י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'8/2020 :

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

עלות
מס' המכרז המכרז

א.ע איכ"ס דרום יהודה 1/2020
א.ע איכ"ס דרום יהודה 2/2020
2/2020
גדרה

1,000
1,000

גדרה

3/2020

גדרה

4/2020

גליל עליון
הרצליה

6-2020-19

800

חיפה
חיפה
טבריה
יבנה

2/2020
3/2020
1/2020
2/2020

303
2,929
1500
1,000

יבנה

3/2020

1,000

מטה אשר

31/2019

700

מטה אשר
מיתר
קרית ביאליק
קרית מלאכי
ראש פינה
ראשון לציון
רחובות

1/2020
13/1/2020
1/2020
3/2020
01/2020
2/2020
5/2020

3,000
350
2,000
250
1,000

משרות
שם הרשות
המקומית
פתח תקוה

עלות
מס' המכרז המכרז
15/20

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

12:00 20/2/2020
טיפול בפסולת בניין בתחום אתר ההטמנה "חרובית" .טל׳08-9420982 :
12:00 20/2/2020
טיפול בפסולת גזם בתחום אתר ההטמנה "חרובית" .טל׳08-9420982 :
מתן שירותי סידור ,טיוב ,מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין ,בוועדה המקומית לתכנון ובנייה 12:00 5/3/2020
מפגש מציעים חובה 10/2/2020שעה  ,10:00באולם הישיבות ,במועצה
16:00 9/2/2020
בניית ממ"דים בגנ"י בגדרה .סיור קבלנים חובה  2/2/2020שעה  ,11:30בחדר ישיבות
במנהל הנדסה ,ברחוב ירוחם  ,1גדרה .שאלות הבהרה למיילmdm.eng95@gmail.com :
הצעות למזכירת ועדת המכרזים עד ליום  9/2/2020שעה 16:00
הפעלת מרכז טניס בגדרה .סיור מציעים חובה  11/2/20שעה  ,12במרכז אופק  -רחוב כנפי 12:00 27/2/2020
נשרים  ,3גדרה.שאלות והבהרות במייל michrazgederal@gmail.com :עד12/2/2020 -
מועד אחרון לתשובות והבהרות 16/2/2020
16:00 17/2/2020
הזמנה להציע הצעות לתפקיד תובע פלילי חיצוני
12:00 24.2.2020
מתן שירותי פיקוח וניהול עבודות אחזקת כבישים ,מדרכות ,צבע וניקוז ברחבי העיר
מפגש מציעים חובה  6/2/20ב ,11:00-במשרדי אגף תב"ל בעיריה .רח' יוסף נבו 6
הבהרות עד יום ) 13/2/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22קומה  ,2הרצליה
14:00 9/3/2020
מתן שירותי הדפסה של הודעות תשלום טפסים אחרים ודיוור דיגיטלי
14:00 17/2/2020
הצעות לעריכת ביטוח כלי הרכב וכלי השייט של עיריית חיפה
12:00 20/2/2020
ביטוחי רכוש וחבויות ,עיריית טבריה .שאלות הבהרה עד ליום  5/2/2020שעה 12:00
12:00 18/2/2020
אספקה ,התקנה ותחזוקה של ליבת רשת ,ציוד ,מיתוג ,מרכזיית טלפון ומערך
אבטחת מידע .אתר האינטרנט של העירייהwww.yavne.muni.il :
12:00 18/2/2020
ייעוץ ,הדרכה והטמעה של תוכנית המשרד להגנת הסביבה "תו ירוק" ל 3-בתי ספר
יסודיים .הגשת הצעות :מסירה אישית במזכירות העירייה ,שד' דואני  .50פרטים באתר
14:30 19/2/2020
עבודות פיתוח לגן תלת כיתתי בערמשה .סיור קבלנים חובה  3/2/2020שעה 15:00
בכניסה ליישוב .סיווג קבלנים  200ג' .1-פרטים נוספים באתר המועצה
14:30 19/2/2020
שדרוג תשתיות בקיבוץ כברי .ס.ק.חובה  3/2ב ,12:30 -בכניסה לישוב .סיווג 200 :ג׳2-
תכנון ביצוע התקנת מעלית בבי"ס פסגות במיתר .ס.קבלנים  6/2/20ב .11-סיווג 100 :ג'13:00 13/2/2020 1-
דחיית מועד הגשה  -ביצוע עבודות בתחום בינוי ,תשתיות ,תיקון ואחזקה ,ברחבי העיר 12:00 4/2/2020
9:00 18/2/2020
אספקת מוצרי מזון ושתיה קלה .פרטים נוספים באתר העירוני
סקר מדידות נכסים .הבהרות במייל rp1@rosh-pinna.muni.il :עד  6/2/20בשעה 12:00 13/2/2020 12:00
הארכה  -מכרז להשכרת נכס עירוני בשפירא  ,17גוש  ,5033חלקה  ,40תת חלקה 156 ,10מ"ר 12:00 24/2/2020
13:00 1/3/2020
אספקת תוכנות ושירותי תמיכה לאגף הרווחה .טפסים ניתן לרכוש באגף שירותים
חברתיים .הגשת ההצעות בלשכה המשפטית ,רח' ביל"ו  ,2רחובות

פנויות

ברשויות

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת מחלקה  -חוזי שכירויות ,באגף נכסי העיריה .פרטים באתר העיריה

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות
יניב מרקוביץ
יניב מרקוביץ
גמליאל יואל

משרדי האיגוד  -האזוב  ,7יבנה
משרדי האיגוד  -האזוב  ,7יבנה
 052-682116ויקטור
 08-8595420אסנת
 052-4442251מאיר דון

גמליאל יואל

 053-7356945אורלי כהן

גמליאל יואל

מכרזיםwww.galil-elion.org.il :
www.herzliya.muni.il

גיורא זלץ
פדלון משה

עינת קליש רותם
04-8356799
עינת קליש רותם
04-8356897
קובי רון
 boaz@yavne.muni.il 08-9433470צבי גוב ארי
צבי גוב ארי

 08-9425542גב' איה בניטה
ayab@yavne.muni.il
 04-9879645נעמי

משה דוידביץ

 04-9879645נעמי
 050-7546953רומן זבורוב
 04-8780826גנאדי אנטין
 08-8500876יצחק כרמלי
 04-9059534ענת
 03-9547241אפרת פדידה
08-9392619 ,08-9392620

משה דוידביץ
שמעון מזוז
דוקורסקי אלי
זוהר אליהו
מוטי חטיאל
רז קינסטליך
רחמים מלול

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 12:00 12/2/2020מינהל משא"נ ,העלייה השנייה ,קומה ג' רמי גרינברג

