י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'77/2020 :

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

באר יעקב
גבעת שמואל
גליל עליון
חוף הכרמל

עלות
מס' המכרז המכרז

21/2020
42/2020
107/20
19/2020

1,000
500

חורה

16/2020

500

חורה
חיפה
יבנה

19/2020
43/2020
29/2020

1,500
2,028
500

מעלות תרשיחא

6/2020

1,000

מעלות תרשיחא

14/2020

מרום הגליל
נוף הגליל

27/2020
48/2020

1,000

קרית אונו

14/2020

3,000

ראשון לציון

66/2020

2,500

ראשון לציון

12/2020

1,000

ראשון לציון
ראשון לציון

26/2020
11/2020

2,500
1,000

ראשון לציון
ראשון לציון

2/2020
3/2020

300
300

שהם

37/2020

500

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אלעד
אשקלון

19/2020
65/2020

אשקלון

66/2020

אשקלון

67/2020

ועדה מוניציפלית חברון /110/20כ"א
ועדה מוניציפלית חברון /111/20כ"א

שם המכרז
העסקת מהנדס תשתיות למינהלת פיתוח ייעודית ליישום הסכם הגג
קול קורא  -למתן הצעות להפעלת פרויקט רכב שיתופי
ביטוחי רכוש וחבויות של מוא"ז גליל עליון
אספקת זכות שימוש במערכות מרחביות ) (GISושירותים נוספים .כנס מציעים חובה
 2/11/2020שעה  ,11:00במשרדי המועצה
שיפוץ בתי ספר .סיווג קבלנים עודכן  -ונדרש סיווג קבלנים :ענפים  131+100ג'1-
את דרישות הסף ניתן למצוא באתר המועצהwww.huranet.org :
דחייה  -ביצוע עבודות השלמת תשתיות .דרישות סף באתר המועצהwww.huranet.org :
הצעות למתן שירותי אחזקת מזגנים במוסדות החינוך והתרבות ומשרדי העיריה
הפעלת תוכנית תעסוקה מוגנת לאוכלוסיית השיקום של עירית יבנה .מועד אחרון
לשאלות הבהרה  12/11/2020שעה  .12:00פרטים באתר
השלמת כביש שכונת הבנים הדרומית בתרשיחא .סיור קבלנים חובה 2/11/2020
שעה  ,10:00מלובי העירייה .סיווג קבלני 200 :ג' 1-לפחות .פרטים באתר העירייה
הקמה ותפעול לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר .קבלת הבהרות
עד  15/11/20ב ,15 -ע"י מ"מ ראש מינהל שפ"ע ,עמית דהן במיילtashti-2@maltar.co.il :
לפרטים נוספים ניתן לפנות  .050-4076280סיווג קבלני :על המציע להיות גוף יישום המוכר
עפ״י חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי אלקטרוני ובסוללות תשע"ב 2012 -
הארכת מועד  -הפעלת קהילה תומכת
מתן שירותים חשבונאיים ,שירותי גבייה ,שירותי בדיקות והתאמות ושירותי ניהול
מערך החניה והפיקוח באגף ההכנסות והגבייה לעיריית נוף הגליל .רכישת מסמכי
המכרז באגף הגבייה ,קופת העירייה )קומת כניסה( .טל׳04-6478976 :
אספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות :פיננסיות ,גביה ואוכלוסין ,שכר ,משאבי אנוש
ונוכחות ומערכות נלוות לעיריית קרית אונו
ביצוע עבודות קבלניות לתכנון ,ביצוע והרחבת מתחם הכלבייה העירונית .מפגש הבהרות
 2/11/2020שעה  ,9:30בפינת רחובות לח"י ואלטלנה ,שירות וטרינרי ראשל״צ
הארכת מכרז  -השכרת נכס עירוני בראשון לציון ,ברחוב קנר  13ו 15-גוש 5035
חלקות  2299 ,27, 28מ"ר
הארכה  -מכירת נכס עירוני ברח' נהריים פינת חי"ש ,שיכון סלע ,גוש  ,3930חלקה 131
הארכה  -השכרת נכס עירוני ברח' מוהליבר  - 2רוטשילד  ,18גוש  ,3933חלק מחלקה
 37 ,343מ"ר ,לשימוש חנות
הארכה  -השכרת נכס עירוני ברח' שפירא  ,17גוש  ,5033חלקה  ,40תת חלקה  156 ,10מ"ר
הארכת מכרז  -השכרת נכס עירוני בראשל״צ ,ברחוב חיל הים  ,10גוש  ,5037חלקה 21
 472מ"ר ) 160מ"ר שטח בנוי( .לשימוש כמעון/מעונות יום לפעוטות
ביצוע פיר מעלית ,אספקה והתקנת מעלית בבית ספר רבין בשהם .סיור קבלנים 4/11/20
שעה  ,11:00מבנין המועצה .סיווג קבלני :ענף  180קבוצה ב' 1-ו/או ענף  100קבוצה ג'1-
ו/או ענף  131קבוצה א'1-

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

14:00 5/11/2020
13:00 11/11/2020
16:00 16/11/2020
12:00 29/11/2020

דרוש/ה עו״ס/ית משפחות
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מכרזים והתקשרויות  100% -משרה ,באגף רכש ולוגיסטיקה
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט של העיריה .טל׳08-6792556 :
דרושים/ות מדריכים/ות למועדוניות במשרות משתנות באשקלון .ניתן לעיין בפרטי המכרז
באתר האינטרנט של עיריית אשקלון .פקס08-6792556 :
דרוש/ה עו״ס/ית תכנית תיאום טיפול  100% -משרה ,במחלקה לאזרחים ותיקים באגף
הרווחה .תקן מתחדש .פרטים באתר עיריית אשקלון .פקס08-6792556 :
דרושים/ות למחלקת חינוך רכזי נוער ,סייעות אישיות ,נהג/ת הסעות מדריכים למועדוניות
מפעילי חוגים .פרטים באתרpirsumim.hebron.org.il :
דרושים/ות למח' רווחה ,עו״ס משפחות ומועדונית ,מדריכים/ות .נייד 052-6071029 :אהוד

hadasg@b-y.org.il
03-5319284
www.galil-elion.org.il
noa@c--on.com

08-6868450 12:00 1/11/2020
14:00 3/11/2020
14:00 22/11/2020
12:00 17/11/2020
13:00 9/11/2020

ניסים גוזלן
ברודני יוסף
גיורא זלץ
אסיף איזק
חבאס אלעטנאווי

חבאס אלעטנאווי
08-6868450
עינת קליש רותם
04-8357420
 08-9422500א.לשרותים חברתיים צבי גוב ארי
shirara@yavne.muni.il
 04-9578820-8848מינהל הנדסה ארקדי פומרנץ

050-4076280 ,04-9578952 13:00 24/11/2020
מינהל שפ"ע
פרטים באתר העיריה

ארקדי פומרנץ

 04-6919858 14:00 8/11/2020מירב גבעון
olga@nallit.org.il 13:00 15/11/2020
לא יאוחר מיום  4/11/20שעה 13

סופר עמית
רונן פלוט

 054-7456471 12:00 29/11/2020עופר חליפה

גל ישראל

 03-9547241 12:00 9/11/2020אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-9547241 12:00 23/11/2020אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-9547241 12:00 23/11/2020אפרת פדידה
 03-9547241 12:00 23/11/2020אפרת פדידה

רז קינסטליך
רז קינסטליך

 03-9547241 12:00 23/11/2020אפרת פדידה
 03-9547241 12:00 23/11/2020אפרת פדידה

רז קינסטליך
רז קינסטליך

 03-9723032 16:00 24/11/2020יוסי פרץ

איתן פטיגרו

ברשויות

שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

פרוש ישראל
03-9078100 15:00 9/11/2020
 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 5/11/2020תומר גלאם
 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 5/11/2020תומר גלאם
 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 5/11/2020תומר גלאם
4/11/2020

נייד 052-8990579 :ענת

הלל הורביץ

4/11/2020

pirsumim.hebron.org.il

הלל הורביץ

