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  פרוטוקול ועדת התקשרויות לפי נוהל יועצים
  20.04.21 ישיבת וועדת השלושה אשר התקיימה ביום

  
    המועצה, יו"ר הועדה ית, מנכ"לדע-מירב בן   :בהשתתפות

    המועצה ית, גזברלימור ברק            
  תמשפטי צת, יועפז-קוריןמאיה עו"ד              

  
  על סדר היום: אישור פנייה להכללת יועצים ברשימת היועצים של המועצה

  :מטרת הישיבה הינה קבלת החלטה על הכללת יועצים שונים נוספים לרשימת היועצים של המועצה (להלן
  ) כמפורט להלן."המאגר"

 לפי "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות  בפני ועדת ההתקשרויות שהוקמה
(להלן:  5/17ותוקן בחוזר  8/16מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל 

  מנהל מחלקת.של ו בקשתו , הוצג"הנוהל")

 ידי המועצה לכל -הסף שנקבעו עלמנהל היחידה המקצועית ככאלו העומדים בתנאי על ידי  צוהומל ציםהיוע
 תחום.

  
 :החלטה

 

  ,הועדה מחליטה לאמץ את ההמלצה על צירופם של היועץ הבא למאגר תחת התחומים למתן ייעוץ
 ' המצ"ב: א בנספחהמפורטים 

 
  מים וביוב,הנדסת מים וביוב. –הנדסה  

 כבישים,הנדסת כבישים -הנדסה 
 

 ולעדכן את רישום המאגר בהתאם. יש לפרסם החלטה זו באתר האינטרנט של המועצה 

 .הועדה מנחה את מזכיר הועדה לשלוח הודעות מתאימות לכל המציעים 

  הועדה מוצאת לנכון להבהיר, כי על כל יועץ הנכלל במאגר חלים כל הכללים וההוראות כפי שפורסמו בהליך
חוזרי מנכ"ל משרד לקבלת הצעות להכללה במאגר היועצים שפורסם על ידי המועצה, וכפי שיורו הדין ו

 הפנים מעת לעת.

 פי צרכיה מעת לעת, ואולם אין -בפרט מדגישה הועדה, כי הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על
ברישום למאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה או של כל אחד 

כל אחד מהם בנפרד, וכפוף לזכותו של כל תאגיד  מן התאגידים העירוניים הנסמכים על מאגר זה כמאגר של
 עירוני לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד בעתיד הבא. 

  למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך
קשר עם מי מקרב המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה לפנות או להת

 הנכללים במאגר.

  דהוחלט פה אח

   ________________                        ____________________                        ____________  
מ"ש                                                                     , יועפז-קורין מאיהעו"ד                       יתגזבר, לימור ברק            ית, מנכ"לדע-מירב בן    
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 נספח א'-רשימת היועצים עפ"י התחומים
  
  

  שם היועץ  תת תחום  תחום יעוץ  מחלקה
סטובסקי מערכות   הנדסת מים וביוב  מים וביוב  הנדסה

  אזרחיות בע"מ
 רזק אל עבד בשיר  הנדסת כבישים  כבישים  הנדסה

  מ"בע

 
  


