י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'12/2020 :

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

38/2019

בית שמש

8/2020

גדרה

4/2020

הרצליה

ספק יחיד

הרצליה

60/2019/19

הרצליה

3/2020/19

הרצליה

4/2020/19

חוף הכרמל
חוף הכרמל
חיפה
יבנה
יבנה
יבנה

3/2020
4/2020
4/2020
4/2020
7/2020
8/2020

לב השרון

1/2020

מרום הגליל

5/2020

ראשון לציון

3/2020

ראשון לציון

4/2020

ראשון לציון
ראשון לציון

5/2020
6/2020

 1,000ביצוע סקר חריגות בניה .פרטים נוספים ורכישת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת
המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית בבנין העירייה ,הגבורה  ,7אשקלון
 500הארכה  -בניית מנגנון הכשרה והשמה של עובדים במיקור חוץ .שאלות הבהרה עד 13/2
עד השעה  .14:00ניתן לראות את המכרז באתר העיריה
מתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי ציבור למו״מ גדרה .תאריך אחרון לשאלות והבהרות
 16/2/2020שעה  ,12:00במייל בלבדmaya.ganon@gedera.muni.il :
תיקון פרסום  -בקשה להתקשר עם ספק יחיד "גוגל'ה" לגיל הרך .הגשת הצעות
באמצעות דוא"לv.michrazim@herzliya.muni.il :
 600דחיית מועדים ושינוי בתוקף ערבות ההצעה  -להשכרת יחידה בשטח של כ 48-מ"ר
אליה צמודה רחבת ישיבה בשטח של כ 117-מ"ר ,המצויים בצד המערבי של מבואות
השר בחוף הים בהרצליה ,חלקה  760בגוש  .6668מסמכי המכרז מפורסמים באתר העירוני
 600-800דחיית מועד הגשה  -אספקת ציוד חשמל )ציוד חשמל כללי ו/או עמודי תאורה וזרועות(
הגשה :בן גוריון  22הרצליה ,קומה  ,2מסמכי המכרז מפורסמים באתר העירוני
 800דחיית מועדים לאספקת מוצרי מזון ליחידות העיריה בהרצליה .שאלות הבהרה עד ליום
) 13/2/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  22הרצליה ,קומה 2
עריכת תוכנית מתאר למרכז מיר"ב  -מרכז תרבות ,ספורט ,חינוך ,מסחר ונופש ,למועצה
טיפול בגביית חובות ארנונה ותשלומי חובה
מתן שירותים משפטיים בתחום המקרקעין
 500קבלת שירותים משפטיים חיצוניים לעירייה .לשכה משפטיתtova@yavne.muni.il :
 1,000קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר .סיור קבלנים חובה
 400אספקה ,התקנה ופירוק במות וציוד לאירועים .מפגש מציעים  19/2/2020שעה 11:00
במתנ"ס גרמנוב ,רח' גיבורי החיל  ,1יבנה .מחלקת אירועיםroysudai@gmail.com :
 19/2/2020שעה  ,10:00מאגף שפ"ע ,רחוב התנאים  ,4יבנה
 1,000תכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור ,ברחבי
המוא"ז לב השרון .מפגש מציעים חובה  16/2/2020שעה  ,12:00באולם ישיבות במועצה
שאלות הבהרה בכתב עד  23/2/2020שעהֿ ,12:00במיילeti@lev-hasharon.com :
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה
 2,000שדרוג כביש  28עין אל אסד .סיור קבלנים חובה  17/2/2020שעה  ,10:00בכיכר המעיין
עין אל אסד .סיווג קבלני 200 :ג' .1-מסירה ידנית במשרד מנכ״לית
קול קורא  -הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם החברות :״ברקאי״ ,״זיו מערכות״,
״תים תוכנה״ ,״אלעד״ ,״קונסיסט״ ו״מלם תים״ כספק יחיד
 1,000אספקת שירותי ניהול תחזוקת מבני גימנסיה ריאלית .מפגש הבהרות  18/2/2020ב12-
בגימנסיה הריאלית ,רחוב סמילצנסקי  ,22ראשל"צ .נוכחות אינה חובה!!
 1,000הפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון
 2,500ביצוע עבודות קבלניות לתכנון ביצוע מבנים יבילים מסוגים :גני ילדים ,כיתות לימוד וממ"מים
מפגש הבהרות )לא חובה(  13/2ב ,10 -במשרדי אגף הבניה הציבורית ,קומה  ,3רח׳ הכרמל 20

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

9/2020

אשקלון

10/2020

מצפה רמון
שדרות

שם המכרז

פנויות
שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

08-6748754 12:00 26/2/2020

תומר גלאם

 02-9909807 12:00 24/2/2020רחל

עליזה בלוך

 08-8593506 12:00 23/2/2020מאיה גנון

גמליאל יואל

20/2/2020
24/2/2020
24/2/2020
24/2/2020
31/3/2020
24/2/2020
30/4/2020
26/2/2020
26/2/2020
26/2/2020

 12:00פרטים נוספים באתר העיריה
www.herzliya.muni.il
 12:00פרטים נוספים באתר העיריה
www.herzliya.muni.il
הגשה :בן גוריון  22הרצליה ,קומה 2
 12:00פרטים נוספים באתר העיריה
www.herzliya.muni.il
שעה  12פרטים נוספים באתר העיריה
www.herzliya.muni.il
silvia@hcarmel.org.il 12:00
nithit@hcarmel.org.il 12:00
04-8357107 14:00
www.yavne.muni.il ,08-9433444 12:00
 08-9433444 12:00אגף שפע
 12:00אתרwww.yavne.muni.il :

פדלון משה
פדלון משה
פדלון משה
פדלון משה
אסיף איזק
אסיף איזק
עינת קליש רותם
צבי גוב ארי
צבי גוב ארי
צבי גוב ארי

www.yavne.muni.il
 09-7960206 12:00 5/3/2020אתי לוי אוסי

ריטוב עמיר

 050-7438022 14:00 2/3/2020איציק אלון

סופר עמית

 03-9547241 12:00 24/2/2020אפרת גד

רז קינסטליך

 03-9547241 12:00 24/2/2020אפרת גד

רז קינסטליך

 03-9547241 12:00 24/2/2020אפרת גד
 03-9547241 12:00 24/2/2020אפרת גד

רז קינסטליך
רז קינסטליך

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

דרוש/ה מלווה משפחות עוברי חוק שירות מבחן  100% -מ׳ )מימון  100%ממשרד הרווחה(  michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 20/2/2020תומר גלאם
אתרwww.ashkelon.muni.il :
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט  -מכרזי דרושים/כ"א .פקס08-6792556 :
דרוש/ה רכז/ת חוסן קהילתי/ת בתחום התנדבות  50% -משרה באגף הרווחה .ניתן לעיין  michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 20/2/2020תומר גלאם
אתרwww.ashkelon.muni.il :
בפרטי המכרז באתר האינטרנט  -מכרזי דרושים/כ"א .פקס08-6792556 :
דרוש/ה מנהל/ת יישובי/ת של הרשות לבטחון לאומי  100%משרה .פרטים באתר המועצה  12:00 20/2/2020יש לוודא הגעת החומר בטלפון :מרום רוני
08-6596206
 ,www.mitzpe-ramon.muni.ilקו״ח יש לשלוח במיילpninac@mzp.org.il :
או למספר פקס08-6586411 :
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש
18/2/2020
דרוש/ה פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי-חינוכי  40%-100%משרה .פרטים באתר

