החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ
מכרזים/דרושים | מס'38/2022 :

מכרזי הרשויות המקומיות

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.
מס' המכרז

עלות
המכרז

שם הרשות
המקומית

דלית אל כרמל
דלית אל כרמל

13/2022
21/2022

1,000
2,500

הרצליה

800 19/2022/19

חב׳ לפיתוח קצרין בעמ 33/22
6/22
טירת הכרמל
מפ94/2022/
ירושלים
3/2022
כפר תבור
10/22
נחל שורק
7/22
פרדסיה
35/2022
קצרין
37/22
ראשון לציון

234
1,000
500
500
1,000
150
1,000

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

38/22
 8/22קול קורא
1,000
24/22

שגב שלום
שגב שלום
שהם

3,000
2,500
300

4/2022
5/2022
31/22

שם המכרז

מועד
להגשה

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

ראש הרשות

רפיק חלבי
רפיק חלבי

lishka@portaleco.co.il 17:00 9/6/2022
איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית באמצעות משאיות מנוף .טל׳09-7654315 :
הקמת  2גנ"י במתחם בי"ס יסודי ג' .סיור קבלנים חובה  24/5/2022שעה  ,9המפגש באגף  15:00 9/6/2022אתר המועצהmdec.co.il :
הנדסה בנוכחות הקבלן או מי מטעמו כולל ייפוי כח
למתן שירותי אדריכלות לתכנון מבני חינוך וציבור בעיר הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום  www.herzliya.muni.il 12:00 13/6/2022מסמכי משה פדלון
המכרז מפורסמים באתר העיריה
 31/5/2022עד השעה  12:00בצהרים .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה קומה 2
אפרצב דמיטרי
חוזר  -השכרה של תא מס'  .5מתחת לטריבונות מגרשי הטניס .סיור מציעים  2/6ב 04-6850208 15:00 9/6/2022 14 -חכ"ל קצרין
טל אריה
ביצוע עבודות אחזקת שבר שיפוצים ובנייה .סיור קבלנים  29/5/22ב 12-מכרז מסגרת www.tirat-carmel.muni.il 12:00 12/6/2022
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
21/6/2022
מכרז מקוון  -מאגר מציעים לאספקת תיקים וילקוטים
מכרז יועץ משפטי חיצוני קבוע
 12:00 23/6/2022אתר www.kefar.-tavor.muni.il :עודד הלפרין
שי רייכנר
הפעלת בריכה הידרותרפית .הצטרפות באמצעות טפסים באתרarik@ma-soreq.org.il 14:00 16/6/2022 www.ma-soreq.org.il :
 09-8945551 10:00 22/6/2022שלוחה  3גילה גורקי טל
מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזת קרטון
אפרצב דמיטרי
 04-6969650 12:00 7/6/2022א.קצירו
שירותי ניקיון ,טיאוט ומנוף ברחובות קצרין .סיור קבלנים  29/5/2022שעה 12:00
רז קינסטליך
הרחבת מאגר ספקים למתן שירותי הובלה ,סבלות ,פריקה ,אריזה והרכבה של ריהוט  03-9547241 12:00 6/6/2022אפרת פדידה
וציוד עבור מוסדות מינהל החינוך ומוסדות עירוניים נוספים
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 6/6/2022אפרת פדידה
השכרת נכס עירוני בראשל"צ ,בגוש  ,3631חלק מחלקה  ,54לשימוש לחניון ציבורי
רז קינסטליך
הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת קרן אתנה כספק יחיד לצורך הקמה ואספ׳ מעבדת דמיון  03-9547241 12:00 6/6/2022אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 30/5/2022אפרת פדידה
שינוי תנאי סף ודחיית מועד  -במכרז למתן שירותי טיאוט מדרכות ברחבי העיר
באמצעות מכונות טיאוט ייעודיות
איסוף ופינוי פסולת ביתת גרוטאות גזם )למעט פסולת בניין( בשטח המו״מ  avidani1@gmail.com 054-3387229 12:00 12/6/2022 08-9178208עאמר אבו מעמר
עאמר אבו מעמר
רכישת מתקנים פוטו וולטאיים ,אספקה והתקנה על גגות נכסי המועצהalex@segev-shalom.muni.il 12:00 12/6/2022 08-9178226/07 .
איתן פטיגרו
 03-9723032 16:00 7/6/2022יוסי פרץ
אספקת ציוד וריהוט לבית ספר ניצנים שהם

משרות פנויות ברשויות מקומיות
למידע בדבר זכויות מועמדים בעלי מוגבלויות וייצוג הולם וכן הליכי מיון למשרה ,יש לפנות לאיש הקשר ברשות המקומית
שם הרשות
המקומית

אור עקיבא
אור עקיבא
יבנה

שיעור
מס' המכרז המשרה

שם המכרז

 100%דרוש/ה אדריכל/ית  -מנהל/ת מחלקה .פרטים באתר העירייה
 100%דרוש/ה אחראי/ית פרויקטים הנדסיים
דרוש/ה מזכיר/ה רישום בגרויות ביה"ס קריית החינוך ע"ש גינסבורג

מועד
להגשה

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

www.oraqiva.muni.il 15:00 16/6/2022
www.oraqiva.muni.il 15:00 16/6/2022
אתרwww.yavne.muni.il :
6/6/2022

ראש הרשות

אלי אנקונינה
אלי אנקונינה
צבי גוב ארי

