
      - 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 
  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ חברת 

  , קרית עתידים 8מס' מגדל עתידים 
  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 [ הואנרגי

  , ככל שיחתם:ם משרדנושיחתם ע

  ₪ 500___________ [יש למלא סך שלא יעלה על  :"ד הראשיהעושכר טרחה לשעת עבודה של  .1
 ]₪ 350- ולא יפחת מ

  
 15 בעל( בכירעו"ד /ד לפחות)שנות ותק כעו" 7(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  :מתמחהשכר טרחה לשעת עבודה של  .6
 ]₪ 100- יפחת מ

 
[יש למלא סך שלא יעלה על  ___________: שכר טרחה חודשי עבור רכז/ת ועדת המכרזים .7

18,000 ₪[  

 כל הסכומים הנ"ל הם מוחלטים ובערכים סופיים ולא יהיו צמודים לכל מנגנון של עדכון. –הסר ספק  למען
ה לעניין יועצים משפטיים תהא רשאית החברה דכן רשות החברות הממשלתיות את תעריפיככל שתע

  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
  ות יאושרו בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות.הוצאות נוספ .ישולם החזר

  לסכומים המפורטים לעיל ייווסף מע"מ כדין.

  

_____________  _____________  _____________  

  וחותמת החתימ  המציע  תאריך
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  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

  

  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  המציע להקיף על[ ואנרגיה

  , ככל שיחתם:ם משרדנושיחתם ע

  ₪ 500___________ [יש למלא סך שלא יעלה על  "ד הראשי:השכר טרחה לשעת עבודה של עו .1
 ]₪ 350- ולא יפחת מ

  
 15(בעל  בכיר/עו"ד ות)שנות ותק כעו"ד לפח 7(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 3-7טרחה לשעת עבודה של עו"ד בעל ותק של שכר  .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  :שכר טרחה לשעת עבודה של מתמחה .6
  ]₪ 100- יפחת מ

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

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

, למעט נסיעות למשרדי החברה בקריית עתידים עבורן לא מהסכומים 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

  
   


