י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'49/2020 :

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

א.ע איכ"ס דרום יהודה

עלות
מס' המכרז המכרז

בית שמש

31/2020

גדרה

11/2020

500

הרצליה

21/2020/19

600

חבל יבנה

320

500

חיפה

20/2020

חיפה
חיפה
טבריה
יבנה

21/2020
22/2020
8/2020
19/2020

מעלות תרשיחא

7/2020

מרום הגליל

4/2020

מרחבים
נוף הגליל

12/2020
25/2020

1,000

פרדס חנה כרכור
קרית מלאכי
קרית מלאכי

12/2020
13/2020
21/2020

1,500
1,000
300

קרית מלאכי
שלומי

22/2020
1/2020

1,000
4,000

שלומי

2/2020

4,000

250
5,000

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

40/2020

אשקלון

41/2020

אשקלון

42/2020

מגילות
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
מרחבים
מרחבים
מרחבים

16/2020
21/2020
30/2020
31/2020
9/2020
11/2020
13/2020

שם המכרז
הזמנה להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של האיגוד למתן שירותי ייעוץ
וליווי מקצועי בתחום התכנון ,ההנדסה והסביבה .אתרwww.sviva.org :
נא לפנות במייל egood@sviva.org :גב' דליה וייס
קול קורא  -מכירת כלי הרכב הבא :סיטרואן ברלינגו ,מס' רישוי  ,75-234-12נפח מנוע 1600
סמ"ק דיזל טורבו ,גיר ידני ,רישוי עד  ,23/1/2021מס' ק"מ .123.000 :ניתן לראות את הרכב
בתאום קצין הרכב של העירייה ,מאיר סבג  .052-8396517הרכב נמכר במצבו as is
עבודות תכנון ,הקמה והפעלה של מתקנים סולריים .סיור מציעים  19/7/2020שעה 12
באגף תפעול ,רחוב פינס  ,4גדרה .מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה :יום רביעי 29/7/20
שעה  12במייל בלבד ,לידי המועצה המקומית גדרה ,בקובץ  :wordלmiron@avakos.co.il-
או לjuda_s@gedera.muni.il -
דחיית מועדים ושינוי בתנאי הסף  9.5ו - 9.6-להזמנה להציע הצעות למתן שירותי
תחזקה שוטפת של פסלים מצמחיה ,עבור עיריית הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום
) 9/7/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
מכרז הסעות תלמידים .מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  13/7/2020שעה 13
מייל yakir.t@hevel-yavne.org.il :ולוודא הגעתו בטלפון .053-7537382 :פרסום חוברת
המכרז באתר המועצהwww.hevel-yavne.org.il :
פניה להגשת מועמדות להיכלל במאגר יועצים ומתכננים לתכנון עיר ,נכסים וסביבה
תכנון עיר וסביבה 04-8354505 :נכסים04-8356017 :
הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום התחבורה הציבורית
הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום המחשוב
פינוי ואספקת חול בגני ילדים
שינוי תנאי סף והארכת מועד הגשה  -ביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבות ו/או
פסולת גושית )גזם וגרוטאות( ו/או ניקיון וטיאוט רחובות
הפעלת בריכת השחייה העירונית והפעלת אגודת השחיה .סיור חובה  9/7/2020שעה 10
מלובי העירייה .שאלות הבהרה  9/7/2020ב .15-מיילmazkir-1@maltar.co.il :
ביטול מכרז  -סקרי רשות ארנונה ,חריגות בניה ,שילוט ונכסים ,ביטול מכרז לאור צורך
לעדכן את מסמכי המכרז באופן אשר יוצר שינויים מהותיים מנוסח המכרז שפורסם
וזאת בין היתר נוכח מגיפת הקורונה ,המכרז שבנדון  -מבוטל ותחתיו יפורסם מכרז חדש
קבלת שירותי פינוי גזם גנני בתחום המועצה .פרטים באתר המועצה קטגורית מכרזים
הארכת מועד  -אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקת מערכת מדחנים מבוקרת בעיר .רכישת
המכרז במדור מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה׳ בין השעות  8:30-13:30עד  9/7/2020 -שעה 13
בקשה לקבלת הצעות לתכנון שצ"פ עירוני "פארק הנח"ל" .פרטים במייל לאודליה לוי
שיפוץ בי"ס לרום בקרית מלאכי .סיור קבלנים חובה  8/7/2020ב ,10-בעיריה .פרטים באתר
מכרז לביצוע סקר עבירות בניה ,לפי תיקון  ,116לחוק התכנון והבניה .מפגש הבהרות חובה
 19/7/2020שעה  ,10:00בבנין העירייה.
מכרז לביצוע סקר וניהול נכסי הרשות בתחום השיפוט של עיריית קרית מלאכי .פרטים באתר
שדרוג תשתיות חניות וגאומטריה  -רחוב הרב עוזיאל ,שלב ה' .סיור קבלנים 19/7/2020
ב ,10:00-מהמועצה .צפיה בחוברת המכרז החל מיום 19/7/2020
הרחבת ספריה  -מרכז קהילתי שלומי .סיור קבלנים  14/7/2020שעה  ,10יציאה מהמועצה
חוברת המכרז תהיה זמינה לצפיה ב14/7/2020-

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

08-9420982/0484 12:00 16/7/2020

יניב מרקוביץ

12:00 16/7/2020

עליזה בלוך
 08-8593515/6יהודה ס'מגה

23/8/2020

דרוש/ה רכז/ת למעורבות חברתית ,במרכז צעירים במנהל חינוך  -תקן מתחדש
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלון .פקס08-6792556 :
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך יסודי ,במנהל החינוך  100% -משרה
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלון .פקס08-6792556 :
דרוש/ה עו״ס/ית תכנית תיאום טיפול ,במחלקה לאזרחים ותיקים באגף הרווחה  -תקן
מתחדש  100% -משרה .ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר העיריה .פקס09-6792556 :
דרוש/ה מזכיר/ה
הארכת מכרז  -דרוש/ה עו״ס/ית לטיפול במשפחות ,אגף כללי  100% -מ׳ .טל04-9578878 :
דרוש/ה קב"ס/ית אגף החינוך  100% -משרה .טל׳04-9578878 :
דרוש/ה קצין/ת בטיחות בתעבורה אגף כללי  33% -משרה .טל04-9578878 :
דרוש/ה מנהל/ת שירות פסיכולוגי/ת  100% -מ' .פרטים באתר המועצה ,קטגורית מכרזים
דרוש/ה רכז/ת מתנדבים  50% -משרה .פרטים באתר המועצה  -קטגורית מכרזים
דרוש/ה מנהל/ת מח' החינוך  100% -משרה .פרטים באתר המועצה  -קטגורית מכרזים

גמליאל יואל

 12:00 20/7/2020מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
 053-7527382 13:00 20/7/2020יקיר צמח
14:00 17/8/2020
20/8/2020
23/7/2020
9/7/2020
14/7/2020

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

13:00 16/7/2020

ליבר משה

הגשה :היכל העיריה ,חסן שוקרי עינת קליש רותם
 14קומה ד' חדר 401
עינת קליש רותם
04-8357937
עינת קליש רותם
04-8356710
שמעון מעתוק
 053-3512115איל כץ
צבי גוב ארי
 08-9433345אגף שפ"ע
אתרwww.yavne.muni.il :
ארקדי פומרנץ
04-9578903
סמנכ״ל פרויקטים חגי ויינברג
סופר עמית
 054-2490414וג'די

 08-9929411 15:00 19/7/2020מזכירות
04-6478834 13:00 12/7/2020

חג'ג' שי
רונן פלוט

 l.odelia@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00 26/7/2020הגר פרי יגור
זוהר אליהו
 08-8608700 9:00 21/7/2020יחיאל כהן
זוהר אליהו
 052-6821166 9:00 11/8/2020ויקטור עמרם
פרטים באתר העירוני
זוהר אליהו
 08-8608777 9:00 28/7/2020בת חן אלגזר
גבי נעמן
04-9950940 12:00 3/8/2020
אתרwww.shelomi.org.il :
גבי נעמן
04-9950940 12:00 3/8/2020
אתרwww.shelomi.org.il :

ברשויות

שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 16/7/2020תומר גלאם
 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 16/7/2020תומר גלאם
 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 16/7/2020תומר גלאם
10:00 20/7/2020
20/7/2020
20/7/2020
20/7/2020
15:00 30/7/2020
15:00 30/7/2020
15:00 30/7/2020

אריה כהן
dblau@dead-sea.org.il
אתר www.maltar.org.il ykw :ארקדי פומרנץ
אתר www.maltar.org.il ykw :ארקדי פומרנץ
אתר www.maltar.org.il ykw :ארקדי פומרנץ
 08-9929411מזכירות המועצה חג'ג' שי
 08-9929411מזכירות המועצה חג'ג' שי
 08-9929411מזכירות המועצה חג'ג' שי

