י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'58/2020 :

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

אפרת

עלות
מס' המכרז המכרז

11/2020

1,000

אשקלון

/6/2020ק

באר יעקב

15/2020

בית שמש

32/202

750

בית שמש
גליל עליון
הרצליה
הרצליה

33/2020
82/2020
20/2020/19
22/2020/19

800
600

הרצליה

19/2020/19

800

חוף הכרמל

22/2020

טבריה

7/2020

1,500

טירת הכרמל
יהוד מונוסון
ירוחם
לקייה
לקייה
לקייה
לקייה

12/2020
8/2020
10/2020
20/2020
14/2020
17/2020
19/2020

2,000
500
300
1,500
500
500
1,500

מרום הגליל

11/2020

3,000

מרחבים

15/2020

קרית מלאכי
ראשון לציון

25/2020
49/2020

250
1,000

ראשון לציון

12/2020

1,000

רמת השרון

539/2020

1,000

שלומי

4/2020

2,000

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

46/2020

אשקלון

47/2020

כפר תבור
מעלות תרשיחא
קרית אתא
קרית אתא
שדות נגב
שדות נגב

13/2020
36/2020
44/2020
40/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

שירותי תחזוקה ,תיקון מחשבים ושרתים ,במועצה ומוסדותיה .קבלת המכרז ושאלות
הבהרה  27/8/2020שעה  .12אתרefrat.muni.il :
קול קורא  -הפעלת ליגת קיץ כדורגל חופים באחד מחופי הים באשקלון
מסמכי הקול קורא ניתן לראות באתר האינטרנט של העיריה
דחיית מועדים  -מתן שירותי גרירה ואחסנה של גרוטאות וכלי רכב .מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה במכרז עד  12/8/2020שעה  .14:00את השאלות יש לשלוח בקובץ
 wordבלבד למייל .hadasg@b-y.org.il :מועד מתן תשובות לשאלות הבהרה 19/8/2020
השאלות והתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה .מועד אחרון להגשת הצעות
במכרז  8/9/2020שעה  .14:00ההגשה מתבצעת בבנין המועצה ,רח' זבוטינסקי  ,1באר
יעקב ,בלשכת המנכ"ל .לתשומת ליבכם :יש להאריך את ערבות המכרז בהתאמה עד ליום
 .8/12/2020באחריות המתענינים לעקוב אחר הפרסומים באתר המתעדכנים מעת לעת
הארכת מועד  -צילום פוטוגרמטרי-אורתופותו-מידול תלת מימדי והעמדת מערכת צפיין 12:00 11/8/2020
ניתן לראות את המכרז באתר betshemesh.muni.il :ורכישת מכרז דרך אתר העירייה
באשראי בלבד .רכישת המכרז החל מיום 6/8/2020
שכירות דירה .פרטים באתר העיריה .betshemesh.muni.il :הצעות להגיש מ12:00 13/8/2020 13/8/2020-
16:00 17/8/2020
קבלת הצעות )לא בדרך מכרז( לרכישת טרקטורים מהחברה לחקלאות
תיקון פרסום למקום ההגשה  -לאספקת ציוד מיגון רפואי .הגשה :בן גוריון  ,22קומה 12:00 17/8/2020 2
תיקון פרסום למקום ההגשה  -לאספקת מוצרי מזון לעירית הרצליה .הגשה :בן גוריון 12:00 17/8/2020
 ,22הרצליה ,קומה  .2מסמכי המכרז מפורסמים באתר העירוני
שינוי תנאי הסף  8.1.3למכרז ודחיית מועדים לביצוע שדרוג והחלפת תאורה במגרשי הטניס 12:00 31/8/2020
בנווה עמל ,הרצליה .מפגש מציעים נוסף  16/8/2020שעה  ,12:00במגרשי הטניס
בנווה עמל ,רחוב כצנלסון  ,94הרצליה .ההשתתפות במפגש מציעים אחד לפחות היא חובה
שאלות הבהרה עד ליום ) 19/8/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
עריכת סקר אוקולוגי ממוקד מפורט טבע ,נוף מורשת ,כהכנה לתוכנית אב מרחבי ,חופי 12:00 23/8/2020
"פארק חוף הכרמל" ותוכנית כוללנית במועצה איזורית חוף הכרמל
13:00 31/8/2020
אספקת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים .מפגש מציעים  13/8/2020שעה 11:00
שאלות הבהרה עד  20/8/2020שעה 13:00
12:00 24/8/2020
שיפוץ והנגשה  -מבנה עירייה .סיור קבלנים 13/8/2020
12:00 25/8/2020
מתן שירותי ייעוץ ,ליווי ,הדרכה והטמעת תהליכי תקשוב במוסד"ח ובאגף החינוך
איסוף ופינוי פסולת וגזם וגרוטאות .מועד אחרון לשאלות הבהרה  19/8/20שעה 12:00 23/8/2020 12:00
12:00 3/9/2020
שירותי אספקה ותחזוקת מערכות מידע עירוניות ושירותי תשתיות מחשוב נלווים
השלמת שלד עבודות גמר ופיתוח גן ילדים דו כיתתי ,שכונה  .2ס.ק .חובה  12/8/20ב14:00 20/8/2020 9-
14:00 20/8/2020
שיפוץ גנ"י ,בתי"ס ומוסדות ציבור .סיור קבלנים חובה  12/8/2020שעה 9:00
14:00 25/8/2020
אספקה והתקנת עמודי שילוט ושלטי פרסום חוצות ,במועצה המקומית לקייה
שאלות הבהרה יש להעביר עד  13/8/2020שעה 12:00
14:00 13/10/2020
תכנון והקמת אולם ספורט בשיטה טרומית מתועשת בישוב טפחות .סיור קבלנים
 25/8/2020שעה  ,11משער הכניסה לישוב טפחות ,במסירה אישית אצל מנכ״לית
המועצה .רשאים להשתתף קבלנים מורשים בסיווג :ענף  100ג׳3-
15:00 23/8/2020
מתן רשות שימוש להפעלת מרפאה ובית מרקחת בישוב מבועים .לפרטים יש לפנות
לאתר המועצה בקטגוריית "מכרזים" או ״מזכירות מועצה״
9:00 25/8/2020
מתן שירותי ארכיב וגניזה .פרטים נוספים באתר העירוני
12:00 24/8/2020
מתן רשות שימוש להפעלת מועדון ימי ,רח' הטיילת  ,43ראשון לציון
גוש  2710חלק מחלקות  4ו5-
12:00 17/8/2020
שינוי בתנאי מכרז  -השכרת נכס עירוני בראשון לציון ,ברחוב קנר  13-15גוש 5035
חלקות  27ו 2.299, 28-מ"ר
קליטה ומיפוי של תשתיות ניקוז בתחום העיר רמה"ש .ישיבת הבהרות חובה 9:00 25/8/2020 18/8/2020
שעה  ,10:00בחדר ישיבות ,קומה  ,3בשד' ביאליק  ,41רמה"ש )נא לבוא עם מסיכות(
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעיריית רמה"ש ,שד' ביאליק  ,41קומה  .2על מנת להגיע
לרכוש את המכרז יש לתאם מראש יום ושעה עם לימור .טל'054-4336220 :
הקמה ושיפוץ מתחמי גני משחקים-גן האלה .סיווג קבלני :ענף  200ג׳ .1-דרישות :כמפורט 12:00 26/8/2020
במסמכי המכרז באתר המועצה www.shelomi.org.il :סיור קבלנים לא חובה 12/8/2020
שעה  ,11:00יציאה מבנין המועצה .חוברת המכרז תהיה זמינה לצפיה מ13/8/2020-

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 mankal@efrat.muni.il 14:00 6/9/2020מלכיה
תשלום במח' גבייה02-9939324 :
תומר גלאם
08-6748754 12:00 16/8/2020

פנויות

ברשויות

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת איזור ,באגף שפ"ע  100% -משרה .ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר
האינטרנט של עיריית אשקלוןmichrazim@ashkelon.muni.il :
דרוש/ה מנהל/ת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה ,במינהל הנדסה .ניתן לעיין בפרטי
מכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלוןmichrazim@ashkelon.muni.il :
דרוש/ה סייע/ת פדגוגי/ת בכתה תקשורתית .פרטים באתרwww.kefar-tavor.muni.il :
דרוש/ה רכז/ת קהילתי/ת ,למ״מ .הרשות למאבק באלימות ,סמים ואלכוהול ,אגף כללי  50% -מ'
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת  100% -משרה ) 2משרות(
דרוש/ה קלינאי/ת תקשורת  50% -משרה ) 5משרות(
דרוש/ה סדרן/ית ונהג/ת אוטובוס .קו״ח ותעודות למיילnurit@sdotnegev.org.il :
דרוש/ה מנהל/ת מע"ש ומפעל מוגן .מועמדות במיילnurit@sdotnegev.org.il :

רביבי עודד

ניסים גוזלן

 02-9909807ירדנה

עליזה בלוך

עליזה בלוך
 02-9909807ירדנה
גיורא זלץ
אתרwww.galil-elion.org.il :
פדלון משה
אתרwww.herzliya.muni.il :
מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
silvia@hcarmel.org.il

אסיף איזק

 04-6739621אייל כץ

שמעון מעתוק

04-8572460
 03-5391249רחלי
motid@ylc.org.il
טל'  08-6512369פקס 08-6512652
טל'  08-6512369פקס 08-6512652
טל'  08-6512369פקס 08-6512652
טל'  08-6512369פקס 08-6512652

טל אריה
מקליס יעלה
טל אוחנה
אחמד אלאסד
אחמד אלאסד
אחמד אלאסד
אחמד אלאסד

 052-8356562ציון אילוז

סופר עמית

08-9929411

חג'ג' שי

 08-8500876יצחק כרמלי
 03-9547241אפרת פדידה

זוהר אליהו
רז קינסטליך

 03-9547241אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-5489328ליליה מאלישב

אבי גרובר

04-9950940

גבי נעמן

מקומיות

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 12:00 20/8/2020פקס08-6792556 :

תומר גלאם

 12:00 20/8/2020פקס08-6792556 :

תומר גלאם

17/8/2020
20/8/2020
20/8/2020
23/8/2020
25/8/2020

עודד הלפרין
 04-6769991שלוחה 8
 www.maltar.org.il 04-9578878ארקדי פומרנץ
פרץ יעקב
 12:00אתרwww.kiryat-gat.org.il :
פרץ יעקב
 12:00אתרwww.kiryat-gat.org.il :
עידאן תמיר
 08-9938923 15:00יוסי ארגמן
עידאן תמיר
 050-7653799 15:00אלמסי נוח

