אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

01.10.2020
י"ג תשרי תשפ"א
סימוכין#250360 :
הנדון :מכרז מס' 20/250
מכרז בנושא מתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום איכות הסביבה
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )תש"ן( וחברת קו מוצרי דלק בע"מ )קמ"ד( )ביחד להלן" :החברה"(
מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום איכות הסביבה )להלן" :השירותים"(.
יובהר ,כי לפי הנחיית רשות החברות הממשלתיות ,היועץ המשפטי הנוכחי של החברה בתחום איכות
הסביבה ,משרד עמית פולק מטלון ושות' ,לא יוכל להגיש הצעה למכרז זה.
 .1רקע
 .1.1החברה הינה חברה ממשלתית )בסיווג  ,(8העוסקת בהובלת ואחסנת דלק ומוצרי דלק .משרדי
החברה נמצאים ברחוב הסדנאות  ,3הרצליה פיתוח.
פעילות החברה חולשת על קשת רחבה של תחומים במשק הדלק :שירותי נמל לייבוא ולייצוא;
אחסון ,הולכה ואספקה של דלקים ,בעיקר של תזקיקים ,לכל רחבי הארץ; טיפול במוצרי דלק גולמי
ובתזקיקים ,וניפוק למכליות כביש.
החברה כפופה לרשות החברות הממשלתית ולהנחיותיה ,לחוק ולתקנות חובת המכרזים ,ולדרישות
רגולציה נוספות.
 .1.2החברה מעוניינת לקבל שירותי ייעוץ משפטי בתחום איכות הסביבה.
להלן פירוט השירותים:
 .1.2.1ייעוץ וליווי משפטי שוטף בסוגיות הנוגעות לאיכות הסביבה ,לרבות :טיפול בהיתרי רעלים
ורישיונות עסק למתקנים השונים ,היתר שפיכה לים ודרישות אחרות בתחום.
 .1.2.2הכנת חוות דעת.
 .1.2.3ייצוג בהליכים משפטיים בפני ערכאות שונות.
 .1.2.4ייצוג בשימועים בפני המשרד להגנת הסביבה ומחוזותיו ואיגוד ערים לאיכות הסביבה.
 .1.2.5כל שירות נוסף שיידרש על ידי החברה.
 .1.3השירותים יינתנו על ידי צוות קבוע המונה לפחות  3עורכי דין ,אשר לפחות אחד מהם הינו שותף,
שתחום עיסוקם הינו איכות הסביבה ,כפי שיפורט להלן.
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 .1.4יודגש כי החברה תחליט ,לפי שיקול דעתה ,אלו שירותים להעביר לטיפול הזוכה ,והיא רשאית
במקביל להסתייע בגורמים נוספים.
 .1.5ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של שלוש שנים .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להאריך את
ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,בכפוף לקבלת אישור רשות החברות ככל
שהוא נדרש.
 .1.6התמורה עבור ביצוע השירותים תשולם לזוכה על בסיס שעות עבודה בפועל ,עם תקרה מקסימלית
של  150,000ש"ח לשנה .הצעת המחיר תינתן עבור שעת עבודה של עורך דין )לרבות שותף(,
בטווח מחירים שבין  200ועד  500ש"ח לשעה .עבור שעת עבודה של מתמחה ישולם תעריף קבוע
של  200ש"ח.
 .1.7יודגש כי תנאי להכרזת מציע כזוכה ולמתן השירותים המפורטים במסמכי ההזמנה הינו קבלת אישור
להעסקת עורכי דין מהוועדה למינוי יועצים משפטיים ברשות החברות הממשלתיות ,ובהתאם לתנאי
האישור .יודגש ,כי החברה אינה אחראית לקבלת אישור הוועדה .למציע לא תהא כל טענה או דרישה
כלפי החברה באם לא יינתן אישור כאמור.
המציע מתחייב ,בתוך  10ימים ממועד קבלת הודעה על זכייה במכרז ,להעביר לחברה את כל
המסמכים והתצהירים הנדרשים ,כשהם מלאים כנדרש וחתומים על ידי מורשה החתימה במציע.
 .1.8הליך זה נערך בכפוף ובהתאם לחוזר רשות החברות מיום  2.9.15המצ"ב כנספח ד' 5להליך זה.
 .1.9המועדים העיקריים במכרז
מועד הפרסום

1.10.2020

המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה

18.10.2020

המועד למענה לשאלות הבהרה

22.10.2020

המועד האחרון להגשת הצעות

27.10.2020

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ,על פי שיקול דעתה הבלעדי כל אחד מן
המועדים הנקובים במכרז ,מכל סיבה שתמצא לנכון ובכל עת ,בהודעה שתפורסם למציעים באתר
האינטרנט שלה ,ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .2ניגוד עניינים
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 .2.1המציע כל השותפים בו ומי מטעמו ,לרבות מי שלא יועסק במתן השירותים נשוא מכרז זה ,לא יהיה
בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת מכרז זה ובין קשריו העסקים ,המקצועיים או
האישיים ,בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם לא ,לרבות כל עסקה או התחייבות שיש
בה ניגוד עניינים ,ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסק מכרז זה,
זולת במסגרת מכרז זה ולצורך ביצועו .יובהר כי בסעיף זה" ,ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד
עניינים כאמור.
 .2.2המציע יודיע מידית ובכתב לוועדת המכרזים בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד
עניינים בקשר למכרז ו/או ביצוע השירותים .אי מתן הודעה כאמור עלולה לגרום לפסילת המציע ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
 .2.3המציע יחתום במסגרת הזמנה זו על התחייבות בדבר אי ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח ג'
למכרז זה ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה .המציע מחויב לדווח לחברה בכתב במסגרת טופס זה,
על כל ניגוד עניינים אפשרי.
 .2.4וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה מחמת ניגוד עניינים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ככל
שסברה כי קיים יסוד לחשש כי בביצוע ההתקשרות על ידי המציע )ו/או מי מטעמו( ו/או בהשתתפות
במכרז עשוי להתקיים ניגוד עניינים ,קיים או פוטנציאלי ,בקשר עם השירותים נשוא המכרז .לחברה
תעמוד בכל עת זכות לביטול מידי של ההתקשרות היה וייוודע לה קיומו של ניגוד עניינים עליו לא
דווח במועד הגשת ההצעות.
 .3מסמכי המכרז
להזמנה זו מצורפים ,כחלק בלתי נפרד ממנה ,המסמכים הבאים )הזמנה זו והמסמכים המצורפים לה
יכונו להלן " -מסמכי המכרז"(.
 .3.1תצהיר פרטים לגבי עמידת המציע בתנאי הסף על נספחיו  -נספח א' להזמנה להציע הצעות.
 .3.2טופס הצהרה -נספח ב' להזמנה להציע הצעות.
 .3.3הצעה כספית  -נספח ג' להזמנה להציע הצעות.
 .3.4תצהיר חוק שכר מינימום ועובדים זרים  -נספח ד' להזמנה להציע הצעות.
 .3.5הצהרות ומסמכים נוספים  -נספח ה' להזמנה להציע הצעות
 .3.6נוסח חוזה להתקשרות ונספחיו  -נספח ו להזמנה להציע הצעות.
 .4ביטוח
 .4.1במכרז זה נדרשים ביטוחים נוספים/בהיקף כספי גדול יותר מאלה המצורפים לנספח הביטוח הנדרש
לצורך היכללות ברשימת הספקים המוכרים של החברה ,הכל כפי שמפורט בנוסח אישור הביטוח
המצורף.
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 .4.2המציע הזוכה ידרש להמציא לחברה ,כתנאי לחתימת ההסכם ,את נספח הביטוח חתום ומאושר ע"י
חברת ביטוח מוכרת בישראל )להנחת דעתה של החברה( .יובהר כי לא תתאפשר כל חריגה מנוסח
אישור הביטוח המצורף .בכל מקרה של הגשת אישור ביטוח המכיל הסתייגויות/שינויים ,תהא
החברה רשאית לפסול את ההצעה ולדרוש מהמציע את הפיצוי המוסכם המפורט להלן ,וזאת מבלי
לגרוע מכל זכות אחרת בקשר עם האמור.
 .4.3המציעים מתבקשים לעיין היטב בנוסח אישור הביטוח המצורף טרם הגשת הצעתם ,ולהעביר
לחברה כל הסתייגות/בקשה לשינוי בהתאם לקבוע בסעיף  18.1להלן.
 .4.4ככל שלא אושרה על ידי החברה בקשה להבהרה כאמור ,לא יהיה תוקף לכל טענה ו/או הסתייגויות
של המציע ביחס לנוסח החוזה או לכל תניה המצויה בו ו/או ביחס לאישור הביטוח הנדרש שלא
התקבלו על ידי החברה.
 .4.5על אף האמור ,החברה רשאית לשנות את היקף הביטוח הנדרש ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
ולמציעים לא תעמוד כל טענה בעניין זה.
 .5תנאי סף
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע אשר עומד ,נכון למועד האחרון להגשת הצעות ,בכל התנאים
הבאים:
בכל מקום בתנאי הסף בו נדרש מהמציע להעסיק עורכי דין הכוונה גם לעורכי דין שכירים וגם לשותפים.
 .5.1המציע הוא משרד עורכי דין הפועל בישראל.
 .5.2המציע מעסיק דרך קבע לפחות  10עורכי דין בעלי רישיון תקף לעריכת דין בישראל.
 .5.3המציע סיפק שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום איכות הסביבה במהלך  5השנים האחרונות
ברציפות )משנת  2015ועד היום( לגוף ציבורי או לחברה פרטית/ממשלתית בעל/ת נגיעה לחומרים
מסוכנים )בין על ידי הולכה /אחסון /טיפול /ניפוק בחומרים מסוכנים וכו'( ,הכוללים את השירותים
הבאים:
 .5.3.1ייצוג בלפחות ארבעה הליכים משפטיים ,בפני ערכאות משפטיות בתחום איכות
הסביבה במהלך  5השנים האחרונות )משנת  2015ועד היום(.
 .5.3.2ייצוג בלפחות שני שימועים מול המשרד להגנת הסביבה בתחום איכות הסביבה
במהלך  5השנים האחרונות )משנת  2015ועד היום( ,כאשר אחד משני השימועים
יכול להיות גם בנושא שלילת רשיון עסק בשל עניין סביבתי בו מעורב המשרד להגנת
הסביבה.
יובהר כי לצורך עמידה בתנאי סעיף זה ,ייחשב גם וותק של מחלקה במציע ,אף אם מוזגה אל
המציע בתקופה קצרה יותר מהאמור.
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 .5.4הצוות המוצע מטעם המציע יורכב מלפחות  3עורכי דין שעוסקים במתן ייעוץ משפטי בתחום איכות
הסביבה ,כאשר:
 .5.4.1ראש הצוות הינו שותף ובעל וותק של  7שנים ויותר בתחום איכות הסביבה.
 .5.4.2שני אנשי הצוות הנוספים בעלי מינימום  3שנות ניסיון בתחום איכות הסביבה.
 .5.5המציע בעל ניסיון בעבודה מול מחוז אחד או יותר של המשרד להגנת הסביבה ,במהלך  3השנים
האחרונות לפחות )משנת  2017ועד היום(.
 .5.6המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .5.7אין מניעה ,לפי כל דין )לרבות חוזר רשות החברות הממשלתיות מיום  (2.9.15ו/או הסכם שהמציע
ומי מטעמו צד לו ,להשתתפותו במכרז זה ו/או בהתקשרותו בהסכם עם החברה ו/או במתן
השירותים לחברה ואין ניגוד עניינים בין המציע ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מתן השירותים.
בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים ,האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים ,תכריע דעת
החברה .מובהר ,כי החברה רשאית ,בין היתר ,לקבוע שניגוד עניינים של המציע מהווה עילה לסיום
מיידי של ההתקשרות עם הזוכה ו/או לביטולה.
עמידת המציע בתנאי הסף תיבחן על פי הפרטים והמסמכים שיינתנו על ידו כמפורט להלן,
וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לערוך בדיקות עצמאיות בעניין ,לפי שיקול דעתה.
מציעים שלא יעמדו נכון למועד הגשת ההצעות בכל תנאי הסף ,ייפסלו.
 .6אופן הגשת ההצעה
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 .6.1המציע יגיש את הצעתו וכל המסמכים הנלווים לה עד ליום ") 27.10.2020מועד הגשת
ההצעות"( ,באחת משתי הדרכים הבאות :או )א( באמצעות הפקדת ההצעה במעטפה סגורה
שעליה ציון שם המציע ומספר המכרז )לדוגמא :חברת  – XXXהגשת הצעה למכרז מס' .(20/250
את ההצעה הכספית יש להגיש במעטפה נפרדת ,עליה יירשם בבירור כי מדובר בהצעה כספית,
שם המציע ושם המכרז )לדוגמא :חברת  – XXXהצעה כספית למכרז מס'  .(20/250יובהר ,כי
הגשת ההצעה הכספית יחד עם יתר מסמכי המכרז פוסלת את ההצעה .המעטפות יופקדו
בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הנהלת החברה ,בכתובת :רחוב הסדנאות  ,3א.ת .הרצליה
פיתוח ,בקומת הכניסה )להלן" :הגשה פיזית"(; או )ב( באמצעות שליחת ההצעה בדוא"ל לכתובת
 ,tender20-250@pei.co.ilעם שורת נושא המציינת את שם המציע ומספר המכרז )לדוגמא:
חברת  – XXXהגשת הצעה למכרז מס' ) 20/250להלן" :דוא"ל ההגשה"( ,ושליחת ההצעה
הכספית בדוא"ל נפרד לכתובת  tender20-250@pei.co.ilעם שורת נושא המציינת כי מדובר
בהצעה כספית ,את שם המציע ומספר המכרז )לדוגמא :חברת  – XXXהגשת הצעה כספית
למכרז מס' ) (20/250להלן" :דוא"ל ההצעה הכספית"() .להלן" :הגשה דיגיטלית"( .יובהר ,כי
הגשת ההצעה הכספית בדוא"ל אחד יחד עם יתר מסמכי המכרז תביא לפסילת ההצעה.
כתובות הדוא"ל הנפרדות אליהן ישלחו המציעים את מסמכי ההצעה יכונו להלן" :החשבונות
המיועדים".
 .6.2במקרה של הצעה שתוגש על ידי מציע בשתי השיטות המפורטות לעיל ,תוכל החברה לפסול את
ההצעה או לבחור באחת משתי ההצעות ,וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ולמציע לא תהיה כל
טענה בעניין.
 .6.3להצעת המציע יצורפו כל הנספחים המצורפים לזמנה זו.
 .6.4כל חתימה הנדרשת מהמציע לפי הוראות מכרז זה תהיה על ידי מורשי החתימה בו.
 .6.5במקרים בהם המציע בוחר באופן של הגשה דיגיטלית ,יחולו ההוראות הבאות:
 .6.6ההצעה וכל מסמכי המכרז ,לרבות כל הנספחים להזמנה זו והמסמכים שעל המציע לצרף להצעה,
אך כאמור לא כולל את הצעת המחיר ,יצורפו לדוא"ל ההגשה כקובץ  PDFאחד ומלא ,באיכות
המאפשרת קריאה נוחה של המסמכים.
 .6.7הצעת המחיר תישלח כאמור לדוא"ל ההצעה הכספית ,ותצורף גם על גבי קובץ ה PDF-שצירפה
החברה וגם בקובץ אקסל נפרד ,שיהיה מוקלד ומצורף באופן בו תוכל החברה להעתיק את הנתונים
בו ולערוכו .יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין נספח הצעת המחיר כפי שהוגש לחברה בקובץ
 PDFלבין נספח הצעת המחיר שהוגש בקובץ אקסל והנתונים הכתובים בו – קובץ ה PDF-יהיה
המכריע והגובר בכל עניין.
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 .6.8כל הקבצים המצורפים על ידי המציע חייבים להיות חתומים אלקטרונית על ידי אדם המוסמך
להגיש את ההצעה מטעם המציע )"יחיד מורשה"( ,באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת ,לפי
הוראות חוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א 2001-אשר) :א( קשורה באופן ייחודי לאדם המוסמך;
)ב( מזהה את האדם המוסמך כחותם; ו) -ג( נמצאת תחת גישה ובקרה בלעדית של היחיד
המורשה) .קובץ מצורף שעומד בדרישות אלו" :קובץ מצורף בחתימה אלקטרונית"( .ההצעה
תיחשב כמורכבת רק מהקבצים המצורפים להודעת הדוא"ל החתומים בחתימה אלקטרונית .עם
זאת ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לטפל בכל טקסט ,מסמך ומידע הכלול או מצורף לדוא"ל
המציע ,גם אם אינם מצורפים בחתימה אלקטרונית.
 .6.9החברה תפתח את תיבות החשבונות המיועדים של המכרז  24שעות לפני מועד הגשת ההצעות
)"זמן הבדיקה המוקדמת"( ,אך ורק כדי לבדוק כמה מיילים התקבלו בחשבונות המיועדים וכדי
להגיב לכל שולח כי דוא"ל מחשבון זה התקבל בחשבון המיועד .למען הסר ספק ,החברה לא
תפתח שום דוא"ל במהלך תקופת הבדיקה המוקדמת ולא תבדוק האם לדוא"ל צורפו קבצים .יובהר
כי במקרים בהם ,מכל סיבה שהיא ,התקבל דוא"ל ללא קובץ כלשהו ,מגיש ההצעה נושא באחריות
המלאה לכך ,ולא תהיה לו כל טענה לחברה בעניין.
 .6.10מציע ששלח דוא"ל הגשה ודוא"ל הצעה כספית לפני זמן הבדיקה המוקדמת ולא קיבל  2הודעות
דוא"ל חזרה ,אחת מכל חשבון מיועד 24 ,שעות לפני מועד הגשת ההצעות ,יפנה לחברה באופן
מיידי ,ובכל מקרה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,לצורך בדיקה מדוע לא התקבל
הדוא"ל ששלח .במקביל לכך יעביר המציע העתק נוסף של המסמכים הכלולים בדוא"ל בהגשה
פיזית או דיגיטלית ,לפי בחירתו ,באופן בו מפורט בסעיף  6.1לעיל ,ויודיע לחברה לאחר שעשה
זאת.
 .6.11החברה תהיה רשאית לפתוח את תיבות החשבונות המיועדים של המכרז לאחר זמן הבדיקה
המוקדמת וזאת רק לאחר הודעה של מציע כי דוא"ל ששלח לא התקבל ולכן הוא שלח את
המסמכים שלא התקבלו פעם נוספת בדוא"ל ,ורק כדי לבדוק האם הדוא"ל התקבל ולשלוח למציע
הודעת דוא"ל חזרה המודיעה על קבלת מייל.
 .6.12במקרה בו תתקבל יותר מהצעה אחת של אותו המציע בחשבון המיועד ,תהיה ההצעה המאוחרת
בזמן מחייבת את המציע.

-7-

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 46120 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טלפון I 09-9528553 :דוא"ל proposals@pei.co.il

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

 .6.13למען הסר ספק ,יובהר כי ניתן להגיש הצעות והצעות מחיר לאחר זמן הבדיקה המוקדמת ,כל עוד
הן מתקבלות בחשבונות המיועדים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות .לעניין זה המציע ייקח
בחשבון כי לעיתים הודעות דוא"ל מתקבלות בתיבת דוא"ל חיצונית זמן מה לאחר שהן נשלחות,
ויישלח את הצעתו בהתאם ומספיק זמן לפני מועד הגשת ההצעות כדי שהיא תוכל להתקבל בזמן.
יובהר כי כל אחריות בעניין מועד הגעת הדוא"ל לתיבות החשבונות המיועדים מוטלת על המציע
בלבד ולא תהיה לו כל טענה לחברה בעניין זה .לאחר זמן הבדיקה המוקדמת לא יהיה ניתן עוד
לקבל דוא"ל המאשר הגעתו של דוא"ל לתיבות החשבונות המיועדים ,והמציעים לוקחים אחריות
מלאה על מקרים בהם מחמת תקלות טכניות הצעתם לא תתקבל בחשבונות המיועדים.
 .6.14מבלי שתהיה בכך כל התחייבות ,יצוין כי בדרך כלל קבצים שעולים על נפח של  9מגה לא יוכלו
להתקבל בחשבונות המיועדים .על המציע לקחת זאת בחשבון ולהתאים לכך את גודל הקובץ
שהוא מצרף לדוא"ל ההגשה ודוא"ל ההצעה הכספית )בהקשר זה יצוין כי ניתן להשתמש בתוכנות
לדחיסת קבצים ,כגון ) ,Automatic (JPEGאך יש לוודא כי הקבצים הדחוסים ברורים ונוחים
לקריאה( .במידה וגודל הקבצים המצורפים עולה על  9מגה על המציע להגיש את הצעתו במיילים
עוקבים כאשר בשורת הנושא יציין את שם המציע ומספר המכרז ,ולאחר מכן יציין את מספר המייל
מתוך כמות המיילים הכוללת )לדוגמא :חברת  – XXXהגשת הצעה/הצעה כספית למכרז מס'
 ,20/250מייל  Xמתוך  Xמיילים( .לכל אחד מאותם מיילים תישלח הודעת אישור נפרדת ,ועל
המציע לוודא כי קיבל אישור לכל אחד מחלקי ההצעה בנפרד .בנוסף לכך ,גם מיילים עם קישורים
לאתרי אינטרנט לא יוכלו להתקבל בחשבונות המיועדים ,ועל כן אין לצרף לדוא"לים קישורים כאלה.
 .6.15בעצם הגשת הצעתו ,כל מציע) :א( מאשר ומסכים כי התכתבויות עם החברה ביחס למכרז
)ולחוזה ,ככל שייחתם מאוחר יותר( ,יתקיימו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ממנו שלח את
הצעתו ,זאת אלא אם כלל המציע בדוא"ל ההגשה או בדוא"ל ההצעה הכספית כתובת דוא"ל אחרת
לצורך התכתבויות ומשלוח הודעות בעתיד מהחברה ,או עד להודעה אחרת מטעם המציע; )ב(
מתחייב כי כל מסמכים המצורפים שעליהם חתימה ,חותמת או אישור בכתב של צד שלישי ,הם
עותקים אמיתיים ואותנטיים של המסמך המקורי ,שהוצא כדין על ידי אדם שהוא הנציג המוסמך
של אותו צד ג'; )ג( מתחייב כי ההתכתבויות ,החתימה האלקטרונית שבאמצעותה הוגשה ההצעה
והקבצים המצורפים החתומים אלקטרונית ,עומדים בדרישות הדין בעניין.
 .6.16לתמיכה טכנית במקרים של הגשה דיגיטלית יש לפנות מחלקת מחשוב בכתובת מייל:
.it@pei.co.il
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 .7אופן הוכחת תנאי הסף:
 7.1מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אל מעטפת מסמכי ההצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 7.1.2תצהיר של המציע עם הפרטים הרלוונטיים לעניין ניסיונו ,בנוסח המצורף כנספח א' למכרז,
כשהוא מלא ,חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ,ומאומת על ידי עורך דין ,אליו
מצורפים הנספחים הבאים אשר מולאו על ידי המציע בפרטים הדרושים:
.7.1.2.1

פרופיל המציע כאמור בנספח א) (1למכרז.

.7.1.2.2

פרטים וקורות חיים של ראש הצוות ושל כל אחד מאנשי הצוות ,צילום רישיון
עו"ד בתוקף של כל אחד מהם ,פירוט נסיונם בתחום מתן השירותים וכן פירוט
חלוקת העבודה ביניהם במתן השירותים כאמור בנספח א) (2למכרז.

.7.1.2.3

לקוחות של המציע בתחום מתן השירותים במהלך  5השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז והשירותים שניתנו ,הכל כאמור בטבלה 1
בנספח א) (3למכרז.

.7.1.2.4

הליכי שימוע מול המשרד להגנת הסביבה והליכי ליטיגציה שנוהלו על ידי
המציע בתחום מתן השירותים במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז ,וכל הפרטים הדרושים כאמור בטבלה  2בנספח א) (3למכרז.

.7.1.2.5

פירוט ניסיון המציע בעבודה מול מחוזות ומטה המשרד להגנת הסביבה
בתחום איכות הסביבה במהלך  3השנים האחרונות לפחות )משנת  2017ועד
היום( ,וכל הפרטים הדרושים כאמור בטבלה  3בנספח א) (3למכרז.

.7.1.2.6

המלצות של המציע או של הצוות המוצע על ידו בתחום איכות הסביבה.

 .7.1.3תצהיר חוק שכר מינימום ועובדים זרים  -נספח ד' להזמנה להציע הצעות.
 .7.1.4נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו המצורף למסמכי המכרז כנספח ו' כשהם חתומים על
ידי מורשי החתימה מטעם המציע .מבלי לגרוע מכלליות האמור יצורפו הנספחים הבאים
לחוזה ההתקשרות:
.7.1.4.1

התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע מכל סוג שיימסר או שייוודע למציע לשם
ביצוע התחייבויותיו על פי פנייה זו ונספחיה ,לפי הנוסח המובא בנספח ב'
לחוזה .כמו כן ,יצרף המציע התחייבות כי אם ייבחר כזוכה ידאג לכך שגם עובדיו,
יועצי משנה וכל אדם מטעמו המספקים את השירותים המבוקשים נשוא המכרז,
יקיימו הוראות סעיף זה ,וכי יחתמו על הצהרת סודיות.
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.7.1.4.2

התחייבות כי המציע וכל מי שמטעמו אינם נמצאים בניגוד עניינים עם החברה
לפי הנוסח המובא בנספח ד' לחוזה .כחלק מהתחייבות זו על המציע לפרט
רשימת לקוחות בעלי זיקה לחברה ו/או חברות אחרות שבגינם עלול להיווצר
ניגוד עניינים .החברה רשאית לפסול מציעים שבגינם יעלה חשש לניגוד עניינים,
וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 .7.1.5העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-כשכל אחד
מן האישורים הינו על שמו של המציע ותקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 .7.1.6כל רישיון הנדרש על פי כל דין לצורך במתן השירותים לרבות רישיון עסק.
 .7.1.7צילום רשיונות עו"ד תקפים של עורכי הדין הנזכרים בהצעה.
 .7.1.8במידה שהמציע הינו תאגיד רשום  -מסמכי הרישום במרשם הרלוונטי המתנהל בהתאם
להוראות כל דין אישור עו"ד או רו"ח לגבי רישום התאגיד/שותפות ,זכויות החותמים בשמו
וסמכותם לחייב את התאגיד/שותפות בחתימתם ,ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את
התאגיד/שותפות בהצעת התאגיד/שותפות ,כפי שהוגשה במסגרת מכרז זה.
 .7.1.9כל פרט או נתון )גם אם לא נדרשו במפורש במסמך זה( ,לפי שיקול דעת המציע ,אשר
חשובים לגיבוש ההערכה בדבר יכולתו של המציע לבצע את השירותים המבוקשים באופן
איכותי ויעיל.
 .7.2את ההצעה הכספית יש למלא ולחתום כנדרש בטופס המצורף כנספח ג' )להלן" :ההצעה הכספית"(
ולהגישה בנפרד מיתר מסמכי המכרז ,כאמור וכמפורט בסעיף  6לעיל.
 .7.3מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק מהם ,כמו כן אין להסתייג מן
האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם בדרך כלשהי.
 .7.4למרות האמור ,בידי החברה להחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לגבי כל שינוי ,הוספה ,מחיקה או
התניה כאמור שיעשו על ידי המציע ,אף אם יש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או מתנאיו,
כי היא מתעלמת מכך כאילו לא נעשו ,או מקבלת את השינוי ,ההוספה ,המחיקה או התניה ,או
פוסלת בשל כך את ההצעה.
 .7.5טופס ההצעה ייחתם בידי המוסמך או המוסמכים להתחייב ולחתום בשם המציע בצירוף חותמת
המציע.
 .7.6בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהחברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע שהצעתו
חסרה או פגומה ,לתקן או להשלים את הצעתו ,הכל לפי שיקול דעתה המלא של החברה ,בדרך
שתקבע ובתנאים שייקבעו על ידה.
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 .7.7לא תתקבלנה הצעות משותפות המוגשות בידי מספר מציעים ,לרבות אם אותם מציעים התאגדו
לצורך הגשת הצעה במכרז זה.
 .8בדיקת ההצעות
 .8.1חברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז,
להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף להצעתו או לצורך
בחינה נוספת של הצעתו ,וזאת ,בין היתר ,לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף למכרז.
במקרה שכזה ,המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד שיקבע.
מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  -רשאית החברה שלא
לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
 .8.2החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש ,מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז,
כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לה קשור במציע ,בניסיונו ,בחברי צוות היועצים המוצע
מטעמו ,במסמכים אשר צירף המציע להצעתו ,וכן כל פרט נוסף לעניין אופן מתן השירותים על ידי
המציע ,או כל פרט אחר אשר יידרש על ידה לצורך בחינת ההצעה .במקרה שכזה ,המציע יידרש
להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד שיקבע.
 .8.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה שלה ובכל דרך בה תבחר ,אמיתות כל מידע
שימסור המציע.
 .8.4המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,במקרה שהחברה תידרש לעשות
כן ,לרבות בקשר להליך משפטי הקשור במכרז ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד מסחרי .עם זאת,
מסכים כל מציע במכרז ,כי במקרה שהחברה תסבור ,לפי שיקול דעתה ,ולרבות בשל התנגדות מצד
מציע אחר ,כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור ,תהיה החברה רשאית להימנע
מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי .המציע מביע את
הסכמתו ,כי המסמכים יועברו על ידי החברה לרשות החברות הממשלתיות.
 .8.5המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר
לחברה ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת החברה בדבר
הזוכה ,ואם נקבע כזוכה  -עד לחתימה על ההסכם.
 .9הליך בחירת ההצעה הזוכה
המציעים שעמדו בתנאי הסף ,יעברו לשלב ניקוד ההצעה.
החברה תבחר את המציעים ,אשר יעמדו בכל תנאי הסף ויצרפו את כל המסמכים הנדרשים ,לפי אמות
המידה הבאות ובהתאם למשקלות שלצדן :איכות ההצעה –  ;70%מחיר – .30%
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הליך הניקוד ייערך בשני שלבים:
בשלב הראשון יינתן למציע ציון איכות .ציון האיכות יחושב כסכום הנקודות שיקבל המציע בכל אחד
מהמרכיבים הבאים:
הפרמטר

פירוט

ניסיון המציע בייצוג חברות בתחום תשתיות עבור

ייצוג

ואנרגיה ו/או תעשייה כבדה ו/או ניסיון המציע ממשלתית

של
בתחום

חברה

ניקוד

ניקוד

יחסי

מקסימלי
10

איכות

בייצוג חברה ממשלתית בתחום איכות הסביבה ,הסביבה יינתן  5נק' ,עבור
ב 5-השנים האחרונות .לעניין סעיף זה :ייצוג ייצוג של חברת תשתיות
יהיה ככל שנעשה באופן קבוע ,בהיקף שלא יפחת ואנרגיה ו/או תעשייה כבדה
מ 200-שעות עבודה בשנה.

יינתן  5נק' ,ועד למקסימום
של  10נק'

ניסיון המציע בפעילות מול מטה ומחוזות המשרד עבור פעילות של המציע מול
להגנת הסביבה ב 5-השנים האחרונות

20

כל מחוז של המשרד להגנת
הסביבה )לא כולל מחוז צפון(
יינתנו  2נק' ,עד למקסימום
של  10נקודות עבור ניסיון
בעבודה מול  5מחוזות
עבור פעילות של המציע מול
מחוז צפון של המשרד להגנת
הסביבה יינתנו  4נקודות.
כל פעילות נוספת מול מחוז
צפון של המשרד להגנת
הסביבה ,תזכה את המציע
בנקודה

נוספת

עד

למקסימום של  2נקודות.
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הפרמטר

פירוט

ניקוד

ניקוד

יחסי

מקסימלי

עבור כל פעילות של המציע
מול מטה המשרד להגנת
הסביבה יינתנו  2נק' ,עד
למקסימום של  4נקודות
עבור  2פעילויות כאמור.
ניסיון המציע בשימועים ובליטיגציה בתחום איכות ניקוד בגין אמת מידה זו יינתן
הסביבה ב 5-השנים האחרונות

בהתאם

30

לפרמטרים

המפורטים להלן:
יינתנו  2נקודות בגין כל הליך
ליטיגציה או שימוע בתחום
איכות הסביבה בו ייצג המציע
מעל

6

הליכים,

ועד

למקסימום של  30נקודות
המלצות ושביעות רצון לקוחות

בדיקת המלצות אודות המציע

10

והצוות המוצע מטעמו ,לרבות
מידת שביעות הרצון מאופן
ביצוע התקשרויות קודמות,
בין היתר באמצעות בדיקת
ההמלצות בכתב ושיחות עם
אנשי הקשר בלקוחות המציע
או חלקם ,לפי שיקול דעת
החברה.
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הפרמטר

פירוט

התרשמות כללית

התרשמות מהמציע ומהצוות
המוצע

לביצוע

הפרויקט

)לרבות

בכל

הנוגע

למקצועיות,

יכולת

ניקוד

ניקוד

יחסי

מקסימלי
30

עבודה

בצוות ,יכולת עמידה בלוחות
זמנים והיקף זמינות הצוות
לעבודה על הפרויקט( ,לרבות
באמצעות ראיון אישי שיערך
עימם,

לפי

שיקול

דעת

החברה.
 100נקודות

סך הכל

מובהר כי החברה רשאית שלא להזמין מציע כלשהו לראיון אישי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ציון האיכות יינתן למציע על פי הפרטים שייכללו בהצעתו ,על פי ראיון אישי ככל שייערך ,ולפי
בירורים נוספים שתערוך החברה ,ככל שתערוך לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה רשאית להביא בחשבון גם שיקולים רלוונטיים נוספים ,ככל שתראה לנכון.
ועדת המכרזים רשאית להיעזר בוועדה מקצועית מייעצת אשר תעביר אליה את הניקוד המומלץ
על ידה לפרמטרים האמורים לעיל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .9.1בשלב השני ,ייפתחו ההצעות הכספיות של המציעים בקבוצת המציעים הסופית ,ויינתן לכל הצעה
כספית ניקוד מחיר ביחס להצעות המחיר האחרות .לכל הצעה כספית יינתן ניקוד מחיר ביחס
להצעות המחיר האחרות .לצורך חישוב ניקוד המחיר ,תילקח בחשבון התמורה עבור שעת עבודה
של עו"ד בלבד.
 .9.2להצעות יינתן ניקוד סופי המשקלל את ניקוד האיכות עם ניקוד ההצעה הכספית באופן שלניקוד
האיכות יינתן משקל של  70%מתוך הניקוד הסופי ,ולהצעה הכספית יינתן ניקוד של 30%
מהניקוד הסופי המשוקלל.

הנוסחה לחישוב הניקוד הסופי תהיה כדלהלן:
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 .9.3המציע שהצעתו תזכה בניקוד הסופי המשוקלל הגבוה ביותר  -יזכה במכרז.
 .9.4למרות האמור ,מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר ,את ההצעה
שתקבל את ניקוד הסופי הגבוה ביותר או הצעה כלשהי ,בין היתר בשל כך שלדעת החברה ההצעה
אינה כלכלית למציע ו/או כי הצעת המציע אינה איכותית מספיק ו/או כי קיים חשש אחר שהמציע לא
יעמוד בהצעתו ,ו/או כי הצעת המציע חורגת מהאומדן שקבעה החברה )ככל שתקבע( ,וכן היא
רשאית לדחות את כל ההצעות.
 .9.5החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל או שלא לנהל מו"מ עם המציעים ,כולם או חלקם ,בכל עת
שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וכן לקיים הליך קבלת הצעות מיטביות )(best & final
עם המציעים שהצעותיהם יימצאו מתאימות ,הכול בהתאם להוראות דיני המכרזים.
 .10הודעה על זכייה וחתימת חוזה התקשרות
.10.1

החברה תחליט על הזוכה ,במידה ויהיה כזה ,ותודיע למציעים במכרז ,סמוך ככל הניתן לאחר

קבלת החלטתה הסופית ,את תוצאות ההחלטה.
.10.2

יודגש כי תנאי להכרזת מציע כזוכה הינו קבלת אישור להעסקת עורכי דין
מהוועדה למינוי יועצים משפטיים ברשות החברות הממשלתיות ,ובהתאם
לתנאי האישור.

.10.3

המציע מתחייב ,בתוך  10ימים ממועד קבלת הודעה על זכייה במכרז,
להעביר לחברה את כל המסמכים והתצהירים הנדרשים ,כשהם מלאים
כנדרש וחתומים על ידי מורשה החתימה במציע.

.10.4

ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה בהתאם להסכם אשר העתקו מצורף כנספח ד' להזמנה

זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
.10.5

הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה ,כל עוד לא נחתם ההסכם על-ידי המוסמכים

לחייב את החברה בהסכם .החברה ,רשאית גם לאחר קביעת הזוכה ,לחזור בה מפניה זו ולא
להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה כזוכה ,ולא לחתום על חוזה כלל.
הודעה על החלטה כאמור תימסר למציע מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

-15-

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 46120 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טלפון I 09-9528553 :דוא"ל proposals@pei.co.il

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

.10.6

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אם חזרה בה החברה מפניה זו כאמור לעיל ,היא לא תשא

בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה
במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז ,לפי העניין.
.10.7

מובהר ,כי חתימת ההסכם עם הזוכה וכניסת הזכייה לתוקף מותנית בקיומו של סיווג בטחוני

מתאים לזוכה ולעובדיו במתן השירותים ,בהתאם להנחיות החברה .קיום סיווג בטחוני כאמור הינו
תנאי מתלה לכניסת ההסכם לתוקף.
.10.8

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות בהסכם שייחתם עם הזוכה ,הכל בהתאם

לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדיני המכרזים.
 .11משך ההתקשרות
ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של שלוש שנים .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להאריך את
ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,בכפוף לקבלת אישור רשות החברות ככל שהוא
נדרש .בתקופת ההארכה יחולו הוראות המכרז ,לרבות ההוראות הנוגעות לתמורה.
 .12התמורה
 .12.1התמורה המבוקשת תפורט בנספח ב' להזמנה.
 .12.2התמורה תוצע כדלהלן:
.12.2.2

מחיר לשעת עבודה בפועל של עו"ד או של שותף .ההצעה תינתן בטווח המחירים שבין
 200ועד  500ש"ח לשעה.

.12.2.3

עבור שעת עבודה של מתמחה ישולם תעריף קבוע של  200ש"ח.

 .12.3התמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד ,בהתאם לתעריף המוצע ,אך בכל מקרה לא
תעלה על התמורה המקסימלית לשנה.
 .12.4התמורה השנתית המקסימלית בכל אחת משנות ההתקשרות לא תחרוג בכל מקרה מסך של
 150,000ש"ח ,אף אם בפועל התמורה בגין שעות העבודה עלתה על סכום זה.
 .12.5מובהר כי פרט להצעת המחיר שתוצע ,לא ישולם כל תשלום נוסף עבור השירותים נשוא מכרז זה.
 .12.6בהצעתו ייקח המציע בחשבון את כל מרכיבי העלות הקשורים בביצוע ,לרבות אך לא רק :עלויות
העסקה ,הוצאות נסיעה ,זמן נסיעה ,אש"ל ,עלויות ביטוחים ,הפקת דו"חות ,צילומים ,פקס ,טלפון,
וכל עלות אחרת המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז זה.
 .13פגמים בהצעות ותיקון הצעות
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 .13.1ההצעות תיבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים .על מנת שההצעות תקבלנה את
המשקל הראוי להן ,המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב על הצעתם .עם זאת ,תש"ן רשאית ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ,בין בכתב ובין בעל פה ,בכל שלב בהליך,
ובין בשלב אחד ובין במספר שלבים ,לדון עם מציע בפרטי הצעתו ,לבקש הבהרות לגביה ,לבקש
שהמציע יופיע בפניה ,ולבקש מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,בין אם מדובר במציע
בודד ובין אם מדובר במספר מציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד( להשלים ,לתקן ו/או
להתאים את הצעותיהם.
 .13.2המציע לא יוסיף ,יתנה או ישנה מתנאי ההליך ומסמכי המכרז .במידה ועל אף האמור ,התגלה
פגם בהצעת המציע לרבות תוספת ,חוסר ,שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים
נלווים ובין בדרך אחרת ,תנהג תש"ן בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ומבלי שתהא עליה חובת
הנמקה או שימוע ,ותהיה רשאית ,בין היתר ,לפסול את ההצעה או לבקש את תיקונה ,או להתעלם
מכל שינוי ,תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו .בהגשת הצעתו מסכים המציע
שתש"ן תהיה רשאית לפעול כאמור והמציע מוותר מראש על כל טענה או דרישה בענין זה.
 .13.3למען הסר ספק מובהר ומודגש במפורש ,כי אין בסמכות שבסעיף זה כדי לחייב את תש"ן לבוא
בדברים עם המציעים על מנת לאפשר להם לתקן את הצעותיהם בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי
ההליך ,או כדי לאפשר למציע לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו.
 .13.4לאחר הגשת ההצעות יתכן שתש"ן ,תפנה בכתב למציעים או מי מהם ,בבקשה להבהיר ,להשלים,
לתקן או להתאים פרטים בהצעתם ,אולם לא יהיה בכך כדי ללמד על כשרות ההצעה שהוגשה או
על התרת ההבהרה ,ההשלמה ,התיקון או ההתאמה ,לפי העניין ,אלא ככל שיאושרו על ידי תש"ן,
באמצעות ועדת המכרזים כאמור לעיל.
 .13.5לאחר קביעת הזוכה ,רשאית תש"ן לבוא עמו בדברים ולנהל עמו משא ומתן במטרה לשפר או
לתקן את הצעתו .תש"ן באמצעות ועדת המכרזים רשאית לשנות פרט מהותי בהסכם שייחתם או
נחתם עם הזוכה בהליך ,בהתקיים התנאים לכך בדין.
 .14פיצוי מוסכם
 .14.1מוסכם בזה כי בשל כל אחד מסוגי ההפרות המפורטות להלן ,ישלם המציע לתש"ן פיצוי עד לגובה
של  ,₪ 10,000כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש )להלן – "פיצוי מוסכם"( ,ללא צורך בהוכחת
נזק.
 .14.1.2המציע חזר בו מהצעתו ,ו/או לא יקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות.
 .14.1.3המציע סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז ,לרבות ההוראות בדבר
החתימה על הסכם ההתקשרות ,ו/או לא עמד בהתחייבויותיו במלואן ובדייקנות.
-17-

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 46120 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טלפון I 09-9528553 :דוא"ל proposals@pei.co.il

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכות כלשהי של החברה לפי חוק החוזים
)תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א ,1971-לרבות הזכות לפיצוי גבוה יותר מסכום הפיצוי
המוסכם ,היה והפרה כלשהי של המציע גרמה לחברה נזק גבוה יותר מסכום הפיצוי המוסכם.
 .14.2החברה תהיה רשאית לגבות את החוב עפ"י הדין ,ובכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה.
כמו כן ,ככל שיש לחברה חובות כלשהם כלפי המציע ,בין מהתקשרות זו או אחרת או בשל כל
עילה אחרת ,מסכים המציע כי החברה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם מכל חוב כספי,
קיים או עתידי ,שיש או יהיה לה כלפי המציע.
 .15תוקף ההצעה
ההצעות אשר יוגשו במסגרת המכרז יהיו בתוקף במשך  120ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
לאחר תום תקופה זו ,יישארו ההצעות בתוקף עד למועד שבו התקבלה אצל עורך המכרז בקשה
בכתב של המציע לבטל את הצעתו .אם לא הוגשה בקשה בכתב של מציע כאמור ,החברה רשאית
לבחור בהצעתו כזוכה במכרז גם בחלוף  120הימים כאמור .בוטלה ההצעה לפני תום  120הימים
האמורים ,בהתאם לתקנה 16ב לתקנות חובת המכרזים או לגבות את הפיצוי המוסכם ,לפי שיקול
דעתה המוחלט.
 .16מתן העדפות על פי דין
 .16.1תש"ן תיתן העדפה להצעות שיוגשו ע"י עסקים בשליטת אישה כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת
המכרזים תשנ"ב ,1992-כך שאם יקבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה
הגבוהה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה
במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
 .16.2בכדי ליהנות מההעדפה כאמור בסעיף  14.1לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 14.2.1הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה במציע ובה אישור כי במציע
מכהנת נושאת משרה אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות,
במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה
בעסק .וכי לא התקיים במציע אף אחד מאלה (1) :אם מכהן בעסק נושא
משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה (2) .אם
שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה
בשליטה.
 14.2.2אישור מאת רואה חשבון כי המציע הינו עסק בשליטת אישה כמפורט
בהצהרת המציע .האישור יערך בהתאם לתקני הביקורת המקובלים
בישראל ,ואליו תצורף הצהרת המציע בסעיף  .14.2.1לעיל ,מסומנת
בחותמת רואה החשבון לשם זיהוי בלבד.
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 .17עיון במסמכי המכרז
 .17.1עיון בתוצאות המכרז על פי תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-ייעשה תמורת תשלום של
 1,000ש"ח ,אשר ישולם לתש"ן עם הגשת הבקשה לעיון ואשר לא יוחזר ,תוך  30יום ממועד
קבלת הודעת אי-הזכייה או פסילה ,לפי העניין.
 .17.2עם הגשת הצעתו ,על המציע לפרט בצורה ברורה אלו חלקים )אם בכלל( בהצעתו מהווים
לדעתו סוד מסחרי או מקצועי אשר אין להעבירם לעיון מציעים אחרים ,תוך מתן נימוקים .לא
סימן המציע אף חלק מהצעתו כסוד מסחרי  -תהא תש"ן רשאית להעביר את כל הצעתו לעיון
מציעים אחרים.
 .17.3מובהר ,כי ככל שסימן המציע חלקים מסוימים בהצעתו כסוד מסחרי ,הריהו מוותר בזאת על עיון
בחלקים המקבילים בהצעות אחרות .מובהר כי אין באמור כדי לחייב את תש"ן לקבל את עמדת
המציע שלא לחשוף חלקים מהצעתו שלו.
 .17.4תש"ן תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע להבהיר את עמדתו בעניין גם בשלב מאוחר
יותר.
 .17.5ככל שתש"ן תידרש לקבוע אלו פרטים בהצעה להעביר לעיון מציעים אחרים ,תיקח תש"ן במסגרת
שיקוליה את עמדת המציע שבהצעתו נתבקש העיון כאמור לעיל .מובהר עם זאת כי החלטה כאמור
נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של תש"ן ,ובהגשת הצעתו מסכים המציע כי לא תהיה לו כל טענה
שהיא בקשר להעברת הצעתו או חלקה לעיונם של מציעים אחרים.
 .17.6כמו כן המציע מסכים כי במקרה שתש"ן תסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי קיים ספק בשאלה
האם יש לגלות מידע בהצעה שהמציע יבקש לעיין בה ,תהיה תש"ן רשאית להימנע מלגלות כל
מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פנייתו.
 .18הבהרות
 .18.1על המציע במכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המציע אי בהירויות,
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם ,או כל אי
התאמה אחרת ,עליו לפנות ,עד ולא יאוחר מיום  ,18.10.2020בכתב אל עו"ד מאיה בן דור.
 .18.2פניות כאמור יש להפנות בכתב בקובץ  WORDבלבד ,עד למועד הנקוב בסעיף  18.1לכתובת
הדואר האלקטרוני  ,proposals@pei.co.iשאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף ושם
המסמך אליו הן מתייחסות ,בפורמט הבא:
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כותרת המסמך

מס' סידורי של
השאלה

מספר הסעיף

שם הסעיף

פירוט השאלה

חובה לציין פרטי התקשרות עם הפונה ,לרבות דואר אלקטרוני .מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע
מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ,או אי התאמות כאמור.
 .18.3יודגש ,כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי החברה ,או על ידי מי שהוסמך על ידה
לצורך כך ,יחייבו את החברה .תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל בסיס לטענה של השתק או
מניעות.
 .18.4מסמך מסכם הכולל את שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו להן ו/או את הבהרות החברה ו/או
את השינויים במסמכי המכרז ,יפורסם באתר האינטרנט של החברה .האחריות לקבלת מסמכי
ההבהרה ולבדיקת התשובות לשאלות הינה על המציעים בלבד.
 .18.5המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על-ידו יישלחו לכל המציעים ,בהתאם לשיקול
דעת החברה.
 .18.6אין לפנות לנציגי החברה במהלך תקופת המכרז ,אלא במתכונת המפורטת לעיל.
 .18.7ועדת המכרזים אינה מחויבת להשיב לעל שאלות ההבהרה ו/או לשאלות כלשהן.
 .18.8התשובות וההבהרות שנמסרו ,יהיו חלק ממסמכי המכרז .על המציע לצרף את מסמך התשובות
לשאלות ההבהרה כשהוא חתום על ידו.
 .19זכויות קניין
 .19.1העבודה שתבוצע על ידי הזוכה במסגרת מכרז זה ,ימסרו לחברה ויהיה רכושה הבלעדי ,והחברה
תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש שתרצה ללא הגבלה.
 .19.2הזוכה לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע העבודה לצרכיו הפנימיים או
לצורכי עבודות אחרות ,אלא באישור מראש ובכתב של החברה.
 .19.3הזוכה לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י הליך זה ו/או חלק מהם לאחר ,לא
יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא אלא באישור
מראש ובכתב של החברה.
 .19.4בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב ,יעביר הזוכה לידי החברה את
כל המידע ,הנתונים ,הקבצים והמסמכים ,או כל חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידיו ,או הוכן על
ידו בקשר עם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה.
 .20סתירות ושינויים
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 .20.1במידה ותימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז ,המסמכים
יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או זכויות החברה.
 .20.2מובהר כי המציע ישא בכל הוצאותיו לשם הכנת המכרז ,ובכלל ,והמציע מוותר בזאת על כל טענה
לפיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם בקשר עם השתתפותו במכרז ,מכל סיבה שהיא.
 .21הוראות כלליות
 .21.1למציע ,או לקבלן משנה מטעמו ,בעל שליטה במי מהם ,וחברת בת של מי מהם ,אסור להגיש יותר
מהצעה אחת במכרז.
 .21.2ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעה משותפת .יובהר כי הצעה משותפת
תיפסל.
 .21.3על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר מההוראות
האמורות ו/או הסתייגות מהתנאים המפורטים במכרז ,בטופס ההצעה ו/או בטופס למילוי על ידי
המציע ,לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה ,זאת בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .21.4בנוסף רשאית תש"ן להתיר תיקון והשלמה של הצעה חסרה או פגומה ,לרבות תיקון והשלמת
פרטים ומידע שבה ,וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון .כמו כן ,תש"ן תהא רשאית לוותר על
דרישות או תנאים הכלולים במסמכי המכרז ככל שהם אינם מהותיים.
 .21.5תש"ן רשאית לפסול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,גם את הצעתו של מציע אשר לתש"ן קיים לגביו
ניסיון שלילי בהתקשרויות קודמות ,לרבות אי שביעות רצון או אי עמידה בסטנדרטים הדרושים
מאופן ביצוע העבודה ,מאספקת הטובין או ממתן השירותים על ידו ,הפרת התחייבויות כלפי
החברה ,חשד למרמה וכיו"ב.
 .21.6מובהר ,כי תש"ן רשאית להשעות מציעים מלהשתתף במכרזיה בעקבות ניסיון רע עימם
בהתקשרויות דומות .השעייה זו תארך לזמן קצוב ,ולאחר עריכת שימוע .במכרז זה רשאים
להשתתף רק מציעים אשר לא הושעו מלהשתתף במכרזי החברה.
 .21.7כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתש"ן והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 .21.8על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז ,הזכויות המשפטיות
בו וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה .המציע
יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי תש"ן או מי
מטעמה.
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 .21.9החברה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז ,ובלבד שתודיע על
כך בכתב לכל המציעים במכרז ,והמציעים במכרז יערכו את הצעותיהם ,או יתקנו את הצעותיהם,
בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור .כן רשאית החברה להחליט בכל עת על ביטול הליכי
המכרז והיא לא תישא באחריות כלשהי כלפי המציעים בשל כך

בכבוד רב,
מאיה בן דור ,עו"ד
מח' רכש והתקשרויות
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נספח א'  -תצהיר פרטים לעניין עמידת המציע בתנאי הסף
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו )להלן ולפי
העניין" :המציע"(.
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה ,מתקיימים במציע כל אלה:
 1.1המציע הוא משרד עורכי דין הפועל בישראל.
 1.2המציע מעסיק דרך קבע לפחות  10עורכי דין בעלי רישיון תקף לעריכת דין בישראל.
 1.3המציע סיפק שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום איכות הסביבה במהלך  5השנים האחרונות
ברציפות משנת  2015ועד היום( לגוף ציבורי או לחברה פרטית /ממשלתית אשר בעלי נגיעה
לחומרים מסוכנים )בין על ידי הולכה /אחסון /טיפול /ניפוק בחומרים מסוכנים וכו'( הכוללים את
השירותים הבאים:
 1.3.1ייצוג בלפחות ארבעה הליכים משפטיים ,בפני ערכאות משפטיות בתחום איכות הסביבה
במהלך  5השנים האחרונות )משנת  2015ועד היום(.
 1.3.2ייצוג בשני שימועים מול המשרד להגנת הסביבה בתחום איכות הסביבה במהלך 5
השנים האחרונות )משנת  2015ועד היום( ,כאשר אחד משני השימועים יכול להיות גם
בנושא שלילת רשיון עסק בשל עניין סביבתי בו מעורב המשרד להגנת הסביבה.
יובהר כי לצורך עמידה בתנאי סעיף זה ,ייחשב גם וותק של מחלקה במציע ,אף אם מוזגה אל
המציע בתקופה קצרה יותר מהאמור.
 1.4הצוות המוצע מטעם המציע יורכב מלפחות  3עורכי דין שעוסקים במתן ייעוץ משפטי בתחום איכות
הסביבה ,כאשר:
 1.4.1ראש הצוות הינו שותף ובעל וותק של  7שנים ויותר בתחום איכות הסביבה.
 1.4.2שני אנשי צוות נוספים עם מינימום של  3שנות ניסיון בתחום איכות הסביבה.
 1.5המציע בעל ניסיון בעבודה מול מחוז אחד או יותר של המשרד להגנת הסביבה במהלך  3השנים
האחרונות לפחות )משנת  2017ועד היום(.
 1.6המציע בעל כל רישיון הנדרש על פי כל דין לצורך מתן השירותים )לרבות רישיון עסק(.
 1.7המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
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 1.8אין מניעה ,לפי כל דין )לרבות חוזר רשות החברות הממשלתיות מיום  (2.9.15ו/או הסכם שהמציע
ומי מטעמו צד לו ,להשתתפותו במכרז זה ו/או בהתקשרותו בהסכם עם החברה ו/או במתן
השירותים לחברה ואין ניגוד עניינים בין המציע ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מתן השירותים.
בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים ,האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים ,תכריע דעת
החברה .מובהר ,כי החברה רשאית ,בין היתר ,לקבוע שניגוד עניינים של המציע מהווה עילה לסיום
מיידי של ההתקשרות עם הזוכה ו/או לביטולה.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה
אישור

אני הח"מ ______________,עו"ד )מר__________( ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
מס'_________________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________

_________________

חותמת

חתימה
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נספח א) - (1פרופיל המציע
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו )להלן ולפי
העניין" :המציע"(.
הנני מצהיר כי אלו פרטי המציע:
שם המציע ות.ז / .ח.פ_________________ :.
כתובת_____________ :
איש קשר____________ :
טלפון_______________ :
דואר אלקטרוני____________ :
שנת הקמה________ :
תחומי פעילות עיקריים___________________________________ :
הנהלה_______________________________________________ :
סה"כ ___ מועסקים ,בתפקידים הבאים )נא לפרט סוגי תפקידים ומס' מועסקים בכל תפקיד(:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
פרטים נוספים על המציע__________________________________________________ :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
]ניתן לצרף פרטים ומסמכים נוספים על המציע וניסיונו[
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.

________________
שם המצהיר +חתימה
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אישור
אני הח"מ ______________,עו"ד )מר__________( ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
מס'_________________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________

_________________

חותמת

חתימה
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נספח א) – (2פרטים וקורות חיים של הצוות המוצע למתן השירותים

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו )להלן ולפי
העניין" :המציע"(.
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה אלו פרטי אנשי הצוות המוצע על ידי המציע:
מס' אנשי צוות_____ :
ראש הצוות____________ :
תפקידים:

+
הצוות
אנשי
שמות
____________________________________________________

________________________________________________________________________
__
בצוות
העבודה
חלוקת
______________________________________________

השירותים:

במתן

________________________________________________________________________
__
]יש לצרף קורות חיים הכוללים פרטי השכלה וניסיון וכן צילום רישיון עו"ד בתוקף של כל אחד מאנשי
הצוות[
אישור

אני הח"מ ______________,עו"ד )מר__________( ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
מס'_________________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________

_________________

חותמת

חתימה
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נספח א) - (3פירוט ניסיון ולקוחות

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו )להלן ולפי
העניין" :המציע"(.
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה אלה הם פרטי לקוחות המציע וניסיונו:
טבלה  :1סעיף  - 7.2.1.3ניסיון המציע בייצוג גוף ציבורי או חברה פרטית /ממשלתית אשר בעלי נגיעה
לחומרים מסוכנים )בין על ידי הולכה /אחסון /טיפול /ניפוק בחומרים מסוכנים וכו'( בתחום איכות הסביבה ב-
 5השנים האחרונות
מס'

שם
הלקוח

תיאור
השירותים
שניתנו ללקוח

תקופת מתן
השרותים

היקף
שעות
העבודה
במתן
השירותים

האם קיימת
המלצה בכתב
)אם כן נא
לצרף(

איש קשר )שם,
תפקיד וטלפון(

הערות

1
2
3
4

טבלה  :2סעיף  - 7.2.1.4ניסיון המציע בשימועים מול המשרד להגנת הסביבה בתחום איכות הסביבה ב-
 5השנים האחרונות

מס'

סוג ההליך
והערכאה
ומספר ההליך

מועד ההליך

פירוט ההליך ותוצאותיו,
לרבות שווי כספי

לקוח

הערות

1
2
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3
4
5
6

טבלה  :3סעיף  - 7.2.1.5ניסיון המציע בעבודה מול מחוזות ומטה המשרד להגנת הסביבה בתחום איכות
הסביבה ב 3-השנים האחרונות

מס'

מחוז  /מטה
המשרד לאיכות
הסביבה )נא לפרט(

לקוח

תקופת העבודה

מהות העבודה

הערות

1
2
3
4

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

________________
שם המצהיר +חתימה
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אישור

אני הח"מ ______________,עו"ד )מר__________( ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
מס'_________________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________

_________________

חותמת

חתימה
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נספח ב'  -טופס הצהרה
לכבוד:
תשתיות נפט ואנרגיה  /קו מוצרי דלק בע"מ
הסדנאות 3
א.ת .הרצליה
אני הח"מ __________ ת.ז/.ח.פ __________ .מרחוב ____________ ,
טלפון ________ פקס' _________ )להלן" :המציע"(
מאשר ומצהיר בזה:
.1

אני עומד בכל תנאי הסף של המכרז נכון למועד האחרון להגשת הצעות.

.2

קראתי בעיון והבנתי היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה,
לרבות בנוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו ובטופס זה ואני מסכים לכל האמור בהם.

.3

יש לי היכולת המקצועית והארגונית ,לרבות הידע והניסיון לבצע את העבודות ,כמפורט
במסמכי ההזמנה ,בחוזה ההתקשרות ובנספחים המצורפים לו.

.4

לא נתתי ואינני נותן שירותים לכל גורם שהוא ,אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים ,ישיר
או עקיף ,לרבות בהליכים משפטיים קיימים או צפויים ,בין אותם שירותים לבין השירותים
לבין השירותים נשוא המכרז.

.5

אני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והתנאים הנוספים כפי שפורטו
במסמכי המכרז.

.6

אנו מבקשים ,כי מסמכים ____________________________לא יימסרו לעיון,
וזאת

מהנימוקים

הבאים:

____________________________________________________
*** ניתן לצרף מסמך נימוקים נפרד**** ידוע לנו כי על פי הדין שיקול הדעת הנו של
החברה.
.7

אני הח"מ מצהיר/ה בשם המציע ,כי עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעת המציע,
יהוו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה ,הסכם מחייב מבחינת המציע.

.8

אני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל במתן השירות מיידית
או בכל יום אחר כפי שיידרש ,במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה ,ולהמשיך
בנתינתו בתנאים המפורטים בחוזה.

.9

אני מתחייב להעביר לחברה הסכם חתום כדבעי )על נספחיו( בתוך  8ימי עבודה
מההודעה בדבר הזכייה.
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 .10אני מצהיר בזאת ,כי הצעתי איננה ניתנת לביטול ,והיא עומדת בתוקפה  120יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעה.
 .11יש הקשר מטעם המציע לעניין הליך זה הנו:
שם פרטי ומשפחה _____________________________
טלפון __________________ :פקס________________ :
טלפון נייד___________________ :
כתובת דואר אלקטרוני_________________________ :
 .12אני מצהיר/ה ,כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם וחתימה
אישור עורך דין
אני הח"מ,
בישוב/עיר

 ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום
מר/גב'

הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .מספר

 /המוכר/ת לי באופן אישי ]ואשר מוסמך לחייב את המציע

[ ואחרי

שהזהרתיו/ה ,כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה
בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עורך-הדין

-32-

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 46120 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טלפון I 09-9528553 :דוא"ל proposals@pei.co.il

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

נספח ג' -טופס הצעה כספית
יצורף במעטפה סגורה נפרדת במקרה של הגשה פיזית ,או בדוא"ל נפרד לדוא"ל ההצעה הכספית
במקרה של הגשה דיגיטלית
לכבוד:
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
הסדנאות 3
א.ת .הרצליה
אני הח"מ __________ ת.ז/.ח.פ __________ .מרחוב ____________ ,
טלפון ________ פקס' _________ )להלן" :המציע"(
התמורה המבוקשת
.1

התמורה המבוקשת על ידי עבור מתן השירותים נשוא המכרז הנה כדלקמן:
 1.1מחיר מוצע לשעת עבודה של עו"ד ,לרבות שותף) _______ :בין  200ל500-
ש"ח לשעה(.
 1.2מובהר כי מחיר לשעת עבודה של מתמחה הינו  200ש"ח לשעה )מחיר קבוע(.
 1.3בכל מקרה ,לא תעלה התמורה השנתית המקסימלית על  150,000ש"ח לשנה
מכל שנות ההתקשרות.
 1.4מובהר כי התמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד ,אך בכל מקרה לא
תעלה על התמורה המקסימלית.
 1.5התעריפים המוצעים יוותרו גם בתקופות האופציה ,ככל שהחברה תחליט
לממשן.

.2

ידוע לי ,כי לחברה שיקול דעת האם להטיל הגבלת שעות עבודה על מטלת ליטיגציה ,אשר תועבר אל
המציע.
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.3

אני מצהיר בזאת ,כי המחירים הנקובים על ידי הנם סופיים ומוחלטים וכוללים את כל התמורה
הנדרשת על ידי עבור ביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו ולא אדרוש ולא אהיה
זכאי לתשלום נוסף כלשהו או להחזר הוצאות מכל סוג ,לרבות הוצאות העסקתם של ראש הצוות
ואנשי הצוות ,הוצאות נסיעה ,זמן נסיעה ,אש"ל ,עלויות ,ביטוחים ,הפקת דו"חות ,צילומים ,פקס,
טלפון וכל עלות אחרת המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז זה.

.4

אני מתחייב ,כי גם אם אזכה באספקת חלק מן השירותים אספק את השירותים שיוזמנו על ידכם
במחירים המוצעים על ידי.
ההצעה תיחתם בידי המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי החתימה מטעמו בצירוף חותמת התאגיד.
רצ"ב אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע.
החתומים על הצעה זו מטעם המציע ותפקידם__________________ :

___________________

תאריך____________ :

חתימה וחותמת המציע
אישור
אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר ,_____________ .מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הינם
מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בחתימתם.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי ,כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על טופס זה.

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עורך-הדין
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נספח ד'  -תצהיר חוק שכר מינימום ,עובדים זרים ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אני הח"מ __________ ,בעלת ת.ז מספר ___________ ,מורשה החתימה מטעם
_____________שמספרו ________________ )להלן" :המציע"( לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:
.1

הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה )מחק את המיותר(:
)א(

המציע ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.

)ב(

המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק מינימום אולם במועד ההתקשרות
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה –
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר
בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א
– .1991
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – .1968
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א – .1981
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ) 31באוקטובר .(2002
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – .1987
"מועד התקשרות" – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
" עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
אדם.
.2

כמו כן הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה )מחק את המיותר(:
)א( הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח) 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות"( לא חלות על המציע;
)ב( הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא מעסיק יותר
מ –  100עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן:
) (1כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן ,או
לחילופין-
) (2כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  -פעל ליישומן.

-35-

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 46120 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טלפון I 09-9528553 :דוא"ל proposals@pei.co.il

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

לצורך סעיף זה" :מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות .המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר
העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך 30
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
.3

הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________

_____________

המצהיר/ה

תאריך
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אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ______________הופיעה בפני__________________ ,עו"ד
מ.ר ,__________ .במשרדי שברחוב _______________מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז.
שמספרה ______________ המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את
האמת בלבד וכי יהיה /תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את
נוכחות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפניי.
__________________
________________
______________ ,עו"ד
חותמת
מ.ר_______________ .
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נספח ד) - (1שאלון מינוי יועצים משפטיים לפי התוספת השניה לכללי החברות הממשלתיות )מינוי
יועצים משפטיים ושכרם( ,תשנ"ב)) 1992-סעיפים )3א( ו)12-ב((
בקשה למינוי יועץ משפטי

.1

מוגשת בזאת בקשה למינוי יועץ משפטי:

.2

המשרד נוסד בשנת

.3

כתובת המשרד הראשי

.4

כתובת הסניפים.1:

.5

ממשרד

טל'
טל'

פקס'
פקס'

.2

טל'

פקס'

.3

טל'

פקס'

בעלי המשרד או השותפים:
מספר שנים במקצוע

שם

.6

כעצמאי

שנת קבלת
רשיון עו"ד

כשכיר

מקומות עבודה
קודמים

עורכי הדין השכירים:
מספר שנים במקצוע
שם

.7

כעצמאי

שנת קבלת
רשיון עו"ד

כשכיר

מקומות
עבודה קודמים

סגל העובדים )לפרט לפי סניפים ,ולפי הפירוט הבא(:
עורכי
דין
שותפים

עורכי
דין
שכירים

סטז'רים

עובדי
מינהלה

סה"כ

המשרד
הראשי
בסניף
בסניף
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בסניף
פירוט של גופים/חברות שאינם חברות ממשלתיות בטיפול היועץ המשפטי/המשרד:

.8

שם
החברה

מס'
רישום
החברה

בטיפול
המשרד/היועץ
המשפטי
משנת:

ענף
כלכלי

כתובת

כישורים ונסיון מיוחדים והתמחויות מיוחדות בתחומים מקצועיים ועסקיים שיש ליועץ
.9
המשפטי/למשרד:
.10

האם קיים הסכם התקשרות עם משרד אחר של עורכי דין:

שם
המשרד

שמות
השותפים

מס'
העובדים

כן

לא

תאריך יסוד
המשרד

תמצית הסכם ההתקשרות:
.11

קורספונדנטים בחו"ל:

 .12חברות ממשלתיות )לרבות חברות בת ממשלתיות( בטיפול היועץ המשפטי/המשרד )לכלול גם
חברות שהמינוי בהן פג(
שם
החברה

.13

היקף כולל של
שעות עבודה
לשנה

שנת המינוי
הראשונה

שנת
סיום

פרטים על ביטוח כנגד סיכונים מקצועיים ושיעורו:
האם יש ליועץ המשפטי/למשרד כיסוי נאות נגד סיכונים מקצועיים:

כן

לא

מהו סכום הביטוח?
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 .14סוג החברות הממשלתיות איתן היועץ המשפטי מבקש לעבוד:
אנא ציינו קטגוריה אחת בלבד בכל אחד מסעיפים )א() ,ב( ו)-ג( )אלא אם כן צויין אחרת( .יצויין
כי רשות החברות לא תטפל בבקשה שאינה עונה על סעיף זה בדייקנות.
חברות גדולות

)א(

חברות בינוניות
חברות קטנות
חברות נסחרות בבורסה

)ב(

חברות שאינן נסחרות בבורסה
חברות שלהן פעילות רבה בחו"ל

)ג(

חברות שאין להן פעילות בחו"ל או שפעילות כאמור מועטה.
אנא ציין בסעיף גם שליטה בשפות זרות.
)ד( תחום התמחות ספציפי של חברה שהיועץ המשפטי מעוניין בו )שיכון ,כימיקלים ,נפט,
בניה וכו'(:
העדפה א'
העדפה ב'
העדפה ג'
)ה( האזור בארץ שבו היועץ המשפטי יכול ומעוניין ליתן את השירות:
כל הארץ
צפון הארץ
מרכז הארץ
דרום הארץ
אחר
)ו( סוג העיסוק או העיסוקים שבו מעונין היועץ המשפטי:
ריטיינר
54678313

הופעות בבתי משפט

מטלות
ענינים אחרים
אם היועץ המשפטי מעוניין בתחום מסויים )למשל מטלות בעניני מסים ,עסקות מקרקעין,
דיני עבודה וכו'  -אנא ציינו זאת(.
.15

תאריך

פרטים נוספים שהנכם מוצאים לנכון לציינם:

______________

שם החותם

חתימה
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נספח ד) - (2תצהיר הכנסות מחברות ממשלתיות
אני הח"מ __________ ,בעל ת.ז מספר ___________ ,מורשה החתימה מטעם _____________
)להלן" :המציע"( לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1להלן פירוט הכנסות המציע מחברות ממשלתיות בשלוש השנים שקדמו למינוי ובנוגע
להכנסתו הצפויה במהלך השנה הקרובה מחברות ממשלתיות:

החברה
שם
הממשלתית

הכנסה בשלוש השנים צפי הכנסות בשנה
המינוי
ממועד
טרם מועד המינוי
תאריך
)להשלים
מינוי(

צפי הכנסות בכלל תקופת
המינוי )שלוש שנים ממועד
המינוי ,ללא אופציות(

הכנסה

סה"כ
מחברות
ממשלתיות:

 .2המציע מסכים לפרסום סך השכר ששולם למציע בשלוש השנים האחרונות או שאמור להיות משולם
לו בכל שנה משנות ההעסקה מכלל החברות הממשלתיות ,לרבות באתר האינטרנט של הרשות,
כאמור בחוזר רשות החברות מיום .2.9.15

תאריך____________ :
___________________
חתימה וחותמת המציע
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אישור
אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר ,_____________ .מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הינם
מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בחתימתם.
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על טופס זה.
________________

________________

חותמת

____________ ,עו"ד
מ.ר_____________ .
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נספח ד) - (3הצהרות המציע בדבר פרטים לפי התוספת הראשונה כללי החברות הממשלתיות
)מינוי יועצים משפטיים ושכרם( ,תשנ"ב1992-
אני הח"מ __________ ,בעל ת.ז מספר ___________ ,מורשה החתימה מטעם _____________
)להלן" :המציע"( לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:
.1

היועץ מועסק  /אינו מועסק כיועץ משפטי של חברה ממשלתית אחרת ,או של גופים ציבוריים אחרים,
לרבות תאגידים שהוקמו בחוק.
 ככל שהתשובה חיובית נא לפרט בנספח ד) (4באיזה גופים ושירותים מדובר ,ומה תקופת השירותיםוהיקפם.

.2

היועץ מועסק  /אינו מועסק כיועץ משפטי של בעלי המניות של החברה או של אדם או תאגיד אחר
המקיימים קשרי עסקים עם החברה.
 ככל שהתשובה חיובית נא לפרט בנספח ד) (4באיזה גופים ושירותים מדובר ,ומה תקופת השירותיםוהיקפם.

.3

היועץ הינו  /אינו שותף או קרוב של אחד מבעלי המניות בחברה או של המנהל הכללי שלה; בפסקה
זו" ,קרוב"  -הורה ,צאצא ,אח ,או בן-זוג ,וכן הורה ,צאצא או אח של בן-הזוג.
 -ככל שהתשובה חיובית נא לפרט בנספח ד) (4את מהות הקרבה.

.4

ליועץ קיימת  /לא קיימת זיקה אישית לבעלי המניות ,לשרים ,לחברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון
החברה.
 -ככל שהתשובה חיובית נא לפרט בנספח ד) (4את מהות הזיקה.

תאריך____________ :
___________________
חתימה וחותמת המציע
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אישור
אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר ,_____________ .מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע
הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בחתימתם.
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על טופס
זה.
________________

________________

חותמת

____________ ,עו"ד
מ.ר_____________ .
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נספח ד) – (4פירוט לעניין הצהרות המציע בנספח ד)(3
לעניין סעיף  – 1המציע מועסק כיועמ"ש חברה ממשלתית  /גוף ציבורי.
חברה  /גוף

מהות השירותים

תקופת
והיקפם

מתן

השירותים

לעניין סעיף  - 2היועץ מועסק כיועץ משפטי של בעלי המניות של החברה או של אדם או תאגיד אחר
המקיימים קשרי עסקים עם החברה.
בעל מניות  /אדם או תאגיד
המקיימים קשרי עסקים עם
החברה

מהות השירותים

תקופת
והיקפם

מתן

השירותים

לעניין סעיף  - 3היועץ הינו שותף או קרוב של אחד מבעלי המניות בחברה או של המנהל הכללי שלה;
בפסקה זו" ,קרוב"  -הורה ,צאצא ,אח ,או בן-זוג ,וכן הורה ,צאצא או אח של בן-הזוג.
בעל מניות  /מנכ"ל רלוונטיים

מהות הקרבה

לעניין סעיף  - 4ליועץ קיימת זיקה אישית לבעלי המניות ,לשרים ,לחברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון
החברה.
בעל מניות  /שר  /חברי הנהלה/
חברי דירקטוריון רלוונטיים

מהות הזיקה

-45-

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 46120 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טלפון I 09-9528553 :דוא"ל proposals@pei.co.il

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

נספח ד) – (5חוזר רשות החברות מיום 2.9.15
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נספח ה'  -הסכם ההתקשרות
חוזה מס' _________
שנערך ונחתם ב______ ,ביום _______
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או

בין:

קו מוצרי דלק בע"מ
מרחוב הסדנאות  3הרצליה
מצד אחד

)להלן" :החברה"(
לבין:

_________________________

מרח'

_________________________
מצד שני

)להלן" :היועץ"(
הואיל:

והחברה מעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ משפטי בנושאי איכות סביבה והכול כמפורט בהוראות
נספח "א" המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :השירותים"(;

והואיל:

והיועץ מצהיר כי הינו בעל הידע ,הניסיון ,היכולת וכוח האדם המתאימים על מנת לתת לחברה
את השירותים ,והכל בהתאם להוראות חוזה זה;

והואיל:

והיועץ הציע לחברה לתת לה את השירותים הנ"ל ,והחברה הסכימה לקבל הצעתו ,הכל כמפורט
בתניות חוזה זה להלן;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להעלות את המוסכם ביניהם על הכתב;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 .1מבנה ההסכם
 .1.1להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
.1.1.1

נספח א  -פירוט שירותי הייעוץ.

.1.1.2

נספח ב  -התחייבות לשמירת סודיות.

.1.1.3

נספח ג  -התחייבות להימנעות מניגוד עניינים.

.1.1.4

נספח ד  -אישור עריכת הביטוח.

 .1.2בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם ,תהא ההוראה שבנספח "א" עדיפה על
הוראה בגוף ההסכם.
 .2מבוא ,נספחים וכותרות
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 .2.1המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,והצדדים מתקשרים בחוזה על סמך האמור במבוא.
 .2.2הכותרות בחוזה הינם לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותו.
 .3השירותים
 .3.1החברה מוסרת ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה,
בזהירות ,בנאמנות ,במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר ,לשביעות רצונה המלאה של
החברה ,ובהתאם לקווי היסוד וההנחיות שיינתנו לו מזמן לזמן על ידי המתאם ,בהתאם לתניות
חוזה זה ו/או מכוחו ו/או על פי הוראות כל דין .מבלי לגרוע מן האמור ,היועץ מתחייב לתת לחברה
את כל השירותים המפורטים בנספח "א" לחוזה זה .השירותים יינתנו אישית על ידי צוות היועץ
כמפורט בנספח "א" )להלן" :היועץ"(.
 .3.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יכללו השירותים כל שירות או תפקיד שהוטלו על היועץ במפורש או
מכללא מכח הוראות חוזה זה או כל שירות נוסף )כולל ישיבות ,התייעצויות וברורים( שיועץ סביר
היה רואה כחלק מן ההתקשרות וכן כל שרות ,עניין או עבודה שהם חלק הקשור לשירותים
המפורטים בחוזה זה על נספחיו.
 .3.3היועץ יבצע את השירותים בכישרון ,במומחיות ,ביעילות ,בנאמנות ובמקצועיות ובכפוף ליתר
הוראות הסכם זה ,להנחת דעתה של החברה ,במועדים ובתנאים המפורטים להלן.
 .3.4היועץ יהיה זמין ,באופן שוטף וקבוע ,על מנת שיוכל לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה,
ויבצע את השירותים תוך שמירה על לוחות הזמנים ועמידה במסגרת התקציבית שתימסר לו על
ידי החברה ,במהירות ביעילות וברציפות ולהשלימם במלואם לשביעות רצון החברה ובכפוף
להוראות חוזה זה.
 .3.5החברה תשתף פעולה עם היועץ ותסייע באופן סביר בכל פעולה הנדרשת לצורך ביצוע השירותים
בהתאם להסכם זה ,והכל בהתאם לדרישת היועץ.
 .3.6היועץ יבצע את השירותים בהתאם להוראות גורם מתאם שימנה על ידי החברה לצורך הסכם זה
ו/או מי שימונה במקומו לתפקיד זה על ידי החברה מידי פעם בפעם ,בכתב )להלן" :המתאם"(,
תוך שיתוף פעולה וקיום קשר מתמיד עמו ,ויעביר לו דיווחים בהתאם לדרישתו וכמפורט להלן.
 .4הצהרות היועץ
 .4.1היועץ מצהיר בזאת כי הינו בעל הידע ,הניסיון ,כוח האדם המתאים ,היכולת והמיומנות לביצוע
השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין ,כי הוא קיבל את כל המידע
הנדרש לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה והוא למד ומכיר את כל הפרטים והנתונים
הדרושים לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ,וכי יש ביכולתו לעמוד במחויבויותיו על פי
חוזה זה.
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 .4.2היועץ מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי הוראות כל דין ו/או כל הסכם להתקשרותו בהסכם
זה ולביצוע כל האמור בו ,וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע על התקשרותו
בהתאם להוראות הסכם זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מצהיר היועץ ומאשר בזה כי אין הוא
קשור בהווה ,ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה לפי הסכם זה ,בהתחייבות כלפי צד ג'
כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,היועץ מתחייב להודיע לחברה מיד עם היוודע לו כי הוא מצוי או עלול להיות מצוי במצב
של ניגוד עניינים כאמור ולנהוג בעניין זה בהתאם להוראות החברה.
 .4.3היועץ מצהיר כי ידוע לו כי ההיקף הכספי המירבי של הסכם זה הינו כנקוב בהצעה הכספית
המצורפת להזמנה להציע הצעות ומהווה נספח א להסכם ומוותר מראש ,בוויתור סופי ומוחלט ,על
כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ,בכל מקרה בו יבצע עבודות בסכום גבוה מן הסכום האמור
ומצהיר כי בכל מקרה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ,למעט במקרה של שינויים ותוספות כאמור
בהוראות הסכם זה ובלבד שהתמורה הנוספת הנדרשת והשינויים והתוספות כאמור אושרו מראש
ובכתב ע"י החברה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי היועץ יהא האחראי הבלעדי לוודא כי סך כל
התמורה בגין העבודות לא תעלה על הסכום האמור.
 .4.4היועץ מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מתן השירותים על פי ההסכם כפוף לאישור הגורמים הביטחוניים
הרלבנטיים ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
 .4.5היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:
 .4.5.1כי לא יציע ו/או ייתן ו/או יקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל תשלום ו/או טובת הנאה ו/או שוחד
ו/או דמי תיווך כלשהם ,במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין ,על מעשה או החלטה של
החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה ,בקשר לחוזה ו/או בקשר לכל דבר אחר.
 .4.5.2כי הינו מתחייב שלא לפנות ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם כל גורם שהוא,
לרבות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר ,על מנת לקבל מידע סודי ו/או על
מנת לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לפעול כנגד התחרות ,בין במסגרת ההסכם ובין
בקשר לעבודות ו/או הסכמים ו/או הזמנות אחרים.
 .4.5.3בכל מקרה בו התעורר חשד סביר כי היועץ ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל ,רשאית
החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ועל אף כל האמור בהסכם ,לבטל לאלתר את
ההסכם ,מבלי שליועץ יהיו טענות ו/או דרישות כנגד החברה בעניין זה .במקרה זה ,מובהר
בזאת כי היועץ לא יהיה רשאי להשתתף במכרזי החברה ו/או להיות צד לחוזה מול החברה.
 .5יועצים אחרים
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 .5.1מובהר ,כי החברה רשאית להזמין אצל אחרים שירותי יעוץ נוספים לרבות בנושאים לגביהם ייתן
היועץ שירותים כאמור ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והיועץ מצהיר כי אין לו ולא תהיינה לו תביעות
ו/או טענות כלפי החברה או כלפי היועצים האחרים בגין השירותים כאמור והוא לא ימנע או יפריע
להתקשרות כאמור.
 .5.2בהתאם לדרישת החברה ,ומבלי לגרוע מאחריותו ע"פ הסכם זה או ע"פ הדין ,יעבוד היועץ בשיתוף
פעולה עם היועצים האחרים ,ויושיט כל עזרה הדרושה להם באופן סביר.
 .6התמורה
 .6.1תמורת מתן בפועל של השירותים על ידי היועץ וכן קיום יתר התחייבויות על פי הסכם זה ,תשלם
החברה ליועץ את התמורה הנקובה בנספח א' לחוזה ,על בסיס שעות עבודה בפועל וזאת בתוספת
מע"מ כשיעורו על פי דין )להלן" :התמורה"( ,באופן ובמועדים המפורטים בנספח א' הנ"ל.
 .6.2התמורה תשולם רק בגין שעות עבודה בפועל שהשקיע היועץ.
 .6.3סכום זה כולל שכר ייעוץ של צוות היועץ ,הוצאות ,לרבות אך לא רק ,הוצאות נסיעה ,אש"ל ,צילומים
וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים .למען הסר ספק ,החברה לא
תשלם ליועץ כל סכום נוסף בגין החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך מראש ובכתב.
 .6.4מוסכם במפורש כי השכר הנקוב בנספח א' לחוזה זה הוא סופי ומוחלט ,והיועץ לא יהיה זכאי לשום
תוספת מסיבת התייקרות ,עליית מדד ,התארכות תקופת ביצוע שרותי הייעוץ ,מידת השינויים
שידרשו ע"י החברה ,או מכל עילה אחרת איזו שהיא ,ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך
מראש ובכתב.
 .6.5להסרת ספק מצהיר היועץ כי התמורה נקבעה לאחר שבדק את היקף השירותים נשוא חוזה זה,
מחירי העבודה ושכר עוזריו ויועציו ולקח בחשבון כל התייקרות עתידית ,תוספת יוקר או העלאה
כלשהי של המחירים ושכר עבודה וכן את האפשרות ששירותי היועץ יינתנו בשלבים )לרבות
הפסקות הנובעות מעיכובים הקשורים בחברה( או באופן חלקי בלבד.
 .6.6בכפוף לכל הוראה מפורשת בחוזה זה המעניקה תשלום כלשהו ליועץ בנוסף לתמורה הנזכרת
לעיל ,לא יוכל היועץ לדרוש תוספת לתמורה ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מכל סיבה ועילה
שהם ,לרבות גידול בהוצאות לביצוען בפועל של שירותים מעבר לתקציב המתוכנן.
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 .6.7כתנאי מוקדם לתשלום כל חלק של התמורה ,יגיש היועץ למתאם את החשבונות לגבי התשלומים
המפורטים בנספח "א" עד ליום ה 5 -בכל חודש עבור החודש הקודם .לחשבון יצורף דו"ח מפורט
של שעות ,בלעדיו לא ישולם החשבון .המתאם יהיה רשאי שלא לאשר את החשבון ולדרוש כל
הבהרה הנדרשת לדעתו על מנת לאשר את החשבון.
היועץ מצהיר בזאת כי ידוע לו כי רק שעות עבודה שאושרו על ידי המתאם כבוצעו ,לפי העניין -
יועברו לתשלום.
 .6.8החשבונות ייפרעו על ידי החברה ב 5 -או ב 20 -לחודש הקרוב שלאחר  45יום מהגשת החשבון,
בכפוף לאישור מנהל החברה וכנגד חשבונית מס בלבד .לכל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.
 .6.9כל עוד לא אישרה החברה בכתב כי הסתיימו השירותים לפי הסכם זה )למעט אותם השירותים
שעליו לתת גם לאחר סיום ההסכם( ,יהיו וייחשבו כל התשלומים ששולמו ליועץ בהתאם להסכם
זה כמקדמות בלבד על חשבון התמורה בעד כל העבודות שעליו לבצע לפי ההסכם ולא כתשלומים
סופיים עבור העבודות שביצע עד לאותו מועד.
 .6.10שולמו ליועץ תשלומים ביתר בניגוד להוראות הסכם זה או שמגיעים לחברה כספים מהיועץ )לרבות
בגין פיצויים( ,רשאית החברה לקזז את הסכומים הנ"ל מכל חשבון חלקי ו/או חשבון סופי )ולא רק
בהתאם להסכם זה( שיגיש היועץ לחברה בצרוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ביתר או מיום
שמגיעים לה כספים לפי העניין ועד ליום הקיזוז בפועל.
 .7תקופת החוזה ולוח הזמנים
 .7.1תקופת החוזה הינה כמפורט בנספח א' )להלן" :תקופת ההסכם"( ,זאת בכפוף לאמור בהסכם
זה.
 .7.2מובהר למען הסר ספק כי החברה בלבד תקבע את קצב מתן שירותים על ידי היועץ ואת קצב
ביצוען של העבודות .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להחליט על הפסקות לפרקי זמן
משתנים שירותים ו/או להחליט שלא לבצע כלל חלקים בשירותי היועץ.
בכפוף לאמור במפורש בסעיף זה לעיל ,ליועץ אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה
בגין ובקשר לכל האמור בסעיף זה ,למעט הזכות לקבל את החלק היחסי של התמורה בגין שירותים
שביצע בפועל כמפורט בחוזה זה ,והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 .7.3היועץ מתחייב להודיע למתאם מיידית ,על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום
לוח הזמנים .נגרם עיכוב עקב כוח עליון או תנאים אחרים שלדעת החברה אין ליועץ שליטה עליהם,
רשאית החברה ,לבקשת היועץ ,לדחות בכתב את מועד ביצוע השירותים כפי שתקבע החברה
בהחלטתה .החלטת החברה תהיה סופית.
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 .7.4הסתיים החוזה ,כאמור לעיל ,יהיה היועץ זכאי לתשלום רק בגין העבודה שביצע בפועל עד למועד
הנקוב בהודעת החברה ,כמועד סיום החוזה .היועץ מוותר ,בוויתור סופי ומוחלט ,על כל דרישה
ו/או טענה כנגד החברה ,בגין סיומו של החוזה כאמור ,למעט בגין התשלום עבור העבודה
שנתבצעה בפועל ,וטרם שולמה כאמור לעיל.
 .7.5מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת ההתקשרות יוסיף היועץ להיות אחראי כמפורט
בחוזה זה לכל שירותים שביצע בהתאם להסכם זה במהלך תקופת ההתקשרות.
 .7.6הובא ההסכם לידי גמר ,תהא רשאית החברה לבצע את עבודות הייעוץ בעצמה ו/או באמצעות
אחרים ולצורך כך תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לעשות שימוש בכל המסמכים שהפיק היועץ
כמפורט להלן.
 .8תיאום ,פיקוח ודיווח
 .8.1המתאם יהיה אחראי מטעמה של החברה על ביצועו של הסכם זה לכל דבר ועניין וכל הוראה שנתן
המתאם תחשב כהוראה מטעמה של החברה.
 .8.2היועץ מתחייב לבצע את שירותים בתיאום מלא ,בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם החברה
ועם המתאם ועם כל יתר הגורמים הרלוונטיים ,ככל שיידרש לביצוע שירותים ,הכל כפי שיקבע על
ידי החברה ,וזאת מבלי לגרוע מאחריות היועץ ומחובותיו על פי הסכם זה ,או על פי כל דין.
 .8.3המתאם רשאי לבדוק בכל עת את שירותים כולם או חלקם ,להשגיח על ביצוע שירותים ,וכן רשאי
המתאם לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה ,את הוראות החברה ואת הוראותיו.
מובהר למען הסר ספק כי לצורך ביצוע האמור לעיל יהיה המתאם זכאי להיעזר באנשי מקצוע,
והיועץ מתחייב לשתף פעולה עם אנשי מקצוע כאמור.
 .8.4היועץ ימסור למתאם מעת לעת על פי דרישתו דין וחשבון בכתב על התקדמות ביצוע שירותים
והסברים ככל שיידרש .הדו"חות וההסברים הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי
החברה מעת לעת.
 .8.5היועץ ידווח למתאם על כל פגם ו/או פיגור בביצוע שירותים ,מיד לאחר התגלותו של הפגם האמור.
 .8.6לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המתאם או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ או בכל מקום אחר בו
מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור למתאם כל הסבר או מסמך שיידרש על ידו או
מטעמו וכן לשתף עמו פעולה כל שיידרש לצורך ביצוע הביקורת כאמור.
 .8.7למען הסר ספק ,אין בהפעלת סמכויות המתאם או החברה על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות
היועץ או לשחררו מהתחייבותו על פי חוזה זה.
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 .8.8מובהר כי החברה תהיה רשאית להחליף את המתאם מעת לעת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,ועל
היועץ להיות בקשר מתמיד אתו ולתאם עמו את כל פעולותיו ,אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.
החברה רשאית לממש בעצמה או באמצעות מי מטעמה כל סמכות או זכות המוקנים בחוזה זה
למתאם.
 .9צוות היועץ
 .9.1היועץ מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע שירותים ,יחזיק באמצעים הדרושים )משרד מאויש,
מאורגן ומצויד ,ציוד הנחוץ לביצוע הייעוץ ,וכו'( באופן שיאפשר את ביצוע השירותים בהתאם
להוראות הסכם זה וכי הרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו ,יתאים לביצוע השירותים ברמה
ובמועדים המפורטים בהסכם זה ויניח את דעתה של החברה במשך כל תקופת ההסכם.
 .9.2היועץ ייתן את השירותים על פי הסכם זה באמצעות צוות היועץ כנקוב בנספח א' .היועץ לא יחליף
את הנציג או מי מעובדיו אלא אם כן קיבל לכך את אישורה של החברה בכתב ומראש .תנאי זה
הינו תנאי עיקרי ויסודי להתקשרות.
 .9.3החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ,בהודעה מוקדמת של 14
ימים מראש ,לדרוש מהיועץ להחליף עובד מטעמו של היועץ בעובד אחר מטעמו ,והיועץ מתחייב
לפעול בהתאם ולמנות תוך  14יום נציג אחר או עובד אחר שיאושרו מראש על ידי החברה .הוחלף
הנציג או העובד ,יחולו כל הוראות סעיף זה על המחליף.
 .9.4מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ ,רשאית החברה  -אם וכאשר תראה צורך בכך ובמידה
ועפ"י שיקול דעתה יהיה קיים אותה עת חשש סביר כי היועץ לא יעמוד בלוח הזמנים למתן
השירותים ,ו/או במידה והיועץ לא עמד באיזה שהוא שלב מלוח הזמנים כאמור ,להורות ליועץ מזמן
לזמן להגדיל את צוות עובדיו ,על חשבונו ואחריותו של היועץ ,במספר ,לתקופה ובמקומות אותם
תציין החברה בהוראותיה.
 .10מסמכים והבעלות בהם
 .10.1היועץ מאשר ומצהיר בזה כי כל המסמכים ,הטיוטות ,וכל ההגשות ,לרבות דוחות שיופקו על ידו
ו/או על ידי עובדיו במסגרת חוזה זה )להלן" :המסמכים"( ,וכן התכנית הסופית אשר תוגש ,יהיו
בבעלותה הבלעדית של החברה והיא תוכל לעשות בהם כל שימוש.
 .10.2החברה תהיה רשאית להשתמש במסמכים ,לפי ראות עיניה וללא הגבלות כלשהן ומבלי שהיועץ
יקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות הסכם זה.
היועץ מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של החברה ,בין לתביעות כספיות
ובין לתביעות של זכות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.
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 .10.3כל המסמכים ,שיוכנו ע"י היועץ ו/או שיגיעו לידיו במסגרת הסכם זה ,יישמרו על ידיו בצורה
מסודרת ,מעודכנת וממוינת ולא יושמדו אלא באישורה בכתב של החברה.
 .10.4מבלי לגרוע מהאמור בהסכם מובהר בזאת כי ליועץ לא תהא איזו זכות עיכוב ,עיכבון או שעבוד
במסמכים והוא לא יהא זכאי מאיזו סיבה שהיא ,למנוע מסירתם לחברה ומשמוש החברה בהם
כפי שתמצא לנכון.
 .10.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי כל העתק או שכפול של מידע ,מסמך או נתון כאמור ,או כל
חלק מהם ,יהיו בכל עת רכוש החברה.
 .10.6היועץ לא יהיה רשאי להשתמש במסמכים שיוכנו על ידו במהלך ביצוע שירותים לכל מטרה שהיא
זולת מתן שירותים לחברה ולא יהיה רשאי לפרסם ברבים בכל צורה שהיא ,אלא אם קיבל את
הסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה .החברה תהיה רשאית לנהוג בכל
המסמכים שהוכנו על ידי היועץ במהלך עבודתו מנהג בעלים מלא ולעשות בהם כל פעולה ,הכל
לפי שיקול דעתה המוחלט.
 .10.7עם גמר ביצוע השירותים על ידי היועץ ,ובכל מקרה בו הובא החוזה לכדי סיום )מכל סיבה שהיא(,
ימסור היועץ לחברה את כל המסמכים ,אשר נמסרו לשימושו ו/או אשר הוכנו על ידי היועץ ,מבלי
להעתיקם ומבלי שעשה איזשהו שימוש בהם ,אלא לצורך ביצוע הוראות חוזה זה .החברה תהא
רשאית לעשות במסמכים כל שימוש שייראה לה.
 .10.8בעלות בסעיף זה משמע  -לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או מדגם
ו/או מוניטין ,רשומים או לאו ,המתייחסים למסמכים האמורים.
 .11סודיות
 .11.1היועץ ,מנהליו ,עובדיו והפועלים בשמו ,לא יפרסמו כל מידע ,לרבות תוכניות ,חוות דעת ,מסקנות,
דוחות ,ממצאים וידיעות אחרות ,הכרוכים במתן השירותים ,או בהליך שנעשה עקב ביצוע
השירותים או שהגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים ,אלא אם יקבל היועץ היתר
מראש ובכתב מאת החברה.
 .11.2היועץ ,לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן שירותי הייעוץ בהתאם להוראות חוזה
זה ,מתחייבים לשמור על סודיות שירותי הייעוץ ויחתמו על התחייבות לשמירת סודיות המצורפת
כנספח "ב" לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .11.3היועץ מתחייב בזאת להחתים כל אדם הפועל מטעמו בהתאם להוראות חוזה זה ,על התחייבות
לשמירת סודיות כאמור בנספח "ב" ולהמציא עותק לחברה מייד לאחר החתימה .היועץ לא יהיה
רשאי להעסיק אדם ,לצורך ביצוע הוראות הסכם זה ,אלא אם כן חתם אותו אדם על התחייבות
לשמירת סודיות כאמור.
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 .11.4מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,ימסור היועץ לחברה על פי דרישתה פרטים מלאים על העובדים
מטעמו במתן השירותים ,והחברה תהיה רשאית לדרוש מהיועץ שלא להעסיק אדם מסוים במתן
השירותים ,אם היא סבורה כי הדבר עלול לפגוע בסודיות הדרושה .היועץ יהיה חייב לציית להוראות
החברה בהקשר זה.
 .11.5מובהר ,כי היועץ יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו ,בקשר עם
מתן השירותים ,לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.
 .12ניגוד עניינים
 .12.1היועץ מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה ,ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה
לפי חוזה זה ,בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם
ענייני החברה ויחתום על התחייבות למניעת ניגוד עניינים כמצורפת כנספח "ג" לחוזה זה ומהווה
חלק בלתי נפרד הימנו.
 .12.2מבלי לגרוע מן האמור ,היועץ לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים של החברה
ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים ,והוא יודיע מיד לחברה בכל מקרה שמתעוררים חשש או
אפשרות לניגוד עניינים.
 .12.3היועץ מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר חודשים לאחר ביטולו
או סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יעסיק ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מי מהעובדים של
החברה ,אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
 .13שינויים
 .13.1היועץ יבצע כל שינוי או תיקון לא מהותיים במתן השירותים אשר ידרשו בכתב על ידי המתאם
וזאת מבלי לקבל תמורה נוספת על התמורה המוסכמת בהסכם זה.
 .13.2על אף האמור לעיל ,היועץ לא ישנה ו/או יוסיף שירותים העשויים להגדיל ו/או לשנות את התמורה
בגין הסכם זה ,אלא אם כן קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לעשות כן .היועץ יביא
לידיעת המתאם ,בכתב בלבד ,כי בדעתו לדרוש תמורה נוספת לפני מתן השירותים שבגינם הוא
סבור כי מגיעה לו תמורה נוספת .אם לא הודיע היועץ כאמור הוא לא יהיה זכאי לדרוש תמורה
נוספת כלשהי.
 .13.3מוסכם כי במקרה של מחלוקת האם מדובר בשינוי מהותי או מחלוקת לגבי גובה התשלום לו זכאי
היועץ בגין השינוי כאמור ,יכריע המתאם .בכל מקרה לא יהיו שינויים אלו עילה לשינוי בלוח הזמנים
אלא באישור המתאם בכתב ,בכפוף לכך שאם יהיו השינויים מהותיים יקבע לוח זמנים מתאים ע"י
המתאם.
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בכל מקרה לא יהיו שינויים אלו עילה לשינוי בלוח הזמנים אלא באישור המתאם בכתב ,בכפוף לכך
שאם יהיו השינויים מהותיים יקבע לוח זמנים מתאים ע"י המתאם.
 .13.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם כי היועץ לא יהיה זכאי לתמורה נוספת או פיצוי כלשהו
בגין שינויים הנובעים מ:
.13.4.1

טעות או ליקוי במתן השירותים.

.13.4.2

השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות הסכם זה ע"י

היועץ.
.13.4.3

השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

.13.4.4

השינויים מתחייבים מדרישות חוק ,תקנות ותקנים.

 .14הפסקות בביצוע השירותים
 .14.1הפסקה ,עיכוב או הפרעה כלשהי במתן השירותים ,לא תגרע מאומה מתוקפו של הסכם זה .בכל
מקרה של הפסקה כאמור ,יפסיק היועץ בהתאם להוראה בכתב מהחברה את מתן כל או מקצת
משרותיו  -כפי שיצוין בהודעות החברה ובהתאם להוראות החברה מידי פעם בפעם למשך זמן
ההפסקה .עם תום הפסקה כלשהי יהא היועץ חייב ,עם קבלת הוראות מהחברה להמשיך ולבצע
את התחייבויותיו לפי הסכם זה וזאת מבלי שיהא זכאי לכל תמורה נוספת ,אלא אם הוסכם אחרת
בין החברה ליועץ בכתב.
 .14.2כל עוד הסכם זה בתוקף לא יהיה היועץ רשאי להפסיק את מילוי התחייבויותיו על פיו ,לרבות
במקרה של חילוקי דעות ו/או סכסוך ו/או הליך משפטי )לרבות בוררות( בינו לבין החברה ולרבות
במקרה של טענות ו/או דרישות ו/או תביעות של היועץ והיועץ מתחייב למלא התחייבויותיו בשלמות
וברציפות עד להשלמתן.
 .15אחריות היועץ לנזקים
 .15.1היועץ מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם בנאמנות ,במומחיות ,בזהירות
וברמה מקצועית מעולה ,והוא אחראי מכל הבחינות לטיב השירותים שבוצעו על ידו או ע"י כל מי
שהועסק על ידו או פעל מטעמו בביצוע השירותים.
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 .15.2היועץ יהא אחראי ,על פי דין ,באופן בלעדי ,לכל פגיעה ,נזק ו/או הפסד ,שייגרמו ,לגוף או לרכוש
של כל אדם שהוא ,לרבות ליועץ ,לעובדיו ,לעובדי החברה ו/או לכל אדם אחר  -כתוצאה ממעשה
או ממחדל של היועץ ,של עובד מעובדיו או של הבאים מטעמו הנובע במישרין או בעקיפין ,מביצוע
השירותים נשוא הסכם זה על ידי היועץ ומי מטעמו ,בין שהאובדן או הנזק נגרמו באקראי ובין שהיו
תוצאה הכרחית וצפויה בקשר לשירותים נשוא הסכם זה ,והיועץ יפצה את החברה ו/או את
הניזוק)ים( ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק ,ההפסד וההוצאות שייגרמו להם בגין אירוע לו אחראי
היועץ כאמור .החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל.
 .15.3שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את החברה וכל אדם הפועל מזמן
לזמן בשמה או מטעמה  -אחראים או חייבים בתשלום פיצויים ,בקשר עם אחריות היועץ כאמור
לעיל ,והיועץ לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
 .15.4היועץ מתחייב לשפות את החברה ונציגיה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל הוצאה ו/או נזק
ו/או הפסד שייגרמו לחברה במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד שלישי שנגרמו ,במישרין או
בעקיפין ,בגין מעשה או מחדל של היועץ ,של עובד מעובדיו או של הבאים מטעמו ,לכל אדם ,כולל
המזמין עובדיו או מי מטעמו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות שייגרמו להם .תשלום השיפוי יבוצע
על ידי היועץ בתוך  30ימים מהמועד בו שילם המזמין כל תשלום ,נזק ,הוצאה או הפסד כאמור.
 .15.5היועץ משחרר מראש ולחלוטין את החברה ,עובדיה ,שלוחיה וכל מי מטעמה מכל אחריות וחובה
לכל ובגין כל מעשה או מחדל כנ"ל.
 .15.6מוסכם כי לא יהיה בכל היתר ,אישור או הוראה שניתנו על ידי החברה או מי מטעמה ,ובין השאר
אישורם לתוכניות ,ללוחות הזמנים ולכל מסמך אחר ,כדי לגרוע מאחריותו המלאה של היועץ,
כאמור בסעיף זה לעיל ,או לשחרר את היועץ מאחריותו המלאה כאמור ,ואין בהם כדי להטיל על
החברה או מי מטעמה אחריות לשירותי היועץ וכל הכרוך והקשור בהם.
 .15.7שום הוראה מהוראות חוזה זה אין בה והיא לא תתפרש כמטילה על החברה או מי מטעמה אחריות
כלשהי או כדי להטיל עליה חיוב בפיצויים בגין כל נזק ,אובדן ,הוצאה או הפסד העלול להיגרם
לגופו או לרכושו של היועץ ,מי מטעמו או צד ג' כלשהו.
 .15.8אין באמור ,כדי לגרוע מחובת היועץ לערוך ביטוחים כמתחייב בהסכם זה ו/או כדי לגרוע מזכותה
של החברה לקבל מחברות הביטוח את מלוא הכספים המגיעים לה ע"פ פוליסות הביטוח שערך
היועץ כמתחייב בהסכם זה ו/או ע"פ הדין.
 .16ביטוח
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 .16.1מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של היועץ בין על פי דין ובין על פי חוזה זה ,היועץ מתחייב
לקיים על חשבונו  -לטובתו ולטובת החברה  -במשך כל תקופת השירותים בהתאם לחוזה ,וכל
עוד אחריותו קיימת בהתאם לחוזה ו/או על פי כל דין ,פוליסות ביטוח כמפורט באישור המצ"ב
כנספח "ד" כדלקמן )להלן" :ביטוחי היועץ"(;
 .17החובה לפעול עפ"י דין
היועץ מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל
חובה המוטלת עליו לפי כל דין או צורך לקבל כל רישיון או היתר ,או מן הצורך לשלם כל מס ,היטל
אגרה ,תשלומי חובה וכיוצ"ב ,המוטלים עליו על פי כל דין.
 .18העברת זכויות וחובות
 .18.1היועץ לא יסב ו/או ישעבד ו/או יעביר ו/או ימחה לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן לא יעביר,
או ימסור או ימחה או ישעבד לאחר כל זכות או חובה בהתאם להוראות חוזה זה אלא אם קיבל
לכך אשור מראש ובכתב של החברה ובכפיפות לתנאיו.
 .18.2ניתנה הסכמת החברה כאמור לעיל ,הרי אין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו
לפי החוזה ומזכויות החברה על פיו ,והיועץ ישא באחריות מלאה ,כלפי החברה וכלפי צד שלישי
כל שהוא ,גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי כאמור לעיל ,באי כוחם
ועובדיהם ,ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.
 .18.3החברה רשאית להעביר ,בכל עת ,כל זכות מזכויותיה וכל חובה מחובותיה לפי חוזה זה ,כפי
שיראה בעיניה ,בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ ובלבד שהנעבר יטול על עצמו כלפי היועץ
את התחייבויות החברה לפי חוזה זה.
.19השימוש בסמכויות
הסמכויות שהוענקו בחוזה זה או אחר לחברה ולמתאם ,ביחד או בנפרד ,וכן השימוש או אי השימוש
בהם ,כולם או מקצתם ,לא יפגעו בהוראה מהוראות הסכם זה ,לא יגרעו במאומה מהתחייבויות ו/או
מאחריות היועץ לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או מזכויות החברה.
.20ביטול החוזה
על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה ,רשאית החברה ,לפי שקול דעתה הבלעדי ,בכל עת ומסיבה
כלשהי ומבלי לנמק ,להביא הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ
וליועץ לא תהיה כל זכות מכל מין וסוג שהוא לתשלום ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי בגין שימוש החברה
בזכותה זו ,וזאת למעט תשלום בגין השירותים שביצע היועץ בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה.
ניתנה הודעה כאמור יבוא ההסכם לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ  15 -ימים
מיום משלוח ההודעה.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין ,תהא החברה רשאית לבטל לאלתר את החוזה ו/או
להביא לסיומה את תקופת החוזה ובלא צורך בהודעה מוקדמת ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .20.1אם נפטר היועץ ,פשט רגל ,נעשה בלתי כשיר משפטית ,הוחל בהליכי פירוק היועץ ו/או ניתן צו
כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל או פירוק אחרת ו/או הוטל
צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו ולא הוסר תוך  21יום משעת הטלתו )“צו”  -לרבות כל צו וסעד
זמני( ,והכל לפי העניין.
 .20.2אם היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות ההסכם ולא תקן את ההפרה בתוך זמן סביר לאחר
שקבל התראה על כך מהחברה ובכלל זה אם התרה המתאם ביועץ בכתב כי אין הוא מתקדם
במתן השירותים ,לרבות כל חלק מהם בקצב הדרוש ,או שהפסיק לבצע אותם.
 .20.3הוגש כנגד היועץ כתב אישום ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או היועץ הורשע בפלילים.
 .20.4אם היועץ או מי מטעמו או בשמו ,יהיה מעורב בהצעה ,הבטחה ,מתן ,קבלת או שידול לקבלת
שוחד ,מענק וטובת הנאה כלשהי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לעובד של החברה או מי מטעמה
ולעובד ציבור אחר ,הן בכלל והן בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

 .21שלילת יחסי עובד מעביד
 .21.1מוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה ,פועל היועץ כקבלן עצמאי ובלתי תלוי.
לא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין היועץ ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו .היועץ פוטר
בזה מראש את החברה מכל אחריות שהיא ,הנובעת מיחסי עובד ומעביד ,לרבות במקרה בו עלול
להינתן להסכם זה פירוש של יחסי עובד  -מעביד.
 .21.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,היועץ ישלם בעצמו ,בגין כל התקבולים שיקבל על פי הסכם זה ,את כל
תשלומי המיסים לרבות -אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -תשלומי מס הכנסה שהוא חב בגין
מתן השירותים.
 .21.3בכל מקרה היועץ לבדו יהיה אחראי ,לתשלומים הסוציאליים והתנאים הסוציאליים בגין הפועלים ו/או
העובדים שיועסקו על ידו לרבות כל התשלומים למוסד לביטוח לאומי ,לכל קרן שתידרש ,דמי ביטוח
ותשלומים אחרים המוטלים על מעסיקים עפ"י החוק ,הנוהג וההסכמים הקיבוציים.
 .21.4מוצהר ומוסכם בזה ,כי אם ובמידה שמי מעובדי היועץ ו/או הפועלים מטעמו יתבע מהחברה תשלום
כל סכום הנובע כתוצאה מיחסי עובד מעביד כאמור לעיל ,ישפה היועץ את החברה ,מיד עם דרישת
החברה ,בגין ההוצאות ו/או הנזק שיגרמו לחברה בשל תביעה כאמור לרבות הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד .תשלום השיפוי יבוצע על ידי היועץ בתוך  30ימים מהמועד בו קיבל היועץ את דרישת החברה
כאמור.
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 .22הסכמים אחרים
למרות כל הסכם קיים או שיהיה קיים בין החברה לבין כל קבלן ,קבלן-משנה ,מהנדס ,מתכנן ,יועץ,
ספק או מישהו אחר אשר לפיו הסכימה החברה או תסכים החברה לקבל עליה את החלטת היועץ,
הרי מוסכם כי כל תנאי כזה לא יפגע ולא יגרע מאיזו התחייבות היועץ כלפי החברה או מאחריותו
כלפיה לפי הסכם זה .כל תנאי כזה לא יחשב כמחייב את החברה לגבי היחסים שבינה לבין היועץ.
 .23שלילת זכות העיכבון
היועץ לא יהיה רשאי ,בכל מקרה שהוא ,לעכב מסמכים המגיעים ו/או השייכים לחברה או כל חלק
אחר מהשירותים לפי הסכם זה.
 .24קיזוז
החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה לטענתה מאת היועץ לפי הסכם זה או לפי כל
התקשרות אחרת מן התמורה אשר תשולם ליועץ בהתאם להוראות הסכם זה.
 .25ויתור על זכויות ותיקון ההסכם
 .25.1שום ויתור ,הנחה ,קבלת תשלום כלשהו ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד הצדדים או
מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים ,והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם ,כולן
או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.
 .25.2הסכם זה אינו ניתן לשינוי ,אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים ,וכל שינוי ו/או ביטול של
סעיף מסעיפי ההסכם ,יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני הצדדים.
 .25.3הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים ,ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם
לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או
שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין החברה לבין
היועץ ,במידה וישנם.
 .26אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
באם היועץ הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה ,ימציא היועץ לחברה ,עם חתימתו
על הסכם זה ,אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו .1976 -
 .27סמכות מקומית
הצדדים מצהירים ומסכימים כי בית המשפט הייחודי והבלעדי לעניין כל הקשור ונובע מחוזה זה ,יהא
בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
 .28כתובות הצדדים והודעות
-60-

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 46120 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טלפון I 09-9528553 :דוא"ל proposals@pei.co.il

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

 .28.1כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט במבוא.
 .28.2כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ"ל בדואר רשום ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה
לאחר  72שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר .על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה
על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם ,ומועד המסירה הוא שיקבע.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

היועץ

החברה
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נספח א' להסכם
שרותי הייעוץ
 .1הנספח
הוראות נספח זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם ,ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין
הוראות נספח זה ,תגבר הוראה המצויה בנספח זה על כל הוראה המצויה בהסכם ,ובלבד שהיא מרחיבה
את זכויות החברה ואת חובות היועץ.
 .2השירותים
 2.1השירותים אשר יבצע היועץ הינם שירותי ייעוץ משפטי בתחום איכות הסביבה ,כמפורט בהזמנה
להציע הצעות.
 2.2כל מטלה אחרת בהתאם להוראות המתאם ו/או החברה ובהתאם להוראות החוזה.
 .3תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים
 3.1תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים .מיום ________ עד יום _________.
 3.2לחברה תהא אופציה להארכה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את ההתקשרות לשלוש תקופות
נוספות בנות שנה כל אחת ,בכפוף לקבלת אישור רשות החברות ככל שהוא נדרש.
 3.3אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה להורות על הפסקת ביצוע השירותים או להביא את ההסכם
לסיומו ע"פ האמור בהסכם ו/או ע"פ כל דין.
 .4נציגי הצדדים וצוות היועץ
המתאם מטעם החברה__________________ :
השירותים יבוצעו על ידי צוות היועץ ,כמפורט להלן.___________________________________ :
הוספתו או החלפתו של אדם או עובד בצוות הנ"ל או כל שינוי אחר בזהות אנשי הצוות הנ"ל תעשה רק
באישורו של המתאם ,מראש ובכתב.
 .5התמורה וסכום מקסימאלי שימו לב – אין למלא סעיף זה!
בגין ביצוע השירותים בפועל יהיה היועץ זכאי לתמורה כדלהלן:
______ ש"ח עבור שעת עבודה על עו"ד לרבות שותף.
 200ש"ח עבור שעות עבודה של מתמחה .אין למלא סעיף זה
סך כל התמורה המקסימלית לשנה )להלן" :הסכום המקסימלי"( –  150,000ש"ח.
מובהר כי התמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד ,גם אם זו תפחת ,ואף באופן משמעותי,
מהסכום המקסימלי; בכל מקרה ,לא תעבור התמורה עבור מתן השירותים את הסכום המקסימלי ,אף אם
שעות העבודה בפועל יעלו על הסכום המקסימלי.
לסכומים לעיל ייווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.
היועץ לא יבצע כל שירותים מעבר לסכום המקסימלי ומוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד החברה
במקרה בו יעבור סכום ההתקשרות את הסכום האמור.
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נספח ב' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
 .1היועץ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק
בביצוע השירותים ,כל מידע  -ניהולי ,כספי ,ביטוחי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעת היועץ
אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה ,במשך עבודת הייעוץ ,בין במישרין ובין בעקיפין ;
בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים )להלן:
"המידע"( .
 .2היועץ מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים ,על תוכנם או על היקפם לאדם
או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי מנהל החברה.
 .3היועץ מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת
ביצוע השירותים.
 .4היועץ מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם
מניעת הגעתו לידי אחר .בתוך כך מתחייב היועץ להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק
בביצוע השירותים מטעמו.
 .5היועץ מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע
השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של היועץ ,כפי
שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה לחברה .היועץ לא יעסיק אדם בביצוע
השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל ומסמך התחייבות נמסר
לחברה.

בכבוד רב,
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נספח ג' להסכם
התחייבות להימנעות מניגוד עניינים -יועץ משפטי בתחום איכות הסביבה

.1

אני ________ ת.ז _______ .מצהיר/ה כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה ,איני יודע/ת על
כל מניעה חוקית שהיא ,שיש בה כדי להפריע לביצוע החוזה ,וכי איני קשור/ה ו/או מעורב/ת ,באופן
ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיי מכוח חוזה זה.

.2

אני מצהיר/ה כי:
□ אני לא נותן ייעוץ משפטי לגופי איכות הסביבה ו/או המשרד להגנת הסביבה.
□ אני נותן ייעוץ משפטי לגופי איכות הסביבה ו/או המשרד להגנת הסביבה.

.3

אני מתחייב/ת להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב/ת בכל עסקה
ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

.4

אני מתחייב/ת להביא לידיעת החברה ,מיד כשנודע לי ,על כל חשש לניגוד עניינים.

.5

אני מצהיר/ה כי ידוע לי על אחריותי לפעול בתום לב כלפי החברה בכל פעולותיי בקשר עם הסכם
זה ,וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת החברה ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים
אחרים.

.6

ידוע לי כי בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים ,האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים
תכריע דעת החברה.

______________
חתימה

_____________
תאריך
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נספח ד' להסכם
אישור עריכת ביטוחים-
יידרש מהמציע הזוכה לאחר הודעת הזכייה

 .1מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על היועץ לערוך ולקיים ,על חשבון
היועץ ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות היועץ מכח הדין ,את הביטוחים המפורטים
באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד ,1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:
"ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין( ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
היה ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ ,ליועץ הזכות שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט
בסעיף  '3לאישור עריכת הביטוח.
 .2גבול האחריות בביטוח אחריות מקצועית ייקבע בהתאם לטבלה

1

 .3על היועץ לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים ,מבוטל בכל ביטוחיו.
 .4ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,על היועץ להמציא לידי החברה ,לפני תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא
חתום בידי המבטח .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על היועץ להמציא לידי החברה אישור
עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח,
כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח היועץ יודיע לחברה כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו
שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש
ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .5מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על היועץ ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי כל דין
ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,וליועץ לא תהיה כל
טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .6לחברה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי היועץ כאמור
לעיל ,ועל היועץ לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את
הביטוחים נושא האישור להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
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 .7מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות
על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ ,טיבם,
היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על היועץ על פי
הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם
בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 .8היועץ פוטר את החברה והבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא
על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי החברה המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה ליועץ
כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .9בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי היועץ ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות
התחלוף כלפי החברה והבאים מטעמו; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
 .10מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא
הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ ,על היועץ לדאוג כי בידי קבלני
המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות.
מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 .11נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  10יום ממועד בקשת
החברה ,בכתב ,להמצאת אישור כאמור.
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נספח ד' 1
תאריך הנפקת האישור_____ :

אישור קיום ביטוחים

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 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש
האישור
שם:
שם:
☐נדל"ן
תשתיות נפט
☐משכיר
☒☐שירותים
ואנרגיה
☐שוכר
☐אספקת מוצרים
בע"מ
☐אחר :חוזה ☐ -20/250זכיין
ו/או קו מוצרי
יעוץ משפטי בתחום ☐קבלני משנה
דלק בע"מ
איכות הסביבה
☒☐מזמין שירותים
ת.ז/.ח.פ.
ח.פ:.
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :
מען:
הסדנאות ,3
הרצליה
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח
רכוש

מען:

תאריך תאריך
נוסח
מספר
הפוליסה ומהדורת תחילה סיום
הפוליסה

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע
סכום

צד ג'

1,000,000

₪

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

302
|)אחריות
צולבת(
) 304הרחב
שיפוי(
307
315
)שם
317
וכתובת(
302
304
309
319
328

318
321
328
329
327
309
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אישור קיום ביטוחים
אחריות
מקצועית

תאריך הנפקת האישור_____ :
2,000,000
₪

301
303
304
321
325
)12
331
חודשים(

326
327
328

אחר
פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות
המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:
 038יועצים  /מתכננים
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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