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שרותי  תלקבל"החברה"( מזמינה בזאת הצעות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן 

 "העבודה"(. –)להלן  ויצוג משפטי בתחום דיני עבודהייעוץ 

 12תקופות נוספות של  4 -בלחברה תהיה אופציה להארכה, . שנה הינה ההתקשרותתקופת 

 בכפוף לקבלת אישור רשות החברות ככל שהוא נדרש. ,חודשים כל אחת

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

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

 בכל התנאים הבאים:

 המציע הוא משרד עורכי דין הפועל בישראל המתמחה בתחום דיני העבודה. .1

 -לעריכת דין בישראל, מתוכםלי רישיון בתוקף עורכי דין בע 4המציע מעסיק לפחות  .2

שנים בתחום דיני  10עורך דין שהינו שותף בכיר בעל ותק של לפחות  .2.1

 העבודה.

 שנים כל אחד בתחום דיני העבודה. 5שני עורכי דין בעלי וותק של לפחות  .2.2

המציע ו/או כל עורכי הדין אשר ייתנו את השירותים מטעמו הינם בעלי ניסיון במתן  .3

שירותי ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני העבודה, על פי התנאים המינימליים 

 המצטברים להלן:

ומעלה, או לחברה  8השירותים ניתנו לשתי חברות ממשלתיות בסיווג  .3.1

 ומעלה וכן למשרד ממשלתי; 8ממשלתית אחת בסיווג 

השירותים כללו עבודה מול ועדי העובדים של החברה הממשלתית ו/או  .3.2

 הממשלתי;המשרד 

השנים  5שנים מתוך  3השירותים ניתנו במהלך תקופה מצטברת של  .3.3

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
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המציע ו/או עורכי הדין אשר נותנים את השירותים מטעמו הינם בעלי ניסיון בייצוג  .4

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

ומעלה ואו משרדי ממשלה, בשלושה הליכים לפחות,  8לתית בסיווג חברות ממש

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 5שהחלו במהלך 

 .1976-הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5

 סק(הוא בעל כל רישיון הנדרש על פי דין לצורך המתן השרותים )לרבות רישיון ע .6

אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע ומי מטעמו צד לו, להשתתפותו במכרז  .7

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 

ש משום חשש לניגוד עניינים, תכריע דעת מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני י

החברה. מובהר, כי החברה רשאית, בין היתר, לקבוע שניגוד עניינים של המציע 

 מהווה עילה לסיום מיידי של ההתקשרות עם הזוכה ו/או לביטולה.

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור לעיל.

-09פקס מספר , בליאת שרון, לידי הגב' 3.12.2017 -המועד האחרון לפנייה בהבהרות

,תוף פירוט תוכן הפנייה, פרטי liat@pei.co.il ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני 9528139

 .השואל ומספר פקס וכתובת דוא"ל למענה

 לתיבת המכרזים במשרדי החברה. 19.12.2017 –המועד האחרון להגשת הצעות 

כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות 

 המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום )בתאום 

( במשרדי  liat@pei.co.ilאו פנייה לדוא"ל  09-9528139מראש באמצעות פקס מס' 

 .1, א.ת. הרצליה, בקומה 3רחוב הסדנאות החברה ב

החברה שומרת אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם  www.pei.co.il מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

http://www.pei.co.il/
http://www.pei.co.il/

