החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ
מכרזים/דרושים | מס'41/2022 :

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.
שם הרשות
המקומית

מס' המכרז

עלות
המכרז

שם המכרז

מועד
להגשה

שעת
הגשה

 1,000הכשרת תא להטמנת אסבסט צמנט בתחום אתר "חרובית" ,משרדי איגוד האזוב  ,7יבנה 12:00 26/6/2022
א.ע איכ"ס דרום יהודה 3/2022
 300הארכה  -אספקה ,התקנה ותחזוקת מערכות  WI-FIורשתות תקשורת אלחוטית לעיריה 9-13 26-30/6/22
26/2022
אשדוד
9-13 26-30/6/22
 300 206/2022הארכת מועד  -שירותי בודק שכר מוסך לעיריה
אשדוד
שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד .סיור קבלנים 15:00 22/6/2022
6/2022
באר טוביה
 13/6/2022שעה  ,9:00ממחלקת תחבורה
15:00 29/6/2022
 300הפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה )מט"ל(
21/2022
גבעת שמואל
אפיון ,אספקה הטמעה ותחזוקת מערכת ניהול קשרי לקוחות .שאלות הבהרה ניתן 12:00 3/7/2022
7/2022
גבעתיים
להפנות עד  20/6/22 -ב 12-למנהל א.שירות לתושב .מיילranz@givatayim.muni.li :
15:00 23/6/2022
 500ביצוע עבודות שטיפה וצילום לקוויי הניקוז .ס.ק .אינו חובה  9/6/2022שעה 15:00
24/2022
דלית אל כרמל
 300 21/2022/19בדבר הפעלת בית קפה בפארק גליל ים וניהולו חלק מחלקה  188בגוש  .6422מפגש 12:00 18/7/2022
הרצליה
מציעים ביום  15/6/2022בשעה  ,10:00בסמוך לנכס )אינו חובה( .שאלות הבהרה עד
) 28/6/2022כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה  -קומה 2
14:00 4/7/2022
הפעלת מזנון בספרית אבנר ,ברחוב אבנר  ,12חלקה  ,59גוש 10816
22/2022
חיפה
12:00 9/6/2022
שינוי תנאי סף  -הודעת הבהרה  1באתר .פרטים באתרwww.yavne.muni.il :
500
10/2022
יבנה
הרחבת מכרז מאגר מציעים  -מכרז פומבי מקוון לאספקת מכשירי חשמל ביתיים 21/6/2022
מפ89/2022/
ירושלים
הפעלת מעון יום לפעוטות ברחוב יונה פישר .מייל keren@pardesia.muni.il :קרן שמחי 10:00 22/6/2022
12/2022
פרדסיה
13/2022
פרדסיה
10:00 29/6/2022
מתן שירותי גבייה .מייל keren@pardesia.muni.il :קרן שמחי
12:00 7/6/2022
הארכת מועד  -ביצוע עבודות פיתוח שילוט והצללה ,מדרחוב ירושלים
7/2022
צפת
12:00 13/6/2022
 1,000בי"ס נופי גולן  -גוונים .סיור קבלנים  6/6/2022שעה 12:00
36/2022
קצרין
 500דחייה  -אספקה ,הקמה ותחזוקת מערכת  CRMלניהול קשרי לקוחות בעירית קרית אונו 14:00 12/6/2022
10/2022
קרית אונו

טל׳ ומען לפרטים

ראש הרשות

www.sviva.org 08-9420982
www.ashdod.muni.il
www.ashdod.muni.il
malifa@beer-tuvia.org.il

יניב מרקוביץ
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
יעקב אביבי

03-5319284

ברודני יוסף
קוניק רן

 ,04-6880680/7אתר mdec.co.il :רפיק חלבי
מסמכי המכרז מפורסמים באתר משה פדלון
העירוניwww.herzliya.muni.il :
עינת קליש רותם
 04-8356721מירה קלצריק
צבי גוב ארי
 08-9433494/315גזברות
משה לאון
www.jerusalem.muni.il
גורקי טל
09-8302704
גורקי טל
09-8302704
 050-6779948 ,04-6927492אשר שוקי אוחנה
אפרצב דמיטרי
 04-6969664א .ליבקין
 03-5311162מיכל רוזנשטיין גל ישראל

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

בית שמש
בית שמש
חורה
מרחבים
רמת ישי
רמת ישי
רמת ישי
רמת ישי
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב

שיעור
מס' המכרז המשרה

צד22/
צה22/
2/2022
12/2022
31/2022
37/2022
38/2022
39/2022
35/2022
3/2022
22/2022

שם המכרז

מועד
להגשה

23/6/2022
 50%דרוש/ה מדריך/ת מוגנות במרחב הציבורי  -מגזר כללי .מועמדות החל מ6/6/22-
 50%דרוש/ה מדריך/ת מוגנות במרחב הציבורי  -קהילה אתיופית .מועמדות החל מ23/6/2022 6/6/22-
חוזר  - 2דרוש/ה מנהל/ת תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון  .360פרטי המכרז באתר 23/6/2022
22/6/2022
 100%דרוש/ה נהג/ת אוטובוס .פרטים באתר מועצה08-9929411 :
16/6/2022
 100%דרוש/ה מנהל/ת חשבונות וחשבת שכר
16/6/2022
 50%דרוש/ה רכז/ת מענים  -מגן זהב
27/6/2022
 50%דרוש/ה רכז/ת התנדבות רשותית
16/6/2022
 50%דרוש/ה מזכיר/ה לבית ספר יסודי
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה .קו"ח ותעודות למייל26/6/2022 tenders@sdotnegev.org.il :
דרוש/ה מנהל/ת יח' שירות במח' תחבורה .קו"ח למייל26/6/2022 tenders@sdotnegev.org.il :
דרוש/ה מנהל/ת יחידת הון אנושי .קו"ח למיילtenders@sdotnegev.org.il :
26/6/2022

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

פרטים באתר המועצה
פרטים באתר העירייה
 12:00אתרwww.huranet.org.il :
osnat@merchavim.org.il 15:00
 04-9039814 12:00אסנת רכזת כ"א
 04-9039814 12:00אסנת רכזת כ"א
 04-9039814 12:00אסנת רכזת כ"א
 04-9039814 12:00אסנת רכזת כ"א
 050-7389378 15:00נורית כהן חדאד
 050-7389378 15:00נורית כהן חדאד
 050-7389378 15:00נורית כהן חדאד

ראש הרשות

עליזה בלוך
עליזה בלוך
חבאס אלעטנאווי
חג'ג' שי
בן אליעזר עפר
בן אליעזר עפר
בן אליעזר עפר
בן אליעזר עפר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר

