י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'10/2020 :

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

אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז

/01/20ק

1,000

אשקלון

52/32019

גבעתיים

3/2020

חכ״ל רמת גן
חבל יבנה

1/2020
313

3,000
500

חולון

41/2019

600

יבנה
יהוד מונוסון
ירוחם

1/2020
2/2020
4/2020

3,000
500
300

לב השרון

6/2018

נוף הגליל

5/2020

500

נוף הגליל

4/2020

500

קרית מלאכי
קרית עקרון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

4/2020
1/2020
3/2020
67/2019
2/2020

1,000
300
300
2,500

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אור עקיבא
רמת ישי

5/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

קול קורא  -הפעלת תכנית למתן טיפולי שיניים למשפחות נזקקות באמצעות רופאי
שיניים מתנדבים .מסמכי הקול קורא ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה .את
ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במחלקת המכרזים ,קומה א' ,לשכה משפטית
בעירייה ,ברחוב בגבורה  ,7אשקלון .את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט
טיפול ואחזקת שטחי גינון בשכונת אגמים באשקלון .מפגש מציעים חובה 19/2/2020 11/2/2020
שעה  ,9:00במרכז הלוגיסטי ,שד' התעשייה  ,17א.ת .צפוני באשקלון .את ההצעות יש
להגיש במחלקת המכרזים ,רחוב הגבורה  ,7קומה א ,לשכה משפטית .פרטים באתר
ניהול ,הפעלה ואחזקה של קיוסק ,בבי"ס בן צבי ,בעיר גבעתיים .מפגש לצורכי הבהרות 27/2/2020
חובה  12/2/2020שעה  ,9:00בבי"ס בן צבי ,רחוב סמטת צביה ,גבעתיים
4/3/2020
אספקה ,התקנה ,תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום אלקטרוניים ברמת גן
שירותי אספקת דלק ודלקנים אוניברסליים .מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 27/2/2020 13/2/20
שעה  .12:00פרסום חוברת המכרז באתר המועצהwww.hevel-yavne.org.il :
27/2/2020
טיפול ואחזקת שטחי גינון ,איזור קרית בן גוריון בעיר חולון .שאלות הבהרה
עד לתאריך  .13/2/2020מפגש קבלנים  9/2/2020שעה  ,13:00בבנין העירייה ,קומה ג'
אולם ישיבות קטן .השתתפות חובה ומהווה תנאי להגשת הצעות
ביטול מועד סיור קבלנים  -מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתית .אתר26/2/2020 www.yavne.muni.il :
ביצוע עבודות חשמל קטנות במתקני חשמל במוסדות .י.הבהרות אינה חובה  10/2ב27/2/2020 12-
18/2/2020
הפעלת תוכניות חינוך בתחום הגיל הרך .מועד אחרון לשאלות הבהרה 13/2/2020
בשעה  ,12:00למיילaharonh@yle.org.il:
הזמנה להירשם במאגר יועצים מומחים .הודעה על פתיחת המאגר בתחום" יועץ משפטי" 20/2/2020
״הכנסות מתשלומי חובה" .את מסמכי ההליך ניתן להדפיס מאתר האינטרנט של המועצה
ללא עלות ,בכתובת www.lev-hasharon.com :שאלות הבהרה בכתב עד ליום 12/2/2020
שעה  ,12:00במיילeti@lev-hasheon.com :
מתן שירותי תכנון מגרש רובד נוער )דשא סינטטי( איצטדיון גרין נוף הגליל כולל צוות יועצים 20/2/2020
סיור מציעים  10/2/2020שעה  ,9:30יצא ממשרד מהנדסת העיר ,קומה 2
שד' מנחם אריאב  ,1נוף הגליל .קניית המכרז במינהל הנדסה ,קומה  ,4ביום א' ,בין השעות
 8:30-13:30ובימים ב׳-ה׳ ,בין השעות 8:30-15:00
הפעלה של מרכז לסיוע הומניטרי ,עבור משפחות נזקקות בנוף הגליל .קניית מסמכי המכרז 12/2/2020
במדור מכרזים ,קומה  ,3בנין העירייה ,שדרות אריאב  ,1נוף הגליל בימים א׳ ,ב׳ ,ד׳ ,ה׳
בין השעות  8:00-13:00וביום ג׳ בין השעות 8:00-15:00
18/2/2020
מכרז לעריכת ביטוחי עיריית קרית מלאכי .פרטים באתר העירייה
אספקה והתקנת מעלית בביה"ס פלך .ס.ק.ח  13/2ב 10:30 -במועצה5/3/2020 ronit@ekron.org.il .
16/3/2020
השכרת נכס עירוני ,רחוב חיל הים  ,10גוש  ,5037חלקה  21,472מ"ר )כ 160-מ"ר(
10/2/2020
הפעלה ואחזקה של מפעל למיון ולמחזור )תחנת מעבר( של פסולת מעורבת
17/2/2020
קול קורא  -הצטרפות למאגר למתן שירותי סיוע משפטי לאזרחים ותיקים ,בתחום
סיכון והגנה ,בעיר .סיור  17/2/2020שעה 12:00

טל' ומען לפרטים

 12:00 19/2/2020פרטים בטלפון08-6748754 :

פנויות

 12:00טלפון08-6748754 :

דרוש/ה קצין/ת בטחון מוסדות חינוך .תנאים ,פרטים ומידע אודות המשרה המוצעת
ניתן למצוא באתר הבית של העירייה וכן בטלפון04-6108832 :
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לעבודה עם משפחות ותחום סדרי דין )כתיבת תסקירים
לבית משפט(  50% -משרה .טל׳ 04-9832802 :שרה ,מנהלת מח' לשירותים חברתיים

תומר גלאם

תומר גלאם
קוניק רן

 03-7314049 12:00דורון שרבני
בימים א׳-ה׳ ,שעות 8:30-13:00
קובי בן עטר
03-7591011 12:00
 eden.c@hevel-yavne.org.il 12:00עדן ליבר משה
mihrazim@holon.muni.il 12:00

מוטי ששון

צבי גוב ארי
 08-9433387 12:00אגף הנדסה
 03-5391249 12:00רחלי .פרטים באתר* מקליס יעלה
טל אוחנה
 052-8797121 12:00אהרון
 09-7960206 12:00אתי לוי אוסי

ריטוב עמיר

german@nallit.org.il 13:00

רונן פלוט

 13:00פקס04-6013058 :
כל תשובה תינתן בכתב בלבד

רונן פלוט

9:00
14:00
12:00
12:00
12:00

ברשויות

שם המכרז

ראש הרשות

מועד שעת
להגשה הגשה

זוהר אליהו
 054-6766753יהודה אשד
 054-3232638 08-6228866רונית חובב צברי
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 15:00 25/2/2020מיילlidia_s@oraqiva.muni.il :

אדרי יעקב

 04-9039814 12:00 13/2/2020רכזת כ"א אסנת

בן אליעזר עפר

