
 

 משפטי לקבלת שירותי ייעוץ  19/207מכרז 
 לחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וקו מוצרי דלק בע"מ

 

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) וחברת קו מוצרי דלק בע"מ (קמ"ד) (ביחד להלן:  .1

 , ליווי וטיפוללמתן שירותי ייעוץממשרדי עורכי דין ") מזמינה בזאת הגשת הצעות החברה"

נהליים (לרבות ייצוג מול גורמים ממשלתיים ומשרדי בתחומי מכרזים, עניינים מ משפטי

ממשלה), משפט מסחרי ודיני חברות, תכנון ובניה, מקרקעין, ליטיגציה, מיסוי וכו' (להלן: 

 ").המכרז"), הכל בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות במכרז על נספחיו (להלן: "השירותים"

 השירותים הנדרשים הינם: .2

 בתחומים המפורטים לעיל ומפורטים במכרז. )רייעוץ משפטי שוטף (ריטיינ .2.1

 (בתי משפט, בוררויות וכדומה) כמפורט במכרז. ייצוג בהליכים משפטיים .2.2

למכרז נקבעו תנאים מוקדמים, אשר רק מציעים העומדים בכולם יכולים להשתתף בו. התנאים  .3

בצוות  המוקדמים מתייחסים בעיקרם לניסיון מקצועי של המשרד, ראש הצוות ועורכי הדין

 המוצע.

 העסקת הזוכה במכרז טעונה אישור רשות החברות הממשלתיות. .4

וניתן לעיין בהם  http://www.pei.co.il/מסמכי המכרז מפורסמים באתר החברה בכתובת :  .5

ואר ולהדפיסם. ניתן לקבל את מסמכי המכרז ללא תשלום בתאום מראש באמצעות פנייה לד

 .liat@pei.co.ilאלקטרוני 

 שאלות הבהרה ביחס למכרז ניתן להפנות לגב' מירב רבינוביץ יחזקאלי, מזכירת החברה .6

ת בהתאם להוראו 18/7/2019וזאת עד ליום  meyrav@pei.co.ilבכתובת דואר אלקטרוני 

 המכרז.

, במשרדי החברה הנמצאים 1הנמצאת בקומה את ההצעות למכרז יש להגיש לתיבת המכרזים  .7

. תשומת לב המציעים כי כניסת עובדי 1/8/2019ביום  , א.ת. הרצליה פיתוח3ברחוב הסדנאות 

 המציע ו/או מי מטעמו למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה.

תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר יערכו על ידי החברה בקשר למכרז כל הבהרה ו/או שינוי ו/או  .8

יפורסמו באתר החברה בלבד ובאחריות המציעים להירשם באתר החברה כמשתתפים במכרז 

 לצורך קבלת פרסומים אלה, לעקוב ולהתעדכן אחר פרסומים אלה.

יבים מפורטים תנאי ההליך בפרסום זה הינם תמציתיים. התנאים והדרישות המלאים והמחי .9
 .במכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה זו

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב  מתפרסמת גם באתר החברהמודעה זו  .10

 .הינו הנוסח העברי
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