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 יום שלישי ז' סיון תשפ"א
 18 מאי 2021

  18/05/2021מיום : פרוטוקול ועדת יועצים 

 ית, יו"ר הועדהכ"לנ, ממירב בן דעחברים: 

 ית, גזברלימור ברק

 , יועמ"שפז-קוריןמאיה עו"ד 

 

 התקשרות בפטור ממכרז החלטה עלעל סדר היום: 

 .לאומית עדיפות באזורי הכפרי במרחב קרקעית מדיניות של רגולטוריות אסטרטגיות בסוגיותעם יועץ 

פנתה עם יועץ מתוך המאגר,  על התקשרות לפני נוהל יועצים 4/5/21בעקבות החלטת ועדת היועצים מיום 
 מומחיות מיוחדת בתחום. בעליועץ היחיד שרשום במאגר היועצים שהוא המועצה ל

לשעה עבור  ₪  700 -עורכי דין : ללא הנחה למחיר המירבי שהוגדר בפניה ליועצים  –רון רוגין הוגשה הצעה: 
 הצעה זו אינה עולה על הסכום המקסימלי שנקבע בנוסח הפניה. .לשעה ליועץ זוטר₪  150היועץ ועוד 

 בתנאי הסף.בהתאם לבדיקה שנערכה מצאה  הועדה כי המציע עומד 

 נערכה בדיקה מקיפה של ההצעה והמציע, מצ"ב טבלת המלצה ודברי הסבר. 

 הוחלט פה אחד

 העולה  על הנסיון הרב של המציעלאור מיטבית ההצעה הינה הצעה איכותית ומציע יחיד,  ולמרות היות
לפי שיקול דעתה ימים מראש,  30האפשרות להפסיק בכל עת את ההתקשרות בהודעה המינימום הנדרש וכן בשל 

 .של המועצה

את ולאשר  המלצההלאחר שהועדה בחנה את ההצעה שעמדה בפניה, מחליטה הוועדה לקבל את לפיכך, 
 , וזאת למרות היותה הצעה יחידה, זאת מהטעמים שפורטו לעיל.עורכי דין –רון רוגין  המציעההתקשרות עם 

 ההתקשרות לא תיכנס לתוקף לפני קיום הפעולות הבאות:

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

  באתר האינטרנט של המועצה.פורסמה החלטה זו 

 

                          ____________________ 

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

 
 


