מכרז פומבי דו-שלבי לשירותי ייעוץ משפטי
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה") ,חברה ממשלתית ,מזמינה בזאת משרדי עו"ד ,העומדים בתנאי
הסף המפורטים להלן ,להגיש הצעות למתן שירותים משפטיים לחברה באחד או יותר מתחומי המומחיות
הבאים( :א) מקרקעין ותכנון ובנייה; (ב) שוק ההון ודיני חברות ("המכרז").
ההסכמים שייחתמו עם היועצים שייבחרו ,יהיו בתוקף לתקופה של שש שנים ,ולחברה נתונה הברירה להאריך
תקופה זו לתקופות נוספות של עד  3שנים כל אחת.
תנאי סף כלליים:
(א) עוה"ד הראשי וכל אחד מחברי הצוות המוצע מחזיקים רישיון בר תוקף לעריכת דין מטעם לשכת עורכי
הדין בישראל;
(ב) במציע מועסק לפחות עו"ד אחד שלו ניסיון של עשר ( )10שנים לפחות בתחום המומחיות ,והוא מתחייב
בהצעתו כי עו"ד זה יהיה אחראי על כל השירותים שיינתנו במהלך כל תקופת ההתקשרות (אלא אם
הסתיימה עבודתו במשרד) (לעיל ולהלן " -עוה"ד הראשי");
(ג) המציע המציא את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ,1976
כשהם בתוקף.
תנאי סף ייחודיים מצטברים לתחום המומחיות (ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והתקיים
לאחר :)1.1.2011
לתחום המקרקעין והתכנון והבנייה -
(א) על המציע להיות משרד עו"ד ,שמועסקים או שותפים בו לפחות שמונה ( )8עו"ד ומתמחים;
(ב) עוה"ד הראשי העניק באופן אישי ללפחות  2חברות בפרויקט/י תשתית (לא כולל פרויקטי נדל"ן מגורים
או משרדים) ,ליווי וייעוץ משפטי ,במשך תקופה של שנתיים לפחות בכל חברה ,כמפורט במכרז;
(ג) עוה"ד הראשי ייצג באופן אישי חברה/חברות בפרויקט/י תשתית (לא כולל פרויקטי נדל"ן מגורים או
משרדים) בערכאות משפטיות ,כמפורט במכרז.
לתחום שוק ההון ודיני החברות -
(א) על המציע להיות משרד עו"ד ,שמועסקים או שותפים בו לפחות עשרה ( )10עו"ד;
(ב) עוה"ד הראשי ליווה/מלווה באופן אישי לפחות  4חברות שהינן "תאגיד מדווח" כהגדרת המונח בחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כמפורט במכרז;
(ג) עוה"ד הראשי ליווה חברות שהינן "תאגיד מדווח" בלפחות  2הליכי אכיפה מנהלית מול הרשות
לניירות ערך או תביעות כנגדן ו/או כנגד נושא משרה בהן ,כמפורט במכרז;
(ד) עוה"ד הראשי ליווה באופן אישי לפחות  3הליכי הנפקת ניירות ערך ו/או רישום ניירות ערך למסחר
בבורסה לניירות ערך לרבות עריכת תשקיף וליווי הרישום למסחר.
מידע כללי
ניתן לצפות במסמכי המכרז באתר החברה  .www.ingl.co.ilמסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה
אינם ניתנים להגשה (מסומנים בסימן מים) .לקבלת מסמכי המכרז בדוא"ל לצורך הדפסתם והגשתם ,יש לפנות
למחלקה המשפטית בכתובת הדוא"ל.spector@ingl.co.il :
בקשות לקבלת הבהרות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל האמורה עד ליום  2.6.19בשעה  .14:30תשובות החברה
לשאלות הבהרה יפורסמו באתר החברה בכתובת שלעיל.
על המציעים להגיש את הצעותיהם באופן ידני ל"תיבת המכרזים" במשרדי החברה במגדל עתידים (בנין מס'
 ,)8רח'  ,2184קרית עתידים ,תל אביב (מחלקה משפטית ,קומה  ,)33בימים א' – ה' ,בין השעות – 09:00
 ,17:00עד לא יאוחר מיום  20.6.19בשעה .14:00
כל המידע והדרישות ביחס למכרז מוצגים במודעה זו בכלליות בלבד והנוסח הבלעדי המחייב הוא זה המופיע
במסמכי המכרז .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדרישות כאמור ובכלל זה תאריכים נוספים וכן
תנאים נוספים במכרז ,הכול כמפורט במסמכי המכרז .על המציעים לעקוב אחר פרסומי החברה באתר
האינטרנט שלעיל .החברה אינה מתחייבת לבחור מציע כלשהו ,או בכל הצעה שהיא ושומרת על זכותה לבטל את
המכרז ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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