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קול קורא
הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
של מועצה מקומית גבעת זאב
מועצה מקומית גבעת זאב (להלן" :המועצה") ,מזמינה מתכננים ,יועצים ונותני שירות מקצועיים בתחומים
המפורטים להלן (להלן" :המתכננים" ו/או "היועצים") ,העומדים בתנאי הסף והמעוניינים להיכלל במאגר
היועצים של המועצה לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים [להלן:
"מאגר היועצים"] ,להגיש בקשה לצרפם למאגר היועצים.
יובהר ,כי מאגר היועצים הינו מאגר משותף למועצה מקומית גבעת זאב ולתאגיד העירוני שלה -החברה לתכנון
ופיתוח גבעת זאב בע"מ הכולל מתכננים ויועצים בתחומים שונים ,אדריכלים ,מהנדסי קונסטרוקציה ,אדריכלי
נוף ,יועצי חשמל ותקשורת  ,יועצי תאורה ,יועצי אינסטלציה ,יועצי ניהול ופיקוח פרויקטים ,יועצי מים וביוב,
יועצי קרקע ,יועצי בטיחות ,יועצי בטיחות אש ,יועצי נגישות ,יועצי מיזוג אוויר ,יועצי אקוסטיקה ,מודדים ,יועצי
תנועה ותחבורה ,ויועצים סטטוטוריים ,וכל שאר התחומים הנדרשים בתחום הייעוץ לרשויות מקומיות ,כמפורט
בנספחים א'-ג' למסמך זה.
המועצה תהיה רשאית להוסיף בעלי מקצוע  /יועצים על רשימה זו בהתאם לצרכיה.
בעלי מקצוע עם התמחות ייחודית כמו שמאים ,ניתן יהיה לבחור דרך פנייה לאיגוד המקצועי ,לפי הצורך.
הרישום במאגר נדרש לצורך התקשרות לפי תקנה  )8(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א-
.1950
נוהל זה הינו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  8/2016והעדכון שלו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'
.5/2017
את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים ניתן לקבל ,ללא תמורה ,באתר האינטרנט של המועצה ,בכתובת:
www.givat-zeev.muni.il

מסמכי הבקשה ימולאו בהתאם למתבקש בהם ,ויצורפו אליהם כל המסמכים והאישורים הדרושים.
התנאים להיכלל במאגר מפורטים במסמכי הבקשה.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להידחות.
בקשה להיכלל במאגר היועצים ,על כל נספחיה וצרופותיה ,תוגש במעטפה סגורה עליה יצויין "בקשה להיכלל
במאגר יועצים  ,"12/2019במסירה ידנית למשרד מהנדס המועצה ואו מי מטעמו במועצה המקומית גבעת זאב
בנוסף לשליחה באמצעות דואר אלקטרוני  gzhandasa@givat-zeev.muni.ilוזאת עד ליום  29/12/19עד השעה
( 12:00להלן " -מועד ההגשה") .בקשה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא ,לא תובא לדיון
ותידחה על הסף .לא יתקבלו מסמכים כלשהם שלא באמצעות מסירה ידנית ובאמצעות הדוא"ל האמור לעיל.
למען הזהירות יובהר ,כי על הליך זה לא יחולו דיני המכרזים וכן כי המועצה אינה מתחייבת לקבל כל בקשה
שתוגש.
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