י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'54/2020 :

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

16/2020

5,000

גליל עליון
חבל יבנה

68/2020
322

800
500

חיפה

2/2017

טבריה
לקייה
נוף הגליל

6/2020
18/2020
42/2020

2,500
3,000
1,500

עומר
פרדסיה
צפת

10/2020
11/2020
1/2020

1,000
300
1,000

קרית אונו
קרית גת
קרית מלאכי

11/2020
14/2020
23/2020

500
500
2,000

36/2020
ראשון לציון
45/2020
ראשון לציון
46/2020
ראשון לציון
רשות ניקוז גליל מערבי 3/2020

1,000
1,000
1,000
750

46/2020
54/2020
55/2020
5/2020

1,000
1,000
1,000
2,000

שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדרות

משרות
שם הרשות
המקומית
גדרה
חולון
חולון
פרדסיה
ראש פינה
רמת ישי
שדות נגב
שדרות

עלות
מס' המכרז המכרז
/5/2020כ"א
75/2020
74/2020
11/2020
11/2020
17/2020
53/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

הארכת מועד בעקבות שינוי בתנאי סף  -טיאוט וניקוי רחובות באזור הצפון ,את מסמכי  12:00 29/7/2020את חוברת המכרז ניתן לראות
באתר האינטרנט של העיריה
המכרז יש להגיש במחלקת המכרזים ,קומה א' ,לשכה משפטית ,בנין העיריה ,הגבורה 7
 16:00 17/8/2020אתרwww.galil-elion.org.il :
שיפוץ גן ילדים בקיבוץ מעיין ברוך .ס.ק .חובה  28/7/2020שעה 11:00
הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד ו/או רווחה .מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות  053-7537382 13:00 6/8/2020יקיר צמח
הבהרה  30/7/2020בשעה  ,13:00למייל yakir.t@hevel-yavne.org.il :ולוודא הגעתו בטל':
 .053-7527382פרסום באתר המועצהwww.hevel-yavne.org.il :
 04-8354505ויטלי
הארכת תוקף מכרז  -מאגר יועצים ומתכננים לתכנון עיר ,נכסים ותכנון תנועה ,דרכים ונוף
מתכנני רמזורים ,במרכז ניהול התנועה של מינהל ההנדסה בעיריית חיפה .התוקף מוארך
מתאריך  19/7/20ועד  18/1/21או עד כניסת מכרז מספר  20/2020לתוקף ,המוקדם מביניהם
 04-6739621 12:00 20/8/2020אייל כץ
מתן שירותי הפקת אירועים ,לרבות הפקת מרתון טבריה
 050-3247355 13:00 20/8/2020מרעי אלסאנע
מתן שירותי ראיית חשבון ,חשבות ,הנהלת חשבונות ,ייעוץ חשבונאי וניהול תב"רים
ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באיצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין 13:00 4/8/2020
בנוף הגליל .מפגש הבהרות חובה  27/7/2020ב ,10:00-אולם ישיבות ,אגף רווחה
רכישת מסמכי המכרז במדור מכרזים ,ימים א׳-ה׳ בין השעות  ,8:30-15:00החל מיום
 20/7/2020ועד  .4/8/2020בירורים לפקס ,04-6013058 :לא יאוחר מיום  28/7שעה 15
הפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים ,לילדי הגנים ובתי הספר .אתר08-6291120/2 12:00 6/8/2020 www.omer.muni.il :
 09-8945551 18:30 11/8/2020שלוחה  4רבקה
אספקה והתקנת ריהוט למרחבי למידה
הקמת פארק המשפחה בצפת .סיור חובה  11/8/2020שעה  .11רכישת המכרז החל 050-6666570 04-6927515 13:00 25/8/2020
מיום  .28/7/2020ניתן לעיין במסמכי המכרז באתרwww.zefat.muni.il :
הפעלת פעוטון/גן ילדים ,רחוב קק״ל  6סיור קבלנים  2.8.20ב ,10-מהעיריה ,יצחק רבין  03-53111202 13:00 9/8/2020 41דרור ,מח' נכסים
www.qiryat-gat.muni.il 13:00 5/8/2020
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסד"ח רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות מיוחד
מכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת )לרבות פסולת גזם וגושית( משטח השיפוט של עיריית  08-8500887 9:00 11/8/2020ניסים גלעם
קרית מלאכי .פרטים נוספים באתר העירוני
 03-9547241 12:00 3/8/2020אפרת פדידה
הארכת מכרז  -אספקת שירותי גניזה ,אחסון ושליפת מסמכים
 03-9547241 12:00 10/8/2020אפרת פדידה
הפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם בראשל"צ
אספקת טובין  -ארונות לאחסון חומרים כימיקליים במוסד"ח ,הובלתם ,פריקתם והתקנתם  03-9547241 12:00 10/8/2020אפרת פדידה
ביצוע שביל אספלט להולכי רגל בנחל נעמן  -קטע פארק בין נימפית .סיור מתכננים חובה  04-9556557 15:00 3/8/2020 27/7שלוחה 9
אינג' אנטו פטריק
ב ,9-יציאה מחדר ישיבות במשרדי רשות ניקוז ונחלים ,גליל מערבי .סיווג מקצועי 100 :ג'1-
 08-9938802 15:00 2/8/2020גולי פורת
הארכת מועד  -עריכת ביטוחי המוא"ז שדות נגבjuli@sdotnegev.org.il .
שדרוג תאורת בטחון במושב שובה .ס.ק 2/8/2020 .ב .10:30 -סיווג 200 :ג' /1-ו/או  270א׳  08-9938950 15:00 12/8/2020צחי
 08-9938950 15:00 12/8/2020צחי
תאורת בטחון בקיבוץ סעד .ס.ק 2/8/20 .שעה  ,10:00סיווג 200 :ג' /1-ו/או  270א'
ביצוע עבודות אחזקה ויזמות למתקני חשמל ,במוסדות ציבור ותאורת רחובות בעיריית tova@sederot.muni.il 12:00 16/8/2020
amir@apr-eng.com
שדרות .פרטים באתר .הגשה בתאריך הנקוב בלבד ,בבנין העיריה ,כיכר הנשיא 1

פנויות

ברשויות

שם המכרז
דרוש/ה אב/אם בית ,בבי"ס  100% -משרה
דרוש/ה מזכיר/ה ראשית לבי"ס על יסודי שש שנתי "איילון"
דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס על יסודי שש שנתי "הייטק הי"
דרושים/ות סייעים/ות .בפקס 09-8945553 :ליהודית
דרוש/ה עו״ס/ית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון  50% -משרה
דרוש/ה רכז/ת הסעות  40% -משרה
דרוש/ה מנהל/ת יחידת שירות בלשכת ראש המועצה .קו"ח ,תעודות ומסמכים ניתן
לשלוח למייל nurit@sdotnegev.co.il :נורית כהן חדד
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תשתיות ופיקוח פרויקטים  100% -משרה .פרטים באתר

מועד שעת
להגשה הגשה

ראש הרשות
תומר גלאם
גיורא זלץ
ליבר משה
עינת קליש רותם
שמעון מעתוק
אחמד אלאסד
רונן פלוט

פיני בדש
גורקי טל
שוקי אוחנה
גל ישראל
אבירם דהרי
זוהר אליהו
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
יורם ישאלי
עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
דוידי אלון

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

12:00 9/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
20/8/2020
15:00 2/8/2020
12:00 6/8/2020
15:00 9/8/2020

 08-8593550/512ורד/פנינה
 03-5027211טלי פסח
 03-5027211טלי פסח
מיילjudit@pardesia.muni :
 04-6808618נעה
 04-9039814אסנת רכזת כ"א
 08-9938903נורית כהן חדד

גמליאל יואל
מוטי ששון
מוטי ששון
גורקי טל
מוטי חטיאל
בן אליעזר עפר
עידאן תמיר

4/8/2020

 08-6620210משאבי אנוש

דוידי אלון

