י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'5/2020 :

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

אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
בית שמש
בית שמש

עלות
מס' המכרז המכרז

3/2020
201/2020
202/2020
27/2019
1/2020
3/2020

500
500
500

2,000
750

בית שמש

4/2020

בית שמש

5/2020

2,500

בני ברק

100/2020

2,000

בני ברק

101/2020

2,000

גדרות
גדרות
גליל עליון
גליל עליון
הרצליה

1/2020
2/2020
10/2020
9/2020
4/2020/19

1,500
2,500
1,500
2,000
800

הרצליה

5/2020/19

800

יבנה

32/2019

500

ירוחם
לקיה

6/2020
1/2020

300
500

מעלה אדומים

2/2020

1,000

מעלה אדומים

3/2020

1,000

מרום הגליל

39/2019

2,500

קרית ביאליק

2/2020

2,500

ראש העין
ראש העין

4/2020
5/2020

2,500
500

ראש העין

7/2020

300

שדות נגב
שדות נגב

7/2020
8/2020

1,000
1,000

שדות נגב
שדות נגב

9/2020
10/2020

1,000
1,000

שהם

1/2020

500

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

4/2020

אשקלון

6/2020

גדרה
גדרה
גדרה
כפר תבור
שדרות
שדרות

/17/19כ"א
/20/19כ"א
/30/19כ"א
1/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

2-6/2/2020
אספקת חומרי ניקיון
2-6/2/2020
שירותי אדריכלות ותכנון ערים  -בינוי ופיתוח לקרית החלוצים ,למנהלת הסכם הגג
2-6/2/2020
שירותי תכנון אדריכלות נוף לקרית חלוצים ,למנהלת הסכם הגג
קול קורא  -הפעלת מירוץ אשקלון 15 ,ק"מ .פרטים באתר האינטרנט .טל׳29/1/2020 08-6748754 :
30/1/2020
הפעלת מרכז יום לזקן .ניתן לראות באתר העירייה .רכישה החל מיום 16/1/2020
17/2/2020
ביצוע תכנון וביצוע קירוי והתקנת תאורה ,במגרש משולב ,בבי"ס החינוך בית שמש
סיור קבלנים חובה  28/1/2020שעה  ,12:00רח' המשלט  .13פרטים באתר העירייה
3/2/2020
הצעות למתן שירותי יעוץ אדריכלי בנושא רישוי עבור העירייה .שאלות הבהרה יוגשו
עד ליום  23/1/2020שעה  .12את השאלות יש לשלוח בדואר אלקטרוני ליעל היימן
בכתובת yhel-han@bshemesh.co.il :רעישה החל מיום 16/1/2020
מתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוטה של עירית בית שמש .מפגש מציעים חובה 17/2/2020
 28/1/2020שעה  ,11:00בחדר ישיבות בעיריה ,רח' יצחק רבין  ,2קומה  .3שאלות הבהרה
עד ליום  6/2/20שעה  .12:00אתר yossi@bshemesh.co.il :או בפקס02-9909977 :
ניתן לראות את המכרז באתר העירייה .רכישה החל מיום 16/1/2020
13/2/2020
בניית  36כיתות לימוד ,כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ ,ביה"ס אהלי אליעזר רחוב
המכסים  76מפגש מציעים חובה  28/1/2020שעה  ,11באתר הבניה רח' המכבים
 76בני ברק .ניתן לעיין במכרז באתר העירייה
13/2/2020
בניית  24כיתות לימוד ,כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ ,ביה"ס בעלז ,רח' נורוק 46
מפגש מציעים חובה  28/1/2020שעה  ,10:00באתר הבניה ,רח' נורוק  ,24בני ברק
2/2/2020
הצעות למתן שירותי תחזוקה של קווי הביוב והניקוז במועצה
2/2/2020
הצעות למתן שירותי ייעוץ ,סיוע וליווי של מחלקת הגבייה במועצה
בניה ושיפוץ מרכז הפעלה בחרום במוא"ז גליל עליון .סיור קבלנים חובה  22/1/20ב3/2/2020 11 -
3/2/2020
פיתוח רחובות שצ"פ וגינון בהרחבה פנימית ,נאות מרדכי
תיקון פרסום  -אספקת מוצרי מזון ליחידות העירייה בהרצליה .שאלות הבהרה עד ליום 10/2/2020
) 27/1/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22קומה  ,2הרצליה
הפעלת שירותי הסעים )שאטלים( בסופי שבוע לעיריית הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום 3/2/2010
) 23/1/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22קומה  ,2הרצליה
הארכה ושינוי תנאי מכרז  -אספקת ארוחות צהריים מוכנות למסגרת רווחה/חינוך )ילדים( 23/1/2020
ו/או למועדוניות קשישים בעיר יבנה .פרטים בלשכה המשפטית tova@yavne.muni.il
פקס 08-9433337 :ובאתר העירוניwww.yavne.muni.il :
שירותי הסעות לבעלי צרכים מיוחדים .מועד אחרון לשאלות הבהרה  27/1/2020ב3/2/2020 12:00-
30/1/2020
תוכנית עוז לתמורה ואופק חדש .סיור קבלנים לא חובה  21/1/2020שעה 12:00
יוצאים ממשרדי המועצה בישוב .מועד פתיחת המעטפות ייקבע בהמשך
הפעלת תכנית קהילה תומכת לאזרחים ותיקים .מפגש מציעים לא מתקיים ,ניתן לפנות 18/2/2020
בשאלות הבהרה עפ"י המפורט במכרז
18/2/2020
הפעלת תכנית צהרון "ניצנים" בבתי הספר .מפגש מציעים לא מתקיים ,ניתן לפנות
בשאלות הבהרה עפ"י המפורט במכרז
שיקום קירות ובטיחות כביש מס'  ,2ביריה .סיור קבלנים חובה  23/1/2020שעה 3/2/2020 10:00
בכניסה עליונה לישוב ביריה .רשאים להשתתף קבלנים מורשים בסיווג 200 :ג'2-
12/2/2020
מתן שירותים עבור מערך חניה עירוני וביצוע גביית קנסות וחובות עירוניים שונים
עבור עיריית קרית ביאליק
מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת .קרן נוני ,מנהלת מחלקת רכש ,במייל11/2/2020 keren@rosh.org.il :
אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים ,עבודות תשתית 11/2/2020
מצע בולם נפילה ועבודות הצללה ,בגן מצפה אפק ,ברחוב שיר השירים ,ראש העין
מפגש הבהרות חובה  23/1/2020שעה  ,10:00במשרדי מחלקת גנים ונוף
מתן שירותי חשב מנהלת ,עבור המתחמים לפרויקטים ,במסגרת הסכם הגג ,ראש העין 11/2/2020
לפרטים :קרן נוני ,מנהלת מחלקת רכש ,במיילkeren@rosh.org.il :
עבודות פיתוח לגן ששת ,בקיבוץ עלומים .סיור קבלנים  26/1/20ב .11:30 -סיווג  200:ג'9/2/2020 1-
הצללה למגרש כדורסל בקיבוץ עלומים .סיור קבלנים  26/1/2020שעה  .13סווג קבלני9/2/2020 :
קבלן בעל חברה מוכרת לעבודות הצללה ,עם נסיון של לפחות  5שנים
9/2/2020
השלמת מדרכות בשיבולים .סיור קבלנים  26/1/2020שעה 12:00
הצללה לשצ"פ שובה .סיור קבלנים  26/1/2020שעה  .12:30סווג קבלני :קבלן בעל חברה 9/2/2020
מוכרת לעבודות הצללה עם ניסחון של לפחות  5שנים
איתור גורם להפעלת אולם אירועים "ספרא" ,בתחום המועצה .סיור מציעים 18/2/2020 2/2/2020
שעה  ,12:00מבנין המועצה .מייל דגניתdganitd@shoham.muni.il :

פנויות
שם המכרז

9-13
9-13
9-13
16:00
12:00
12:00
12:00

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
מייל michrazim@mashkal.muni.il :תומר גלאם
עליזה בלוך
 02-9909807/8רחל
עליזה בלוך
 02-9909807/8רחל
רכישה החל מ16/1/20-
עליזה בלוך
 02-9909807/8רחל

 02-9909807/8 12:00רחל

עליזה בלוך

 03-5776561 12:00חנוך זיידמן
בשעות 9-14

אברהם רובינשטיין

12:00
12:00
12:00
16:00
16:00
12:00
12:00
12:00

 03-5776561חנוך זיידמן
בשעות  .9-14פרטים באתר
www.gderot.muni.il
www.gderot.muni.il
www.galil-elion.org.il
www.galil-elion.org.il
מסמכי המכרז מפורסמים באתר
www.herzliya.muni.il
מסמכי המכרז מפורסמים באתר
www.herzliya.muni.il

אברהם רובינשטיין
יוסי קנדלשיין
יוסי קנדלשיין
גיורא זלץ
גיורא זלץ
פדלון משה
פדלון משה
צבי גוב ארי

 aharonh@yle.org.il ,052-8797121 12:00טל אוחנה
 12:00טל'  08-6512369פקס 08-6512652 :אחמד אלאסד
050-8296487 16:00

בני כשריאל

050-8296487 16:00

בני כשריאל

 052-2483332 14:00צורי מאיר

סופר עמית

 04-8780826 12:00שלום לוינזון

דוקורסקי אלי

 03-9007224 12:00קרן נוני
 03-9007224 12:00קרן נוני
keren@rosh.org.il

שלום בן משה
שלום בן משה

 03-9007224 12:00קרן נוני
keren@rosh.org.il
 08-99288959 15:00צחי
 08-99288959 15:00צחי

שלום בן משה
עידאן תמיר
עידאן תמיר

 08-99288959 15:00צחי
 08-99288959 15:00צחי

עידאן תמיר
עידאן תמיר

 03-9723045 16:30דגנית דאהן

איתן פטיגרו

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

דרוש/ה פקח/ית במחלקת פיקוח עירוני באגף ביטחון וחירום  100% -משרה .פרטים באתר  12:00 30/1/2020פקס08-6792556 :
האינטרנט של העיריהmichrazim@mashkal.muni.il :
 12:00 30/1/2020פקס08-6792556 :
דרוש/ה עו״ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה(  75% -משרה .באגף הרווחה
פרטים באתר העיריה .מיילmichrazim@mashkal.muni.il :
 08-8593550 12:00 30/1/2020חנה טסלר
דרוש/ה סגן/ית מהנדס/ת המועצה ומנהל/ת מחלקת תשתיות  100% -משרה
 08-8593550 12:00 30/1/2020חנה טסלר
דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בניה ,לועדה לתכנון ובניה ,גדרה  100% -משרה
 08-8593550 12:00 30/1/2020חנה טסלר
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בניה ציבורית באגף הנדסה  100% -משרה
 0406769991שלוחה 8
26/1/2020
דרושים/ות :מזכיר/ת אגפים הנדסה ,כספים ושפ"ע בטחון  50% -משרה
 08-6620210משאבי אנוש
28/1/2020
דרוש/ה מנהל/ת מרכז שירות לתושב  100% -משרה .פרטים באתר
 08-6620210משאבי אנוש
28/1/2020
דרוש/ה מזכיר/ת אגף שפ"ע  100% -משרה .פרטים באתר

ראש הרשות
תומר גלאם
תומר גלאם
גמליאל יואל
גמליאל יואל
גמליאל יואל
עודד הלפרין
דוידי אלון
דוידי אלון

