י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'51/2020 :

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

באר יעקב

עלות
מס' המכרז המכרז

11/2020

100

הרצליה

19/2020/19

800

הרצליה

25/2020/19

800

הרצליה

26/2020/19

600

יבנה

21/2020

2,500

יבנה
ירושלים
מעלה אדומים
מעלות תרשיחא

מפ74/2020/
6/2020
1/2020

מעלות תרשיחא

2/2020

מעלות תרשיחא

13/2020

800

נוף הגליל

25/2020

1,000

ראשון לציון
ראשון לציון

38/2020
25/2020

1,000
1,000

1,000

משרות
שם הרשות
המקומית
אלעד
גדרה
רכסים
שלומי
שלומי

עלות
מס' המכרז המכרז
14-16/2020
/30/19כ"א
6/2020
7/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי ריתמיקה בגני ילדים .שאלות הבהרה עד www.b-y.org.il 14:00 27/7/2020 19/7/2020
מענה באתר המועצה עד www.hadasg@b-y.org.il ,08-9785333 ,22/7/2020
www.herzliya.muni.il 12:00 10/8/2020
שינוי תנאי הסף  8.1.3ו - 8.1.4-למכרז ושינוי בתוקף הערבות למכרז דחיית מועדים
מסמכי המכרז מופיעים באתר
ביצוע שדרוג והחלפת תאורה במגרשי הטניס בנווה עמל ,הרצליה .מפגש מציעים נוסף
 19/7/2020שעה  ,12:00במגרשי הטניס ,בנווה עמל ,רחוב כצנלסון  ,94הרצליה
השתתפות במפגש מציעים אחד לפחות היא חובה .שאלות הבהרה עד ליום 27/7/2020
)כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
www.herzliya.muni.il 12:00 10/8/2020
אספקת שירותי רט"ן ,מכשירים סלולאריים ,שירותי מפ"א ואביזרים נילווים .שאלות
מסמכי המכרז מופיעים באתר
הבהרה עד ליום ) 23/7/2020כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
www.herzliya.muni.il 12:00 10/8/2020
ביצוע עבודות שיקום אגם הנוי בפארק הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום 26/7/2020
מסמכי המכרז מופיעים באתר
)כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
הקמת בית כנסת במגרש  3130בשכונת נאות שמיר .סיור קבלנים  20/7/2020שעה  08-9433387 12:00 18/8/2020 10:00אגף הנדסה
מאגף הנדסה ,רחוב התנאים  ,4יבנה .פרטים באגף הנדסה .אתרwww.yavne.muni.il :
 08-94334444 12:00 20/7/2020לשכה משפטית
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים  -עורכי דין ,לייצוג משפטי בתיקים
משפטיים .כתובת מייל להגשת הבקשה , offers@yavne.muni.il :מייל לשכה משפטית:
 , tova@yavne.muni.ilאתר עירוניwww.yavne.muni.il :
אתרwww.jerusalem.muni.il :
מרכז ספורט כולל בריכה ,ברמות .כנס חובה  26/7או  ,28/7בשעות  ,10-12יעקב אלעזר 25/8/2020 26
02-5418919 16:00 19/7/2020
דחיה  -הרחבת מקווה טהרה )עדכונים למכרז ותאריכים(
 04-9578963 13:00 27/7/2020חגי ,סמנכ״ל פרויקטים
מיתוג והכנת תכנית אסטרטגית לאזור תעשיה משותף מעלות תרשיחא  -כפר ורדים
שאלות הבהרה יוגשו עד  19/7/2020עד השעה  ,10:00במיילlishka-14@maltar.co.il :
מענה לשאלות ההבהרה עד  22/7/2020שעה 14:00
שירותי שמאות מקרקעין .שאלות הבהרה יוגשו עד  16/7/2020עד השעה  12:00במייל 04-9578706 13:00 22/7/2020 :הועדה לתכנון ובניה
 , vaadam-1@maltar.co.ilמענה לשאלות ההבהרה עד  20/7/2020שעה 15:00
 04-9578841/939 13:00 26/7/2020מינהל החינוך
הפעלת מעון יום לגיל הרך בשכונת אורנים )למגזר הדתי מסורתי( .פגישת הבהרות
וסיור במינהל החינוך חובה  16/7/2020שעה 11:00
הארכת מועד הגשה  -אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקת מערכת מדחנים מבוקרת בעיר 12:00 26/7/2020
נוף הגליל .רכישת המכרז :אין מניעה מלרכוש את המכרז )טלפונית( 04-6478976/834
בכל מועד ובלבד שהגשת המכרז על כל נספחיו תתבצע עד למועד הסגירה
 03-9547241 12:00 27/7/2020אפרת פדידה
מתן שירותי ייעוץ בתחום אסטרטגיה תחבורה עירונית
הארכת מכרז  -השכרת נכס עירוני בראשון לציון ברחוב שרת  ,13גוש  ,5033חלק מחלקה  03-9547241 12:00 27/7/2020 7אפרת פדידה
 1.002.5מ"ר ,מתוכם כ 822-מ"ר בנוי

פנויות
שם המכרז

ברשויות

ניסים גוזלן
פדלון משה

פדלון משה
פדלון משה
צבי גוב ארי
צבי גוב ארי
משה לאון
בני כשריאל
ארקדי פומרנץ
ארקדי פומרנץ
ארקדי פומרנץ
רונן פלוט
רז קינסטליך
רז קינסטליך

מקומיות

מועד שעת
להגשה הגשה

27/7/2020
דרוש/ה מפקח/ת רישוי עסקים )מכרז  ,(14/20דרוש/ה רכז/ת תנועה )מכרז (16/20
26/7/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בניה ציבורית באגף ההנדסה  100% -משרה
דרוש/ה מנהל/ת שפ"ע ,עו"ס ,מוקדן/ית עובד/ת אחזקה ,מזכיר/ת מנכ"ל  100% -מ׳ )כל משרה( 9/8/2020
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת למועצה .אתר .www.shelomi.org.il :טל׳29/7/2020 04-9950906 :
דרוש/ה נהג/ת אוטובוס  100% -משרה .אתר .www.shelomi.org.il :טל׳29/7/2020 04-9950906 :

ראש הרשות

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

פרוש ישראל
03-9078100 15:00
 08-8593550 12:00ורד בסון/פנינה נגר גמליאל יואל
 14:00פ׳ ety@rekhasim.muni.il 04-8308450 :דן כהן
גבי נעמן
ozmankal@shelomi.org.il 12:00
גבי נעמן
ozmankal@shelomi.org.il 12:00

