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 ממשל קשרי בתחום ייעוץלמתן שירותי  פומבי מכרז
 הגז הטבעי לישראל בע"מ  לנתיבי

(INGL/TENDER/2020/23)  

  החברה על כללי רקע .1

לצורך  2004של מדינת ישראל שהוקמה בשנת  מלאהבבעלות הינה חברה ממשלתית  נתג"ז 1.1
 בעי בישראל. מערכת ההולכה לגז ט הקמת והפעלת

צנרת להולכת גז טבעי להולכת גז טבעי הכוללת נכון להיום מקטעי מערכת החברה הקימה  1.2
קליטת גז ממאגרי הגז )לרבות תחנות גז, תחנות וכן ק"מ,  750-של ככולל בלחץ גבוה בתוואי 

תחנות להפחתת לאורך הצנרת ו הגפת גזמצוף ימי המתחבר לאניות גז טבעי נוזלי(, תחנות ל

 בחיבור המערכת ללקוחות.( PRMSהגז ) לחץ

לקוחות, הכוללים את תחנות  50-כל טבעי גז החברה מוליכה, ההולכה מערכת באמצעות 1.3
. ייצואלקוחות ו חלוקה חברותהכוח של חברת החשמל, תחנות כוח פרטיות, מפעלי תעשייה, 

יי הגז גילונוכח , להקרובות בשנים ההולכה מערכת פיתוחהמשך ל עבודה תכנית לחברה
 .ישראל חופי מול שהתגלוהנוספים הטבעי 

למשק הישראלי, הן מבחינה  גבוהההקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות  1.4
איכות הסביבה, והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. לשיפור כלכלית, הן 

ממשלת ישראל ועל פי בשל דחיפותו, מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי 
, תוך שהחברה שמה דגש רב בפעילותה לשמירה על אמינות התחייבויות החברה ללקוחותיה

 .ובטיחות מערכת ההולכה

רישיון שניתן לה מאת שר האנרגיה, בהתאם לחוק משק הגז הטבעי,  מכוח פועלת החברה 1.5
שיון הינה וככזו הפועלת מכח רימשלתית פעילותה של החברה, כחברה מ. 2002-התשס"ב

וביניהם משרד האנרגיה, , גורמי ממשל וגורמים רגולטוריים מפקחים עתירה בממשקים עם
 מועצת הגז טבעי, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר ועוד. 

-החברה הינה "תאגיד מדווח" לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 2018יוני  מחודש החלבנוסף,  1.6
 .על כך המשתמע מכך, לני"ע בתל אביב בבורסה למסחר רשומותשלה  חובה אגרותש 1968

 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת  1.7

הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד,  1.8
 התחייבות כלשהם מצד החברה.ואין בו כדי להוות מצג או 

 

  זהמכר מסמכי .2

 "(המכרז)להלן: " זה" הצעה להגשת כלליות"הוראות  מסמך

 ההסכם ונספחיו. ':א נספח

 "(.יםהשירות מפרט: "להלן) קשרי ממשל ייעוץ לשירותימפרט כללי  ':ב נספח

 .1976 –"ו התשלתצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ':ג נספח

 אישור זכויות חתימה של המציע. ':ד נספח

 ופירוט ניסיון המציע. הסף בתנאי עמידה בדבר הצהרה ':ה נספח

 .עניינים ניגוד היעדר תצהיר :(1) 'ו נספח

 רשימת ספקים ולקוחות עיקריים והצהרת המציע ביחס אליהם. (:2נספח ו' )

 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה. ':ז נספח

 טופס פרטי התקשרות עם המציע. נספח ח':

 יר.טופס הגשת הצעת מח ':ט נספח
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 תיושב הסתירה באופן המיטיב עם נתג"ז.  בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז

מסמכי המכרז הינם קניינה של נתג"ז ולא יעשה בהם כל שימוש נוסף על זה שנקבע מפורשות במסמכי 
 המכרז ללא קבלת הסכמתה של נתג"ז מראש ובכתב.

 
 ההתקשרות מהות .3

על  זה מכרזתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי ותנאי הה זה מכרזההתקשרות נשוא  מהות 3.1
, המהווים מכרזושאר הנספחים ככל שצורפו ל 'א כנספח המצורףנספחיו, לרבות ההסכם 

, המציע עיון מאי כתוצאה כלשהי באחריות ישאזה. החברה לא ת מכרזחלק בלתי נפרד מ
 על נספחיו לרבות בהסכם.  המכרז במסמכי, סיבה מכל

אל מול הכנסת, לחברה,  קשרי ממשל ייעוץ שירותיברה הם מתן הנדרשים לח השירותים 3.2
, אשר יכללו בין היתר את השירותים וגופים נוספים הממשלה, גופים ומשרדים ממשלתיים

", השירותויקראו להלן כולם או חלקם להלן: " מכרזל 'ב כנספחוהמפורטים במסמך זה 
 ". העבודה" או "השירותים"

  ,מטעם המציע "(היועץ)להלן: " יועץ קשרי ממשל בכירידי  יינתנו לחברה על השירותים 3.3
יתן את השירותים באופן אישי יהיועץ המוצע  .העונה על תנאי הסף המוגדרים במכרז זה

 בעצמו.  , והכלוכיו"ב , בישיבות דירקטוריוןוישתתף בשיחות, בפגישות

עץ הזוכה באשר הגורם הממונה על פעילותו של היועץ הזוכה בחברה, אשר ינחה את היו 3.4
, בנוסף, "(הממונה)" החברהלנושאים שעליו לעסוק בהם ולו יינתן דיווח שוטף הינו מנכ"ל 

היועץ צפוי להידרש לעבוד באופן שוטף מול יו"ר הדירקטוריון ועם המשנה למנכ"ל ויועמ"ש 
לאור רגישות הנושאים שבהם יעסוק היועץ הזוכה, פעילותו תיעשה בתיאום . בנוסף, החברה

 . וכיו"ב ול גורמי הנהלה שונים, דירקטוריון החברהמ

 

 ותקופתם תמורתם, הנדרשים השירותים היקף .4

והכל בהתאם  משתנה דחיפותמידת ובדינמי  נתן באופן שוטף,שירותי הייעוץ נדרשים להי 4.1
הנדרש היועץ נדרש להיות זמין למתן השירותים באופן  לעניין ולמידת הדחיפות הנדרשת.

שנעשית מדובר בהתקשרות כיון ש .בהתאם לדרישות החברה והממונהלטובת העניין ו
, הבלתי באופן מדויק אך ההערכה לאמוד את היקף השעות, קיים קושי לראשונה בחברה

 . שעות בחודש 50 -היא שמדובר בממוצע של כ מחייבת,

 חודשים, כאשר 24תהא לתקופה של "( הזוכה)להלן: " במכרז שיזכה המציעעם  ההתקשרות 4.2
( החודשים הראשונים הינם תקופת ניסיון בסיומם החברה תודיע ליועץ אם היא 6שת )ש

מעוניינת בהמשך מתן השירותים או שהיא מעוניינת לסיים את ההסכם. הודיעה החברה 
לחברה  ליועץ על סיום ההסכם כאמור, ליועץ לא יהיו  טענות כלשהן בקשר לכך. כמו כן,

חודשי ההתקשרות הראשונים  24מעבר לההתקשרות  תקופתשמורה האופציה להאריך את 
 חודשים כל אחת 12 עד של שתי תקופות נוספותב)הכוללים בתוכם את תקופת הניסיון(, 

 החברה(. ידי על)מבלי שיהיה בכך משום התחייבות או מצג 

לא יאוחר  היועץ יהיה מוכן לספקםהשירותים הנדרשים לחברה נכון למועד זה הם מיידים ו 4.3
 . ים מההודעה על הזכייה )בכפוף לחתימת החברה על הסכם ההתקשרות(ימ 14-מ

הגשת , מתחייבים המציעים בעת הדחיפות והחשיבות שבמתן השירותים לחברה לאור 4.4
ו/או  בכל מקרה לא ינקטו, במישרין ו/או בעקיפין, בכל פעולה שיש בה לעקבכי  הצעתם

נקטה החברה לפי דין וביצוע השירותים לדחות ו/או לעצור את הליך זה ו/או כל הליך אחר בו 
 על פיו מבלי לגרוע מסעדים אחרים שבדין.

כקבלן חיצוני עצמאי מבלי שיוקנו לו או למי מטעמו  לחברההזוכה יספק את השירותים  4.5
 .בכל הקשור ליחסי עובד מעביד החברהזכויות כלשהן מול 

ביחס לאופן מתן  זוכהלליתן הנחיות  החברהידוע למשתתפים במכרז כי בכל שלב רשאית  4.6
 ., אשר יחייבו אותו ויהוו חלק בלתי נפרד מההסכםהשירותים
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  מכרזב להשתתפות סף תנאי .5

 והעובדים המציע ידי על הבאים התנאים מלוא בהתקיימות מותנית זה בהליך ההשתתפות 5.1
 :להלן כמפורט(, העניין)לפי  מטעמו

 ; אל או עוסק מורשה בישראלהינו תאגיד )חברה או שותפות( רשום כדין בישרהמציע  .א

מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע  .ב
 וקיימים בידיו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו;

, לפחות שנים 3 של ותק עם והלובינג הממשל קשרי בתחום שעיסוקו משרד הינו המציע .ג
 .המוצעליועץ  ום הממשל והלובינג, מעברעובדים מקצועיים בתח 2לפחות המעסיק 

, ההצעה הגשת בעתבתחום קשרי הממשל והלובינג  לפחות לקוחות 3-ב מטפל מציעה .ד
 :מבין השניים , אחדלפחות לקוחותמהאחד מתקיים לגבי  רכאש

  .2019ת בשנ ₪מיליון  100 מעלמחזור כספי שנתי של  בעל הוא 1.ד

  .או חברה הפועלת בתחום האנרגיה  ,לפחות 8בדירוג  חברה ממשלתית הוא 2.ד

בתחום קשרי  לקוחות לעניין סעיף זה הינם רק לקוחות שהמציע העניק להם שירותים * *
-חודשים רצופים לפחות, שהתרחשה כולה לאחר ה 6הממשל והלובינג, במשך תקופה של 

1.1.2018. 

 ובינג. שנים במתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי ממשל ול 7ותק של  ליועץ המוצע .ה

מול  ,בתחום קשרי ממשל ולובינגללקוח/ות ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ  ליועץ המוצע .ו
שנים האחרונות: משרד האוצר, משרד  3 , במהלךגורמים לפחות מבין הגורמים הבאים 2

המשפטים, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, ועדת הכלכלה של הכנסת וועדת 
 . הכספים של הכנסת

ו שהגיש בקשה א ,1994–חוק הכנסת, התשנ"דפי היתר שדלן לב מחזיק המוצע היועץ .ז
  להיתר שדלן כאמור עד למועד האחרון להגשת הצעות.

תואר אקדמי במשפטים, כלכלה, ממשל, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים,  ליועץ המוצע .ח
 או בתחום רלוונטי אחר. 

מוד בהם, הצעתו לא תובא לדיון. על ההצעה מציע שלא יע .התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף .5.2
  לכלול את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל. 

יובהר, כי ככל שהיועץ המוצע הגיש בקשה לקבלת היתר שדלן לפי חוק לעיל ז' ביחס לתנאי סף  .5.3
למימוש זכייתו הכנסת ולא מחזיק בידיו היתר בעת מועד הגשת הצעתו, קבלת ההיתר הינה תנאי 

 ולחתימת הסכם התקשרות עימו.

יובהר כי לאור רגישות הנושאים בהם יטפל היועץ ה'  -ג' וביחס לתנאי הסף המופיע בסעיף  .5.4
 נדרשות שנות וותק מעבר לקבוע בתוספת לחוק חובת מכרזים. ,ומורכבותם

להלן, די בהם כדי להוכיח את עמידת  13המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף  .5.5
המציע בתנאי הסף. יחד עם זאת, יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, אשר אמור 

שיכול ותושלמנה גם  –להתקיים במועד הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת, לבין דרכי הוכחתו 
כות מסמכויות החברה על פי תנאי מכרז זה, לאחר הגשת ההצעות. זאת, מבלי לגרוע מכל סמ

לרבות סמכותה לדרוש תיעוד, הסברים או מסמכים נוספים, אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה. 
יועצים  בידי כמו כן, יובהר, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו/או

ף אם נפלו במענה שהוגש תקלות, מטעמה לצורך בדיקת ההצעות, לרבות תנאי הסף, וזאת א
 השמטות, העדר תיעוד מספיק, בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו.

 

 עניינים ניגוד היעדר .6

שאין לו,  יתחייביתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. המציע  מציע 6.1
 מיןאו חשש לניגוד עניינים מכל /יהיה לו במהלך תקופת מתן השירותים ניגוד עניינים ו ולא
. ככל שהמציע ייבחר כזוכה בהליך וייווצרו מצבים לחברה השירותים למתן בקשרשהוא  וסוג
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שבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע השירותים או כתוצאה מהם, ביחס למציע 
יתחייב להביא לחברה. המציע  מיידיו/או למי מטעמו, המציע מתחייב להודיע על כך באופן 

לידיעת החברה כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעת החברה אם קיים ניגוד עניינים או חשש 
, וכן כל גורם נוסף היועץ המוצע מטעמו, מציעהלניגוד עניינים, במתן השירותים לחברה. 

 היעדר ייןבענ 1'ו נספחעל  ולחתוםלמלא  נדרשיםבמתן השירותים  שיועסק מטעמו של היועץ
  .עניינים ניגוד

כל מציע נדרש לעיין ברשימת הספקים, הלקוחות והגורמים העיקריים בחברה, אשר תימסר  6.2
להצעה  2ו' כ שלהלן( ותצורף 5למציע שייפנה לקבל את מסמכי המכרז )כאמור בסעיף 

הצהרה חתומה בדבר ייצוג או אי ייצוג הגורמים במסגרת נספח זה המקצועית. המציע ימלא 
שימה וכן בדבר ייצוג כל גורם באופן אשר עשוי ליצור חשש לניגוד עניינים, כגון בעל המנויים בר

אחזקות/נושא משרה בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה. כל מציע יספק את 
 יועץ ,להלן 6.5 בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי .הפרטים הנדרשים לגביו כמפורט בנספח

של החברה כפי שמופיע  גדוליםעיקריים  לקוחות או טבעי גז ספקי מייצגאו  מייעץאשר 
 כזוכה היבחרלא יוכל ל ייעוץ שירותי למתן חוזה גורם אותו לבין בינו שקיים אוברשימה, 

  במסגרת מכרז זה.

)הן מטעמו והם מטעם בגורמים  6.2-ו 6.1אחת לשנה יחדש היועץ את ההצהרות המנויות בסעיף  6.3
 תן השירותים(. המועסקים על ידו במ

. העניינים ניגוד לנשוא הנוגע נוסף מידע וכל השלמות, עת בכל לדרוש רשאית תהא החברה 6.4
הסדר  עריכתו/או לשם  המציעהמידע שיתקבל ישמש לשם בחינת אפשרות להתקשר עם 
 דעתה לשיקול בהתאם, והכל ייןלמניעת ניגוד עניינים אשר יהווה תנאי להתקשרות, על פי הענ

  המוחלט של החברה.הבלעדי ו

הגם אם הצעתו נמצאה מתאימה  שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע, החברה 6.5
ומיטבית לחברה ו/או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו/או להפסיק את 
ההתקשרות עם המציע הזוכה בכל עת, במקרה שהמציע נמצא או עלול להיות, במישרין או 

הליך זה לבין ענין אחר  במסגרתיגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים בעקיפין, במצב של נ
 השמתקיימות לגבילפסול הצעה  לחברה זכותכמו כן, במצב של ניגוד עניינים כאמור, שלו. 

הראשונה )בשלב בדיקת תנאי הסף או מעטפה הלאחר פתיחת כבר נסיבות של ניגוד עניינים 
 מחיר שהוגשה במעטפה השנייה. ניקוד האיכות( ולא לעיין בהצעת ה

 המיטביתבו תחליט החברה שלא להתקשר עם מציע אשר הצעתו בהליך תימצא  במקרה 6.6
לחברה, בשל הימצאותו בניגוד עניינים או חשש להימצאותו בניגוד עניינים או במקרה בו 
החברה תחליט להפסיק את ההתקשרות, החברה תהיה רשאית להתקשר עם המציע אשר 

  ג במקום השני בדירוג ההצעות, בכפוף לעמידתו בכל תנאי הוראות מכרז זה.הצעתו תדור

 

 קרבה משפחתית וקוד אתי, הצעות תיאום על איסור .7

 אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים וכיו"ב. .7.1

ציע אחר או בעל זיקה למציע מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מ .7.2
האחר ו/או מי מטעמם. לעניין זה, "תיאום הצעה": לרבות בהסכמים, הסדרים, הבנות מכל סוג, 
במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור בהליך זה, המחירים המוצעים, תנאי ההסכם ואסטרטגיות 

בצורה אחרת בין  להצעת מחיר, מסירת ו/או החלפת ו/או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו
 מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם. 

מציעים הקשורים באופן כלשהו, כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו, חברת אם וחברת בת, או  .7.3
 יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה.  -תאגידים הקשורים באופן אחר 

מי ממנהליו ו/או עובדיו  מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של .7.4
למי ממנהלי ו/או עובדי החברה, ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע 
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חקירה בעניין. הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המציע, ותיחתם על ידי 
 הבעלים / מנכ"ל / מורשי החתימה של המציע.

האינטרנט של  שבאתר וספקים לקבלנים החברה של האתי הקודאת  ןוהבי קרא כי מצהיר המציע .7.5

 ויוכרז כזוכה. במידה להוראותיו בהתאם שיפעל מאשר והוא www.ingl.co.ilהחברה בכתובת: 

 

 המכרז וקבלתםעיון במסמכי  .8

מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה אינם ניתנים להגשה )מסומנים בסימן מים(.  .8.1

בכתובת , לינוי ספקטור, יש לפנות לעו"ד PDFז להגשה, בקובץ לקבלת מסמכי המכר

 .להלן 9.1 בסעיף הקבועים במועדים , spector@ingl.co.ilהדוא"ל:

 .www.ingl.co.ilהאינטרנט של החברה בכתובת  באתר המכרז מסמכי שלניתן לעיין בעותק מלא  .8.2

 את פרטיו האישיים וזהות הגורם אותו הוא מייצג. המציעימסור  קבלת המסמכים בעת .8.3

 

  למכרז זמנים לוח .9

 הינו כדלקמן: למכרז הזמנים לוח .9.1

 מועד תיאור 

 13.9.20 אחרון לבקשת הבהרות מועד א

 .16:00 בשעה 14.10.20 הגשת הצעותל אחרון מועד ב

 טים במסמכי המכרז, של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפור במקרה .9.2
 .לעיל שבטבלה המועדים יקבעו

שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לדחות כל מועד מן  פי עלרשאית  החברה .9.3
המען שמסרו בעת קבלת מסמכי  פי עלתימסר למציעים  כךלעיל והודעה על  המפורטיםהמועדים 

 .מכרזה

 לתיבתלעיל  9.1 בסעיף כמצוין הצעה שתלהג האחרון מהמועד יאוחר לא עד תוגשנה ההצעות .9.4
"מ, במגדל עתידים בע לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת: שלהלן בכתובת החברה במשרדי המכרזים

, קריית עתידים, תל אביב. יש לשים את המעטפות בתיבת המכרזים המצויה 33קומה (, 8)מגדל 
  באגף משפט ומנהל.

 ההגשה ובמקום במועד - בפועל הגשתה אלא, הההצע כהגשת יחשב לא כשלעצמו ההצעה משלוח .9.5
 .שלעיל

או במועד מוארך  הצעות להגשת האחרון במועד החברה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה .9.6
 .כלל תידון לאכאמור, לפי העניין, 

 

 המכרז למסמכי ותיקונים הבהרות .10

ו, בפניה בכתב מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאי .10.1
 לעיל לכתובת הדואר האלקטרוני: 9.1הנקוב בסעיף בשפה העברית עד למועד 

spector@ingl.co.il.  'המציע יציין על בקשתו עבור "מכרז מסIINGL/TENDER/2020/23  למתן
 ".קשרי ממשל בתחום שירותי ייעוץ

יהיה הגרסה   PDF-, כאשר מסמך הWORDוהן במסמך   PDFאת השאלות יש לשלוח הן במסמך .10.2
, הסעיף ופירוט השאלה/הבהרה הנדרשת ביחס המחייבת. ביחס לכל שאלה יש לציין את הפרק

 אליו.
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הבהרות וכיצד. החברה רשאית שלא להתייחס שאלות וללהשיב לאם  לחברה שיקול דעת בלעדי .10.3
אם לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי ענייניות ו/או מכל טעם ענייני אחר, בהת

 לשיקול דעתה הבלעדי.  

ישלחו בכתב לכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד יתשובות החברה  .10.4
ממסמכי המכרז וההסכם. רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את 
 החברה. מובהר, כי תשובות או הבהרות שלא תינתנה בכתב ולא תפורסמנה באתר האינטרנט

שלעיל לא תחייבנה את המשרד. המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות, אך 
בכל מקרה תשובות אלה )לרבות תיקונים לתנאי המכרז(, יהיו תקפות כלפי המציעים בין שאישרו 

 קבלתן ואם לאו.

 ללכ תישלח כך על הודעהזה ונספחיו או כל חלק מהם.  מכרזרשאית לשנות את תנאי  החברה .10.5
 .מציע

 
 , איסור על שינויה וביטולהההצעה תוקף .11

הגשתה )כולל( )וכפי ובמידה  מיום החלימים  90 למשךשתוגש לחברה תהיה בתוקף  ההצעה .11.1
החברה(. החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים  ידי עלשהוארך 

בקשר עם הצעתו, אם נדרש שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הארכת כל תנאי אחר 
. מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף המכרזלפי תנאי 

 .המכרזהצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל, לא ישותף בהמשך 

אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה, אלא באישור החברה או  מציע .11.2
והדין. כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא, לפי  המכרזתנאי  פי עלהותר במפורש  במקום שהדבר

 שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לפסילת ההצעה.

רשאי לבטל הצעה שהגיש, בהודעה בכתב לחברה, לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום האחרון  מציע .11.3
 .החברה( ידי עלכפי שהוארך או לעיל ) 9.1 להגשת הצעות בסעיף

 

 ההצעה להגשת יותהנח .12

 המכרז)ב( ותישאנה את שם  -יגיש את הצעתו בשתי מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה )א( ו מציע .12.1
 ", כאשר מצורפים להן:קשרי ממשלבתחום  ייעוץלמתן שירותי  פומבי מכרזלהלן: "

, לפרטים הנדרשים לצורך ניקוד איכותה של ההצעהותתייחס לעמידה בתנאי הסף  'א מעטפה .12.2
המחיר במעטפה  הצעת טופסלצרף את  איןהלן. ל 13 בסעיף המפורטיםאת כל המסמכים  ותכלול

 '.א

 כשהוא'( טנספח תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר הצעה ) 'ב מעטפה .12.3
 המציע.  ידי על חתום

 העתקים(.  2תוגש בשלושה עותקים )מקור בצירוף  ההצעה .12.4

 ".מקור" בבירור עליה ירשם אשר המקור בהצעת ייכללו מקוריים מסמכים .12.5

ומסמכיו ולתנאי ההסכם.  המכרזלא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי  מציע .12.6
 המכרזנכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי 

תייגות, לרבות לראות ומסמכיו, לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהס
בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או להודיע על 

 המכרזמבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי  הכלהסרתה כתנאי לשקילת ההצעה. 
 והדין. 
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 להצעה לצרף שיש המסמכים .13

 :'א מעטפהבפירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף  להלן

( על נספחיו, כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, ובחותמת המכרז) זה מסמך .13.1
 למכרז ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה.  האחרוןהמציע וחתימה מלאה בעמוד 

, כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, ובחותמת המציע נספחיועל  ההסכם  .13.2
 (.'א נספחלהסכם ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה ) 2וחתימה מלאה בעמוד 

 .מורשה כעוסק רישום אישורשהמציע הוא חברה או  במקרהתעודת התאגדות  העתק  .13.3

 נספחעו"ד ) ידי עלהמציע ומאושר  ידי על וחתום מלאעל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר  .13.4
 (.'ג

 , בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.המציע של קורבמ מס ניכוי ואישור ספרים ניהול אישור  .13.5

 נספחאישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה, חתום כדין ) .13.6
 (.'ד

לצורך בדיקת עמידה בתנאי הסף בדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיונו של המציע  תצהיר  .13.7
"ד. יש עועל ידי המציע ומאושר על ידי  םתוח כשהוא 'ה כנספח"ב המצ בנוסחובדיקת האיכות, 

עדכניים  ,לכל הפחות שניים ,על היועץ המוצעמכתבי המלצה קורות חיים של היועץ המוצע, ולצרף 
 .)יש לציין את פרטי ההתקשרות עם הממליצים( השנים האחרונות לארבע

 תעודה על תואר אקדמי של היועץ המוצע.  .13.8

, או אישור 1994–פרק י"ב בחוק הכנסת, התשנ"דכשדלן לפי  היתר כתוב של היועץ המוצע לעסוק  .13.9
 על הגשת בקשה לעניין זה.

 (1'ו נספח)בנושא היעדר ניגוד עניינים  היועץ המוצעוהתחייבות חתומה ע"י המציע ו הרההצ .13.10
 .(2נספח ו'רשימת ספקים ולקוחות עיקריים והצהרת המציע ביחס אליהם כשהיא מלאה )וכן 

שליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים אם המציע הוא עסק ב .13.11
 .'זכנספח , על פי הנוסח המצורף 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בהתאם לסעיף 

 .  נספח ח'עם המציע, על גבי  ותקשרתפרטי ה .13.12

 "ת וחותמת המציע.בר, חתומים המכרזהבהרה ותיקון שנשלחו במהלך  כל .13.13

 .המכרזמסמכי  מסמך נוסף הנדרש לפי כל .13.14

 :'בלמעטפה לצרף  המציעעל 

 (. 'טנספח הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע ) טופס  .13.15

  נוסף למידע דרישה

 והבהרות השלמות מחלקםו/או  מהמציעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש החברה  .13.16
, המציעים שאר עם כן שותלע שתידרש מבלי, דעתה להנחת, פה, בכתב ו/או בעל בהצעתם לאמור

 .המציעים בין השוויון עקרון הכל תוך שמירתו

 

  הכספית ההצעה הגשת .14

המחיר הוא עבור . חדשים בשקלים 'ט כנספח"ב המצהטופס  גבי על רק תוגש הכספית ההצעה .14.1
)ללא  בחודש ₪15,000 הוא להגיש ניתן אותו המקסימאלי המחירתשלום חודשי קבוע )"ריטיינר"(. 

 מע"מ(.

הצעה לא תכלול מס ערך מוסף ולא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע ה .14.2
 עדכון מחירי הצעתו של מציע, אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו. 
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 במפרטסופי עבור ביצוע כל השירותים כאמור  ושיגיש המציע הינ המחיר, כי מובהר ספק הסר למען .14.3
 .'(א נספח) ההסכם להוראות בהתאם לזוכה תשולם תמורהה(. 'ב נספחהשירותים )

 נוספים תמורה או החזר, תשלום לכל זכאי לעיל כאמור מציע או זוכה אין שלעיל התמורה למעט .14.4
 צוות שכר עבוראו בעקיפין, לרבות  במישרין, ושירותיו עבודתו, הצעתו הגשת בעבור שהוא סוג מכל

, משרדית עבודה, טלפון, הוצאות, למציע ייעוץ או םשירותי הנותן אחר גורם כל שכר, עובדיו
 הוצאות, לינה, נסיעות"ל, אש, ערבויות, עצמיות והשתתפויות פרמיות ותשלום ביטוחים

 השירותים וכלל אחרת הוצאה וכל, ההצעה הגשת עם בקשר הוצאות, משפטיות
שונות בהם נשא  תועלויו מיסים, הוצאות החזר, השירותים לביצוע הדרושים האדמיניסטרטיביים

 . באלההמציע וכיוצא 

  מוקדמות ובדיקות ברור .15

 מוקדמת בדיקה כל ולבצע מידע כל הצעתו הגשת לפני לבדוק הבלעדית באחריות יישא המציע .15.1
, לרבות כל נתון כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר, לרבות מידע ו/או מצג הנמסר, הצעתו להגשת בקשר

את מכלול דברי החקיקה, הכללים והתנאים  יבחןמציע ה אם נמסר בכל דרך שהיא, מטעם החברה.
המחייבים, הנוגעים לנושא מכרז זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל חוקי העבודה 
והבטיחות הרלוונטיים. בהגשת הצעתו מתחייב המציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל 

בהגשת הצעתו המציע מוותר  ב לפי דין.ימהמתחיהטבות סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת 
, מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה

 כדאיות הצעתו. בנוגע לכל טענה לרבות 

מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה, לרבות במסמך ו/או באמירה מכל סוג שנמסרו  .15.2
של מסמכי המכרז ו/או עד למועד הגשת ההצעות, במידה שנמסרו, בטלים, למציע לפני קבלתם 

ולא ייצרו מצג ו/או התחייבות מסוג כלשהו של החברה ו/או מי מטעמה ומציע לא יהיה רשאי 
להסתמך עליהם. רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו, בצירוף תיקונים, הבהרות וכדומה 

המכרז ולמטרת ניהולו, יחייבו את החברה. בהגשת שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב במהלך 
הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי 

 החברה ו/או מי מטעמה. 

והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור  במידה .15.3
א זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש, לפני עליו להבי המכרזלעיל ו/או במסמכי 

המועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות, כמפורט בהזמנה זו, על 
 המציעים את ויחייבו החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי ינתנומנת לקבל את הנחיות החברה שי

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי כחלק

לא יגרעו  המכרזמסמכי  במסגרתכלשהו  שירותהשמטה ו/או חוסר לביצוע מקרה,  בכל .15.4
 של המלא רצונה לשביעותהנדרשים והשלמתם  השירותיםכל  את ליתןמהתחייבות המציע 

 .החברה

 

 במכרז השתתפות הוצאות .16

כמוה כהצהרת המציע, כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות  במכרז ההשתתפות עצם .16.1
זה וכל ההליכים לפיו, הגשת  מכרזולאחריו, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה ל מכרזב בהשתתפות

ההצעה ועדכונה, תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של 
כאמור, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים  המכרזהמציע, ללא קשר לתוצאות 

 החברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך. או לכל פיצוי אחר מ

, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, המכרזלפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול  מבלי .16.2
ו/או במקרה של פסילת  המכרזלרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי 

יטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לא יהיו מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ב
המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול, 

 בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור.
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  והערכתן ההצעות בדיקת .17

 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף: –שלב ראשון 

 תיפסל על הסף. –הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל  –קדמים התנאים המו בדיקת .17.1

)למעט הצעת המחיר( בהתאם לתנאי המכרז.  והמסמכים המצורפים להבדיקת כל מסמכי ההצעה  .17.2
נתגלו פגמים טכניים, השמטות, טעויות סופר, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן הודעה 

דין, לרבות הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או  למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל
חלקן ו/או שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם החליט המשרד 

 אחרת מטעמים שיירשמו.

 (:%80 –המציע )סה"כ ניקוד איכות  –שלב שני 

בשלב הראשון,  מפורטיםהמציע אשר ועדת המכרזים מצאה, כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות  .17.3
  :להלןתיבדק הצעתו בהתאם לדרישות האיכות המפורטות 

 

ניקוד  הקריטריון בחינת אופן קריטריון
 'מקס

 ניסיון
של  מקצועי
 המציע

 נקודות 6עד  – השירותים סיון בתחוםיותק ונ .1
 יםדומ םומידת היותשנים האחרונות(  3-)בסוג הפעילות של הלקוחות  .2

כל שבלקוח מסוים מתקיימים מספר מאפיינים כ)ז "לנתגם במאפייניה
, לא יינתן ניקוד פעמיים עבור ביותר יינתן הניקוד בגין הקריטריון הגבוה

 :אותה החברה(

 )לכל לקוח( 'נק 4– ממשלתית חברות •

 )לכל לקוח( 'נק 2 -בשנה₪ מיליון  100מעל  כספיבעלות מחזור  חברות •

 )לכל לקוח( נק' 2 – תשתית חברות •

 )לכל לקוח( 'נק 4  – האנרגיה בתחום חברות •
 (נקודות לסעיף  זה 61והכל עד לסה"כ )

 

22 

סיונו של ינ
היועץ 

 המוצע 

, נקודות 11עד  היועץ המוצע, וותק, הכשרה, השכלהקורות החיים של  •
ובמתן , בכלל בתחום קשרי הממשל והלובינגניסיון וכישורים בדגש על 

  ., בפרטתג"זלנחברות ופרויקטים דומים שירותים ל

מפעילותו של היועץ המוצע ומידת הרלוונטיות של פעילותו תרשמות ה •
משרד  בתחום פעילותה של נתג"ז:קוחות מול גורמים לבייצוג ובייעוץ ל

, ועדת הסביבה להגנת המשרד, המשפטים משרדמשרד האוצר, האנרגיה, 
כל גוף רלבנטי אחר או הכלכלה של הכנסת, ועדת הכספים של הכנסת, 

  .נקודות 11עד ( בתחום פעילותה של נתג"ז

 

22 

ואיכות השירות כעולה מן  , מידת הזמינותרמת המקצועיותסוג הניסיון,  המלצות
)החברה תהיה רשאית להתקשר  ההמלצות, לרבות השגת יעדים

 .לממליצים(
10 
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 בתנאי עמדו אשר המציעים ארבעת לראיון אתזמן היה רשאית להחברה תבמקרה של ריבוי הצעות  .17.4
לא יעברו  -המציעים יתר(. "ראיון"אשר קיבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר )ללא ניקוד ו הסף

 .ישלישלשלב ה

 (:%20 –מחיר )סה"כ צעת הה ניקוד –שלב שלישי 

לעיל, יעברו לשלב השלישי  ודורגו בשלב בדיקת האיכות כאמורהצעות אשר עמדו בתנאי הסף  .17.5
. ההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל (ט' נספחעל ידם )וייפתחו מעטפות הצעות המחיר שהוגשו 

 ההצעה: כדלקמן, ("דלפי"( וכל יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה )בשיטת 20את הציון המרבי )
, נקודות 20 – המרבי הציון את תקבל שיוגשו הכשירות ההצעות כל מבין ביותר הנמוכה הכספית

 הניקוד למכפלת שווה יהיה הבאות ההצעות יקודשנ כך, יחסי באופן תנוקד אחרת הצעה וכל
 בסכום ביותר הנמוכה הכספית ההצעה סכום מחלוקת המתקבלת במנה( נקודות 20) המרבי
 .הרלוונטית ההצעה

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו, לקבוע אמות מידה  .17.6
. אמות המידה המפורטות במ פות אותןמפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות או מחלי

יודגש, כי החברה שומרת על זכותה להסתפק באמות המידה המפורטות לעיל בלבד, ולא להוסיף 
 .עליהן, לשנותן או להחליפן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן על פי הדין

  במכרז זוכה על החלטה

 :להלן לאמור בהתאם בזוכה תבחר החברה

 הצעה כל שקיבלהסיכום הניקוד  פי עלאחת מההצעות  כל של הסופי הניקוד את תשקלל החברה .17.7
איכות  –שהגיש את ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  המציע. ומחיר איכות לגבי

, ובלבד מכרז"(, תקבע החברה כי הוא הזוכה בההצעה הטובה ביותר)להלן: " כאמורומחיר 
את כלל השירותים ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש  ליתן שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל

, וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות. לצורך זה, רשאית החברה לדרוש המכרזבמסמכי 
 זה. מכרזלפי שיקול דעת החברה למתן השירותים נשוא  רלוונטילספק כל מסמך וכיו"ב ה ציעהמ

 :ראיון

התרשמות 
כללית 

מניסיונו, 
מיכולותיו 

וממידת 
התאמתו של 

היועץ לצרכים 
יחודיים של הי

 החברה. 

דקות  45 -ימשך כ הראיוןלהלן.  17.3יזומנו מציעים כאמור בסעיף  לראיון
גורם נוסף נל שתקבע החברה ואליו יופיע היועץ המוצע בעצמו, וכן אבפני פ

 . במציע אם מוצע כי יעזור ליועץ המוצע במתן השירותים לחברה 
ה לשאלות נציגי יכלול הצגה עצמית ע"י היועץ המוצע ומענ הריאיון

ייבחנו כישורי היועץ המוצע, ניסיונו ומידת  הריאיוןהחברה. במסגרת 
, וכן מידת הבנתו את דרישות החברה והשירותים הנדרשים לחברה

התאמתו המקצועית והאישיותית לאופי עבודתה של החברה ולאופן מתן 
יערך במשרדי החברה, אלא אם תודיע החברה על  איוןיהר. השירותים

 ם אחר לעריכתו. מקו
פרויקטים שטופלו על ידי  ,מקרי בוחן 2של  הצגה ליכלו הריאיון, בנוסף

כגון: זהות תונים תוך התייחסות לנ שנים האחרונות 3 -ב היועץ המוצע
ניתוח המקרה, האסטרטגיה ודרכי , השירות מזמין העבודה, מועד ביצוע

ישום , הפעולות שנעשו ליהפעולה שגובשו לצורך השגת התוצאות
מול הגורמים הרלוונטיים, תהליכי איסוף מידע מגורמי  האסטרטגיה 

 .תוצאות הפעילותומסמכים שנערכו ופגישות , הרגולציה
 

 במסגרת המציע נקב בו היועץ את לראיון לזמן באחריות יישא המציע
 פי על לזמן החברה תבקש אותו המציע מטעם אחר גורם כל וכן הצעתו
 .דעתה שיקול

 הגורמים אשר מציע הצעת לנקד שלאאו /ו לפסול רשאית תהא החברה
, במועד, במיקום לראיון יופיעו לאאו /ו בראיון השתתפו לא מטעמו"ל הנ

 .החברה ידי על כך לשם יקבעו אשר ובאמצעים בתנאים, באופן
 

26 
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שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות במידה ונוצר שוויון בציונים הסופיים של  .17.8
אלה לפי הסדר כדלקמן: )א( במקרה ואת אחת מההצעות הנ"ל הגיש עסק בשליטת אישה 

ובמסמכי  1992 –ב לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב 2והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף 
במקרה וס"ק א' הנ"ל אינו מתקיים, הזוכה במכרז יהיה אותו עסק בשליטת אישה; )ב(  -מכרז זה 

 תקיים החברה הליך כדלקמן:

במועד שתקבע החברה ובהתאם לאמור בפנייתה, כל מציע מבין המציעים השווים יהיה  .א
רשאי להגיש הצעה כספית סופית, המטיבה עם החברה לעומת הצעתו הכספית במכרז 

סופית כאמור תהא "(. לא הגיש מי מהמציעים השווים הצעה ההצעה הסופית)להלן: "
 הצעתו הכספית למכרז ההצעה הסופית.

בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים, מבין המציעים השווים יבחר כזוכה במכרז המציע  .ב
שהצעתו הסופית היא הזולה ביותר. במקרה של שוויון נוסף גם בהצעה הסופית ייבחר 

 הזוכה במכרז באמצעות הגרלה שתיערך ע"י ועדת המכרזים.   

ביותר, בגין נסיבות מיוחדות ומטעמים  גבוהלבחור הצעה שאינה בעלת הציון ה תרשאיהחברה   .17.9
 ביותר. הגבוהשיירשמו, לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז, לרבות בשלב קבלת ההחלטה האם לפתוח   .17.10
רה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא ולעיין בהצעת המחיר של המציע, רשאית החב

בחשבון כל אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו, בין שמקורה במציע ובין שהגיעה 
לידיעת החברה בכל דרך אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, על 

שירותים בכל דרך, לרבות בקשר את ה ליתןהשתתפות המציע במכרז או בחירתו כזוכה או יכולתו 
עם כל אחד מהמפורטים להלן: )א( הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; 
)ב( שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; )ג( ניסיון 

עם המציע; )ד( כל ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה משירותים ו/או מהתקשרויות קודמות 
מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה. המציע ימסור לדרישת 
החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור בכל עת. לא מסר המציע מידע כאמור, רשאית החברה, 

ההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא 
 הטובה ביותר.

על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה, ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי מכרז  .17.11
זה, מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד ו/או יותר 

 מאלה:

 לשנות את המכרז ו/או לבטלו.  .ג

 ת, כולן או חלקן.להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנו .ד

 לא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שבמכרז זה. .ה

 לנהל משא ומתן בכפוף לדין, עם מציע אחד ו/או יותר. .ו

להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית "המציע המועדף" בהפחתה נוספת של  .ז
מחיר/י טופס הצעת המחיר ולנהל עמו משא ומתן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 רה ולפי הדין.החב

להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית "המציע המועדף", וכן את השתתפותו של  .ח
מציע בכל שלב של המכרז, בהצגת נתונים כספיים של המציע בשלוש השנים האחרונות 
)מחזור מכירות, דו"חות מבוקרים ודו"חות ביניים(, על מנת לוודא יציבות וכושר כלכלי 

 כרז.להתקשרות בהתאם למ

לפצל את ההתקשרות בין מציעים שייראו לה מתאימים, במספר, בתנאים ובכמות שתראה  .ט
 לנכון.

שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר )וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו(, או  .י
שלא לבחור בזוכה כלל, גם אם בעל ההצעה הטובה ביותר ו/או מציעים אחרים עמדו בכל 

ז, גם לאחר ביצוע הליך מו"מ כאמור לעיל, או לבטל את המכרז התנאים האמורים במכר
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ולנהל מו"מ ו/או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
 החברה.

 לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. .יא

 

  מציע/  הצעה פסילת .18

הצעה בכפוף לדין, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הצעה ו/או מציע  רשאית לפסול החברה .18.1
או מבוססת על  מוטעית, חסרההחברה כי ההצעה  ידי עלאינם מקיימים את תנאי הסף, או נמצא 

, או הצעה הלוקה בחסר או המכרזהנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא 
או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים או אי בהירות או דו משמעות, 

 . מכרזהצעה העולה ממנה כי אינה תואמת את דרישות השירות המפורטות ב

 לב בתום שלא פעל המציע כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, מצאה אם מציע לפסול רשאית החברה .18.2
 , לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.למכרז בקשר

לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפגם   18.1 אף האמור בסעיף על .18.3
 השוויון עיקרון על שמירה תוך והכל, כאמור תיקון בוצע אם אותהלפסול  ולא שבהצעתואו הפסול 

 .המציעים בין

היה מצדיק רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר ש החברה .18.4
 .המכרזפסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי 

 

 היאי בחירה / ביטול זכי .19

 לבטלאו /ו מציע בהצעת לבחור שלא הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות את לעצמה שומרת החברה 19.1
 על המכרז מתנאי תנאי אחר מילא שלא: )א( מאלה אחד כל בשל כזוכה שהוכרז מציע של זכייתו

ר חתימת ההסכם, או )ב( שלדעת החברה קיים ספק סביר ביכולת המציע , לרבות לאחמסמכיו
לוחות הזמנים שנדרשו, או )ג( שהתברר לחברה  פי עלהנדרש  השירותיםלעמוד בקצב ובהיקף 

בכל מועד מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה לבחור בהם, אילו מידע זה 
)ד( התבררו לחברה, בכל עת, עובדות המעלות את  היה בידה לפני קבלת החלטתה כאמור, או

בביצוע ההתקשרות עם המציע, מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר. במקרה  הכרוךהסיכון העסקי 
כזה רשאית החברה, מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז ו/או הדין, למסור את 

 עות שנותרו. ההתקשרות למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצ

במקרה שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תבוטל לאחר שתיכנס לתוקף, רשאית  19.2
ולהכריז עליו כזוכה במכרז  "כשיר שנילבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"החברה 

ולהתקשר עמו בהתאם לתנאי המכרז. הצעתו של מציע שנבחר כ"כשיר שני" תעמוד בתוקפה עד 
 לת הודעת החברה בדבר בחירתו כאמור.למועד קב

כלל ו/או לרכשם מחברות  השירותים למתןכי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר מובהר  19.3
ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או לקיים כל הליך תחרותי אחר 

ות ו/או גופים אחרים ו/או נוסף ו/או להתקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים ו/או בין חבר
הצעות מחיר או כל  לקבלתו/או נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת, כי בקשה 

הליך אחר בו תנקוט החברה יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים מדרישות מכרז זה ו/או אחרים 
זה, ביצוע  כרזממבלי לגרוע מהאמור ב שלא פורטו במכרז זה, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ולקבלת כל האישורים הדרושים על  המכרזההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא 
  פי נהלי החברה ו/או הדין.

בהסכם של החברה עם הזוכה ההתקשרות מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה, מובהר כי  19.4
 לאישור דירקטוריון החברה.גם כפופה תהיה בעקבות מכרז זה 
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 ביטוח .20

המציע, המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם  ידי עלהשירותים  מתןתחילת  בטרם
את אישור עריכת  למסור המציעונספח אישור הביטוח המצורף להם. לדרישת החברה, בכל עת, יידרש 

מבטחיו. מובהר, כי החברה רשאית לשקול, לפי שיקול דעתה  ידי עלהביטוח לחברה כשהוא חתום 
, לרבות לאחר הודעת הזכייה, הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ובלבד שלא מכרזלעדי, בכל שלב בהב

יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל 
 על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.  כויתור, אך אין בכך כדי להשתמע מכרזהמשתתפים ב

 
  זכייה על והודעה עותהוד מסירת .21

תודיע לו על מועד לחתימה על ההסכם.  וכן"ל בדוא כך על לו תודיע, זוכה על החברה החליטה 21.1
לקבל ולהמציא לידי החברה אישור שדלן מובהר, כי עד למועד החתימה כאמור, יהיה הזוכה חייב 

או החלטת לבצע כל מעשה ו/או להשלים כל פרט אשר על פי מסמכי המכרז לפי חוק הכנסת ו
 מחויב לבצע ו/או להשלים לפני החתימה על ההסכם.  הוא החברה

: מסירת הודעה לאחד הבאות הדרכים מן אחת בכל למציעים הודעות להעביר רשאית החברה 21.2
 דרך בכל או, אלקטרוני או רשום בדואר, יליהמנציגי המציע במסירה ביד, באמצעות פקסימ

; מסירתה במועד התקבלה כאילו תיחשב, ביד שנמסרה הודעה; החברה תחליט עליה אחרת
 או הפקסימיליה למספר ייעשה אלקטרוני לדואר או פקסימיליה באמצעות הודעה משלוח

 יום נתקבלה כאילו תיחשב כאמור הודעה. המציע בהצעת שנמסר האלקטרוני הדואר לכתובת
המציע  בהצעת שנמסרה לכתובת ייעשה רשום בדואר הודעה משלוח; ההודעה משלוח לאחר

ימי עסקים מיום המשלוח. מסרה החברה הודעה באחת מן  3ותחשב כאילו התקבלה כעבור 
 הדרכים המפורטות לעיל, יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.

של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות: בכתב למען הגשת ההצעה, באמצעות  הודעה 21.3
 .החברה שתיקבע אחרת דרך בכל או; ביד במסירה או רשמי דואר"ל, דוא

 

  שונות .22

ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי  המכרזשיימסרו על ידי המציע במסגרת  הפרטים 22.1
 ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם. המכרזנפרד מהצעתו ומ

 שירותי עלויות ופרטי הכספיים הדוחות)להוציא  שיתקבל במידע להשתמש רשאית החברה 22.2
 או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתה שיקול לפי תחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא, (המציע
, לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים בכוח להתקשרות הליך פרסום או הסכם או דרישות מסמך

ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין. במידה ומידע שנמסר במסגרת 
בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע, יצוין הדבר במפורש בהצעה, ההצעה כולל מרכיבים שהם 

 תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין.

מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו, יחול סדר העדיפות בהסכם  בכל 22.3
מטיבות  ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או

 יותר עם החברה.  

, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של במכרז תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול 22.4
 או של תנאי אחר מתנאיו. המכרז

יפו סמכות השיפוט  –זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב  למכרז בקשר מחלוקת בכל 22.5
 הבלעדית. 

או בנספחיו, תהא להם המשמעות שיש להם  במכרז אחר בסעיף הוגדרו שלא וביטויים מילים 22.6
 , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1981 –"א התשמבחוק הפרשנות, 
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 ,רב בכבוד                                                       
 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ     

          
 המציע אישור

 
_______________ ___ _____________ המציע בשם זו הצעה להגיש מוסמכים, החתומים מטה, אנו

 ייעוץ שירותיבעניין  המכרזבחתימתנו להלן, כי קראנו את כל מסמכי  מצהירים]השלם שם מלא של  המציע[, 
 ואנו מסכימים להם: םבוריינספחיו ותנאיו, הבנו אותם על  על קשרי ממשל

 
  

 מלא שם תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 ונספחיו ההסכם –' א נספח
 

 שירותי ייעוץהסכם 

 

 2019שנת   שנעשה ונחתם בתל אביב, ביום_________ בחודש 

 

 בין

 

     חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 6158101ממגדל עתידים, קרית עתידים, ת"א 

  03- 5611320, פקס: 03- 6270400טלפון: 

                                                                                      (;מזמין השירותים"או " "החברה)להלן: "                      

 מצד אחד;         

 ובין

 

  __________________ח.פ. _______________ 

 מרח' ____________________

 טלפון: __________, פקס: _____________

 "(היועץ)להלן: "

 מצד שני;          

 

ינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה אשר הוענק לה רישיון והחברה ה הואיל:
"( להקמה ולהפעלה של המערכת הארצית להולכת גז טבעי )להלן: הרישיון)להלן: "

; והחברה פנתה 2002-"( לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"במערכת ההולכה"
קשה הבבבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי ממשל )להלן: "

"(, הכל כמוגדר וכמפורט בבקשה לקבלת הצעות, ולרבות בהתאם לקבלת הצעות
והכל כפי שתורה  להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו אכנספח להצעת היועץ המצ"ב 
 "(.השירותיםהחברה ליועץ )להלן: "

ת, כל היועץ מצהיר כי יש לו ניסיון, כישורים, מומחיות, מיומנות, ידע מקצועי, היכול והואיל:
הרישיונות והאישורים הדרושים )במידה שנדרשים(, כל האמצעים הטכניים 
והארגוניים, הכל, כפי שדרוש, לשם קיום כל התחייבויותיו באשר למתן השירותים 
ברמה המקצועית והגבוהה ביותר )המקובלת בפרויקטים דומים( והשקעת מיטב 

ים זה יישאר בתוקפו למשך המשאבים שבידיו; כי הוא מתחייב לדאוג לכך שמצב דבר
כל התקופה בה יוזמנו ממנו שירותים על ידי החברה; וכי ידוע לו שהתקשרות החברה 

 עמו בהסכם מבוססת על הצהרותיו אלו ויתר הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם.
 

פי -ומוסכם על שני הצדדים, כי היועץ ישמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים על והואיל:
אין ולא יהיו, במישרין או בעקיפין, כל יחסי עובד מעביד בין החברה ההסכם, וכי 

ו/או מי מטעמה לבין היועץ או בין החברה או מי מטעמה לבין  עובדי ו/או מנהלי 
היועץ וכי יקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו 

 כקבלן עצמאי.
 

ת ביצוע השירותים על בסיס קבלן עצמאי דווקא על והחברה מסכימה למסור ליועץ א והואיל:
כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי הייעוץ והן לעניין הזכויות והחובות 



 

17 
 www.ingl.co.il   6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

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

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

ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לספק על פי הסכם זה ויתר התנאים 
הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם קבלן עצמאי, 

 ינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד.וא
 

 
 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם  .1
 גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

________ ועד ליום ______ חודשים, אשר תחל מיום _ 24הסכם זה נעשה לתקופה של   .2
( החודשים הראשונים הינם תקופת ניסיון בסיומם החברה 6) ששת "(.תקופת ההסכם)להלן: "

תודיע ליועץ אם היא מעוניינת בהמשך מתן השירותים או שהיא מעוניינת לסיים את ההסכם. 
 ר לכך. הודיעה החברה ליועץ על סיום ההסכם כאמור, ליועץ לא יהיו לו טענות כלשהן בקש

חודשי ההתקשרות הראשונים  24ל מעברלחברה תהיה האופציה להאריך את ההסכם   .3
כל אחת חודשים נוספים   12עד  שתי תקופות שלב)הכוללים בתוכם את תקופת הניסיון(, 

 .בתנאים הזהים לאלו שבהסכם זה, והכל בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים של החברה

על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים. השירותים במשך תקופת ההסכם מקבל היועץ  .4
 אלא אם אישרה החברה אחרת. "(יועץ קשרי הממשל) "      ______יבוצעו אישית ע"י 

 החברהמנכ"ל  ו שלפיקוחבו ועל פי הנחיותיבתיאום, היועץ יבצע את השירותים עבור החברה  .5
עת בהודעה בכתב שתשלח  "(. החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכלממונהה)להלן: "

להידרש לתאם את  ימובהר, כי לאור רגישות השירותים אשר יבצע היועץ, הוא עשו ליועץ.
 יועצים נוספים בתחום התקשורת. עם ו החברה דירקטוריוןיו"ר פעולותיו עם הנהלת החברה, 

ניים היועץ מתחייב להפעיל בעלי מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם בעלי ידע ואמצעים טכ .6
להפעיל בעלי  –לבצע את השירותים, וככל שנדרש מבעל מקצוע המצריך רישוי ו/או הסכמה 

 רישיון ו/או הסמכה בלבד. 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, היועץ מתחייב, כי כל העסקה של אנשים נוספים  .7
בדבר מטעמו )עובדים או קבלני משנה(, מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש של החברה, 

 "(.המועסקיםעצם העסקתם וזהותם )"

לצורך מתן השירותים, ישתמש היועץ בציוד, חומרים ושירותים עצמיים. היועץ מצהיר בזאת,  .8
כי ברשותו האמצעים הכספיים המתאימים, כלי העבודה וכוח האדם הנדרשים לביצוע 

רות של כוח השירותים בהתאם לדרישות החברה, לרבות היכולת לגבות בכוח אדם בעת היעד
 האדם העוסק בביצוע השירותים, מסיבה כלשהי, ו/או היכולת לגבות ציוד בעת תקלה כלשהי.

במהלך תקופת ההסכם בתום כל חודש קלנדרי יגיש היועץ לממונה דו"ח על ביצוע שירותי  .9
 דו"חהיועץ מההיבט המקצועי בחודש שחלף הכולל פירוט השעות והמטלות )להלן: "

"(. דו"ח העבודה ייבדק ויאושר ע"י הממונה. היועץ מסכים ומאשר, כי אישור הממונה העבודה
 מהווה תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום בגין התמורה. 

 

תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, תשלם החברה ליועץ  .10
 .'ח א'כנספאת התשלומים המפורטים בהצעת היועץ, המצ"ב להסכם זה 

צופיו ייום ממועד קבלת החשבון על ר 30החברה תבצע את התשלום בתנאי תשלום של שוטף + .11
 בחברה, כפוף לאישור הממונה. עם קבלת התשלום יעביר היועץ לחברה חשבונית מס.

זה לא ישולם ע"י  5מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף  .12
השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן  החברה, לא במהלך מתן

השירותים ולא בקשר אתם ו/או כל הנובע מהם )לרבות הוצאות(, לא ליועץ ולא לכל אדם או 
 גוף אחר.
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את כל האישורים והתעודות  היועץ מתחייב כי יש בידיו במועד החתימה על הסכם זה, .13
אישור תקף על ניהול פנקסי שדלן לפי חוק הכנסת, הנדרשות לפי מסמכי המכרז )לרבות היתר 

מפעם לפעם בפני  םגייצוכיו"ב( והוא  חשבונות ורשימות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים
 החברה לפי דרישת הממונה.

 :בזאתהיועץ מתחייב  .14

לעשות את כל ההכנות הדרושות באופן סביר והסידורים הסבירים הדרושים למתן  א.
 להסכם זה.השירותים בהתאם 

לתת את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר כמקובל מיועץ בתחומו, תוך  ב.
מילוי הוראות כל דין ותקינה החלים על מתן השירותים או אספקתם, להשקיע 
ממיטב זמנו, מרצו, ניסיונו, אמצעיו ומיומנויותיו לצורך אספקת השירותים 

שות כל דבר הנדרש והסביר שיועץ ולשביעות רצונה של החברה. היועץ מתחייב לע
 סביר אחר בתחומו היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

 ביטול ההסכם .15

החברה רשאית בכל שלב, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את ההתקשרות עם  15.1.1
מכל סיבה שהיא )בין שקשורה ביועץ ובין אם לאו, לרבות ומבלי לגרוע ביטול  ,היועץ

ט או המשימה שבגינה ו/או בקשר אליה, התקשרה החברה עם היועץ(, וזאת על הפרויק
כן רשאית החברה להחליט שלא ימים מראש.  14 ידי מתן הודעה בכתב ליועץ של

חודשים הראשונים  6להמשיך את ההתקשרות עם היועץ בסיום תקופת הניסיון )
 (.להתקשרות

פי דין -לא יהיה זכאי לכל פיצוי עלעשתה החברה שימוש בזכותה לפי סעיף זה, היועץ  15.1.2
או הסכם בשל כך, ובלבד, שהיועץ יהא זכאי לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על 

 החברה לשלם לספק על פי הסכם זה עד מועד הפסקת ההסכם.

מובהר כי אין האמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין  15.1.3
 או על פי הסכם זה.

זאת כי, בכפוף לאמור לעיל, בכל מקרה של סיום ההסכם בין על פי סעיף זה מובהר ב 15.1.4
ובין מכוחה של כל זכות אחרת של החברה על פי הסכם זה או על פי דין, ליועץ לא תהיה 
כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת מתן השירותים 

תמורה אשר על החברה לשלם ליועץ על על ידו, למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק ה
 פי הסכם זה עד מועד הפסקת ההסכם. 

ימים את  3הובא ההסכם או הפרויקט לידי גמר מכל סיבה ימציא היועץ לחברה תוך  15.1.5
כל המידע שקיבל או הפיק בקשר עם ההסכם. היועץ לא יתנגד בדרך כלשהי להעסקת  

התפקיד, במתן מידע, ובכל דרך חברה ו/או יועץ אחר במקומו, וישתף פעולה בהעברת 
 אחרת.

לאחר קבלת אישור החברה כי המידע אכן הועבר לידיה בהתאם להתחייבות היועץ  15.1.6
כאמור לעיל, ישמיד היועץ כל עותק של המידע אשר יישאר בידיו, לרבות ומבלי לגרוע 
מכלליות האמור, עותקים על אמצעי אחסון מגנטים ו/או אחרים, ניידים וקבועים, 

 לכל דין. בכפוף

מובהר כי הוראות ההסכם אשר על פי טבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום  15.1.7
הפרויקט או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא )אף אם לא הסתיים הפרויקט(, לרבות, 
מבלי למעט, ההתחייבות לעניין סודיות וכן ההתחייבות עליה יחתום היועץ  וכל 

יום תוקף ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה הפועלים מטעמו, ימשיכו לחול על אף ס
   שהיא )לרבות כאמור לעיל(  לרבות ביטולו.

 
 וחובות אתיות ניגוד עניינים, סודיות .16
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היועץ מצהיר שידוע לו כי מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו ואשר אינו נחלת הכלל, לפי  16.1.1
ר ליועץ הסכם זה הוא סודי ואין לגלותו ללא אישור מראש של החברה, אלא אם נמס

לצורך הפצתו לגורמים שלישיים ו/או לצורך פניה לקבלת הצעות ו/או שמסירתו 
 לצדדים שלישיים מתחייבת ממהות השירותים.

כלשהו,  ענייניםמצהיר ומתחייב כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד והיועץ  16.1.2
החברה כי מצאה  חברה.בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ובין ה

בין היועץ ובין החברה, תהא החברה רשאית לבטל ההסכם  ענייניםניגוד נוצר מצב של 
 לאלתר.

 ענייניםניגוד היועץ מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של  16.1.3
אפשרי. היועץ ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג 

במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ויפעל בהתאם  הענייניםניגוד הסרת מיידית ל
 להנחיות החברה.

על העדר  העל התחייבות לסודיות ועל הצהר ויועץ קשרי הממשל מטעמו יחתמו היועץ 16.1.4
ויעדכנו  בהתאמה 'ונספח ד' כנספח גניגוד עניינים בנוסחים המצורפים להסכם זה 

 .אותה מדי שנה

-האיסורים החלים על היועץ מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות ו 16.1.5
 , היועץ ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:1977

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  16.1.5.1
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או 

ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא בעקיפין על החלטה 
משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, 

 בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  16.1.5.2
כל גורם אחר על מנת  בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או

לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או 
 הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  16.1.5.3
בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה 

 ותית. לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחר

התעורר חשד סביר כי היועץ ו/או מי מטעמו פעלו בניגוד לאמור בסעיף  16.1.5.4
זה לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, 

 להפסיק את טיפולו באותו עניין או לבטל את ההסכם.

היועץ נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו,  16.1.5.5
מי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות נציגיו, סוכניו ו

 של החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.  

 קניין רוחני .17

החברה תהיה בעלת מלוא זכויות הקניין בכל התוצרים שהופקו ע"י היועץ במסגרת  17.1.1
ניירות ההסכם זה לצורך ובקשר עם אספקת השירותים, לרבות הדו"חות, הנתונים, 

ההערכות, מודלים, כלים ומידע )להלן: הצעות חקיקה, ירות, סקעמדה, מצגות, 
"( והיועץ לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהם, אלא לצורך מתן השירותים  התוצרים"

 בהתאם להסכם זה.

כל חומר מכל סוג שהוא שרכש היועץ לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילמה החברה,  17.1.2
לחברה מייד בסיום השימוש בהם לצורך  יהיה רכושה של החברה ועל היועץ להעבירו
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 מתן השירותים.

במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה, היועץ לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל  17.1.3
זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה היועץ האחראי הבלעדי 

רמו לה עקב תביעה או בגין הפרה זו ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים שייג
 דרישה בגין הפרה כאמור.

 סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. 17.1.4

היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים לחברה כקבלן עצמאי, על כל  17.1.5
עץ, עובדיו המשתמע מכך וכי בין הצדדים לא חלים ולא יחולו יחסי עובד מעביד בין היו

ו/או מי מטעמו לבין החברה. החברה מסכימה למסור ליועץ את ביצוע השירותים על 
בסיס היותו קבלן עצמאי על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי הייעוץ והן 
לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיעניק הספק על פי 

רוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות הסכם זה ויתר התנאים הכ
 עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד. 

 אחריות, שיפוי וביטוח .18

קנס, היועץ יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל  18.1.1
צאה ישירה ו/או עקיפה או נזק אחר מכל סוג שייגרם, כתותביעה, דרישה כספית, 

משירותי היועץ או בקשר אליהם, בין אם הפעולה כאמור נעשתה על ידי היועץ ו/או 
עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי קבלני המשנה ועובדיהם 

 או על ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם. 

מכל  , קנס, תביעהנזקהפועל מטעמו בגין כל היועץ ישפה ויפצה  את המזמין ו/או כל  18.1.2
אם תוגש נגדו ו/או כנגד מי מטעמו בגין כל נזק כמפורט , דרישה כספית, עילה שהיא

ו/או פשרה שנעשתה בהסכם או הקבוע בדין, וכן בגין כל סכום אשר יפסק לחובתו 
על בקשר לנזקים אשר היועץ אחראי להם בידיעת היועץ ותשלומים שנעשו לפיה והכל 

פי הסכם זה ו/או על פי הדין. בכל מקרה כאמור, מתחייב היועץ לשלם כל סכום כזה 
 לחברה עצמו, עם דרישה ראשונה של החברה. 

יועץ, כל אובדן, נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם ללאחראית  החברה לא תהיה 18.1.3
הסכם המקיום  יםהנובע עובדיו וכל אדם אחר הפועל מטעמם או צד ג',לאו לרכושו, 

שא באחריות יוהיועץ לבדו ילמעט במקרה של פעולה בזדון או ממתן שירותי הייעוץ, 
 לתוצאות בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

בלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב היועץ על חשבונו מ 18.1.4
היועץ, המצורף  הוא לבצע ולקיים את הביטוחים, המפורטים באישור עריכת ביטוחי

"(, בהתאם לאמור באישור זה ביטוחי היועץלהסכם זה )שכולם יחד יקראו " כנספח ב'
ככתבו וכלשונו, וזאת מיום תחילת מתן שירותי היועץ בפועל ולמשך כל תקופת מתן 

 שירותי היועץ בקשר לפרויקט. 

 , חלות ההוראות הבאות:היועץמוצהר ומוסכם כי על ביטוחי  18.1.5

אקטיבי אינו מוקדם ממועד מתן -התאריך הרטרו –ת מקצועית בפוליסת אחריו 18.1.6
השירותים; וכן, הפוליסה לא כוללת כל הגבלה בקשר עם אחריות כנושא משרה. כמו 
כן, הפוליסה אינה כוללת כל חריג בקשר עם נזק כספי או פיננסי. לשם מניעת ספק, 

ביא לתביעה, תחשב הודעה במשך תקופת הביטוח של פוליסה זו על נסיבות שעלולות לה
ככלולה על פי פוליסה זו גם אם התביעה בגין נסיבות אלו תוגש לאחר תום תקופת 

 הביטוח של הפוליסה.

שא ילבדו י היועץ( 2מבוטל; ) –ככל שקיים  –( חריג רשלנות רבתי 1בכל הפוליסות: ) 18.1.7
( אי קיום תנאי 3בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל; )

 החברהשל  מזכותהו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו  היועץהפוליסות על ידי 
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 לקבלת שיפוי על פי הפוליסות הנ"ל

למען הסר ספק הביטוחים שלעיל הם חלק בלתי נפרד מההסכם וקביעת גבולות  18.1.8
 היועץהאחריות כמפורט באישור הביטוח הנם בגדר דרישה מינימאלית המוטלת על 

לבחון את חשיפתו  היועץממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין. על  שאינה פוטרת אותו
לחבות ולערוך ולקיים על חשבונו כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר עם 
ביצוע השירותים מטעמו ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. בכל ביטוח נוסף ו/או 

זכות תחלוף כלפי החברה  ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על היועץמשלים שיערוך 
ו/או מדינת ישראל ו/או הבאים מטעמן. אולם הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת 
מי שגרם לנזק בזדון. לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או נוסף יורחב שם המבוטח לכלול 

, בכפוף לסעיף היועץאת החברה ומדינת ישראל בגין אחריותן למעשי ו/או מחדלי 
 ולבת.אחריות צ

ביטוחי היועץ יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח איננו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את  18.1.9
 60היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לחברה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 יום מראש והחברה נתנה הסכמתה בכתב לביטול. 

( נגד SUBROGATIONביטוחי היועץ יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף ) 18.1.10
ויתור על זכות התחלוף לא יחול והחברה ו/או הבאים מטעמו, ובלבד שהאמור בדבר ה

 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

היועץ מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה וכן מתחייב  18.1.11
 ם.היועץ לשתף פעולה עם החברה לשם שמירה ומימוש של זכויות החברה על פיה

בביטוחי היועץ ייכלל תנאי מפורש לפיו ביטוחים אלה הנם קודמים לכל ביטוח הנערך  18.1.12
על ידי החברה וכי מבטחו של היועץ מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 החברה.

היועץ מצהיר  כי לא תהיה לו  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כנגד החברה ו/או מי  18.1.13
שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שייערכו על ידו, או שהיה זכאי מטעמה בגין נזק 

לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, והוא פוטר בזאת את 
 החברה מכל אחריות לנזק כאמור. 

היועץ מתחייב לגרום לכך כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני  18.1.14
השינויים הנדרשים למימוש הוראות הסכם זה, יבוצעו הן המשנה שלו, ויוודא כי 

במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו, אם יועסקו, על ידו 
 בביצוע העבודה. 

 14היועץ מתחייב להמציא לידי החברה, כתנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות, תוך  18.1.15
תן השירותים, המוקדם ימים מחתימת הסכם זה ו/או לא יאוחר מיום תחילת מ

מביניהם, אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח ב'. מוסכם בזה במפורש כי 
אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר 
התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על החברה ולא תצמצם את אחריותו של היועץ על 

חיו על חידוש טהיועץ מתחייב לשוב ולהמציא אישור מב כל דין.פי הסכם זה או על פי 
הביטוחים בהתאם לנספח ב', וזאת לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח וכל עוד 

 הסכם זה בתוקף.

 

במקרה של סתירה בין מסמכים, סדר עדיפות המסמכים במכרז יהיה: )א( הסכם זה )ב( נספחי  .19

 ספחי ההזמנה להציע הצעות למעט ההסכם ונספחיו. ההסכם )ג( ההזמנה להציע הצעות )ד( נ

היועץ רשאי להעביר ו/או להמחות זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם,  אין .20

 למישהו אחר.
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היועץ מוותר בזאת על כל זכות לעכבון הנתונה לו על פי כל דין על רכוש של החברה לרבות אך  .21

ים של השירותים ומידע בכל צורה שהיא בין אם מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל על תוצר

 הופקו על ידי היועץ  ובין אם לאו.

תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם החברה אינה מתחייבת לבלעדיות כלשהי כלפי היועץ והיא  .22

 לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבורה.

. אם אחד הצדדים לא ישתמש כל שינוי בתנאי הסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים בלבד .23

ויתור של ובמקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כ

 אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן .

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הסכם זה מבטא את מלוא הסכמות הצדדים וכל הסכמה אחרת ו/או .24

 קודמת בכתב ובין בעל פה בטלה ומבוטלת.

היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על  .25

פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל  

 הודעה, המוטלים על פי כל דין.

ם להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים כל הודעה אשר על אחד הצדדי .26

הרשומים בראש הסכם זה. כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו 

 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.  72נתקבלו על ידי הנמען תוך 

מך יהא אך ורק בית המשפט על ההסכם יחולו אך ורק הדין הישראלי ובית המשפט המוס .27

 המוסמך בתל אביב יפו.

 

_____________________    ______________________ 
 היועץ              החברה   
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  הצעת המציע -להסכם  'אנספח 
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 עריכת ביטוחי היועץ  אישור -להסכם ב' נספח
 

 
 

 
 
 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים 
 האישור 

 
 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 שם
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 
בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות 
אחיות ו/או חברות אם ו/או חברות 
מסונפות ו/או מדינת ישראל, לרבות 

, מנהליהם, בעלי מניותיהם עובדיהם
)אשר כולן יחדיו וחברי הדירקטוריון 

  "(המזמיןלהלן: "
 

  שם

 נדל"ן☐

 מתן שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

למתן שירותי אחר: ☒
  ייעוץ קשרי ממשל

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
מגדל עתידים, קרית עתידים, ת.ד. 

 6158101, תל אביב 58177
1093100 

 

 מען

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות/ 
 סכומי ביטוח

מספר 
 פוליסה

נוסח+ 
 מהדורה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים 
נוספים 
 בתוקף

יש לציין  מטבע סכום
קוד כיסוי 

בהתאם 
 ספח ד'לנ

 /"ביט"   צד ג'
 /  "פסגה"
 /יט" ב"מגדל 
ביט"  "הראל

 "מנוביט" /

  2,000,000  ₪ 302 ,304 ,
309 ,315 ,
321 ,328 ,
307 ,322 ,
329 . 

 /"ביט"   אחריות מעבידים
 /  "פסגה"
 /יט" ב"מגדל 
ביט"  "הראל

 "מנוביט" /

  20,000,000  ₪ 309 ,319, 
304, 328. 

 

 ,302 ,301 ₪  6,000,000     אחריות מקצועית 
303 ,309 ,
321 ,325 ,
326 ,327 ,
328 ,332 

(12 
 חודשים(.
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 
 (: 2019 במאי 15של המפקח על הביטוח מיום 2019-1-6  ביטוח חוזרל המצוין בנספח ג'

 יועצים;  – 038 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

יום לאחר משלוח  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 רת סודיות ואי שימושהתחייבות לשמי -נספח ג' להסכם 
 

 לכבוד 
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "החברה"(

 

 התחייבות לשמירת סודיות ואי שימושהנדון: 

אנו הח"מ, מצהירים בזה בכתב בשם _________________ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ./ 
 "(, כדלקמן:היועץמס' שותפות[ )"

לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא  אנו מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן,
לעשות כל שימוש, לצורך עצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, 

 בכל מידע הנוגע ו/או הקשור לחברה, לרבות המידע הסודי. 

בעלי מניותיה, לקוחותיה, מידע בדבר החברה, לרבות מידע בדבר פעילותה, עסקיה,  -" המידע הסודי"
ספקיה, עובדיה ונושאי המשרה שלה, כל גוף או אדם הבא עם מי מהחברה במגע עסקי או אחר או כל 
עניין אחר של החברה, אשר יגיע, יימסר ליועץ על ידי החברה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או 

פן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים בהרשאתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או יגיע לידי היועץ בכל או
האמורים לעיל, מתוך שמיעה, ראיה או עיון. המידע הסודי כולל, בין השאר, ידיעות ונתונים )בכתב, 
בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בעל פה( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, 

יה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטג
דיווחי מכירות, מחקרי ישימות, מחקרים ארגוניים, מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה, 
מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, תכונות מוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימת לקוחות 

ף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי החברה, מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גו
התקשרות עם החברה, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכליים 
וחשבונאיים, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי 

רה, מערכת ההפעלה של המחשבים, החברה, רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החב
המסופים, והתקני התקשורת של החברה וארכיבי החברה, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל 
מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע 

שא הקשור בעיסוקיה של החברה או סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נו
כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, שלא עקב  למעטהקשור בכך בכל צורה שהיא, 

 הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו, בנחלת הכלל.

"מידע  בהקשר זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי המידע הסודי, כולו או חלקו, עשוי להיחשב
ואנו מודעים ומכירים במגבלות  1968-פנים" בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

המשפטיות החלות מכוח חוק זה על שימוש במידע פנים, והננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע 
 הסודי באופן המפר את הוראות דיני ניירות ערך.

נע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימ
עובדים הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע 
ואשר חתמו על התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש בנוסח נספח זה(, אלא באישור מפורש מראש 

 ובכתב מאת החברה. 

כי המידע הסודי מהווה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייבים אנו מצהירים בזה ומאשרים 
לא לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא, אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי 

 ההיתר האמור.

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו 
י לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו, שיש בו כד

עלול לגרום לחברה נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו 
 לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת. 



 

27 
 www.ingl.co.il   6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

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

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

לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זה, הננו מודעים 
כולן או מקצתן, עלול לגרום לחברה נזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מייד עם קבלת 
דרישה הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי 

ע מכל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת לה על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לגרו
 לפיצוי או שיפוי שתהא לחברה כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.

אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות 
או שהיינו צד לו/ה וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב אחרים שאנו צד לו/ה 

הסותר את האמור בכתב זה. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל 
 התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין. 

עם דרישה ראשונה  אנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מייד
מהחברה, בכל עת, להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו 

ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו של כל אדם אחר מטעמנו, בין אם נעשה על ידי החברה ו/או גורם 
אנו מתחייבים שלא  מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידינו. כן

להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או מידע כאמור, אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של 
 החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.

התחייבויותינו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או בשליטה בחברה, 
וי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר בחברה. לפיכך, הננו נותנים שינוי מבנה ארגוני, שינוי שם, שינ

בזה את הסכמתנו לקיום כלל התחייבויותינו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת 
 שינוי כאמור, יועברו אליו כלל התחייבויותינו על פי הסכם זה. 

דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו ו/או כל מאן 
זה, ואנו מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין 
בביצוע ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים, על 

 מסמך זה.

יב את החברה לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו מובהר, כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחי
 יהיו בשיקול דעתה המוחלט של החברה. 

עוד מובהר, למען הסר ספק, כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, 
יבים לבדוק משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחי

 ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.

אנו מתחייבים כי עובדינו ומי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או 
לתאגיד ו/או לגוף אחר אשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב 

 התחייבות זה.

ע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או אנו מתחייבים להודי
 הגיע לידם בניגוד להוראות נספח זה.

הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל 
 הוראותיו ללא הגבלת זמן.

 ולראייה באנו על החתום בשם היועץ:

 
 
 

  

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 יצורף ממסמכי המכרז(הצהרות ניגוד עניינים ) –נספח ד' להסכם 
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 נספח ב' למכרז - מפרט השירותים
                       
 יכלול בין היתר את הפעולות הבאות:, ממשל קשרי בתחוםייעוץ  שירותי מתן

 
שיאושר ע"י , בהתאם למתווה יערוך היועץ ,התקשרותהתחילת תקופת במהלך , שלב ראשוןב .1

יחסי  -מצב הדברים הקיים בנושא קשרי ממשל בחברה ובפרט מיפוי ניתוח ולעבודה ל החברה,

עיקריים הרלוונטיים )משרד האנרגיה, רשות הגז, והרגולטורים ההחברה עם משרדי הממשלה 

ש מסקנות לגבי יחסיה של החברה על מנת לגב וזאת, משרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות(

 .אמוריםרגולטורים ההגורמים האל מול ותדמיתה 

לצורך עבודת המיפוי האמורה, יקיים היועץ פגישות ושיחות עם הגורמים הנדרשים במשרדים  .2

 הממשלתיים ועם הגורמים הרגולטורים ובעלי עניין נוספים. 

לגבי יו מסקנותאת  החברההיועץ בפני , יציג )מוערך כחודשיים( המועד שיוסכם עם החברהבתוך  .3

ן ואת חמצב קשרי הממשל של החברה ויחסיה עם הגורמים המפורטים, תוך התייחסות למקרי בו

בהמשך ינות לרבות תוך התייחסות לפעולות המצולגבי אופן פעולתה הנדרש בעתיד ) המלצותיו

 מפרט שירותים זה(.

במידת הצורך ובהתאם להנחייה פרטנית פים במהלך התקופה האמורה, ייתן היועץ שירותים נוס .4

ובפרט טיפול בהחלטות והצעות חקיקה  להלןבקשר לתכולות העבודה המפורטות  של הממונה

 . שעולות לסדר היום בתקופה זו

 
 בין היתר את הפעולות הבאות: יכלולמתן השירותים בשלב השני,  .5

, ציבוריים, וסביבה רישוי פיגו, סטטוטוריים, יםירגולטור בנושאים יוזמות וקידום טיפול .5.1

 .לחברה נגיעה להם שיש ואחרים פוליטיים

בגיבוש אסטרטגיות פעילות וביצוען, לקידום ענייניה לגורמי הנהלה ודירקטוריון נתג"ז  ייעוץ .5.2

 ובעלי עניין.' ג צד דרישותו/או להשפעה על  של נתג"ז במישור הרגולטורי/פרלמנטרי

ניירות עמדה, סקירות, מצגות, המנויים לעיל, בעניינים מסמכים ה ועריכה של הכנ .5.3

 . )או ייזומן( התייחסויות לשימועים, להצעות חקיקה ולהחלטות אחרות

וקיום דיונים ופגישות עם גורמים ברשות הגז, משרד האוצר, גורמי  בישיבות השתתפות .5.4

 ממשל או רגולציה אחרים בקשר לפעילויות האמורות לעיל, כפי הנדרש בהתאם לעניין.

 האמורים לעיל.  נושאיםה לקידום שונים גורמים עם מפגשיםתיאום ועריכת  .5.5

  . הישיבות סיכומי והעברת הגז ומשק ז"לנתג הרלוונטיות הכנסת וועדות בישיבות השתתפות .5.6

  נת גורמים בחברה לצורך השתתפות בדיונים וישיבות בנושאים המוזכרים לעיל.הכ .5.7

 , לרבות ישיבות דירקטוריון.שיידרש ככל החברה נציגי עם שוטפות בישיבות השתתפות .5.8

 בהתאם החולף בחודש השירות נותן פעילות את המסכמים ושנתיים חודשיים חות"דו הגשת .5.9

  ה.החבר ידי על שיידרש לפורמט
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במשרדים ממשלתיים, כנסת, גופים  תיאום והנעה לפעילות משותפת מול מקבלי ההחלטות .5.10

 .רגולטוריים וכו'

 :אחרב קעדכונים שוטפים ומע .5.11

הצעות החלטה, שימועים וסדרי יום של רשות הגז ומועצת הגז בנושאים שיש להם  •

 נגיעה לפעילות החברה או למשק הגז הטבעי.

בנושאים שיש החברה  של מרכזיים ולקוחות משווקים, הגז ספקיממשלה,  יוזמות  •

 להם נגיעה לפעילות החברה או למשק הגז הטבעי.

אשר יש להם רלוונטיות  וועדותיה הממשלה ותוישיב תהכנס ועדות של יום סדרי •

 .או בתחום משק הגז הטבעי והשפעה על פעילותה של החברה

אשר יש להם רלוונטיות  הכנסת שולחן על המונחות החוק הצעותתזכירים ו/או   •

 .או בתחום משק הגז הטבעי והשפעה על פעילותה של החברה

 .ז"נתגל הרלוונטיות שרים ועדות יום סדר  •

 וועדות, הממשלה משרדי ידי על המופצים לעיתונות והודעות פרסומים, וליםפרוטוק •

 .הגז משקלו לחברה הרלוונטיים אחרים ורגולטורים הממשלה

 
כי הצעת המחיר שהוגשה על ידי היועץ תכלול את כל האמור במפרט זה ולא תינתן כל  ,ובהרמ .6

 .תוספת בגין מתן שירות הנכלל במפרט זה

 
 :עהמצי בשם החתום על

 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם
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 )מעטפה א'(
 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר -למכרז' ג נספח

                                                      
אני הח"מ, ___________________________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ 

_____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם מכתובת ____
 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 –משמש בתפקיד________________ ב___________________ ]שם מלא של המציע  אני
ב 2לסעיף  התאגיד/עוסק מורשה[ )להלן: "המציע"( ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם

"( וזאת במסגרת ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: " 1976 –"ו התשללחוק עסקאות גופים ציבוריים, 
( INGL/TENDER2020/23)מס'  קשרי ממשלבתחום  ייעוץ שירותיהגשת הצעה למכרז פומבי למתן 

 שנערך על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. 
 
 מבין האמורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי  .1

 המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות  □
 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –פים ציבוריים, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  
 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***
ולעניין עסקאות לקבלת  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם עבירה 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2שירות כהגדרתו בסעיף 
 על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

)להלן:  1998 –"ח התשנלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □
 "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן: –לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

 ים.עובד 100 -המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100המציע מעסיק  –(  2חלופה )  □
לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך 
העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי  במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד .4

הוא  –(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )
לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן.
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -( לעיל2למציע שסימן את חלופה ) .5

ימים ממועד התקשרותו עם החברה )ככל שתהיה התקשרות  30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 
 כאמור(.

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
      _____________         ____________________ 
 חתימת המצהיר/ה      תאריך  

 
 

 אישור
 

 ברחוב במשרדי בפניה /הופיע________  ביום כי בזאתת /מאשר"ד_______________ עו"מ הח אני
 באמצעותעצמה /עצמוזיהתה /זיהה אשרגב' ______________ /מר_________________________ 

 אמת להצהירעליה /עליו כייה /שהזהרתיו ולאחר( אישי באופן לי'______________ )המוכר/ת מס.ז. ת
ה /תצהירו נכונות אתה /אישר, כןתעשה /יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהיה /יהיה וכי

 .בפני עליומה /וחתם דלעיל
 

               ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        
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 )מעטפה א'( 
 המציע בשם מהחתי זכויות אישור -למכרז' ד נספח

 
   

 
 :כדלקמןת, /מאשר __________  שיון, מס' רי __________________הח"מ, עו"ד/רו"ח  אני

' ____________________ מס.ז. ת נושאגב' __________________________ /מר שחתימות

' ___________________________ מס.ז. ת נושאגב' __________________________ /ומר

[ המציע שם]השלם   _________________________________________________ בשם

המציע,  ידי עלונספחיו, הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם  המכרז מסמכי"( על המציע)להלן: "

נחתמו על פי כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים  ,המכרזוצורף להצעתו במסגרת 

שאין כל צורך  ,דות של המציע והן מחייבות את המציע. כן אני מאשר/תובהתאם למסמכי ההתאג

 בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

 
 
  

________________        ____________________ 
 "ד/רו"חעו וחותמת חתימה         תאריך
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 )מעטפה א'(
 

 ופירוט ניסיון המציע ל עמידה בתנאי הסףתצהיר ע –' ה נספח
 
 

 כי כחוק שהוזהרתי לאחר'_____________ מס.ז. ת נושא"מ _____________________ הח אני
, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי

 :כדלקמן, בכתב
 . ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל שמי
"( שאני מורשה חתימה המציע_______ )להלן: "__________________ בשם התצהיר את מגיש אני

 במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ שלו ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו
 "(.המכרז( )להלן: "INGL/TENDER/2020/23)מס'  ממשל יקשר בתחום

 
  –עמידה בתנאי הסף מידע לצורך הוכחת  –חלק א' 

 
 התקיימו במציע כל אלה: במכרזכי נכון למועד הגשת ההצעה  ,מצהיר הנני

 

 ; תאגיד )חברה או שותפות( רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראלהינו  יעהמצ .יב

 ;גופים עסקאות חוק הוראות פי על ורשומות חשבונות פנקסי מנהל המציע .יג

 שנים 3_________] של ותק עם והלובינג הממשל ריקש בתחום שעיסוקו משרד הינו המציע .יד
עובדים מקצועיים בתחום הממשל והלובינג,  [2לפחות ____________], המעסיק [לפחות

 [עמודים 3ניתן לצרף פרופיל של המשרד, עד ] המוצע.מעבר ליועץ 

  כאשר, ההצעה הגשת בעתבתחום קשרי הממשל והלובינג  לפחות לקוחות 3-ב מטפל מציעה .טו
 :מבין השניים , אחדלפחותמהלקוחות אחד תקיים לגבי מ

  .2019ת בשנ ₪מיליון  100 מעלמחזור כספי שנתי של  הוא בעל 1.ד

  .,  או חברה הפועלת בתחום האנרגיהלפחות 8בדירוג  הוא חברה ממשלתית 2.ד

לקוחות לעניין סעיף זה הינם רק לקוחות שהמציע העניק להם שירותים בתחום קשרי  **
-חודשים רצופים לפחות, שהתרחשה כולה לאחר ה 6של והלובינג, במשך תקופה של הממ

1.1.2018. 

במתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי  [שנים לפחות 7] שנים______וותק של  ליועץ המוצע .טז
  ממשל ולובינג.

 2מול  ,בתחום קשרי ממשל ולובינגללקוח/ות ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ  ליועץ המוצע .יז
שנים האחרונות: משרד האוצר, משרד  3 , במהלךים לפחות מבין הגורמים הבאיםגורמ

המשפטים, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, ועדת הכלכלה של הכנסת וועדת 
 . הכספים של הכנסת

ו שהגיש א             ,1994–חוק הכנסת, התשנ"דפי היתר שדלן לב מחזיק היועץ המוצע         .יח
יש לסמן את האפשרות ] שדלן כאמור עד למועד האחרון להגשת הצעות.בקשה להיתר 

 [המתאימה

במשפטים, כלכלה, ממשל, תואר אקדמי ב _____________________ ] ליועץ המוצע .יט
 [. יש לצרף תעודהמדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, או בתחום רלוונטי אחר 
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ותם לצורך בדיקת עמידה בתנאי סף בס' ד ותחומי /היקף פעילהמציע של להלן פירוט הלקוחות  .6
 לעיל ולצורך ניקוד איכות:

 :קוד איכותניצורך ולהמפורט בסעיף ו' לעיל ביחס לתנאי סף היועץ המוצע של  להלן פירוט הפעילות .8

תקופת הפעילות ]בחודשים ושנים[  שם הלקוח: _________________ .א

_________________ הגורם/מים מולו/ם התבצעו אחת או יותר מהפעילויות הכלולות 

בהגדרת השירותים: ________________________________ תיאור הפעילות בתמצית 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

._________________________________________________________________ 

תקופת מתן  שם הלקוח 
]יש השירותים 

לציין טווח 
 בחודשים ושנים[

מחזור כספי 
שנתי בשנת 

, ]האם 2019
 100מעל 

יש ₪, מיליון 
לציין כן או 

 לא בלבד[

 סוג הלקוח
)חברה 

ממשלתית( 
ותחום 

פעילותו 
)אנרגיה/ 
 תשתית(

שירות מהות ה
 ללקוח

1.       

2.       

3.       

ייבדק לצורך  .4
ניקוד 

האיכות 
 בלבד

     

ייבדק לצורך  .5
ניקוד 

האיכות 
 בלבד

     

ייבדק לצורך  .6
ניקוד 

האיכות 
 בלבד

     

ייבדק לצורך  .7
ניקוד 

האיכות 
 בלבד
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ילות ]בחודשים ושנים[ תקופת הפע שם הלקוח: _________________ .ב

_________________ הגורם/מים מולו/ם התבצעו אחת או יותר מהפעילויות הכלולות 

בהגדרת השירותים: ________________________________ תיאור הפעילות בתמצית 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 ייבחן לצורך ניקוד האיכות בלבד המפורטים בסעיפים הבאיםלקוחות ההפירוט של **

תקופת הפעילות ]בחודשים ושנים[  _______________שם הלקוח: __ .ג

_________________ הגורם/מים מולו/ם התבצעו אחת או יותר מהפעילויות הכלולות 

בהגדרת השירותים: ________________________________ תיאור הפעילות בתמצית 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

._________________________________________________________________ 

תקופת הפעילות ]בחודשים ושנים[  שם הלקוח: _________________ .ד

_______________ הגורם/מים מולו/ם התבצעו אחת או יותר מהפעילויות הכלולות __

בהגדרת השירותים: ________________________________ תיאור הפעילות בתמצית 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

._________________________________________________________________ 

תקופת הפעילות ]בחודשים ושנים[  שם הלקוח: _________________ .ה

ותר מהפעילויות הכלולות _________________ הגורם/מים מולו/ם התבצעו אחת או י

בהגדרת השירותים: ________________________________ תיאור הפעילות בתמצית 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

._________________________________________________________________ 

 
 .אמת - תצהירי תוכן וכי חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 
_________________ ____________________________ 

 וחותמת חתימה תאריך
 

 "דעו אישור
.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, מ"ד )עו"מ,______________ הח אני

ידי -במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על
ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את 

י יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם האמת, וכ
 עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 
_________________ ____________________________ 

 וחותמת חתימה תאריך
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)מעטפה א'(   
 עניינים ניגוד היעדר אבנוש והתחייבות הצהרה –' ו נספח

 
  לכבוד

 
 "(החברה)להלן: " "מבע לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 
, ]שם מלא[הח"מ מצהירים ומתחייבים בזה בשם _______________________________________  אנו

 IINGL/TENDER/2020/23 "( שהוא מציע במכרז פומבי מס' המציע)להלן: " ]ח.פ./ת"ז[______________ 
 ( כדלקמן: ", בהתאמההעבודותו" "המכרז)להלן: " ייעוץ בתחום קשרי הממשל שירותי למתן

 
 .במציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע הנני משמש בתפקיד _________________ .1
הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור  בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .2

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל מי מטעמה ולהימנעהחברה ו/או 
תקופת  במהלךו ההסכם חתימת לקראת עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה מבלי .3

זכויות ניהול או זכות  / ני"ע / מניות בעל בהיותנו הקשור מידע כלבזמן סמוך לאחר היוודעו, , ההתקשרות 
וכן בכל  ,התשתיות האנרגיה ו/או הטבעי ו/או הגז משק בתחום העוסק בגוף /בתאגיד ריםדירקטו למינוי

 . גוף אחר המתחרה בעסקי החברה או שיש לעסקיו תחרות כלשהי, במישרין או בעקיפין, עם עסקי החברה
 במישרין בין, כלשהו עניינים חשש לניגוד ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו תפקידינו ו/או .4

 או בתפקידינו ואין העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה, עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין
 של במקרה. עבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברהה את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו
 הננו, בישיבות השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ביצוע העבודות כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות

 מתחייבים אנו, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מיד, החברה למנכ"ל כך על להודיע מתחייבים
 ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם
 לא נציע ו/או , לא1977-התשל"ז, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .5

 סיומו לאחר זה ו/או הסכם ביצוע בעת לרבות עת, בכל, בעקיפין במישרין ו/או, נבקש נקבל ו/או ניתן ו/או
 המלצה ו/או לרבות, אההנ טובת כל, אחר של עסקו עסקינו ו/או אדם ו/או עבור עבורנו ו/או, סיבה מכל

, אחרת בדרך ובין רשות של כמעשה ובין בהסכם בין, ערך בעל דבר כל כסף ו/או זכות ו/או החלטה ו/או
או /או כל הסכם ו/ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות ו על בעקיפין במישרין ו/או להשפיע במטרה

 בחברה ו/או משרה נושא של או החברה של מחדל מעשה ו/או החלטה ו/או על ו/או הזמנה הנובעים ממנו
 הזמנה הסכם ו/או כל להליך ההתקשרות ו/או בקשר, אחר גורם כל מטעמה ו/או מי החברה ו/או עובד

 .ממנו הנובעים
 מי החברה ו/או עובד בחברה ו/או משרה נושא עם, בעקיפין במישרין ו/או, פעולה שיתפנו שידלנו ו/או לא .6

 הסכם ו/או כל התקשרות ו/או להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל נתמ על אחר גורם כל מטעמה ו/או
  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה

 מי החברה ו/או עובד בחברה ו/או משרה נושא עם, בעקיפין במישרין ו/או, פעולה שיתפנו שידלנו ו/או לא .7
 כן נעשה לא וכן, תחרותית לא מלאכותית ו/או בצורה יםמחיר לקבוע במטרה ,אחר גורם כל מטעמה ו/או

 .ההסכם חתימת מועד לאחר
 שיהיו מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו המשנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן להביא אחראים אנו .8

 ו/או פיו על השירותים לרבות ההסכם, בביצוע החברה ו/או עם ההתקשרות בהליך שהיא דרך בכל מעורבים
 . ממנו הנובעים הזמנה

 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין בפרט ו/או שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייבים הננו .9

 תפקידנו בתוקף עלינו החלות הסכם או דין כל הוראות פי על מחובותינו לגרוע כדי זו בהצהרתנו באמור אין .10
 .  לחברה שירותים כנותן

 כל את לקיים מתחייבים והננו, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו הצהרה יטבה קראנו כי, מצהירים הננו .11
 .הוראותיה

 
 :המציע בשם החתום על באנו ולראיה

 

 
  

 מלא שם תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 )מעטפה א'(
 

 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' ז נספח
 

כי התאגיד / העסק הינו בשליטת אישה אני, עו"ד/רו"ח ______________________, מאשר/ת בזאת 
 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2כהגדרתו בסעיף 

המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה גב' 
 ____________________, ת.ז. ______________________.

 
 

 
 
 

 ר בעלת השליטהתצהי
 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה בזאת כי 
ב' לחוק חובת 2התאגיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 .1992-המכרזים, התשנ"ב
 
 
 
 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

     
 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 '(א)מעטפה 
 

 רטי התקשרות עם המציעפ –' ח נספח
 

 
 

 "(. המציעשם המציע: ________________________________________  )להלן: "
 

 שם היועץ מטעם המציע: _______________________________.
 

 מספר טלפון: _______________________________________.
 

 מספר פקס: ________________________________________.
 

 מספר טלפון נייד: ____________________________________.
 

 כתובת: ___________________________________________.
 

 כתובת דואר אלקטרוני: ___________________@__________.
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 )מעטפה ב'(

 טופס הגשת הצעת מחיר -' ט נספח
 

 (להסכםהחברה כנספח  ידי עליצורף  המכרז)בגמר 
 

 "(. המציע: _______________________________________  )להלן: "המציע שם
 

 קשרי ממשל( למתן שירותי ייעוץ INGL/TENDER/2020/23להגיש הצעתנו למכרז פומבי )מס'  הרינו
 :כדלקמן"( המכרז)להלן: "

 

 
, לחודש₪ ____* : _______זה מכרז נשוא השירותים אספקתלמוצע  תעריף

 .)ללא מע"מ( ______________ ש"ח ובמילים: __
 

 
 הצעתו – מכך שיחרוג מציע .חודשל ₪15,000המוצע שינקוב המציע לא יעלה על סך של  המחיר* 

 !תיפסל
 

 : כללי
 

 "מ.מע כולל אינו לעיל המחיר
 

מתחייבים ליתן את כל השירותים הנדרשים כמפורט במכרז זה על נספחיו, ובכלל זה בהתאם  הרינו
 .רט השירותיםלהוראות מפ

 
בהתאם למחיר בו נקבנו לעיל. המחיר המוצע על ידינו כולל את כל  תהיהלנו כי התמורה שנקבל  ידוע

ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות שכר עבודה, נסיעות, הוצאות 
 ועל.משרדיות, כל מס, לרבות מע"מ. התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים ולפי ביצוע בפ

 
מאשרים בשם המציע, כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות בקשר עם הגשת  הרינו

ההצעה הכספית, הבנו אותם, אין לנו כל סייג לגביהם, הצעתנו שלמה והתמורה שבהצעתנו כוללת את 
 כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו, לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ. 

 
 :להלן בחתימתי לעיל האמור את לאשר הריני

 
 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם

     

     

 


