י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'74/2020 :

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

עלות
מס' המכרז המכרז

א.ע איכ"ס דרום יהודה
א.ע איכ"ס דרום יהודה
אור עקיבא
אליכין
אשדוד
גדרה

1/2020
2/2020
40/2020
22/2020

3,000
1,000
3,000
1,500

גליל עליון

91/2020

500

חוף הכרמל

30/2020

2,000

חורה

19/2020

1,500

חורה
חיפה

20/2020
27/2020

1,000
475

יבנה

29/2020

500

ירושלים
נוף הגליל

מפ163/2020/
5/2020

500

עומר
קרית גת
ראשון לציון
רמת הנגב

7/2020
16/2020
61/2020
112/2020

1,500
1,000
1,000
500

רמת הנגב

113/2020

2,000

שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב

74/2020
75/2020
76/2020
77/2020
78/2020
69/2019
49/2020
48/2020

500
500
500
500
500
1,000
500
500

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

15:00 5/11/2020
מכירת רכב מיצובישי אאוטלנדר בנזין אוטומט מ12/2015-
15:00 5/11/2020
מכירת רכב פיאט קובו דיזל אוטומט מ6/2015-
אחזקת שטחי גינון .שאלות הבהרה עד  ,29/10מענה לשאלות עד  . 5/11טל׳12:00 12/11/2020 073-2170539 :
אספקת שירותי ביטוח רכוש ,תאונות וחבויות .מועד אחרון לשאלות הבהרה  22/10ב12:00 19/11/2020 12-
9-13 25-29/2020
עבודות שיפוץ במבנה המעש
עריכת ביטוחי מועצה מקומית גדרה .מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 12:00 5/11/2020 22/10/2020
לידי המועצה המקומית גדרה ,במייל בלבדomid@gedera.muni.il :
16:00 26/10/2020
הגשת הצעות למתן שירותי הסעדה והפעלת חדר אוכל במוא"ז גליל עליון
סיור מציעים חובה  19/10/2020שעה 10:00
12:00 5/11/2020
עבודות ראש שטח ושדרוג תשתיות בכפר עין חוד .סיור קבלנים חובה 22/10/2020
שעה  .14בסמוך לשער הכניסה לכפר עין חוד .סיווג :ענף  200קבוצה ג' סוג  1ומעלה
14:00 29/10/2020
ביצוע עבודות השלמת תשתיות בשכונות ותיקות .סיור קבלנים לא חובה 25/10/20
שעה  .10:00את דרישות הסף ניתן למצוא באתר המועצהwww.huranet.org.il :
14:00 1/11/2020
ביצוע סקר מדידות ארנונה  GISוסקר נכסי רשות 1/11/2020 .שעה 12:00
14:00 26/10/2020
הודעה על תיקון תנאי הסף ודחיית המועד להגשת הצעות  -להפעלת קהילה
תומכת לאזרחים ותיקים .הגשה בהיכל העיריה ,רח' חסן שוקרי  ,14קומה ד' ,חדר 401
12:00 3/11/2020
הפעלת תוכנית תעסוקה מוגנת לאוכלוסית שיקום תושבי העיר יבנה
מייל shirara@yavne.muni.il :אתר האינטרנטwww.yavne.muni.il :
3/11/2020
דחיית מועד  -אספקת שירותי תפעול ובקרה לתוכניות הפיננסיות
13:00 29/10/2020
מתן שירותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי למתן שירותי בקרה תקציבית של פרויקטים
הנדסיים בעיריית נוף הגליל .רכישת מסמכי המכרז במינהל ההנדסה ,קומה 4
בימים א׳-ה׳ בין השעות  .8:30-15:00הסברים ופרטים למיילgerman@nallit.org.il :
עד לא יאוחר מ 5-ימים לפני המועד לסגירת המכרז
החלפת גופי תאורת רחוב ,פארק התעשיה עומר .סיור קבלנים חובה  22/10/20שעה 10/11/2020 11
13:00 1/11/2020
הארכת מועד  -מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטוום במוסדות חינוך וציבור
12:00 9/11/2020
הארכת מכרז  -למתן שירותי ניהול ומיתוג שיווקי
איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית .סיור קבלנים  20/10/2020שעה  ,11במשרדי המועצה 14:00 25/10/2020
שאלות והבהרות  ,21/10/2020לפרטים yaelg2@rng.org.il :יעל גרינוולד
14:00 1/11/2020
הקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית ,על גגות מבני הציבור בתחומי
המועצה .מפגש קבלנים מקוון  25/10/2020שעה  ,13:00מותנה בהרשמה מראש
למייל shefa@rng.il :שאלות והבהרות 27/10/2020
15:00 5/11/2020
הסדרי חנייה בכפר מימון .סיור קבלנים  25/10/2020שעה  .10:00סיווג 200 :ג'1-
15:00 5/11/2020
הסדרי חנייה בתקומה .סיור קבלנים  25/10/2020שעה  .10:30סיווג 200 :ג'1-
15:00 4/11/2020
הסדרי חנייה בשוקדה .סיור קבלנים  25/10/2020שעה  .11:00סיווג 200 :ג'1-
15:00 5/11/2020
פיתוח שצ"פ מעגלים .סיור קבלנים  25/10/2020שעה  .12:00סיווג 200 :ג'1-
15:00 5/11/2020
פיתוח שצ"פ מלילות .סיור קבלנים  25/10/2020שעה  .11:30סיווג 200 :ג'1-
הארכה  -מסתורי אשפה בישוב מעגלים .סווג 131 :א׳ 1-או  100ג' 1-וניסיון מוכח בעב' 15:00 25/10/2020
חוזר  -השלמת הרחבה לשכונת "שקד" ,קיבוץ סעד .ס.ק 25/10 .שעה  .12:30ס 200 :ג'15:00 5/11/2020 1-
חוזר  -השלמת תשתיות בהרחבה ״יושיביה״ .ס.ק 27/11/20 .שעה  .10סיווג 200 :ג'15:00 9/11/2020 1-

פנויות
שם המכרז

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

הארכה  -דרוש/ה רכז/ת תוכן ,בלשכת דובר העירייה  100% -משרה .ניתן לעיין בפרטי
המכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלון .מכרזי דרושים/כ"א .פקס08-6792556 :
12:00 29/10/2020
דרוש/ה מנהל/ת יחידת חשמל וממונה אנרגיה באגף פרויקטים ,תשתיות ותחבורה
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט שלעיריית אשקלון .פקס08-6792556 :
דרוש/ה רכז/ת מל"ח ותיעוד עירוני  50% -משרה .פרטים באתר .מועמדות מיום 12:00 29/10/2020 18/10/20
דרוש/ה חשמלאי/ת מוסמך/ת במחלקת חשמל  100% -משרה .פרטים באתר העיריה 12:00 29/10/2020
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לעבודה עם משפחות .מועדונית ותחום סדרי דין  60%-100% -מ׳ 12:00 29/10/2020

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

ניצן לוי
02-5900090 ,054-7879227
ניצן לוי
02-5900090 ,054-7879227
אדרי יעקב
agafshefa@oraqiva.muni.il
 amit@ely.org.il 04-6182606/4שרוני עוזרי
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
גמליאל יואל
 08-8593530/1רמי אומיד
www.galil-elion.org.il

גיורא זלץ

04-8136306
asafbh@hcarmel.org.il
08-6868402

אסיף איזק
חבאס אלעטנאווי

08-6868404
04-8355768

חבאס אלעטנאווי
עינת קליש רותם

08-9422500

צבי גוב ארי

אתרwww.jerusalem.muni.il :

משה לאון
רונן פלוט

08-6291144
www.qiryat-gat.muni.il
 03-9547241אפרת פדידה
 052-3115319יעל גרינוולד

פיני בדש
אבירם דהרי
רז קינסטליך
דורון ערן

 08-6564168אסף עמיחי

דורון ערן

 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 08-9938959צחי

עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

אשקלון

51/2020

 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 29/10/2020תומר גלאם

אשקלון

62/2020

 michrazim@ashkelon.muni.ilתומר גלאם

בית שמש
בית שמש
רמת ישי

קד20/
קא20/
19/2020

עליזה בלוך
מיכל 02-9909772
עליזה בלוך
מיכל 02-9909772
 04- 9832802 /9039814אסנת /שרה בן אליעזר עפר

