י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'31/2022 :

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

דלית אל כרמל
דלית אל כרמל
דלית אל כרמל
דלית אל כרמל
הרצליה

חכ״ל קצרין בע״מ
חורה
חורה
חיפה
חיפה
ירושלים
כפר כמא
מיתר
פרדסיה
ראשון לציון

עלות
מס' המכרז המכרז

12/2022
15/2022
16/2022
20/2022
14/2022/19

250
250
250
250
800

234
5,000
1,000

33/2022
9/2022
10/2022
17/2022
15/2022
מפ19/2022/
300
8/2022
3,500 21/3/2022
4/2022
2,500
26/2022

ראשון לציון

27/2022

2,500

ראשון לציון

28/2022

150

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
תל שבע

29/2022
30/2022
31/2022
 7/22קול קורא
5,000
5/2022

150
1,000
1,000

משרות

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

8/5/2022
הארכה  -אספקת ציוד משרדי וציוד יצירה למו"מ .מיילrania-e@daliaec.com :
הארכה  -אספקת חומרי ניקוי ,מוצרי חד״פ ומוצרי צריכה למו"מ8/5/2022 rania-e@daliaec.com .
8/5/2022
הארכה  -אספקת מזון למו"מ דאלית אל כרמל .מיילrania-e@daliaec.com :
12/5/2022
אספקת ציוד תחזוקה למו"מ דאלית אל כרמל .מיילsharees@daliaec.com :
מתן שירותי תחזוקה למעליות ,מעלונים ומדרגונים במוסדות ציבור בעיריית הרצליה 23/5/2022
מפגש מציעים יתקיים ביום  8/5/2022בשעה  12:00בצהרים ,באמצעות אפליקציית ZOOM
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה .שאלות הבהרה עד ליום ) 9/5/2022כולל(
הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
השכרה של תא מס'  5מתחת לטריבונות מגרשי הטניס .ס.מציעים לא חובה  1/5ב8/5/2022 14 -
28/4/2022
פרסום חוזר  -ביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המו"מ חורה
28/4/2022
אספקת ציוד לגנים תשפ"ב
31/5/2022
אספקה ישירה של נייר מסוגים שונים ליח' דפוס ולעיריית חיפה
30/5/2022
מאגר ספקי כיבוד ופרטי מזון לישיבת אירועים וקבלת פנים
24/5/2022
אבטחה במוסדות העיריה ,מתקני אירועים והפעלת מוקד התצפיות
22/5/2022
השכרת נכסים בגרעין היישוב כפר כמא ,סיווג פיתוח
9/5/2022
הארכת הגשת המכרז  -הקמת מבנה משרדים חדש במיתר .סיווג 100 :ג׳3-
4/5/2022
דחיית מכרז  -תכנון והקמה של מתקני החלקה סקייט פארק פרדסיה
מכירת זכות הבעלות בממכר הידוע כמגרשים  3034ו 3035-המיועדים למגורים ,מסחר 6/6/2022
ומבני ציבור לפי תב"ע ) 0865725 413רצוי  ,1/1000/14תוספת יחידות דיור במתחם
א' במתחם ה .(1000-בגוש  ,3947חלק מחלקה  ,93במתחם ה ,1000-ראשל"צ( .כנס
מציעים חובה  9/5/2022שעה 12:00
מכירת זכות הסעות בממכר הידוע כמגרש  ,3036המיועד למגורים ולמסחר לפי תב"ע 6/6/2022
) 413-0865725רצ 14- /10001 1/תוספת יחידת דיור במתחם א' במתחם ה,1000 -
בגוש  ,3947חלק מחלקה  ,93במתחם ה 1000-ראשל"צ( .כנס מציעים חובה  9/5/22ב12 -
16/5/2022
מכירת זכות הבעלות בממכר הידוע כמגרשים  ,3037,3038ו ,3039-בייעוד למגורים
ולמסחר בתב"ע ) 0865725 413רצ  14 /1000 /1בגוש  3947חלק מחלקה  93במתחם
ה 1000-ראשל"צ( .כנס מציעים חובה  9/5/2022שעה 12:00
השכרת נכס עירוני ,רחוב חיים משה שפירא  ,17גוש  5033חלק מחלקה  ,40תת חלקה 16/5/2022 10
9/5/2022
הפעלת תוכנית קהילה תומכת לאזרחים ותיקים
שירותי מערך קליטה ותקשורת עם תושבים חדשים וותיקים בשכונות חדשות וותיקות 9/5/2022
קול קורא  -הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם ״יפעת״  -המרכז למידע תקשרותי כספק יחיד 9/5/2022
26/5/2022
ניהול והפעלת בתי ספר מקיפים בתחומי המו״מ תל שבע ,מועד אחרון להבהרות
 15/5/22שעה  ,12תשובות להבהרות עד  ,22/5מצגת מציעים עד  30/5/22לפי שעת
זימון .סיור מציעים  10/5/22שעה  11מייל להבהרותkhaleel.abu@gmail.com :

פנויות

15:00
15:00
15:00
15:00
12:00

ראש הרשות

טל' ומען לפרטים

רפיק חלבי
אתר המועצהmdec.co.il :
רפיק חלבי
אתר המועצהmdec.co.il :
רפיק חלבי
אתר המועצהmdec.co.il :
רפיק חלב
אתר המועצהmdec.co.il :
מסמכי המכרז מפורסמים באתר משה פדלון
העירוניwww.herzliya.muni.il :

 04-6850208 15:00חכ"ל קצרין
14:00
13:00
 04-83574420 14:00אמנון אזולאי
 04-8356704 14:00שמוליק
www.jerusalem.muni.il
04-6760775 12:00
 050-7546953 13:00רומן זבורוב
10:00
 03-9547241 12:00אפרת פדידה

דימי אפרצב
חבאס אלעטנאווי
חבאס אלעטנאווי
עינת קליש רותם
עינת קליש רותם
משה לאון
נאבסו זכריא
שמעון מזוז
גורקי טל
רז קינסטליך

 03-9547241 12:00אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-9547241 12:00אפרת פדידה

רז קינסטליך

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

ברשויות

רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
 050-8420002 08-6293904חליל עומאר אבו רקייק
עיון במכרז באתרtel-sheva.muni.il :

מקומיות

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

שם הרשות
המקומית
אליכין
גדרה

שיעור
מס' המכרז המשרה

4/2022
15/22

שם המכרז

 100%דרוש/ה מנכ״ל/ית מועצה
 100%דרוש/ה מזכיר/ה במחלקת רווחה במו״מ גדרה

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 12:00 15/5/2022באתר  -שקיפות מידע ,דרושים שרוני עוזרי
גמליאל יואל
 08-8593550/48 12:00 9/6/2022ורד/פנינה

