י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'59/2020 :

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

אבן יהודה
אשדוד
גבעתיים

עלות
מס' המכרז המכרז

28/2020
31/2020
10/2020

1,000
400

הרצליה

29/2020/19

800

חוף הכרמל
חיפה
טבריה
ירוחם
לקייה

17/2020
27/2020
7/2020
11/2020
21/2020

1,000
475
1,500
500
500

מיתר
מיתר
נוף הגליל

05/08/2020
30/06/2020
43/2020

500
5,000
500

קרית ביאליק
ראשון לציון
רמת השרון

27/2020
33/2020
543/20

500
1,000
1,000

שדות נגב
שהם

57/2020
16/2020

500

שלומי

25/2020

1,500

משרות
שם הרשות
המקומית
מעלות תרשיחא
קרית ארבע

עלות
מס' המכרז המכרז
36/2020

שם המכרז
ביצוע שירותי אכיפת איסורי חניה ופיקוח משולב
הארכת מועד  -רישום אריזה ,הובלה ,גניזה ואחסון של תיקים ומסמכים שונים
אספקת דברי דפוס לאגף דוברות ותקשורת ,עיריית גבעתיים .פרטים ושאלות הבהרה
בדוא"ל לארז ורדון ,עד ליום  27/8/2020שעה  12מיילdover@givatayim.muni.il :
ביצוע סקר עבירות בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה .שאלות הבהרה עד ליום
) 16/8/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
שינוי תנאי מכרז  -מתן שירותי פינוי פסולת מיחזורית  ,PETעפ"י "חוק האריזות"
הצעות להפעלת קהילה תומכת לאזרחים ותיקים
אספקת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים .מפגש מציעים  13/8/2020שעה 11:00
הסעות תלמידים ועובדי הוראה .מפגש מציעים חובה  13/8/20ב .10 -רכישת המכרז באתר
שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ומוסדות חינוך רגיל ומיוחד ,להסעות
אקראיות ומיוחדות
שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות
רכישת מתקנים פוטו-וולטאיים ,אספקתם והתקנתם על גגות נכסי המו״מ מיתר
השכרת קיוסקים באיצטדיון העירוני ע"ש גרין ,בנוף הגליל .רכישת מסמכי המכרז במדור
מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה׳ בין השעות  .8:30-13:00סיור משתתפים 20/8/2020
שעה  .10:30הסיור יחל בכניסה לאיצטדיון ליד הבנין הראשי
מכרז מסגרת למתן שירותי אדריכלות עבור עיריית קרית ביאליק
הארכת מכרז  -להפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות
מתן שירותי תכנון כולל ,לקרית חינוך ,במגרשים  301, 300במתחם רש 1010/ברמה"ש
חובת השתתפות במפגש מציעים  18/8/2020שעה  ,13בבית יד לבנים ,רח' המחתרת 2
רמה"ש .תותר כניסה למפגש לנציג אחד בלבד מכל חברה/משרד .ניתן לקבל את מסמכי
המכרז לעיון במשרדי מינהל ההנדסה בעיריית רמה"ש ,רח' ביאליק  ,41אצל עופר בראון
נייד .053-4564069 :בין השעות ,8:00-15:00 :החל מיום ג'  .11/8/2020את מסמכי
המכרז ניתן לרכוש ולשלם עבורם אצל עופר בראון במשרדי מינהל הנדסה בשד'
ביאליק  41החל מיום  11/8/2020בין השעות ,8:00-15:00 :שאלות יש להעביר למייל:
 michal@a dihadar.co.ilעד לתאריך  ,27/8/2020לא יאוחר מהשעה 12:00
הסעות תלמידים לשנת תשפ"א .הצעות ניתן להגיש בתיבת המכרזים
עדכון תנאים  -הנחייה והובלה של תכניות לימודים פדגוגיות עדכניות בשילוב מיומנויות
לימוד מקוונות .פרטים באתר המועצה
כיתות מתועשות בשלומי )מבנים יבילים( סיווג קבלני :ענף  100ג' .1-דרישות :כמפורט
במסמכי המכרז באתר המועצה ,בכתובת) www.shelomi.org.il :חוברת המכרז תהיה
זמינה לצפיה החל מ .(18/8/2020-סיור קבלנים  17/8/2020ב ,11-יציאה מהמועצה

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

 050-6311504 12:00 23/8/2020דרור ריבובסקי
www.ashdod.muni.il 9-13 23-27/8/20
12:00 10/9/2020
12:00 31/8/2020
8/9/2020
21/9/2020
31/8/2020
24/8/2020
24/8/2020

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

דרוש/ה עו״ס/ית לטיפול במשפחות א .כללי  100% -מ' .פרטים באתרwww.maltar.org.il :
דרוש/ה מנהל/ת שפ"ח  85% -משרה

הררי אברהם
לסרי יחיאל
קוניק רן

מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
אסיף איזק
 052-2829487יוסי גבאי
עינת קליש רותם
04-8355768
שמעון מעתוק
 04-6739621אייל כץ
טל אוחנה
 054-5792405לילך
טל׳ 08-6512369 :פקס 08-6512652 :אחמד אלאסד

08-6684003 10:00 23/8/2020
08-6684003/4 12:00 14/10/2020
 13:00 30/8/2020פקס04-6013058 :

שמעון מזוז
שמעון מזוז
רונן פלוט

 04-8780826 12:00 31/8/2020איגור שימנוביץ
 03-9547241 12:00 24/8/2020אפרת פדידה
 052-6769759 12:00 7/9/2020מיכל לנח
הגשת המכרז אצל לימור נסט

דוקורסקי אלי
רז קינסטליך
אבי גרובר

 050-5231775 15:00 24/8/2020יעקב
 03-9723032 16:00 25/8/2020יוסי פרץ

עידאן תמיר
איתן פטיגרו

04-9950940 12:00 31/8/2020

גבי נעמן

ברשויות

שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

מועד שעת
להגשה הגשה
21/8/2020

מקומיות
טל' ומען לפרטים
04-9578878
 052-53465045יוחנן

ראש הרשות
ארקדי פומרנץ
אליהו ליבמן

