י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'93/2021 :

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
גבעת שמואל
הרצליה

עלות
מס' המכרז המכרז

215/2021
48/2021
43/2021/19

300
600

ירושלים
מרום הגליל

מפ137/2021/
43/2021

נוף הגליל

31/2021

צפת

23/2021

2,000

ראשון לציון

104/2021

2,500

ראשון לציון
שהם

14/2021
59/2021

4,000

משרות

שם המכרז
קבלת הצעות לניהול צוות חדשנות
שירותי אדריכלות נוף לתכנון פארק האצבע הצפונית
שכירות בית קפה בסמוך ומצפון למרכז הספורט החדש אפולוניה ,ברחוב אלתרמן 27
פינת רחוב שמעוני ,הרצליה .הפעלתו ,ניהולו ואחזקתו ,חלק מחלקה  276בגוש 6526
הודעה בדבר (1 :תיקון טעות סופר בתנאי הסף הקבוע בסעיף  9.4למכרז (2 .דחיית מועדי
המכרז (3 .שינויים והבהרות נוספים כפי שמפורט באתר העירוני .סיור מציעים חובה
יתקיים ביום  27/12/2021שעה  11:00בבוקר בנכס .ההשתתפות בסיור מציעים אחד לפחות
היא חובה .שאלות הבהרה עד ליום ) 28/12/2021כולל( .הגשה  -בן גוריון  22הרצליה ,קומה 2
מאגר סוכנים לארגון ימי גיבוש
מתן שירותי ביטוח לרכבי המועצה .רשאים להשתתף מבטח או סוכן ביטוח מורשים ורשומים
כדין לתנאי המכרז .הגשה במשרד מנכ״לית ,קומה  ,2במועצה
הארכת מועד הגשה  (1 -הוצאת היתר לבריכה על בסיס מצב תכנון מאושר כולל תכנון מפורט
למכרז ביצוע (2 .הכנת תוכנית מפורטת לכל המתחם (3 .הכנת היתרים לרבות תכנון מפורט
ומפרט לביצוע מכח התב"ע החדשה  -סעיף אופציונלי
בניית מתנ"ס שכונת מאור חיים .שאלות והבהרות  13/1/2022שעה  .12רכישת המכרז החל
מיום  ,23/12/2021ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר .סיור חובה  6/1/2022בשעה 12:00
רח' צה"ל  ,1חניית בי"ס מאור חיים .מחלקה משפטית04-6927492 :
הארכת מכרז משותף  -לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לאספקת
ולהתקנת מזגנים מפוצלים
קול קורא  -הודעה על כוונה להתקשר עם קרן גרינספון ישראל בע"מ ,בפרויקט "ספריית פיג'מות״
מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לשיקום אס"פ ברקת .סיווג קבלני 200 :ג' 4-לפחות

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

www.ashdod.muni.il 9-13 2-6/1/2022
03-5319284 15:00 9/2/2022
 12:00 3/1/2022מסמכי המכרז ויתר ההבהרות
בהרחבה מפורסמים באתר העירוני
www.herzliya.muni.il

ראש הרשות
לסרי יחיאל
ברודני יוסף
משה פדלון

אתר  www.jerusalem.muni.il :משה לאון
25/1/2022
סופר עמית
 14:00 28/12/2021קבלת מכרז והבהרות במייל:
info@be-sure.co.il
רונן פלוט
12:00 10/1/2022
3/2/2022

 050-6779948 12:00זוהר

שוקי אוחנה

3/1/2022

 03-9547241 12:00אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-9547241 12:00 30/12/2021אפרת פדידה
 03-9723032 12:00 25/1/2022יוסי פרץ

רז קינסטליך
איתן פטיגרו

מקומיות

ברשויות

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

שם הרשות
המקומית
אלעד
בית שמש
יבנה
כפר כמא
קרית אתא
קרית אתא

שיעור
מס' המכרז המשרה

קל21/

100%

12/2021

100%
100%
100%

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה
15:00

6/1/2022
 - 49/21דרוש/ה רכז/י כשרות - 50/21 .דרוש/ה מפקח/ת כשרות .טל׳03-9078100 :
דרוש/ה פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח השיטור העירוני ) 2משרות( .מועמדות מ12/1/2022 26/12 -
1/1/2022
דרושים/ות מפקחים/ות בפיקוח העירוני/חניה/פקח/ית מסייע/ת בשיטור עירוני
14:00 6/1/2022
דרוש/ה מנהל/ת יחידת נוער
12:00 5/1/2022
דרוש/ה מנהל/ת המוזיאון העירוני ״בית פישר״
12:00 5/1/2022
דרוש/ה מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת ,ביה"ס המקיף ע"ש "רוגוזין"

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

קו"ח למייל miriw@elad.muni.il :פרוש ישראל
 02-9909772מיכל ,פרטים באתר עליזה בלוך
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
נאבסו זכריא
04-6760775
פרץ יעקב
אתרwww.kiryat-ata.org.il :
פרץ יעקב
אתרwww.kiryat-ata.org.il :

