י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'79/2020 :

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

בית שמש

49/2020

בית שמש

51/2020

בית שמש
גליל עליון
פרדס חנה כרכור

111/20
8/2020

ראשון לציון
ראשון לציון

70/2020
13/2020

ראשון לציון

71/2020

 500תיקון מועד אחרון להגשה  -הפעלת מועדונית המשך לבעיות התנהגות )כיתות ד׳-ו׳(
בית שמש .ניתן לראות ולרכוש )באשראי בלבד( את המכרז באתר העירייה
 750תיקון מועד אחרון להגשה  -מתן שירותי ייעוץ בנושא מקסום הכנסות ובדיקת התחשבנות
תקציבי חינוך .ניתן לראות ולרכוש )באשראי בלבד( את המכרז באתר העירייה
 620קול קורא  -קבלת הצעות למכירת משאית דאף  75פושר ,רישוי  5062573ש.י2010 .
 300מתן שירותי טיפול בתחום הטראומה והחוסן
 2,500תפעול ,תחזוקה ,התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על
מתקנים אלו במועצה המקומית .שאלות הבהרה עד לתאריך  12/11/2020שעה 13:00
 2,500מכירת ממכר בגוש  ,3935חלקה  ,60בכתובת נורדאו  ,13שכונת רמב"ם ,ראשל"צ
קול קורא  -הודעה על כוונה להתקשר עם המכון לחקר הטיפוח בחינוך ,מטעם
האוניברסיטה העברית לרכישת ערכות למידה והדרכה של תוכנית האתג"ר לגיל הרך
 500היכללות במאגר ספקי ציוד מיגון למניעת התפשטות וירוס הקורונה

משרות
שם הרשות
המקומית
יבנה
פרדסיה

עלות
מס' המכרז המכרז
15/2020

שם המכרז

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

 02-9909807 12:00 12/11/2020ירדנה

עליזה בלוך

 02-9909807 12:00 12/11/2020ירדנה

עליזה בלוך

12:00 17/11/2020
16:00 23/11/2020
13:00 24/11/2020
12:00 23/11/2020
12:00 16/11/2020

דרושים/ות מפקחים/ות בפיקוח העירוני/חניה/יחידת האכיפה העירונית
דרוש/ה מנהל/ת מרכז קהילתי .מיילjudit@pardesia.muni.il :

עליזה בלוך
 052-8396517מאיר סבג
גיורא זלץ
www.galil-elion.org.il
 l.odelia@pardes-hanna-karkur.muni.ilהגר פרי יגור
אודליה לוי
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה

 03-9547241 12:00 16/11/2020אפרת פדידה

ברשויות

שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

מועד שעת
להגשה הגשה
15/11/2020
12/11/2020

רז קינסטליך

מקומיות
טל' ומען לפרטים
אתרwww.yavne.muni.il :
יהודית בפקס 09-8945553

ראש הרשות
צבי גוב ארי
גורקי טל

