י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'88/2020 :

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

אשדוד
בית דגן
גליל עליון
ירושלים
ירושלים
פרדס חנה כרכור

עלות
מס' המכרז המכרז
300

46/2020
14/2020
500
120/20
מפ184/2020/
מפ192/2020/
2,500
8/2020

צפת

9/2020

קרית גת
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רחובות

19/2020
3/2020
72/2020
75/2020
13/2020

500
300
1,000
1,000
1,000

שגב שלום
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב

11/2020
18/2020
85/2020
84/2020

2,000
3,000
500

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

בית שמש
בית שמש
גדרה

קיז20/
קיח20/
/42/20כ"א

גליל עליון
כפר ורדים
כפר תבור
עומר
פרדסיה
שגב שלום

3/2020
15/2020
16/2020
17/2020

שלומי

14/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 13-17/12/20
אספקת מוצרי מזון עבור העירייה
 03-9602104/6גיל עדני מנכ״ל אליהו דדון
17/12/2020
יועץ משפטי חיצוני קבוע )ריטיינר(
התקנת מערכת מיזוג אויר בבית העם ,כפר בלום .סיור קבלנים חובה  9/12/20שעה  www.galil-elion.org.il 16:00 21/12/2020 12מכרזים גיורא זלץ
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
29/12/2020
דחיית מועד ושינוי תנאי סף  -התקנת ספריה ניידת על שלדת משא
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
29/12/2020
דחיית מועד  -אספקת טרקטור סל
 i.odelia@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00 8/12/2020הגר פרי יגור
הארכה  -תפעול ,תחזוקה ,התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק
אודליה
ופרסום על מתקנים אלו ,במועצה המקומית פרדס חנה כרכור
שוקי אוחנה
הארכה  -עבודות הריסה ופינוי בית ספר אלשייך .תיקון לכתב הערבות ,הגשה בתאריך 050-6779948 ,04-6927403 13:00 7/12/2020
 .31/1/2021רשאיים להאריך את ערבות ההגשה עד31/3/2021 -
אבירם דהרי
www.qiryat-gat.muni.il 13:00 23/12/2020
הארכת מועד  -הגשה למתן שירותי ממונה בטיחות וגהות
רז קינסטליך
שינוי תנאים במכרז  -השכרת נכס עירוני לשימוש כמעון יום לפעוטות ,רח' חיל הים  03-9547241 12:00 21/12/2020 .10אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 21/12/2020אפרת פדידה
הארכה  -מתן שירותי שימוש להפעלת שייט ומשאיות מזון באגם הסופרלנד
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 21/12/2020אפרת פדידה
השכרת נכס עירוני ברח' שפירא  ,5פינת רח' יוסף ספיר ,גוש  ,5032חלקה ) 28חלק(
רחמים מלול
 08-9392816 13:00 6/1/2021אליהו יוסף
אספקת שירותי בקרת התחשבנות בין משרד החינוך לעיריית רחובות ,בגין תקצוב
בתי הספר העל יסודיים ומעקב אחר שעות ההוראה בבתי ספר .טפסים ניתן לרכוש
באגף החינוך ,הגשה בלשכה המשפטית ,רח' ביל"ו  ,2בנין העיריה ,קומה  ,6רחובות
עאמר אבו מעמר
 13:00 29/12/2020פרטים באתר המועצה
תכנון טיילת משולבת מסחר ותיירות .סיור מתכננים  15/12/2020שעה 10:00
עידאן תמיר
חוזר  -מרכז הפעלה ואגף רווחה .סיור קבלנים  8/12/2020שעה  .10:00סיווג 100 :ג' 08-9938959 15:00 20/12/2020 3-צחי
מתן שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים .ש .הבהרה  20/12ב .14 -טל׳ 08-9938922/3 :יוסף  yossefargaman@sdotnegev org.il 15:00 5/1/2021עידאן תמיר
ביטוח רכבים לשנת  .2021שאלות הבהרה  9/12/2020שעה  .12טל׳ 08-9938922/3 :יוסף  yossefargaman@sdotnegev org.il 15:00 20/12/2020עידאן תמיר

פנויות
שם המכרז

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 02-9909772מיכל .פרטים באתר עליזה בלוך
דרוש/ה מנהל/ת מדור תברואה  100% -משרה .פרטים באתר .הגשת מועמדות החל מ17/12/2020 6/12-
 02-9909772מיכל .פרטים באתר עליזה בלוך
17/12/2020
דרוש/ה עוזר/ת ראש מינהל תפעול  100% -משרה .מועמדות החל מיום 6/12/2020
גמליאל יואל
דרוש/ה אדריכל/ית רשות  100% -משרה .דרגת המשרה 39-43 :דירוג המהנדסים או  08-8593550/548 12:00 13/12/2020ורד/שרון
חוזה דירוגי באישור משרד הפנים ,או בחוזה אישי  .30-40אחוז שכר מנכ״ל משרד הפנים
 www.galil-elion.org.il 16:00 10/12/2020תעסוקה גיורא זלץ
דרוש/ה מהנדס/ת הרשות למועצה איזורית ,הגליל העליון
 14:00 17/12/2020פרטים באתר kfarvradim.com :אייל שמואלי
דרוש/ה מהנדס/ת מועצה  100% -משרה .מזכירות04-9076700 :
עודד הלפרין
 04-6769991שלוחה 8
10/12/2020
עדכון היקף משרה ותאריך הגשה  -דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת  75% -משרה
 08-6291122/33 12:00 20/12/2020ובאתר המועצה פיני בדש
דרוש/ה מנהל/ת ישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי
גורקי טל
פקס 09-8945553 :יהודית
12/12/2020
דרוש/ה עובד/ת בספריה העירונית ,במשרה חלקית .מיילjudit@pardesia.muni.il :
 mazkirut@segev-shalom.muni.il 12:00 17/12/2020עאמר אבו מעמר
דרוש/ה מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  360שגב שלום ,תל שבע
 100%משרה .פרטים באתר במועצהsegewv-shalom.muni.il :
 12:00 24/12/2020מכרזים ודרושים www.shelomi.org.il :גבי נעמן
דרוש/ה מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי

