הזמנה להגשת בקשה
להיכלל במאגר היועצים
של עיריית הרצליה
 .1עיריית הרצליה (להלן“ :העירייה”) ,מזמינה נותני שירות
בתחומים המפורטים באתר העירייה (להלן“ :יועצים
או היועצים”) ,העומדים בתנאי הסף ובתנאי ההליך
המעוניינים להיכלל במאגר היועצים של העירייה
(להלן“ :מאגר היועצים”) ,להציע מועמדותם לצרפם
למאגר היועצים .השימוש במאגר ייעשה על פי הצורך
והעניין ולשיקול דעת העירייה.
 .2תנאי ההליך להגשת מועמדות למאגר היועצים
מפורסמים באתר העירייה תחת כותרת “הזמנה להציע
הצעות להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של
עיריית הרצליה״
 .3הרישום במאגר נדרש לצורך התקשרות לפי תקנה )8(3
לתקנות העיריות מכרזים ,התשמ”ח .1987-למען הזהירות
יובהר ,כי על הליך זה לא יחולו דיני המכרזים וכן כי
העירייה אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שתוגש ,הכל
כמפורט במסמכי ההליך.
 .4העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים
מעת לעת לרבות הוספת תחומים נוספים ,וכן להזמין
יועצים נוספים להצטרף למאגר או לגרוע יועצים אשר
נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 .5תשומת לב המציעים כי על מנת להתעדכן ברשימת
התחומים הקיימים /הנוספים ו/או בשינויים/הבהרות
עליהם להיכנס לאתר העירייה בכתובת
 .6יובהר כי רשימת התחומים במאגר העירייה נכון למועד
פרסום המאגר ,אינה סגורה ולתחומים המפורסמים באתר
העירייה יתפרסמו תחומים נוספים.
על המציעים ובאחריותם להתעדכן באתר העירייה.
 .7הרישום למאגר היועצים יתבצע באופן דיגיטלי
באמצעות מערכת ייעודית שקישור אליה מופיע באתר
האינטרנט של העירייה תחת הכותרת הרשמה למאגר
יועצים דיגיטלי .כתובת האינטרנט של מערכת הרישום:
herzliya.vendors.co.il

 .8יש להגיש את הבקשות בהתאם להליך המפורט באתר
האינטרנט של העירייה ,לרבות מילוי כל הפרטים וצירוף
כל המסמכים הנדרשים שם .מודגש כי הגשת הבקשה
תוכל להתבצע אך ורק באופן דיגיטלי.
 .9לבירורים ניתן לפנות למנהלת מדור מאגר יועצים,
גב’ עדי בן יהודה ,בטלפון  09-9591574בין השעות ,09:00-12:00
או בדוא”ל yoatzim@herzliya.muni.il
 .10בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל
האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להידחות.
 .11את הבקשה להיכלל במאגר היועצים יש להגיש בהתאם
לקבוע בנספח א בתחום אליו מעוניין המציע להגיש
מועמדותו.
לתשומת לב המציעים כי בקשה שלא תוגש במועד
הקבוע לאותו תחום לא תיבדק.
בברכה,
יהודה בן עזרא
מנכ”ל העירייה
יו”ר ועדת יועצים

