י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'71/2020 :

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

אשדוד
אשדוד
באר יעקב

עלות
מס' המכרז המכרז

12/2020

500

39/2020
216/20
19/2020

1,000

באר יעקב
באר יעקב
בית שמש

44/2020

500

בית שמש

45/2020

500

גבעתיים

12/2020

חיפה
יבנה
מרום הגליל
מרום הגליל

27/2020
27/2020
21/2020
27/2020

500

נוף הגליל

46/2020

1,000

נוף הגליל
קצרין
קרית גת
ראש העין

50/2020
32/2020
17/2020
2/2020

750
500
2,500

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

58/2020
52/2020
55/2020
59/2020

2,500
1,000
1,000
300

475
1,000

משרות
שם הרשות
המקומית
קרית ארבע
ראש פינה

עלות
מס' המכרז המכרז

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

מתן שירותי ליווי ופיקוח על פינוי פסולת וניקיון בתחומי המועצה .קבלת המכרז דרך
אתר המועצה  -מכרזים .מייל efrat.muni.il :טלפון גביה 02-9939324/7
9-13 25-29/10/20
אספקת ציוד חיטוי והיגיינה
9-13 25-29/10/20
יצירת מאגר מדריכי פסיכולוגיים עבור העיריה
14:00 26/10/2020
מתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות .שאלות הבהרה  18/10/2020שעה 14:00
מייל rinat@b-y.org.il :הגשה בלשכת מנכ"ל .אתרwww.b-y.org.il :
14:00 21/10/2020
קול קורא  -לתנועת נוער לשימוש בלתי ייחודי במבנה יביל .שאלות הבהרה עד ליום
 13/10/2020שעה  .14מייל rinat@b-y.org.il :הגשה בלשכת מנכ"ל .אתרwww.b-y.org.il :
קול קורא  -הזמנה להגיש הצעות למתן קורסי הכנה לצה"ל .שאלות הבהרה 14:00 21/10/2020 13/10/20
שעה  .14מייל rinat@b-y.org.il :הגשה בלשכת מנכ"ל .אתרwww.b-y.org.il :
12:00 21/10/2020
הארכת מועד להגשת הצעות  -מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל .שאלות
הבהרה עד  .1/10/20ניתן לראות ולרכוש באשראי בלבד באתרbetshemesh.muni.il :
12:00 21/10/2020
הארכת מועד הגשה  -אספקת חומרי בניין  .2020שאלות הבהרה עד .1/10/2020
ניתן לראות ולרכוש את המכרז באשראי בלבדbetshmesh.muni.il :
12:00 5/11/2020
שדרוג הפעלה ואחזקה של מתחם הבריכה העירונית .מפגש מציעים 13/10/2020
שעה  ,11:00במרכז הספורט ,רחוב אילת  ,8גבעתיים
תיקון תנאי הסף ודחיית המועד להגשת הצעות  -הפעלת קהילה תומכת לאזרחים ותיקים 14:00 19/10/2020
בניית תוספת שתי כיתות בביה"ס איינשטיין במגרש  .202פרטים12:00 12/10/2020 pinhast@yavne.muni.il :
13:00 11/10/2020
דחיית מועד הגשה  -ביצוע סקר שילוט בתחומי המועצה
הפעלת קהילה תומכת .שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב לפקס ,04-6919857 :תוך ציון 14:00 25/102020
מספר המכרז עד ליום  11/10/2020בשעה  .14את תנאי המכרז ,המסמכים הנלווים ונוסח
ההסכם ניתן להוריד מאתר המועצה , www.mrg.org.il :את המכרז ניתן יהיה לרכוש
במשרדי מחלקת הרווחה החל מיום  29/9/20ב ,12 -או בקופת המועצה בין השעות 9-14
מתן שירותי הקמה והפעלה של מוקד לשירותי רפואה דחופה' בנוףהגליל .סיור משתתפים 12:00 22/10/2020
חובה  12/10/20שעה  ,10:00בנכס ,רח' יזרעאל פינת תירוש שאלות הבהרה עד ליום
13/10/2020שעה  ,12:00במיילolga@nallit.org.il :
13:00 30/9/2020
הארכת מועד הגשה  -אספקה והתקנה של כלובים לכלביה העירונית בנוף הגליל
שיפוץ אולם התעמלות להקמת משחקיה .סיור קבלנים  13/10/20ב ,12:00 -מהמועצה 12:00 20/10/2020
13:00 14/10/2020
הפעלת מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון
12:00 27/10/2020
פרסום חוזר  -שינוי בתנאי סף  -רשאים להשתתף רק קבלנים בסיווג ג' ,5-בית ספר
חטיבה עליונה 30 ,כיתות ,מתחם  A815פרטים למייל keren@rosh.org.il :קרן נוני
12:00 19/10/2020
הארכה  -ביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבלים שונים בראשל"צ
12:00 19/10/2020
שירותי הכשרה ,ייעוץ וליווי לצוותי הוראה ,בבתי"ס יסודיים ברוח המונטיסורי
12:00 19/10/2020
הארכת מכרז  -מתן שירותי תיקון וטיפול בטרקטורים
12:00 19/10/2020
הארכת מכרז  -ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת טקטיל ואספקת כלי אצירה
ייעודים לפסולת טקסטיל

טל' ומען לפרטים

 02-9939340 14:00 19/10/200אורי צדוק

פנויות

ברשויות

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בטחון וחרום  100%משרה
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות ומכרזים

מועד שעת
להגשה הגשה

ראש הרשות
רביבי עודד

www.ashdod.muni.il
www.ashdod.muni.il
08-9785324

לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
ניסים גוזלן

08-9785324

ניסים גוזלן

08-9785324

ניסים גוזלן

 02-9909807ירדנה אוחנה

עליזה בלוך

 02-9909807ירדנה אוחנה

עליזה בלוך
קוניק רן

עינת קליש רותם
04-8355768
 www.yavne.muni.il ,08-9433488צבי גוב ארי
סופר עמית
 054-2490414וג'די
סופר עמית
 04-6919858מירב גבעון
רכישה בטלפון04-6919842 :
הגשה בלשכת מנכ״לית
רכישה במדור מכרזים
ימים א׳-ה׳ בין השעות8:30-15:00 :

רונן פלוט

הסברים בפקס 04-6013058 :רונן פלוט
 04-6969664אנה ליבקין מהנדסת אפרצב דמיטרי
אבירם דהרי
www.qiryat.gat.muni.il
שלום בן משה
 03-9007224קרן
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה

רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך

מקומיות
טל' ומען לפרטים

 050-5219743שולי
11/10/2020
 052-6091453 15:00 11/10/2020נעה

ראש הרשות
אליהו ליבמן
מוטי חטיאל

