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 הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים

 

"נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת  8/16בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 . "(הנוהלידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" )להלן: "

להיכלל ברשימת היועצים "(, מזמינה יועצים המעוניינים המועצה)להלן: " משגבמועצה אזורית 
 :םמי"(, להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחומאגר היועציםשל המועצה )להלן: "

 מערכות ליבה רשותיות. .א

ייעוץ וליווי משפטי להגדלת שומות ארנונה, אגרות והיטלים במתקנים צבאיים  .ב
 .ובטחונים

 הנחיית קבוצות. -הדרכה .ג

 .יחולו עליה לאדיני המכרזים בהתאם פניה זו אינה מהווה מכרז, ו

 .. >>> נא להקיש כאןבאתר האינטרנט של המועצהמסמכי הבקשה להיכלל במאגר ל

 בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

 .מפורטת  בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה בקשהיש להגיש מאגר, בכדי להיכלל 

 ומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה.בנושא הדואר האלקטרוני יש לציין את שם היועץ ותח

 ת הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור.כמו כן יש לכנות א

 בכל להגיש יועץ רשאי ובהתאם בזמן, מוגבלת אינה זו פנייה אחרת, המועצה תחליט לא עוד כל

 .זו פניה פי-על היועצים למאגר להצטרף בקשה עת

רישום וב זו הזמנהב איןפי צרכיה מעת לעת, ו-הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על
 .לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה לפי הנוהל כדי המאגר

למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר 
 המועצהאת  לחייבהיועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי 

 במסגרתו. ההצעות מגישיקרה ממקרב הנכללים במאגר או  מי עם להתקשר

 

 

 

 בכבוד רב,        

 , ראש המועצהדני עברי
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