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06.10.2021  

  #272062סימוכין: 

  21/227הנדון: מכרז מס' 

  מתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני העבודה

מזמינה בזאת  חברת תשתיות אנרגיה בע"מ ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "החברה")

  ").השירותיםהצעות למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני עבודה (להלן: "הגשת 

 רקע  .1

), העוסקת בהובלת ואחסנת דלק ומוצרי דלק. 8החברה הינה חברה ממשלתית (בסיווג  .1.1

  , הרצליה פיתוח.3משרדי החברה נמצאים ברחוב הסדנאות 

שירותי נמל לייבוא ולייצוא; פעילות החברה חולשת על קשת רחבה של תחומים במשק הדלק:   

אחסון, הולכה ואספקה של דלקים, בעיקר של תזקיקים, לכל רחבי הארץ; טיפול במוצרי דלק 

  גולמי ובתזקיקים, וניפוק למכליות כביש.

רשות החברות הממשלתית, לחוק ולתקנות חובת המכרזים, הנחיות החברה כפופה ל  

  ולדרישות רגולציה נוספות.

  שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני העבודה.החברה מעוניינת לקבל  .1.2

 להלן פירוט השירותים:  

 -ייעוץ וליווי שוטף בנושא דיני עבודה, לרבות  –ייעוץ וליווי שוטף  . 1.2.1

אשרור נוסח ושינויים מתבקשים לנוסחים  –הכנת חוזים. חוזי העסקה בליווי  – חוזים  

הסטנדרטיים של חוזי העסקה השונים. כתיבת חוזים, ליווי וייעוץ במהלך מו"מ לחתימה, 

  במידת הצורך.

 "ד.והטמעת עדכוני חקיקה בחברה ומתן חו - הטמעת עדכוני חקיקה בחברה  

 ייצוג החברה מול ועדי עובדים. - ועדי עובדים  

  ניהול מו"מ של הסכמים קיבוציים. - הסכמים קיבוציים  

טיפול בהליכים משפטיים. ייצוג החברה בהליכים שיפוטיים או מעיין  –הליכי ליטיגציה  . 1.2.2

  וכיו"ב). , גישוריםשיפוטיים בנושא דיני עבודה (בית דין, בוררויות
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, עורכי דין, אשר לפחות אחד מהם הינו שותף 2השירותים יינתנו על ידי צוות המונה לפחות  .1.3

 שתחום עיסוקם הינו דיני עבודה, כמפורט להלן: 

זמין לצורך מתן ייעוץ בנושאים שיוגדרו חשובים על ידי החברה בתוך  –עו"ד (שותף) בכיר  . 1.3.1

(לא כולל  שנות ניסיון לפחות בדיני עבודה 10החברה. הנ"ל יהיה בעל כבקשת מספר שעות 

  .התמחות)

זמין במהלך כל שעות העבודה לביצוע העבודה השוטפת של החברה, על פי  –עו"ד נוסף  . 1.3.2

(לא כולל  שנות ניסיון לפחות בדיני עבודה 7קדימויות שייקבעו על ידי החברה. הנ"ל יהיה בעל 

  .התמחות)

אלקטרונית  טלפון ומדיהעורכי הדין יהיו זמינים במהלך כל שעות העבודה בין היתר, באמצעות  .1.4

  . לסוגיה

כי החברה תחליט, לפי שיקול דעתה, אלו שירותים להעביר לטיפול הזוכה, והיא רשאית  יודגש  

 במקביל להסתייע בגורמים נוספים.

התמורה עבור ביצוע השירותים תשולם לזוכה על בסיס שעות עבודה בפועל, עם תקרה  .1.5

ש"ח לשנה. הצעת המחיר תינתן עבור שעת עבודה של עורך דין  100,000מקסימלית של עד 

ש"ח לשעה. עבור שעת עבודה של  500ועד  200(לרבות שותף), בטווח מחירים שבין 

  ש"ח. 200מתמחה ישולם תעריף קבוע של 

לשלוש ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של שנה. לחברה תינתן אופציה להארכת ההסכם  .1.6

תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, כאשר בכל שנה משנים אלה תעמוד התמורה 

 ש"ח עבור כל תקופות האופציה ביחד). 300,000ש"ח (ובסה"כ  100,000המקסימלית על 

ה הבלעדי, להעביר יתרה כספית שלא נוצלה מובהר כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעת

  משנה לשנה.

יודגש כי תנאי להכרזת מציע כזוכה ולמתן השירותים המפורטים במסמכי ההזמנה הינו קבלת  .1.7

החברות הממשלתיות, של רשות אישור להעסקת עורכי דין מהוועדה למינוי יועצים משפטיים 

לקבלת אישור הוועדה. למציע לא  בהתאם לתנאי האישור. יודגש, כי החברה אינה אחראית

 כאמור. , תהא כל טענה או דרישה כלפי החברה באם לא יינתן אישור

להליך  5ד'המצ"ב כנספח  2.9.15הליך זה נערך בכפוף ובהתאם לחוזר רשות החברות מיום  .1.8

 זה. 
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 מסמכי המכרז .2

להזמנה זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד ממנה, המסמכים הבאים (הזמנה זו והמסמכים   

  )."מסמכי המכרז" -המצורפים לה יכונו להלן 

  .נספח א' להזמנה להציע הצעות -תצהיר פרטים לגבי עמידת המציע בתנאי הסף על נספחיו  2.1

  להזמנה להציע הצעות. נספח ב' -טופס הצהרה והצעה כספית  2.2

  .נספח ג' להזמנה להציע הצעות -תצהיר חוק שכר מינימום ועובדים זרים  2.3

 5נספח ד'  - 2.9.15), חוזר רשות החברות מיום 4ד( -)1נספח ד( -תצהירי רשות החברות 2.4

 להזמנה להציע הצעות.

נוסח חוזה להתקשרות ונספחיו, לרבות מסמכים הנדרשים מכוח חוזר רשות החברות, חוק  2.5

 .' להזמנה להציע הצעותהנספח  -והכללים מכוחו  1975-"הרשות החברות, התשל

 תנאי סף .3

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע אשר עומד, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, בכל 

 התנאים הבאים:

  בכל מקום בתנאי הסף בו נדרש כי המציע מעסיק הכוונה גם לעורכי דין שכירים וגם לשותפים.

 .המתמחה בתחום דיני העבודההמציע הוא משרד עורכי דין הפועל בישראל   3.1

 )1להוכחת תנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו פרופיל משרד בנוסח המצ"ב כנספח א (

 למכרז.
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 -עורכי דין בעלי רישיון בתוקף לעריכת דין בישראל, מתוכם 4המציע מעסיק לפחות  3.2

(לא כולל  שנים בתחום דיני העבודה 10לפחות עורך דין שהינו שותף בכיר בעל ותק של  3.2.1

 .התמחות)

(לא כולל  שנים כל אחד בתחום דיני העבודה 7שני עורכי דין בעלי וותק של לפחות  3.2.2

 .התמחות)

  להוכחת תנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו קורות חיים של עורכי הדין הנזכרים בסעיפים

 ) למכרז.2פח א(סלעיל במפורט בנ 2.2-ו 2.1

הינם בעלי ניסיון במתן שירותי ייעוץ   עורך הדין השותף הבכיר המוצע מטעמו ו/או המציע 3.3

 להלן: המצטברים משפטי שוטף בתחום דיני העבודה, על פי התנאים המינימליים

ומעלה, או לחברה ממשלתית אחת  8לשתי חברות ממשלתיות בסיווג השירותים ניתנו  3.3.1

 ;או עירייה/מועצה מקומית ומעלה וכן למשרד ממשלתי 8בסיווג 

 של החברה הממשלתית ו/או המשרד הממשלתי;כללו עבודה מול ועדי העובדים השירותים  3.3.2

השנים שקדמו למועד האחרון  5שנים מתוך  3ניתנו במהלך תקופה מצטברת של השירותים  3.3.3

 להגשת הצעות במכרז. 

 .בתחום דיני העבודהנסיון מוכח בייצוג חברה בתביעה ייצוגית  3.3.4

  להוכחת תנאי סף זה, ימלא המציע את הפרטים הדרושים בטבלה המצ"ב כנספח

למכרז, וכן יצרף אישורים מהחברה הממשלתית או המשרד הרלוונטיים )3)(3א( -)1()3א(

לפיהם הוא או עורכי הדין אשר ייתנו את השירותים מטעמו שימש/ו כיועץ/ים משפטי/ים 

) 4מורה, על פי הנוסח המצורף כנספח א(שלהם בתחום דיני העבודה במשך התקופה הא

 למכרז. 

המציע ו/או עורכי הדין אשר נותנים את השירותים מטעמו הינם בעלי ניסיון בייצוג בפני  3.4

ערכאות משפטיות (ליטיגציה) בתחום דיני העבודה, של מעסיקים שהינם חברות ממשלתית 

, בשלושה הליכים לפחות, מיתו/או עיריה ו/או מועצה מקו ומעלה ואו משרדי ממשלה 8בסיווג 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 5שהחלו במהלך 

 )5להוכחת תנאי סף זה, ימלא המציע את הפרטים הדרושים בטבלה המצ"ב כנספח א (

 למכרז. 

 1976הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  3.5

  .להוכחת תנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו העתק האישורים האמורים 
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 הוא בעל כל רישיון הנדרש על פי כל דין לצורך במתן השירותים (לרבות רישיון עסק). 3.6

  .להוכחת תנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו העתק האישורים האמורים 

השתתפותו במכרז זה ו/או אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע ומי מטעמו צד לו, ל 3.7

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 

שאית, בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים, תכריע דעת החברה. מובהר, כי החברה ר

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.

  ציעים שלא יעמדו נכון למועד הגשת ההצעות בכל תנאי הסף, ייפסלו.מ

 אופן הגשת ההצעה .4

מכרז ייעוץ משפטי דיני עותקים ועליה ייכתב " 4-יש להגיש במעטפה סגורה ב ההצעהאת  4.1

". אל המעטפה יש לצרף את כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים כנדרש על ידי עבודה

נספח ב' (אותה יש לצרף בנפרד כאמור  -המוסמכים לחתום בשם המציע, למעט הצעה כספית 

יש להלן). יש לחתום בראשי תיבות בשולי כל עמוד, ובחתימה מלאה במקומות המתאימים. 

 .עותקיםהבכל אחד מים" לסמן את הנספחים באמצעות "דגלונ

כשהם מלאים וחתומים  את כל מסמכי המכרז על נספחיהםאל מעטפת ההצעה יש לצרף  4.2

כנדרש על ידי המוסמכים לחתום בשם המציע. יש לחתום בראשי תיבות בשולי כל עמוד, 

 ובחתימה מלאה במקומות המתאימים.

 המסמכים הבאים:מבלי לגרוע מכלליות האמור, אל מעטפת ההצעה יש לצרף את 

תצהיר של המציע על עמידה בתנאי סף בנוסח המצורף כנספח א' למכרז, כשהוא מלא,  4.2.1

חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע, ומאומת על ידי עורך דין, אליו מצורפים הנספחים 

  הבאים אשר מולאו על ידי המציע בפרטים הדרושים:

 למכרז. )1בנספח א(כאמור  פרופיל המציע 4.2.1.1

של ראש הצוות ושל כל אחד מאנשי הצוות, צילום רישיון עו"ד בתוקף  ם וקורות חייםפרטי 4.2.1.2

בנספח של כל אחד מהם, וכן פירוט חלוקת העבודה ביניהם במתן השירותים כאמור 

 למכרז. ) 2א(
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 למכרז.  )3כל הפרטים הדרושים בטבלה בנספח א( 4.2.1.3

משלתי אישורים על מתן שירותים מהחברות הממשלתיות ו/או המשרד המ 4.2.1.4

 ) למכרז.4הרלוונטיים בנוסח המצ"ב כנספח א(

 ) למכרז. 5כל הפרטים הדרושים בטבלה בנספח א( 4.2.1.5

 של המציע או של הצוות המוצע על ידו, בפרט בתחום דיני העבודה.המלצות  4.2.1.6

  .נספח ג' להזמנה להציע הצעות -תצהיר חוק שכר מינימום ועובדים זרים  4.2.2

כשהם חתומים על  ה'כנספח  ונספחיו המצורף למסמכי המכרז  נוסח חוזה ההתקשרות 4.2.3

ידי מורשי החתימה מטעם המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור יצורפו הנספחים הבאים 

 לחוזה ההתקשרות:

התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע מכל סוג שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע  4.2.3.1

. כמו כן, יצרף בנספח ב' לחוזה, לפי הנוסח המובא התחייבויותיו על פי פנייה זו ונספחיה

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.

צאים בניגוד עניינים עם החברה לפי הנוסח התחייבות כי המציע וכל מי שמטעמו אינם נמ 4.2.3.2

. כחלק מהתחייבות זו על המציע לפרט רשימת לקוחות בעלי בנספח ג' לחוזההמובא 

זיקה לחברה ו/או חברות אחרות שבגינם עלול להיווצר ניגוד עניינים. החברה רשאית 

לעדי לפסול מציעים שבגינם יעלה חשש לניגוד עניינים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הב

 והמוחלט.

ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  אישור תקף בדבר ניהול ספרי חשבונות 4.2.4

 , המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.1976 -התשל"ו 

 הנדרש על פי כל דין לצורך במתן השירותים לרבות רישיון עסק. כל רישיון 4.2.5

במרשם הרלוונטי המתנהל בהתאם  מסמכי הרישום - תאגיד רשוםשהמציע הינו במידה  4.2.6

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 

 מכרז זה. התאגיד/שותפות בהצעת התאגיד/שותפות, כפי שהוגשה במסגרת

כל פרט או נתון (גם אם לא נדרשו במפורש במסמך זה), לפי שיקול דעת המציע, אשר  4.2.7

חשובים לגיבוש ההערכה בדבר יכולתו של המציע לבצע את השירותים המבוקשים באופן 

 איכותי ויעיל.
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ההצעה (להלן: " נספח ב'יש למלא ולחתום כנדרש בטופס המצורף כ ההצעה הכספיתאת  4.3

מכרז ייעוץ משפטי דיני עבודה ולהגישה במעטפה סגורה ונפרדת ועליה ייכתב "") הכספית

 ". אין לצרף מסמכים נוספים למעטפת ההצעה הכספית.הצעה כספית -

, במשרדי 1, לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 03.11.2021את ההצעות יש להגיש עד ליום  4.4

 , א.ת. הרצליה פיתוח.3החברה הנמצאים ברחוב הסדנאות 

יע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, כמו כן אין להסתייג מצ 4.5

 מן האמור במסמכי המכרז או להתנות  עליהם בדרך כלשהי.

למרות האמור, בידי החברה להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבי כל שינוי, הוספה,  4.6

בהם משום הסתייגות ממסמכי  מחיקה או התניה כאמור שיעשו על ידי המציע, אף אם יש

המכרז או מתנאיו, כי היא מתעלמת מכך כאילו לא נעשו, או מקבלת את השינוי, ההוספה, 

 המחיקה או התניה, או פוסלת בשל כך את ההצעה. 

טופס ההצעה ייחתם בידי המוסמך או המוסמכים להתחייב ולחתום בשם המציע בצירוף  4.7

 חותמת המציע.

ע לכך שהחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע בהגשת הצעתו מסכים המצי 4.8

שהצעתו חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה המלא של 

 החברה, בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו על ידה.

לא תתקבלנה הצעות משותפות המוגשות בידי מספר מציעים, לרבות אם אותם מציעים  4.9

 הצעה במכרז זה. התאגדו לצורך הגשת 

 ההצעותבדיקת  .5

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות  5.1

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 

ה, המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה בדרישות הסף למכרז. במקרה שכז

  כאמור עד למועד שיקבע. 

רשאית החברה  -מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון     

 שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
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החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש, מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות  5.2

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. 

דרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד במקרה שכזה, המציע יי

 שיקבע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה שלה ובכל דרך בה תבחר, אמיתות כל  5.3

 מידע שימסור המציע.

המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, במקרה שהחברה תידרש  5.4

משפטי הקשור במכרז, פרט למידע שהינו בבחינת סוד לעשות כן, לרבות בקשר להליך 

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 

לא ניתן צו בית משפט כאמור, תהיה החברה רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד 

  לפי פניית המעוניין בגילוי.

המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  5.5

שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת 

 עד לחתימה על ההסכם. -החברה בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

 ליך בחירת ההצעה הזוכהה .6

  המציעים שעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ניקוד ההצעה.

  הליך הניקוד ייערך בשני שלבים:

יינתן למציע ציון איכות. ציון האיכות יחושב כסכום הנקודות שיקבל המציע בכל  בשלב הראשון

  אחד מהמרכיבים הבאים:

  ניקוד האיכות:      6.1

 האיכות, על פי החלוקה הבאה:מציון  60% –ניסיון המציע  .1

ניסיון המציע ו/או עורכי הדין מטעמו במתן שירותים משפטיים בדיני  עבודה לחברות  .1.1

מספר החברות והמשרדים להם ניתנו שירותים  -השנים האחרונות  5ממשלתיות במהלך 

  .10% -משפטיים כאמור, אופי השירותים שניתנו והתקופה שבה ניתנו 
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בהכנת הסכם כי דין שייטלו חלק במתן השירותים מטעמו היו שותפים ככל שהמציע ו/או עור .1.2

נקודות. במקרה שהמציע  10עם אחד או יותר מהגופים הנזכרים לעיל, המציע יקבל  קיבוצי

  .20% -או עורכי הדין לא נטלו חלק כאמור, לא יינתן ניקוד 

או משרדי ו/בליטיגציה בתחום דיני עבודה למעסיקים שהינם חברות ממשלתיות  המציעניסיון  .1.3

השנים  5, בהליכים משפטיים שהחלו במהלך , ו/או עיריות ו/או מועצות מקומיות ממשלה

 .10% –האחרונות 

השנים האחרונות  5שהחלו במהלך בתחום דיני העבודה ניסיון המציע בייצוג תביעה ייצוגית  .1.4

– 20%  

 מציון האיכות 20%–ושביעות רצון לקוחות המלצות  .2

בדיקת המלצות אודות המציע והצוות המוצע מטעמו, לרבות מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע   

התקשרויות קודמות, בין היתר באמצעות בדיקת ההמלצות בכתב ושיחות עם אנשי הקשר 

ה חייבת לשוחח בלקוחות המציע או חלקם, לפי שיקול דעת החברה. מובהר כי הרשות אינ

  עם אנשי הקשר או חלקם.

) הצעות אשר יעברו את תנאי הסף, החברה רשאית להזמין 5(מחמש במידה ויוגשו יותר   

) או יותר מבין המציעים 3(שלושה להלן)  3לראיון לצורך ניקוד ההתרשמות הכללית (סעיף 

לעיל, ויתר המציעים לניקוד האיכות  2-ו 1אשר קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בסעיפים 

  יחשבו כמי שלא עברו שלב זה של המכרז והצעותיהם יפסלו.

 מציון האיכות 20% –התרשמות כללית  .3

התרשמות מהמציע ומהצוות המוצע לביצוע הפרויקט (לרבות בכל הנוגע למקצועיות, יכולת   

קט), לרבות עבודה בצוות, יכולת עמידה בלוחות זמנים והיקף זמינות הצוות לעבודה על הפרויי

  באמצעות ראיון אישי שיערך עימם, לפי שיקול דעת החברה.

  

  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   

  החברה, ככל שתערוך לפי שיקול דעתה הבלעדי.בירורים נוספים שתערוך 

  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.
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בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף ומתן ניקוד האיכות, תיקבע קבוצת המציעים לאחר  6.2

הסופית אשר תורכב משני מציעים או יותר, לפי שיקול דעת החברה, אשר ניקוד האיכות 

  ").קבוצת המציעים הסופיתנקודות (" 100מתוך  75הכולל שלהם יעלה על 

ת יינתן ניקוד מחיר ביחס להצעות לכל הצעה כספי. , ייפתחו ההצעות הכספיותבשלב השני 6.3

המחיר האחרות. לצורך חישוב ניקוד המחיר, תילקח בחשבון התמורה עבור שעת עבודה של 

  עו"ד בלבד.

החברה תהא רשאית לפתוח את הצעות המחיר של המציעים אשר עברו את שלב מובהר כי 

 ב' הנ"ל או של כל מציע אחר, לפי שיקול דעתה.

המשקלל את ניקוד האיכות עם ניקוד ההצעה הכספית באופן  ופיסלהצעות יינתן ניקוד  6.4

מתוך הניקוד הסופי, ולהצעה הכספית יינתן ניקוד  60%שלניקוד האיכות יינתן משקל של 

  מהניקוד הסופי המשוקלל. 40%של 

  הנוסחה לחישוב הניקוד הסופי תהיה כדלהלן:

  

  

  

המציע שהצעתו תזכה בניקוד , מבין הצעות המחיר של המציעים אשר עברו את שלב ב' הנ"ל 6.5

 יזכה במכרז. -הסופי המשוקלל הגבוה ביותר 

למרות האמור, מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר, את  6.6

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 

הצעתו, ו/או כי הצעת המציע חורגת מהאומדן שקבעה חשש אחר שהמציע לא יעמוד ב

 החברה (ככל שתקבע), וכן היא רשאית לדחות את כל ההצעות. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל או שלא לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם,  6.7

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. 

  
  
  
 

40*
המציע של הכספית בהצעה המחיר

ההצעות מבין ביותר הנמוכה הכספית בהצעה המחיר
 +60* 

100

המציע של האיכות ציון
  יקוד סופי למציע=
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 ודעה על זכייה וחתימת חוזה התקשרותה .7

החברה תחליט על הזוכה, במידה ויהיה כזה, ותודיע למציעים במכרז, סמוך ככל הניתן לאחר  7.1

 קבלת החלטתה הסופית, את תוצאות ההחלטה.

להזמנה  'הכנספח ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה בהתאם להסכם אשר העתקו מצורף  7.2

   זו ומהווה חלק בלתי  נפרד הימנה.

ידי המוסמכים -הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה, כל עוד לא נחתם ההסכם על 7.3

 לחייב את החברה בהסכם.

תנית בקיומו של סיווג בטחוני מובהר, כי חתימת ההסכם עם הזוכה וכניסת הזכייה לתוקף מו 7.4

מתאים לזוכה ולעובדיו במתן השירותים, בהתאם להנחיות החברה. קיום סיווג בטחוני כאמור 

  הינו תנאי מתלה לכניסת ההסכם לתוקף.

על אף האמור לעיל, תהיה רשאית החברה, גם לאחר קביעת הזוכה, לחזור בה מפניה זו  7.5

ת המציע שהצעתו נקבעה כזוכה, ושלא לחתום ושלא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבו

 על חוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור תימסר למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה החברה מפניה זו כאמור לעיל, היא לא תשא  7.6

ם בקשר עם קביעתו בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעי

 כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות בהסכם שייחתם עם הזוכה, הכל בהתאם  7.7

 לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדיני המכרזים. 

המכרזים יהיה (ה) לתקנות חובת 21מציע אשר יהיה מעוניין לעיין במסמכים בהתאם לסעיף  7.8

יום לאחר קבלת הודעה על החלטתה הסופית של  30-רשאי לפנות לחברה בכתב לא יאוחר מ

ועדת המכרזים. עיון כאמור, יעשה בהתאם להוראות הדין ומכרז זה ובתמורה לתשלום 

 ש"ח. 1,000הוצאות העיון בסך 

 משך ההתקשרות .8

, לפי שיקול דעתה, להאריך ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של שנה אחת. החברה רשאית  

תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בכפוף לקבלת אישור רשות  שלושאת ההתקשרות ל

  החברות ככל שהוא נדרש. 
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 התמורה .9

 .בנספח ב' להזמנההתמורה המבוקשת תפורט  9.1

 התמורה תוצע כדלהלן: 9.2

 200שבין מחיר לשעת עבודה בפועל של עו"ד או של שותף. ההצעה תינתן בטווח המחירים  9.2.1

  ש"ח לשעה. 500ועד 

התמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד, בהתאם לתעריף המוצע, אך בכל מקרה  9.2.2

  לא תעלה על התמורה המקסימלית לשנה.

 ש"ח. 200עבור שעת עבודה של מתמחה ישולם תעריף קבוע של  9.3

 התמורה השנתית המקסימלית בכל אחת משנות ההתקשרות לא תחרוג  בכל מקרה מסך 9.4

 ש"ח, אף אם בפועל התמורה בגין שעות העבודה עלתה על סכום זה. 100,000של 

בהצעתו ייקח המציע בחשבון את כל מרכיבי העלות הקשורים בביצוע,  לרבות אך לא רק:  9.5

עלויות העסקה, הוצאות נסיעה, זמן נסיעה, אש"ל, עלויות ביטוחים, הפקת דו"חות, צילומים, 

המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז זה. מובהר כי פרט פקס, טלפון, וכל עלות אחרת 

 להצעת המחיר שתוצע, לא ישולם כל תשלום נוסף עבור השירותים נשוא מכרז זה.

 הבהרות .10

עו"ד מאיה בן לידי פתוח),  Wordשאלות ובקשות להבהרה, תוגשנה בכתב בלבד (בקובץ  10.1

וזאת לא יאוחר מיום  proposals@pei.co.ilדור בדואר אלקטרוני בלבד. כתובת המייל : 

שאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף ושם המסמך אליו הן מתייחסות. . 17.10.2021

  חובה לציין פרטי התקשרות עם הפונה, לרבות דואר אלקטרוני.

על המציע במכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  10.2

סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי 

התאמה אחרת, עליו לפנות לחברה ולפרטן בכתב. מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע 

 בר סתירות, או אי התאמות כאמור. מלהעלות בעתיד כל טענה בד

יודגש, כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי החברה, או על ידי מי שהוסמך על  10.3

ידה לצורך כך, יחייבו את החברה. תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל בסיס לטענה של 

 השתק או מניעות.

ו יישלחו לכל המציעים, בהתאם יד-המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על 10.4

 לשיקול דעת החברה.
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  האחריות לקבלת מסמכי ההבהרה ולבדיקת התשובות לשאלות הינה על המציעים בלבד. 10.5

ככל שתמצא לנכון, שומרת החברה על זכותה לפרסם הבהרות נוספות לאחר המועד הנקוב  10.6

 במכרז.

 

 קניין זכויות .11

ימסרו לחברה ויהיה רכושה  הבלעדי, העבודה שתבוצע על ידי הזוכה במסגרת מכרז זה,  11.1

 והחברה תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש שתרצה ללא הגבלה.

הזוכה לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע העבודה לצרכיו הפנימיים  11.2

 או לצורכי עבודות אחרות, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

במסגרת חובותיו עפ"י הליך זה ו/או חלק מהם לאחר, הזוכה לא יעביר את המסמכים שהכין  11.3

לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא אלא 

  באישור מראש ובכתב של החברה.

בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב, יעביר הזוכה לידי החברה  11.4

סמכים, או כל חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, את כל המידע, הנתונים, הקבצים והמ

 או הוכן על ידו בקשר עם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. 

  

 

 סתירות ושינויים .12

במידה ותימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז,  12.1

 המסמכים יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או זכויות החברה.

רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבד  החברה 12.2

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 

 שא באחריות כלשהי כלפי המציעים בשל כך.על ביטול הליכי המכרז והיא לא תי

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבד שתודיע  .13

על כך בכתב לכל המציעים במכרז, והמציעים במכרז יערכו את הצעותיהם, או יתקנו את 
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להחליט בכל עת על הצעותיהם, בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור. כן רשאית החברה 

 ביטול הליכי המכרז והיא לא תישא באחריות כלשהי כלפי המציעים בשל כך.

 

 . proposals@pei.co.ilיש לפנות אל הח"מ במייל  למכרזבכל פניה בנוגע  .14

  

  

  בכבוד רב,              

  

  מאיה בן דור, עו"ד              

  מח' רכש והתקשרויות  
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  21/227למכרז  תצהיר עמידה בתנאי סף -נספח א' 

  

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:

__________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו אני מגיש את התצהיר בשם המציע 

  ").המציע(להלן ולפי העניין: "

 הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה, מתקיימים במציע כל תנאי הסף הנדרשים במכרז

21/227.  

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

  

________________  

  שם המצהיר +חתימה

  

  אישור

  

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך 

_________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ 

ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי -שזיהה עצמו על

יו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה אותו, כי על

  כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

  

     ____________                                                                  ___________  

          חותמת                                     חתימה      
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  פרופיל המציע -) 1נספח א(

  

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:

בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו אני מגיש את התצהיר 

  ").המציע(להלן ולפי העניין: "

  הנני מצהיר כי אלו פרטי המציע:

  שם המציע ות.ז. / ח.פ.: _________________

  כתובת: _____________

  איש קשר: ____________

  טלפון: _______________

  דואר אלקטרוני: ____________

  הקמה: ________ שנת

  תחומי פעילות עיקריים: ___________________________________

  הנהלה: _______________________________________________

  סה"כ ___ מועסקים, בתפקידים הבאים (נא לפרט סוגי תפקידים ומס' מועסקים בכל תפקיד):

________________________________________________________________

____  

________________________________________________________________

____  

פרטים נוספים על המציע: 

__________________________________________________  

________________________________________________________________

____  

________________________________________________________________

____  
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________________________________________________________________

____  

  

  על המציע וניסיונו] נוספים[ניתן לצרף פרטים ומסמכים 

  

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

      

  

________________  

  שם המצהיר +חתימה

 

  אישור

  

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך 

_________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה 

שהזהרתי אותו, כי עליו ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר -עצמו על

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

  הצהרתו וחתם עליה בפני.

  

  ______________                                                                        ______________  

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

  

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי 

מצהיר בזאת, עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

  בכתב, כדלקמן:

אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו 

  ").המציע(להלן ולפי העניין: "

  הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה אלו פרטי אנשי הצוות המוצע על ידי המציע:

  

  מס' אנשי צוות: _____

  ראש הצוות: ____________

שמות אנשי הצוות + תפקידים: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

חלוקת העבודה בצוות במתן השירותים: 

____________________________________________  

________________________________________________________________

________  

  

[יש לצרף קורות חיים הכוללים פרטי השכלה וניסיון וכן צילום רישיון עו"ד בתוקף של כל 

  אחד מאנשי הצוות]
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  אישור

   

עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך הח"מ,______________  אני  

_________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ 

ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי -שזיהה עצמו על

עשה אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא י

  כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

     

_________________                                                          ________________  

         חותמת                      חתימה            
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  פירוט עבודה עם חברות ממשלתיות ומשרדים ממשלתיים  - )1()3נספח א(

________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי אני הח"מ 

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 

  ").המציעין: "(להלן ולפי העני

  הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה פרטים אלה נכונים:

ומעלה ומשרדים ממשלתיים להם נתן המציע, או עורכי  8פירוט חברות ממשלתיות בסיווג 

   5הדין שייתנו את השירותים מטעמו, ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני העבודה, במהלך 

   השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

שם   מס'

הל

קו

  ח 

תיאור 

השירותי

ם שניתנו 

  ללקוח

תקופת 

מתן 

השרו

  תים

היקף 

שעו

ת 

העבו

דה 

במתן 

השי

רותי

  ם

האם קיימת 

המלצה 

בכתב 

(אם כן 

 נא לצרף)

איש קשר (שם, 

תפקיד 

  וטלפון)

האם נכללה 

עבודה 

מול ועד 

העובדי

  ם?

1              

  

  

2              

  

  

3              

  

  

4              

  

  



  
    

 

  תשתיות אנרגיה בע״מ
  maya_b@pei.co.il ei.co.ilwww.pמייל   9528553-09משרד    4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדנאות 

 

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

________________  

  שם המצהיר +חתימה

  

  

  

  

  

  

  אישור

  

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך    

_________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה 

ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו -עצמו על

ונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל הע

  הצהרתו וחתם עליה בפני.

        

_________________                                                          ________________  

        חותמת                    חתימה              
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  צה מקומיתפירוט עבודה עם עירייה/מוע - )2()3נספח א( 

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 

  ").המציעומטעמו (להלן ולפי העניין: "

  הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה פרטים אלה נכונים:

להם נתן המציע, או עורכי הדין שייתנו את השירותים מטעמו,  עירייה/מועצה מקומיתפירוט 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  5ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני העבודה, במהלך 

   ההצעות למכרז

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

________________  

  שם המצהיר +חתימה

שם   מס'

 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)

האם נכללה 

עבודה מול 

ועד 

  העובדים?

1              

  

  

2              

  

  

3              

  

  

4              
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  אישור

  

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך    

_________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ 

ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי -עצמו עלשזיהה 

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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  בתחום דיני העבודה פירוט ניסיון בתביעה ייצוגית -) 3)(3נספח א( 

  

לאחר שהוזהרתי כחוק כי אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. מס'_____________ 

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 

  ").המציעומטעמו (להלן ולפי העניין: "

  ההצעה פרטים אלה נכונים: הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת

המציע, או עורכי הדין שייתנו את השירותים מטעמו, בתחום ניסיון בתביעה ייצוגית של פירוט 

  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 5דיני העבודה, במהלך 

שם   מס'

הל

קו

 ח 

תיאור 

השירותי

ם שניתנו 

  ללקוח

תקופת 

מתן 

השרו

  תים

היקף 

שעו

ת 

העבו

דה 

 במתן

השי

רותי

  ם

האם קיימת 

המלצה 

בכתב 

(אם כן 

 נא לצרף)

איש קשר (שם, 

תפקיד 

  וטלפון)

האם נכללה 

עבודה 

מול ועד 

העובדי

  ם?

1              

  

  

2              

  

  

3              
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  אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

________________  

  המצהיר +חתימהשם 

  

  

  אישור

  

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך 

_________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה 

ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו -עצמו על

וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות להצהיר את האמת, 

  הצהרתו וחתם עליה בפני.

        

_________________                                                          ________________  

        חותמת                    חתימה              

   

4              
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   –) 4נספח א(

  ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה בחברה ממשלתית או במשרד ממשלתי אישור על

  

אני הח"מ, ________________, המשמש/ת כ_______________ בחברה הממשלתית / 

המשרד הממשלתי _________________, מאשר כי _____________________ נתנו 

כולל ייצוג מול ועד העובדים של למשרדנו / חברתנו ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני העבודה, 

החברה / המשרד, וזאת החל מחודש ______ שנת ______ ועד חודש _______ שנת 

.________  

  

_______________         ________________       _________________  

  תאריך      שם החברה / המשרד     שם  וחתימה

  

  עירייה/מועצה מקומיתב אישור על ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה

  

עירייה/מועצה  אני הח"מ, ________________, המשמש/ת כ_______________ ב

_________________, מאשר כי _____________________ נתנו למשרדנו  מקומית

חברתנו ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני העבודה, כולל ייצוג מול ועד העובדים של החברה  /

מחודש ______ שנת ______ ועד חודש _______ שנת  המשרד, וזאת החל /

.________  

  

_______________         ________________       _________________  

  תאריך      שם החברה / המשרד     שם  וחתימה
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   ניסיון ביצוג בפני ערכאות משפטיות (ליטיגציה) בתחום דיני עבודהפירוט  -) 5ספח א(נ

  

________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי אני הח"מ 

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 

  ").המציעין: "(להלן ולפי העני

  הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה פרטים אלה נכונים:

  

פירוט הליכי ליטיגציה בתחום דיני העבודה בהם ייצג המציע מעסיקים שהם חברות 

ו/או תביעה   ו/או עירייה/ מועצה מקומית ומעלה או משרדי ממשלה 8ממשלתיות בסיווג 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  5במהלך , שהחלו בתחום דיני העבודה ייצוגית

   במכרז

סוג ההליך   מס'

והער

  כאה

מועד 

פ

תי

ח

ת 

ה

הל

  יך

פירוט   לקוח

ההל

  יך

פירוט השלב בו 

מצוי 

ההליך, 

ואם 

 -הסתיים 

פירוט 

  התוצאה

  הערות

1              

  

2              

  

3              
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  אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

________________  

  שם המצהיר +חתימה

  

  

  

  

  אישור

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך  

 _________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה

ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו -עצמו על

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

  הצהרתו וחתם עליה בפני.

        

_________________                                                          _______________  

          חותמת              חתימה             

   

  

4              

  

5              
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  21/227למכרז  טופס הצהרה והצעה כספית -נספח ב' 

  לכבוד:

  תשתיות נפט ואנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

  3הסדנאות 

  א.ת. הרצליה

  אני הח"מ __________  ת.ז./ח.פ.   __________ מרחוב ____________ , 

 ")המציעטלפון ________ פקס' _________   (להלן: "

  מאשר ומצהיר בזה:

  אני עומד בכל תנאי הסף של המכרז נכון למועד האחרון להגשת הצעות.  .1

קראתי בעיון והבנתי היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה, לרבות   .2

  מסכים לכל האמור בהם.בנוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו ובטופס זה ואני 

יש לי היכולת המקצועית והארגונית, לרבות הידע והניסיון לבצע את העבודות, כמפורט   .3

  במסמכי ההזמנה, בחוזה ההתקשרות ובנספחים המצורפים לו.

לא נתתי ואינני נותן שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לניגוד עניינים, ישיר או   .4

בהליכים משפטיים קיימים או צפויים, בין אותם שירותים לבין  השירותים לבין עקיף, לרבות 

  השירותים נשוא המכרז.

אני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והתנאים הנוספים כפי שפורטו במסמכי   .5

  המכרז.

או  אני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, ולהתחיל במתן השירות מיידית  .6

בכל יום אחר כפי שיידרש, במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה, ולהמשיך בנתינתו 

  בתנאים המפורטים בחוזה.  

ימי  עבודה מההודעה  8אני מתחייב להעביר לחברה הסכם חתום כדבעי (על נספחיו) בתוך   .7

  בדבר הזכייה.

יום מהמועד  120היא עומדת בתוקפה אני מצהיר בזאת, כי הצעתי איננה ניתנת לביטול, ו  .8

  האחרון להגשת ההצעה.

 התמורה המבוקשת

  התמורה המבוקשת על ידי עבור מתן השירותים הנה כדלקמן:  .9

   200מחיר מוצע לשעת עבודה של עו"ד, לרבות שותף: _______ (בין . 9.1  

  ש"ח לשעה). 500-ל              

  ש"ח לשעה (מחיר קבוע). 200מחיר לשעת עבודה של מתמחה הינו  כי מובהר. 9.2         
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שנות  מכל ש"ח לשנה  100,000התמורה השנתית המקסימלית על  תעלהמקרה, לא  בכל. 9.3

 ההתקשרות.

. מובהר כי התמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד, אך בכל מקרה לא תעלה על 9.4

  התמורה המקסימלית.

 וצעים יוותרו גם בתקופות האופציה, ככל שהחברה תחליט לממשן.. התעריפים המ9.5

אני מצהיר בזאת כי המחירים הנקובים על ידי הנם סופיים ומוחלטים וכוללים את כל התמורה   .10

הנדרשת על ידי עבור ביצוע כל התחייבויותיי על פי חוזה ההתקשרות ונספחיו ולא אדרוש ולא 

להחזר הוצאות מכל סוג לרבות הוצאות העסקתם של  אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו או

ראש הצוות ואנשי הצוות, הוצאות נסיעה,  אש"ל, עלויות, ביטוחים, הפקת דו"חות, צילומים, 

פקס, טלפון, וכל עלות אחרת המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז זה. על אף האמור, 

  מהתעריף השעתי המוצע. 50%עבור שעת נסיעה ישולם 

שיוזמנו  כי גם אם אזכה באספקת חלק מן השירותים אספק את השירותים  מתחייבאני .  11      

  על ידכם במחירים המוצעים על ידי.

 ההצעה תיחתם בידי המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי החתימה מטעמו בצרוף חותמת התאגיד.

  רצ"ב אישור עו"ד /רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע.

  חתומים על הצעה זו מטעם המציע ותפקידם: __________________ה  

  תאריך: ____________  

                ___________________  

  חתימה וחותמת המציע                                       

  אישור

אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר. _____________, מאשר בחתימתי כי החתומים בשם 

  חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בחתימתם.המציע הינם מורשי 

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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  זרים ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עובדיםתצהיר חוק שכר מינימום,  -נספח ג' 

  

מטעם אני הח"מ __________, בעלת ת.ז מספר ___________, מורשה החתימה 

") לאחר שהוזהרתי המציע_____________שמספרו ________________ (להלן: "

כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

  מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

  הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה (מחק את המיותר): .1

הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים המציע ובעל הזיקה אליו, לא   )א(

  זרים או לפי חוק שכר מינימום.

המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים   )ב(

או לפי חוק מינימום אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה.

  –זה לעניין סעיף 

גם בעל השליטה בו  –מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה" 

  או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),  –"חוק עובדים זרים" 

  .1991 –התשנ"א 

  .1968 –ערך, התשכ"ח כמשמעותה בחוק ניירות  –"שליטה" 

 –כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

1981.  

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  –"הורשע" 

  ).2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג (

  .1987 –"ז חוק שכר מינימום, התשמ –"חוק שכר מינימום" 

  המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. –"מועד התקשרות" 

  עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק  שכר מינימום. –"עבירה" 

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

  בני אדם. 
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  ק את המיותר):כמו כן הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה (מח   .2

(להלן: "חוק שוויון  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9(א) הוראות סעיף 

 זכויות") לא חלות על המציע;

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק  9הוראות סעיף  (ב)

להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב גם עובדים, נכון למועד האחרון  100 –יותר מ 

   :כדלקמן

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 1(

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

  -או לחילופין

רד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת ) כי פנה בעבר למנהל הכללי של מש2(

  פעל ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  9יישום חובותיו לפי סעיף 

כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי  –לצורך סעיף זה: "מעסיק"   

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנכ"ל

  .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 30בתוך 

  הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 

_____________            _______________  

  המצהיר/ה                     תאריך      

  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 

תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/

  כן, אישר/אישרה את נוכחות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפניי.

________________          __________________  

  ______________, עו"ד            חותמת         

  מ.ר. _______________                
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לפי התוספת השניה לכללי החברות הממשלתיות  משפטייםי יועצים שאלון מינו -) 1נספח ד(

  (ב))12-(א) ו3((סעיפים  1992-(מינוי יועצים משפטיים ושכרם), תשנ"ב

  

  בקשה למינוי יועץ משפטי

  

            ממשרד            מוגשת בזאת בקשה למינוי יועץ משפטי:   .1

            המשרד נוסד בשנת   .2

            פקס'            טל'            .      כתובת המשרד הראשי 3

            פקס'            טל'            . 1כתובת הסניפים:  .4

            פקס'            טל'            . 2

            פקס'            טל'            . 3

  בעלי המשרד או השותפים:  .5

 שם

שנת 

קבל

ת 

רשיו

ן 

 עו"ד

 מספר שנים במקצוע

מקומות 

עבוד

ה 

קודמי

 ם

כעצמ

א

 י

 כשכיר

        

   

                   

   

        

   

           

        

   

                   

   

        

   

           

        

   

                   

   

        

   

           

  עורכי הדין השכירים:  .6

 שם

שנת 

קבל

מקומות  מספר שנים במקצוע

עבוד  כשכירכעצמ
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ת 

רשיו

ן 

 עו"ד

א

 י

ה 

קודמי

 ם

        

   

                   

   

        

   

           

        

   

                   

   

        

   

           

        

   

                   

   

        

   

           

  סגל העובדים (לפרט לפי סניפים, ולפי הפירוט הבא):  .7

 

עורכי 

ד

ין 

ש

ו

ת

פ

י

 ם

עורכי 

ד

י

ן 

ש

כ

י

ר

י

 ם

ס

ט

ז

'

ר

י

 ם

עובדי 

מ

י

נ

ה

ל

 ה

ס

ה

"

 כ

המש

ר

ד 

ה

ר

א

ש

 י

        

   

      

  

   

    

  

  

   

      

  

   

  

  

  

  

   

                          בסני
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      ף

   

  

  

   

  

   

  

  

  

   

בסני

 ף

        

   

      

  

   

    

  

  

   

      

  

   

  

  

  

  

   

בסני

 ף

        

   

      

  

   

    

  

  

   

      

  

   

  

  

  

  

   

  

  פירוט של גופים/חברות שאינם חברות ממשלתיות בטיפול היועץ המשפטי/המשרד:  .8

שם 

הח

בר

 ה

מס' 

רי

שו

ם 

הח

בר

 ה

כתו

ב

 ת

ענף 

כ

ל

כ

ל

 י

בטיפול 

המשרד

היועץ /

המשפט

 י משנת:
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כישורים ונסיון מיוחדים והתמחויות מיוחדות בתחומים מקצועיים ועסקיים שיש ליועץ   .9

            המשפטי/למשרד: 

  לא כן  האם קיים הסכם התקשרות עם משרד אחר של עורכי דין:   .10

 שם המשרד

שמות 

השותפי

 ם

מס' 

העובדי

 ם

תאריך יסוד 

המשר

 ד

                                            

                                            

                                            

  

            תמצית הסכם ההתקשרות: 

            קורספונדנטים בחו"ל:   .11
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חברות ממשלתיות (לרבות חברות בת ממשלתיות) בטיפול היועץ המשפטי/המשרד   .12

  (לכלול גם חברות שהמינוי בהן פג)

 שם החברה

היקף כולל 

של 

שעות 

עבודה 

 לשנה

שנת המינוי 

 הראשונה

שנת 

 סיום

                                            

                                            

                                            

                                            

  פרטים על ביטוח כנגד סיכונים מקצועיים ושיעורו:  .13

  לא  כן האם יש ליועץ המשפטי/למשרד כיסוי נאות נגד סיכונים מקצועיים: 

  מהו סכום הביטוח? 

  סוג החברות הממשלתיות איתן היועץ המשפטי מבקש לעבוד:  .14

(ג) (אלא אם כן צויין אחרת). -אנא ציינו קטגוריה אחת בלבד בכל אחד מסעיפים (א), (ב) ו

  דייקנות.יצויין כי רשות החברות לא תטפל בבקשה שאינה עונה על סעיף זה ב

  חברות גדולות    (א)

  חברות בינוניות  

  חברות קטנות  

  חברות נסחרות בבורסה    (ב)

  רות שאינן נסחרות בבורסהחב  

  חברות שלהן פעילות רבה בחו"ל    (ג)

  חברות שאין להן פעילות בחו"ל או שפעילות כאמור מועטה.  

            אנא ציין בסעיף גם שליטה בשפות זרות. 

תחום התמחות ספציפי של חברה שהיועץ המשפטי מעוניין בו (שיכון, כימיקלים, נפט,   (ד)

  בניה וכו'):
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  העדפה א'           

  העדפה ב'           

  העדפה ג'           

  האזור בארץ שבו היועץ המשפטי יכול ומעוניין ליתן את השירות:  (ה)

  כל הארץ  

  צפון הארץ  

  מרכז הארץ  

  דרום הארץ  

            אחר 

  סוג העיסוק או העיסוקים שבו מעונין היועץ המשפטי:  (ו)

  ריטיינר  

  הופעות בבתי משפט  54678313   

  מטלות  

  ענינים אחרים  

אם היועץ המשפטי מעוניין בתחום מסויים (למשל מטלות בעניני מסים, עסקות מקרקעין, 

  אנא ציינו זאת). -דיני עבודה וכו' 

            פרטים נוספים שהנכם מוצאים לנכון לציינם:   .15

    

  ______________  שם החותם  תאריך

  חתימה      
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  תצהיר הכנסות מחברות ממשלתיות -) 2נספח ד(

  

אני הח"מ __________, בעל ת.ז מספר ___________, מורשה החתימה מטעם 

") לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציע_____________ (להלן: "

  כדלקמן: צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב,

להלן פירוט הכנסות המציע מחברות ממשלתיות בשלוש השנים שקדמו למינוי ובנוגע  .1

  להכנסתו הצפויה במהלך השנה הקרובה מחברות ממשלתיות:

שם החברה 

הממשלתי

  ת 

הכנסה בשלוש השנים 

  טרם מועד המינוי 

צפי הכנסות בשנה ממועד 

  המינוי 

צפי הכנסות בכלל תקופת 

  המינוי 

        

        

        

        

סה"כ הכנסה 

מחברות 

ממשלתי

  ות:

      

  

המציע מסכים לפרסום סך השכר ששולם למציע בשלוש השנים האחרונות או שאמור להיות  .2

משולם לו בכל שנה משנות ההעסקה מכלל החברות הממשלתיות, לרבות באתר האינטרנט 

 .2.9.15של הרשות, כאמור בחוזר רשות החברות מיום 

  ____________תאריך: 

                ___________________  

  חתימה וחותמת המציע                               

  

  

  



  
    

 

  תשתיות אנרגיה בע״מ
  maya_b@pei.co.il ei.co.ilwww.pמייל   9528553-09משרד    4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדנאות 

 

  אישור

  

אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר. _____________, מאשר בחתימתי כי החתומים בשם 

  המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בחתימתם.

בשם המציע הוזהרו על ידי כי עליהם להצהיר את האמת וכי הריני מאשר בחתימתי כי החתומים 

יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על 

  טופס זה.

  

________________                           ____________  

  ___________,עו"ד                       חותמת          

  מ.ר. _________                     
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הצהרות המציע בדבר פרטים לפי התוספת הראשונה כללי החברות  -) 3נספח ד(

  1992-הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), תשנ"ב

  

אני הח"מ __________, בעל ת.ז מספר ___________, מורשה החתימה מטעם 

כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ") לאחר שהוזהרתי המציע_____________ (להלן: "

  צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

היועץ מועסק / אינו מועסק כיועץ משפטי של חברה ממשלתית אחרת, או של גופים ציבוריים  .1

 אחרים, לרבות תאגידים שהוקמו בחוק. 

באיזה גופים ושירותים מדובר, ומה תקופת  )4בנספח ד(ככל שהתשובה חיובית נא לפרט  -

  השירותים והיקפם.

היועץ מועסק / אינו מועסק כיועץ משפטי של בעלי המניות של החברה או של אדם או תאגיד  .2

 אחר המקיימים קשרי עסקים עם החברה.

באיזה גופים ושירותים מדובר, ומה תקופת  )4בנספח ד(ככל שהתשובה חיובית נא לפרט  -

 ים והיקפם.השירות

היועץ הינו / אינו שותף או קרוב של אחד מבעלי המניות בחברה או של המנהל הכללי שלה;  .15

  הזוג.-זוג, וכן הורה, צאצא או אח של בן-הורה, צאצא, אח, או בן -בפסקה זו, "קרוב" 

 את מהות הקרבה. )4בנספח ד(ככל שהתשובה חיובית נא לפרט  -

אישית לבעלי המניות, לשרים, לחברי ההנהלה או לחברי ליועץ קיימת / לא קיימת זיקה  .16

 דירקטוריון החברה.

 את מהות הזיקה. )4בנספח ד(ככל שהתשובה חיובית נא לפרט  -

  תאריך: ____________

                ___________________  

  חתימה וחותמת המציע                        
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  אישור

_____________, מאשר בחתימתי כי החתומים אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר. 

  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 

  תמו בפני על טופס זה.כאמור ח

                                                                 ________________

  _____________      

  עו"דחותמת                                                                                   ____________,          

   _____________מ.ר.                
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  ) 3פירוט לעניין הצהרות המציע בנספח ד( –) 4נספח ד(

  

  המציע מועסק כיועמ"ש חברה ממשלתית / גוף ציבורי. – 1לעניין סעיף 

  

תקופת מתן השירותים   מהות השירותים  חברה / גוף

  והיקפם

      

      

      

  

החברה או של אדם או תאגיד היועץ מועסק כיועץ משפטי של בעלי המניות של  - 2לעניין סעיף 

  אחר המקיימים קשרי עסקים עם החברה.

  

בעל מניות / אדם או 

תאגיד המקיימים 

קשרי עסקים עם 

  החברה

תקופת מתן השירותים   מהות השירותים

  והיקפם

      

      

      

 

היועץ הינו שותף או קרוב של אחד מבעלי המניות בחברה או של המנהל הכללי  - 3לעניין סעיף 

  הזוג.-זוג, וכן הורה, צאצא או אח של בן-הורה, צאצא, אח, או בן -בפסקה זו, "קרוב"  שלה;

  

  מהות הקרבה  בעל מניות / מנכ"ל רלוונטיים
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ליועץ קיימת זיקה אישית לבעלי המניות, לשרים, לחברי ההנהלה או לחברי  - 4לעניין סעיף 

  דירקטוריון החברה.

 

בעל מניות / שר / חברי 

הנהלה/ חברי דירקטוריון 

  רלוונטיים

  מהות הזיקה
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  2.9.15חוזר רשות החברות מיום  –) 5נספח ד(
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  הסכם ההתקשרות -נספח ה' 

  

  21/227 הסכם מס'

  

  תשתיות  אנרגיה בע"מ / קו מוצרי דלק בע"מ      :בין 

  520027293ח.פ.   

  , הרצליה2121ת.ד.                  

מצד                  ")                                            החברה(להלן: "                

  אחד

  

  ______________________________  לבין:

  __________________________________  

      מצד שני                    ")היועץ(להלן: "

       

, הכל כמפורט בנספח א' בדיני עבודהמשפטי והחברה מעוניינת בקבלת שרותי ייעוץ   ה ו א י ל

  ");"השירותיםהמצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: 

והיועץ מעוניין לספק לחברה את השירותים, ומצהיר כי בדק, מכיר ויודע את הדרישות   וה ו א י ל

 ממנו ואת טיב, היקף ואיכות העבודה והינו בעל הידע, הניסיון, כוח האדם המקצועי

  והיכולת לספק את השירותים ברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצון החברה;

  אי לכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

  מבנה ההסכם 1

  להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו: 1.1

  פירוט שירותי הייעוץ. - נספח "א" 1.1.1

 התחייבות לשמירה על סודיות. -נספח "ב"  1.1.2

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים. -נספח "ג"  1.1.3

  אישור ביטוח.  -נספח "ד" 1.1.4

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם, תהא ההוראה שבנספח "א" עדיפה  1.2

 על הוראה בגוף ההסכם. 



  
    

 

  תשתיות אנרגיה בע״מ
  maya_b@pei.co.il ei.co.ilwww.pמייל   9528553-09משרד    4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדנאות 

 

  מבוא, נספחים וכותרות

מור המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, והצדדים מתקשרים בהסכם על סמך הא 1.3

  במבוא.

  הכותרות בהסכם הינן לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותו. 1.4

 השירותים         2

החברה מוסרת ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה,  2.1

בזהירות, בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר, לשביעות רצונה המלאה של 

 החברה, בהתאם לתניות הסכם זה ו/או מכוחו ו/או על פי הוראות כל דין. 

לתת לחברה את כל השירותים המפורטים בנספח "א" מבלי לגרוע מן האמור, היועץ מתחייב  2.2

להסכם זה. השירותים יינתנו אישית על ידי היועץ ו/או נותני השירותים מטעמו, כמפורט 

 ").היועץבנספח "א" (להלן: "

היועץ יהיה זמין, באופן שוטף וקבוע לביצוע השירותים בהתאם להסכם זה, ויבצע את  2.3

נים ועמידה במסגרת התקציבית שתימסר לו על ידי השירותים תוך שמירה על לוחות הזמ

החברה, במהירות ביעילות וברציפות וישלימם במלואם לשביעות רצון החברה ובכפוף 

  להוראות הסכם זה. 

החברה תשתף פעולה עם היועץ ותסייע באופן סביר בכל פעולה הנדרשת לצורך ביצוע  2.4

  . השירותים בהתאם להסכם זה, והכל בהתאם לדרישת היועץ

היועץ יבצע את השירותים בהתאם להוראות גורם מתאם שימנה על ידי החברה לצורך הסכם  2.5

זה ו/או מי שימונה במקומו לתפקיד זה על ידי החברה מידי פעם בפעם, בכתב (להלן: 

"), תוך שיתוף פעולה וקיום קשר מתמיד עימו, ויעביר לו דיווחים בהתאם לדרישתו המתאם"

 וכמפורט להלן.

 והתחייבויות היועץהצהרות  3

היועץ מצהיר בזאת כי הינו בעל הידע, הניסיון, כוח האדם המתאים, היכולת והמיומנות לביצוע  3.1

השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין, כי הוא קיבל את כל המידע 

הנתונים הנדרש לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה והוא למד ומכיר את כל הפרטים ו

הדרושים לו לצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, וכי יש ביכולתו לעמוד במחויבויותיו על 

 פי הסכם זה.

היועץ מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי הוראות כל דין ו/או כל הסכם להתקשרותו  3.2

ולים להשפיע בהסכם זה ולביצוע כל האמור בו, וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העל

  על התקשרותו בהתאם להוראות הסכם זה..
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היועץ מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מתן השירותים על פי ההסכם כפוף לאישור הגורמים  3.3

 הביטחוניים הרלבנטיים ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה.

שידול לקבלת  היועץ, עובדיו ומי מטעמו או בשמו, לא יהיו מעורבים בהצעה, הבטחה, קבלת או 3.4

שוחד, מענק, תשלום, דמי תיווך וטובת הנאה כלשהי, בין במישרין ו/או בעקיפין, לעובד של 

החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין, על מעשה 

או החלטה של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר להסכם ו/או בקשר 

 ר.לכל דבר אח

שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם שהוא, לרבות עובד או  3.5

נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על מנת לקבל מידע סודי ו/או לפעול כנגד התחרות 

 במסגרת ההסכם.

 יועצים אחרים 4

שאים לגביהם מובהר, כי החברה רשאית להזמין אצל אחרים שירותי יעוץ נוספים לרבות בנו 4.1

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. 

סכם זה או ע"פ הדין, יעבוד היועץ בהתאם לדרישת החברה, ומבלי לגרוע מאחריותו ע"פ ה 4.2

 בשיתוף פעולה עם היועצים האחרים, ויושיט כל עזרה הדרושה להם באופן סביר. 

  התמורה  5

תמורת מתן בפועל של השירותים על ידי היועץ וכן קיום יתר התחייבויות על פי הסכם זה,  5.1

כדין (להלן:  תשלם החברה ליועץ את התמורה הנקובה בנספח א' להסכם וזאת בתוספת מע"מ

  "התמורה"), באופן ובמועדים המפורטים בנספח "א" הנ"ל.

התמורה הנה סופית וכוללת את כל הוצאות היועץ, ישירות ועקיפות, כולל שכר, רשיונות  5.2

והיתרים, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכיו"ב.  למען הסר ספק, החברה לא תשלם ליועץ 

 כל סכום נוסף בגין החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך מראש ובכתב. 

"א" לחוזה זה הוא סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה מוסכם במפורש כי השכר הנקוב בנספח  5.3

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. 
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רה נקבעה לאחר שבדק את היקף השירותים נשוא הסכם להסרת ספק מצהיר היועץ כי התמו 5.4

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 

  אופן חלקי בלבד.(לרבות הפסקות הנובעות מעיכובים הקשורים בחברה) או ב

ימים מתום החודש בו הומצא החשבון, בכפוף  45-התשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ 5.5

 לאישור מנהל החברה וכנגד חשבונית מס בלבד. לכל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

  תקופת ההסכם ולוח הזמנים 6

לאמור "), זאת בכפוף תקופת ההסכםתקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח א' (להלן: " 6.1

  בהסכם זה.

מובהר למען הסר ספק כי החברה בלבד תקבע את קצב מתן שירותים על ידי היועץ ואת קצב  6.2

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.

בסעיף זה לעיל, ליועץ אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי בכפוף לאמור במפורש 

החברה בגין ובקשר לכל האמור בסעיף זה, למעט הזכות לקבל את החלק היחסי של 

התמורה בגין שירותים שביצע בפועל כמפורט בהסכם זה, והוא מוותר מראש על כל 

  טענה ו/או תביעה כאמור.

על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור היועץ מתחייב להודיע למתאם מיידית,  6.3

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.

סכם, כאמור לעיל, יהיה היועץ זכאי לתשלום רק בגין העבודה שביצע בפועל עד הסתיים הה 6.4

למועד הנקוב בהודעת החברה, כמועד סיום ההסכם. היועץ מוותר, בוויתור סופי ומוחלט, על 

כל דרישה ו/או טענה כנגד החברה, בגין סיום ההסכם כאמור, למעט בגין התשלום עבור 

 למה כאמור לעיל.העבודה שנתבצעה בפועל, וטרם שו

מובהר למען הסר ספק כי אף לאחר תום תקופת ההסכם, יוסיף היועץ להיות אחראי כמפורט  6.5

  בהסכם זה לכל שירותים שביצע. 

  צוות היועץ 7

היועץ ייתן את השירותים על פי הסכם זה באמצעות צוות היועץ כנקוב בנספח "א". היועץ 

קיבל לכך את אישורה של החברה לא יחליף את הנציג או מי מעובדיו, אלא אם כן 

 בכתב ומראש. תנאי זה הינו תנאי עיקרי ויסודי להתקשרות.
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  מסמכים והבעלות בהם  8

היועץ מאשר ומצהיר בזה כי כל המסמכים וכל ההגשות, לרבות דוחות שיופקו על ידו ו/או על  8.1

ה והיא "), יהיו בבעלותה הבלעדית של החברהמסמכיםידי עובדיו במסגרת הסכם זה (להלן: "

תוכל לעשות בהם כל שימוש, לפי ראות עינה וללא הגבלות כלשהן ומבלי שהיועץ יקבל עבור 

 זאת פיצוי או תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה בהתאם להוראות הסכם זה.  

היועץ לא יהיה רשאי להשתמש במסמכים שיוכנו על ידו במהלך ביצוע שירותים לכל מטרה  8.2

ברה ולא יהיה רשאי לפרסם ברבים בכל צורה שהיא, אלא אם שהיא זולת מתן שירותים לח

 קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה. 

  סודיות  9

היועץ, מנהליו, עובדיו והפועלים בשמו, לא יפרסמו כל מידע, לרבות תוכניות, חוות דעת,  9.1

בהליך שנעשה עקב  מסקנות, דוחות, ממצאים וידיעות אחרות, הכרוכים במתן השירותים, או

ביצוע השירותים או שהגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, אלא אם יקבל היועץ 

 היתר מראש ובכתב מאת החברה.

היועץ, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן שירותי הייעוץ בהתאם להוראות  9.2

ויחתמו על התחייבות לשמירת סודיות  הסכם זה, מתחייבים לשמור על סודיות שירותי הייעוץ

  המצורפת כנספח "ב" להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 ניגוד עניינים 10

היועץ מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים  10.1

לחברה לפי הסכם 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" להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

מבלי לגרוע מן האמור, היועץ לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים של  10.2

דיע מייד לחברה בכל מקרה החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים, והוא יו

 שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.

  שינויים  11

היועץ יבצע כל שינוי או תיקון לא מהותיים במתן השירותים אשר ידרשו בכתב על ידי המתאם  11.1

   וזאת מבלי לקבל תמורה נוספת על התמורה המוסכמת בהסכם זה. 

ירותים העשויים להגדיל ו/או לשנות את על אף האמור לעיל, היועץ לא ישנה ו/או יוסיף ש 11.2

התמורה בגין הסכם זה, אלא אם כן הביא לפניה מתאימה בכתב לאישור המתאם וקיבל את 

 אישור החברה לעשות כן. 
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  השהיות בביצוע השירותים  12

השהייה, עיכוב או הפרעה כלשהי במתן השירותים, לא תגרע מאומה מתוקפו של הסכם  12.1

אמור, ישהה היועץ בהתאם להוראה בכתב מהחברה את מתן זה. בכל מקרה של השהייה כ

כפי שיצוין בהודעות החברה ובהתאם להוראות החברה מידי פעם  -כל או מקצת משרותיו 

בפעם למשך זמן השהייה. עם תום השהייה כלשהי יהא היועץ חייב, עם קבלת הוראות 

שיהא זכאי לכל תמורה מהחברה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה וזאת מבלי 

 נוספת, אלא אם הוסכם אחרת בין החברה ליועץ בכתב.

כל עוד הסכם זה בתוקף לא יהיה היועץ רשאי להשהות את מילוי התחייבויותיו על פיו,   12.2

לרבות במקרה של חילוקי דעות ו/או סכסוך ו/או הליך משפטי (לרבות בוררות) בינו לבין 

דרישות ו/או תביעות של היועץ והיועץ מתחייב למלא  החברה ולרבות במקרה של טענות ו/או

  התחייבויותיו בשלמות וברציפות עד להשלמתן.

  אחריות היועץ לנזקים 13

אחריותו של היועץ בלעדית ומלאה בכל הנוגע לביצוע הסכם זה. היועץ אחראי כלפי החברה  13.1

בעקיפין, כתוצאה ואחראי לכל הסיכונים, החבויות, התוצאות והנזקים ככל שיגרמו, ישירות או 

 ממתן השירותים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו. 

היועץ מתחייב לשפות את החברה ונציגיה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או  13.2

נזק ו/או הפסד שייגרמו לחברה במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד שלישי שנגרמו, במישרין 

ץ, של עובד מעובדיו או של הבאים מטעמו, לכל או בעקיפין, בגין מעשה או מחדל של היוע

אדם, כולל המזמין עובדיו או מי מטעמו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות שייגרמו להם. תשלום 

ימים מהמועד בו שילמה החברה כל תשלום, נזק, הוצאה  30השיפוי יבוצע  על ידי היועץ בתוך 

 או הפסד כאמור. 

ה, עובדיה, שלוחיה וכל מי מטעמה מכל אחריות היועץ משחרר מראש ולחלוטין את החבר 13.3

   וחובה לכל ובגין כל מעשה או מחדל כנ"ל.

מוסכם כי לא יהיה בכל היתר, אישור או הוראה שניתנו על ידי החברה או מי מטעמה, ובין  13.4

השאר אישורם לתוכניות, ללוחות הזמנים ולכל מסמך אחר, כדי לגרוע מאחריותו המלאה של 

יף זה לעיל, או לשחרר את היועץ מאחריותו המלאה כאמור, ואין בהם כדי היועץ, כאמור בסע

  להטיל על החברה או מי מטעמה אחריות לשירותי היועץ וכל הכרוך והקשור בהם.

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה והיא לא תתפרש כמטילה על החברה או מי מטעמה  13.5

גין כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד העלול אחריות כלשהי או כדי להטיל עליה חיוב בפיצויים ב

  להיגרם לגופו או לרכושו של היועץ, מי מטעמו או צד ג' כלשהו. 
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אין באמור, כדי לגרוע מחובת היועץ לערוך ביטוחים כמתחייב בהסכם זה ו/או כדי לגרוע  13.6

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. 

  ביטוח 14

על פי דין ובין על פי הסכם זה, היועץ  מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של היועץ בין

במשך כל תקופת השירותים בהתאם  -לטובתו ולטובת החברה  -מתחייב לקיים על חשבונו 

להסכם, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין, פוליסות ביטוח כמפורט 

 ");ביטוחי היועץבאישור המצ"ב כנספח "ד" כדלקמן (להלן: "

    עול עפ"י דיןהחובה לפ 15

היועץ מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם 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.

 זכויות וחובותהעברת  16

היועץ לא יסב ו/או ישעבד ו/או יעביר ו/או ימחה לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא 

יעביר, או ימסור או ימחה או ישעבד לאחר כל זכות או חובה בהתאם להוראות הסכם 

 זה אלא אם קיבל לכך אשור מראש ובכתב של החברה ובכפיפות לתנאיו.

   ביטול ההסכם 17

ל מקום אחר בהסכם, רשאית החברה, לפי שקול דעתה הבלעדי, בכל עת על אף האמור בכ 17.1

ומסיבה כלשהי ומבלי לנמק, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה 

יום לפחות לפני מועד ביטול ההסכם בפועל, וליועץ לא תהיה כל זכות מכל  15בכתב ליועץ, 

או לשיפוי בגין שימוש החברה בזכותה זו, וזאת למעט /מין וסוג שהוא לתשלום ו/או לפיצוי ו

 תשלום בגין השירותים שביצע היועץ בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה..

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, תהא החברה רשאית לבטל לאלתר את ההסכם  17.2

חד מהמקרים ו/או להביא לסיומה את תקופת ההסכם ובלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל א

  הבאים:

אם נפטר היועץ, פשט רגל, נעשה בלתי כשיר משפטית, הוחל בהליכי פירוק היועץ ו/או  17.2.1

ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל או פירוק אחרת 

לרבות  - ”צו(“יום משעת הטלתו  21ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו ולא הוסר תוך 

  כל צו וסעד זמני), והכל לפי העניין. 
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ימים  7אם היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות ההסכם ולא תקן את ההפרה בתוך  17.2.2

לאחר שקבל התראה על כך מהחברה ובכלל זה אם התרה המתאם ביועץ בכתב כי אין הוא 

ע אותם ויחולו מתקדם במתן השירותים, לרבות כל חלק מהם בקצב הדרוש, או שהפסיק לבצ

 לעיל בכפוף לכל זכות של החברה על פי דין. 6.4הוראות סעיף 

הוגש כנגד היועץ כתב אישום ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או היועץ הורשע  17.2.3

 בפלילים.

אם היועץ או מי מטעמו או בשמו, יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלת או שידול  17.2.4

לשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, לעובד של החברה או מי לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה כ

  מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל והן בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

   שלילת יחסי עובד מעסיק 18

מוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה, פועל היועץ כקבלן עצמאי ובלתי  18.1

עובד ומעסיק בין החברה לבין היועץ ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו. תלוי. לא יחולו כל יחסי 

היועץ פוטר בזה מראש את החברה מכל אחריות שהיא, הנובעת מיחסי עובד ומעסיק, לרבות 

 מעסיק. -במקרה בו עלול להינתן להסכם זה פירוש של יחסי עובד 

ם שיקבל על פי הסכם זה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ ישלם בעצמו, בגין כל התקבולי 18.2

את כל תשלומי המיסים לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשלומי מס הכנסה 

  שהוא חב בגין מתן השירותים.

בכל מקרה היועץ לבדו יהיה אחראי, לתשלומים הסוציאליים והתנאים הסוציאליים בגין    18.3

ל התשלומים למוסד לביטוח  לאומי, העובדים ו/או כל גורם אחר אשר יועסקו על ידו, לרבות כ

 החוק, הנוהג לכל קרן שתידרש, דמי ביטוח ותשלומים אחרים המוטלים על מעסיקים עפ"י 

 וההסכמים הקיבוציים.

מטעמו יתבע מהחברה  מוצהר ומוסכם בזה, כי במידה שמי מעובדי היועץ ו/או הפועלים 18.4

, ישפה היועץ את החברה, מיד עם  תשלום כל סכום הנובע כתוצאה מיחסי עובד מעסיק

הנזק שיגרמו לחברה בשל תביעה כאמור לרבות הוצאות  דרישת החברה, בגין ההוצאות ו/או 

ימים מהמועד בו קיבל היועץ  30משפט ושכ"ט עו"ד. תשלום השיפוי יבוצע  על ידי היועץ בתוך 

 את דרישת החברה כאמור.
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    הסכמים אחרים  19

משנה, מהנדס, מתכנן, -ה קיים בין החברה לבין כל קבלן, קבלןלמרות כל הסכם קיים או שיהי

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 

זה לא יחשב כמחייב את החברה לגבי החברה או מאחריותו כלפיה לפי הסכם זה. כל תנאי כ

  היחסים שבינה לבין היועץ. 

    שלילת זכות העיכבון 20

היועץ לא יהיה רשאי, בכל מקרה שהוא, לעכב מסמכים המגיעים ו/או השייכים לחברה או כל 

  חלק אחר מהשירותים לפי הסכם זה.

    קיזוז 21

סכם זה או לפי כל החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה לטענתה מאת היועץ לפי ה

  התקשרות אחרת מן התמורה אשר תשולם ליועץ בהתאם להוראות הסכם זה.

  ויתור על זכויות ותיקון ההסכם 22

שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כשלהוא, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד  22.1

ם להשתמש הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו רשאי

  בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.

הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי ו/או ביטול  22.2

  של סעיף מסעיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני הצדדים.

בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם  22.3

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.

 ת גופים ציבורייםאישור בהתאם לחוק עסקאו 23

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 

  .1976 -חשבונות) התשל"ו 

   סמכות מקומית 24

עניין כל הקשור ונובע הצדדים מצהירים ומסכימים כי בית המשפט הייחודי והבלעדי ל

 מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

  כתובות הצדדים והודעות 25



  
    

 

  תשתיות אנרגיה בע״מ
  maya_b@pei.co.il ei.co.ilwww.pמייל   9528553-09משרד    4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדנאות 

 

  כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט במבוא. 25.1

ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה ”כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ 25.2

בדואר. על אף האמור לעיל ניתן  שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח 72לתעודתה לאחר 

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

 הנספח .1

בלתי נפרד מן ההסכם, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הוראות נספח זה יהוו חלק   

ההסכם לבין הוראות נספח זה, תגבר הוראה המצויה בנספח זה על כל הוראה המצויה 

  בהסכם, ובלבד שהיא מרחיבה את זכויות החברה ואת חובות היועץ.

 השירותים .2

העבודה, כמפורט  השירותים אשר יבצע היועץ הינם שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני  

  בהזמנה להציע הצעות.

  כל מטלה אחרת בהתאם להוראות המתאם ו/או החברה ובהתאם להוראות החוזה.  

  תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים .3

ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של שנה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להאריך את   

ף לקבלת אישור רשות החברות תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בכפולשלוש ההתקשרות 

 ככל שהוא נדרש.

אין 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.

    נציגי הצדדים וצוות היועץ .4

 המתאם מטעם החברה:  __________________  

  היועץ, כמפורט להלן: __________________________. השירותים יבוצעו על ידי צוות  

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. 

   התמורה וסכום מקסימאלי .5

 בגין ביצוע השירותים בפועל יהיה היועץ זכאי לתמורה כדלהלן:  

  ______ ש"ח עבור שעת עבודה על עו"ד לרבות שותף.   

  ש"ח עבור שעות עבודה של מתמחה.  200  
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ש"ח. מובהר  100,000 –") הסכום המקסימליסך כל התמורה המקסימלית לשנה (להלן: "  

כי סכום זה יהווה תקרה גם לכל שנה מארבע התקופות הנוספות של האופציה, ובסה"כ עד 

  צטבר עבור כל תקופות האופציה, במידה וימומשו.ש"ח במ 400,000לסך של 

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

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת  היועץ מתחייב בזאת .3

ניהולי, כספי, ביטוחי  או כל מידע אחר   -הנוטלים חלק בביצוע השירותים, כל מידע 

אשר יגיע לידיעת היועץ אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך  -

יע בקשר עם ביצוע עבודת הייעוץ, בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הג

  ").המידעהשירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים (להלן: "

היועץ מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים, על תוכנם או על  26

היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי מנהל 

  החברה.

כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים היועץ מתחייב בזאת לא לעשות  27

  אלא למטרת ביצוע השירותים.

היועץ מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  28

הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב היועץ להגביל את הגישה 

  למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים  מטעמו.

יועץ מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו ה 29

מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את 

ההתחייבויות של היועץ, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה 

אם כן חתם על התחייבות לא יעסיק אדם בביצוע השירותים אלא  לחברה. היועץ

  אישית לסודיות בנוסח הנ"ל ומסמך התחייבות נמסר לחברה.

  
  בכבוד רב, 
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  נספח ג' להסכם

  יועץ משפטי לדיני עבודה –התחייבות למניעת ניגוד עניינים 

אני ________ ת.ז. _______ מצהיר/ה כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, איני יודע/ת  .4
מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע לביצוע ההסכם, וכי איני קשור/ה ו/או  על כל

מעורב/ת, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיי 
 מכוח הסכם זה.

 אני מצהיר/ה כי:  .5

אין לי קשרים עסקיים עם חברות בתחום משק הגז והאנרגיה, ו/או עם לקוחות וספקים  □
 של חברת תש"ן, ו/או עם ארגוני איכות הסביבה ו/או עם גופי תקשורת. 

יש לי קשרים עסקיים עם חברות בתחום משק הגז והאנרגיה, ו/או עם לקוחות וספקים  □
גופי תקשורת ולהלן שמותיהם:  של חברת תש"ן, ו/או עם ארגוני סביבה ו/או עם 

.________________________  

אני מתחייב/ת להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב/ת בכל  .6
 עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

  כל חשש לניגוד עניינים. אני מתחייב/ת להביא לידיעת החברה, מיד כשנודע לי, על .7

החברה בכל פעולותיי בקשר עם  אני מצהיר/ה כי ידוע לי על אחריותי לפעול בתום לב כלפי .8
החברה ולא מתוך שיקולי  הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת

 רווח או שיקולים אחרים.

יין פלוני יש משום חשש לניגוד ידוע לי כי בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בענ .9
 החברה. עניינים תכריע דעת

  
          _____________             ______________  

 חתימה                                  תאריך                 
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  נספח ד' להסכם

  נספח ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על  .1

חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות היועץ מכח הדין, את 

, והמהווה חלק 1כנספח דהביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין), אצל חברת "אישור עריכת הביטוח"ו טוחי היועץ""ביבלתי נפרד ממנו (להלן: 

 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

היה ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, ליועץ הזכות שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים   

 ' לאישור עריכת הביטוח.3כמפורט בסעיף 

 1גבול האחריות בביטוח אחריות מקצועית ייקבע בהתאם לטבלה  .2

 ל היועץ לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו. ע .3

ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על היועץ להמציא לידי החברה, לפני תחילת מתן  .4

השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת 

מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, 

לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח 

 1נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

 לעיל.

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 

לפני מועד הביטול או השינוי לרעה הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 בביטוח כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם בבחינת דרישה מזערית  .5

המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי כל 

ם זה ו/או על פי דין, וליועץ לא דין ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכ

  תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי היועץ  .6

להתאים  כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת

 את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  .7

מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, 
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ם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדר

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.

ד כלשהו היועץ פוטר את החברה והבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציו .8

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.

ועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הי .9

זכות התחלוף כלפי החברה והבאים מטעמו; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת 

  אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .10

ני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבל

 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 .

על אף האמור לעיל,  קרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח הינו מעי .11

יום ממועד בקשת  10אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 החברה, בכתב, להמצאת אישור כאמור.
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  1נספח ד' 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
  האישור: _____

מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע אישור ביטוח זה 
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 
במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט

  האישור.
מבקש 

  האישור
  מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטחה

שם: 
תשתיות 
אנרגיה 

  בע"מ
ו/או קו מוצרי 

  דלק בע"מ

  נדל"ן☐  שם: 
  שירותים ☒☐
  אספקת מוצרים☐
אחר: חוזה ☐

ייעוץ  - 21/227
משפטי בדיני 

  עבודה

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒☐
 מזמין מוצרים☐
  אחר: ______☐

ח.פ.: 
52002729

3   
51023448

7  

  ת.ז./ח.פ.

  מען: 
, 3הסדנאות 
  הרצליה 

  מען:

  כיסויים
סוג 

הביטו
  ח

חלוקה 
לפי 

גבולות 
אחריות 

או 
סכומי 
  ביטוח

מספר 
הפוליס

  ה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

  ה

תארי
ך 

תחיל
  ה

תארי
ך 

  סיום

גבול האחריות/ 
  ביטוחסכום 

כיסויים נוספים 
  בתוקף

מטב  סכום
  ע

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

                רכוש 

4,000,00          צד ג'
0  

 ₪      
304 

(הרחב 
  שיפוי)

32
1  

    
  32

8  
307  32

9  
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תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
  האישור: _____

315  30
9  

317 
(שם 
וכתוב

  ת)

  

  
אחריות 
מעבידי

  ם

        20,000,0
00  

 ₪  304  
309  
319  
328  

אחריות 
מקצועי

  ת

        4,000,00
0  

   
  
₪  

301  32
6  

303  32
7  

  32
8  

321    
325    
332 

)6 
חודשי

  ם)

  

   
  אחר

  
  

              

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש 
  לציין את קוד השירות המתאים):

  יועצים  038
  
 

  ביטול/שינוי הפוליסה 

ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת 
  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 30

  חתימת האישור
  המבטח:
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