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 מועצה אזורית גולן 

 
  26/2017 מכרז פומבי מס'

 
   ןפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולה      

 
"(, מזמינה בזאת הצעות להפעלת מרכז מידע המועצהמועצה אזורית גולן )להלן: " .1

 .להתיישבות בגולן
 

העונה על כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת תאגיד רשאי להשתתף במכרז  .2
 ההצעות במכרז:

שנים לכל הפחות במועד האחרון להגשת הצעות למכרז  3ניסיון של   .א
 ו/או קליטה בפרט.  בהפעלת מרכז מידע ככלל, ומכרז מידע להתיישבות

ניסיון של עבודה עם שתי רשויות/גופים לפחות בתחום הקליטה  .ב
 .והקהילה בישובים כפריים

 עובדים. 3 -מספר העובדים המינימלי בתאגיד  .ג

, ויכולת מתן השירותים CRMניסיון בעבודה עם מערכת ניהול  .ד
 באמצעות המערכת.

על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס  .ה
חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 .1976 -של"וחשבונות ותשלום חובות מס( הת

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת סך של  .2
 שלא יוחזרו. ₪, 1,000

עד בתוקף  ש"ח10,000בסך של  המועצהערבות בנקאית לזכות על המציע לצרף להצעתו  .3
 6.8.2017ראשון, י"ד אב תשע"ז, ליום 

יום חמישי, כ"ב אייר, ד ליום עשאלות הבהרה ניתן להפנות למועצה בכתב בלבד  .4
כל שאלה   .etir@megolan.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני  12:30בשעה  18.5.2017

               שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה. יש לוודא קבלת שאלות ההבהרה 
 .04-6969701בטלפון 

את ההצעה על נספחיה, ואת כל האסמכתאות, התיעוד והמסמכים  הנדרשים, יש להגיש  .5
המועצה בלשכת המצויה  המכרזיםלתיבת בתוך מעטפה חתומה במסירה אישית בלבד 

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים  .14:30שעה  , 4.6.2017ראשון, י' סיון, עד לתאריך 
 במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.

ודעה על מועד פתיחת ההצעות תשלח לכל המציעים באמצעות דואר אלקטרוני. כל מגיש ה .6
 הצעה רשאי להשתתף בפתיחת המכרז.

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת  .7
 ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים  למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.

ר לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על נוסח האמו .8
 זה.

 

 אלי מלכה           
 מועצה אזורית גולןראש                                                                              
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