י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'78/2020 :

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

עלות
מס' המכרז המכרז

5/2020

1,500

אשדוד
אשדוד
אשקלון

42/2020
43/2020
17/2020

4,000
300
500

באר יעקב

20/2020

1,500

בית שמש

48/2020

500

בית שמש

49/2020

500

בית שמש

51/2020

750

גבעתיים

12/2020

גדרה

18/2020

500

חיפה
לב השרון

44/2020
10/2020

304
1,500

מגילות
מרום הגליל

25/2020
29/2020

2,500
1,500

פרדסיה
קרית אונו
קרית גת
ראשון לציון

13/2020
18/2020
16/2020
66/2020

1,000
1,000
2,500

רכסים
שדות נגב

81/2020

שדות נגב

58/2020

שדרות
שדרות

7/2020
8/2020

1,500
1,500

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

בית שמש
בית שמש
לב השרון

קז20/
קח20/

מגילות
שדרות

30/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

בריכת מים בזוית .סיור קבלנים חובה  3/11/2020שעה  ,10:00במטה נוער ,רחוב רות  052-6071833 14:00 17/11/2020 31שמואל לנדאו
בחניה .סיווג :ג' 2-בענף ראשי  100או בענף ראשי  .193לרכישת המכרז02-9939324/7 :
במחלקת גביה .קבלת המכרז :מחלקת הנדסה .לתיאום 02-9939362 :עפרה
www.ashdod.muni.il 9-13 22-26/11/20
שירותי ניקיון בחופים ובפארק אשדוד-ים
www.ashdod.muni.il 9-13 22-26/11/20
ניהול תיקי השקעות לעירייה
ביצוע כרזה מודפסת להלבשה על מתקן פרסום .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במח׳  12:00 18/11/2020טל׳08-6748754 :
פרטים באתר האינטרנט
המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית בבנין העירייה ,רח' הגבורה  ,7אשקלון
 14:00 30/11/2020תשלום במחלקת הגבייה
ביצוע שדרוג ציר ראשי )דרך חיים( סיור קבלנים חובה  10/11/2020שעה 10:00
בקניון באר יעקב
שאלות הבהרה יש לשלוח בקובץ  wordלמייל hadasg@b-y.org.il :עד ליום 17/11/20
שעה  .14:00לעיון בחוברת המכרז www.b-y.org.il :תחת לשונית מכרזים
הפעלת ניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון .ניתן לראות ולרכוש את המכרז  02-9909807 12:00 12/11/2020ירדנה
)באשראי בלבד( באתר העיריהbetshemes.muni.il :
הפעלת מועדונית המשך לבעיות התנהגות )כיתות ד׳-ו׳( בבית שמש .ניתן לראות ולרכוש  02-9909807 12:00 5/11/2020ירדנה
את המכרז )באשראי בלבד( באתר העיריהbetshemes.muni.il :
מתן שירותי ייעוץ בנושא מקסום הכנות ובדיקת התחשבנות תקציבי חינוך .ניתן לראות  02-9909807 12:00 5/11/2020ירדנה
ולרכוש את המכרז )באשראי בלבד( באתר העיריהbetshemes.muni.il :
הארכת מועד הגשת שאלות הבהרה  -שדרוג ,הפעלה ואחזקה של מתחם הבריכה העירונית 12:00 3/12/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה עד  ,5/11/2020בדוא"לdoronsh@givatayim.muni.il :
הקמת מבנה קיוסק ופיתוח בספורטק .מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  050-5700980 12:00 24/11/2020 15/11/2020אבי פרג מפקח
שעה  ,16:00במייל בלבד ,לידי המועצה המקומית גדרה avi@marom.org.il :סיור קבלנים
 9/11/2020שעה  13:30בספורטק בגדרה
04-8356879 14:00 7/12/2020
הצעות למתן שירותי תכנון קטלוג שפת רחוב חיפאית
מתן שירותים לטיפול בפסולת למיחזור בתחום המוא"ז לב השרון .ניתן לעיין במסמכי  09-7960206 12:00 19/11/2020אתי לוי אוסי
המכרז באתר האינטרנט של המועצה .שאלות הבהרה בכתב עד ליום 8/11/2020
שעה  ,14:00במייל eti@lev-hasharon.com :אתרwww.lev-hasharon.com :
קירוי מגרש ספורט+לוחות סולאריים .סיור קבלנים חובה  9/11/2020שעה  ,14בקלייה 12:00 19/11/2020
 050-2733846 14:00 1/12/2020שרון מדר
הארכת מועד הגשה  -בניית גן ילדים-קיבוץ פרוד .סיור קבלנים חובה 10/11/2020
שעה  ,10מהכניסה לקיבוץ פרוד .סיווג קבלני  100ג' .1-מסירה במשרד מנכ״לית מועצה
 12:00 5/11/2020מיילmoran@pardesia.muni.il :
שרותי ריכוז צהרונים
 050-6815895 13:00 26/11/2020ששי דבורה
אספקת שירותים ,תוכנות וציוד ,לצורך ניהול החנייה ופיקוח עירוני
www.qiryat-gat.muni.il 13:00 12/11/2020
הארכת מועד הגשה  -מכרז ביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור
עבודות קבלניות  -לתכון ביצוע הרחבת מתחם הכלבייה העירונית .מפגש הבהרות לא חובה  03-9547241 12:00 16/11/2020אפרת פדידה
 2/11/20ב 9:30-בפינת רחובות לח"י ואלטלנה )ב (waze-שירות וטרינרי
 04-9595598תמיר
נפתח מאגר יועצים ומתכננים ,מו״מ רכסים .פרטים באתרyoatzim.rekhasim@gmail.com .
08-9938922/3 15:00 11/11/2020
מכירת רכב איסוזו דימקס .סוג הרכב :טנדר  4x4אוטומט ,מנוע  250סמ"ק ש.י.
יוסי ארגמן ,מנהל מח' תחבורה
,12/2017טסט  .12/2020מחיר מינימום מחירון לוי יצחק
שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי .מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 15:00 26/11/2020 10/11/20
שעה  .14:00מועד אחרון להתייחסות לשאלות הבהרה  17/11/2020שעה 15:00
פרטים נוספים בנוגע לקבלת מידע נוסף יש לפנות לאנשי הקשר המופיעים בגוף המכרז
עצמו .אתר . www.sdothnegev.org.il :אין שינוי ביתר מסמכי המכרז
אספקה ותחזוקת מערכות שכר ,משאבי אנוש ונוכחות לעיריית שדרות .טל׳tovam@sederot.muni.il 15:00 17/11/2020 08-6620227 :
tovam@sederot.muni.il 15:00 17/11/2020
אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול

פנויות
שם המכרז

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

ראש הרשות
רביבי עודד
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
תומר גלאם
ניסים גוזלן
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
קוניק רן
גמליאל יואל
עינת קליש רותם
ריטוב עמיר
אריה כהן
סופר עמית
גורקי טל
גל ישראל
אבירם דהרי
רז קינסטליך
דן כהן
עידאן תמיר
עידאן תמיר

דוידי אלון
דוידי אלון

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 02-9909772מיכל .המכרזים באתר עליזה בלוך
דרוש/ה נהג/ת משאית מנוף ודחס מעל  15טון  100% -משרה .הגשה החל מ12/11/2020 29/10/20 -
 02-9909772מיכל .המכרזים באתר עליזה בלוך
דרוש/ה מנהל/ת מדור תברואה  100% -משרה .הגשת מועמדות החל מיום 12/11/2020 29/10/2020
ריטוב עמיר
eti@lev-hasharon.com
דרוש/ה מנהל/ת המחלקה לאיכות החיים והסביבה  100% -משרה 42 .ש"ש .תיאור תפקיד 8/11/2020
קו״ח לאתי לוי
ותנאי סף פורסמו באתר המועצה .www.lev-hasharon.com :המכרזים באתר  -מנהלת כ"א
אריה כהן
02-5478624 14:00 5/11/2020
דרוש/ה עו״ס/ית קהילה והתנדבות דירוג עו״ס
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש
10/11/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תקציבים  100% -משרה .פרטים באתר

