י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'3/2020 :

המ ק ו מ י ו ת

תנאי תשלום :כמפורט בגוף המכרזים .נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת .מסמכי ומפרטי
המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה .נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת.
שם הרשות
המקומית

אלעד

עלות
מס' המכרז המכרז

1/2020

אשדוד
אשקלון

2/2020
47/2019

אשקלון

57/2019

אשקלון

ק17/19

באר יעקב
באר יעקב

22/2019

בית שמש
גבעת שמואל
גבעת שמואל
הרצליה

2/2020
89/2019
1/2020
60/2019/19

הרצליה

3/2020/19

חכ״ל נס ציונה
חכ״ל נס ציונה
חולון

1/2020
2/2020
8/2019

יבנה

33/2019

יבנה

34/2019

יהוד מונוסון
קרית ביאליק
ראש פינה
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

15/2019
1/2020
8/2019
1/2020
2/2020
3/2020

רחובות

3/2020

רמת הנגב
שדות נגב

2/2020
1/2020

תל שבע

1/2020

 500בינוי גנ"י במגרש  .P2סיווג :ענף  100ג' 1-לפחות .מפגש קבלנים חובה  16/1/20שעה 03-9078707 12:00 27/1/2020 10
במשרדי הרשות ,ניסים גאון  ,1אלעד .מסמכי המכרז באתר הרשות
www.ashdod.muni.il 9-13 2/2-6/2/20
 300השכרת מקומות חניה וביתן למוניות ,ברח' שבי ציון ,רובע א'
 12:00 15/1/2020טל'08-6748754 :
 2,000הארכה  -תכנון רישוי וביצוע הצללות למגרשי ספורט באשקלון .מסמכי המכרז ניתן
את המכרז ניתן לראות באתר
לרכוש במחלקת המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית ,בנין העירייה ,רח' הגבורה 7
08-6748754 12:00 22/1/2020
 500הפעלת מרכז יום רב תכליתי באשקלון (1 .מרכז יום לאנשים עם מוגבלות פיזית
קשה לגילאי  18עד גיל זקנה (2 .מרכז יום טיפולי/שיקומי-תעסוקתי לאנשים הנמצאים
על רצף האוטיזם בגיל  .+21את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ,רח' הגבורה 7
קומה א' ,במבנה הלשכה המשפטית .פרטים באתר האינטרנט של העירייה
 12:00 22/1/2020פרטים באתר העירייה
קול קורא  -לפעילות חברתית חינוכית בלתי פורמאלית לעולים חדשים וותיקים
בבית העולה והקהילות באשקלון .הצעות למיילmikrazim@ashkelon.muni.il :
מיילwww.b-y.org.il :
20/1/2020
הזמנה למאגר יועצים  -יועץ ביטוח .שאלות הבהרה עד  .13/1/2020מענה באתר
המועצה עד yoatzim@b-y.org.il .16/1/2020
www.b-y.org.il 08-9785324 14:00 28/1/2020
ביצוע עבודות קווי מים למתחמים  .3 -1סיור קבלנים נוסף חובה  14/1/2020שעה 10
הרב עוזיאל  .13שאלות הבהרה עד  20/1/2020שעה rinat@b-y.org.il 15:30
 02-9909807/8 12:00 28/1/2020רחל
 500הפעלת מרכז חיזוק כוחות משפחתיים .ניתן לראות את המכרז באתר העירייה
03-5319282 15:00 22/1/2019
 300הארכת מועד  -מכירת כלי רכב
03-5319282 15:00 22/1/2020
 300שירותי פיקוח על עבודות גינון וליווי פרויקטים
www.herzliya.muni.il 12:00 27/1/2020
 600דחיית מועדים ,סיור נוסף ושינוי במחיר המינימלי הנדרש כדמי שכירות לשנה -
הגשה  -בן גוריון  22הרצליה קומה 2
השכרת יחידה בשטח של כ 48-מ"ר ,אליה צמודה רחבת ישיבה ,בשטח של  117מ"ר
המצויים בחוף המערבי של מבואות השרון ,בחוף הים בהרצליה .חלקה  760בגוש 6668
סיור מציעים )אינו חובה(  15/1/2020שעה  ,10:30בנכס .שאלות הבהרה עד ליום 19/1/20
)כולל( .מסמכי המכרז מפורסמים באתר העירוני
 12:00 10/2/2020מסמכי המכרז האתר העירוני
 600-800אספקת ציוד חשמל )ציוד חשמל כללי ו/או עמודי תאורה וזרועות( .שאלות הבהרה
www.herzliya.muni.il
עד ליום ) 23/1/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
053-7921921 12:00 30/1/2020
 300הפעלת עסק למכירת מזון קל במרכז הספורט והנופש בעיר נס ציונה
053-7921921 12:00 30/1/2020
 300הפעלת בית ספר לשחיה במרכז הספורט והנופש ,נס ציונה
12:00 2/2/2020
 350מתן שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים ברחבי העיר חולון
שאלות הבהרה עד לתאריך  .19/1/2020פרטיםmihrazim@holon.muni.il :
 08-9433387 12:00 16/1/2020אגף הנדסה
 2,000הארכת מועד הגשה ושינוי תנאי מכרז  -ביצוע עבודות בניית  4כיתות גני ילדים
אתרwww.yavne.muni.il :
במגרשים  3080ו 3090-מתחם  .B-Cהגשה במזכירות העיריה
 08-9433387 12:00 16/1/2020אגף הנדסה
 2,000הארכת מועד הגשה ושינוי תנאי מכרז  -ביצוע עבודות בניית  4כיתות גני ילדים
אתרwww.yavne.muni.il :
במגרשים  3100ו 3110 -מתחם  .B-Cהגשה במזכירות העיריה
 03-5391249 12:00 26/1/2020רחלי ,פרטים באתר
 1,500חוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח בעיר .ישיבת הבהרות  16/1/2020שעה 13:00
 04-8780826 12:00 28/1/2020גנאדי אנטין
 2,000ביצוע עבודות בתחום בינוי ,תשתיות ,תיקון ואחזקה ברחבי העיר קרית ביאליק
 04-9059534 12:00 16/1/2020גנאדי אנטין
הארכה  -בית קפה/מסעדה .שאלות הבהרה במיילrp1@rosh-pinna.muni.il :
 03-9547241 12:00 27/1/2020אפרת פדידה
 1,000ביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבל מס'  ,11בראשל"צ
 03-9547241 12:00 27/1/2020אפרת פדידה
 300השכרת נכס עירוני ,רחוב שפירא  ,17גוש  ,5033חלקה  ,40תת-חלקה  156 ,10מ"ר
 300השכרת נכס עירוני ,ברח' חיל הים  ,10גוש  ,5037חלקה  21,472מ"ר כ 160-מ"ר שטח בנוי  03-9547241 12:00 27/1/2020אפרת פדידה
 03-9547241 12:00 27/1/2020אפרת פדידה
קול קורא  -הודעה על כוונה להתקשר עם חברת  EQIאחזקת מערכת להתרעה
מפני רעידות אדמה
 08-9392646 13:00 9/2/2020רבקה שטאובר
 1,500הפעלת מפעל מקדם תעסוקה ברחובות .סיור משתתפים  21/1/2020שעה 11:00
טפסים ניתן לרכוש במשרדי אגף שירותים חברתיים בעיריית רחובות .הגשת המכרז
במשרדי העיריה ,לשכה משפטית ,רח' ביל"ו  ,2בנין העיריה ,קומה  ,6רחובות
 050-8772888 12:00 26/1/2020הילה קפלן
 1,000עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון בתחומי הישוב אשלים .ס.ק 20/1 .ב ,13:30-במועצה
 08-9938959 15:00 28/1/2020צחי
 1,000שיפוץ מועדון נוער במושב שרשרת .סיור קבלנים  16/1/2020שעה 11:30
סיווג קבלני 131 :א' 1-ו/או  100ג׳1-
 054-4884140 12:00 20/1/2020מוסא אלאעסם
 1,000ביצוע עבודות פיתוח נופי וגינון בבתי"ס ביישוב תל שבע .סיור קבלנים 15/1/2020
מיילmosa222@gmail.com :
הבהרות  .15/1/2020פרטים באתר האינטרנטwww.tel-sheva.muni.il :

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

3/2020

אשקלון

1/2020

אשקלון

3/2020

גדרה
גדרה
יבנה
מגדל
מרחבים
פתח תקוה

/6/2019כ"א
/22/2019כ"א
12/2019
1/2020
2/2020

שדרות
שדרות
שדרות
שדרות

2/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

500

פנויות

ברשויות

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת המחלקה לחינוך על יסודי באגף החינוך  100% -משרה .ניתן לעיין
בפרטי מכרז באתר האינטרנט של ע .אשקלון ,מכרזי דרושים/כ"א .פקס08-6792556 :
דרוש/ה מנהל/ת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה במינהל הנדסה  -תיקון .ניתן לעיין בפרטי
מכרז באתר האינטרנט של העיריה .פקס08-6792556 :
דרוש/ה פקח/ית מסייע בשיטור העירוני  100% -משרה .באגף לביטחון וחירום .ניתן לעיין
בפרטי המכרז באתר האינטרנט של העיריה ,כ"א/דרושים פקס08-6792556 :
דרוש/ה אב/אם בית ,ביה"ס ניצנים  100% -משרה
דרוש/ה מנהל/ת אגף שפ"ע  100% -משרה
דרוש/ה נהג/ת אוטובוס
דרוש/ה מהנדס/ת מועצה .את תנאי המכרז ניתן לצפות באתרm-migdal.co.il :
דרוש/ה מנהל/ת תכנון אסטרטגי  100% -משרה
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול באזרח הוותיק ,באגף שירותים חברתיים
פרטים באתר העיריהwww.petah-tikva.muni.il :
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח איכות הסביבה  100% -משרה .פרטים באתר
דרוש/ה סטודנט/ית פקח/ית מסייע בשיטור העירוני  -עד  120שעות בחודש .פרטים באתר
דרוש/ה אחראי/ת מחלקת הסעות  50% -משרה ) 4שעות כל יום ,פרטים באתר(
עבודות צביעה ומספור עמודי תאורה פרטים באתר .מייל eladh@sederot.muni.il :מנהל אגף שפ"ע

מועד שעת
להגשה הגשה

ראש הרשות
פרוש ישראל
לסרי יחיאל
תומר גלאם
תומר גלאם

תומר גלאם
ניסים גוזלן
ניסים גוזלן
עליזה בלוך
ברודני יוסף
ברודני יוסף
פדלון משה

פדלון משה
בוקסר שמואל
בוקסר שמואל
מוטי ששון
צבי גוב ארי
צבי גוב ארי
מקליס יעלה
דוקורסקי אלי
מוטי חטיאל
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רחמים מלול
דורון ערן
עידאן תמיר
עומאר אבו רקייק

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 23/1/2020

תומר גלאם

michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 20/1/2020

תומר גלאם

michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 23/1/2020

תומר גלאם

12:00 23/1/2020
12:00 23/1/2020
22/1/2020
12:00 26/1/2020
16:00 26/1/2020
12:00 22/1/2020

 08-8593550חנה טסלר
 08-8593550חנה טסלר
אתרwww.yavne.munui.il :
 053-7459538אנה ברודסקי
 08-9929411מזכירות
אתרwww.petah-tikva.muni.il:

גמליאל יואל
גמליאל יואל
צבי גוב ארי
נתנאל אלפסי
חג'ג' שי
רמי גרינברג

21/1/2020
21/1/2020
21/1/2020
15:00 27/1/2020

 08-6620210משאבי אנוש
 08-6620210משאבי אנוש
 08-6620210משאבי אנוש

דוידי אלון
דוידי אלון
דוידי אלון
דוידי אלון

