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1.1חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות ממשרדי עורכי דין
להתקשרות בהסכם למתן שירותי יעוץ ,ליווי וטיפול משפטי בתחום המסחרי והליטיגציה
המסחרית ,הכל בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בפניה לקבלת הצעות ("הפניה" או
"ההליך" ,לפי העניין).
2.2במסגרת ההליך בכוונת החברה לבחור  4משרדי עורכי דין לצורך הענקת שירותים בתחום
המסחרי והליטיגציה המסחרית ,הכל כמפורט במסמכי ההליך.
3.3משך ההתקשרות עם הזוכים בהליך הנו לתקופה של  3שנים .לחברה שמורה הזכות להאריך
את ההתקשרות עם הזוכים בהליך או עם מי מהם ,על פי שיקול דעתה ,לתקופות נוספות,
אחת או יותר ,של עד  3שנים נוספות או עד להשלמת מטלות שהטיפול בהן הוחל במהלך
תקופת ההתקשרות.
4.4מסמכי ההליך מפורסמים באתר החברה בכתובת  www.hozeisrael.co.ilתחת לשונית
'מכרזים' בתוך הקישור המתייחס להליך זה ("אתר החברה") וניתן לעיין בהם ולהדפיסם.
5.5תנאי סף
רשאים להגיש הצעות בהליך רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים הבאים
במועד הגשת ההצעות:
5.5.1המציע הינו משרד עורכי דין רשום בישראל כתאגיד או כעוסק מורשה והמעסיק,
לכל הפחות 3 ,עורכי דין (ראה הגדרת 'מעסיק' בפניה).
5.5.2מציע כנ"ל ,העומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
5.5.3מציע כנ"ל אשר בצוות המוצע מטעמו ('עוה"ד הבכיר'' ,עוה"ד הנוסף' וככל הנדרש
גם 'עו"ד בכיר אחר' ,כהגדרתם בפניה) מתקיימות ,לפי העניין ,כל הדרישות
המפורטות בפניה ביחס לתנאי הסף לצוות המוצע.
6 6.בחירת הזוכים בהליך זה תתבסס על אמות מידה איכותיות בלבד כמפורט בפנייה ,ללא
תחרות על המחיר.
7.7העסקת הזוכים בהליך טעונה אישור רשות החברות הממשלתיות.
8.8שאלות הבהרה ביחס למסמכי ההליך ו/או תנאיו ניתן להפנות לידי מר אלדר אלון מאגף
רכש והתקשרויות בכתובת הדוא"ל  eldar@hozeisrael.co.ilוזאת עד ליום 30.5.2019
בשעה  16:00בהתאם להוראות המפורטות בפנייה.
9.9את ההצעות בהליך יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי החברה בכתובת :יגאל אלון 65
(מגדל טויוטה) תל אביב ,קומה  ,7ביום ( 25.6.2019בלבד) החל מהשעה  09:00ולא יאוחר
מהשעה .16:00
1010כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י החברה בקשר
עם הליך זה ,מיוזמתה או כמענה לשאלות משתתפים בהליך ,יפורסמו באתר החברה בלבד,
ובאחריות המציעים לעקוב ולהתעדכן אחר פרסומים אלה.
1111תנאי ההליך בפרסום זה הנם תמציתיים; התנאים והדרישות המלאים והמחייבים
מפורטים בפניה וביתר מסמכי ההליך ,והאמור בהם גובר על האמור במודעה זו.
כביש חוצה ישראל בע"מ

