י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'72/2020 :

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

גבעתיים

עלות
מס' המכרז המכרז

13/2020

גדרות

6/2020

2,500

גדרות
גליל עליון
גליל עליון
חבל יבנה

14/2020
103/20
1/2020
325

1,000
1,000
200
1,500

חיפה

34/2020

1,337

חיפה

35/2020

1,337

חיפה

36/2020

2,941

חיפה

37/2020

304

חיפה

38/2020

1,337

טבריה
ירושלים
ירושלים
כפר כמא
מרום הגליל
צפת

10/2020
מפ111/2020/
מפ163/2020/
2,500
11/2020
21/2020
8/2020

1,500

קצרין

31/2020

500

קצרין
ראש העין

32/2020
2/2020

750
2,500

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רמת הנגב

60/2020
61/2020
62/2020
111/2020

1,000
1,000
2,500
500

רמת השרון

532/19

2,500

שדות נגב

69/19

1,000

שדות נגב

71/2020

500

משרות
שם הרשות
המקומית
הר אדר
מיתר
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
שלומי

עלות
מס' המכרז המכרז
7/2020
23/9/20
43/2020
44/2020
45/2020
9/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

ביצוע סקר שלטים וגביית אגרות שילוט ,בתחום העיר גבעתיים .לפרטים ושאלות הבהרה  yossip@givatayim.muni.il 12:00 5/11/2020יוסי קוניק רן
בדוא"ל בלבד ,ניתן לשלוח יוסי פלד-כהן ,עד ליום  22/10/2020שעה 12:00
יוסי קנדלשיין
תכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל ,על מבני ציבור ,בעשרת www.gderot.muni.il 12:00 1/11/2020
סיור קבלנים רשות  15/10/2020שעה 10:30
יוסי קנדלשיין
מכרז חוזר  -בניית מקווה טהרה לנשים בעשרת .סיור קבלנים חובה  19/10/2020שעה www.gderot.muni.il 12:00 1/11/2020 12
 16:00 19/10/2020אתרwww.galil-elion.org.il :
שיפוץ אולם ספורט קיבוץ דפנה .סיור קבלנים חובה  12/10/2020שעה 10:00
גיורא זלץ
גיורא זלץ
ביצוע עבודות לשדרוג מערכת מים בחב' לחקלאות .סיור קבלנים חובה  22/10/20ב 14:00 29/10/2020 13 -אתרwww.galil-elion.org.il :
רישיון שימוש ,תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ,גביה ופיננסיות ממוחשבות .פרסום חוברת  08-8622119 13:00 28/10/2020הדס אברהם
ליבר משה
מיילhadas.a@hevel-yavne.org :
המכרז באתר המועצהwww.hevel-yavne.org.il :
עינת קליש רותם
הצעות לניקוי שטיפת קווי ניקוז ,באמצעות טנקר לחץ ושירותי שאיבה .מסמכי המכרז 04-8357733 14:00 23/11/2020
יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית חיפה .הגשה  -רח׳ חסן שוקרי  ,14קומה ד' ,חדר 401
עינת קליש רותם
ביצוע עבודות חשמל ,אספקה ,התקנה ,אחזקה ושיפוץ משאבות ,בתחנות השאיבה לניקוז 04-8357733 14:00 23/11/2020
ולמזרקות .מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של העיריה .הגשה במסירה ידנית
היכל העיריה ,רחוב חסן שוקרי  ,14קומה ד' ,חדר 401
עינת קליש רותם
רכישת מדיה ארצית כתובה ואלקטרונית .מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של 053-7548219 ,04-8356757 14:00 23/11/2020
עיריית חיפה .הגשה בהיכל העיריה ,רחוב חסן שוקרי  ,14קומה ד' ,חדר 401
עינת קליש רותם
מתן שירותי פרסום  -קריאייטיב ,קופירייטינג ,עיצוב וגרפיקה .מסמכי המכרז מפורסמים 053-7548219 ,04-8356757 14:00 23/11/2020
באתר העיריה .הגשה בהיכל העירייה ,רחוב חסן שוקרי  ,14קומה ד' ,חדר 401
עינת קליש רותם
הצעות לביצוע עבודות דפוס .מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית חיפה 053-7548219 ,04-8356757 14:00 23/11/2020
הגשה בהיכל העיריה ,רחוב חסן שוקרי ,קומה ד' ,חדר 401
קובי רון
עבודות פיתוח במסלעות ומיגור שפני סלע )לשמניה( סיור קבלנים חובה  14/10/20שעה  04-6739527 12:00 22/10/2020 12קלמי אשר
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
3/11/2020
אחזקת מזרקות ברחבי העיר
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
20/10/2020
אספקת שירותי תפעול ובקרה לתוכניות הפיננסיות
נאבסו זכריא
הקמה תחזוקה והפעלת מתקני אנרגיה סולארית .סיור קבלנים  13/10/20ב ,11 -במועצה  04-6760772 12:00 25/10/2020שלוחה  0ו1-
סופר עמית
דחיית מועד הגשה סופית מס' ) 2עקב הסגר הארצי(  -ביצוע סקר שילוט בתחומי המועצה  054-2490414 13:00 18/10/2020וג'די
עיצוב ,תכנון וביצוע מגרש פאמפטרק בצפת .הבהרה עד תאריך  .20/10/2020סיור  050-6666570 ,04-6927515 13:00 27/10/2020גילי שוקי אוחנה
אתרwww.zefat.muni.il :
קבלנים חובה  15/10/2020שעה  .11:00קבלת המכרז החל מ2/10/2020-
אפרצב דמיטרי
ביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל ,במוסדות ציבור וחינוך ברחבי  04-6969650 12:00 22/10/2020אסי קצירו
מנהל מח' מוניציפלית
קצרין .סיור קבלנים  12/10/2020שעה  ,11:00ממשרדי המועצה
שיפוץ אולם התעמלות להקמת משחקיה .סיור קבלנים  13/10/20שעה  ,12מהמועצה  04-6969664 12:00 20/10/2020אנה ליבקין ,מהנדסת אפרצב דמיטרי
שלום בן משה
פרסום חוזר  -שינוי בתנאי סף  -בית ספר חטיבה עליונה  30כיתות מתחם  .A 815פרטים  03-9007224 12:00 27/10/2020קרן
במייל keren@rosh.org.il :קרן נוני .רשאים להשתתף רק קבלנים בסיווג קבלני ג'5-
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 19/10/2020אפרת פדידה
הפעלת תכנית של מתנדבים גמלאים במסגרת חינוך
רז קינסטליך
שירותי ניהול ומיתוג שיווקי ,שירותי  BRANDINGועיצוב לאגף הנוער והצעירים בעיריה  03-9547241 12:00 19/10/2020אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 19/10/2020אפרת פדידה
מכרז להתקנה ואחזקת רמזורים
דורון ערן
ביצוע עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון בתחומי הישוב אשלים .סיור קבלנים  050-3833899 14:00 18/10/2020 12/10/20אסף עמיחי
שעה  ,11:00בכניסה לישוב אשלים .מותנה בהרשמה מראש .מיילshefa@rng.org.il :
שלב א'  -פריצת כבישים ,עבודות פיתוח ,הנחת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,ניקוז  08-9709020 9:00 3/11/2020אינג אוראל בלילטי אבי גרובר
www.ramat-hasharon.muni.il
חשמל ותקשורת ,במתחם נווה גן צפון ,רש 1010/ברמה"ש .לא יתקיים סיור קבלנים/מפגש
מציעים .סיווג קבלני :קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ) ,(1969בענף ראשי  .200כבישים ,תשתית ופיתוח ,קבוצת סיווג :ג') 5-עם כוכבית(
לעבודות ממשלתיות .ניתן לקבל את מסמכי המכרז לעיון במינהל הנדסה בעיריה ,ביאליק 41
אצל עופר בראון ,בתאום מראש ,053-4564069 :בין השעות  ,8-15החל מיום 11/10/2020
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ולשלם עבורם מיום  11/10/20אצל לימור נסט ,מחלקת מכרזים
או מר עופר בראון ,בתאום מראש ,במינהל הנדסה ,בין השעות  .8-15שאלות יש להעביר למייל
 orel@adihadar.co.ilעד ל 19/10/20-ב .12 -תשובות לשאלות יפורסמו באתר החל מ22/10/20-
עידאן תמיר
 08-9938959 15:00 15/10/2020צחי
חוזר  -מסתורי אשפה בישוב מעגלים .סיור קבלנים  1/10/2020שעה  .12סיווג קבלני:
 100ג' 1-ו/או  131א' 1-וניסיון מוכח בעבודת מסגרות .הגשה במזכירות המועצה
עידאן תמיר
 08-9938959 15:00 15/10/2020צחי
שיפוץ אולם ספורט בקיבוץ סעד .סיור קבלנים  1/10/2020שעה  .12סיווג קבלני:
 100ג' 1-ו/או  131א' .1-הגשה בתיבת המכרזים במזכירות המועצה

פנויות
שם המכרז

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

דרוש/ה מבקר/ת מועצה וממונה תלונות ציבור  50% -מ׳ .וטרינר רשותי  20% -מ׳ dudi@har-adar.muni.il 052-4840330 12:00 15/10/2020 www.har-adar muni.il .חיים מנדל שקד
דרוש/ה בודק/ת תוכניות ובקשות להיתרי בניה 08-6684001 ,08-6684004 12:00 11/10/2020 romanz@metar.muni.il rutis@metar.muni.il .שלוחה  5שמעון מזוז
ארקדי פומרנץ
04-9578878
דרוש/ה עובד/ת קידום נוער למ"מ ,בהיקף  50%-80%מ׳ .פרטים באתר18/10/2020 www.maltar.org.il :
ארקדי פומרנץ
04-9578878
דרוש/ה פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני .פרטים מלאים באתר18/10/2020 www.maltar.org.il :
ארקדי פומרנץ
04-9578878
18/10/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה .פרטים באתרwww.maltar.org.il :
גבי נעמן
ozmankal@shelomi.org.il 12:00 12/10/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת שפ"ע ,במו"מ שלומי .אתרwww.shelomi.org.il :

