מועצה אזורית משגב והועדה מקומית לתכ ון ולב יה משגב
מכרז מס' 15/2020
הזמ ה לקבלת הצעות לתפקיד תובע עירו י ותובע לוועדה המקומית
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ועדה מקומית לתכ ון ולב יה משגב מזמי ה בזה הצעות מעורכי דין המעו יי ים לשמש לתפקיד
תובע עירו י.
יתן לעיין במסמכי המכרז ע"י קבלת מסמכי המכרז לדוא"ל לאחר פ ייה בכתב לליאב לוי,
מ הל הרכש בכתובת liav@misgav.org.il
את ההצעה על ספחיה ,ואת כל האסמכתאות ,התיעוד והמסמכים ה דרשים ,יש להגיש
במסירה אישית בלבד בתוך מעטפה חתומה לתיבת המכרזים המצויה בלשכת ראש המועצה
עד לתאריך  13.8.2020שעה  .15:00מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה
ה קובים לעיל לא תידון.
שאלות הבהרה יתן להגיש בכתב באמצעות דואר אלקטרו י לתיבה  liav@misgav.org.ilוזאת
עד ליום  6.8.2020בשעה  .15:00על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי
ה מען במייל או בטלפון  .04-9902056כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיע ה.
ת אי הסף המצטברים להשתתפות בהליך ,בין היתר )ראה פירוט במסמכי ההליך( :בעל יסיון
מעשי בעריכת דין שלא יפחת מארבע ) (4ש ים מתוכן שלוש ) (3לפחות יסיון מעשי במשפט
הפלילי; בעל יסיון של ש ה ) (1לפחות כתובע בתחום התכ ון והב יה מטעם מוסד תכ ון; בעל
יסיון של ש ה ) (1לפחות כתובע עירו י מטעם רשות מקומית; עומד בקריטריו ים ש קבעו
בה חיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  ;8.1100לא מתקיים בו איזה מאלה :הוא הורשע
בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו חמש
ש ים מיום ש גזר די ו ,או אם גזר עליו מאסר בפועל  -מיום שסיים לרצות את עו שו ,לפי
המאוחר; כיהן כחבר בוועדה המקומית או כחבר מועצה אזורית משגב ,וטרם חלפו ש תיים
מיום שחדל לכהן ,או מיום ש סתיימה תקופת הכהו ה של המועצה בה כיהן ,לפי המאוחר;
עיסוקיו האחרים עלולים ליצור יגוד ע יי ים עם תפקידו כתובע מטעם המועצה ו/או הוועדה
המקומית.

ת אי למי וי כתובע מטעם המועצה והוועדה המקומית  -אישור הסמכתו של המועמד על-ידי היועץ
המשפטי לממשלה או מי מטעמו.
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