י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'83/2021 :

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
אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז

42/2021
46/2021

2,500

אשקלון

49/2021

2,500

באר יעקב
באר יעקב
גבעת שמואל
גליל עליון
דלית אל כרמל
הרצליה

27/2021
28/2021
50/2021
77/2021
22/2021
39/2021/19

1,500
300
300
1,000
500
800

הרצליה

40/2021/19

1,000

חוף הכרמל
חוף הכרמל
חורה
חיפה

21/2021
23/2021
26/2021
42/2021

2,000

כפר כמא
מרום הגליל

15/2021
35/2021

400
500

נוף הגליל

32/2021

1,000

נוף הגליל

30/2021

500

נוף הגליל
צפת
קרית אתא
קרית עקרון

23/2021
9/2021
11/2021
2/2021

5,000
5,000

ראש העין

12/2021

2,500

ראש העין

44/2021

300

ראשון לציון
ראשון לציון

90/2021
91/2021

2,500
2,500

ראשון לציון
ראשון לציון
רמת השרון

99/2021
100/2021
568/2021

500
300
1,500

משרות

שם המכרז
אספקת קטנועים חשמליים לעירייה
קבלת שירותי תכנון ,ניהול ופיקוח של בניית מבני חינוך ברחבי העיר .ניתן לרכוש באתר
או במח' המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית בבנין העירייה ,רח' הגבורה  ,7אשקלון
ביצוע עבודות ייצוב מצוק בצומת רפאל איתן/אריה תגר ,באשקלון .סיור קבלנים חובה
 23/11/2021שעה  .10את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה
או במח' המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית בבנין העירייה ,רח' הגבורה  ,7אשקלון
שירותי סקר מיצוי הכנסות .שאלות הבהרה עד ליום 28/11/2021
מתן שירותי מדידה .שאלות הבהרה עד ליום 7/12/2021
מתן שירותי ייעוץ כלכלי וחשבות שכר
שדרוג כביש בטיחות אשכול גנים ,בקיבוץ כפר סאלד .סיור קבלנים חובה  24/11/21שעה 10
הארכה  -ביצוע סקר לנכסי המועצה ולאספקת זכות שימוש במערכת נכסים
הכנת סקר תשתיות למיפוי מערכת הניקוז העירונית והטמעת הנתונים במערכת GIS
שאלות הבהרה עד ליום ) 29/11/21כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות ממוחשבות לשכר ,משאבי אנוש ,נוכחות ובקרת
מעסיקים .שאלות הבהרה עד ליום ) 1/12/2021כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
תכנון אדריכלי להקמת חטיבת ביניים 24 .כיתות ,בעתלית
תכנון אדריכלי להקמת בי"ס לחינוך מיוחד בקיבוץ מעגן מיכאל
דרוש/ה יועץ משפטי חיצוני .דרישות הסף ניתן למצוא באתרwww.huranet.org :
הודעה בדבר שינוי מועדי המכרז  -הצעות לאספקה ,התאמה ותחזוקה של מערכת מיחשוב
לניהול שירות מחשובי ולניהול נכסי וציוד )אינוונטר( מחשוב )(ITSM
קול קורא  -לפרישת סיבים אופטיים בכפר כמא
בדיקה ורישוי מתקני ספורט ביישובי המוא"ז מרום הגליל .רשאים להשתתף כל העומדים
בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז בעמוד  .2מסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי
מנכ״לית מועצה ,קומה שנייה ,במועצה המקומית מרום הגליל
לרכש מדיה טלווזיה  +רדיו והפקת תשדיר .רכישת מסמכי המכרז ,שעות קבלת קהל
בין השעות  .8-14ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום במדור מכרזים
בקומה  ,3בנין עיריית נוף הגליל ,שדרות מנחם אריאב  ,1נוף הגליל ,ובאתר העירייה
בכתובת www.nof-hagalil.muni.il :מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 22/11/21
שעה  ,12במייל orna@nallit.org.il :בפורמט  WORDבלבד
קבלת ייעוץ לקידום קליטה בעיר נוף הגליל ,רכישת מסמכי המכרז ,שעות קבלת קהל
בין השעות  .8-14ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום ,במדור מכרזים
קומה  ,3בבנין העיריה ,שד' מנחם אריאב  ,1או באתרwww.nof-hagalil.muni.il :
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  23/11/2021ב '12:00-מיילadim@nallit.org.il :
הארכת מועד  -הפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום נוף הגליל
הארכת מועד  -שירותי ניהול כולל ומלא של מחלקת הגביה .אתרwww.zefat.muni.il :
הודעה על תיקון תנאי סף ודחיית מועדים  -בניית גנ"י בגבעת אלונים קרית אתא
מתן שירותי ניהול תיאום ופיקוח בפרויקט תמ"ל  1074קרית עקרון ,צפון מזרח
מפגש מציעים חובה  25/11/21שעה  9במשרדי אגף רווחהhandasa@ekron.org.il .
ביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס יסודי ממ"ד  24כיתות וחט"ב  15כיתות במגרש  116במתחם C
ראש העין .סיור קבלנים לא חובה  29/11/2021שעה  ,12:00המפגש יערך בחדר ישיבות
לשכת ראש העיר ,קומה  ,2רח' שילה  ,21ראש העין
מכרז פומבי למתן שירותי בדיקת תכניות בניין עיר ותכניות בינוי ,הוצאת מידע תכנוני והשבחת
זכויות בניה במערכת  GISעבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר
ראש העין .פרטים והבהרות בכתב בלבד למיילeinav.l@rosh.org.il :
מכירת זכויות בממכר הידוע כגוש  5032חלקה  ,15ברחוב פנקס דוד  3ורחוב פאול גרונינגר  ,9ראשלצ
מכירת זכויות בממכר הידוע כגוש  5032חלקה  ,75בכתובת פאול גרונינגר  ,6ראשל"צ
ולבניית מבנה לתעסוקה ולמסחר
מתן שירותי ייעוץ בתחום עיר חכמה
אספקת טובין ,תרמילי גב לבוגרי כיתות י"ב ,הובלתם ,פריקתם והתקנתם
עדכון  -מתן שירותי לשכת שירות ,מחשוב וכ"א למח' הגבייה .מפגש מציעים לא חובה
 28/11/2021שעה  ,11:00בחדר ישיבות ,קומה ג' ,שדרות ביאליק  ,41רמה"ש .שאלות
הבהרה יש לשלוח עד לתאריך  2/12/2021שעה  ,12:00לדוא"לshlomo@sbhsa.co.il :
על המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם עד למועד הרשום מעלה ובטלפון 058-6802111
תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העיריה לכל המאוחר בתאריך  8/12/21שעה 16
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העיריה ולרכוש אותם החל מ 18/12/21-בתאום מראש
בנייד 054-4336220 :אצל לימור נסט ,א-ה בין השעות  8-13בשד' ביאליק  41רמה"ש

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

ראש הרשות

טל' ומען לפרטים

www.ashdod.muni.il 9-13 5-9/12/21
08-6748754 12:00 6/12/2021
את חוברת המכרז ניתן לראות באתר
 12:00 20/12/2021את חוברת המכרז ניתן לראות באתר תומר גלאם
האינטרנט של העיריה
8/12/2021
16/12/2021
8/12/2021
6/12/2021
5/12/2021
13/12/2021

14:00
12:00
15:00
16:00
15:00
12:00

12:00 20/12/2021
30/11/2021
30/11/2021
16/12/2021
25/11/2021

10:00
10:00
12:00
14:00

לסרי יחיאל
תומר גלאם

הגשה בתיבת המכרזים בעיריה ניסים גוזלן
הגשה בתיבת המכרזים בעיריה ניסים גוזלן
ברודני יוסף
03-5319284
גיורא זלץ
www.galil-elion.org.il
 04-6336070ש׳  noa@c-on.com ,4רפיק חלבי
מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
אסיף איזק
kerenz@hcarmel.org.il
kerenz@hcarmel.org.il
אסיף איזק
חבאס אלעטנאווי
08-6868410
עינת קליש רותם
04-8357985

04-6760775 14:00 7/12/2021
 054-7844872 14:00 7/12/2021גיא ארביב

נאבסו זכריא
סופר עמית

12:00 2/12/2021

רונן פלוט

 12:00 9/12/2021שאלות הבהרה לשלוח
בפורמט WORD

רונן פלוט

7/12/2021
29/11/2021
24/12/2021
16/12/2021

12:00
12:00
12:00
14:00

רכישת המכרז בין השעות 8-14
 04-6927492/529מ׳ משפטית
אתרwww.kiryat-ata.org.il :
052-2624280 / 08-6228936

רונן פלוט
שוקי אוחנה
פרץ יעקב
חובב צברי

03-9007291/281 12:00 28/12/2021
מיילeinav.l @rosh.org.il :

שלום בן משה

03-9007291/281 12:00 7/12/2021

שלום בן משה

 03-9547241 12:00אפרת פדידה
 03-9547241 12:00אפרת פדידה

רז קינסטליך
רז קינסטליך

3/1/2022
3/1/2021

 03-9547241 12:00 6/12/2021אפרת פדידה
 03-9547241 12:00 6/12/2021אפרת פדידה
 058-6802111 9:00 21/12/2021שלמה

רז קינסטליך
רז קינסטליך
אבי גרובר

מקומיות

ברשויות

למידע בדבר זכויות מועמדים בעלי מוגבלויות וייצוג הולם וכן הליכי מיון למשרה ,יש לפנות לאיש הקשר ברשות המקומית

שם הרשות
המקומית

שיעור
מס' המכרז המשרה

אור עקיבא
אשקלון

105/2021

100%

אשקלון

106/2021

100%

גדרה
גזר
לקייה
לקייה
רכסים

81/2021
107/2021
38/2021
32/2021

95%
100%

שם המכרז
דרוש/ה מדריך/ה ראש צוות במחלקה לשירותים חברתיים .תנאים ,פרטים ומידע אודות
המשרה המוצעת ניתן למצוא באתר הבית של העירייה וכן בטלפון073-2170472 :
או במיילrina_a@oraqiva.muni.il :
דרוש/ה עו"ס/ית מרכז פניות תושבים .באגף לשרותי רווחה .ניתן לעיין בפרטי מכרז באתר
האינטרנט של עיריית אשקלון ,מכרזי דרושים/כ"א
דרוש/ה מנהל/ת תכנית הדרך החדשה וכשירות תרבותית ,באגף הרווחה בתקן מתחדש
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר העיריהmichrazim@ashkelon.muni.il :
דרוש/ה סייע/ת תגבור  -חינוך מיוחד קשה במו"מ גדרה .דרגה  5-8דרוג מינהלי
דרוש/ה מזכיר/ה לשירות הפסיכולוג החינוכי  100%משרה
הארכה  -דרוש/ה מהנדס/ת מועצה .אתרlaqye.muni.il :
דרוש/ה מרכז/ת משפחתונים .אתרlaqye.muni.il :
דרוש/ה מנהל/ת שפ"ע  100% -מ׳ ,קצין בטחון מוס"ח  100%מ׳ ,מנהל/ת יח' צעירים  50%מ׳

מועד שעת
להגשה הגשה
15:00 26/11/2021

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות
אלי אנקונינה
תומר גלאם

 12:00 2/12/2021פקס08-6792556 :
michrazim@ashkelon.muni.il
תומר גלאם
 12:00 2/12/2021פקס08-6792556 :
29/12/2021
30/11/2021
9/12/2021
30/11/2021
12/12/2021

12:00
12:00
14:00
15:00
14:00

 08-8593550/48הילה  /ורד בסון גמליאל יואל
אתר www.gezer-region.muni.il :רותם ידלין
 08-6512369פקס  08-6512652אחמד אלאסד
 08-6512369פקס  08-6512652אחמד אלאסד
מייל etyh@rekhasim.muni.il :דן כהן

