
 

 

 בס"ד 
 02/2020ס'  הזמנה להגיש הצעות בהליך פניה תחרותי מהודעה על עדכונים ב

 ( בע"מ )"ההליך"( 2008למתן שירותי ייעוץ משפטי לתאגיד מי ק. גת )
 

  01.03.2020סם ביום רפי( ״החברה״״ או ״המזמין )להלן גם: ( בע"מ 2008מי ק. גת )המים והביוב  תאגיד .1
 . שפורסמוכמפורט במסמכי ההליך  הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי,    תלקבל בקשה  

 בעקבות שאלות הבהרה שהופנו אל המזמין, הוחלט על שינוי מהותי בתנאים המסחריים של המכרז.  .2

בהליכי   בעובנוסף, נוכח השינוי המהותי בתנאי המכרז ומשבר הקורונה, הוחלט לדחות את המועדים שנק .3
 בהודעה זו להלן. המכרז המקורי, כמפורט  

http://www.mei-מפורסמים באתר האינטרנט של החברה שכתובתו המעודכנים  המלאיםמסמכי ההליך  .4
gat.co.il/. באמצעות תיבות הדואר  נדרש להירשם האינטרנט אתר מ ההליך  מוריד את מסמכימציע ש

לקבלת  כתובת דוא"ל טלפון ומס' , המציע, שם ההליךשם , תוך ציון הלן(ל 8האלקטרוני )כהגדרתן בסעיף 
 . מענה לשאלות וכיוצ"ב הבהרות,  עדכונים,  

ייעוץ משפטי שוטף; יעוץ משפטי כולל ומקיף בתחומי הביוב   כולליםהשירותים המשפטיים המבוקשים  .5
יעוץ טלפוני שוטף לבעלי  והמים, לרבות על פי כל הדינים והרגולציה החלים על החברה בהיותה תאגיד מים;  

הגדרה, בניה והטמעה של תהליכי עבודה בחברה;  חוזים; מכרזים; יחסי עובד מעביד; תפקידים בחברה; 
טיפול בנושאי משרה בחברה, לרבות בתביעות אישיות  ועדות השונות; ורקטוריון ובהשתתפות בישיבות די
התדיינות והליכים מול רשויות סטטוטוריות; ייצוג החברה בהליכים משפטיים   כנגד נושאי המשרה;

למשך יום אחד    שנים לפחות  5הצבת עו"ד בעל ותק של    -בערכאות שיפוטיות, הליכי בוררות וגישור; בנוסף  
 במשרדי החברה, לצורך מתן השירותים המשפטיים   שעות  6קבוע למשך  שבוע  בכל  

 תנאים להשתתפות:  .6
 תנאי הסף הבאים:  בכלעל המציע המגיש הצעתו להליך זה לעמוד  

עורכי דין, שעיסוקו    3משרד עורכי דין אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל( המעסיק לפחות   .6.1
 ייעוץ משפטי. )לא תותר הגשת הצעה משותפת( המרכזי הינו מתן שירותי  

שנים לפחות כעורך   10פחות אחד מעורכי המיועדים לתת את השירותים למזמין הינו בעל ותק של ל .6.2
 דין פעיל.  

המציע נתן שירותי ייעוץ משפטי דוגמת השירותים נשוא הליך זה לתאגיד מים וביוב אחד לפחות במשך   .6.3
 (. 2013-2019( השנים שקדמו להגשת ההצעה )במהלך השנים  7( שנים לפחות מתוך שבע )5חמש ) 

כל אחד מעורכי הדין שמיועדים לבצע את השירותים עבור המזמין הינו בעל רשיון בתוקף של לשכת   .6.4
 עורכי הדין בישראל. 

 המציע מנהל ספרים כנדרש עפ״י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.   .6.5
ת את השירות למזמין לא הורשע בעבר על ידי בית  המציע או מי מעורכי הדין מטעמו שמיועדים לת .6.6

משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט למעט עבירה מסוג ברירת  
כן, המציע או מי מעורכי הדין מטעמו שמיועדים לתת את השירות למזמין לא הורשע בעבירה  -קנס. כמו

 והתקנות והכללים שהותקנו מכוחו.    1961  -תשכ"א  משמעתית על פי חוק לשכת עורכי הדין, ה
עיסוקיו האחרים של המציע אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים בין עיסוקים אלה לבין השירותים   .6.7

 לחברה על פי הזמנה זו.  
 .  להוכחת עמידתו בתנאים לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי ההליך

)שישה( חודשים ממועד חתימת החברה על הסכם   6בת  סיוןינ ת הראשונה הינה לתקופת ההתקשרו תקופת .7
ההתקשרות. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות על פי תנאיה  

 חודשים כל אחת.   12תקופות נוספות בנות    5  -וללא כל שינוי בתמורה, ב
התאם להנחיות המפורטות במסמכי  את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, וב  נוכח משבר הקורונה, .8

yehudit@mei-באמצעות משלוח לתיבות הדואר האלקטרוני הבאות: ההליך המלאים, יש להגיש 
gat.co.il יהודית חודדי( ו(- gat.co.il-uriel@mei  תיבות הדואר  ( )לעיל ולהלן: "'יטרמצ )אוריאל

 .תיבות הדואר האלקטרוני  לשתי  -חובה להעביר את ההצעה וכן כל פניה בקשה עם ההליך  "(.  האלקטרוני
   עד לא יאוחר מיום בהתאם למצוין במסמכי המכרז את ההצעות יש להגיש לתיבות הדואר האלקטרוני  .9

 . 14.00בשעה    2020430.0.
 .במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון כללבתיבות הדואר האלקטרוני  הצעה שלא תימצא           

. תשובות תועברנה  16.00  בשעה  03.202031.ד ליום  עלתיבות הדואר האלקטרוני  שאלות הבהרה ניתן להעביר   .10
ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי  למציעים אשר פנו בכתב באמצעות המייל וכן תפורסמנה באתר החברה 

 המכרז. 
(,  70%( וציון האיכות שיינתן להצעה )30%הזוכה במכרז ייקבע על פי שקלול ציון המחיר שיינתן להצעה ) .11

 הכל כמפורט במסמכי ההליך המלאים. 
יהיו בהתאם למסמכי ההליך המלאים, לרבות הנספחים   הליך בחירת הזוכה ותנאי ההתקשרות עימו .12

 המצורפים אליהם. 
מובהר, כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית בלבד של מסמכי ההליך, ובכל מקרה, האמור במסמכי ההליך   .13

 המלאים גובר על האמור לעיל. 
                                                                                                      

 'י, מ"מ מנכ"ל אוריאל טרמצ  
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