
 

 מועצה אזורית גולן

 הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים

 

"(, מועצה אזורית גולן והתאגידים הנוהל)להלן: " 8/16בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
"(, המועצה: "יחד)להלן   "מבע גולן וקולחיהעירוניים: החברה הכלכלית ליישובי הגולן בע"מ 

מאגר )להלן: "שלה מזמינה נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים 
 מומחיות מיוחדת בתחום שימור עתיקות.הגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום "(, להיועצים

 התנאים להכללה במאגר ליעוץ זה : 

 בעל תעודה של קורס שימור עתיקות ממוסד מוכר בארץ או בעולם. א.

שנים בתחום סיתות אבן, עבודות  10בעל מומחיות וניסיון של לפחות תעודות השכלה  ב.
 בניה באבן, עבודות טיח על בסיס חומרי מליטה סידיים. 

בעל ידע וניסיון בשימוש והכנת חומרי מליטה על בסיס הטכנולוגיה העתיקה והתאמת  ג.
 החומרים לאופי האתר.

 -המלצות  3מור עתיקות והכנת דוחות ביצוע, לפחות בעל ידע וניסיון בהכנת תוכנית שי ד.
 עדיפות ממוסד ציבורי.

את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן לקבל, ללא תמורה, באתר האינטרנט של המועצה, 
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 .יחולו עליה לאדיני המכרזים התאם בפניה זו אינה מהווה מכרז, ו

 בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי , המאגר הקמת של והבסיסי הראשון בסבב להיכלל כדי
באמצעות דואר אלקטרוני  מסירההבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה ב
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להגיש בכל ובהתאם רשאי יועץ פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, כל עוד לא תחליט המועצה אחרת, 
עם זאת, המועצה לא תהיה חייבת לקיים דיון  .פניה זופי -עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על

בסמוך לקבלת הצעה שלא תוגש בתוך לוח הזמנים המפורט לעיל, ודיון בבקשה כזו יכול להתעכב 
 עד לריכוז מספר מספק של הצעות, הכל לפי שיקול דעתה של המועצה.

 מאגררישום בוב זו הזמנהב איןפי צרכיה מעת לעת, ו-הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על
 .לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של המועצה או של כל תאגיד עירוני לפי הנוהל כדי

 בכל עת יהיה כל תאגיד עירוני רשאי לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד.

למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים 
 עם להתקשר המועצהאת  לחייבואין בהכללת היועצים במאגר כדי  בכל דרך המותרת על פי הדין

 במסגרתו. ההצעות מגישי קרבממקרב הנכללים במאגר או  מי

 

 בכבוד רב,             
 

 חיים רוקח       
 ראש המועצה     
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