י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'75/2020 :

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
25/2020

1,000

באר יעקב

19/2020

בית שמש

47/2020

בית שמש

5/2020

גבעת שמואל
גליל עליון
הרצליה

43/2020
70/2020
33/2020/19

300
1,000
800

חורה
חיפה
יבנה

16/2020
39/2020
29/2020

500
500

מעלה אדומים

11/2020

1,000

מעלה אדומים

12/2020

פרדס חנה כרכור

31/2020

1,000

רמת השרון

543/20

1,000

רמת השרון

536/20

200

שדות נגב
שדות נגב

48/2020
80/2020

500

500

משרות
שם הרשות
המקומית
רמת ישי
רמת ישי

עלות
מס' המכרז המכרז
21/2020
20/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

הארכת מכרז  -ביצוע הוספת פיר בבתי ספר באשקלון .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  12:00 11/11/2020את חוברת המכרז ניתן לראות
באתר האינטרנט
במחלקת המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית ,בבנין העירייה ,הגבורה  ,7אשקלון
ניסים גוזלן
www.b-y.org.il 08-9785324 14:00 15/11/2020
מתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות .מפגש מציעים ועידה תזונתית 28/10/20
rinat@b-y.org.il
שאלות הבהרה  1/11/2020שעה 14:00
עליזה בלוך
 02-9909807 12:00 5/11/2020ירדנה
הפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש .ניתן לראות ולרכוש את המכרז
)באשראי בלבד( באתר העיריהbetshemes.muni.il :
קול קורא  -פניה להגשת בקשה להשתתפות בפרויקט פל"א לקידום שילוב יוצאי אתיופיה  052-2403145 12:00 5/11/2020גשאו מסאלה עליזה בלוך
gashaw.m@bshemesh.co.il
בחברה הישראלית .ניתן לראות את הקול קורא באתרbetshemes.muni.il :
ברודני יוסף
03-5319282 15:00 9/11/2020
מתן שירותי השכרת רכבים בשיטת הליסינג תפעולי לעיריית גבעת שמואל
גיורא זלץ
קירוי מגרש ספורט בקיבוץ סאסא .ס.ק .חובה  26/10שעה  .10באתר  -לשונית מכרזים  16:00 9/11/2020אתרwww.galil-elion.org.il :
 12:00 16/11/2020מסמכי המכרז מפורסמים באתר משה פדלון
קבלת שירותי איסוף וטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחומה המוניציפלי של עיריית
העירוני www.herzliya.muni.il
הרצליה .מפגש מציעים חובה  27/10/2020ב ,12-בגינת אגף שאיפ"ה ,רחוב השרון 29
הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום ) 2/11/2020כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,2קומה  ,2הרצליה
חבאס אלעטנאווי
שיפוץ בתי"ס .סיור קבלנים  22/10/20ב .10-פרטים ודרישות סף באתר08-6868450 12:00 1/11/2020 www.huranet.org :
עינת קליש רותם
04-8353118 14:00 30/11/2020
הגשת מועמדות להצטרף למאגר מטמיעי תקשוב מחלקת תקשוב בחינוך
צבי גוב ארי
08-9422500 12:00 17/11/2020
הארכה  -הפעלת תוכנית תעסוקה מוגנת לאוכלוסיית השיקום של תושבי העיר יבנה
אגף לשירותים חברתיים
אגף לשרותים חברתיים shirar@yavne.muni.il :אתרwww.yavne.muni.il :
בני כשריאל
שדרוג צנרת הזנת בריכות מים מישור אדומים .מפגש מציעים כולל סיור חובה 02-5418919 15:00 10/11/2020 28/10/20
שעה  ,11:00בבית העירייה .רכישה באתר העירייה
בני כשריאל
02-5418919 15:00 4/11/2020
הזמנה להגיש מועמדות להיכלל ברשימת קבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא
לביצוע עבודות איטום גגות מבני ציבור .פרטים באתר העירייה
ביצוע עבודות תכנון ,הקמה ,מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית  ehud.k@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00 5/11/2020גב' הגר פרי יגור
אהוד קוברסקי
) PVפוטו  -וולטאי(  .סיור קבלנים לא חובה 25/10/2020שעה  ,10:00בZOOM -
שאלות הבהרה עד  27/10/2020שעה 12:00
מתן שירותי תכנון כולל לקריית חינוך במגרשים  300,301במתחם רש 1010/ברמת השרון  052-6769759 9:00 24/11/2020מנה"פ לנל מיכל אבי גרובר
לא יתקיים מפגש מציעים .במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל התנאים
המוקדמים ותנאי הסף ,כמפורט במסמכי המכרז .ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט
של עיריית רמת השרון - ramat-hasharon.muni.il :בדף דרושים  -מכרזים וקולות קוראים
מיום ג'  .20/10/2020את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ולשלם עבורם החל מיום ה' 22/10/20
במשרדי עיריית רמת השרון ,שד׳ ביאליק  ,41בין השעות  8-15בתאום עם לימור נסט
 ,054-4336220או עופר בראון  .054-4564069מובהר בזאת כי רכישת מסמכי המכרז הינה
חובה מהווה תנאי סף להגשת הצעה .מסמכי מכרז אלו מחליפים נוסח קודם שפורסם במועד
מוקדם יותר ע"י העירייה .שאלות יש להעביר למייל michal@adihadar.co.il :עד  3/11/20ב12 -
תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית רמה"ש עד 10/11/2020
אבי גרובר
עבודות בינוי קטנות ואינסטלציה ,ברחבי תחום שיפוט רמת השרון .במסמכי המכרז ניתן  053-4564148 9:00 17/11/2020משה דרויש
לעיין ,לרכוש ולשלם עבורם החל מיום ג'  ,20/10/20אצל לימור נסט ,יש לתאם הגעה בנייד:
 ,054-4336220בשד׳ ביאליק  ,41בין השעות  8-15בימים א׳-ה׳ ,שאלות יש להעביר למייל:
 office@hdl-law.co.ilעד  29/10/20לא יאוחר משעה  .12:00תשובות לשאלות הבהרה
יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית רמה"ש בדף דרושים  -מכרזים וקולות קוראים
עד  .5/11/2020תאריך אחרון להגשת המכרז  ,17/11/20לא יאוחר מהשעה 9:00
בעיריית רמת השרון אצל לימור נסט .לא יתקיים מפגש מציעים
עידאן תמיר
 08-9938959 15:00 29/10/2020צחי
עדכון  -השלמת תשתיות בהרחבה ,יושיביה .ס.ק 22/10/20 .שעה  .10סיווג 200 :ג'1-
מכירת רכב סקודה סופרב החדשה  TSI 180כ"ס ,אקסלוסיבית ,ש.י ,2017 .טסט  050-6278563 08-9938922/3 15:00 2/11/2020 8/21עידאן תמיר
יוסי ארגמן
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר

פנויות
שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך  100% -משרה
דרוש/ה דובר/ת הרשות המקומית  40% -משרה

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

תומר גלאם

מקומיות
טל' ומען לפרטים

 04-9039814 12:00 2/11/2020רכזת כ"א אוסנת
 04-9039814 12:00 2/11/2020רכזת כ"א אוסנת

ראש הרשות
בן אליעזר עפר
בן אליעזר עפר

