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מס' לקבלת הצעות מחיר הליך פניה תחרותי 
 למתן שירותי ייעוץ משפטי   02/2020

 בע״מ(  2008גת )ק. תאגיד מי ל
 : כללי .1

( מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ״החברה״״ או ״המזמין)להלן גם: בע"מ ( 2008)גת  ק.מי תאגיד המים והביוב 
 .(נספח א'בהסכם ההתקשרות )וייעוץ משפטי, הכול כמפורט בהזמנה זו 

 :הרכב השירותים .2

 : המזמין מבקש לקבל שירותי יעוץ משפטי כמפורט להלן
 ("השירותים המשפטייםאו " "השירותיםלהלן: "ו/או חלקם )כולם 

 
 

 שוטף הכולל מתן חוות דעת משפטי ייעוץ .2.1

ייעוץ משפטי כולל ומקיף בתחומי הביוב והמים, לרבות   -לעיל    2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .2.2
 על פי כל הדינים והרגולציה החלים על החברה בהיותה תאגיד מים וביוב

 פנימיות וחיצוניות -של החברה  מקצועיותבפגישות  השתתפות .2.3

 , לרבות ניהול מו"מ במידת הצורךובדיקתםהכנת חוזים  .2.4

 , לרבות ליווי כל ההליך המכרזימכרזיםובדיקת  תעריכ .2.5

 טיפול בהתקשרויות ובהסכמים )בפטור ממכרז( עם יועצים ונותני שירותים  .2.6

 ביחסי עובד מעביד טיפול .2.7

ל פי תחום אחריותו ועל , כל אחד עהחברהייעוץ באמצעות מענה טלפוני שוטף ויומיומי לכלל עובדי  .2.8
 פי הצורך

 הגדרה, בניה והטעמה של תהליכי עבודה בהתאם לדרישות החברה .2.9

ובוועדות השונות כולל וועדות מכרזים, כספים, ביקורת, חריגים, דירקטוריון  בישיבות השתתפות .2.10
 וכו׳

תביעות אישיות כנגד נושאי המשרה, בטיפול בנושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים, ובכלל זה  .2.11
 במידת הצורך

ל מול רשויות סטטוטוריות לרבות רשות המים, מנהלת הביוב, מינהל המים או כוהליכים התדיינות  .2.12
ורגולציה בתחום פעילות חקיקה  בענייני    , מבלי לגרוע מכלליות האמור,, לרבותרשות אחרת רלבנטית

 .החברה

בכל  ייצוג החברה בסכסוכים לרבות בהליכים משפטיים בערכאות שיפוטיות, בהליכי בוררות וגישור .2.13
, תביעות ןתחומי המשפט האזרחי והמסחרי )לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, תביעות נזיקי

 (קטנות וכיו"ב

למשך יום אחד בכל שנים לפחות,  5בעל ותק של הצבת עו"ד  -בלי לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף אליו  .2.14
 ( במשרדי החברה, לצורך מתן השירותים המשפטיים 10-16שבוע )בין השעות 
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 תקופת ההתקשרות .3

מועד חתימת התאגיד על מ)שישה( חודשים  6הינה לתקופת נסיון בת הראשונה תקופת ההתקשרות  .3.1

 "(.הראשונה ההתקשרותתקופת הסכם ההתקשרות )להלן: "

על פי תנאיה וללא כל  להאריך את תקופת ההתקשרות , לפי שיקול דעתה הבלעדי,החברה תהיה רשאית .3.2

חודשים לכל  66פה מצטברת של חודשים כל אחת, ועד תקו 12תקופות נוספות בנות  5 -ב שינוי בתמורה,

אל יפנה המשפטי היועץ . "(תקופת הארכהלהלן: "חודשים תיקרא  12תקופת מוארכת בת היותר )כל 

תקופת תום כל תקופה כנ"ל ויבקש לקבל את החלטת המזמין אודות סיום יום לפני  60המזמין 

יפקע ההסכם במועדו המקורי,  -לא הודיע המזמין על הארכת ההסכם כאמור ה. תהארכאו ההתקשרות 

בלא שיידרש המזמין לתת בגין כך כל הודעה נוספת. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין כל התחייבות 

)או מצג( מצד המזמין להאריך את ההסכם )בכלל או לתקופה כלשהי(, והמזמין רשאי יהיה לפי שיקול 

הצעתו בהינתן להגיש המוחלט שלא להאריך את תקופת ההסכם כלל, וכי על המציע דעתו הבלעדי ו

במחיר או במסגרת  -, ללא כל הסתמכות  להלן(  3.3הראשונה )בכפוף להסתייגות בס'  תקופת ההתקשרות 

 על הארכות כלשהן. -נות הפנימית שלוההתארג

להביא את יהא המזמין רשאי מוסכם כי תקופת ההתקשרות הראשונה תהא תקופת נסיון, במהלכה  .3.3

יום מראש בלבד, ללא צורך בכל נימוק או הסבר, וליועץ  30ההתקשרות לידי סיום בהודעה בכתב בת 

 בגין הפסקת ההתקשרות כאמור. ןהמזמיהמשפטי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד 

המזמין יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות במהלך אחת מתקופות ההארכה בתנאים הקבועים בהסכם  .3.4

 (.נספח א'ההתקשרות )

 המועדים העיקריים בהליך זה .4

 16:00, עד השעה 31.3.2020המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה:  .4.1

 14:00, עד השעה 30.4.2020המועד האחרון להגשת הצעות:  .4.2

)מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה )כהגדרתן להלן( תגענה לתיבות הדואר האלקטרוני הצעות שלא  .4.3

 הנקובים לעיל, לא תיבדקנה ולא תישקלנה.
 

יקול דעתו הבלעדי מכל סיבה המזמין רשאי להאריך כל אחד מהמועדים הנקובים בהליך זה, לפי ש .4.4

ובין היתר כהיענות  שימצא לנכון ובכל מועד שימצא לנכון לרבות במועד האחרון להגשת ההצעות,

 ים או מיוזמתו, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט./לבקשות מציע

 תנאי סף .5

 באים: התנאי הסף  בכלעל המציע המגיש הצעתו להליך זה לעמוד 

 :מקצועייםתנאי סף 

שעיסוקו עורכי דין,  3לפחות המעסיק )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל( אחד משרד עורכי דין  .5.1

 )לא תותר הגשת הצעה משותפת( הינו מתן שירותי ייעוץ משפטי.המרכזי 

שימה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ור  וצרף להצעתיחברה רשומה,    מציע שהוא .5.1.1

 כשהיא מאושרת ע״י עו״ד/רו״ח של החברה. ושל מנהלי

תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם  וצרף להצעתיא שותפות רשומה, ובהליך זה שה מציע .5.1.2

 השותפויות ואישור של עו״ד/רו״ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.
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שנים לפחות כעורך דין  10בעל ותק של  הינולתת את השירותים למזמין  המיועדיםאחד מעורכי  פחותל .5.2

 פעיל. 

במשך  לפחות אחדלתאגיד מים וביוב זה המציע נתן שירותי ייעוץ משפטי דוגמת השירותים נשוא הליך  .5.3

 .(2013-2019עה )במהלך השנים שקדמו להגשת ההצהשנים  (7( שנים לפחות מתוך שבע )5חמש )

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, על המציע לצרף:

 פרופיל עסקי. .5.3.1

 .׳גבנספח פירוט ניסיון המציע בנוסח  .5.3.2

 .שהמציע מייעד למתן השירותים למזמיןפירוט ניסיון עורכי הדין  .5.3.3

כל מסמך אחר המעיד על עמידת המציע בתנאי הסף שנקבעו בהליך זה, וכן כל מסמך היכול  .5.3.4

 .להצעתוגבוה יותר איכות ניקוד לתת לדעתו 

כל אחד מעורכי הדין שמיועדים לבצע את השירותים עבור המזמין הינו בעל רשיון בתוקף של לשכת עורכי  .5.4

 הדין בישראל )יש לצרף את הרשיונות(.

 חלפת עורכי הדין מטעם המציע המיועדים למתן השירותים למזמין כפופה לאישור המזמין.מובהר, כי ה .5.5

 : תנאים כללים

 בנוסף לתנאים המפורטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן:       

הינו מנהל ספרים כנדרש עפ״י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. על המציע להמציא אישור תקף על   .5.6

 ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט או מי מעורכי הדין מטעמו שמיועדים לתת את השירות למזמין  המציע   .5.7

-כמולמעט עבירה מסוג ברירת קנס.    גד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפטו/או לא הוגש נגדו ו/או נ

בעבירה משמעתית  לא הורשעאו מי מעורכי הדין מטעמו שמיועדים לתת את השירות למזמין המציע כן, 

לשם הוכחת עמידתו והתקנות והכללים שהותקנו מכוחו.  1961 -על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 

למסמכי הליך זה ואשר  ׳הבנספח המציע להמציא תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט בתנאי זה על 

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

עלולים ליצור ניגוד עניינים בין עיסוקים אלה לבין השירותים לחברה  אינםעיסוקיו האחרים של המציע  .5.8

להסכם והמהווה   ׳וכנספח  ומנת  צרף להצעתו הצהרה על העדר ניגוד עניינים המסעל פי הזמנה זו. המציע י

 חלק בלתי נפרד מהליך זה.

 הצעת המחיר .6

 ".מחירההצעת " - 'בנספח בהצעת מחיר לשירותים לתת על המציע  .6.1

 תמורת אספקת מכלול השירותים הנדרשים בהתאם להגדרת השירותים לעיל ולהסכם ההתקשרות .6.2

₪  0,0002היועץ המשפטי זכאי לשכר טרחה קבוע על בסיס גלובאלי )ריטיינר( בסך של  ה, יהי(נספח א')

, לאחר ההנחה או התוספת שיציע בהצעת המחיר, כדלהלן, בצירוף מע"מ "(מחיר הבסיס)להלן: "לחודש  

  "(.שכר הטרחהכדין )להלן: "

 לעיל.  למחיר הבסיסאחוז ביחס  20על המציע לנקוב בהצעת המחיר בשעור הנחה או תוספת של עד  .6.3

מהווה תשלום מלא וסופי בגין מלוא השירותים שיינתנו על ידי היועץ המשפטי לחברה, מכל שכר הטרחה   .6.4
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 ורק:, אך כולל את כל העלויות הישירות והעקיפות עבור השירותים, למעטן וסוג שהוא, והוא ימ

 . , נסיעותערבויות, שליחויות  ,ההוצאות הבאות: אגרות בימ"ש, חוו"ד מומחים, שכר עדים    6.4.1

 2נסיעות תשולמנה על פי תעריף של   אלה ישולמו בנפרד כנגד חשבוניות.הוצאות   -למעט נסיעות  

 .₪ בצירוף מע"מ לק"מ

תיקי   בגין  .שיפוטיות/בוררות(, למעט תביעות קטנות)הליך בערכאות  ליטיגציה  ניהול תיקי    6.4.2

. בהעדר ליטיגציה כאמור ישולם שכר טרחה נוסף בהתאם להסכמת הצדדים לגבי כל תיק

 350, שותף תלשע ₪ 400שעתי בסך לפי תעריף הסכמה שכר הטרחה בגין תיקים כאמור ישולם 

 מע"מ כדין. לכל הסכומים יתווסף .₪ לשעת מתמחה 200 -ו "דעו תלשע₪ 

 העברת שאלות ובירורים .7

גב' יהודית לבכתב בלבד, לשתי תיבות הדואר האלקטרוני להלן: שאלות ובקשות להבהרות, יש להפנות  .7.1

uriel@mei-ולמר אוריאל טרמצ'י באמצעות דוא"ל  gat.co.il-yehudit@mei באמצעות דוא״ל חודדי 

gat.co.il " :(. חובה לשלוח כל הודעה לשתי תיבות הדואר תיבות הדואר האלקטרוני)לעיל ולהלן"

 האלקטרוני. 

חובה לציין בתכתובת הדוא״ל את שם . 16:00בשעה  31.3.2020עד ליום שאלות הבהרה ניתן לשלוח 

המציע, מספר הטלפון ומס׳ הליך זה. שאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף והמסמך בהליך זה 

 .רק תשובות לשאלות הבהרה שתינתנה בכתב תחייבנה את החברה אליו מתייחסת השאלה.

התשובות לשאלות ההבהרה תישלחנה לכל המשתתפים שנרשמו בחברה באמצעות הודעה לכתובת  .7.2

. באחריות gat.co.il-www.meiהדוא"ל הנ"ל וכן תתפרסמנה באתר האינטרנט של החברה בכתובת: 

תשובות החברה לשאלות ההבהרה תהיינה חלק ממסמכי ההליך   המציעים להתעדכן בפרסומי התשובות.

 ויש לצרפן ולהגישן במסגרת ההצעה.

  :ביטוח .8

 בהליךשיזכה  נותן השירותלקיום ביטוחים על ידי  המזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .8.1

 ", בהתאמה(.הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "

בהתאם לתנאים זה לעיל ולהלן, לרבות    8כאמור בסעיף  ביטוח  הידרש לעמוד בדרישות  יהזוכה    היועץ .8.2

 ד'ובנספח  "היועץביטוחי "  7.2סעיף "(, םהסכ)להלן : "ה ההתקשרות בנספח א' הסכםהמפורטים 

 .היועץביטוחי  אישור

המפורטות לעיל ולהלן הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .8.3

 בזאת כי קיבל ממבטחיו  ומצהירבמלואן  הסכםוה הליךהלפי מסמכי  השירותיםואת מהות 

 ולהלן. לעיל כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

 ההליך במסמכי המפורטות הביטוחדרישות הביטוח והוראות  את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .8.4

 ד'את נספח , מתן השירותים וכתנאי לתחילתםלא יאוחר ממועד תחילת  החברההבידי  ולהפקיד

 המבטחת. החברהכשהוא חתום כדין על ידי  היועץאישור ביטוחי 

בכפוף כי  החתום כאמור, מתחייב נותן השירות    (ד'נספח  )  ביטוחי נותן השירותאישור  המצאת  בנוסף ל .8.5

 ימים ממועד קבלת הדרישה  14בתוך    היועץימציא    "(הדרישה)להלן: "  מהחברהלקבלת דרישה בכתב  

 "(.מסמכי הביטוח)להלן: " הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים

mailto:uriel@mei-gat.co.il
mailto:uriel@mei-gat.co.il
http://www.mei-gat.co.il/
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כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות מובהר בזאת במפורש כי  .8.6

הוראות הביטוח ו/או ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות ל

 ו/או למסמכי הביטוח. דרישות הביטוחל

לאילו מהוראות הביטוח ו/או  כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס בזאת במפורש מובהר .8.7

תעלם מהן והנוסח ת חברהה ,היועץשנמסרו על ידי ביטוח ה לאיזה ממסמכי דרישות הביטוח ו/או

 .ונספחיהם הסכם, ההליךשצורף למסמכי ההמחייב הינו הנוסח 

 החברההעתקים מקוריים של מסמכי הביטוח,  אי המצאת  במקרה של  מובהר בזה, כי    ספקלמען הסר   .8.8

 המסמכים כנדרש.בשל אי הצגת  מתן השירותיםלמנוע ממנו את מועד תחילת  תהייה רשאית

 מסמכי הביטוח,אי המצאת  במקרה של  מובהר בזה, כי    לעיל, 8.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .8.9

ו/או לבטל   הסכםכמי שהפר את ה  (היועץבמציע )לראות    תרשאי  החברה  תהאלעיל,    8.8כאמור בסעיף  

 .הליךב (היועץהמציע )את זכייתו של 

אלא בחתימה   יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים .8.10

הסתייגות לגבי כל  המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם  והצהרת  אישור    ים, המהוווחותמת של המציע

 .וסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשיםהנ

 הגשת ההצעה .9

 הצעת המציע תוגש כדלהלן:

, לרבות כל התשובות לשאלות הבהרה שתפורסמנה על ידי תכלול את מסמכי הזמנה זוהצעת המציע  .9.1

כן   .במסמך זהבצירוף כל האישורים והמסמכים כנדרש  ,  כדלהלן  וכל הנספחים המצורפים אליה  החברה,

 יצרף המציע להצעתו אישורים כדלהלן:

 אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. 9.1.1

 אישור על ניכוי מס במקור. 9.1.2

 אישור עו״ד/רו״ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד. 9.1.3

 :רשימת הנספחים

 הסכם התקשרות נספח א'

 הצעת המחיר נספח ב'

 פירוט נסיון המציע נספח ג'

 י היועץאישור ביטוח נספח ד'

 תצהיר העדר הרשעות נספח ה'

 תצהיר העדר ניגוד עניינים נספח ו'

 

לא צירף מציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול 

רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע, אשר לא צירף  לחילופין,את הצעת המציע. 

להצעתו את אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל להשלים המצאת המסמך תוך פרק זמן קצוב 

 שיקבע על ידי המזמין ובלבד שהמזמין לא סבר שאי הצירוף נבע מתכסיסנות או חוסר תום לב.

 חתימה על ההצעה .9.2

המציע למלא את טופס הצעת המציע ולחתום עליו בחתימה מקורית מלאה. יש על  9.2.1
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 לחתום על כל דף ממסמכי הליך זה.

יחתום או יחתמו רק מי שהוסמך או הוסמכו   -אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה   9.2.2

לכך בתקנון החברה או מכוחו או בחוזה השותפות או מכוחו ובתוספת חותמת התאגיד, 

 .עו״ד או רו״ח לפיו החתימה מחייבת את המציע ויצורף אישור

 מילוי ההצעה .9.3

אין לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים במסמכי הליך זה לרבות נספחיו.  9.3.1

כל שינוי שייעשה על ידי המציע במסמכי הליך זה ו/או כל הסתייגות, עלול לגרום לפסילת 

 ההצעה.

 הדרושים במסמכי הליך זה בצורה ברורה.יש להקפיד על מילוי כל הסעיפים  9.3.2

 הצהרות והתחייבויות הנובעות מעצם הגשת ההצעה .9.4

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את מהות 

השירותים המתבקשים, הסכים מראש לכל תנאי הליך זה בלא שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות וכי 

את הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי הרלבנטי והדרוש מבחינתו, בדק את כל  בטרם הגיש

הנתונים, הפרטים והעובדות וביקש הבהרות על כל סוגיה שנמצאה בעיניו בלתי ברורה או עמומה, 

ולפיכך המציע יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של הליך זה 

יו וחלקיו או כי עמימות או חוסר בהירות הליך זה גרם לו לעלות נוספת שלא תמחר או לא על כל פרט

 לקח בחשבון הצעתו או כי נגרם לו נזק אחר כלשהו.

 אופן הגשת ההצעה .9.5

בהודעה  תיבות הדואר האלקטרונילאת הצעתו  ישלחהמעוניין להשתתף בהליך זה  9.5.1

הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי יעוץ  - 02/2020שנושאה: הצעה בהליך מס' 

לא יאוחר עד  8:00-16:30בין השעות ה -אבימים  בע"מ, 2008משפטי לתאגיד מי ק. גת 

 ״(.הצעות המועד האחרון להגשת)להלן: ״ 14:00עד שעה  30.4.2020מיום 

האחד ייקרא "מעטפת ההליך" ובמסגרתו   -להודעת הדוא"ל יצורפו שני קבצים נפרדים   9.5.2

יצורפו כל מסמכי המכרז המפורטים לעיל, למעט הצעת המחיר; והשני ייקרא: "מעטפת 

. יודגש ויובהר כי אין לכלול כל נספח ב'בנוסח הצעת המחיר המחיר" ותחתיו תצורף 

בקובץ אלא רק    "מעטפת ההליךמסגרת קובץ "פרט בקשר עם הצעת המחיר של המציע ב

  ."מעטפת המחיר"

 -במועד האחרון להגשת הצעות  בתיבות הדואר האלקטרוניהצעה אשר לא תימצא  9.5.3

 .תיפסל על הסף ולא תידון כלל

 

 תוקף ההצעה .10

 ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות. 90הצעות המציעים יעמדו בתוקפן לתקופה של  .10.1

 התאגיד אינו מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן. .10.2

היה ופקע תוקף ההצעות לפני קבלת החלטה של התאגיד בדבר ההצעה הזוכה, יהיה התאגיד רשאי לבטל  .10.3

 למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם.הליך זה, או לפנות 

מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב להארכתה. מציע  .10.4

 א הודיע לחברה על הארכתה כמבוקש, לא ישתתף בהמשך ההליך.שסירב להאריך את תוקף ההצעה או ל
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 בחירת הזוכהאופן  .11

 - 30%תהיינה בדרך של שקלולים המרכיבים המפורטים להלן: אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .11.1

 ה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.איכות, באופן שתיבחר ההצע 70% -מחיר ו

נקודות. שאר ההצעות ינוקדו  30לן: ההצעה הזולה ביותר תקבל הציון בגין רכיב המחיר יינתן כדלה .11.2

 באופן יחסי בהתאם לנוסחה הבאה: 

 חלקי ההצעה הנדונה  X 30ההצעה הזולה ביותר 

הציון ברכיב האיכות יתבצע על בסיס הנסיון שיוצג על ידי המציע ובכלל זה, בין היתר, לפי הקריטריונים  .11.3

שינהל ויהיה אחראי על מתן עורך הדין מים וביוב, נסיון  הבאים: רשימת לקוחות בתחום תאגידי

ביעוץ משפטי בכלל, ביעוץ  - , ושל עורך הדין שיתן שירותים במשרדי החברה פעם בשבועהשירותים

לעיל; היקף  2, ובכל אחד מהנושאים המפורטים במסגרת השירותים בסעיף בפרט לתאגידי מים וביוב

 הצוות במשרד המציע והיקף הנסיון של עורכי הדין המיועדים לתת את השירותים בנושאים הנ"ל.

 מהמציעבהתרשמות האישית  גםבחינת ההצעות יהא המזמין רשאי להתחשב מובהר, כי במסגרת 

ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי   ותו,באמינ,  הראיוןבמסגרת  

בעמידה/אי עמידה בלוחות אם הייתה כזו,  -בניסיון קודם של המזמין בהתקשרות עם המציע  אחרים,

וצא הוא לנכון ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מזמנים של המציע עבור המזמין או אחרים 

 הצעה.איכות לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר 

 :אופן בדיקת ההצעות .12

 - שלב ראשון .12.1

הצעה שנקבע לגביה על ידי הוועדה )לאחר מיצוי הבדיקה תחילה תיבדק עמידתו של המציע בתנאי הסף.  

ן( שאינה ולרבות במידת הצורך בירור מול המציע והשלמות ככל שיוחלט לאפשר למציע לעשות כ  בנושא,

 תיפסל. -עומדת בתנאי הסף 

 :שלב שני .12.2
, ותקבל ציון ברכיב האיכות תועבר לבדיקת קריטריוני האיכותמציעים אשר עמדו בתנאי הסף הצעת 

 . 70כאשר הציון המקסימלי הינו 

 :שלישי בשל .12.3

 שלב פתיחת מעטפות הצעות המחיר ומתן ניקוד לרכיב המחיר בהתאם לאמור לעיל.

 :שלב רביעי .12.4

של כל הצעה יורכב מסכום הציון ברכיב האיכות והציון ברכיב המחיר. ההצעה שתקבל  הסופיהניקוד 

 את הציון הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה, אלא אם כן החברה תחליט אחרת, מנימוקים מיוחדים.

כל שגם . כהאיכותניקוד  במקרה ששתי הצעות יקבלו ניקוד זהה הגבוה ביותר, הועדה תכריע ביניהן לפי  

 .שתקיים עם שני המציעים ראיון נוסףהועדה תכריע ביניהן לפי להוא זהה, 

 ביחס המחיר הצעת שיפור לשם, חלקם או המציעים בין נוסף תחרותי הליך על להחליט רשאית החברה .12.5

 במקרה.  סופית  הצעה  הראשונה  הצעתו  תיחשב,  נוספת  הצעה  מציע  יגיש  לא  אם.  הראשונה  המחיר  להצעת

 .אותו שתחייב היא הראשונה ההצעה, יותר גבוהה מחיר הצעת יגיש שהמציע

 פסילת הצעות ואי קבלתן .13

 המזמין רשאי לפסול הצעות בין היתר מהטעמים כלהלן: .13.1



8 

 

 אי עמידה בתנאי הסף. 13.1.1

הליך בהפרת דרישות ההליך או אי קיומן, מקום בו לדעת המזמין נגרמה פגיעה מהותית   13.1.2

 זה.

 מציע הפועל בחוסר תום לב. 13.1.3

למזמין הזכות לפסול הצעות אשר אינן סבירות, או לפסול מציע אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר  .13.2

לטעון בכתב מדוע אין  אותו מציעאפשר לשי, לאחר . זאתאחר כי הוא אינו יכול לבצע את ההתקשרות

 .חשש שאינו יכול לבצע את ההתקשרותלפסול ההצעה מ

 סמכות לדרוש מידע נוסף .14

המזמין מוסמך לדרוש מכל מציע מידע נוסף, פרטים, הבהרות, השלמות, תיקונים, מסמכים,  .14.1

במטרה לקיים אסמכתאות, נימוקים וכל כיוצא באלה, בכל עניין הנוגע להצעה על כל אחד מחלקיה, והכל  

 כל אחת מסמכויותיו האחרות של המזמין ועל מנת לבחון את ההצעה.

המזמין רשאי, בכל שלב, לרבות לאחר הבחירה בזוכה, לזמן כל מציע להציג בפניו את ההצעה שהגיש,  .14.2

 כולה או מקצתה, לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים לצורך קבלת החלטה מכל סוג שהוא.

 ההודעת זכיי .15

 המזמין ימסור הודעות בכתב על הזכייה/אי זכייה בהליך זה. .15.1

 הזוכה בהליך מתחייב להמציא לחברה תוך ימים מקבלת הודעת הזכיה את הסכם ההתקשרות המצ"ב .15.2

 , כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו בליווי חותמת המציע.כנספח א'

לת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קב .15.3

 של המזמין.

המזמין רשאי להורות על ניהול משא ומתן עם המציע הזוכה, וזאת בנוסף לכל סמכות הנתונה לו לניהול  .15.4

 משא ומתן.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות בכל עת על כל  .15.5

 היקף השירותים המפורטים בהליך זה. שינוי המרחיב או מצמצם את

 ביטול זכיה או הודעת זכיה .16

 החברה שומרת על זכותה לבטל זכיה ו/או הודעת זכיה, בין היתר בנסיבות כדלהלן: 

 המציע לא חתם על הסכם ההתקשרות תוך פרק הזמן שנקבע על ידי החברה; .16.1

משפיע על החלטתה, אילו היה בידיה לפני החברה קיבלה מידע על המציע, ההצעה או תוכנה, אשר היה  .16.2

 ההחלטה בדבר זכיית המציע.

 עיון בהצעה הזוכה .17

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה  30מציע שלא זכה בהליך יהיה רשאי, בתוך  .17.1

, 1993  -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ׳׳ג21הסופית של החברה, לעיין במסמכי ההליך בהתאם לסעיף  

 למעט:

בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד  .17.1.1

 מסחרי או מקצועי.

, לרבות בחינת חלופות לחברהבחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי  .17.1.2
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, או הערכת סיכויים וסיכונים החברהאפשריות שונות לפעולה או להחלטתה של 

 יכים משפטיים עתידיים.הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהל

פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון בהצעתו -לאור זכות העיון המוקנית למציעים בהליך על .17.2

במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעה, נדרש לסמן את החלקים 

 לחיסיון.החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים 

חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיון יחשבו  .17.3

ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר אם חלקים 

 בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעתו.

ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת המכרזים של  ,מקרה בכל .17.4

, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. בכל מקרה ולמרות האמור בכל החברה

 הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמור.

ע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים לאלה אשר מציע יהיה מנו .17.5

 סומנו כסודיים בהצעתו.

 תיבות הדואר האלקטרוני כהגדרתןמציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה בכתב אל  .17.6

 נה.י. פניות טלפוניות לא תיענלעיל 7.1בס' 

 כללי .18

המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לעדכן את תנאי הליך זה בכל עת עד למועד האחרון להגשת  .18.1

 המשתתפים בהליך.הצעות, וימסור הודעה בכתב על תיקון ו/או עדכון כאמור לכל הגורמים 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל הליך זה בכל שלב שהוא, גם לאחר סגירתו, וזאת כל עוד לא חתם  .18.2

ו/או לא לחתום על החוזה בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא, לרבות סיבות  ;המזמין על ההסכם

 תו המלא והסופי. הכל בהתאם לשיקול דעמיעוט הצעות, השלכות משבר הקורונה וכיו"ב, תקציביות, 

בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין רשאי לבטל הליך זה במקרים הבאים: רק הצעה אחת 

עומדת בכל תנאי הסף ודרישות ההליך; החברה מצאה כי התקיים בפגם בהליך או בניהולו או בבחירת 

טעות בדרישות המפורטות ההצעה הזוכה; התברר לחברה, לאחר הוצאת מסמכי ההליך, כי נפלה 

במסמכים ו/או הושמטו נתונים / דרישות מהותיות ממסמכי ההליך, או שדרישות אלה התבססו על 

; חל שינוי נסיבות או השתנו צרכי החברה באופן המצדיק לדעת החברה, נתונים שגויים או לא שלמים

חירים, או פעלו באופן את ביטול ההליך; יש בסיס להניח שהמציעים או חלקם תיאמו הצעות או מ

 .המהווה הגבל עסקי או עבירה על החוק

, לא תהיה למשתתפים בנסיבות כאמור אם יחליט המזמין לבטל הליך זה ו/או לא לחתום על ההסכם

 בהליך זה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כנגד המזמין.

או שאינה  ברורה,אינה שאיננה שלמה, או  מובהר כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה .18.3

ערוכה עפ״י מסמכי הליך זה, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי התאמה אחרת ביחס 

לדרישות הליך זה, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון ו/או הבהרה ו/או השלמה, וזאת עפ״י 

נוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו שיקול דעתו הבלעדי. החליט המזמין להתעלם מן השי

 לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

על המציע להביא בחשבון, על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי צפויים העלולים  .18.4

לעלות בהקשר לעבודות. לשם כך ירכז המציע על אחריותו הבלעדית את כל המידע העשוי להיות לו 

 יוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה.למועיל או ח

להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל תשלום  .18.5
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, למעט ההוצאות המפורטות בסעיף מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע העבודות על פי תנאי הליך זה

 וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירים שבכתב ההצעה. לעיל, 6.4

מקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים להליך זה ובכל טענה ו/או עילה הנובעים ממנו הינו  .18.6

 .באר שבעבמחוז בית המשפט המוסמך 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה להליך זה ובהשתתפות בהליך זה, תחולנה  .18.7

 על המציע בלבד.

לצורך אלא  בהם שימוש  לעשות  שלא    מזמין, והמציע מתחייבו הבלעדי של הזה ומסמכיו הינם קניינהליך   .18.8

 .בלבד והגשתההצעה  תהכנ

 כל האמור בלשון זכר בהליך זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך. .18.9

 

 
 

 ,בברכהבכבוד רב ו
 למנכ״מ"מ  טרמצ'י,אוריאל   
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 הסכם התקשרות -נספח א' 

 בקרית גת 2020שנת  ____לחודש  ______ שנערך ונחתם ביום

 ( בע"מ2008תאגיד המים והביוב מי ק.גת ) בין:

 קרית גת 5/1שד' לכיש מ

 )להלן: ״החברה״( 

 ____________________  לבין:

 מ__________

 ״היועץ״()להלן: 

 והחברה מעוניינת להעסיק את היועץ, כיועץ משפטי של החברה. :הואיל

 והיועץ מעוניין להתמנות לתפקיד זה על ידי החברה ולהעניק לה שירותים והכל כאמור בחוזה זה. :והואיל

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 :מבוא ופרשנות .1

 לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה והנספחים  .1.1

 לצורכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות חוזה זה. ןכותרות הסעיפים הינ .1.2

 :תיאור התפקיד .2

 , והכל בהתאם לדרישות מנכ"ל החברה ו/או מי מטעמוהיועץ ייתן שרותיו המקצועיים ויטפל בנושאים המפורטים להלן
 ״(:השירותים)להלן: ״

 שוטף הכולל מתן חוות דעת משפטי ייעוץ .2.1

ייעוץ משפטי כולל ומקיף בתחומי הביוב והמים, לרבות על פי  -לעיל  2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .2.2
 כל הדינים והרגולציה החלים על החברה בהיותה תאגיד מים וביוב

 פנימיות וחיצוניות -של החברה  מקצועיותבפגישות  השתתפות .2.3

 , לרבות ניהול מו"מ במידת הצורךםובדיקתהכנת חוזים  .2.4

 , לרבות ליווי כל ההליך המכרזימכרזיםובדיקת  תעריכ .2.5

 טיפול בהתקשרויות ובהסכמים )בפטור ממכרז( עם יועצים ונותני שירותים .2.6

 ביחסי עובד מעביד טיפול .2.7

 אחריותו ועל פי הצורךל פי תחום  ייעוץ באמצעות מענה טלפוני שוטף ויומיומי לכלל עובדי החברה, כל אחד ע .2.8
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 הגדרה, בניה והטעמה של תהליכי עבודה בהתאם לדרישות החברה .2.9

 ובוועדות השונות כולל וועדות מכרזים, כספים, ביקורת, חריגים, וכו׳בישיבות דירקטוריון  השתתפות .2.10

טיפול בנושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים, ובכלל זה תביעות אישיות כנגד נושאי המשרה, במידת  .2.11
 הצורך

מול רשויות סטטוטוריות לרבות רשות המים, מנהלת הביוב, מינהל המים או כל רשות והליכים  התדיינות   .2.12
 ., לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בענייני חקיקה ורגולציה בתחום פעילות החברהאחרת רלבנטית

וררות וגישור בכל ייצוג החברה בסכסוכים לרבות בהליכים משפטיים בערכאות שיפוטיות, בהליכי ב .2.13
 (ותביעות קטנות תחומי המשפט האזרחי והמסחרי )לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, תביעות נזיקין

שנים  5היועץ יעמיד באופן קבוע עו"ד מטעמו, בעל ותק של  -בלי לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף אליו  .2.14
שירותים ( במשרדי החברה, לצורך מתן ה10-16לפחות, למשך יום אחד קבוע בכל שבוע )בין השעות 

המשפטיים, וזאת ללא צורך בדרישה נוספת או נפרדת מצד התאגיד. במידת הצורך, לפי דרישת החברה 
ובתיאום עם היועץ, עורך הדין האמור יהיה נוכח במשרדי החברה במשך שעות נוספות מעבר למסגרת השעות 

 על הנוכחות הקבועה כאמור לעיל בנוסףדלעיל, 

 :תקופת ההתקשרות .3

)שישה( חודשים ממועד חתימת התאגיד על הסכם  6רות הראשונה הינה לתקופת נסיון בת תקופת ההתקש .3.1

 "(.ההתקשרות הראשונהתקופת ההתקשרות )להלן: "

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות על פי תנאיה וללא כל שינוי  .3.2

חודשים לכל היותר )כל  66אחת, ועד תקופה מצטברת של  חודשים כל    12תקופות נוספות בנות    5  -בתמורה, ב

יום  60"(. היועץ המשפטי יפנה אל המזמין תקופת הארכהחודשים תיקרא להלן: " 12תקופת מוארכת בת 

לא לפני תום כל תקופה כנ"ל ויבקש לקבל את החלטת המזמין אודות סיום תקופת ההתקשרות או הארכתה.  

יפקע ההסכם במועדו המקורי, בלא שיידרש המזמין לתת בגין כך   -כאמור  הודיע המזמין על הארכת ההסכם  

כל הודעה נוספת. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין כל התחייבות )או מצג( מצד המזמין להאריך את 

ההסכם )בכלל או לתקופה כלשהי(, והמזמין רשאי יהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט שלא להאריך את 

הראשונה )בכפוף להסתייגות הצעתו בהינתן תקופת ההתקשרות להגיש ם כלל, וכי על המציע תקופת ההסכ

 על הארכות כלשהן. -במחיר או במסגרת ההתארגנות הפנימית שלו -, ללא כל הסתמכות להלן( 3.3בס' 

מוסכם כי תקופת ההתקשרות הראשונה תהא תקופת נסיון, במהלכה יהא המזמין רשאי להביא את  .3.3

יום מראש בלבד, ללא צורך בכל נימוק או הסבר, וליועץ המשפטי   30בכתב בת  ההתקשרות לידי סיום בהודעה  

 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המזמין בגין הפסקת ההתקשרות כאמור.

 יום. 90החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם היועץ במהלך תקופת הארכה בהודעה מוקדמת בת  .3.4

את ההתקשרות עם היועץ במהלך תקופת הארכה ללא הודעה מוקדמת,  כן תהיה החברה רשאית לסיים .3.5

 במקרים הבאים:

 היועץ הפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה הפרה יסודית; .3.5.1

 יום מדרישה החברה בכתב; 14היועץ הפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  .3.5.2

הוגשה נגדו בקשה לפירוק ו/או פשיטת רגל וזו לא היועץ הגיש בקשה לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או  .3.5.3
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 יום; 30בוטלה ו/או נדחתה תוך 

 עורך דין מטעם היועץ הורשע בעבירה שיש עימה קלון. .3.5.4

 התחייבות והצהרות היועץ: .4

 היועץ מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

היועץ מצהיר בזה כי הינו בעל ידע מקצועי ומומחיות בתחום השירותים נשוא ההתקשרות המאפשר לו לבצע  .4.1

, והוא מתחייב בזה לבצע את השירותים לשביעות באמצעות עורכי דין עורכי דין ממשרדואת השירותים 

קובלים, והוא במומחיות ובמקצועיות הדרושים על פי סטנדרטים מקצועיים מ רצונה המלאה של החברה,

 ישא באחריות הבלעדיות לביצוע השירותים.

אשר פרטיהם הוצגו במסגרת משרדו עורכי דין מהשירותים יינתנו לחברה על ידי היועץ, באמצעות צוות  .4.2

החלפת מי מצוות עורכי הדין המיועד לתת את השירותים כפופה להסכמת המזמין מראש  .הליךהצעתו ב

 ובכתב.

, להקדיש את לעיל 2כל העבודות הדרושות לביצוע השירותים המפורטים בסעיף  היועץ מתחייב לעשות את .4.3

מרצו, ניסיונו וכושר עבודתו ולעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו לקידום הנושאים 

 שבטיפולו, כאמור.

 5על ותק של לעיל, היועץ יעמיד עו"ד מטעמו, ב 2במסגרת השירותים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .4.4

 ( במשרדי החברה, לצורך מתן השירותים.10-16שנים לפחות, למשך יום אחד בכל שבוע )בין השעות 

היועץ מתחייב לספק את השירותים בלוחות הזמנים שיידרשו על ידי החברה, ויוכתבו בהתאם לנסיבות  .4.5

 שיחייבו טיפול מיידי.העניין, ובכלל זה, הוא מתחייב להיות זמין לטיפול דחוף במקרי חירום 

היועץ מתחייב בזאת לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך ו/או חוות דעת ו/או כל בסיס נתונים ו/או  .4.6

כל תוצר עבודה אחר שהוכנו על ידו במסגרת מתן השירותים באופן ושניתן יהיה במקרה הצורך לשחזרם 

 במהירות ואמינות.

לעשות כל דבר נדרש וסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע היועץ מתחייב  כלליות האמור לעיל,  וע מרלגמבלי   .4.7

 השירותים על פי חוזה זה.

היועץ יתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי החברה, עובדיה ו/או הקשורים עמה ולא לעשות כל מעשה או  .4.8

 פעולה העלולים להזיק לה, לשמה הטוב ו/או לעסקיה.

וידווח  ו/או מי מטעמו כפי שינתנו מעת לעת,החברה ם להנחיות המנכ״ל היועץ מתחייב לקיים ולנהוג בהתא .4.9

 כפי שיידרש מפעם לפעם על ידי החברה.באופן שוטף ו/או על פעולותיו 

היועץ ו/או מי מטעמו לא יתחייב יתן לצד ג' כלשהו מצגים ו/או התחייבויות כלשהן בשם החברה, בע"פ  .4.10

 החברה. ו/או בכתב, ללא אישור מראש ובכתב ממנכ"ל
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 היועץ וכל עו"ד המעניק מטעמו יעוץ משפטי לחברה יהיו בעל רשיון עו"ד בתוקף. .4.11

 היועץ מתחייב למסור לחברה אישור בר תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה. .4.12

היועץ מתחייב שלא להחליף את עורכי הדין מטעמו אשר נותנים את השירותים לחברה )לרבות עורך הדין  .4.13

 בכתב.לעיל(, אלא בהסכמת החברה מראש ו 4.4שיגיע אחת לשבוע למשרדי החברה בהתאם לסעיף 

 :התמורה .5

לעיל, יהיה היועץ זכאי לקבל מאת   3בתמורה לשירותים שיעניק היועץ לחברה ולמילוי תפקידו כאמור בסעיף   .5.1

 החברה כמפורט להלן:

בגובה שכר הטרחה תהיה  הגלובאלית )ריטיינר( שתשולם ליועץ בגין השירותים  התמורה החודשית   .5.1.1

התמורה על   בדין.  להסכם זה בתוספת מע״מ על פי שיעורו  ב'  כנספחהמצורפת  היועץ  שננקב בהצעת  

פי סעיף זה תהיה צמודה למדד הידוע במועד חתימת הסכם ההתקשרות. באחריות היועץ לעדכן 

 את גובה שכר הטרחה בדרישות התשלום בהתאם לשינויים במדד.

 .לכל הסכומים הנ״ל יתווסף מע״מ כחוק

שכר הטרחה מהווה תשלום מלא וסופי בגין מלוא השירותים שיינתנו על ידי היועץ המשפטי לחברה,  .5.1.2

מכל מין וסוג שהוא, והוא כולל את כל העלויות הישירות והעקיפות עבור השירותים, למעט, 

 כמפורט במפורש בנספח ב'.

ייבדקו על ידי החברה תוך דש החולף,  לכל חודש, בגין החו  10  -החשבונות יוגשו על ידי היועץ מדי חודש, עד ה .5.2

  יום מאישורם על ידי החברה. 30תוך  וישולמו על ידיהיום,  14

 לכל חשבון יוגש דו"ח שעות מפורט הכולל את פירוט השירותים שבוצעו על ידי היועץ בחודש נשוא החשבון.

לעיל, שעות העבודה לפי חלוקה  5.1.2בגין הוצאות ו/או תיקי ליטיגציה על פי ס'  יםנוספ יםבמקרה של חיוב

 לתיקים, וההוצאות יפורטו בנפרד בחשבון המוגש. 

במקרה שהמציע לא יספק לחברה את כל השירותים המשפטיים שהוא מחוייב לספק לה על פי הסכם זה, ולא  .5.3

שעות, החברה תהיה רשאית  24תוך  -במקרים דחופים  -ימים מהתראת החברה בכתב, או  7כן תוך  עשה

לפנות לעו"ד אחר כדי לקבל שירותים כאמור, ולקזז מהתמורה המגיעה ליועץ, על פי הסכם זה, את התמורה 

 .שתשולם על ידיה לעו"ד אחר כאמור

ינוכו סכומי המס במקור ותשלומים אחרים המתחייבים על פי החוק אלא מכל סכום שתשלם החברה ליועץ  .5.4

אם כן יומצא על ידי היועץ אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור. למען הסר ספק מוצהר כי האמור מתייחס 

 לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.

בגין העסקתו כגון: תשלומים למוסד לביטוח   היועץ מצהיר ומתחייב בזה לשאת בכל התשלומים החלים עליו .5.5

 לאומי, למס ערך מוסף, למס הכנסה וכן מיסים, אגרות ותשלומי חובה מכל סוג שהוא.

 :קבלן עצמאי .6
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 בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בחוזה זה, יפעל היועץ כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע כך. היועץ  .6.1

 מעביד.-של החברה ולא ישררו בין הצדדים ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד יםעובד ולא יהיו/או מי מעובדיו 

פועל כקבלן עצמאי ולא כעובד, יודגש, כי התמורה הכולל בעד השירותים נקבעה בהתחשב בעובדה שהיועץ  .6.2

 והחברה אינה נושאת בעלויות נוספות כלשהן בגין העסקתו כאמור, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם.

על כן, אם על אך האמור לעיל, ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי היועץ ו/או מי מעובדיו הינם עובדים של  .6.3

מהתמורה לה  60%ליועץ כעובד של החברה עומד על החברה, הצדדים מסכימים בזה כי "השכר" שהיה מגיע 

מעביד,   -זכאי היועץ על פי הסכם זה. בהתאם, ככל שתוגש דרישה ו/או תביעה בטענה לקיומם של יחסי עובד  

בניגוד לאמור לעיל, היועץ ישיב לחברה כל תמורה שקיבל ביתר, מעבר לשכר המוסכם המגיע לו כעובד כאמור 

 לעיל. 

 
 :ביטוחאחריות ו .7

  אחריות: .7.1

יישא בלעדית בחבות  היועץעל פי הסכם זה ו/או על פי דין,  היועץמבלי לגרוע מכל התחייבויות  7.1.1

המוטלת עליו על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם 

ו/או מי מעובדיו   היועץכלשהו, לרבות לחברה ו/או למנהליה ולעובדיה כתוצאה ממעשה או מחדל של  

 בקשר עמן. ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ו/או

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובדיו ו/או לכל אדם אחר הנמצא   היועץ 7.1.2

בשירותו ו/או הפועל עבורו בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או 

 לרכוש, במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר עמן.

עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל   שלא עוכב ביצועוישפה את החברה בגין פס״ד    היועץ 7.1.3

זה )אחריות וביטוח( לעיל ולהלן, ובתנאי שהחברה תודיע  0אחראי לו כאמור בסעיף  היועץעניין ש

 .מפניועל קיום דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן  יועץל

 ביטוחי היועץ:  .7.2

לפני היועץ מתחייב , פי דין זה ו/או על הסכםעל פי  היועץוהתחייבויותיו של  ומבלי לגרוע מאחריות 7.2.1

 מטעמוו/או  ידו  זה על    הסכםתחילת מתן השירותים נשוא  החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד  מועד  

במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא על חשבונו , לערוך ולקיים עבורו )המוקדם מבניהם(ו/או 

את הביטוחים  ריות מקצועית,ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח אחזה  הסכם

אישור ביטוחי )להלן: " לפעול בישראלמורשית כדין ההמפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח 

 :("הביטוחיםאו " "היועץ

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; (א)

  ביטוח חבות מעבידים; (ב)
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 אחריות מקצועית; ביטוח  (ג)

זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי  הסכםמתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא היועץ  7.2.2

לתנאים בהתאם את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה,  החברה

 "(:מסמכי הביטוח)להלן: "זה  בהסכם המפורטים וההיקפים

 .קשר עם פעילותו נשוא הסכם זההעתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי היועץ ב (א)

 אישור)להלן: " 'נספח דכזה  להסכםבהתאם לנוסח המצורף אישור קיום ביטוחי היועץ  (ב)

 ."(היועץ ביטוחי

(, כאמור, לרבות נספח מסמכי הביטוחההעתקים מפוליסות הביטוח )בזה כי המצאת    מוסכם (ג)

על פי  היועץהתחייבויות מ תגרע לאאו /וכאמור, לא תפגע  יםאישור בדבר עריכת הביטוחה

 .זה, על נספחיו הסכם

, ('נספח ד) היועץאישור ביטוחי מסמכי הביטוח לרבות כי המצאת  היועץמוסכם בזה על  (ד)

ביטוחי  אישורמסמכי הביטוח לרבות המצאת  וללא זה בהסכםהינה תנאי יסודי   כאמור,

  .נשוא הסכם זה מתן השירותיםהיועץ להתחיל בלא יוכל ( נספח ד') היועץ

היה  "(יחידי המבוטח)להלן: " החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהיורחבו לשפות את  י היועץטוחיב 7.2.3

 .וייתבעו בגין אחריות שתוטל עליהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של היועץ

במשך הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה היועץעל  7.2.4

אחריות ביטוח  . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, אתזה בתוקף הסכםכל  התקופה בה יהיה 

נעשתה  אשרעל פי דין לכל פעילות  מתקיימת אחריותו בתוקף כל עוד להחזיק  היועץמקצועית, על 

 זה על נספחיו. בקשר עם הסכםעל ידו 

)אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף  היועץהרכוש של ביטוחי  7.2.5

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחידי המבוטח כלפי  היועץ)שיבוב( של מבטחי 

 .זדוןביחול לטובת אדם שגרם לנזק 

נספח )  היועץנספח אישור ביטוחי  על פי    היועץפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, הנערכת על ידי   7.2.6

היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או למחדל רשלני של יחידי המבוטח תורחב לשפות את ( 'ד

ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת", על פיו יראו את הביטוחים כאילו  היועץ

  נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

נספח ) היועץעל פי נספח אישור עריכת ביטוחי  היועץפוליסת ביטוח חבות מעבידים, הנערכת על ידי  7.2.7

וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או היה  ,  ובדיה  החברה ו/או מנהליה ו/או עתורחב לשפות את  (  'ד

בקשר עם  היועץלמי מהעובדים המועסקים על ידי  "(מקרה ביטוח)להלן: " מחלה מקצועית כלשהי

, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים תוך כדי ו/או עקב עבודתםהסכם זה, 

 כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.  יועץהו/או לעניין חבות  היועץהמועסקים על ידי 
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( 'נספח ד) היועץעל פי נספח אישור עריכת ביטוחי  היועץפוליסת אחריות מקצועית, הנערכת על ידי  7.2.8

בגין רשלנות  אחריות היה ותוטל על מי מהםהחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה תורחב לשפות את 

 וו/או מנהלי היועץ שלאו מחדל רשלני ו/מעשה בן, חובה מקצועית שמקור הפרתבשל מקצועית ו/או 

. בנוסף החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה כלפי  היועץחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ וו/או עובדי

)ששה( חודשים  6לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

  לאחר תום תקופת הביטוח.

אחריות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים ו כי ביטוחי צד שלישי היועץמוסכם בזה על  7.2.9

 .לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים

 היועץ רשאייש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  היועץהיה ולדעת  7.2.10

בכל ביטוח רכוש נוסף או כי  שלימים ולגרום לכךלערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המ

כלפי  )שיבוב( מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף היועץערוך ימשלים אשר 

לא יחול )שיבוב( ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה 

 .זדוןבלטובת אדם שגרם לנזק 

מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים   ספקלמען הסר   7.2.11

הינם דרישה מינימאלית המוטלת על   (,'נספח ד)  היועץמן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי  

לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות  היועץ, ועל היועץ

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה  היועץריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. האח

בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות  הו/או מי מטעמ חברהו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

  האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

ו/או לשנותם לרעה בתקופת יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  היועץביטוחי  7.2.12

יום מראש על כוונתו  )שלושים( 30הודעה בכתב בדואר רשום  חברהיועץ ולל שלחאלא אם הביטוח, 

החברה שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול  ללא יהיה תוקף יתחייבו, כי  היועץמבטחי  לעשות זאת.

הימים   )שלושים(  30ובטרם חלוף  לעיל  כאמור    בכתב  הודעה  נשלחהאם לא  ו/או עובדיה    ו/או מנהליה

 . ההודעה ממועד משלוח

על פי הביטוחים  היועץ, כי איזה מבין ביטוחי חברהול יועץיודיעו ל היועץשל  ובכל פעם שמבטחי 7.2.13

בסעיף עה, כאמור עומד להיות מבוטל או משונה לר( 'נספח ד) היועץשנערכו לפי נספח אישור ביטוח 

אישור עריכת ביטוח  חברהלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל היועץלעיל, מתחייב  7.2.12

  חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם    היועץביטוחי   7.2.14

. חברההבדבר שיתוף ביטוחי  ו/או תביעה  או טענה  ו/על כל דרישה    יםמוותר  היועץ  יוכי מבטח  חברהה

 תטענולרבות כל  1981 -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור  בסעיף 

 . היוכלפי מבטח חברההכלפי  "ביטוח כפל"

מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  היועץמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  7.2.15

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה כנגד 
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החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה פוטר בזאת את  , והוא('נספח ד) היועץלפי נספח אישור ביטוחי 

אולם מוסכם בזה  )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על היועץ(. מכל אחריות לנזק כאמור

  .כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון

לרבות   זה )ביטוחי היועץ(  7.2בסעיף  לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  מתחייב    היועץ 7.2.16

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ('נספח ד) היועץבאישור ביטוחי 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאו

ח במלואם ובמועדם ולדאוג לשלם את דמי הביטוהבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, 

מתן השירותים נשוא הסכם זה. בנוסף לאמור ה בתוקף במשך כל תקופת  ינתהי  ותכי הפוליס  ,ולוודא

בתוקף כל עוד אחריות מקצועית, יחזיק ביטוח  כי את היועץלעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב 

  סכם זה, על נספחיו.הבקשר עם על ידו נעשתה  אשר על פי דין לכל פעילות מתקיימת אחריותו

אחריות על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  חברהלמתחייב להודיע  היועץ 7.2.17

ככל   חברההלשתף פעולה עם    היועץמעבידים. כן מתחייב    חבות, אחריות כלפי צד שלישי או  מקצועית

חליט ת חברהככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר ה ,היועץשהדבר אינו נוגד את אינטרס 

 .היועץעל פי ביטוחי  חברהו/או מימוש זכויות ה להגישה למבטחים

החברה ו/או מנהליה ו/או יהיה אחראי לשפות את  היועץכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  7.2.18

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי עובדיה 

מנהליו ו/או מי מהעובדים ו/או  היועץעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי קיום של 

על פי הסכם זה ו/או  היועץהמועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על 

 .דין על פי

ה ו/או אי קיום בתום לב הפרייקבע בפוליסות, כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 7.2.19

, לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי היועץת הביטוח על ידי  ופוליסאיזו מתנאי  מ  של תנאי  

חברה ו/או מנהליה הבזכויות  יפגעולא ו/או מי מטעמו,  היועץהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי 

 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. ו/או עובדיה 

לחזור ולהפקיד את  היועץ, מתחייב היועץ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי שבעה) 7 -לא יאוחר מ 7.2.20

"( מסמכי הביטוחהעתקי פוליסות הביטוח שערך בכל הקשור לשירותים נשוא הסכם זה )להלן: "

בגין הארכת תוקפם , לסעיף הביטוח 7.2.2בסעיף כאמור ( 'נספח ד) הביטוח אישור עריכתלרבות 

 היועץאישור ביטוחי מסמכי הביטוח לרבות את מתחייב לחזור ולהפקיד את  היועץלתקופה נוספת, 

הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , ('נספח ד)

 נספחיו. לאמור בהסכם זה על 

" אישור ביטוחי היועץ"העתקים ממסמכי הביטוח לרבות את שהמצאת  לוכי ידוע  ,מצהיר היועץ 7.2.21

 היועץן למנוע מ תרשאי תהא חברהלתחילת מתן השירותים וה יםומקד תנאי מתלה והינ ,('נספח ד)

לא  ,כאמור ,האישורמסמכי הביטוח וכאמור במקרה שאת תחילת ו/או המשך מתן השירותים 

  המוסכם כנדרש.מועד ב וצאהומ

ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על , המצאתם היועץכי אין בעריכת ביטוחי  ,מוסכם בזה במפורש 7.2.22
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ו/או להוות  העל מי מטעמו/או  חברההבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או  חברהידי ה

ו/או  ואחריותמ כלשהיו/או לגרוע בצורה אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 

ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על  או על פי כל דיןו/על פי הסכם זה  היועץשל מהתחייבויותיו 

 . הו/או על מי מהבאים מטעמ חברהה

אישור ביטוחי העתקים ממסמכי הביטוח לרבות את  אי המצאת  המצאת או  מובהר כי    ספקהסר  למען   7.2.23

במועד, לא תפגע ( זה, לעיל 7.2סעיף ) י היועץלסעיף ביטוח 7.2.20 -ו 7.2.2בסעיפים  כאמור  היועץ

  על נספחיו. פי הסכם זה על היועץבהתחייבויות 

 היועץכאמור לעיל ו  היועץלבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי  (  ת)אך לא חייב  תרשאי  חברהה 7.2.24

זה  7.2על פי סעיף  ואו תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו/מתחייב לבצע כל שינוי 

 (. י היועץ)ביטוח

 הביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות וזכות חברההכי זכות הביקורת של  ,מצהיר ומתחייב היועץ 7.2.25

כמפורט לעיל, אינה מטילה על  ןולהורות על תיקונ אישור הביטוחמסמכי הביטוח ואת לבדוק את 

אישורי הביטוח כאמור, מסמכי ו/או כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי  המי מטעמו/או על  חברהה

על  היועץטיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

  דין.הו/או על פי  זה הסכםפי 

 תזכאי  ינוהכל סכום לו    לעכב  תירשא  תהא  חברהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי ה 7.2.26

בקשר עם ההתקשרות   היועץדת לזכות  מוהע( מהתמורה  י היועץזה )סעיף ביטוח  7.2  על פי תנאי סעיף

 )שבעה( ימים מראש.  7, בכתב, יועץעל כך ל הנשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע

מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על  7.2.27

, יושב ליועץ הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נגרמו( בקשר עם ידי החברה

 .התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור

בלבד,  היועץמוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  7.2.28

 .הו/או על מי מטעמ חברהובכל מקרה לא על ה

למלא אחר כל דרישות  היועץום בהסכם זה לעיל, מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מק 7.2.29

והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו 

לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו על 

לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל ידו במתן השירותים נשוא הסכם זה, 

  עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של )ביטוחי היועץ(  זה    7.2מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף   7.2.30

לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של היועץ 

  בהסכם זה ו/או על פי הדין.

( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית י היועץ)ביטוח זה 7.2ובהר, כי הוראות סעיף מ 7.2.31

 .של ההסכם
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זה  הסכםאת הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  היועץלא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך  7.2.32

דין, לעכב הזה או על פי    הסכםלפי    ה, מבלי לפגוע בזכויותיתרשאי  החברה  תהאלקם,  במלואם או בח

העתקים בתוקף כי עם הצגת  החברהמוסכם בזה על   זה. הסכםלפי  ליועץ הכל תשלום המגיע ממנ

, בהתאם לנדרש על ('דנספח היועץ )נספח אישור ביטוחי ( לרבות מסמכי הביטוחמפוליסות הביטוח )

 .הסכום המעוכב, כאמור ליועץ, ישולם החברהמוסכם על ול ההסכםפי 

 :סודיות ובעלות במידע ובתוצרי עבודה .8

כל  היועץ מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעביר לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, .8.1

מידע מקצועי, מסחרי או אחר ו/או ונתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או קיבלם מהחברה ו/או מאחרים 

 ״(.המידע)להלן: ״ בקשר עם ו/או בעקבות מתן השירותים על פי הסכם זההקשורים 

 עם המידע יהיה רכושה הבלעדי של החברה, והיא תהיה זכאית לדרוש כי יועמד לרשותה וימסר לחזקתה מיד   .8.2

 דרישתה הראשונה.

מתחייב כי מיד עם ההודעה על סיום ההתקשרות הוא יעביר לחברה   , היועץמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .8.3

שתוכל להשתמש במידע ו/או במאגר המידע  את כל המידע, ויעמיד לרשות החברה סיוע, ככל שיידרש, כדי

 באפן עצמאי.

היועץ מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו, תוך כדי עבודתו בחברה ו/או כתוצר של  .8.4

זה, לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים לחברה, ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של   הסכםעל פי    השירותים

 חברה או על פי הנחיותיה.החברה, אלא באמצעות ה

היועץ מתחייב בזאת להחתים את עובדיו ואת המומחים המועסקים על ידו על התחייבות לשמירת סודיות  .8.5

 בנוסח זהה לתנאי החוזה.

 :ו/או הסבה העברה. 10

זה אלא אם  על פי הסכםהיועץ לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו  .10.1

  הסכמת החברה מראש ובכתב.ניתנה לכך 

החברה תהה רשאית להעביר ו/או להסב חוזה זה כולו ואו מקצתו לתאגיד אחר בשליטתה הישירה או  .10.2

העקיפה ובמקרה כאמור יהיה התאגיד הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי היועץ וכל זאת מבלי לגרוע מזכויותיו 

 של היועץ על פי הסכם זה.

 :ניגוד עניינים. 11

זה ובלבד שלא יפגע בצורה כלשהי הסכם היועץ אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי  .11.1

 זה. הסכםחברה, ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולתו על פי בשירותים הניתנים ל

זה לבין  סכםהבכל מקרה שבו עלול להיווצר או קיים חשש לניגוד עניינים בין פעולתו של היועץ על פי  .11.2

 עיסוקיו האחרים, יודיע היועץ על כך לחברה בכתב באופן מיידי.

 :שונות .12
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חוזה זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות או  .12.1

לחתימת הסכם הסכמה, אשר נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין משתמע, בין הצדדים עובר 

 זה.

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כויתור על ממי מזכויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין ו/או כויתור או  .12.2

הביטול   הסכמה מצידו לאיזו הפרה או ואי קיום תנאי שהוא, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי,

 או התוספת, נעשו במפורש ובכתב.

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך בכתב   .12.3

הנושא חתימת הצדדים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי החוזה בדרך 

 התנהגות, נוהג וכד.

שלח בדואר רשום מצד אחד כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר ת .12.4

מעת מסירתה למשלוח בבית  ימים 7למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען 

מעת  - ואם נמסרה בידתוך יום עסקים אם נשלחה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה, דואר בישראל, 

 מסירתה.

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

  ______________      ______________ 
 היועץ            החברה       
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 הצעת מחיר -נספח ב' 

_ המוסמכים לחייב אותי בהצעה _____באמצעות ______________,  ____משרד עו"ד ____________  הח״מ,  ואנ

תאגיד משפטי ללמתן שירותי ייעוץ    02/2020מס'  לקבלת הצעות מחיר  הצעה בהליך פניה תחרותי    מתכבד בזה להגישזו,  

 , כדלהלן:בע״מ( 2008גת )ק. מי 

הסכם ההתקשרות )נספח א'(, מסמכי ההליך לרבות למכלול השירותים הנדרשים בהתאם אספקת תמורת  .1

מחיר ₪ לחודש )להלן: " 20,000שכר טרחה קבוע על בסיס גלובאלי )ריטיינר( בסך של נהיה זכאים ל

, (20%המיותר( %___ )יש לנקוב בתוספת או הנחה של עד בתוספת/בהפחתת )יש למחוק את "(, הבסיס

 "(. שכר הטרחהכדין )להלן: "בצירוף מע"מ 

לחברה, מכל מין וסוג שהוא, נו שכר הטרחה מהווה תשלום מלא וסופי בגין מלוא השירותים שיינתנו על ידי .2

 והוא כולל את כל העלויות הישירות והעקיפות עבור השירותים, למעט, אך ורק:

 -צאות הבאות: אגרות בימ"ש, חוו"ד מומחים, שכר עדים, ערבויות, שליחויות. למעט נסיעות ההו 2.1

₪ בצירוף מע"מ  2הוצאות אלה ישולמו לנו בנפרד כנגד חשבוניות. נסיעות תשולמנה על פי תעריף של 

 .לק"מ

תיקי ליטיגציה  בגיןניהול תיקי ליטיגציה )הליך בערכאות שיפוטיות/בוררות(, למעט תביעות קטנות.  2.2

. בהעדר הסכמה לגבי כל תיקרה  ה אליה נגיע עם החבשכר טרחה נוסף בהתאם להסכמלנו  כאמור ישולם  

 -ו "דעו תלשע₪  350, שותף תלשע ₪ 400לפי תעריף שעתי בסך שכר הטרחה בגין תיקים כאמור ישולם 

 .₪ לשעת מתמחה. לכל הסכומים יתווסף מע"מ כדין 200

 

  ________________          ________________ 

 חתימת היועץ                   תאריך             

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו         
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 פירוט נסיון המציע -נספח ג' 

 שם המשרד _______________ .1

 שנת ייסוד המשרד ___________ .2

לצרף מסמכי התאגדות ואישור עו"ד/רו"ח למחוק את המיותר ו חברה/שותפות )יש –אופן התאגדות המשרד  .3

 להליך התחרותי( 5בהתאם לס' 

 מספר עורכי הדין במשרד ________ )יש לצרף דף פירמה( .4

 )יש לצרף פרופיל משרד( תחומי העיסוק של המשרד _________ .5

יש )  __________ שנים לפחות כעורך דין פעיל  10שם עורך הדין המיועד למתן השירותים שהינו בעל ותק של   .6

 קורות חיים(לצרף 

שנים  5פירוט השירותים דוגמת השירותים נשוא הליך זה שהמציע נתן לתאגידי מים וביוב אחרים במשך  .7

, ולצרף קורות השנים שקדמו להגשת ההצעה. יש להציג את הנסיון בטבלה דוגמת הטבלה להלן  7לפחות מתוך  

 :דין המפורטים בעמודה השמאליתחיים של עורכי ה

שם ומהות 
הגוף לו ניתנו 

 השירותים

תקופת מתן 
 השירותים

פירוט השירותים 
 שניתנו

שם ופרטי 
התקשרות עם 

נציג מטעם 
 המזמין

עורכי הדין מטעם 
המציע שעסקו במתן 

 השירותים לגוף זה
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 היועץאישור ביטוחי   ד'נספח 

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.  בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול יחד עם זאת,  

 זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש  מעמד העסקה  אופי  מבוטחה מבקש האישור 

  :  שם ( בע"מ2008מי ק. גת ):  שם
   משפטיים שירותים 093

 

 

 מזמין שירותים. ☒
 .( תאגיד מים וביוב097)

 

 ____________ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. _______________

 מען מען

 22, ת.ד.  5/1שדרות לכיש 

 קריית גת. 

 

 

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים  
 בתוקף 

יש לציין קוד   מטבע  סכום 
כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 

,  307, 302 ₪.  2,000,000     צד ג' 
315 ,321  ,
322 ,328 . 

 6,000,000     אחריות מעבידים 

20,000,000 

 .₪ 

 .₪ 

309 ,319  ,
328  . 

 4,000,000     אחריות מקצועית 

 

 

 רטרואקטיבי: 

__________ 

 .₪ 301 ,303  ,
309 ,321  ,
325 ,326  ,
327 ,328  ,
332 (6  

 חודשים(. 

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

 (. 093שירותים משפטיים ) ☒
 כפורט בהסכם ההתקשרות. 02/2020שירותים ייעוץ משפטי במסגרת הליך מס' 

 : לביטוח אחריות מקצועיתהרחבות נוספות בפוליסה 

 חריגה בתום לב מסמכות. 1

 גבולות האחריות בביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית : 
הננו מאשרים כי גבולות האחריות בפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית, הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה 

 בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים. 
 :הפרה בתום לב

מקבל הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי עוה"ד )המבוטח(, לא יפגעו בזכויות  
 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.השירות ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
)שלושים יום( לאחר משלוח הודעה   יום  30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 חתימת האישור
 המבטח:
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 תצהיר העדר הרשעות -' הנספח 

 )נספח זה ייחתם על ידי השותף מטעם המציע המיועד להיות אחראי על השירותים למזמין(

 בע״מ( 2008תאגיד מי ק. גת )למתן שירותי ייעוץ משפטי ל 2020/20מס' לקבלת הצעות מחיר הליך פניה תחרותי 

 (" בהתאמההמזמיןו" "ההליך)"

ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים אני הח"מ, ___________, נושא  .1

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלהלן:

  .הנני עושה תצהירי זה מטעם משרד ______ המגיש הצעה בהליך .1

 .על פי תנאי ההליך אני שותף במציע ומיועד להיות אחראי על מתן השירותים מטעמו למזמין .2

ו/או שותף אחר במציע ו/או מי מעורכי הדין השנים האחרונות שקדמו לפרסום ההליך, הח״מ  10במהלך  .3

הליכים  םבעבירה פלילית, לא מתנהלים נגד ולא הורשעהמיועדים לתת את השירותים למזמין מטעם המציע 

ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם   פליליים בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן ולמיטב

 עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.

חוק )להלן: ״ 1977-)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל״ז 290-297 העבירות לפי סעיפים -״עבירה פלילית״ 

לחוק העונשין )עבירות   414-438לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים    383-393  ״(, או לפי סעיפיםהעונשין

מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא 

. ו/או 2001-כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, בה/הנוגעות לאיכות הסביבה כולל עבירות בתחום איכות הסביכל עבירה, 

עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון 

 או הסכמה(.

יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר  וו/או כל הפועלים מטעמהמזמין הח״מ מאשר ומסכים כי  .4

 ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.המציע עם 

במקרה ואישור נוסף יידרש ע״י מי מהרשויות הנ״ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח״מ  .5

 .המזמין״מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת , אישור כנדרש, חתום ע״י החהמזמיןלמסור, לבקשת 

 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

________________ 

 חתימת המצהיר             

 עו"ד אישור

אשר זיהה עצמו על ידי /המוכר לי באופן אישי, _______, עו"ד, ________הופיע בפני,  _______אני מאשר כי ביום 

תיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, , ולאחר שהזהרת.ז. _______

        אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי. 

          _______________ 

 עורך הדין                   
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 תצהיר העדר ניגוד עניינים -' ונספח 

 המציע המיועד להיות אחראי על השירותים למזמין()נספח זה ייחתם על ידי השותף מטעם 

 בע״מ( 2008תאגיד מי ק. גת )למתן שירותי ייעוץ משפטי ל 2020/20מס' לקבלת הצעות מחיר הליך פניה תחרותי 

 " בהתאמה(המזמין" ו"ההליך)"

אהיה צפוי לעונשים אני הח"מ, ___________, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  .2

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלהלן:

  .המגיש הצעה בהליך"( המשרד)"הנני עושה תצהירי זה מטעם משרד ______  .1

 .על פי תנאי ההליך אני שותף במציע ומיועד להיות אחראי על מתן השירותים מטעמו למזמין .2

לבצע את  מהמציעל מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוע נכון למועד עריכת תצהירי זה, אינני יודע ע .3

קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או דרך, בכל עניין והמציע אינו השירותים נשוא ההליך 

 פי הליך זה.-על ואחר, שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותי

תקשר בנושאים שיש בהם נ, לא המזמין עם המשרדתקשרות של כמו כן הנני מתחייב כי במהלך תקופת הה .4

המזמין משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים, אבקש את הסכמת 

 מראש ובכתב, להתקשרות.

של המשרד י,  על כל כוונה של  ואו לנציג מטעמלמזמין  מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי כי עלי לדווח מראש   .5

המזמין , להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. ושל מי מעובדיו/או 

לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול  רשאי

 בהתאם להוראות אלו.

 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

________________ 

 חתימת המצהיר             

 עו"ד אישור

אשר זיהה עצמו על /המוכר לי באופן אישי, __________, עו"ד, ________הופיע בפני, ______אני מאשר כי ביום 

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה ידי ת.ז. _______

        כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי. 

          _______________ 

 עורך הדין                   

 
 

 


