י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'9/2020 :

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

אפרת
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז

2/2020
204/2020
205/2020
206/2020
3/2020
40/2019

1,000
500
500
500
500
500

בית שמש

4/2020

בית שמש

5/2020

2,500

חולון
חולון

53/2019
21/2019

150
150

חורה
טירת הכרמל
יבנה

1/2020
21/2019
1/2020

500
4,000
3,000

ירושלים
ירושלים
כפר תבור

/27/20מפ
/2/20מפ
2/2020

1,000

כפר יונה

2/2020

500

לב השרון

5/2018

מיתר
מעלות תרשיחא
פרדסיה
קרית ביאליק
קרית מלאכי
רחובות

2020-01-08
1/2020
4/2020
3/2020
2/2020
2/2020

300
1,500
500
1,000
1,000
1,500

שדרות

משרות
שם הרשות
המקומית
יבנה
יבנה
לקייה
לקייה
לקייה
מעלות תרשיחא
מרחבים
שדרות
שדרות
שדרות

עלות
מס' המכרז המכרז
1/2020
02/08/2020
9/2020
4/2020
3/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

הקמת פארק המדע בשכונת התאנה .סיווג ג׳ ,1-ענף ראשי  .200ס.ק 3/2/2020 .שעה  052-3365211 14:00 17/2/2020 12רמי בצלאל
www.ashdod.muni.il 9-13 16-20/2/20
תכנון דרכים וניקוז כבישים לקריית החלוצים ,למנהלת הסכם הגג
www.ashdod.muni.il 9-13 16-20/2/20
בחירת מנהל פרוייקט לתב"ע ,למתחם עד הלום ,למנהלת הסכם הגג
www.ashdod.muni.il 9-13 16-20/2/20
תכנון חשמל ,תאורה ותקשורת לקריית חלוצים ,למנהלת הסכם הגג
www.ashdod.muni.il
הארכה  -אספקת חומרי ניקיון
הארכת מועד  -תכנון ,הקמה ,הפעלה ותחזוקת מערכות המחשוב העירוניות .מפגש מציעים  12:00 12/2/2020את המכרז ניתן לראות באתר
של העיריה
נוסף  4/2/2020שעה  ,9:30רח' הגבורה  ,7משרדי העיריה אשקלון .ההשתתפות במפגש
חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז .מציע שהשתתף בסיור בקודם לא חייב להשתתף
בסיור זה .רכישת המכרז בלשכה המשפטית בעיריה .טלפון08-6748754 :
עליזה בלוך
הארכה  -הצעות למתן שירותי ייעוץ אדריכלי בנושא רישוי ,עבור העירייה .שאלות הבהרה  02-9909807/8 12:00 17/2/2020רחל
המכרז נמצא באתר העירייה
יוגשו עד ליום  10/2/2020שעה  .12את השאלות יש לשלוח בדואר אלקטרוני
לגב' יעל היימן ,בכתובתyhe-han@bsemesh.co.il :
עליזה בלוך
דחיית מועדים  -מתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוטה של עיריית בית שמש .מפגש  02-9909807/8 12:00 20/2/2020רחל
ניתן לראות את המכרז באתר העירייה
מציעים חובה  6/2ב ,12-בחדר ישיבות ,בבנין העירייה ,רח' יצחק רבין  ,2קומה  .3שאלות הבהרה
עד ליום  13/2/2020שעה  ,12בדוא"ל yossin@bshemesh.co.il :או בפקס 02-9909977
מוטי ששון
mihrazim@holon.muni.il 12:00 20/2/2020
אספקת מסכי לד לאירועים עירוניים בעיר חולון .שאלות הבהרה עד ל6/2/2020 -
מוטי ששון
mihrazim@holon.muni.il 12:00 20/2/2020
ביצוע עבודות גרפיקה ,עיצוב קופירייטינג ,הגהה ,הפקה ופרסום מותאמים לציבור
הדתי-חרדי .שאלות הבהרה עד לתאריך 6/2/2020
חבאס אלעטנאווי
אספקת עובדים לניקוי וטיאוט רחובות .דרישות הסף באתר מועצה08-6868402 13:00 16/2/2020 www.huranet.org.il :
טל אריה
04-7708260 12:00 17/2/2020
הקמת מעון יום תלת כיתתי בשכונת נוף ים .סיור קבלנים 3/2/2020
צבי גוב ארי
 08-9433387 12:00 26/2/2020הנדסה
מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתית )רכישה החל מ .(2/2/20-סיור קבלנים
אתרwww.yavne.muni.il :
12/2/2020שעה  ,11:00אגף הנדסה ,רחוב התנאים  ,4יבנה
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
25/2/2020
מתן שירותי הוראה להכנת תלמידים לבגרויות  -תה"ל
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
25/2/2020
עבודות נגרות ופירזול במוסדות חינוך  -מכרז מאגר
 12:00 16/2/2020אתר www.kefar-tavor.muni.il :עודד הלפרין
השכרת מבנה בקומת הקרקע של בנין המועצה למטרת תפעול בית קפה/מסעדה
שאלות הבהרה ביום  10/2/2020שעה 12:00
שושי כחלון כידור
osnatth@kfar-yona.org.il 12:00 20/2/2020
מתן שירותי ניהול מערך ההסעות במוסדות החינוך .מפגש מציעים אינו חובה
 5/2/2020שעה  ,11:00בבנין העיריה ,רחוב שרת  ,4כפר יונה
ריטוב עמיר
 09-7960206 12:00 12/2/2020אתי לוי אוסי
הזמנה להירשם במאגר ספקים וקבלנים ,הודעה על הוספת תחום ופתיחת המאגר
www.lev-hasharon.com
לרישום .שאלות הבהרה בכתב עד ליום  6/2/2020בeti@lev-hasharon.com .12:00-
את מסמכי ההליך ניתן להדפיס מאתר האינטרנט של המועצה ,ללא עלות
שמעון מזוז
 050-7546953 13:00 17/2/2020רומן זבורוב
תכנון ביצוע מבנה יביל במיתר .סיווג 100 :ג' .1-סיור קבלנים  6/2/2020שעה 14:00
שיפוץ מתנ"ס תרשיחא  .2020ס.ק 6/2/2020 .ב ,10-מלובי העיריה .סיוג100 :ג׳ 1-לפחות  04-9578820/8848 13:00 13/2/2020מינהל הנדסה ארקדי פומרנץ
גורקי טל
אספקה והתקנת גופי תאורת  LEDבמגרש הכדורגל .ס.ק 10/2/2020 .ב ,10-מהמועצה  09-8945551 18:30 18/2/2020שלוחה  ,3מגי
דוקורסקי אלי
 04-8780826 12:00 20/2/2020יאיר ביטון
אספקת גז פחממני מעובה )גפ"מ( לבריכת השחיה העירונית בקרית ביאליק
זוהר אליהו
 08-8608777 9:00 18/2/2020בת חן אוחנה
מתן שירותי סקר וניהול נכסי הרשות .פרטים באתר העירוני
רחמים מלול
אספקת מילוי מקום של שירותי ניקיון עבור בתי הספר בתחום העיר .טפסים ניתן לרכוש 08-9392426 13:00 5/3/2020
באגף החינוך .הגשת ההצעות בלשכה המשפטית ,רח' ביל"ו  ,2רחובות
בקשת הצעות מחיר לניהול וליווי קמפיין פרסום והסברה איכ"ס ותברואה .פרטים באתר  eladh@sederot.muni.il 12:00 16/2/2020מנהל שפ"ע דוידי אלון

פנויות
שם המכרז

ברשויות

מקומיות

מועד שעת
להגשה הגשה

12/2/2020
דרוש/ה מנהל/ת אגף החינוך
12/2/2020
דרוש/ה מדריך/ת מית"ר במפתן ארזים
9/2/2020
דרוש/ה רכז/ת עוגן קהילתי/ת .הגשה בתיבת המכרזים במועצה
9/2/2020
משרות במחלקת רווחה
9/2/2020
דרוש/ה רכז/ת גנ"י
דרוש/ה דובר/ת  100% -משרה .דירוג המח"ר ,דרגה  .39-41מייל6/2/2020 lorena.l@maltar.co.il :
13/2/2020
דרוש/ה קב"ס/ית מועצה  50% -משרה
11/2/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תקציבים  100% -משרה .פרטים באתר
דרוש/ה סייע/ת ממלא/ת מקום בגנים ובבתי"ס .משרות משתנות לפי הצורך .פרטים באתר 11/2/2020
11/2/2020
דרוש/ה עו״ס/ית נערות במצוקה  50% -משרה .פרטים באתר

רביבי עודד
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
תומר גלאם

12:00
12:00
12:00
13:00
16:00

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
אחמד אלאסד
 or@laqye.muni.ilאור קרייף
אחמד אלאסד
 or@laqye.muni.ilאור קרייף
אחמד אלאסד
 or@laqye.muni.ilאור קרייף
טלפקס 04-9578878/83 :מ .אנוש ארקדי פומרנץ
חג'ג' שי
 08-9929411מזכירות
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש

