
 הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע                            

 למועצה האזורית חוף אשקלון 

 מבקשת לקבל הצעות לתפקיד יועמ"ש חיצוני קבוע למועצה. להלן: "המועצה"() המועצה האזורית .1

, לעובדי המועצה יעניק ייעוץ משפטי למליאת המועצה, לראש המועצה, לסגניוהיועמ"ש  .2

למחלקותיה השונות של המועצה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם לפי כל דין, לרבות טיפול 

בהליכי תביעה ואכיפה, ייצוג בהליכים מנהליים, אזרחיים, הליכי ערר וכיו"ב, כמפורט במסמכי 

 המרכז המלאים. 

ניתן לעיין במסמכי ההצעה קודם לרכישתם,  שלא יוחזרו.₪  1000 –עלות רכישת מסמכי ההצעה .3

 ללא תשלום, במשרדי המועצה.

 www.hof-ashkelon.org.ilבאתר המועצה:  הצעהכמו כן ניתן לעיין במסמכי ה .4

 08-6775517מספר הטלפון של קופת המועצה לתשלום באשראי: 

'פניה  כתובועליה יהיה את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה  .5

במשרדה של מזכירת ולהניחה בתיבת המכרזים הנמצאת  לקבלת הצעות למתן יעוץ משפטי'

מעטפה שלא תימצא בתיבת . 12:00בשעה  7/6/18עד לא יאוחר מיום במועצה  מחלקת רכש

 .12:00 בשעה 7/6/18התיבה תיפתח ביום  המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.

עד ולא יאוחר מיום מנהלת משאבי אנוש.  – הגב' גלית קקוןשאלות הבהרה ניתן להעביר אל  .6

.  תשובות תועברנה לכלל רוכשי המכרז והן ashkelon.org.il-galitk@hofבדוא"ל  30/5/18

 תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

היועמ"ש ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם למסמכי הליך בחירת  .7

 25/2/2014, מיום 2/2014המכרז המלאים, ביניהם ההסכם וכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 )להלן: "חוזר מנכ"ל"(.

  –תנאים להשתתפות  .8

 עורך דין בעל ניסיון מעשי שלא יפחת מעשר שנים. .א

ומי פעילותה העיקריים של מועצה מקומית ובתחום המשפט בעל ידע בקיאות וניסיון בתח .ב

 הציבורי.

 לחוזר מנכ"ל. 7.2לא נתקיים במועמד אחד מתנאי הפסלות שבסעיף  .ג

 אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים לבין השירותים המבוקשים במכרז זה. .ד

 רכש את מסמכי המכרז. .ה

 דרישות ותנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. .ו

ת הצעות במכרז זה ייקבע אך ורק על סמך התרשמותה של ועדה מקצועית, שתבחן אהזוכה  .9

מדים המתאימים, ותבחר את המועמד הראוי ביותר לתפקיד על פי המשתתפים, תראיין את המוע

 שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז, ובכל מקרה האמור במסמכי  .10

 ם גובר על האמור לעיל.המכרז המלאי
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 ראש המועצה האזורית חוף אשקלון                                                                                           
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