יי

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'34/2022 :

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
אשדוד

23/2022

500

אשדוד
אשדוד
אשדוד
בית שמש
גבעת שמואל
גליל עליון
גליל עליון
גליל עליון
חיפה
חיפה
טירת הכרמל
ירושלים
ירושלים
פרדס חנה כרכור

25/2022
26/2022
204/2022
1/2022
13/2022
47/2022
13/2022
9/2022
20/2022
19/2022
5/2022
מפ49/2022/
מפ21/2022/
5/2022

500
300

פרדס חנה כרכור
פרדס חנה כרכור
פרדס חנה כרכור
פרדס חנה כרכור

10/2022
3/2022
16/2022
8/2022

500
1,000
500
1,000

פרדס חנה כרכור

14/2022

1,000

קצרין
קרית אתא

29/2022
1/2022

5,000
500

ראש פינה

2/2022

ראשון לציון

31/2022

1,000

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

17/2022
30/2022
24/2022
35/2022

500
500
1,000
300

500
500
3,000
1,000

משרות

שם המכרז
הזמנה להגשת הצעות במסגרת מכרז פומבי לארגון והפקת השתלמויות במסגרת
המרכז לחינוך סביבתי של האיגוד .פרטים במיילbruria@e-a.org.il :
הארכת מועד  -אספקה ,התקנה ותחזוקה לתוכנת ניהול ,פיקוד ושליטה של מערך
הביטחון העירוני של העירייה
אספקה ,התקנה ותחזוקת שעוני נוכחות לעיריה
אספקה ,התקנה ותחזוקת מערכות  WI-FIורשות תקשורת אלחוטיות לעירייה
הארכת מועד  -יצירת מאגר מרצים/מפעילים בתחום בטיחות בדרכים לעירייה
הפעלת עמדת קפה בהיכל התרבות .ניתן לראות ולרכוש באתר העיריה )באשראי בלבד(
דחייה  -מתן שירותי השכרת רכב שיתופי
רכישת רכב
מזנון נייד בבית החינוך המשותף עמק החולה ,כפר בלום
טיפול בפסולת אריזות ואורגנית  -מיכלי אצירה כתומים וחומים
הדבקת מודעות על לוחות המודעות העירוניים בחיפה וקרית חיים
אספקת אספלט קר לאגף תשתיות עירוניות
ביצוע עבודות תשתית ,פיתוח ואחזקת מיסעות .סיור קבלנים  24/5/2022שעה 10
דחיית מועדים  -בניית בית תרבות באב א-זאהרה
דחיית מועדים  -אספקת חומרי ניקוי  -מכרז מקוון
מכרז מסגרת לקבלת שירות של תיקון תקלות וטיפולים ברכבים קלים ,מסחריים,
משאיות ,משאיות טיאוט ,כלי צמ"ה ,נגררים וקטנועים .טל׳077-9779797 :
מכרז מסגרת לאספקת מוצרי מזון וצריכה עבור המועצה .טל׳077-9779797 :
אספקה והתקנה של גדרות היקפים ושערים למתקנים ולמוסדות חינוך ברחבי המועצה
מכרז מסגרת לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי .טל׳077-9779797 :
שירותי ענן פרטי מאובטח עבור המועצה .מפגש מציעים  16/5/2022שעה  ,10בחדר
משרדי הועדה המקומית מבנה תבורי ,רח' הגלעד  ,1קומה  ,1פרדס חנה
בחירת אדריכל למתן שירותי תכנון ,ייעוץ ופיקוח עליון עבור הקמת בי"ס תיכון חדש
בהיקף של  48כיתות אם ,במתחם עומרים .מפגש מציעים  18/5/2022שעה  ,12בחדר
ישיבות במשרדי הוועדה המקומית ,מבנה תבורי ,רח' הגלעד  ,1קומה  ,1פרדס חנה
הארכה  -פארק תלמודי  -עבודות פיתוח ומבנים .סיור קבלנים  12/5/2022שעה 12
פרסום תיקון תשובות לשאלות הבהרה באתר  -הפעלת תוכנית"קהילה תומכת" לאזרחים
ותיקים וניצולי שואה עבור תושבי קרית אתא
ביצוע עבודות שיקום מבנה "ג'עוני" ושיפוץ חדר מוסיקה למועצה המקומית ראש פינה
סיור קבלנים חובה  16/5/2022שעה  .11:00עיון וקבלת חומר החל מיום 11/5/2022
בשעה  .13:00שאלות והבהרות עד לתאריך  23/5/2022בשעה 12:00
הארכה  -שירותי מערך קליטה ותקשורת עם תושבים חדשים וותיקים בשכונות
חדשות וותיקות בראשון-לציון
הארכת מכרז  -אספקת רכבים מסחריים
הארכת מכרז  -הפעלת תוכנית קהילתית תומכת לאזרחים ותיקים
הארכה  -מתן שירותי טיאוט מדרכות ברחבי העיר ,באמצעות מכונות טיאוט ייעודיות
יועץ לקידום הקמת בי"ס לרפואה בראשל"צ כשלוחה של האוניברסיטה בחו"ל

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

 15:00 19/5/2022מסמכי המכרז באתר האיגוד:
www.e-a.org.il
www.ashdod.muni.il 9-13 22-26/5/22
9-13 22-26/5/22
9-13 22-26/5/22
9-13 22-26/5/22
12:00 30/5/2022
15:00 18/5/2022
16:00 23/5/2022
16:00 6/6/2022
16:00 6/6/2022
14:00 23/6/2022
14:00 23/6/2022
12:00 7/6/2022
21/6/2022
24/5/2022
12:00 30/5/2022

ראש הרשות
תומר גלאם
לסרי יחיאל

לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
עליזה בלוך
 02-9909878ניסים
ברודני יוסף
03-5319284
 www.galil-elion.org.ilמכרזים גיורא זלץ
 www.galil-elion.org.ilמכרזים גיורא זלץ
 www.galil-elion.org.ilמכרזים גיורא זלץ
 04-8357403אריאלה ליבוביץ עינת קליש רותם
עינת קליש רותם
 04-8357420אמנון אזולאי
טל אריה
www.tirat-carmel.muni.il
משה לאון
 02-6297241גב' אירית קטן
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
 ne.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.ilהגר פרי יגור
הגר פרי יגור
הגר פרי יגור
הגר פרי יגור
הגר פרי יגור

ne.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00 30/5/2022
ne.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00 30/5/2022
ne.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00 30/5/2022
ne.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il
13/6/2022
טל׳077-9779797 :
 ne.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.ilהגר פרי יגור
13/6/2022
טל׳077-9779797 :
 050-5248299 12:00 23/5/2022מ .אריה
 12:00 18/5/2022אתרwww.kiryat-ata.org.il :

אפרצב דמיטרי
פרץ יעקב

 04-6808602 13:00 30/5/2022לנה
pro@rosh-pinna.muni.il

מוטי חטיאל

 03-9547241 12:00 16/5/2022אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה

רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך

16/5/2022
16/5/2022
23/5/2022
23/5/2022

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

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

א.ע איכ"ס אשקלון 3/2022
9/2022
אליכין
סו22/
בית שמש
14/2022
חבל אילות
יבנה
יבנה

100%
100%

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון סביבתי ורישוי עסקים
דרוש/ה מהנדס/ת מועצה .אתר אליכין  -בלשונית  -שקיפות מידע ,דרושים
דרוש/ה מזכיר/ת אגף שפ"ע .מועמדות החל מיום 15/5/2021
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך
דרוש/ה רכז/ת תעסוקה ,במפתן ארזים
דרוש/ה מדריך/ה מית"ר ,במפתן ארזים

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

תומר גלאם
sagit@e-a.org.il 15:00 22/5/2022
שרוני עוזרי
12:00 25/5/2022
פרטי המכרזים באתר העירייה עליזה בלוך
1/6/2022
פרטים באתר www.eilot.org.il :חנן גינת
20/5/2022
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
22/5.2022
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
22/5/2022

