י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'62/2020 :

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

אשדוד
באר יעקב

עלות
מס' המכרז המכרז

34/2020
16/2020

300
300

בית דגן

9/2020

500

בית שמש

41/2020

2,500

הרצליה

30/2020/19

600

חוף הכרמל
חוף הכרמל
חיפה
טירת הכרמל
כפר תבור
לקייה
לקייה
לקייה
מגילות
מעלות תרשיחא

17/2020
24/2020
29/2020
12/2020
11/2020
17/2020
18/2020
20/2020
21/22/2020
16/2020

304
2,000
300
500
3,000
1,500
1,000

מעלות תרשיחא

15/2020

500

נוף הגליל

45/2020

500

קרית גת
קרית עקרון
רמת הנגב

9/2020
8/2020
110/2020

1,000
1,000
1,000

שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב

59/2020
60/2020
60/2020
63/2020
64/2020

800
500
500
500
500

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

48/2020

אשקלון

49/2020

בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא

פט20/
צ20/
צא20/
צב20/
צג20/
37/2020
38/2020

שם המכרז
הארת מועד  -הקמה ותחזוקת תשתית תקשורת פאסיבית ,לעיריות ומוסדות חינוך
השכרת כיתות לבי"ס .שאלות הבהרה  hadasg@b-y.org.ilסיור קבלנים חובה 25/8/20
שעה  ,10:00ברחוב שוהם  ,16בבי"ס "אילנות" ,בשכונת צמרות
ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך .סיור קבלנים חובה 25/8/2020
שעה  .9:30ברחבת המועצה ,רח' מנחם בגין  ,9בית דגן
ביצוע עבודות תכנון ,הקמה ,אספקה ,תפעול ,תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים
בבית שמש .שאלות הבהרה עד ליום  .3/9/2020ניתן לראות את המכרז באתר העיריה
בכתובת betshmesh.muni.il :רכישה דרך האתר באשראי בלבד
מתן שירותי שליחויות לעיריית הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום ) 6/9/2020כולל(
הגשה :בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
ביטול מכרז  -מתן שירותי פינוי פסולת מיחזורית  ,PETעפ"י "חוק האריזות"
קבלת רשות שימוש במבנה ,למטרת הפעלת קייטנה וצהרון בגנ"י ,בשנה"ל תשפ"א
הצעות לאספקה והתקנת ציוד מולטימדיה ,במוסדות חינוך ,בתחום העיר חיפה
ביטול מכרז  -שיפוץ והנגשה מבנה העירייה
דחיית מועד הגשה  -השכרת משרדים לקופות חולים
שיפוץ גנ״י ,בתי״ס ומוסדות ציבור .סיור קבלנים  12/8/2020שעה 11:00
מתן שירותי ראיית חשבון ,חשבות ,הנהח"ש ,ייעוץ חשבונאי וניהול תב"רים
שירותי אספקה ותחזוקת מערכות מידע עירונית ושירותי תשתיות מחשוב נלווים
מכירת רכבים :מיצובישי אאואטלנדר  ,2012 4X4טויוטה וורסו 2013
אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ,ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאיות
במבנה ציבור שבבעלות עיריית מעלות תרשיחא .ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום
 ,20/8/2020תחת דרושים ומכרזים .פרטים חכל מעלות תרשיחא .טל׳04-6153030 :
הסעות תלמידים חינוך מיוחד תשפ"א .פגישת הבהרות חובה במינהל החינוך 23/8/2020
שעה  .11:00פתיחת ההצעות ביום  30/8/2020שעה  ,18:00באולם המליאה
עבודות מסגרות ונגרות חרש בפינת חי  -פארק אלון נוף הגליל .רכישת מסמכים במינהל
הנדסה ,קומה  .4סיור מציעים  30/8/2020שעה  ,10:00יצא מלשכת מהנדס העיר
אספקת שירותי ייעוץ ובקרה בתחום שכר גמלאות ומשאבי אנוש
הקמה והפעלה של מתקנים סולאריים על גגות .מ.ק.חובה  30/8בronit@ekron.org .10 -
ביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית בתחומי המועצה האזורית ,רמת נגב .מפגש קבלנים
 7/9/2020שעה  ,11:00במוא״ז .מותנה בהרשמה מראש ,למיילshefa@org.org.il :
פיתוח תשתיות בקיבוץ עלומים .סיור קבלנים  30/8/2020שעה  .10סיווג 200 :ג'1-
הקמת "שחבק" במושב שרשרת .סיור קבלנים  30/8/2020שעה  .11סיווג  200ג'1-
הקמת "שחבק" במושב שיבולים .סיור קבלנים  30/8/2020שעה  .11:30סיווג 200 :ג'1-
תשתיות למתחם מוסיקלי ולמיניפיץ במושב יושביה .ס.ק 30/8/2 .ב 200 10:30-ג'1-
הקמת "שחבק" במושב כפר מימון .ס.ק 30/8/2020 .שעה  .12:00סיווג 200 :ג'1-

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

www.ashdod.muni.il 9-13 6-10/9/20
www.b-y.org.il ,08-9785333 14:00 27/8/2020

לסרי יחיאל
ניסים גוזלן

 03-9602104/6 12:00 3/9/2020גיל עדני
מנכ״ל המועצה
 02-9909807 12:00 17/9/2020ירדנה

אליהו דדון

12:00 21/9/2020
12:00 27/8/2020
14:00 12/10/2020
12:00 24/8/2020
12:00 30/8/2020
12:00 24/8/2020
12:00 24/8/2020
12:00 14/9/2020
14:00 31/8/2020
16:00 6/9/2020

דרוש/ה מדריך/ה למניעת אלימות  100% -משרה .בחטיבות הביניים .ניתן לעיין בפרטי
מכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלוןmichrazim@ashkelon.muni.il :
דרוש/ה רפרנטית באגף ההכנסות  100% -משרה .במינהל הכספים .ניתן לעיין בפרטי
מכרז באתר האינטרנט עירית אשקלוןmichrazim@ashkelon.muni.il :
דרוש/ה עו״ס/ית טיפול אלימות ילדים  75% -משרה .פרטים באתר .מועמדות החל מ23/8/20-
דרוש/ה עו״ס/ית קהילתי  50% -משרה .פרטים באתר העיריה מועמדות החל מ23/8/20-
דרוש/ה עו״ס/ית מרכז קשר  75% -משרה .פרטים באתר .מועמדות החל מ23/8/2020-
דרוש/ה עו״ס/ית משפחה צוות חרדי  75% -מ' .פרטים באתר .מועמדות החל מ23/8/2020-
דרוש/ה נהג/ת משאית מנוף ודחס מעל  15טון .פרטים באתר .מועמדות החל מ23/8/20-
דרוש/ה סייע/ת בגנים למ"מ ,אגף חינוך,בהיקף משרה משתנה .טל׳04-9578878 :
דרוש/ה סייע/ת רפואי/ת ,אגף חינוך ,בהיקף משרה חלקי .טל׳04-9578878 :

עליזה בלוך

מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
אסיף איזק
 052-2829487יוסי גבאי
אסיף איזק
shefi@hcarmel.org.il
עינת קליש רותם
 04-8353126ציון שמש
טל אריה
04-8572460
עודד הלפרין
www.kefr-tavor.muni.il
טל'  08-6512369פקס  08-6512652אחמד אלאסד
 050-3247355אלסאנע מרעי אחמד אלאסד
טל'  08-6512369פקס  08-6512652אחמד אלאסד
אריה כהן
02-9945000
ארקדי פומרנץ
מיילagam-1@maltar.co.il :

 04-9578841/8939 13:00 27/8/2020מינהל החינוך ארקדי פומרנץ
04-6478828 13:00 10/9/2020
13:00 30/8/2020
14:00 11/10/2020
12:00 13/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

ברשויות

שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

רונן פלוט

www.giryat-gat.muni.il
אבירם דהרי
 054-3232638 08-6228866רונית חובב צברי
שאלות והבהרות עד  9/9/2020דורון ערן
 08-6564168אסף עמיחי
עידאן תמיר
 08-9938959צחי
עידאן תמיר
 08-9938959צחי
עידאן תמיר
 08-9938959צחי
עידאן תמיר
 08-9938959צחי
עידאן תמיר
 08-9938959צחי

מקומיות

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 12:00 3/9/2020פקס08-6792556 :

תומר גלאם

 12:00 3/9/2020פקס08-6792556 :

תומר גלאם

3/9/2020
3/9/2020
3/9/2020
3/9/2020
3/9/2020
27/8/2020
27/8/2020

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
 02-9909772מיכל
אתרwww.maltar.org.il :
אתרwww.maltar.org.il :

עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
ארקדי פומרנץ
ארקדי פומרנץ

