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 י"א תשרי תש"פ 

 10/10/2019  

 

 קבלת הצעות לשירותי  305/2019מס'  הליך מפגש מציעיםרוטוקול פ

 10.10.2019מיום ייעוץ אסטרטגי ליעדים 

 

 משתתפים:

 מר ליאור דיעי, מנכ"ל חברת יעדים.

 עו"ד אהוד ערב, יועמ"ש לחברת יעדים.

 עו"ד שי וינר, יועמ"ש לחברת יעדים.

 

 מציעים:

 ת פילתכספי, חברגב' גלית 

 רן שטוק תמר רועי שלו, חבר

 , קבוצת ליפץליפץגב' ליאורה 

 , מחברת אופיר בוחניקתאהרמר 

 

 היכרות של כלל המשתתפים.

 

 (.אר שבעבהעיר ניתן הסבר על התהליך )מספר על  ליאור:

 , התשובות יועברו לכלל המציעים.בכתב אותןשאלות נבקש לקבל  תהיינהאם 

 של העיר באר שבע. עוסקת בתחום פיתוח עסקי  החברה. עיריית ב"ש של ת בתברח הינהם דייע

 

 :תחומי האחריות של החברה

 ייהאזורי תעש .1

 פות וסיוע בפארק ההייטק תשו . 2

 שוק העירוני . 3

 .בתחומים נוספים גם קועסת יעדים בעתיד

 

 . סטרטגי כלכליהחברה מחפשת ייעוץ א

יר בעבר זהו מנכ"ל עם ניסיון בכ/סמנכ"ל היהי שהיועץ המלווה בפועלהדרישה היא מובהר כי 

 .מפורט בחוברת ההליך( 5תנאי מס' ) תנאי סף

 מחפשים חברה עם ניסיון קודם בגיבוש ביישומי  תכנון ואסטרטגיה שעבד עם רשות או חברת בת

 עירונית.

 

 נאי הסף ודרישות המכרזשים לב לתיש ל
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 האם יש שאלות ? ליאור שאל

 אין. ענו:

 

 היא פטורה ממכרז. יועץההתקשרות עם  לנו היאמסגרת שה :עו"ד אהוד ערב

 .השתתפות הסיור היא חובה דבר שני:

 .בגלל חגים 23.10.2019 –ב יהיה סיור נוסף 

 וסף.המציעים שהגיעו היום פטורים מהגעה לסיור הנ

 נפיץ לכם את הפרוטוקול.

 

 .לעבור על תנאי סף הנכם מתבקשים

 13:00עד השעה  29/10/2019שאלות הבהרה יש להגיש עד 

 .15:00עד השעה  10/11/2019וכן הגשה סופית נדחתה ליום 

 

 תודה רבה ובהצלחה לכולם !

 

 מסמך זה מהווה חלק ממסמכי הפניה, יש לצרפו להצעה כשהוא חתום.

וחומריו באתר החברה:  ההליךלהתעדכן מעת לעת בשינויי ככלל, באחריות המשתתפים 

www.yeadim7.co.il. 

טפה בחותמת נתקבל ע"י יעדים לאחר החתמת המע  15:00עה בש 10/11/2019 -עד ל הצעותהגשת 
 בציון תאריך ושעת הגשה.

 פונה לגברים ונשים כאחד.פרוטוקול זה 

 

 רשמה: אלונה נובכוב
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