י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'76/2020 :

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

אשדוד
אשדוד
אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז

41/2020
217/2020
20/2020

500
500
700

בית שמש

44/2020

500

גבעתיים

14/2020

גדרה

15/2020

500

הרצליה

34/2020/19

600

הרצליה

ספק יחיד

חוף הכרמל

31/2020

1,000

חיפה
חיפה

30/2020
33/2020

304
1,337

חיפה
חיפה
חיפה
יבנה

40/2020
41/2020
42/2020
23/2020

304
304
304
1,000

ירוחם
ירוחם
ירושלים
מעלות תרשיחא

12/2020
13/2020
מפ164/2020/
58/2020

500
300

מעלות תרשיחא

96/2020

נוף הגליל

54/2020

500

נוף הגליל
נוף הגליל

46/2020
52/2020

500

קולחי גליל עליון בעמ 6/2020
28/2020
קרית מלאכי

1,000
1,000

קרית מלאכי

29/2020

1,000

קרית מלאכי
קרית מלאכי
ראש פינה
ראשון לציון

30/2020
31/2020
7/2020
65/2020

250
1,000

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

66/2020
67/2020
68/2020
69/2020
59/2020

2,500
1,000
1,000
2,500
300

רחובות

7/2020

1,000

שדות נגב

58/2020

משרות
שם הרשות
המקומית
ברנר
לקייה
מעלה אפרים
עומר
שגב שלום

עלות
מס' המכרז המכרז
20/2020
16/2020
1/2020
14/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

www.ashdod.muni.il 9-13 8-12/11/20
אספקת צמחים פורחים עונתיים ורב-עונתיים
שירותי יח"צ ,הסברה וייעוץ אסטרטגי בתקשורת ובמדיה הדיגיטלית למנהלת הסכם גג www.ashdod.muni.il 9-13 8-12/11/20
 (1הפעלת שירותי אבחון ושיקום מרכז שיקום (2 .הפעלת שירות מפעל מקדם תעסוקה  12:00 11/11/2020את חוברת המכרז ניתן לראות
באתר האינטרנט של העיריה
ומפעל מוגן רב נכותי מגיל  18עד גיל  67באשקלון (3 .הפעלת מרכז תעסוקה לאנשים
עם עיוורון/לקות ראיה מעל גיל  18באשקלון .ישיבת הסבר אינה חובה ותתקיים באגף
הרווחה ,בשד' עופר ,באשקלון ,ביום  28/10/2020שעה  .10:00מסמכי המכרז ניתן לרכוש
במחלקת המכרזים ,קומה א' ,לשכה משפטית ,בבנין העיריה ,רחוב הגבורה  ,7אשקלון
הארכה ותיקון תנאי סף  -מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל .ניתן לראות ולרכוש  02-9909807 12:00 3/1/2020ירדנה
)באשראי בלבד( את המכרז באתר העיריהbetshemes.muni.il :
ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת נייר בייתי ,משרדי ונייר עיתון למחזור בתחום העיר גבעתיים rinat@givatayim.muni.il 12:00 12/11/2020
פרטים ושאלות הבהרה בדוא"ל בלבד ,ניתן לשלוח לרינת אריאל עד 3/11/2020 -שעה 12
בניית מקווה טהרה לגברים בגדרה .סיור מציעים חובה  26/10/2020שעה  ,12חדר ישיבות  052-4442251 16:00 5/11/2020מאיר דון
במינהל הנדסה ,רח' ירוחם  ,1גדרה .קבלן רשום  100ג' ,1-עם ניסיון בשבע השנים האחרונות
בבנית מקווה .הגשה במשרדי אגף הנדסה ,רח' ירוחם 1
התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ביקורת פנים ,בעיריה הרצליה .שאלות הבהרה www.herzliya.muni.il 12:00 23/11/2020
מסמכי המכרז מפורסמים באתר
עד ליום ) 5/11/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד :חברת גוגל'ה לגיל הרך .הגשת השגות www.herzliya.muni.il 15:30 10/11/2020
מסמכי המכרז מפורסמים באתר
באמצעות דוא"לv.michrazim@herzliya.muni.il :
 052-2829487 12:00 23/11/2020יוסי גבאי
מתן שירותי פינוי פסולת מיחזורית  PETעפ"י "חוק האריזות" .סיור קבלנים חובה
 8/11/2020שעה  ,10:00באגף מוניציפאלי-שפ"ע
04-8356080 14:00 22/11/2020
דחיית מועד  -הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום התרבות
דחיית מועד  -הצעות לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת לניהול תחנת מעבר .מועד 04-8357762 14:00 7/12/2020
אחרון למשלוח שאלות  9/11/20ב .14 -מועד אחרון למשלוח תשובות  23/11/20ב16-
04-8357422 14:00 9/11/2020
אספקת מים מינרליים בכדים והשאלת מתקני מים חמים וקרים ליחידות העיריה
04-8356648 14:00 7/12/2020
שירותי הגברה ותאורה לתחרויות רשות הספורט ולאירועי עיריית חיפה
04-8356823 14:00 7/12/2020
הצעות למתן שירותי עבודות טכניות ולוגיסטיקה
קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות ,תכולת כלי אצירה כתומים .סיור קבלנים חובה  08-9433345 12:00 17/11/2020אגף שפ"ע
 2/11/2020שעה  ,11באגף שפ"ע ,רח' התנאים  ,4יבנה .הגשת המכרז במזכירות העיריה
במסירה אישית ,שד' דואני  ,50יבנה .פרטים באתרwww.yavne.muni.il :
הדברת מזיקים .מועד אחרון לשאלות הבהרה  4/11/2020עד  052-9270217 .12דניאל  12:00 10/11/2020מיילdaniela@ylc.org.il :
איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות .מועד אחרון לשאלות הבהרה  4/11/20שעה  12:00 10/11/2020 12:00מיילmotid@ylc.org.il :
אתרwww.jerusalem.muni.il :
17/11/2020
הסרת סכנות במרחב הציבורי
הנגשת כיתת שמע  -ביה"ס ראשונים  .2020סיור קבלנים חובה  1/11/2020שעה 04-9578820/9578848 13:00 5/11/2020 11:00
מינהל הנדסה
בלובי העירייה .סיווג קבלני 100 :ג' 1-לפחות .ניתן לעיין במסמכי ההליך באתר עיריית
מעלות תרשיחא ,החל מיום  ,21/10/2020תחת דרושים ומכרזים
ארבע הנגשות פרטניות  .2020סיור קבלנים חובה  1/11/2020שעה  ,12:00בלובי העירייה 04-9578820/9578848 13:00 5/11/2020
מינהל הנדסה
סיווג קבלני :ג' 100 1-ו/או קבלן שיפוצים בעל ותק של  5שנים לפחות .ניתן לעיין במסמכי
ההליך באתר עיריית מעלות תרשיחא ,החל מיום 21/10/2020
ביצוע עבודות שיקום בעקבות נזקי שריפה של גינון והשקיה ,בתחום שיפוטה המוניציפאלי olga@nallit.org.il 13:00 1/11/2020
של עיריית נוף הגליל .סיור מציעים  ,26/10/2020שעה  ,10:00בלובי העירייה
הארכת מועד  -מתן שירותי הקמה והפעלה של מוקד לשירותי רפואה דחופה בנוף הגליל 13:00 10/11/2020
תיקון מספר מכרז  -מתן שירותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי למתן שירותי בקרה תקציבית 13:00 29/10/2020
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
הארכת קו סניקה ממט"ש גונן למט"ש נאות מרדכי .סיור קבלנים  2/11/20שעה  14:00 23/11/2020 10:00אתרwww.galil-elion.org.il :
 08-8608700 9:00 3/11/2020לירז כהן
ביצוע עבודות איטום גגות במוסדות חינוך וציבור בקרית מלאכי .סיור קבלנים חובה
נקבע ליום  20/10/2020שעה  ,10:00בחדר ישיבות ,בנין העיריה .פרטים באתר
ביצוע פירוק וסילוק אסבסט וחיפוי גג וקירות ,במתנ"ס קרית מלאכי .סיור קבלנים חובה  08-8608700 9:00 3/11/2020לירז כהן
 20/10/2020שעה  ,12:00בחדר ישיבות בבנין העיריה .פרטים באתר העירוני
 08-8500876 9:00 3/11/2020יצחק כרמלי
אספקת ציוד משרד .פרטים באתר העירוני
 08-8500876 9:00 3/11/2020יצחק כרמלי
אספקת חומרים ,ציוד וכלי עבודה .פרטים נוספים באתר האינטרנט העירוני
הארכה  -אספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים .שאלות עד  15/10ב 04-9059534 .12-ענת rp1@rosh-pinna.muni.il 12:00 26/10/2020
 03-9547241 12:00 9/11/2020אפרת פדידה
מכירת ממכר בגוש  ,3945חלקה  ,343בכתובת :כצנלסון  ,43פינת רחוב קפלן 12
בראשון לציון ,לבניית שני צמודי קרקע
 03-9547241 12:00 9/11/2020אפרת פדידה
ביצוע עב׳ קבלניות ,לתכנון ,ביצוע והרחבת הכלבייה העירונית
 03-9547241 12:00 9/11/2020אפרת פדידה
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים ,ביטוח ואחריות
 03-9547241 12:00 9/11/2020אפרת פדידה
מתן שירותי אחזקה של מתקני משחק ומתקני כושר
 03-9547241 12:00 9/11/2020אפרת פדידה
סחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לסלילה ,פיתות כבישים ומדרכות
 03-9547241 12:00 2/11/2020אפרת פדידה
הארכת מכרז ושינוי תנאי מכרז  -ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת טקסטיל
ואספקת כלי אצירה ייעודיים לפסולת טקסטיל
אספקה ,התקנה ותחזוקה של מקרנים ,במוסדות ציבור ,ברחובות .טפסים ניתן לרכוש 08-9392470 13:00 22/11/2020
בגזברות העירייה .הגשת הצעות בלשכה המשפטית ,רח' ביל"ו  ,2רחובות
שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי .מועד אחרון לשאלות הבהרה  28/10ב 050-320330 15:00 11/11/2020 14-אתי הראל

פנויות
שם המכרז

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

ראש הרשות
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
תומר גלאם

עליזה בלוך
קוניק רן
גמליאל יואל
פדלון משה
פדלון משה
אסיף איזק
עינת קליש רותם
עינת קליש רותם
עינת קליש רותם
עינת קליש רותם
עינת קליש רותם
צבי גוב ארי
טל אוחנה
טל אוחנה
משה לאון
ארקדי פומרנץ
ארקדי פומרנץ
רונן פלוט
רונן פלוט
רונן פלוט

גיורא זלץ
זוהר אליהו
זוהר אליהו
זוהר אליהו
זוהר אליהו
מוטי חטיאל
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רחמים מלול
עידאן תמיר

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

שידלוב דורון
פרטים באתר המועצה
2/11/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך  100% -משרה
אחמד אלאסד
08-6512370
3/12/2020
דרוש/ה קב״ס/ית  100% -משרה
 052-8964930 02-9666901 15:00 5/11/2020דניז ללוש שלמה
דרוש/ה מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים -משרה מלאה .פקס02-9400755 :
פיני בדש
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים  100% -מ׳ 08-6291122 .זיוית  12:00 29/10/2020אתרwww.omer.muni.il :
דרושים/ות :עו״ס/ית נערים בסיכון  50% -משרה .עו״ס/ית תעסוקה  50%-100% -משרה  mazkirut@segev-shalom.muni.il 12:00 5/11/2020עאמר אבו מעמר
עו״ס/ית משפחה  100% -משרה .עו״ס/ית בית חם לצעירות  100% -משרה
עו״ס/ית קהילתי/ת  100% -משרה .עו״ס/ית המיזם המשותף  .100% -תיאור ופרטים באתר
המועצה , segev-shalom.muni.il :הגשה למזכיר בצירוף תעודות השכלה ,קוח והמלצות

