי )למשל מחלקה  
העוסקת בקניין רוחני מסחרי, ומחלקה  
רוחני(.   קניין  של  בליטיגציה  העוסקת 

 : אנא הבהירו כי
דין  1) מעורך  יותר  לציין  ניתן  בכיר ( 

 אחד;  
על  2) מצטבר   המציע(  באופן  לעמוד 

בכי דין  עורכי  שני  )קרי  ם  ריבתנאים 
בתנאי   יחדיו  אחד    – שעומדים  כל 

בתחומו, יספיקו על מנת לעמוד בתנאי  
הדין   עורכי  לגבי  כנ"ל  המכרז, 

 הנוספים(;
כי הניקוד יינתן עבור ניסיונו ( 3) 

בתחום הרלוונטי  המציע המקצועי של 
עורך הדין הבכיר או  )ולא בהכרח של 

 ; (עורכי הדין הנוספים

( הננו מבהירים כי ניתן  1)
לציין יותר מעורך דין ביכר  

אחד אך נדרש למלא את  
כל פרטי על מנת שינוקד  

 בהתאם. 

 

( שני עורכי דין בכירים  2)
העומדים בתנאים, כל אחד  

בתחומו, יספיקו על מנת  
לעמוד בתנאי המכרז, אך  

ביטוי  הדבר עשוי לקבל 
 בניקוד האיכות. 

 

( הניקוד ינתן עבור  3)
ניסיונו של המציע אך יתכן  

כי הניקוד יביא בחשבון את  
הפיצול בקבלת השירות בין  

מספר עורכי דין רב, ככל  
שיסברו התאגיד כי יש בכך  

טעם להפחתה בניקוד  
 )הדבר יתברר בראיון(.   



 

 

מסמך א', הזמנה   3
  להציע הצעות,

ניקוד      -שלב ב'  
    –איכות ההצעה  

מהניקוד    50%
טבלה,   -  הכולל

רכיבים ג'+ד'  
 14בטבלה, עמוד 

אנא הגדירו "גוף גדול" כאמור בשורות  
 אלו. 

 מתקבלת.    ההערה

  המילים "גוף גדול" ימחקו 
 .  רכיבים ג' + ד' בטבלהמ

מסמך א', הזמנה   4
  להציע הצעות,

ניקוד      -שלב ב'  
    –איכות ההצעה  

מהניקוד    50%
טבלה,   -  הכולל

 16רכיב ז', עמוד 

במסמכי המכרז הגדרת "כתבי טענות"  
כל מסמך אשר  הוכן במסגרת  " –

סכסוך  משפטי, הקשור  לתחום  קניין  
רוחני וזכויות יוצרים בין אם זה  

אנא   –" התנהל בפני ערכאות שיפוטיות
הבהירו האם כתבי טענות שהוגשו 

לרשם סימני המסחר והפטנטים 
ות להשגות או במסגרת תגוב

 התנגדויות עומדים בתנאים אלו.

כתבי טענות שהוגשו לרשם  
סימני המסחר והפטנטים  
במסגרת תגובות להשגות  

או התנגדויות עומדים  
, אך יתכן כי  בתנאים אלו

יבואו לידי ביטוי בניקוד  
האיכות שכן אינם ליבת  

העיסוק של התאגיד ואנו  
לא צופים ניסיון כזה  

 קש. כרלבנטי לשירות המבו

חוברת  ', גמסמך  5
טופס   ,ההצעה
,  1, סעיף 5מספר 
 40עמוד 

אנא הבהירו האם הכוונה היא כי יש  
למלא את פרטי כל עורכי הדין  

שעובדים במשרד או את חברי הצוות  
 בלבד.

 חברי הצוות בלבד 

חוברת  ', גמסמך  6
טופס   ,ההצעה
,  2, סעיף 5מספר 

 41-42עמודים  

יש   כי  היא  הכוונה  האם  הבהירו  אנא 
למלא את פרטי כל עורכי הדין הבכירים  
והנוספים שעתידים לקחת חלק בעבודה  

 מטעם המציע. 

בנוסף, אנא הבהירו כי ניתן למלא  
עורכי דין נוספים שהותק שלהם נמוך  

שנים, בהנחה ואכן יש את המספר   3-מ
המינימאלי של עורכי הדין על מנת  

 לעמוד בקריטריונים.

כל מי שעשוי לקחת חלק  
 במתן השירות 

 

 

 ניתן להוסיף מעבר.  

מסמך ה', הסכם   7
שירותים, סעיף  

)מופיע כתת   3.1
תחת   2.1סעיף 
 53( עמוד  3סעיף 

אנא הבהירו כי הצוות המיועד יכול  
לכלול עורכי דין ושותפים הכפופים  

כיר, וכי אין מניעה  לעורך הדין הב
 לספק את השירותים באמצעותם.

כמובקש. הננו מבהירים כי  
הצוות  אין מניעה כי  

כלול עורכי דין  יהמיועד 
ושותפים הכפופים לעורך  

הדין הבכיר, וכי אין מניעה  
לספק את השירותים  

 באמצעותם. 

מסמך א', הזמנה   8
  -  להציע הצעות

תצהיר המציע  
לעניין עמידה  

הסף  בתנאי   
, סעיף  המקצועיים

 10, עמוד 10

אנא הבהירו האם יש למלא את מסמכי  
המכרז בכתב יד או שניתן למלא  

 באמצעים דיגיטליים. 

ניתן למלא את מסמכי  
המכרז בכתב יד או  

באמצעים דיגיטליים.  
מובהר כי לא ניתן לבצע  

שינויים כלשהם במסמכי  
 המכרז.



 

 

 

 מובהר כי:  

 המכרז. אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1

 המכרז. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 ידו בכל עמוד. - המציע יצרף להצעתו מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .3

 

 ב ב ר כ ה,               

 איילת אלינסון           

 רכזת ועדת המכרזים                  


