קול קורא להצטרפות ל"מאגר יועצים למען הקהילה"
עסקים למען עסקים בפתח תקווה!
בימים מורכבים אלו ,כשכולנו מוצאים את עצמנו במצב לא מוכר ,חשוב יותר מתמיד לסייע אחד לשני
ולהיות חלק מערבות הדדית ובמאבק במשבר הקורונה.
עיריית פתח תקווה והחברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ מזמינות בזאת יועצים בתחומים שונים להציע
מועמדותם להצטרף למאגר יועצים למען הקהילה אשר הנו פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של
החברה ,לצורך מתן שירותי ייעוץ לעסקים הממוקמים בעיר פ"ת.
 .1ניתן לפנות בכל תחום אשר עשוי להיות רלוונטי לפעילותם של עסקים פעילים ו/או בהקמה,
כגון:
 משפטי כלכלי פיננסי חשבונאי פיתוח עסקי ניהול שיווקי מכירתי דיגיטל קידום עסקים אחר .2החברה תפנה למועמדים ו/או לחלקם ,ככל שיידרשו ,הבהרות או מסמכים נוספים .מובהר
בזאת כי החברה תהיה רשאית לדחות מועמדים שהיה לה או לעירייה ניסיון שלילי איתם
ו/או סכסוך משפטי ו/או סכסוך אחר הנוגע למתן שירותיהם המקצועיים.
 .3מועמדים אשר יימצאו כמתאימים ויאושרו על ידי החברה בהתאם להוראות קול קורא זה,
ייכללו ברשימת ה"יועצים למען הקהילה" שתכין החברה ואשר תפורסם בכל אמצעי
שתמצא החברה לנכון ,לרבות אתר החברה .רשימת ה"יועצים למען הקהילה" תהיה
פתוחה לעיון הציבור ותעודכן באופן שוטף.
 .4בעלי עסקים אשר יהיו מעוניינים בקבלת ייעוץ עסקי יוכלו לעיין ברשימת היועצים ולפנות
לצורך בחינת בקשתם והפנייתם אל מי מהיועצים ברשימת היועצים לצורך קבלת הסיוע
הדרוש והמתאים להם.
 .5יודגש כי אין ולא תהיה כל התחייבות להפנות מעוניינים דווקא ליועץ מסוים והם יופנו
ליועץ מתאים בהתאם לשיקולים ,צרכיהם ורצונם .היכללות ברשימת היועצים לא תקנה
ליועצים זכות מעבר לאמור במסמך זה .
 .6יובהר כי החברה אינה אחראית באופן כלשהו לכל עניין הנוגע למידע או התחייבות ביחס
למידע ו/או תוכן כאמור ,לרבות לגבי מידת דיוקם ,שלמותם ,התאמתם ו/או אמינותם.
המידע המחייב הוא המידע הנמסר למשתמש על ידי היועץ ,והחברה אינה אחראית בגין
אי-התאמה בין המידע האמור באתר לבין המידע הנוגע ליועץ .החברה לא תישא בכל נזק
או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן ו/או מידע כאמור ,ו/או

 .7משימוש בתוכן ו/או מידע כאמור ומטרתה לאפשר בתקופה מורכבת זו פלטפורמה לחיבור
בין יועצים ובין עסקים הזקוקים לסיוע.
 .8כאמור ,מדובר במתן שירותי ייעוץ עסקי ללא תמורה ולפיכך לא תשולם למועמדים כל
תמורה כספית בגין שירותיהם .כן מובהר כי המועמדים יישאו בכל הוצאותיהם בקשר
לקול קורא זה ,בין אם לצורך הגשת מועמדותם ובין אם לצורך מתן הייעוץ במישרין ו/או
בעקיפין ,או כל צורך אחר .
 .9החברה תבחן את ההצעות שיתקבלו ואת המועמדים ותחליט האם לאשר את מועמדותם,
והכל בהתאם לשיקול דעתה.
 .10החברה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או
שלב את ההליכים נשוא "קול קורא" זה.
 .11מועמדים מתאימים מוזמנים בכל עת להגיש את הצעת המועמדת ע"י טופס ההרשמה
(נספח א') הרלוונטי שבאתר בחברה וכן ניתן לפנות בכל שאלה או הבהרה לכתובת הדואר
האלקטרוני של החברה שפרטיה כלהלן .shani@ptcom.co.il
 .12מובהר בזאת ,כי בקשת המועמדות אינה בבחינת "הצעה" לפי דיני החוזים ו/או "הצעה"
לפי דיני המכרזים ,ומודגש כי על "קול קורא" זה לא חלים דיני המכרזים.

בכבוד רב,
רמי גרינברג

לירון גולדנברג

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל

נספח א'  :טופס ההרשמה – עסקים למען עסקים בפתח תקווה
"קול קורא" להצטרפות למאגר יועצים למען הקהילה למתן שירותי
ייעוץ בהתנדבות בתחום ____________
(יש להשלים בהתאם לתחום לגביו מוגשת המועמדות(

 .1שם החברה ______________________ :ח.פ/ת.ז___________________ :
שם פרטי _________________ :שם משפחה______________________ :
כתובת____________________________________________________:
טלפון ____________________ :נייד____________________________ :
דוא"ל____________________________________________________ :
 .2אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון את תנאי ה"קול קורא" ,מסכים לכל התנאים המפורטים
בו ,ומגיש את מועמדותי בהתאם לתנאים אלה.
 .3תחום עיסוק________________________________ :
ניסיון:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
מעוניין לתת שירותי ייעוץ ב:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________.
 .4נודה לצירוף קורות חיים ,פירוט על המציע ודרכי פניות רלוונטיות כגון :אתר חברה/עמוד
פייסבוק וכדומה (שיפורסמו באתר החברה).

בכבוד רב,

______________________
תאריך

______________________
חתימה

