י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'94/2021 :

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
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז

43/2021
44/2021
45/2021
47/2021
48/2021

500

גבעת שמואל
הרצליה

58/2021
46/2021/19

1,000
600

הרצליה

47/2021/19

600

הרצליה

48/2021/19

3,000

ירושלים
מגילות
מיתר
ראש העין

מפ181/2021/
35/2021
18/10/21

2,500
5,000

ראש העין

48/21

300

ראשון לציון

91/2021

2,500

ראשון לציון

97/21

1,000

רחובות

13/2021

1,500

שדרות

20/21

3,500

300

משרות

שם המכרז
הארכה  -מאגר ספקים לאספקה והתקנת וילונות במוסדות ציבור ,חינוך ורווחה
הארכה  -מאגר ספקים לאספקת מוצרי חשמל למוסדות ציבור ,חינוך ורווחה
הארכת מועד  -אספקת מוצרי מזון לעירייה
הארכת מועד  -הקמת  2כיתות גן "שמע קולנו" ברובע ט'
הארכת מועד  -תחזוקה והתקנה למערכות תקשורת נתונים ,טלפוניה ורכש
הזמנה להגשת בקשה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/16בתחום "ייעוץ היסטורי"
לעיריית אשקלון .את הוראות ותנאי ההזמנה ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה
במערכת הרישום המקוון למאגר הדיגיטלי של היועצים ,ובאמצעות מערכת זו להגיש בקשות
פרטים נוספים ניתן בטלפון .08-6748754 :המאגר פתוח להצטרפות באופן קבוע עד להודעה
חדשה .חוברת המכרז נמצאת באתר העירייה
ניהול והפעלת אולפנת בנות גבעת שמואל
אספקת ציוד  -עיריית הרצליה )אספקת ציוד טכני ו/או צבעים וציוד צביעה( .שאלות הבהרה
עד ליום ) 10/1/2022כולל( .הגשה  -בן גוריון  22הרצליה ,קומה 2
הפעלת מזנון בבי"ס תיכון חדש וניהולו 6525 ,חלקי חלקה  .61סיור מציעים אינו חובה
 5/1/2022שעה  12:30בצהרים ,במזנון בית הספר .שאלות הבהרה עד ליום 12/1/2022
)כולל( .הגשה  -בן גוריון  22הרצליה ,קומה 2
אספקת מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונת"צים לתמיכה ,ניהול והפעלת מערך
החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים בעיר הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום 12/1/2022
)כולל( .הגשה  -בן גוריון  22הרצליה ,קומה 2
דחיית מועדים  -תחזוקת מבנים במינהל קהילה
ביצוע תשתיות ציבוריות במצפה שלם .סיור קבלנים חובה  6/1/2022שעה  ,11בשער הישוב
פינוי פסולת מעורבת וגושית  +שקיות כתומות
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז  -ספק יחיד עפ"י תקנה  (4)3לתקנות העיריות
)מכרזים( התשמ"ח ,1987-עם חברת מפנה  -״מחיקוד״ פתרונות ניהול בע"מ ח.פ 513824664
הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,מוזמנים לפנות לעירייה
וזאת לא יאוחר מיום  16/1/2022שעה 12:00
מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוצים במקלטים ציבוריים ומרחבים מוגנים ,פרטים ,שאלות
והבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד לעו"ד עינב לוי מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות
הארכת מכרז  -מכירת זכויות בממכר הידוע כגוש  5032חלקה  ,75בכתובת פאול גרונינגר 6
ראשל״צ ,ולבניית מבנה לתעסוקה ולמסחר
ביטול מכרז משותף  -עיריית ראשל"צ והחברה העירונית ראשל"צ ,לתרבות נופש וספורט
בע"מ ,למתן שירותי דפוס ושירותים נלווים
מתן שירותי שמאות לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות .טפסים ניתן לרכוש
במחלקת בנין ערים .הגשת ההצעות בלשכה המשפטית ,רחוב ביל"ו  ,2רחובות
תפעול ,תחזוקה ,התקנה ושיווק של מתקני פרסום ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים
את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה .שאלות הבהרה עד 3/1/22
שעה  ,13:00ניתן להעביר אל טובה מלכה ,במיילtovam@sederot.muni.il :

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

2-6/1/2022
2-6/1/2022
2-6/1/2022
2-6/1/2022
2-6/1/2022

9-13
9-13
9-13
9-13
9-13

ראש הרשות

טל' ומען לפרטים

לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
 mikrazim@ashkelon.muni.ilתומר גלאם

ברודני יוסף
03-5319284 15:00 26/1/2022
 12:00 24/1/2022מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
 12:00 24/1/2022מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
7/2/2022

 12:00מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :

אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
11/1/2022
 ogen.handasa@outlook.co.il 14:00 27/1/2022אריה כהן
 www.metar.muni.il 08-6684003 12:00 9/1/2022שמעון מזוז
פניות יש להעביר לדוא"ל בלבד :שלום בן משה
einav.l@rosh.org.il
03-9007291/281 12:00 16/1/2022
מיילeinav.l@rosh.il :
 03-9547241 12:00 10/1/2022אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-9547241אפרת פדידה

רז קינסטליך

1/2/2022

08-9392294 13:00

08-6620227 13:00 10/1/2022
הגשה רחוב בר לב  6קומה 2

ברשויות

שלום בן משה

רחמים מלול
דוידי אלון

מקומיות

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

אשקלון

120/2021

100%

אשקלון

121/2021

100%

גדרה

82/21

100%

רכסים

12/21

100%

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת מדור נכסים ,באגף נכסים במנהל הנדסה .ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר
האינטרנט של עיריית אשקלון ,מכרזי דרושים/כ"א .פקס׳08-6792556 :
דרוש/ה מנהל/ת מדור נכסים ,באגף נכסים במנהל הנדסה .ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר
האינטרנט של עיריית אשקלון ,מכרזי/דרושים ,כ"א .פקס׳08-6792556 :
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך מיוחד במו"מ ,דירוג חברה ונוער דרגה בהתאם להשכלה או
הסכם מנהלי מחלקות לחינוך מיוחד ,דרגה בהתאם לנתונים בכפוף לאישור משרד האוצר
דרוש/ה מנהל/ת מפקח/ת רישוי עסקים04-8308450 .

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

6/1/2022

 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00תומר גלאם

6/1/2022

 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00תומר גלאם
גמליאל יואל

08-8593550/48 12:00 6/2/2022
ורד בסון  /הילה בסן דוד
 14:00 13/1/2022אתר etyh@rekhasim.muni.il :דן כהן

