יי

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'33/2022 :

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

עלות
מס' המכרז המכרז

א.ע איכ"ס אשקלון 1/2022
5/2022
גבעתיים
הרצליה

15/2022/19

300

יבנה

6/2022

2,000

יבנה

9/2022

100

צפת

7/2022

2,000

צפת

8/2022

1,000

צפת

9/2022

1,000

צפת

10/2022

1,000

קצרין
קרית אונו

34/2022
13/2022

500
500

ראש פינה

3/2022

ראשון לציון

32/2022

2,500

ראשון לציון

33/2022

300

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

34/2022
25/2022
24/2022

2,500
1,000

משרות

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

ראש הרשות

טל' ומען לפרטים

ארגון והפקת השתלמויות במסגרת המרכז לחינוך סביבתי של האיגוד .פרטים 15:00 19/5/2022 bruria@e-a.or :אתרwww.e-a.org.il :
שירותי רישוי הצללות במוסדות ציבור ובשטחי ציבור בתחום העיר גבעתיים .לפרטים 12:00 16/6/2022
ושאלות הבהרה ניתן להפנות עד ליום  23/5/22שעה  ,12:00אל מנהל מחלקת גנים ונוף
מר רענן שמעיה ,בכתובת מיילganim@givatayim.muni.il :
מתן שירותי ייעוץ ,פיקוח ובקרה על הקצאות מקרקעין עבור עיריית הרצליה .שאלות  12:00 30/5/2022מסמכי המכרז מפורסמים באתר משה פדלון
העירוניwww.herzliya.muni.il :
הבהרה עד ליום ) 16/5/2022כולל( הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
צבי גוב ארי
ביצוע עבודות הכשרת חניון רכב כבד ,רחוב הירקון ,יבנה .סיור קבלנים חובה  9-12 2/6/2022 9/5/2022אתרwww.yavne.muni.il :
שעה  ,10:00במשרדי אגף הנדסה ,רח' התנאים  ,1יבנה .שאלות הבהרה עד 23/5/2022
עד השעה  ,17:00במיילnaornaim@yavne.muni.il :
צבי גוב ארי
שינוי תנאי מהותי  -הודעת הבהרה מס'  ,1באתר העירוני  -הפעלת מועדוניות לילדים  08-9439811/2 12:00 12/5/2022אגף רווחה
אתרwww.yavne.muni.il :
בבית קומקומר ובמועדון קדימה ,בעיר
שוקי אוחנה
ביצוע עבודות פיתוח והצללה מדרחוב  -רח' ירושלים .סיור חובה  11/5/2022שעה  050-6779948 12:00 31/5/2022 11:00אשר זהר
מהעיריה .רכישה החל מיום  ,2/5/2022שאלות הבהרה עד  18/5/2022שעה 12:00
הגשת המכרז בלשכה המשפטית ,טל׳04-6927492 :
שוקי אוחנה
ביצוע עבודות בית ספר פרחי כהונה בצפת .סיור חובה  12/5/22ב ,11 -בית ספר ״פרחי  050-6779948 12:00 31/5/2022אשר זהר
טל׳04-6927492 :
כהונה״ .רכישה מ ,2/5/22 -שאלות הבהרה עד  19/5/22שעה  .12הגשה בלשכה משפטית
שוקי אוחנה
ביצוע עבודות בית ספר אלקבץ בצפת .סיור חובה  12/5/22שעה  ,13בבי"ס אלקבץ  050-6779948 12:00 31/5/2022אשר זהר
טל׳04-6927492 :
שעה  .12:00רכישה מ ,2/5/2022 -הגשה בלשכה משפטית
שוקי אוחנה
ביצוע עבודות בית ספר ״כנפי יונה״ בצפת .סיור חובה  12/5/22ב 12:00 -מבי"ס ״כנפי יונה״  050-6779948 12:00 31/5/2022אשר זהר
טל׳04-6927492 :
רכישה מ ,2/5/22 -שאלות הבהרה עד  19/5/22ב .12-הגשה בלשכה משפטית
אפרצב דמיטרי
עבודות שיפוץ במבנים :״מועדון הצופים״ ו״בני עקיבא״ .סיור קבלנים  9/5/22שעה  04-6969664 12:00 16/5/2022 12א.ליבקין
גל ישראל
הפעלת גן ילדים ברח' וינגייט  ,9כנס מציעים  10/5/22שעה  .13היציאה למבנה ממשרדי  03-5347030 13:00 26/5/2022חכ"ל
החברה ,רחוב תנועת המרי  ,3קרית אונו .מיילoffice@calcalit-ono.co.il :
מוטי חטיאל
אספקה ותחזוקת מערכות הנדסה למו״מ .שאלות והבהרות עד לתאריך  04-6808602 13:00 6/6/2022 22/5/2022לנה
rpo@rosh-pinna.muni.il
שעה  .12:00עיון וקבלת חומר החל מ 10/5/2022 -שעה 13:00
רז קינסטליך
להפעלת מרכז יום טיפולי ,סיעודי ונופשון ,לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  03-9547241 12:00 23/5/2022אפרת פדידה
ומוגבלויות נוספות בעיר ראשון לציון
רז קינסטליך
השכרת נכס עירוני בראשון לציון ,ברחוב חיים משה שפירא  ,17ראשון לציון  -גוש  03-9547241 12:00 23/5/2022 5033אפרת פדידה
חלק מחלקה  ,40תת חלקה 13
רז קינסטליך
מכרז מסגרת להזמנה ,להצבה והפעלת עמדות איסוף עצמי "לוקרים" במרחב העיריה  03-9547241 12:00 20/6/2022אפרת פדידה
רז קינסטליך
הארכה  -ביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת מכלי אצירה טמוני קרקע ומונחי קרקע  03-9547241 12:00 9/5/2022אפרת פדידה
רז קינסטליך
הארכה -מתן שירותי טיאוט מדרכות ברחבי העיר ,באמצעות מכונות טיאוט ייעודיות  03-9547241 12:00 9/5/2022אפרת פדידה

פנויות

ברשויות

תומר גלאם
קוניק רן

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

א.ע איכ"ס אשקלון 3/2022

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת תכנון סביבתי ורישוי עסקים

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

sagit@e-a.org.il 15:00 22/5/2022

ראש הרשות
תומר גלאם

