י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'61/2020 :

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

גליל עליון
חורה
טירת הכרמל
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כפר כמא
מרחבים
נוף הגליל
קרית עקרון
שדות נגב
שדרות

עלות
מס' המכרז המכרז
1,000
1,000
500

54/2020
12/2020
13/2020
מפ116/2020/
מפ134/2020/
מפ136/2020/
500
10/2020
16/2020
800
44/2020
11/2020
58/2020
5/2020

1,500
500
2,000

משרות
שם הרשות
המקומית
רמת ישי

עלות
מס' המכרז המכרז
18/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

16:00 31/8/2020
14:00 31/8/2020
12:00 19/8/2020
22/9/2020
22/9/2020
22/9/2020
12:00 1/9/2020
15:00 31/8/2020
13:00 10/9/2020

טל' ומען לפרטים

הארכת מועד  -אספקת כלי רכב למועצה בשיטת הליסינג התפעולי
מבנים יבילים למוסדות חינוך .דרישות סף ניתן למצוא באתרwww.huranet.org :
שירותי הסעות תלמידים
הארכת מועד ושינוי תנאי סף  -סימון כבישים ,הבהרות
אולם ספורט ליד בי"ס עופרים ,סיור חובה  27/8/2020שעה  ,14:00במקום
אחזקת מתקני משחק ,כושר ,ספורט ,הצללות וסילוק ליקויים
הסעות למעון יום שיקומי ,מרחביה
מכירת אוטובוס סקניה מס' רישוי 58-253-14
הקמת )תכנון וביצוע( גשר במה קבוע ,רוף באמפיתאטרון פארק אלון ,נוף הגליל
סיור משתתפים חובה  30/8/2020שעה  ,11:00יצא מלשכת מהנדסת העיר .רכישת
מסמכי המכרז במינהל הנדסה ,קומה  ,4בימים א׳-ה׳ ,בין השעות8:30-15:00 :
מצלמות אבטחה ושירותי ענן .מפגש קבלנים חובה  25/8/2020ב ,11-במשרדי המועצה 054-3232638 ,08-6228866 14:00 13/9/2020
 050-6278563 15:00 31/8/2020יוסף ארגמן
רכבי ליסינג .הצעות ניתן להגיש לתיבת המכרזים
הארכת מועד  -ביצוע עבודות אחזקה ויזמות למתקני חשמל במוסדות ציבור ותאורת tovam@sederot.muni.il 12:00 7/9/2020
amir@apr-eng.com
רחובות בעיריית שדרות .פרטים באתר .הערה :שינוי תנאי סף  -במקום  240א 2נדרש 240א'1

פנויות
שם המכרז
דרוש/ה פקח/ית חנייה וחוקי עזר ) 56%משרה(

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

אתרwww.galil-elion.org.il :
08-6868493
04-8547044
אתרwww.jerusalem.muni.il :
 02-6296815גורג' בנזכריה
אתרwww.jerusalem.muni.il :
 04-6760772שלוחה 0ו1-
 050-5360725ברוכי יוסי
04-6478828

ראש הרשות
גיורא זלץ
חבאס אלעטנאווי
טל אריה
משה לאון
משה לאון
משה לאון
נאבסו זכריא
חג'ג' שי
רונן פלוט
חובב צברי
עידאן תמיר
דוידי אלון

מקומיות
טל' ומען לפרטים

 04-9039814 12:00 31/8/2020אסנת ,רכזת כ"א

ראש הרשות
בן אליעזר עפר

