י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'86/2021 :

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

עלות
מס' המכרז המכרז

אפרת

17/2021

1,000

אשדוד
אשקלון

213.21
56/2021

300
300

באר טוביה
באר יעקב
באר יעקב

18/2021
32/2021
24/2021

500
600

בית שמש

10/2021

גבעת שמואל
מגילות
מרחבים

54/2021
32/2021
15/2021

300
2,500
1,000

נוף הגליל

28/2021

500

נוף הגליל

31/2021

1,000

קרית ארבע
קרית ארבע
שדות נגב

11/2021
12/2021
84/2021

1,200
300
1,000

משרות

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

חידוש מבנים גן רימון ושורק ,רח' הגפן  ,58סיווג :א׳ 1-ענף ראשי  100או  .131סיור קבלנים חובה  efrat.muni.il 02-9939362 14:00 23/12/2021עפרה רביבי עודד
 9/12/2021שעה  12:30רח' הגפן ) 58בגנ"י( .המכרז באתר המועצה
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 28/11-2/12
הארכת מועד  -שירותי ייעוץ בתחומי הביטוח
תומר גלאם
מתן שירותי הסעות למקבלי שירות בגילאי  21+למפעל עבודה שיקומי )מע"ש( ולמתן שירותי  12:00 13/12/2021טל'08-6748754 :
הסעות וליווי למרכז יום טיפולי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית .את מסמכי המכרז
ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה ,או במח' המכרזים ,קומה א' ,לשכה משפטית בבנין
העירייה ,רחוב הגבורה  ,7אשקלון .חוברת המכרז באתר העירייה
יעקב אביבי
 08-8509814 14:00 9/12/2021מיכה אוזן
שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
ניסים גוזלן
14:00 23/12/2021
אספקה והתקנה של תמרורים שאלות הבהרה עד ליום 13/12/2021
ניסים גוזלן
שיפוץ מרכז הפעלה בחרום .סיור קבלנים חובה ותנאי להשתתפות במכרז  12/12/21שעה 14:00 28/12/2021 13
שאלות הבהרה  19/12/21שעה  .14הגשה במדור מכרזים בעיריה
עליזה בלוך
קול קורא  -להפעלת תוכניות הכשרה מקצועיים לתעסוקה איכותית בבית שמש .ניתן לראות  02-9909878 13:00 14/12/2021ניסים
את הקול קורא באתר העירייהbetshemes.muni.il :
ברודני יוסף
03-5319284 15:00 20/12/2021
הפעלת רכבים ניידים לממכר מזון "פוד טראקים"
אריה כהן
uriel@dead-sea.org.il 14:00 20/1/2022
תכנון מרכז המועצה .סיור קבלים  22/12/21שעה  ,10:00במועצה
חג'ג' שי
osnat@merchavim,org.il 13:00 16/12/2021
מתן שירותי שאיבה ,שחרור סתימות ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית .מפגש
 08-9929411אוסנת
קבלנים  6/12/21שעה  ,10במועצה .מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  9/12/21שעה 13
פרטים באתר המועצה
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז  16/12/21שעה  ,13בלשכת מנכ״לית המועצה .תנאי הסף
כל הדרישות ותנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז שבהם ניתן לעיין באתר מועצה
רונן פלוט
אספקה ,הובלה והתקנת מזגנים חדשים עבור מוסדות עיריית נוף הגליל וגופי הסמך שלה 12:00 7/12/2021
רכישת מסמכי המכרז בימים א׳-ה׳ בין השעות  8:30-14:00ובימי שלישי בין השעות 16:00-18:00
ניתן לרכוש דרך קופת העיריה בטל' .04-6478976 :ניתן לעיין קודם לרכישתם ללא תשלום
במדור מכרזים ,קומה  ,3בבנין העירייה ,שד' מנחם אריאב  ,1או באתר העירייה
 www.nof-hagalil.muni.ilמועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  7/12/2021עד השעה 12
במייל etiy@nallit.org.il :בפורמט  wordבלבד
רונן פלוט
12:00 16/12/2021
 (1הוצאת היתר לבריכה על בסיס מצב תכנון מאושר כולל תכנון מפורט למכרז ביצוע
 (2הכנת תוכנית מפורטת לכל מתחם (3 .הכנת היתרים לרבות תכנון מפורט ומפרט
לביצוע מכח התב"ע החדשה  -סעיף אופציונלי .רכישת המכרז בימים א׳-ה׳ בין השעות
 8:30-14:00ובימי שלישי בין השעות  ,16:00-18:00ניתן לרכוש דרך קופת העיריה
 .04-6478976ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במדור מכרזים
קומה  ,3בנין עיריית נוף הגליל ,שד' מנחם אריאב  ,1או באתרwww.nof-hagalil.muni.il :
סיור קבלנים  5/12/2021שעה  ,14בלשכת מהנדס העיר .מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה  9/12/2021שעה  ,12במייל pnina@nallit.org.il :בפורמט  wordבלבד
אליהו ליבמן
 02-9961988 14:00 17/12/2021יאיר באט
אספקה והצבה של מבנים יבילים למוסדות חינוך בקרית ארבע
אליהו ליבמן
 02-9969549 14:00 13/1/2022חגי
שיקום דרכי ביטחון ,סיור קבלנים  7/12/2021שעה 13:00
עידאן תמיר
 08-9938959 15:00 23/12/2021צחי
שיפוץ מרכז יום לקשיש בקיבוץ עלומים .סיור קבלנים  9/12/2021שעה 11:00

פנויות

ברשויות

מקומיות

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

שם הרשות
המקומית
גזר
יבנה

שיעור
מס' המכרז המשרה

115/2021

100%

שם המכרז
דרוש/ה ספרן/ית מידען/ית
דרוש/ה אדריכל/ית בעיר סגן/ית מהנדס/ת בעיר ומנהל/ת רישוי ותכנון

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 12:00 14/12/2021אתר www.gezer-region.muni.il :רותם ידלין
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
12/12/2021

