י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'70/2020 :

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

12/2020

300

אשקלון
אשקלון
אשקלון
בית שמש

26/2020
19/2020
11/2020
41/2020

500
1,000
400
2,500

בית שמש

44/2020

500

בית שמש

45/2020

500

בית שמש

46/2020

500

גבעתיים

11/2020

גדרה

16/2020

250

הרצליה

27/2020/19

600

חיפה
חיפה

33/2020
26/2020

1,337
304

כפר יונה

5/2020

1,000

נוף הגליל

50/2020

1,500

קצרין

31/2020

500

קרית אונו
קרית ביאליק
ראש העין
ראש העין
ראש העין
ראש העין
ראש פינה

9/2020
17/2020
2/2020
3/2020
18/2020
21/2020
7/2020

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

רמת השרון

535/2020

1,000

שהם

26/2020

500

משרות
שם הרשות
המקומית
גבעת שמואל
פרדסיה
פרדסיה

עלות
מס' המכרז המכרז
43/2020
13/2020
14/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

אספקת שירותי העתקות אור .מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת המכרזים ,קומה א׳ 12:00 20/10/2020
בלשכה המשפטית ,בבנין העירייה ,רחוב הגבורה  ,7באשקלון
עיקור וסירוס חתולי רחוב באשקלון .רכישה בלשכה המשפטית ,הגבורה  ,7בנין העיריה 12:00 20/10/2020
ביטוחי העיריה לשנת  .2020-21רכישת מסמכים בלשכה המשפטית ,הגבורה  ,7אשקלון 12:00 20/10/2020
אחזקה ואספקת מדפסות לייזר למשרדי העיריה .רכישה בלשכה המשפטית ,הגבורה 12:00 20/10/2020 7
הארכת מועד להגשת הצעות  -ביצוע עבודות תכנון הקמה אספקה תפעול תחזוקה וניהול 12:00 30/9/2020
של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבית שמש.שאלות הבהרה עד לתאריך 22/9/20
בנושא ביטוח בלבד .ניתן לראות ולרכוש את המכרז דרך האתרbetshemes.muni.il :
אספקת ציוד חשמל .שאלות הבהרה עד לתאריך  .24/9/20ניתן לראות את המכרז באתר 12:00 1/10/2020
העיריה ורכישה דרך אתר העירייה betshemesh.muni.il :באשראי בלבד
12:00 1/10/2020
אספקת חומרי בנין  .2020שאלות הבהרה עד  .24/9/2020ניתן לרכוש את המכרז
דרך אתר העירייה betshemesh.muni.il :באשראי בלבד
12:00 24/9/2020
הארכת מועד להגשת מועמדות  -הפעלת תוכניות חינוכיות בתחום איכות הסביבה
ניתן לראות ולרכוש את המכרז דרך אתר העירייה betshemesh.muni.il :באשראי בלבד
8-12 5/11/2020
ביצוע סקר חריגות בניה .שאלות הבהרה בלבד לאמיר סרור ,עד ליום 15/10/2020
שעה  ,12:30למיילamirs@givatayim.muni.il :
קבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור מוצרי נייר .מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 12:00 22/10/2020
 30/9/2020שעה  ,12:00במייל בלבד ,לידי יהודה סמגהjuda.shmaga@gedera.muni.il :
דחיית מועד הגשת ההצעות ,שינוי בתוקף הערבות ועדכון טופס הצעת המחיר  -לרכישת 12:00 19/10/2020
רישיון שימוש במערכות הנדסיות ממחושבות ו G.L.S-ושירותי התקנה ,תחזוקה ותמיכה
לעיריית הרצליה .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
14:00 27/10/2020
הצעות לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת לניהול תחנת מעבר דנו
14:00 23/9/2020
דחיית המועד להגשת הצעות  -אספקת מערכת ניהול ,סינון ,גיוס מועמדים ,פרסום
מכרזי כ"א והגשת מועמדות מקוונת ואחזקתה
טיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית כפר יונה .מפגש מציעים חובה 12:00 28/10/2020 30/9/20
שעה  ,12:00בבניין העיריה הישן ,רחוב שרת  ,1לפרטים gennadiv@kfar-yona.org :גאנדי
אספקה והתקנת כלובים לכלביה העירונית בנוף הגליל .רכישת מסמכי המכרז במדור 13:00 24/9/2020
מכרזים ,ביום א׳-ה׳ בין השעות  ,8:30-15:00החל מיום  17/9/2020ועד ליום 24/9/2020
שעה  .13:00מפגש הבהרות חובה  22/9/20ב ,10-בכלביה העירונית ,החרושת  23א.ת.
ביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור וחינוך בקצרין 12:00 22/10/2020
סיור קבלנים  12/10/2020שעה  ,11:00יציאה ממשרדי המועצה
13:00 19/10/2020
דחיית מועד הגשה  -הפעלת גן ילדים ברח' ירמיהו  .4אתרwww.kiryatono.muni.il :
12:00 21/10/2020
דחיית מועד הגשה  -מתן שירותי ייעוץ בטיחות עבור עיריית קרית ביאליק
12:00 27/10/2020
הארכה  -שינוי מועד הגשה  -בית ספר חטיבה עליונה 30 ,כיתות ,מתחם A 815
12:00 27/10/2020
הארכה  -שינוי מועד הגשה  -עבודות בנייה ופיתוח בי"ס  4כיתות ,במתחם בית יעקב
12:00 27/10/2020
הארכה  -שינוי מועד הגשה  -ביצוע הצללה בגנים ציבוריים במוסד"ח וציבור
12:00 27/10/2020
הארכה  -שינוי מועד הגשה  -אספקה והתקנה של טמוני קרקע לאצירת פסולת
אספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים .שאלות והבהרות באמצעות מייל עד לתאריך 13:00 22/10/2020
 15/10/2020שעה rp1@rosh-pinna.muni.il ,12:00
אספקת שירותי רט"ן ומכשירים סלולריים ,עבור עיריית רמה"ש .ניתן לעיין במסמכי המכרז 9:00 27/10/2020
באתר האינטרנט של העיריה ,בכתובתwww.ramat-hasharon.muni.il :
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ולשלם עבורם החל מיום  11/10/2020אצל לימור נסט
בשד' ביאליק  41רמה"ש בימים א׳-ה׳ בין השעות  .8:00-15:00יש לתאם הגעה בנייד:
 .054-4336220שאלות יש להעביר למייל amos_m@ramhash.co.il :עד לתאריך 13/10/20
ולא יאוחר משעה ) 12מועד אחרון לפרסום תשובות העיריה  19/10/20שעה (15:00
16:00 15/10/2020
דחיית מועד  -אספקת שירותי ממונה בטיחות ויועץ בטיחות ,בשהם

פנויות
שם המכרז

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים
את חוברת המכרז ניתן לראות
באתר של העיריה
08-6748754
08-6748754
08-6748754
 02-9909807ירדנה אוחנה
רכישה החל מיום 17/9
 02-9909807ירדנה אוחנה
רכישה החל מ17/9-
 02-9909807ירדנה אוחנה
רכישה החל מ17/9-
 02-9909807ירדנה אוחנה
רכישה החל מיום 17/9
 050-5522478יהודה סמגה

ראש הרשות
תומר גלאם
תומר גלאם
תומר גלאם
תומר גלאם
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
קוניק רן
גמליאל יואל

מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
04-8357762
04-8356776

עינת קליש רותם
עינת קליש רותם

ורמן גאנדי ,מנהל מחלקת
תברואה ואיכ"ס
פקס לבירורים04-6013058 :
טל'04-6456181 :

שושי כחלון כידור
רונן פלוט

 04-6969650אסי קצירו

אפרצב דמיטרי

 03-5347030מירה/ליאת
 04-8780826איגור שימנוביץ
 keren@rosh.org.il 03-9007224קרן
 keren@rosh.org.il 03-9007224קרן
 keren@rosh.org.il 03-9007224קרן
 keren@rosh.org.il 03-9007224קרן
 04-9059534ענת

גל ישראל
דוקורסקי אלי
שלום בן משה
שלום בן משה
שלום בן משה
שלום בן משה
מוטי חטיאל

 050-5332303עמוס מגוז

אבי גרובר

 03-9723032יוסי פרץ

איתן פטיגרו

מקומיות
טל' ומען לפרטים

03-5319282 15:00 29/10/2020
הארכת מועד  -דרוש/ה פקח/ית חניה וחוקי עזר ,ברשות המקומית
 09-8945553יהודית בפקס
12/10/2020
דרושים עוזרי חינוך .מיילoshrat@pardesia.muni.il :
 09-8945553יהודית בפקס
דרוש/ה סייע/ת אישיים  -המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות12/10/2020 judit@pardesia.muni.il .

ראש הרשות
ברודני יוסף
גורקי טל
גורקי טל

