י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'95/2021 :

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

בית דגן
חיפה
חיפה
ירושלים
כפר ורדים

עלות
מס' המכרז המכרז
2,500

9/2021
51/2021
52/2021
מפ144/2021/
500
1/2022

לקייה

18/2021

מיתר

8/11/2021

2,500

נוף הגליל

36/2021

500

צפת

26/2021

2,000

קרית אתא
ראש העין

29/2021

500

שדות נגב

94/2021

2,000

משרות

שם המכרז
מתן שירותי גבייה ואכיפה ומענה טלפוני לבירורים ותשלומים
אחזקת גנים בחבל כרמל
מתן שירותי רט"ן וטלפונים סלולריים 2022
מכרז מקוון  -דחיית מועדים  -מאגר ספקים לאספקת רכבים חשמליים
הקמת פארק אקולוגי בכפר ורדים .סיור קבלנים חובה  10/1/2022שעה  10:00במו״מ
שאלות והבהרות בכתב למייל handasa@k-vradim.org.il :לידי נועם מסד ,מהנדס
מועצה ,עד ליום  17/1/22ב .12-פרסום תשובות הבהרה באתר המועצה ב20/1/2022 -
הארכת מועד והארכה להגשת שאלות הבהרה  -הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות
אחזקת חשמל עבור תאורת רחובות ומבנה ציבור ביישוב לקיה .הארכה לשאלות הבהרה
עד  9/1/22 -שעה  .12ניתן לראות מסמך הבהרות באתר המועצה
מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים והרחבה של מבנים ותשתיות במיתר .סיווג 100 :ג'2-
סיור קבלנים  5/1/22שעה  .11:00תקופת ביצוע :שנתי ואופציה לשנתיים נוספות
קבלת ייעוץ לקידום בעיר נוף הגליל .רכישת מסמכי המכרז בימים א׳-ה׳ בין השעות8-14 :
ניתן לרכוש בטל' .04-6478976 :ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום
באתר העיריה  , www.nof-hagalil.muni.ilמועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 3/1/2022
שעה  ,12:00במייל adim@nallit.org :בפורמט  WORDבלבד
קירוי השוק העירוני בצפת .שאלות והבהרות  17/1/2022שעה  .12רכישת המכרז החל מיום
 30/12/21וניתן לעיין במסמכי המכרז באתר ,סיור קבלנים חובה  11/1/2022שעה 11:00
מאגר יועצים בתחום ייעוץ אסטרטגי תקשורתי
מכרז פומבי מסגרת לביצוע עבודות אספקה ,התקנה,שדרוג ואחזקת מתקני ספורט
במוסדות חינוך וברחבי העיר ראש העין ,מסגרת שנתית .סיור קבלנים לא חובה 6/1/2022
שעה  ,12:00המפגש ייערך במשרדי העירייה ,מחלקת ספורט ,שבזי  ,91ראש העין
הארכה  -שצ"פ מתקני נינג'ה במושב שובה .סיור קבלנים  21/12/2021ב .11:30-סיווג 200 :ג'1-

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

12:00 8/2/2022
14:00 10/2/2022
14:00 10/2/2022
11/1/2022
14:00 3/2/2022
9/1/2022

ראש הרשות

טל' ומען לפרטים

 03-9602104/6גיל עדני ,מנכ"ל אליהו דדון
עינת קליש רותם
04-8357733
עינת קליש רותם
053-7548202
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
אתר www.kfarvradim.com :אייל שמואלי

 14:00טל' 08-6512369 :פקס 08-6512652 :אחמד אלאסד

 050-7546953 13:00 16/1/2022רומן זבורוב

שמעון מזוז

12:00 18/1/2022

רונן פלוט

053-6666570 / 04-6927458 12:00 1/2/2022
אתרwww.zefat.muni.il :
 12:00 5/1/2022אתרwww.kiryat-ata.org.il :
 03-9007291/281 12:00 13/2/2022עינב לוי
מיילeinav.l@rosh.org.il :

שוקי אוחנה
פרץ יעקב
שלום בן משה

 08-9938959 11:30 11/1/2022צחי

עידאן תמיר

ברשויות

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

קלא21/
בית שמש
קלב21/
בית שמש
119/2021
גזר
ועדה מוניציפלית חברון 8/2021
יבנה
כפר כמא
שדות נגב

13/21

100%
100%
100%

100%

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת תקציבי/ת לאגף הכנסות ותב"ר .מועמדות החל מיום 2/1/2022
דרוש/ה רכז/ת תכנון קיימות ואקולוגיה .מועמדות החל מיום 2/1/2022
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילה ומרכז/ת מתנדבים
דרושים/ות לפרויקטים שונים ביישוב היהודי בחברון  (1 -מהנדס/ת קונסטרוקציה
 (2מתכנן מעליות (3 .יועץ בטיחות (4 .יועץ נגישות .אתרpirsumim.hebron.org.il :
דרוש/ה מנהל/ת מינהלת התחדשות עירונית
דרוש/ה רכז/ת מעורבות חברתית
דרוש/ה מנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות .קו"ח ,תעודות ומסמכים
ניתן לשלוח במייל ולוודא קבלה! tenders@sdotnegev.org.il

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 02-9909772מיכל .פרטים באתר עליזה בלוך
19/1/2022
 02-9909772מיכל .פרטים באתר עליזה בלוך
19/1/2022
 12:00 27/1/2022אתר www.gezer-region.muni.il :רותם ידלין
הלל הורוביץ
 052-6071833שמואל
אתרwww.yavne.muni.il :
11/1/2022
04-6760775 14:00 13/1/2022
 050-7398378 15:00 12/1/2022נורית כהן חדד

צבי גוב ארי
נאבסו זכריא
עידאן תמיר

