י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'1/2022 :

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
אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז

49/2021
50/2021
50/2021
61/2021

500
1,000
2,000
2,000

גדרה

1/2022

2,500

גוש חלב

1/2022

גוש חלב

2/2022

גוש חלב

3/2022

גליל עליון
חורה
חורה
חורה
חורה
חיפה
חיפה

1/2022
31/2021
3/2022
19/2021
38/2021
54/2021
55/2021

חיפה
טבריה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כפר תבור
לקייה
נוף הגליל

53/2021
1/2022
מפ166/2021/
מפ260/2021/
מפ2/2022/
1,500
16/2021
1,000
23/2021
1,000
34/2021

1,500
1,500
1,000
5,000

1,000

נוף הגליל

36/2021

500

ראשון לציון
ראשון לציון

108/2021
104/2021

300
2,500

שדרות

1/2022

משרות

שם המכרז
עבודות להקמת תחנות הצלה בחופי הרחצה
אספקת שירותי עזרה ראשונה בחופי הרחצה
התקנה ,שיקום תחזוקה של מתקני חשמל במבנים ומוסדות ציבור עירוניים
הארכת מועד  -קבלת הצעות ושינוי תנאי סף ) -סעיף  (2.5למכרז הפעלת מערך אבטחה
היקפי נייד ע"ג אופנועים .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העיריה או
במחלקת המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית בעיריה הגבורה  ,7אשקלון
התקנה ,תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במו"מ
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרות  19/1/2022שעה  ,12במייל בלבד ,לידי רמי אומיד
גזבר המועצה ,בקובץ  ,WORDבמייל .rami.omid@gedera.muni.il :כנס מציעים 13/1/22
שעה  ,12:00בחדר ישיבות במשרדי המועצה ,רח' פינס  ,4גדרה
שיפוץ מתנ"ס גוש חלב ,סיור קבלנים לא חובה  14/1/2022ב ,10-מבנין המועצה ,ערבות
בנקאית ע"ס  5%מערך ההצעה ,כולל מע״מ .בתוקף עד  21/4/2022רכישה במשרדי המועצה
שיפוץ אולם ספורט ,סיור קבלנים לא חובה  14/1/2022שעה  ,11:00מבנין המועצה ערבות
בנקאית עד  5%מערך ההצעה ,כולל מע"מ .בתוקף עד ליום 21/4/2022
התקני בטיחות .סיור קבלנים לא חובה  14/1/2022שעה  ,12:00מהמועצה .ערבות בנקאית
ע"ס  5%מערך ההצעה כולל מע״מ .בתוקף עד  .21/4/2022רכישת המכרז במועצה
מתן שירותי ניהול ותאום תכנון תוכניות מתאר .מפגש הבהרות  16/1/2022שעה 14:00
הפעלת בית חם לנערות במרכז אזרחי בחורה
מכרז פומבי להפעלת מועדוניות ביתיות לילדים
מכרז פומבי להפעלת מרכז לקידום נוער בסיכון
מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח נופי וגינון ,בכניסה ליישוב חורה
מתן שירותים משפטיים בתחום פיצויים ממס רכוש
אספקת תכשירי אפינפרין במזרק אוטומטי במינון  0.15מ"ג ,למחלקה לחינוך
קדם יסודי .הגשה  -רחוב חסן שוקרי  ,14קומה  ,2חדר 268
העסקת רכז בטיחות בדרכים לתושבי חיפה הוותיקים
שירותי חשבות שכר .שאלות הבהרה  12/1/2022שעה 12:00
מכרז מקוון  -אספקת גז לחימום הכלבייה העירונית
מכרז מקוון  -אספקה ,התקנה והרכבה של משטח רצפה ומתקני סל ניידים
מכרז מקוון  -הפעלת מזנון בספורטק עמק הארזים
עבודות פיתוח סלילה ותשתיות בכפר תבור .סיור קבלנים לא חובה  11/1/2022שעה 10:00
הפעלה ואחזקה של מתקני פרסום ושילוט במו״מ לקייה
אספקה ,התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים .רכישת המכרז בימים א׳-ה׳
בין השעות  8:00-14:00ויום ג'  ,16:00-18:00ניתן לרכוש בטל'  .04-6478976ניתן לעיין באתר
קודם לרכישתם ,www.nof-hagalil.mumni.il :סיור מציעים חובה ) -מועד אחרון לתאום
סיור  12/1/22שעה  ,(15מציע המעונין להשתתף במכרז נדרש לתאם בטל' 04-6478950
ו/או בדוא"ל ,alonaor@nallit.org.il :מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 13/1/2022
שעה  ,15:00במייל alonaor@nallit.org.il :בפורמט  WORDבלבד
קבלת ייעוץ לקידום קליטה בעיר נוף הגליל .רכישת מסמכי המכרז בימים א׳-ה׳ בין השעות:
 ,8:00-14:00ניתן לרכוש בטל' .04-6478976 :ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם
ללא תשלום באתר העיריה , www.nof-hagalil.muni.il :מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה  3/1/2022שעה  ,12:00במייל adim@nallit.org :בפורמט  WORDבלבד
אספקת טובין  -חומרי הדברה ,חומרי דישון ומוצרי גינון
הארכה  -מכרז משותף עם החברה העירונית לבחירת זכיינית לביצוע עבודות קבלניות
לאספקת ולהתקנת מזגנים מפוצלים
קול קורא  -השכרת חללי עבודה משותפים ועמדות עבודה פתוחות בעיר שדרות
את חוברת המכרז ניתן להוריד באתר האינטרנט של העירייה .טל׳08-6620227 :

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

16-20/1/22
16-20/1/22
16-20/1/22
10/1/2022
1/2/2022

ראש הרשות

טל' ומען לפרטים

לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13
 08-6748754 12:00חוברת המכרז באתר תומר גלאם
האינטרנט של העירייה
 050-3334605 12:00רחלי קזלקופי

גמליאל יואל

 050-7364639 15:00 21/1/2022מהנדס מועצה

אליאס אליאס

 050-7364639 15:00 21/1/2022מהנדס מועצה
ניתן לרכוש את המכרז במועצה
 050-7364639 15:00 21/1/2022מהנדס מועצה

אליאס אליאס

31/1/2022
20/1/2022
20/1/2022
13/1/2022
27/1/2022
10/2/2022
10/2/2022

16:00
15:00
15:00
12:00
12:00
14:00
14:00

14:00 10/2/2022
12:00 27/1/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
12:00 19/1/2022
14:00 24/1/2022
15:00 20/1/2022

אליאס אליאס

www.galil-elion.org.il
 050-7538005אליס
 050-7538005אליס
 050-7538005אליס
 050-7538005אליס
04-8357068
04-8357420

גיורא זלץ
חבאס אלעטנאווי
חבאס אלעטנאווי
חבאס אלעטנאווי
חבאס אלעטנאווי
עינת קליש רותם
עינת קליש רותם

04-8356189
 04-6739504לבנת דאהן
אתרwww.jerusalem.muni.il :
אתרwww.jerusalem.muni.il :
אתרwww.jerusalem.muni.il :
אתרwww.kefar-tavor.muni.il :
 08-6512369פקס 08-6512652

עינת קליש רותם
יוסף בועז
משה לאון
משה לאון
משה לאון
עודד הלפרין
אחמד אלאסד
רונן פלוט

12:00 18/1/2022

רונן פלוט

 03-9547241 12:00 17/1/2022אפרת פדידה
 03-9547241 12:00 17/1/2022אפרת פדידה

רז קינסטליך
רז קינסטליך

 15:00 17/1/2022מיילtovam@sederot.muni.il :
טובה מלכה

דוידי אלון

מקומיות

ברשויות

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

שם הרשות
המקומית
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות

שיעור
מס' המכרז המשרה

1/2022
2/2022
3/2022
4/2022
5/2022

שם המכרז
דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר
דרוש/ה עורך/ת ומגיש/ת תוכנית מוזיקה במשרה חלקית
דרוש/ה ספרן/ית מידען/ית לספריה העירונית
דרוש/ה מאבטח/ת ליחידת אופק ,שיטור עירוני
דרוש/ה רכז/ת לליווי הקמת בית המיסדים )מוזיאון( בנתיבות

מועד שעת
להגשה הגשה
16/1/2022
16/1/2022
16/1/2022
16/1/2022
16/1/2022

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

טל' ומען לפרטים
netivotjob@gmail.com
netivotjob@gmail.com
netivotjob@gmail.com
netivotjob@gmail.com
netivotjob@gmail.com

ראש הרשות
זוהר יחיאל
זוהר יחיאל
זוהר יחיאל
זוהר יחיאל
זוהר יחיאל

