י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'50/2020 :

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

אשדוד
אשדוד
אשדוד
גבעת שמואל
הרצליה

עלות
מס' המכרז המכרז

26/2020
30/2020
214/2020
23/2020
24/2020/19

5,000
300
500
5,000
600

חכ״ל אפרת
חוף הכרמל

1/2020
17/2020

1,000

טבריה
יהוד מונוסון
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מעלות תרשיחא

9/2020
4/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020

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

מעלות תרשיחא

3/2020

500

נוף הגליל

29/2020

1,000

נוף הגליל

32/2020

500

נוף הגליל

34/2020

500

נוף הגליל

35/2020

500

נוף הגליל

36/2020

500

ראשון לציון
ראשון לציון

2/2020
3/2020

300
300

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רמת ישי

29/2020
30/2020
34/2020
35/2020
36/2020
37/2020
15/2020

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,500
750

שדות נגב

46/2020

משרות
שם הרשות
המקומית
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
מגדל
מעלות תרשיחא
מרחבים
שדרות
שדרות

עלות
מס' המכרז המכרז
מו20/
נח20/
נט20/
נז20/
סא20/
סד20/
סה20/
202041
202034
202035
202036
202038
202042
2/2020
29/2020
14/2020

שם המכרז
הארכת מועד  -תכנון ,אספקה ,התקנה ותחזוקת מתקני תאורת רחובות מסוג LED

אספקת קטנועים חשמליים
מדידות עבור קריית חלוצים ,למנהלת הסכם הגג
מכירת זכויות העיריה במושע במקרקעין הידועים כגוש  6369חלקה 323
מתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב ,עבור עיריית הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום
) 19/7/2020כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
מכירת קוונים ניידים .סיור קבלנים 16/7/2020
מתן שירותי פינוי פסולת מיחזורית  PETעפ"י "חוק האריזות" .סיור קבלנים חובה
 21/7/2020שעה  ,9:30בחדר הישיבות במועצה
החלפת שטיח באולם יד שטרית .סיור קבלנים  15/7/2020שעה 10:00
הארכה  -הפעלת תכנית העשרה בשחמט .פרטים באר העירוני
דחיה  -הרחבת מקווה טהרה ,בניה והתאמות )עדכונים למכרז( מפגש מציעים בתאום
הסעות תלמידים ,אגף החינוך .מפגש מציעים  -ניתן לשלוח שאלות בכתב
הסעות תלמידים ,אגף הרווחה .מפגש מציעים  -ניתן לשלוח שאלות בכתב
הסעות אגף הרכש .מפגש מציעים  -ניתן לשלוח שאלות בכתב
שיפוץ ביה"ס אורט העליון  .2020סיור קבלנים חובה  16/7/2020ב ,10:00 -מלובי העירייה
סיווג קבלני 100 :ג' 1-לפחות ו/או קבלן שיפוצים בעל ותק של  5שנים לפחות
הצבת  42סככות המתנה  .2020סיור קבלנים חובה  21/7/2020ב ,10:00 -מלובי העירייה
סיווג קבלני :על המשתתף להיות מורשה ע"י משרד התחבורה לפחות
ביצוע עבודות ריסוס והדברה של מכרסמים ,גוקים ,מזיקים ,עקרבים ופרעושים
במוסדות עיריית נוף הגליל ,במוסדות חינוך ובאזור תעשייה ציפורית .מפגש הבהרות
חובה  15/7/2020שעה  ,10:00קומה  ,6חדר תצפית
מתן שירותי ניהול עבור איצטדיון עירוני ע"ש גרין ,נוף הגליל .קניית מסמכי המכרז
במדור מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה׳ בין השעות 8:30-13:00
רכישה והתקנה של מערכת פלנטריום דיגיטלית קבועה עבור עיריית נוף הגליל
קניית מסמכי המכרז במדור מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה׳ בין השעות 8:30-13:00
רכישה והתקנה של כיפת הקרנה קבועה למערכת פלנטריום קבועה עבור עיריית נוף
הגליל .קניית מסמכי המכרז במדור מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה׳ בין השעות 8:30-13:00
השכרת קיוסקים באיצטדיון העירוני ע"ש ״גרין״ ,בנוף הגליל .סיור משתתפים 15/7/2020
שעה  ,10:30הסיור יחל בכניסה לאיצטדיון ,ליד הבניין הראשי .קניית מסמכי המכרז
במדור מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה׳ בין השעות 8:30-13:00
השכרת נכס עירוני ברחוב שפירא  ,17גוש  ,5033חלקה  ,40תת חלקה  156 ,10מ"ר
הארכת מכרז  -השכרת נכס עירוני ברחוב חיל הים  ,10גוש  ,5037חלקה  472 ,21מ"ר
) 160מ"ר שטח בנוי( ,לשימוש כמעון/מעונות יום לפעוטות
השכרת נכס עירוני ברח' אלי כהן  ,1גוש  ,6093חלקה  ,301תת חלקה  21.4 ,11מ"ר
הארכת מכרז  -ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת מפחים ומעגלות אשפה
מתן שירותי קליטה והטמעת תכניות בנין עיר ,לאגף תכנון עיר
מתן שירותי אחזקה של מתקני משחק ומתקני כושר
אספקת שירותי גניזה ,אחסון ושליפת מסמכים
ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך ברחבי העיר ראשון לציון
קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ,בפסולת ניר עיתון ובפסולת ניר לבן
סיור קבלנים חובה  15/7/2020ב .11:30 -ההשתתפות בסיור מותנית בתיאום מראש
עריכת ביטוחי המועצה שדות נגב .שאלות הבהרה  15/7/2020משעה  10עד  16במייל:
 , juli@sdotnegev.org.ilטל׳ 08-9938802 :ג׳ולי פורת

פנויות
שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

26-29/7/20
26-29/7/20
26-29/7/20
10/8/2020
3/8/2020

9-13
9-13
9-13
15:00
12:00

11:00 28/7/2020
12:00 5/8/2020
29/7/2020
23/7/2020
5/8/2020
29/7/2020
29/7/2020
29/7/2020
26/7/2020

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

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
ברודני יוסף
03-5319282
מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
www.herzliya.muni.il
עודד רביבי
פרטים באתר
אסיף איזק
 052-2829487יוסי גבאי
שמעון מעתוק
 04-3512115אייל כץ
מקליס יעלה
 03-5391249רחלי
בני כשריאל
02-5418919
בני כשריאל
02-5418919
בני כשריאל
02-5418919
בני כשריאל
02-5418919
 04-9578820-8848מינהל הנדסה ארקדי פומרנץ

 04-9578820-8848 13:00 2/8/2020מינהל הנדסה ארקדי פומרנץ
13:00 26/7/2020
12:30 20/7/2020
10:00 20/7/2020
10:00 20/7/2020
13:00 20/7/2020

הסברים ופרטים בפקס:
04-6010704
לא יאוחר מיום  19/7שעה 15:00
הסברים ופרטים בפקס:
04-6013058
הסברים ופרטים בפקס:
04-6013058
הסברים ופרטים בפקס:
04-6013058
הסברים ופרטים בפקס:
04-6013058

 03-9547241 12:00 24/8/2020אפרת פדידה
 03-9547241 12:00 24/8/2020אפרת פדידה
27/7/2020
13/7/2020
27/7/2020
27/7/2020
27/7/2020
27/7/2020
26/7/2020

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

15:00 23/7/2020

ברשויות

רונן פלוט
רונן פלוט
רונן פלוט
רונן פלוט
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
בן אליעזר עפר
עידאן תמיר

מקומיות

מועד שעת
להגשה הגשה

דרוש/ה נהג/ת משאית מנוף ודחס מעל  15טון  100% -מ׳ ) 2מ׳( פרטים באתר .מועמדות מ16/7/2020 9/7-
דרוש/ה פקיד/ת סעד לחוק הנוער  75% -משרה .פרטים באתר .מועמדות החל מ16/7/2020 9/7-
16/7/2020
דרוש/ה יועצ/ת ראש העיר לקידום מעמד האישה .עד  25% -משרה .פרטים באתר
תיקון והארכה  -רכז/ת תחום דרכים ותחבורה  100% -מ' .פרטים באתר העיריה .מועמדות מ9-19/7/20 9/7-
12-23/7/20
דרוש/ה מנהל/ת אגף שפ"ע  100% -משרה .פרטים באתר
12-23/7/20
דרוש/ה עובד/ת שכונתי/ת  50% -משרה .פרטים באתר העיריה
12-23/7/20
דרוש/ה קצין/ת בטחון מוסדות חינוך  100% -משרה ) 2משרות( ,פרטים באתר העיריה
16/7/2020
דרוש/ה מזכיר/ת אגף יזמות וכלכלה
16/7/2020
דרוש/ה מזכיר/ת אגף השבחה
16/7/2020
דרוש/ה סגנ/ית מנהל/ת המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי ,לקהילות וצעירים
16/7/2020
דרוש/ה סגנ/ית מנהל/ת המחלקה לתאום ותוכן ,בתרבות קהילתית
16/7/2020
דרוש/ה סגנ/ית מנהל/ת מחלקה ,ביחידת דוברות העירייה
16/7/2020
דרוש/ה מזכיר/ת תרבות
דרוש/ה פקח/ית חניה וחוקי עזר .את תנאי המכרז ניתן לראות באתר26/7/2020 m-migdal.co.il :
דרוש/ה מנהל/ת אגף שפ"ע  100% -משרה .פרטים באתר העיריהwww.maltar.org.il :
דרוש/ה מנהל/ת חטיבה עליונה לבי"ס תיכון מרחבים  100% -משרה .פרטים באתר מועצה 22/7/2020
21/7/2020
דרוש/ה סייע/ת בגני ילדים  100% -משרה .פרטים באתר
21/7/2020
דרוש/ה מנהל/ת שירות פסיכולוגי-חינוכי  100% -משרה .פרטים באתר

 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
050-8383116 / 04-9039805
יחזקאל ניסים
juli@sdotnegev.org.il

רונן פלוט

12:00
12:00
12:00
12:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
12:00
15:00

טל' ומען לפרטים
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
פרטים באתר העירוני
פרטים באתר העירוני
פרטים באתר העירוני
פרטים באתר העירוני
פרטים באתר העירוני
פרטים באתר העירוני
 04-6791480שלוחה  7דניאל
04-9578878
08-9929411
 08-6620210משאבי אנוש
 08-6620210משאבי אנוש

ראש הרשות
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
אברהם רובינשטיין
אברהם רובינשטיין
אברהם רובינשטיין
אברהם רובינשטיין
אברהם רובינשטיין
אברהם רובינשטיין
נתנאל אלפסי
ארקדי פומרנץ
חג'ג' שי
דוידי אלון
דוידי אלון

