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 ממשרדי עו"ד ייעוץ משפטילקבלת מכרז פומבי 

 

 :רקע .1

הינה חברה בבעלות ממשלתית  "( החברה" או "נתג"ז" -)להלן  חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
, להקים ולתפעל 2002 –להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב  מלאה והיא בעלת רישיון, בהתאם

לחץ גבוה את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל. מערכת זו כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי ב
הפרושים  ,תחנות להפחתת לחץ הגזות קבלה לגז, תחנות להגפת גז ק"מ, תחנו 700–בתוואי קיים של כ 

וישנם מקטעים נוספים של המערכת אשר  לאורך כל הארץ. מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת
 בהליכי תכנון.

לניירות ערך בתל  ר בבורסהשל החברה רשומות למסח (סדרה ד') , אגרות החוב7.6.2018החל מיום 
 אביב.

 . www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת 

הבהרה: הרקע המובא לעיל ובאתר החברה באינטרנט הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי 
 מצג או התחייבות מצד החברה. להוות

 :הגדרות .2

ת במפורש, יהיו למונחים במכרז זה אותה משמעות שיש ככלל, ובהיעדר משמעות אחרת המשתמע
. למונחים הבאים תהיה המשמעות כמפורט 1993-להם בהסכם או בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 להלן:

 היועץ המשפטי של החברה. –" הממונה" .2.1

 , על נספחיו.ג'כנספח ההתקשרות המצורף למכרז  הסכם –" ההסכם" .2.2

על כל נספחיה וחלקיה, הכוללת הצעה טכנית וכספית, הצעת המציע למכרז זה  –" הצעה" .2.3
 להלן. 6כמפורט בסעיף 

 מציע שהוכרז ע"י ועדת המכרזים כזוכה וקיבל על כך הודעה בהתאם. –" זוכה" .2.4

 .1992-, התשנ"בהמכרזים חובת חוק - "המכרזים חובת חוק" .2.5

ה "לרבות" נועד להדגים ולא למעט ומבלי שהדוגמאות הניתנות יהוו השימוש במיל –" לרבות" .2.6
 רשימה סגורה. בכל מקום שנכתב "לרבות" הכוונה היא "לרבות )אך לא רק(".

מסמך המכרז וההסכם והנספחים הנלווים להם, וכפי שיעודכנו או יתוקנו  –" מסמכי המכרז" .2.7
 מעת לעת.

 מגיש הצעה במכרז.  –" מציע" .2.8

מוש במילה "רשאית" נועד להבהיר, כי הפעולה, ההחלטה וכיו"ב עניינים השי –" רשאית" .2.9
, אך היא אינה חייבת ז"נתגהרלבנטיים לנושא הסמכות, הינם בשיקול דעתה הבלעדי של 

 לבצעם/לקבלם.

 למכרז. 3.2כהגדרתה בסעיף   -תקופת ההתקשרות" " .2.10

 .1993-ת חובת המכרזים, תשנ"גתקנו –תקנות חובת המכרזים"  " .2.11

 המבוקשים השירותים .3

להגיש  להלן, 4, העומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף משרדי עו"דמזמינה בזה  החברה .3.1
, הבאיםמומחיות התחומי  בשניאחד או בלנתג"ז  יםמתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטילהצעות 

 :("השירותים" -ןבהתאם למסמכי המכרז )להל

  :, כוללמכרזים והתקשרויות .3.1.1
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)לרבות השתתפות בישיבות  עדת המכרזים של החברהו)א( ליווי וייעוץ משפטי לו
ת )לרבות בינ"ל( יו, עריכת מסמכי מכרז וליווי התקשרוהועדה בהתאם לצורך(

למכרזים הכנת חוות דעת בנוגע לעסקאות רכש, העסקת קבלנים והזמנת שירותים, 
תמורת שכר וייצוג בבתי משפט של סכסוכים בנושא מכרזים;  התכתבויות ועריכת
 ; ישולם על בסיס שעתישטרחה 

אשר  "(רכז/ת ועדת המכרזים)" ( ריכוז ועדת המכרזים ע"י עו"ד מטעם המשרדב)
לצורך עריכת  ,בשבוע שלושה ימים-כיידרש להיות נוכח במשרדי החברה במשך 

ניות לוועדה, מעקב אחר החלטות הוועדה פרוטוקול הוועדה, סיוע בהכנת פ
מעקב השתתפות, פרסום החלטות הועדה על פטור של החברה,  SAP-במערכת ה

ממכרז ורשימות מציעים באתר האינטרנט, ליווי ועדת חריגים, דיווחים לועדת 
 שעות 90עד ישולם עבור ש)ריטיינר( חודשי טרחה תמורת שכר  ;הביקורת וכו'

    עבודה חודשיות.

  :, כוללואנרגיה מנהליסחרי, מ .3.1.2

בנושא הסכמים מסחריים מול לקוחות החברה וגורמים נוספים ייעוץ ליווי ו
)רגולציה( בנושא החלטות מנהליות המתממשקים למערכת הולכת הגז הטבעי ו

 .פעילות החברהבתחומי 

 תקופת ההתקשרות

 .ת ההתקשרותתחילשנים ממועד  (6שש )הינה למשך  למתן השירותיםתקופת ההתקשרות  .3.2
שנים כל  3לתקופות נוספות של עד להאריך את תקופת ההתקשרות  שמורה האופציה לחברה

, או לקצר את תקופת אחת, בכפוף לאישורים הנדרשים מרשות החברות הממשלתיות
 . ההתקשרות במקרים ובאופן הקבוע במסמכי המכרז

 אופי מתן השירותים 

, לכך שמדובר בשירותים הניתנים שלאחריוות ובהתקשרהליך המכרזי החברה נותנת דגש ב .3.3
על בפרט במציע תבחר החברה כמפורט במסמכי המכרז, . ע"י עורכי דין מסוימים באופן אישי
רכי דין על עו ,לפיכך .למתן השירותים ם ומומחיותם של עורכי הדין המוצעיםסמך ניסיונ

, אלא אם ורק הם – במהלך כל תקופת ההתקשרות ספציפיים אלה לעסוק במתן השירותים
 .אחרתבאופן חריג שהחברה תאשר  וככל

"ד הראשי יהיה אחראי לכל תוצר, הועורכי דין נוספים. עו צוות המציע יכלול עו"ד ראשי אחד .3.4
"ד הראשי נדרש למעורבות אישית ה. יודגש, כי עומשרד עורכי הדיןייעוץ או שירות שיינתן ע"י 

 אינטנסיבית במתן השירותים, ובכלל זה:

מול גופים אחרים, למעט פגישות ופיע באופן אישי לכל הישיבות להתייעצות בחברה או י .א
"ד הנבצר מעובהם  ,באישור הממונה ,פגישות איסוף מידע וכו' )ולמעט מקרים חריגים

 (. מועד הפגישה/ישיבההראשי להופיע ולא ניתן לשנות את 

המשרד. לא יועבר לידי החברה  קפדני כל תוצר המופק ע"י צוותובאופן אישי וייבחן יבדוק  .ב
"ד הראשי יהיה חתום על כל חוות דעת או תוצר העו על ידו כאמור.ונבחן תוצר שלא נבדק 

 חתום אחר שיופק ע"י המשרד. 

יידרש להשתתף באופן אישי בכל ישיבות ועדת המכרזים  -והתקשרויות תחום המכרזים ב .ג
 חריגים שיאושרו ע"י הממונה. בהן ידונו בהליכים אותם מלווה המשרד, למעט במקרים

יידרש להיות עורך הדין אשר יופיע באופן אישי בכל  -המסחרי, מנהלי ואנרגיה תחום ב .ד
הליכי השגה או עתירה בפני טריבונל רגולטורי או ערכאה משפטית, פגישה עם לקוח וכן ב

וכן להשתתף בכל ישיבת התייעצות של החברה, למעט במקרים חריגים שיאושרו ע"י 
 מונה.המ

 יפקח באופן אישי על עבודת הצוות במתן השירותים. .ה

אחר, רשאית החברה עו"ד יעבור לעבוד במשרד הנותן שירותים לחברה הראשי במקרה שעו"ד  .3.5
 .אליו עברלהסב את ההסכם למשרד 

 היקף ותדירות משוערים עבור ביצוע השירותים 

 מכרזים והתקשרויות: .3.6
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ות בחודש.שע 90-כ - ריכוז עבודת וועדת המכרזים .3.6.1

 שעות בחודש.  90-כ - והתקשרויות ליווי מכרזים .3.6.2

  בהתאם לצורך. – ייצוג בבתי משפט .3.6.3

 ואנרגיה: , מנהלימסחרי .3.7

וניהול מו"מ מול לקוחות כולל עריכת הסכמים , בתחום הגז הטבעיהסכמים ליווי  .3.7.1
  . שעות בחודש 40-כ –החברה 

סוח השגות על החלטות חוות דעת וניהכנת , כולל ייעוץ בנושא החלטות מנהליות .3.7.2
  .שעות בחודש 40 -כ – הנוגעות לחברהרגולטוריות 

תהיה רשאית לצמצם או להרחיב את  ז"נתגההערכות דלעיל אינן מחייבות, וכי מודגש, כי  .3.8
  .היקף השירותים נשוא מכרז זה

 רשות החברות הממשלתיות אישור

י דין מרשות החברות תנאי להתקשרות החברה עם זוכה הינו קבלת אישור להעסקת עורכ .3.9
הממשלתיות, ובהתאם לתנאי האישור. יודגש, כי החברה אינה אחראית למתן האישור. 

יועצים משפטיים לחברות  –המציעים מופנים לעיון בחוזר רשות החברות הממשלתיות 
 , באתר רשות החברות הממשלתיות. 02.09.2015ממשלתיות וחברות בנות ממשלתיות, מיום 

  סףתנאי  .4

 ,הסף כוללים תנאי סף כלליים אחידים אשר כל מציע נדרש לעמוד בהם ביחס לכל הצעה שיגישתנאי 
וכן תנאי סף ספציפיים הייחודיים לתחום המומחיות אשר על כל מציע לעמוד בהם רק ביחס לתחום 

יחס ליותר מתחום מומחיות אחד יהמומחיות בו מוגשת הצעתו. ככל שבכוונת מציע להגיש הצעה בהת
 עמידת ההצעה ביחס לכל תחום מומחיות בנפרד.  תיבחן

רשאי להשתתף במכרז כל משרד עורכי דין, שמתקיימים בו, במועד הגשת ההצעה, במצטבר, התנאים 
 להלן: המפורטים 

 תנאי סף כלליים:  .4.1

שיון בר תוקף לעריכת דין מטעם ימחזיקים רלמתן השירותים כל עורכי הדין המוצעים  4.1.1
 ;ללשכת עורכי הדין בישרא

ותקרת  עניינים ניגודהעדר , אישית זיקה של קיומה העדר בדבר הצהרה הגישהמציע  4.1.2
 ;ההכנסה הכוללת

  :שמועסקים בועל המציע להיות משרד עורכי דין,  4.1.3

לעניין הצעה בתחום המכרזים  ( עורכי דין ומתמחים8) שמונה לפחות 4.1.1.1
  וההתקשרויות;

צעה בתחום העניין לומתמחים ( עורכי דין 16לפחות שישה עשר ) 4.1.1.2
 המסחרי, מנהלי ואנרגיה.

עורכי דין ( 3) שלושהלפחות שמועסקים בו ל המציע להיות משרד עורכי דין, ע 4.1.2
   .הרלבנטי בתחום המומחיותהעוסקים באופן שוטף 

שנים לפחות בתחום  (10) עשרעורך דין אחד שלו ניסיון של במציע מועסק לפחות  4.1.3
תקופת כל במהלך שיינתנו השירותים  יהיה אחראי על כל אשר, הרלבנטי המומחיות

 "(.ראשיה"ד העו" -להלן ))אלא אם הסתיימה עבודתו במשרד( ההתקשרות 

המציע המציא את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  4.1.4
 , כשהם בתוקף.1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 תנאי סף ייחודיים לתחום המומחיות:  .4.2

  - והתקשרויותמכרזים תנאי סף מצטברים לתחום ה 4.2.1

 :1.1.2010במידה והתקיים לאחר אך ורק ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ציבורי גוף של מכרזים לוועדת( פנימי או)חיצוני  משפטי כיועץ שימש"ד הראשי עוה (א)
 המכרזים חובת לחוק)א( 2 בסעיף המנויים מהגופים אחד)כל  או גופים ציבוריים

 תקופה משךב ("(ציבורי גוף" – להלן) או תאגידים עירונייםו/ מקומיות רשויות/או ו
 כלעוה"ד הראשי במשך  ליווהתקופה כאמור  במשךש ובתנאי, לפחות שנים 3של 

מכרזים פומביים בהיקף  3 לפחות( המכרזי)לרבות עריכת ההליך  המכרזיההליך 
, כרזיםמ בשני לפחות ₪ מיליון 30-ו אחד למכרזלפחות ₪ מיליון  50התקשרות של 

 אחד מהם לפחות הינו בשפה האנגלית. 

( הליכים בערכאות משפטיות 2)שני בלפחות  גופים ציבורייםעוה"ד הראשי ייצג  (ב)
לעניין היקף סכסוך משפטי  –" הליך"זה, עניין ל .אשר עניינם תקיפת הליכי מכרז

. מתן ע"י עוה"ד הראשי תשובה/תגובהמלש"ח לפחות, שהוגש בו כתב  5עבודות של 
 ערעור ייחשב כהליך יחיד.  /כייצוג משפטי בערכאה ראשונה ולאחר מכן בהליךי

   - המסחרי, מנהלי ואנרגיהתנאי סף מצטברים לתחום  4.2.2

 :1.1.2010במידה והתקיים לאחר אך ורק ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי 

מתחום האנרגיה ו/או  יםשונ שלושה גופים לפחות באופן אישיייצג ד הראשי עו" (א)
)כגון: תעריפים, רשיונות, מול גוף ממשלתי בנושא החלטה מנהלית  שתיות,הת

ייצוג . שקיבל אותו גוף ממשלתי ביחס לאותה חברה שייצג עוה"ד הראשיהיתרים( 
 כאמור כלל הגשת השגה או ערעור רשמיים בכתב.

לקוחות בעריכת חוזי התקשרות בשפה  3באופן אישי לפחות עוה"ד הראשי ליווה  (ב)
 .לפחות כל אחד₪ מיליון  30בהיקף התקשרות של  האנגלית

 פרטים נוספים .4.3

 .תנאי סף וכן עבור ניקוד האיכותהוכחת עמידה בנדרש למלא טבלאות לצורך  

 .לצרף קורות חיים של עוה"ד הראשי וכל אחד מחברי הצוות יש

 וקבלתם מסמכי המכרז .5

ף על זה שנקבע מפורשות ולא יעשה בהם כל שימוש נוס נתג"זמסמכי המכרז הינם קניינה של  5.1
 מראש ובכתב. נתג"זבמסמכי המכרז ללא קבלת הסכמתה של 

(. "סימן מים")מסומנים ב אינם ניתנים להגשהמסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה  5.2
, יש לפנות לעו"ד דפנה PDF, בקובץ צורך הדפסתם והגשתםל בדוא"ל לקבלת מסמכי המכרז

 .frangi@ingl.co.ilיעקובוביץ בכתובת הדוא"ל: 

 אופן הגשת ההצעה: .6

בשתי מעטפות סגורות ונפרדות, שיוגשו על ידיו יחד, באותו מועד,  ז"נתגאת הצעתו ל המציע יגיש 6.1
 כדלקמן:

 .6.4 הצעה טכנית כמפורט בסעיף – 1מעטפה מס' 

 .6.5 כמפורט בסעיף הצעה כספית - 2מעטפה מס' 

מציע המעוניין להגיש הצעה ליותר מתחום מומחיות אחד, יגיש הצעה נפרדת ומלאה עבור כל  6.2
 תחום מומחיות. 

 המציע ימלא את כל הפרטים הטעונים מילוי במסמכי המכרז בעט דיו כחול. 6.3

 :(טכנית)הצעה  1' מס מעטפה 6.4

תהיה ע"י  –מלאה דרישה לחתימה בראשי תיבות או לחתימה  –בסעיף זה להלן  6.4.1
מורשה/י חתימה בלבד מטעם המציע. חתימה מלאה תהיה ככל הנדרש על מנת לחייב 

 בצירוף חותמת רשמית של המציע. –את המציע לכל דבר ועניין 

הסף כמפורט  במסגרת ההצעה הטכנית יידרש כל מציע להוכיח את עמידתו בתנאי 6.4.2
 .וכן את מידת התאמתו למתן השירותים 4 בסעיף

 :את המסמכים הבאים תכלול ההצעה הטכנית כאמור ,לשם כך 6.4.3
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ע"ג כל עמוד בראשי תיבות. םחתוא ו, כשהמכרז זה 6.4.3.1

 .ע"ג כל עמוד בראשי תיבות כשהיא חתומה ,נספח א' – הצעה טכנית 6.4.3.2

, אלא ז"תגנלא יחייב את  הסכםמובהר, כי ה. על כל נספחיו, נספח ג' – ההסכם 6.4.3.3
 .ז"נתגיחתם בידי המורשים לכך בילאחר ש

, לרבות כל התשובות לשאלות שנשלחו ע"י נתג"ז למציעים כל ההודעות בכתב 6.4.3.4
 ע"ג כל עמוד בראשי תיבות.כשהן חתומות ככל שיהיו, ההבהרה, 

 .נספח ה' – אישור מורשה חתימה 6.4.3.5

ציבוריים, בהתאם לחוק עסקאות גופים אישור על ניהול ספרי חשבונות כחוק,  6.4.3.6
 . ו' כנספחבהתאם לפקודת מס הכנסה, יצורף 

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים  6.4.3.7
 .ז' כנספח, יצורף זרים

 .נספח ח' - פרטים המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי 6.4.3.8

 נספחים - לביצוע השירותיםהמוצע  והצוותהוכחות לניסיונו וכושרו של המציע  6.4.3.9
  .יב'-'ט

 .יג' נספח - פירוט ממליצים ואנשי קשר, וכן המלצות 6.4.3.10

 .'יד נספח – מכרז תיאום אי תצהיר 6.4.3.11

תצהיר מורשה חתימה מטעם המציע בדבר העדר קיומה של זיקה אישית של  6.4.3.12
המציע לבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון החברה. 

 . 'וטנספח  -קיימת זיקה כאמור, תפורט בתצהיר במידה ו

לפרסום סך השכר ששולם לו  הצהרת המציע כי במידה ויזכה במכרז יסכים 6.4.3.13
נים האחרונות או שאמור להיות משולם לו בכל שנה משנות שבשלוש ה

ההעסקה, מכלל החברות הממשלתיות, והתחייבות המציע, ככול שיידרש 
ממשלתיות תצהיר מורשה חתימה בדבר לעשות כן, להגיש לרשות החברות ה

הכנסותיו מחברות ממשלתיות בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה 
ובנוגע להכנסה הצפויה במהלך השנה הקרובה מחברות ממשלתיות והכל תוך 

 .'טז נספח -הממשלתיות וההכנסה מכל אחת מהןפירוט החברות 

  .ור בדבר עסק בשליטת אישה ]אם רלוונטי[איש - 'כנספח  6.4.3.14

 .הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - 'אכנספח  6.4.3.15

כל האישורים והמסמכים יהיו תקפים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, אלא אם  6.4.4
 צוין מפורשות אחרת במסמכי המכרז.

 )הצעה כספית(: 2מעטפה מס'  6.5

ותכלול רק עבור כל תחום מומחיות בגינו מוגשת הצעה ההצעה הכספית תוגש  6.5.1
 .החתימה של המציע יע"י מורש היא חתומה, כמפורט להלן, כאשר ב'נספח  את

הצעת המציע ימלא המציע במסגרת  .מהוחתו ההצעת המציע, מלא - ב' נספח 6.5.2
ת בהתאם להוראו יםמשפטיה םשירותיהרחה המבוקש עבור מתן הט את שכר

  .ההסכם, בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ

, רכז/ת ועדת אין חובה להגיש הצעה לגבי כל אחד מסעיפי שכר הטרחה )למעט שכ"ט מתמחה 6.6
סעיף שלא יתומחר לא יחושב  .(המכרזים )ככל שרלוונטי( וצוות עורכי הדין המוצע במכרז

 .10.3בממוצע המשוקלל באותה קבוצה כאמור בס' 

  :מועד וכתובת להגשת ההצעות .7

  .16:00 בשעה 8.8.2018 ליוםהאחרון להגשת ההצעות הוא עד  המועד 7.1
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

לעיל תובאנה לדיון  7.1רק הצעות שתמצאנה בתיבת המכרזים עד ליום ולשעה הנקובים בסעיף  7.2
 בפני ועדת המכרזים. 

, קרית 8, מגדל עתידים 33קומה בהלשכה המשפטית,  -במשרדי נתג"ז שת ההצעות: הכתובת להג 7.3
  .גב' אסתי בן ארצי –, לידי אשת הקשר אביב-תלעתידים, 

     :תוקף ההצעות  .8

 ימים מיום הגשתה. 90למשך ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, 

 :שאלות הבהרה והסברים נוספים .9

 בכתב בלבד 12:00בשעה  31.7.2018עד ליום בשאלות לקבלת הבהרות יהיה רשאי לפנות משתתף  9.1
דפנה יעקובוביץ, הלשכה המשפטית ומזכירות  עו"ד -ח"מ , לבציון המסמך הרלבנטי, סעיף ועמוד

 . WORD בפורמטאנא לפנות בשאלות  . frangi@ingl.co.il דואר אלקטרוני: באמצעות החברה

 לא תעשה בהכרח שימוש בנוסח השאלה כפי ז"נתגינתנו תשובות לשאלות הבהרה, יככל ש 9.2
השאלות רה, הרי שזו תחשב כנדחית. הההב בקשתלא תשיב ל ז"נתגככל ש. שהגיש המציע

 ,מסמכי המכרז מבקשיוהתשובות ישלחו בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, ובאופן אחיד לכל 
החברה בכתובת: וכן יופיעו באתר  ללא ציון שמותיהם או פרטיהם המזהים של השואלים

www.ingl.co.il.  יאשר בכתב את קבלת התשובות. רק תשובות שתופצנה בכתב על משתתף כל
 והן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הכאמור לעיל מחייבות אות ז"נתגידי 

 הליך בחינת ההצעות: .10

 :להלן כמפורט םשלבי בשלושה יערך ההצעות בחינת הליך

נקודות  30 -נקודות מרביות להצעה הטכנית ו 70הניקוד של המציעים ייקבע לפי החלוקה של 
 נקודות. 100מרביות להצעה הכספית. סה"כ הניקוד המירבי = 

  סףעמידה בתנאי בדיקת  –שלב א' 10.1

המפורטים  תנאי הסףבשלב זה תיפתח מעטפת המכרז ותיבדק עמידת המציע בכל  10.1.1
 וכן ההצעה הטכנית בלבד. מעטפת ההצעה הכספית לא תיפתח בשלב זה. לעיל 4בסעיף 

הערכת המציעים ועמידתם בתנאים המוקדמים תיעשה על בסיס המידע שיומצא  10.1.2
במסגרת ההצעה ובנוסף, על בסיס מידע שיתקבל, ככל שיתקבל, מצד שלישי )כגון: 

, עפ"י שיקול דעתה, לפנות לצד שלישי לקבלת ז"נתגוצ"ב(, במידה ותחליט המלצות וכי
 המידע. 

 : נקודות( 70)סה"כ  -הטכניתהצעה הוניקוד של  הבדיק –ב' שלב  10.2

 הבדיקה והניקוד בשלב זה יעשו בהתאם לשלבים ואמות המידה המפורטים להלן:

, יסיון של המציענהכישורים וה ינוקדוביחס לכל תחום מומחיות,  –בשלב הראשון  10.2.1
   :בהתאם למשקולות שלהלן, המוצע והצוות המוצע עוה"ד הראשי

 נקודות 13 עד –המשרד  ניסיוןו כישורי 10.2.1.1

 נקודות 25עד  –עו"ד הראשי  ניסיוןכישורי ו 10.2.1.2

 נקודות 12 עד –הצוות  ניסיוןו כישורי 10.2.1.3

 :ןהינ זה בשלב והניסיון הכישורים לניקוד המידה אמות

 מהנקודות לכל סעיף 25%עד  –השירותים  וםבתח הניסיון שנות מספר .א

 מהנקודות 40%עד  –הלקוחות והשירותים שניתנו ללקוחות  ואופי מורכבות, סוג .ב
 סעיף לכל

 35%עד  –השירותים שניתנו ללקוחות לשירותים הנדרשים לחברה  התאמת .ג
 סעיף לכל מהנקודות

http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 חמשתאך ורק . להכול האיכות ציוןמ נקודות 20 עד -התרשמות כללית  – בשלב השני 10.2.2
, יקבעו 10.2.1בכל תחום כמפורט בסעיף שזכו לציון האיכות הגבוה ביותר  עיםיהמצ

ולגביהם תהא רשאית החברה לערוך בירורים, שיחות עם כקבוצת המציעים הסופית 
. ( לצורך ניקוד שלב זהממליצים וראיונות עם המציעים )פרונטאליים או טלפוניים

פחות שבתיבת המכרזים יימצאו במועד האחרון להגשת ההצעות, במידה  לחלופין,
יבחנו אותן הצעות שימצאו וינוקדו ביחס לתחום המומחיות הרלבנטי,  הצעות מחמש

 .כאמור לעיל

בצירוף  לעיל 10.2.1סעיף בהתאם להניקוד שיקבלו המציעים מקבוצת המציעים הסופית  10.2.3
 הסופי של המציעים. יהווה את ניקוד האיכות 10.2.2 סעיףבהתאם להניקוד שיקבלו 

תהא רשאית לפנות למזמיני עבודה קודמים המפורטים  נתג"זלמען הסר ספק יובהר, כי  10.2.4
המציע אף אם המציע לא נקב במזמינים אלה כממליצים. בהצעת )או לא מפורטים( 

מה. תוכן השיחה מציע או מי מאנשי צוותו בעבודה עתוכל להתחשב בניסיון של ה נתג"ז
עם הממליץ ופרטי הממליץ לא ייחשפו ויישארו חסויים, ועם הגשת הצעתו המציע 

 מסכים לכך.

סעיף פית, כמפורט בלשלב בדיקת ההצעה הכס ז"נתג, תעבור השלמת שלב זהלאחר  10.2.5
10.3 להלן. 

 :נק'( 30בדיקת הצעת המחיר ) -'גשלב  10.3

ינתן באופן שהניקוד להצעה הכספית יחושב הכספיות של המציעים, ובשלב זה יפתחו המעטפות 
  :משקל של

 :עבור שירותי הייעוץ למכרזים והתקשרויות

 אשר יחולק כדלקמן: 70%כר הטרחה השעתי הינו סה"כ משקל עבור ש .א

הצעת  – 1לנספח ב' 1-2הממוצע המוצע עבור סעיפים מאמת מידה זו לשכר הטרחה  45%
  ;שכר הטרחה

הצעת  – 1לנספח ב' 5-3הממוצע המוצע עבור סעיפים מאמת מידה זו לשכר הטרחה  %54
  ;שכר הטרחה

הצעת  – 1לנספח ב' 6)ס'  דה למתמחהמאמת מידה זו לשכר הטרחה המוצע לשעת עבו %10
 .(שכר הטרחה

 .30%סה"כ משקל עבור שכר הטרחה החודשי )ריטיינר( הינו  .ב

 :מנהלי, מסחרי ואנרגיהעבור שירותי הייעוץ ל

הצעת שכר  – 2לנספח ב' 2-1הממוצע המוצע עבור סעיפים מאמת מידה זו לשכר הטרחה  %45
  הטרחה;

הצעת שכר  – 2לנספח ב' 5-3וצע המוצע עבור סעיפים המממאמת מידה זו לשכר הטרחה  %54
  הטרחה;

הצעת שכר  – 2לנספח ב' 6)ס'  מאמת מידה זו לשכר הטרחה המוצע לשעת עבודה למתמחה 10%
 (.הטרחה

י רק הצעותיהם לעיל, אז 10.2.2ל שנקבעה קבוצת המציעים סופית כאמור בסעיף יובהר, כי ככ
הכספיות של קבוצת המציעים הסופית יפתחו בשלב זה, ואילו יתר המציעים לא יעברו לבדיקה 

 בשלב זה או כל בדיקה נוספת אחרת.

נקודות. שאר המציעים יזכו בניקוד יחסי ביחס  30-המציע שהציע את ההצעה נמוכה ביותר יזכה ב
 .)שיטת "דלפי"( להצעה הנמוכה ביותר

 יעת הזוכהקב -ד'שלב  10.4
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 .קביעת המציע הזוכה תעשה עפ"י סיכום הניקוד הכולל של ההצעה הטכנית וההצעה הכספית 

הוא שיוכרז כזוכה במכרז )להלן: בכל תחום מציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר  
 להלן. 19.1 סעיףלגרוע מהוראות "(, וזאת מבלי הזוכה"

 ":חלופי"זוכה  בחירת .11

החברה רשאית לבחור ב"כשיר שני" וב"כשיר שלישי" למקרה והעסקתו של הזוכה/זוכים לא תאושר 
 ע"י רשות החברות הממשלתיות או למקרה בו תחליט להפסיק את העסקתו של הזוכה/זוכים במכרז.

 :ביטול זכייה ו/או פסילת הצעה .12

תהא  ז"נתג –ו/או לפי כל דין  הסכםלפי המכרז ו/או לפי ה ז"נתגמבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה ל
רשאית לבטל זכייה במכרז וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה, ו/או שלא 

, בין היתר, בהתרחש, אחד או כלשהו במכרזלאשר את הצעת המציע ככזו אשר יכולה לעבור לשלב 
 יותר, מן המקרים הבאים:

מפרק או כונס  וגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני אונגד המציע ה 12.1
נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או להקפאת הליכים או הכרזה על 
חדלות פירעון, או לצו עיקול על חלק מהותי מהנכסים, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות 

 (, והתקיים אחד מאלה:"בקשה לצו" –)להלן 

 המציע לא הגיש בקשה לביטול הבקשה לצו, תוך הזמן הנקוב בחוק 12.1.1
 בתוך –להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 ימים; 7

 יום ממועד קבלתה. 30נדחתה בתוך  של המציעבקשת הביטול הבקשה לצו  12.1.2

או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נגד המציע הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני  12.1.3
נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או צו הקפאת הליכים או 
שהמציע הפך לחדל פירעון, או צו עיקול על חלק מהותי מהנכסים, או כל צו או מינוי בעל 

 יום ממועד קבלתו. 30השלכות דומות, והצו לא הוסר תוך 

בכל אחד מן המקרים המפורטים לעיל על המציע להודיע מיידית  מובהר בזאת, כי 12.1.4
 בדבר בקשה שהוגשה כאמור וכן בדבר מינוי או צו שהוצא כאמור. ז"נתגל

כל מידע מצד ג'  ז"נתגאם חל שינוי מהותי ביחס למצב המציע ו/או להצעתו ו/או אם הגיע לידי  12.2
כולם או  בתנאים המוקדמים על יכולתו של המציע לעמוד , לדעת ועדת המכרזים,המשפיע
 .מקצתם

אם המציע מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק ו/או הציג בפניה מצגי  12.3
 שווא.

 ימים ברציפות. 30אם הפסיק המציע לנהל את עסקיו לתקופה העולה על  12.4

 הסכםלא מילא אחר תנאי כלשהו לחתימת ההתקשרות ו/או  הסכםאם המציע לא חתם על  12.5
 הפר כל התחייבות אחרת המפורטת במסמכי המכרז.ההתקשרות ו/או 

 הסכםאם המציע נהג שלא בתום לב בתקופה שממועד הכרזתו כזוכה ועד למועד החתימה על  12.6
 ההתקשרות.

ו/או סירב  אם חזר בו המציע מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 12.7
 .ז"נתגכפי שנדרש על ידי  הסכםלחתום על ה

  .בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים בחוסר תום לב, אם נהג המציע במהלך המכרז 12.8

 הסכםלהתקשר ברשאית  ז"נתגמובהר בזאת, כי בהתרחש אחד או יותר מהמקרים דלעיל תהא  12.9
למציע שהצעתו הינה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו,  מתן השירותיםולמסור את 

 . לעיל 11, בכפוף לאמור בסעיף הזוכה עפ"י מסמכי המכרזולעניין זה יהווה הוא 

לפסול הצעה ו/או לבטל זכייה  ז"נתגמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת, כי אין בזכותה של  12.10
 הסכםעל פי המכרז ו/או ה ז"נתגכאמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לה זכאית 

 כל דין. ו/או
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ומסמכים: השלמת פרטים .13

ועדת המכרזים של נתג"ז רשאית לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או  13.1
מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של הדרישות, זולת אם החליטה הוועדה 

 אחרת. 

הצעתו מסמך לאפשר למציע אשר לא המציא עם  תהיה רשאיתז "ועדת המכרזים של נתג 13.2
המהווה תנאי מתנאי המכרז, ובכלל זה תנאי מוקדם או פירוט לאמות מידה, או המציא מסמך 

ז או לתקן את הפגם, תוך פרק "התאמה, להשלים המצאתו לנתג-לא מתאים או שנמצא בו אי
ז, ובלבד שבמועד הגשת ההצעה היה המסמך ברשותו של המציע, או "זמן קצוב שייקבע ע"י נתג

 אי לקבלו במועד הנ"ל.שהיה זכ

ז שומרת לעצמה את הזכות להזמין מציע להופיע בפני ועדת "מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נתג 13.3
המכרזים או מי מטעמה יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, במידה 

הרה. ויזכה, ולהציג את הצעתו וכל מסמך שיידרש וכן להשיב לשאלות וועדת המכרזים לטעון הב
ז לפגישה כאמור ויופיע בפני וועדת המכרזים או מי מטעמה, או ישיב "המציע יענה לדרישת נתג

 לחברה בכתב, לפי העניין, תוך פרק זמן שלא יעלה על הנקוב בדרישת החברה. 

 :אחריות המציע .14

ז מבהירה, כי המידע הנמסר למשתתפים במסגרת המכרז, נמסר אך ורק לצרכי נוחות "נתג 14.1
ז. מידע כאמור אינו "ז, ואין בו כדי לחייב את נתג", ואינו מהווה מצג מטעם נתגהמשתתפים

מהווה תחליף לבדיקות עצמאיות של המציע, אשר עליו לערוך בעצמו, על פי שיקול דעתו, על 
חשבונו ואחריותו, באמצעות מומחה או כל גורם או דרך אחרים שהוא מוצא לנכון, בקשר עם כל 

ורים למכרז, לביצוע התחייבויותיו על פיו ולהגשת הצעתו, ואת הפרטים והתנאים הקש
 התאמתם הן ליכולותיו והן להוראות הדין. 

ז, כי ערך באופן עצמאי ועל חשבונו את כל "בהגשת הצעתו, מצהיר ומתחייב המציע כלפי נתג 14.2
הבדיקות הנדרשות לו לצורך הגשת הצעתו ובכלל זה, בחן כמומחה את כל הגורמים והמידע 

משפיעים ו/או העלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על הגשת הצעתו, התקשרותו בהסכם ה
וביצוע האמור בו בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, לרבות, אך לא רק, בדיקות כלכליות, 
מסחריות, הנדסיות, פיזיות ומשפטיות וכל בדיקה נדרשת אחרת ו/או סיכון ו/או תנאי 

פיע, במישרין או בעקיפין, על הגשת הצעתו, התקשרותו בהסכם המשפיעים ו/או העלולים להש
 וביצוע האמור בו בהתאם לדרישות מסמכי המכרז.

 את עצמו על מקבל הוא וכי והבינם מסמכי המכרז את קרא כי, המציע מאשר ההצעה בהגשת 14.3
וכן מצהיר על נכונות כל המידע  (בהסכם)לרבות  בהם הכלולות ההתחייבויות כל ואת תנאיהם

בהגשת ההצעה ייחשב המציע כמי שוויתר על כל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .שמסר בהצעתו
טענה ביחס לתנאי המכרז ו/או הפרוצדורה הקבועה בו ו/או ביצוע העבודה נשוא המכרז, ובכלל 
זה כמי שוויתר על הגשת צווי מניעה ו/או קבלת כל סעד זמני אחר מבתי המשפט בקשר לתנאי 

  וצדורה הקבועה בו ו/או ביצוע העבודה נשוא המכרז.המכרז ו/או הפר

ז במסגרת מסמכי המכרז הינו למיטב ידיעתה ואין בו "למען הסר ספק, המידע הנמסר על ידי נתג 14.4
כדי לחייבה ו/או להטיל עליה אחריות לכל סוג של נזק או הפסד שיגרם למי מן המציעים או מי 

 מידע כאמור.מטעמם או צד שלישי כלשהו, עקב הסתמכות על 

 :מידע חסוי .15

ז תתבקש "בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם נתג
המהווים סוד  את שמות המסמכים/פרטים נספח ח'יציין המציע על גבי הטבלה שבלעשות כן. המציע 

ז ואת מס' הסעיפים שבמכתב מסחרי ו/או מקצועי שסומנו על ידו במסמכים שהוגשו על ידו במסגרת המכר
מסמכים  יצוינוההזמנה להשתתף במכרז הפומבי אליהם מתייחסים מסמכים/פרטים אלו. במידה ולא 

הווה הסכמה לחשיפת כל מסמכי ההצעה. בכל המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי כאמור לעיל, הדבר מ
מקרה, הצעת המחיר לא תהווה סוד מסחרי. מציע שציין סעיפים בהצעתו כסעיפים חסויים, ייראו אותו 
כמסכים לכך שאותם סעיפים בהצעותיהם של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו, במידה והוא יבקש 

תקבע אחרת. בכל מקרה ועדת המכרזים היא המוסמכת  ז"לעיין בהצעות של מציעים אחרים, אלא אם נתג
)ה( לתקנות חובת המכרזים, לאשר גילוי מסמכים, כולם או מקצתם, 21הבלעדית, בהתאם לקבוע בתקנה 

למציעים שהשתתפו במכרז ולא זכו ויבקשו לעיין בהצעת הזוכה על פי פנייתם, לרבות פרטים אשר המציע 
 כל טענה בקשר עם כך. סימן כאמור לעיל, ולמציע לא תהיה
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 :שינוי תנאי המכרז ו/או מועדים .16

 )לרבות שינוי המועדים הקבועים במכרזועדת המכרזים תהיה רשאית לשנות את תנאי ו/או מסמכי המכרז 
ושינוי אמות המידה לניקוד ההצעות ו/או הוספת אמות מידה מפורטות לשימוש פנימי בלבד, עד למועד 

ות מתן תשובות לשאלות ההבהרה ובין אם ביוזמתה על פי שיקול דעתה, , בין אם בעקב(הגשת ההצעות
תוך הקפדה על שמירת השוויון המלא בין המציעים במכרז, וזאת בכל עת עד למועד האחרון להגשת 

שפנו לקבל את מסמכי המכרז עד למועד  המשתתפיםתימסר הודעה בכתב לכל כאמור ההצעות. על שינוי 
 2יאשר בכתב את קבלת ההודעות לא יאוחר מאשר תוך  משתתףאיש קשר. כל מתן ההודעה ומסרו פרטי 

 ימי עבודה ממועד משלוח ההודעות. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

 :התקשרות הסכם .17

 כנספח המצ"ב למכרזהרלוונטי לתחום התמחותו ההתקשרות  הסכםהזוכה מתחייב לחתום על  17.1
כזוכה על משלוח ההודעה אליו ימים מיום  (7שבעה )תוך  ז"נתגע"י  שובמספר העותקים הנדר ג'

 הסכםעל ה ז"נתג. חתימת ז"נתגידי ועדת המכרזים, או במועד מאוחר יותר עליו תודיע לו 
 ז"נתגמותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה לשביעות רצונה המלאה של 

 ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 

אישור רשות בקבלת  על פי מכרז זה, מותנה השירותים , כי ביצועיםזאת לידיעת המציעמובא ב 17.2
 מותניתוכי כל החלטה על זוכה במכרז ו/או התקשרות עמו על פי המכרז  החברות הממשלתיות

החברה תהא . האל םכאמור לעיל ולא תיכנסנה לתוקפן אלא בהתקיים תנאי בקבלת אישור
רות עם המציע הזוכה עוד טרם קבלת אישור רשות החברות, רשאית לחתום על הסכם ההתקש

 עם זאת, תחילת מתן השירותים בפועל יהיה רק לאחר קבלת אישור רשות החברות למינוי.

טענה   כל המגיש הצעה במכרז זה, עושה כן מתוך ידיעת ההתניה הזו והסכמה לה ומוותר על כל 17.3
 םוש כל זכות אם בשל אי התקיימות התנאישלא ירכ ,לגביה. כן הוא מסכים, בהגישו הצעה לכך

, בין אם התקשרו עמו ובין אם לאו, באמצעותו על פי מכרז זה שירותיםלא ניתן יהיה לבצע את ה
 הסכםבמקרה כזה ה .או שיפוי או החזר כספי מכל סוג שהוא ושהוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי

קבלת אישור. בכל מקרה מודגש במותנה  הסכםבמידה וייחתם, יהיה  שייחתם עם הזוכה במכרז
  או חלק ממנו ייכנס לתוקפו רק בהתקיים כל התנאים כאמור. הסכםבזה כי ה

תהא רשאית,  ז"נתגממועד הזכיה במכרז,  בפרק זמן סבירל ולא יתקבל אישור רשות החברות ככ 17.4
או לפרסם מכרז חדש למתן  לעיל 11כאמור בסעיף  אך לא חייבת, לפנות למציעים הבאים בתור

 השירותים או לפעול על פי כל דין.

אישור מאת חברת הביטוח בקשר לעריכת  ז"נתג, הזוכה ימציא להסכםכתנאי להתקשרות ב 17.5
  .הסכםהוראות הנספח התנאים המיוחדים ואמור בהכל בהתאם ובכפוף ל, ביטוחים

 :עיון במסמכים .18

ולא יוחזרו למציעים, למעט ההצעות הכספיות של  ז"גנתההצעות והמסמכים יחשבו כרכושה של  18.1
ומבלי לעיל, אשר יוחזרו אליהם על פי בקשתם  10.2, כאמור בסעיף ג'המציעים שלא עברו לשלב 

 .לאחר פתיחתם לצורך זיהוי בלבד שיבדקו,

צאות ההחלטה הסופית יום ממועד מסירת ההודעה על תו 30המשתתפים במכרז רשאים, תוך  18.2
ולאמור לעיל  להוראות הדיןשל ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז, לעיין במסמכים בהתאם 

 הכל בהתאם להחלטת הוועדה., לעניין מידע חסוי או סוד מסחרי או מקצועי

 :כללי .19

 הסכםאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת ו/או להתקשר ב ז"נתג 19.1
ה וכן היא רשאית שלא לבחור כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז ו/או לצאת בכל עם הזוכ

 הליך אחר לקבלת הצעות בעניין זה, מכל סיבה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי: 19.2

מכרז זה או לבטלן לחלוטין והכל לפני  לעכב ו/או לדחות את מתן השירותים נשוא 19.2.1
  התחלת ביצוען בפועל, ולזוכה לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

מכרז זה, ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר  קשר עם אחרים לקבלת שירותים נשואלהת 19.2.2
 כך. ל

מכרז זה, בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו ב לא תישא ז"נתג 19.3
ובין היתר, גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל, כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה של המציע ובהשתתפותו 

בגין  ז"נתגבמכרז, יחולו עליו בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי או החזר מאת 
 ה.הוצאות אל

  :סמכות שיפוט .20

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או 
ויחולו דיני מדינת  יפו בלבד -בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בת"א

 .ישראל

 ה,  בברכ

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 טכניתההצעה ה - א'נספח 
 

 

 לכבוד
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ חברת 

 מגדל עתידים, קרית עתידים 
 אביב-תל

 יםמשפטי םשירותי מתןמכרז ל: הנדון 

 .על נספחיהם, הסכםה לרבות, המכרזאנו, הח"מ, קראנו בעיון את  .1

ורטים הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ואנו מסכימים לתנאים המפ .2
בעלי הידע, המומחיות והניסיון הנדרש לביצוע השירותים נשוא  אנו כיבהם. כמו כן, אנו מצהירים 

, ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך השירותים מתןכי כל הגורמים המשפיעים על ו זה מכרז
 ביססנו את הצעתנו.

תדרשו, של כל המסמכים אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום על העתקים נוספים כפי ש .6
 במסמכי כמפורט הכל, הסכםמציא אישור על קיום ביטוחים כמפורט בלהו הסכםהמהווים את ה

 .המכרז

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  .7
 .המכרז במסמכי כמפורט

 .המכרז במסמכי כמפורט םיים הנדרשלהצעתו את כל המסמכ בזאת מצרפים הננו .8

 

  __________      ___________________ 

   חותמת המציע וחתימתו        תאריך  
 באמצעות מורשה/י החתימה:        

 
        ___________________ 

 
 
 
 

 
 
 

  



   - 15 - 

 www.ingl.co.il   6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 
 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 מכרזים והתקשרויות – הצעת שכר טרחה – 1ב'נספח 
 

 לכבוד 
 אל בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישרחברת 

 , קרית עתידים 8מגדל עתידים מס' 
 אביב-תל

 
 

 הצעת שכר טרחה  -מכרז למתן שירותים משפטיים הנדון: 

י לשכר הטרחה המבוקש על יד משרדנו מתכבד להגיש את הצעת י, הרינלמכרז שפרסמה החברהבהמשך 
מנהלי  מסחר/   מכרזים והתקשרויות :, בגין מתן מלוא השירותים המשפטיים לחברה, לתחוםמשרדנו
את תחום המומחיות[, וזאת למתן השירותים בהתאם להסכם ההתקשרות  להקיףעל המציע ] ואנרגיה

 , ככל שיחתם:ם משרדנושיחתם ע

  ₪ 500___________ ]יש למלא סך שלא יעלה על  :"ד הראשיהעושכר טרחה לשעת עבודה של  .1
 [₪ 400-ולא יפחת מ

 
 15 בעל) בכירעו"ד /שנות ותק כעו"ד לפחות( 10)בעל  שותףשכר טרחה לשעת עבודה של עו"ד  .2

___________ ]יש למלא סך שלא  :בצוות המציע שאינו עוה"ד הראשי( לפחות שנות ותק כעו"ד
 [₪ 300-ולא יפחת מ ₪ 450יעלה על 

 

___________ ]יש למלא סך :שנים כעו"ד 7-15שכר טרחה לשעת עבודה של עו"ד בעל ותק של  .3
 [₪ 300-ולא יפחת מ ₪ 400שלא יעלה על 

 

___________ ]יש למלא סך  :שנים כעו"ד 3-7שכר טרחה לשעת עבודה של עו"ד בעל ותק של  .4
 [₪ 250-ולא יפחת מ ₪ 350שלא יעלה על 

 

___________ ]יש למלא סך  :שנים כעו"ד 0-3שכר טרחה לשעת עבודה של עו"ד בעל ותק של  .5
 [₪ 200-ולא יפחת מ ₪ 300שלא יעלה על 

 

ולא  ₪ 180___________ ]יש למלא סך שלא יעלה על  :כר טרחה לשעת עבודה של מתמחהש .6
 [₪ 100-יפחת מ

 

]יש למלא סך שלא יעלה על  ___________: שכר טרחה חודשי עבור רכז/ת ועדת המכרזים .7
18,000 ₪]  

 גנון של עדכון.כל הסכומים הנ"ל הם מוחלטים ובערכים סופיים ולא יהיו צמודים לכל מנ –הסר ספק  למען
ה לעניין יועצים משפטיים תהא רשאית החברה ככל שתעדכן רשות החברות הממשלתיות את תעריפי

 לעדכן את התעריפים תחת הסכמי ההתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז זה בהתאם.

, למעט נסיעות למשרדי החברה בקריית עתידים עבורן לא מהסכומים המפורטים לעיל 50% -שעת נסיעה
 הוצאות נוספות יאושרו בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות. .שולם החזרי

 לסכומים המפורטים לעיל ייווסף מע"מ כדין.

 

_____________ _____________ _____________ 

 וחותמת החתימ המציע תאריך
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 

 ואנרגיהמנהלי , מסחרי –הצעת שכר טרחה  – 2נספח ב'
 

 לכבוד 
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ חברת 

 , קרית עתידים 8מגדל עתידים מס' 
 אביב-תל

 
 

 הצעת שכר טרחה  -מכרז למתן שירותים משפטיים הנדון: 

י לשכר הטרחה המבוקש על יד משרדנו מתכבד להגיש את הצעת י, הרינלמכרז שפרסמה החברהבהמשך 
מנהלי  מסחר/  מכרזים והתקשרויות  :, בגין מתן מלוא השירותים המשפטיים לחברה, לתחוםמשרדנו
את תחום המומחיות[, וזאת למתן השירותים בהתאם להסכם ההתקשרות  על המציע להקיף] ואנרגיה

 , ככל שיחתם:ם משרדנושיחתם ע

  ₪ 500___________ ]יש למלא סך שלא יעלה על  י:"ד הראשהשכר טרחה לשעת עבודה של עו .1
 [₪ 400-ולא יפחת מ

 
 15)בעל  בכיר/עו"ד שנות ותק כעו"ד לפחות( 10)בעל שותף שכר טרחה לשעת עבודה של עו"ד  .2

___________ ]יש למלא סך שלא  ( בצוות המציע שאינו עוה"ד הראשי:לפחות שנות ותק כעו"ד
 [₪ 300-ולא יפחת מ ₪ 450יעלה על 

 

___________ ]יש למלא סך :שנים כעו"ד 7-15שכר טרחה לשעת עבודה של עו"ד בעל ותק של  .3
 [₪ 300-ולא יפחת מ ₪ 400שלא יעלה על 

 

___________ ]יש למלא סך  :שנים כעו"ד 3-7שכר טרחה לשעת עבודה של עו"ד בעל ותק של  .4
 [₪ 250-ולא יפחת מ ₪ 350שלא יעלה על 

 

___________ ]יש למלא סך  :שנים כעו"ד 0-3של עו"ד בעל ותק של שכר טרחה לשעת עבודה  .5
 [₪ 200-ולא יפחת מ ₪ 300שלא יעלה על 

 

ולא  ₪ 180___________ ]יש למלא סך שלא יעלה על  :שכר טרחה לשעת עבודה של מתמחה .6
 [₪ 100-יפחת מ

 ים לכל מנגנון של עדכון.כל הסכומים הנ"ל הם מוחלטים ובערכים סופיים ולא יהיו צמוד –הסר ספק  למען
ככל שתעדכן רשות החברות הממשלתיות את תעריפיה לעניין יועצים משפטיים תהא רשאית החברה 

 לעדכן את התעריפים תחת הסכמי ההתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז זה בהתאם.

בורן לא , למעט נסיעות למשרדי החברה בקריית עתידים עמהסכומים המפורטים לעיל 50% -שעת נסיעה
 הוצאות נוספות יאושרו בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות. .ישולם החזר

 לסכומים המפורטים לעיל ייווסף מע"מ כדין.

 

_____________ _____________ _____________ 

 וחותמת חתימה המציע תאריך
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ההסכם ונספחיו - ג'נספח 
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 בות לשאלות הבהרההודעות בכתב/תשו - ד'נספח 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

  אישור מורשה חתימה – ה' נספח
 
 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מלכבוד חברת 
 
 

 אישור מורשה חתימה
 
 
 

ה"ה _______________, בתפקידו כ אני הח"מ, עו"ד  ___________________ מאשר בזאת כי 
החתימה מטעם  /ימורשהכ __________ הינם  _______________, בתפקידו -__________ ו 

 ו מחייבת את המציע.ם/וכי חתימת)להלן: "המציע"( ] נא למלא את שם המציע[ __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה שם עו"ד ומס' רישיון תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ל ניהול ספריםאישור ע - ו'נספח 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים - ז'נספח 
 

מס' ________________ מכתובת  תעודת זהות /תנושא, _ __________________________ "מ,אני הח
 ,כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /הצפוי לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה_________, 

 בזאת כדלקמן: /המצהיר
"( המציעאני משמש בתפקיד________________ ב___________________ ]שם התאגיד[ )להלן: " .1

 1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 
לקבלת ייעוץ משפטי ממשרדי  הצעה במכרזגופים ציבוריים"( וזאת במסגרת הגשת )להלן: "חוק עסקאות 

 "(. החברהעל ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: " עורכי דין שפורסם
עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ביותר  .2

"( ו/או לפי חוק עובדים זרים חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –כר מינימום, התשמ"ז משתי עבירות לפי חוק ש
 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

זרים לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים  .3
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -

 " כל אחד מאלה:בעל זיקהבתצהיר זה, " .4

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;1)

 ( אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)

 )א( בעלי השליטה בו; 

ומה במהותו להרכב כאמור של המציע )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, ד
 ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע; 

 )ג( מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

 ( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית, חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית בידי 3)

 מי ששולט במציע.     

 .1981-" כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אטהשלי"

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם. –" שליטה מהותית"

  –" מועד ההתקשרות"
המועד האחרון להגשת הצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים  (א)

 ך כאמור;במכרז או בהלי
המועד שבו הוגשה לחברה הצעת המציע ולפיה  –לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן )א( לעיל  (ב)

 נערכת התקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות בעסקה.
 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר .5

      _____________         ____________________ 

 ת המצהיר/החתימ      תאריך  
 

 אישור

ביום אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי 
' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפני _ הופיע/ה ___________________

ת.ז.  ______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות___________
ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר מס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

 תצהירו/ה דלעילאמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 .ו בפניוחתם/מה עלי

               ___________________ 

 ד"חותמת עוחתימה ו        
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 סימון מסמכים / פרטים המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי - 'חנספח 
 

להלן פירוט הפרטים במסמכים שהוגשו על ידינו במסגרת מכרז זה ואשר לדעתנו הם מהווים סוד מסחרי 
 :ו/או מקצועי

 

מס' הסעיף המתייחס במכתב  שם המסמך / הפרטים
 ההזמנה להשתתף במכרז פומבי

 ערותה

   

   

   

   

   

   

   

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 הוכחת ניסיון המציע -'טנספח 
 
 

 
 ואנרגיה מנהלי, מסחרי/  והתקשרויות מכרזים      המכרז עבורו מוגשת ההצעה:  תחום

  המציע שם

  איש קשר, כתובת המציע וטלפוןציע: מפרטי ה

  מספר שנות ניסיון בתחום המומחיות

 

 להצעהומתמחים  דין עורכי 8]לפחות  המציע מעסיק ____ עורכי דין ו____ מתמחים במשרדו .1
/מנהלי המסחרי בתחום להצעהומתמחים  דין עורכי 16 לפחות/או ו וההתקשרויות המכרזים בתחום

 .[ואנרגיה

מטעם לשכת  שיון בר תוקף לעריכת דיןימחזיקים רהמוצעים למתן השירותים כל עורכי הדין האם  .2
 ?עורכי הדין בישראל

 ☐  כן

 ☐  לא

 (הדין עורכי)משרד  בתחום המומחיות המציע ניסיוןפירוט 

סוג, מורכבות ואופי השירות המשפטי )נא לפרט גם  הלקוח שם
 תקופות, היקפים ופרוייקטים(

 קשר איש
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 הצוות המקצועיהוכחת ניסיון  -נספח י' 
 

 עורך הדין הראשי
( שנים לפחות בתחום המומחיות הרלבנטי, אשר יהיה אחראי על 10במציע מועסק לפחות עורך דין אחד שלו ניסיון של עשר ) "

 ""(ראשיה"ד העו" -לן )להכל השירותים שיינתנו במהלך כל תקופת ההתקשרות )אלא אם הסתיימה עבודתו במשרד( 

  עורך הדין הראשישם 

בתחום עורך הדין הראשי מס' שנות ניסיון 
 המומחיות 

 

 .תוך פירוט הניסיון הנדרש עורך הדין הראשיקורות חיים ו רישיון עו"ד יש לצרף*

 

 *הצוות המוצע 
 בתחום המומחיותקים באופן שוטף העוסעורכי דין ( 3) שמועסקים בו לפחות שלושהעל המציע להיות משרד עורכי דין, "

  ".הרלבנטי

 .במסגרת הצוות המוצע ניתן לכלול את עורך הדין הראשי*

/עוה"ד ודרגתו )עו"ד/בכיר/שותף שם עורך הדין (1)
 (הראשי

 

  תחום המומחיות

ופירוט השנים בהן המומחיות מס' שנות ניסיון בתחום 
 ניסיוןנצבר ה

 

ם עורך הדין תוך יש לצרף רישיון עו"ד וקורות חיי
 בתחום המומחיות פירוט הניסיון הנדרש

 

/עוה"ד )עו"ד/בכיר/שותףודרגתו  (שם עורך הדין2)
 (הראשי

 

  תחום המומחיות

מס' שנות ניסיון בתחום המומחיות ופירוט השנים בהן 
 נצבר הניסיון

 

יש לצרף רישיון עו"ד וקורות חיים עורך הדין תוך 
 ם המומחיותבתחו פירוט הניסיון הנדרש

 

/עוה"ד שם עורך הדין ודרגתו )עו"ד/בכיר/שותף (3)
 (הראשי

 

  תחום המומחיות

מס' שנות ניסיון בתחום המומחיות ופירוט השנים בהן 
 נצבר הניסיון

 

יש לצרף רישיון עו"ד וקורות חיים עורך הדין תוך 
 בתחום המומחיות פירוט הניסיון הנדרש
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

  וההתקשרויות תחום המכרזיםהוכחת ניסיון ב – 'אינספח 

 

  - והתקשרויותתנאי סף מצטברים לתחום המכרזים "

 :1.1.2010ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והתקיים לאחר 

עוה"ד הראשי שימש כיועץ משפטי )חיצוני או פנימי( לוועדת מכרזים של גוף ציבורי או גופים ציבוריים )כל אחד "
"חוק חובת המכרזים"( ו/או רשויות  –)להלן  1992-)א( לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בסעיף  מהגופים המנויים

שנים לפחות, ובתנאי שבמשך תקופה כאמור  3"גוף ציבורי"( במשך תקופה של  –מקומיות ו/או תאגידים עירוניים )להלן 
מכרזים פומביים בהיקף  3חות ליווה עוה"ד הראשי במשך כל ההליך המכרזי )לרבות עריכת ההליך המכרזי( לפ

לפחות בשני מכרזים, אחד מהם לפחות הינו בשפה ₪ מיליון  30-לפחות למכרז אחד ו₪ מיליון  50התקשרות של 
 "האנגלית

 תקופת ליווי על ידי עורך הדין הראשי שם הגוף הציבורי

  

  

  

  

 3כרזי )לרבות עריכת ההליך המכרזי( לפחות ובתנאי שבמשך תקופה כאמור ליווה עוה"ד הראשי במשך כל ההליך המ"
לפחות בשני מכרזים, אחד מהם ₪ מיליון  30-לפחות למכרז אחד ו₪ מיליון  50מכרזים פומביים בהיקף התקשרות של 

 "לפחות הינו בשפה האנגלית. 

 :1מכרז 

 תמצית פרטי המכרז:_______________________________________________________

 ____________________________:_______________________יבורי עורך המכרזהגוף הצ

 היקף המכרז:____________________________________________________________

 : __________________________________________________________ הליוויתקופת 

 ________________________________שם עוה"ד שטיפל במכרז :___________________

 שפת המכרז )אנגלית/עברית(: ________________________________________________

השירותים שנתנו )כגון: הכנת מסמכי מכרז, מתן חוו"ד לוועדת מכרזים וכיו"ב( תיאור תמציתי של 
: הליכים משפטיים שננקטו בקשר עם המכרז, ככל שננקטוושל ה

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 :)לרבות תיאור תוצאות המכרז( מידע רלוונטי נוסף

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 :2מכרז 

 תמצית פרטי המכרז:_______________________________________________________

 ____________________________:_______________________רך המכרזהגוף הציבורי עו

 היקף המכרז:____________________________________________________________

 : __________________________________________________________ הליוויתקופת 

 ________________________שם עוה"ד שטיפל במכרז :___________________________
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 שפת המכרז )אנגלית/עברית(: ________________________________________________

השירותים שנתנו )כגון: הכנת מסמכי מכרז, מתן חוו"ד לוועדת מכרזים וכיו"ב( תיאור תמציתי של 
: הליכים משפטיים שננקטו בקשר עם המכרז, ככל שננקטוושל ה

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 :)לרבות תיאור תוצאות המכרז( מידע רלוונטי נוסף

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 :3מכרז 

 תמצית פרטי המכרז:_______________________________________________________

 ____________________________:_______________________הגוף הציבורי עורך המכרז

 היקף המכרז:____________________________________________________________

 : __________________________________________________________ הליוויתקופת 

 ________________שם עוה"ד שטיפל במכרז :___________________________________

 שפת המכרז )אנגלית/עברית(: ________________________________________________

השירותים שנתנו )כגון: הכנת מסמכי מכרז, מתן חוו"ד לוועדת מכרזים וכיו"ב( תיאור תמציתי של 
: הליכים משפטיים שננקטו בקשר עם המכרז, ככל שננקטוושל ה

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 :)לרבות תיאור תוצאות המכרז( מידע רלוונטי נוסף

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

( הליכים בערכאות משפטיות אשר עניינם תקיפת הליכי מכרז. לעניין 2עוה"ד הראשי ייצג גופים ציבוריים בלפחות שני )"
ע"י עוה"ד הראשי.  תגובה/תשובהמלש"ח לפחות, שהוגש בו כתב  5סכסוך משפטי לעניין היקף עבודות של  –הליך" זה, "

 "מתן ייצוג משפטי בערכאה ראשונה ולאחר מכן בהליך/כי ערעור ייחשב כהליך יחיד

 :1הליך מס' 

 ___________________________ההליך:______________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 ___________________________________________הגוף הציבורי המיוצג בידי המציע: __

 __________________________________: _____ העבודות נשוא הסכסוךהיקף הכספי של ה

 _______________________________________________שם עוה"ד שטיפל בהליך : ____

 האם הוגש כתב תגובה/תשובה? כן/לא

 מידע רלוונטי נוסף:



   - 27 - 

 www.ingl.co.il   6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 
 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :2הליך מס' 

 ___________________________ההליך:______________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 ___________________________________________הגוף הציבורי המיוצג בידי המציע: __

 __________________________________: _____ העבודות נשוא הסכסוךהיקף הכספי של ה

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 האם הוגש כתב תגובה/תשובה? כן/לא

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 המסחרי, מנהלי ואנרגיהבתחום הוכחת ניסיון  –' בנספח י

 

   - המסחרי, מנהלי ואנרגיהמצטברים לתחום  תנאי סף

 :1.1.2010ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והתקיים לאחר 

עו"ד הראשי ייצג באופן אישי לפחות שלושה גופים שונים מתחום האנרגיה ו/או התשתיות, מול גוף ממשלתי בנושא  "
שקיבל אותו גוף ממשלתי ביחס לאותה חברה שייצג עוה"ד הראשי. החלטה מנהלית )כגון: תעריפים, רשיונות, היתרים( 

 ". ייצוג כאמור כלל הגשת השגה או ערעור רשמיים בכתב

החברה ותחום עיסוקה שם 
 )אנרגיה/תשתיות(

 נושא הייצוג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30תקשרות של לקוחות בעריכת חוזי התקשרות בשפה האנגלית בהיקף ה 3עוה"ד הראשי ליווה באופן אישי לפחות "
 ".לפחות כל אחד₪ מיליון 

נושא חוזה ההתקשרות באנגלית  הלקוחשם 
 את עריכתו ליווה עוה"ד הראשי ש

 היקף ההתקשרות תחת החוזה
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 המלצות-  'גינספח 
 
 

 

מס' טלפון  שם איש קשר הגוף הממליץ מס"ד
 במשרד

מהות 
 ההתקשרות

תקופת 
 ההתקשרות

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

 

 .ניתן לצרף המלצות בכתב
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 
 

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז - 'ידנספח 
 לכבוד
 בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת 

 33קריית עתידים, מגדלת עתידים, קומה 
 אביב-תל

 
 

 אג"נ,
 הצהרה בדבר אי תיאום מכרזהנדון:  

 
 
 

מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות או \או עורכי הדין ו\המשרד ו להצהיר בזאת כדלקמן כי יהרינ
ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או כל פרט אחר בהצעות המוגשות בהליך זה בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע 
להצעה המוגשת על ידי מציע אחר בהליך זה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם הליך זה ולא פעלו באופן 

סקי ו/או התנהגות שאינה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת הליך זה ו/או המהווה הגבל ע
 לא ניסו לבצע אחד מאלו.

 

 
 

 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ותקרת ההכנסה הכוללתניגוד עניינים העדר , הצהרה בדבר העדר של זיקה אישית - 'וטנספח 
 

 לכבוד
 בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת 

 33קריית עתידים, מגדל עתידים, קומה 
 אביב-תל

 
 

 אג"נ,
 

 תקרת ההכנסה הכוללתו עניינים ניגוד ,הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישיתהנדון:  
 

 
 

  
  כדלקמן:להצהיר בזאת  יהרינ

 

לבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה או לחברי  ו עורכי הדיןא\ו שרדזיקה אישית של המ לא קיימת (א)
  .דירקטוריון החברה

או מי מעובדיו לבין  המשרדהאחרים של  ובין עיסוקי ו/או חשש לניגוד עניינים ניגוד ענייניםלא קיים  (ב)
 לו יבחר לתפקיד זה. תפקידו כיועץ משפטי חיצוני של החברה

בגין  המשרדתעלה ההכנסה השנתית של לא ה מהמינוי כתוצאלו יבחר המשרד במסגרת מכרז זה,  (ג)
השירותים הניתנים על ידו לכל החברות הממשלתיות שבהן הוא מטפל, על המפורט להלן )"תקרת 

 ההכנסה הכוללת"(. 

 ליון ש"ח.ימ 3 -עורכי דין  25משרד עורכי דין המעסיק עד  (1)

 ליון ש"ח.ימ 4 -עורכי דין   50משרד עורכי דין המעסיק עד  (2)

 ליון ש"ח.ימ 5 -עורכי דין  100שרד עורכי דין מעסיק עד מ (3)

 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך

 
 

 :נא פרטו/או חשש לניגוד עניינים  במידה וקיימת זיקה אישית
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 הסכמה לפרסום נתוני שכ"ט – 'טזנספח 
 

 לכבוד
 בע"מ י לישראלנתיבי הגז הטבעחברת 

 74דרך מנחם בגין 
 אביב-תל

 
 

 אג"נ,
 הצהרה בדבר הסכמת המציע לפרסום שכרו מחברות ממשלתיותהנדון:  

 
 

  
בשלוש  מציעלפרסום סך השכר ששולם להסכמתנו להצהיר כי במידה ותזכה הצעתו במכרז ניתן הרינו 

 .מכלל החברות הממשלתיות נים האחרונות או שאמור להיות משולם לו בכל שנה משנות ההעסקה,הש
 

ו ינלהגיש לרשות החברות הממשלתיות תצהיר מורשה חתימה בדבר הכנסותכמו כן, הרינו להתחייב 
מחברות ממשלתיות בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה ובנוגע להכנסה הצפויה במהלך השנה 

, ככול כל אחת מהןהקרובה מחברות ממשלתיות והכל תוך פירוט החברות הממשלתיות וההכנסה מ
 .שנדרש לעשות כן

  
 
 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

  אישור בדבר עסק בשליטת אישה ]אם רלוונטי[ -' כנספח 
 
 

_____, מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה רו"ח _________________עו"ד/אני,  . 1

 , ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2כהגדרתו בסעיף 

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1

 ליטה.אין הם קרובים של המחזיקה בש -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2

המחזיקה בשליטה בעסק ______________________ הינה גב' ____________________, ת.ז.  .2

.______________________ 

 

 

______ ___________  ____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

ת.ז.   _____________________, מצהירה אני, _____________________________, 

בזאת כי התאגיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם 

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף 

 

 

  

     

 חותמת  חתימה  שם מלא
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 עם מוגבלותהצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים  -' אכנספח 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

נתיבי "( המבקש להתקשר עם הספק" :_______ )להלן________הנני נותן תצהיר זה בשם ___________
"( לצורך אספקת שירותים בנושא החברה" )להלן: הגז הטבעי לישראל בע"מ

 .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק _____. ___________________________
 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק 9בתצהירי זה, אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של סעיף 
 .( וכי אני מבין/ה אותו"חוק שוויון זכויות" )להלן: 1998-התשנ"ח

 
הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 

 ימים ממועד התקשרותי עם החברה. 30בתוך 
 

  במשבצת המתאימה: X יש לסמן

 לחוק שוויון זכויות אינן חלות על הספק.  9ות סעיף הורא 

  לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן 9הוראות סעיף. 

 עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן: 100מעסיק הספק במידה ו- 
הספק מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9ם חובותיו לפי סעיף יישו

  לפנות למנהל הכללי של משרד  בעברעובדים לפחות והספק התחייב  100במידה והספק מעסיק
לחוק שוויון זכויות,  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ק מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו לו.  הספ
 

 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת שם החותם תאריך

  אישור עורך דין 

ום _________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת כי בי
_________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' ____________ שזיהה /תה עצמו/ה 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי,
 ם בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי

_______________ ______________________ _____________________ 

 תחתימה וחותמ מספר רישיון תאריך

 


