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  11/5/2021:תאריך

   11/5/2021מיום : פרוטוקול ועדת יועצים 

  חברים: מירב בן דע, מנכ"לית, יו"ר הועדה

  לימור ברק, גזברית

  פז, יועמ"ש-עו"ד מאיה קורין

  

מיצוב ותפעול ישות  -לתכלול פעולות הדיגיטל ברשת  על סדר היום: החלטה על התקשרות בפטור ממכרז
  דיגיטאלית ברשת, בדגש על רשתות חברתיות, במטרה לשפר את יכולות ההסברה של המועצה .

  

פנתה על התקשרות לפני נוהל יועצים עם יועץ מתוך המאגר,  29/4/2021בעקבות החלטת ועדת היועצים מיום 
  היועצים של המועצה בתחום זה, שהוא בעל מומחיות מיוחדת בתחום.ליועץ היחיד הרשום במאגר המועצה 

  

  לשעה בתוספת מע"מ.₪  350אוקטאי אגרונוב, : ה אחת על ידיהצעה הוגש
  על הסכום המקסימלי שנקבע בנוסח הפניה. העול האינ הצעהה

 הוחלט פה אחד

  בהתאם לבדיקה שנערכה מצאה  הועדה כי המציע עומד בתנאי הסף.

  ה מקיפה של ההצעה, מצ"ב טבלת המלצה ודברי הסבר. נערכה בדיק

בדיקת איכות ההצעה מלמדת כי זו הצעה איכותית בהיותה משלבת יכולות ונסיון שעשויים לשפר משמעותית 
  את ההסברה של המועצה בתחום הדיגיטל.

אוקטאי   - לאחר שהועדה בחנה את ההצעה שעמדה בפניה, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות עם המציע
  וזאת למרות היותה הצעה יחידה, זאת מהטעמים שפורטו לעיל. ,אגרונוב

  היחידה המקצועית מונחית לחזור ולפרסם את תחום היעוץ כדי להגדיל את מאגר היועצים לתחום זה.

  ההתקשרות לא תיכנס לתוקף לפני קיום הפעולות הבאות:

  

על שאלון ניגוד עניינים וניתן אישור יועמ"ש על העדר ניגוד עניינים/ תנאי להסדר  םהזוכה חת ץהיוע .1

  ניגוד עניינים. למניעת

  באתר האינטרנט של המועצה.פורסמה החלטה זו  .2

  

                                  ____________________  

 , יועמ"שפז-קוריןעו"ד מאיה           ית, גזברלימור ברק                יתכ"לנ, ממירב בן דע    
  


