י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'81/2020 :

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

אור עקיבא

עלות
מס' המכרז המכרז

1/2020

3,000

באר יעקב

22/2020

גבעת שמואל
גליל עליון
ירושלים
לקייה
מעלות תרשיחא

44/2020
113/2020
מפ74/2020/
500
25/2020
1,500
7/2020

300
750

נוף הגליל

55/2020

1,000

ראש העין

28/2020

300

ראשון לציון

57/2020

2,500

ראשון לציון

61/2020

1,000

ראשון לציון

63/2020

2,500

ראשון לציון
שהם

67/2020
42/2020

1,000

משרות
שם הרשות
המקומית
חולון
שדרות

עלות
מס' המכרז המכרז
135/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

הארכה  -אחזקת שטחי גינון .שאלות הבהרה יתקבלו עד לתאריך  .29/10/2020מענה  073-2170539 12:00 26/11/2020אגף שפע .רכישה אדרי יעקב
בלשכת מנכ״ל04-6108819 :
לשאלות הבהרה עד ליום  .19/11/2020מיילagafshef@oraqiva.muni.il :
בניית ממ"ד ותאי הלבשה במגרש כדורגל בשטח המועצה .סיור קבלנים חובה  14:00 2/12/2020 19/11/20פרטים באתר www.b-y.org.il :ניסים גוזלן
שעה  .10:00שאלות הבהרה יש לשלוח בקובץ  WORDבלבד ,למיילhadasg@b-y.org.il :
עד ליום  25/11/2020ב .14-תשלום באתר המועצה או מח' הגבייה ,בקניון באר-יעקב
ברודני יוסף
03-5319282 15:00 30/11/2020
מתן שירותי העתקות אור ,הדפסות וצילומי מסמכים
גיורא זלץ
הקמת מגרש ספורט משולב בצבעון .סיור קבלנים חובה  11/11/20ו 15/11/20-שעה  16:00 23/11/2020 10מכרזיםwww.galil-elion.il :
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
19/1/2021
דחיית מועד  -מרכז ספורט כולל בריכה ברמות
 08-6512369 12:00 19/11/2020פקס 08-6512652 :אחמד אלאסד
מתן שירותי תיאום ,בקרה וניהול התכנון ,בתחומי המועצה המקומית לקייה
שיקום שכונות ושיפוץ כבישים מעלות תרשיחא  .2020סיור קבלנים חובה  11/11/20ב 04-9578820/48 13:00 16/11/2020 10 -מינהל הנדסה ארקדי פומרנץ
מלובי העירייה .סיווג קבלני 100 :ג׳ 1-לפחות .ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העירייה
רונן פלוט
04-6478828 13:00 26/11/2020
הקמת גן בוטני בפארק אלון ,נוף הגליל .סיור קבלנים חובה  16/11/2020שעה 10:00
מלשכת מהנדס העיר .רכישת מסמכי המכרז במינהל הנדסה ,קומה 4
שלום בן משה
מתן שירותי ייעוץ שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ובניה ולעיריית ראש העין  03-9007224 12:00 24/11/2020קרן נוני
פרטים נוספים שאלות והבהרות ניתן לפנות בכתב לגב' קרן נוני ,ס.מנהל אגף כללי
מנהלת רכש ומכרזים ,במיילkeren@rosh.org.il :
רז קינסטליך
הארכת מכרז  -השכרת נכס עירוני והפעלתו כמרכז רפואי גריאטרי ולמטרות רפואיות  03-9547241 12:00 16/11/2020אפרת פדידה
נוספות ,ברחוב רמז  ,101 ,99, 97בראשל"צ ,גוש  ,3630חלקה 49, 48, 47
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 23/11/2020אפרת פדידה
הארכת מכרז  -מתן שירותי ניהול ומיתוג שיווקי ,שירותי  BRANDINGועיצוב לאגף
הנוער והצעירים בעיריית ראשון לציון
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 16/11/2020אפרת פדידה
הארכת מכרז  -ביצוע עבודות לאיסוף ופינוי של פסולת נייר ואריזות קרטון
ולאספקת כלי אצירה ייעודיים
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 16/11/2020אפרת פדידה
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים ,ביטוח ואחריות
איתן פטיגרו
 03-9723032 16:00 29/11/2020יוסי פרץ
מכרז מילוי התפקיד  -תובע עירוני חיצוני בתחומי תכנון ובניה ,רישוי עסקים ,קנסות
מיילyossip@shoham.muni.il :
ואכיפת חוקי עזר )אכיפה פלילית(

פנויות

ברשויות

שם המכרז
דרוש/ה מזכיר/ה משני/ת לבית ספר על יסודי שש שנתי ״נבון״
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת ניקיון  100% -משרה .פרטים באתר

מועד שעת
להגשה הגשה
23/11/2020
17/11/2020

מקומיות
טל' ומען לפרטים
 03-5027211טלי פסח
 08-6620210משאבי אנוש

ראש הרשות
מוטי ששון
דוידי אלון

