י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'11/2020 :

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

אלעד

2/2020

2,500

אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון

207/2020
208/2020
5/2020
4/2020
2/2020
1/2020
ק2/20/

300

בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
גוש חלב
גליל עליון
גליל עליון
הרצליה

6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
1/2020
18/2020
8/2020
19-2020-6

500
500
500
500
500
1,000

ירוחם

5/2020

1,000

ירושלים
מיתר
מעלה אדומים

מפ7/2020/
22/2/2020
2/2020

1,000

שדות נגב
שדות נגב

18/2020
3/2020

3,000
1,000

שדות נגב
תל שבע

38/2018
2/2020

1,000
1,000

3,000
300
300

750

משרות
שם הרשות
המקומית
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
מצפה רמון
מצפה רמון

עלות
מס' המכרז המכרז
יד20/
טו20/
טז20/
יז20/
יח20/
יט20/
כ20/

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

קול קורא  -ביצוע עבודות אומנותיות בכיכרות .מפגש קבלנים  -ניתן לתאם סיור עם נציג הרשות  www.elad.muni.il 03-9078707 12:00 20/2/2020פרוש ישראל
בטלפון ,03-9078718 :עד ליום  .13/2/2020ניתן לעיין במסמכי הקול קורא באתר הרשות
 www.elad.muni.il 03-9078707 12:00 24/2/2020פרוש ישראל
בינוי מרכז תרבות ופנאי .מפגש קבלנים חובה  13/2/2020שעה  .13:00מועד אחרון
לשאלות הבהרה  .17/2/2020סיווג קבלנים 100 :ג' 5-לפחות
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 16/2-20/2
קבלת הצעות לייעוץ תחזוקת מבנים רבי קומות בפרויקטים להתחדשות עירונית
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 16/2-20/2
קבלת הצעות לניהול צוות חדשנות
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 16/2-20/2
עבודות פיתוח ,שיקום ותיקונים בגנים ציבוריים וחצרות מוסדות
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 16/2-20/2
הארכת מועד להגשה  -ניהול מועדון לקוחות
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 16/2-20/2
הארכת מועד  -השכרת מקומות חניה וביתן למוניות ברח' שבי ציון-רובע א'
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 16/2-20/2
הארכת מועד  -השכרה ,שימוש והפעלת קיוסק ברח' דב גור
תומר גלאם
 12:00 12/2/2020טלפון08-6748754 :
קול קורא  -להקמת מאגר לשירותי פרסום לעיריה ,בעיתונות מקומית הכתובה
והאינטרנטית .את מסמכי הקול קורא ניתן לראות באתר האינטרנט של העיריה
הצעות יש להגיש בדוא"לmikrazim@ashkelon.muni.il :
עליזה בלוך
 02-9909807/8רחל
מתן שירותי מוקד ואחזקה של לחצני מצוקה בגנ"י .פרטים באתר .רכישה החל מ23/2/2020 6/2/20-
עליזה בלוך
 02-9909807/8רחל
מתן שירותי ייעוץ בנושאי תחבורה ותכנון תנועה .פרטים באתר .רכישה החל מ20/2/2020 6/2/20-
עליזה בלוך
 02-9909807/8רחל
בניית מנגנון הכשרה והשמה של עובדים במיקור חוץ .פרטים באתר .רכישה החל מ16/2/2020 6/2/20-
עליזה בלוך
 02-9909807/8רחל
23/2/2020
הצעות עבור תיקון מזגנים .פרטים באתר .רכישה החל מ6/2/20-
עליזה בלוך
 02-9909807/8רחל
23/2/2020
אספקת ריהוט וציוד לגנ"י .פרטים באתר .רכישה החל מ6/2/20-
אליאס אליאס
04-9527903 ,04-6989980 15:00 28/2/2020
התקני בטיחות .סיור קבלנים לא חובה  18/2/2020שעה  ,10:00מהמועצה .סיווג200 :
גיורא זלץ
www.galil-elion.org.il 16:00 17/2/2020
קבלת הצעות לאספקת כרטיסי שי )תווי שי( לחג
גיורא זלץ
www.galil-elion.org.il 16:00 1/3/2020
מחשוב  -מיקור חוץ ,תמיכה ותחזוקה
פדלון משה
www.herzliya.muni.il 12:00 20/2/2020
בקשה להתקשר עם ספק יחיד " -גוגל'ה" לגיל הרך .הגשת השקות בדוא"ל:
 V.michrazim@herzliya.muni.ilפרטים נוספים באתר האינטרנט של עיריית הרצליה
טל אוחנה
פיתוח זהות קהילתית ותיעוד קהילות בירוחם .מועד אחרון לשאלות הבהרה  08-6598208 12:00 20/2/2020 12/2/20שוש
עד השעה  ,12למיילshimonr@ylc.org.il :
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
25/2/2020
שינוי תנאי סף ודחיית מועד  -אספקה והתקנה של כלי אצירה
שמעון מזוז
 054-7706119 12:00 5/3/2020אתי טפר
הפעלת תיכון מיתרים ס.מ 644617
בני כשריאל
דחיית מועד  -הפעלת תכנית קהילה תומכת לאזרחים ותיקים .מפגש מציעים 050-8296487 16:00 25/2/2020 18/2/2020
מענה לשאלות ישלח עד ) 11/2/20במקום (5/2/20
עידאן תמיר
הארכה  -מרכז הפעלה ואגף רווחה .סיור קבלנים  28/1/2020שעה  .10:30סיווג 100 :ג' 08-9938959 15:00 20/2/2020 3-צחי
עידאן תמיר
 08-9938959 15:00 10/2/2020צחי
הארכת מועד  -שיפוץ מועדון נוער בשוקדה .סיור קבלנים  20/1/2020שעה 14:00
סווג קבלני 131 :א'  -ו/או  100ג'1-
עידאן תמיר
הארכת מועד  -הקמת מגרש קט רגל במושב בית הגדי .ס.ק 29/1 .ב .10:30-סיווג 200 :ג' 08-9938959 15:00 20/2/2020 1-צחי
התקנת מערכת קולנוע ומולטימדיה באולם התרבות בתל שבע .ניתן לעיין במכרז באתר  054-4884140 12:00 24/2/2020מוסא אלאעסם עומאר אבו רקייק
 , www.tel-sheva.muni.ilבירורים והגשה, mosa222@gmail.com :סיור קבלנים 17/2/2020
ישיבת הבהרות  .13/2/2020רכישה מיום הפרסום

פנויות
שם המכרז

מקומיות

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 12:00טלפון08-6596206 :

9-20/2/20
דרוש/ה פקיד/ת סעד לחוק הנוער .דרישות ופרטים באתר העיריה 75% .משרה
9-20/2/20
דרוש/ה עו״ס/ית קהילתי/ת .דרישות ופרטים באתר המועצה  75% -משרה
9-20/2/20
דרוש/ה מנהל/ת להיכל התרבות .דרישות ופרטים באתר העיריה  50% -משרה
דרוש/ה עורך/ת דין בלשכה המשפטית  100% -משרה .דרישות ופרטים באתר העירייה 9-20/2/20
דרוש/ה עו״ס/ית משפחה למגזר החרדי  50% -משרה .דרישות ופרטים באתר העירייה 9-20/2/20
דרוש/ה עו״ס/ית משפחה למגזר החרדי  75% -משרה ) 2מ׳( .דרישות ופרטים באתר העיריה 9-20/2/20
4/2/2020
דרוש/ה רכז/ת פיתוח קריירה  100% -משרה .דרישות ופרטים באתר העירייה
דרוש/ה מנהל/ת בודק/ת בקשות להיתרי בנייה ומידען/ית  100% -משרה .פירוט דרישות התפקיד 20/2/2020
באתר המועצה www.mitzpe-ramon.muni.il :קו״ח לפקס/מיילpninac@mzp.org.il :
דרוש/ה מנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי  100% -משרה .פירוט דרישות התפקיד  12:00 20/2/2020טלפון08-6596206 :
באתר המועצה www.mitzpe-ramon.muni.il :קו״ח לפקס/מיילpninac@mzp.org.il :

ראש הרשות
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
מרום רוני
מרום רוני

