החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ
מכרזים/דרושים | מס'45/2022 :

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

אשדוד
גבעת שמואל
גדרות
גליל עליון
הרצליה

33/2022
27/2022
10/2022
35/2022
 1/2022קול קורא

300
1,500

טבריה

16/2022

1,000

טבריה

21/2022

1,000

טבריה
ירושלים
ירושלים
צפת

22/2022
מפ80/2022/
מפ54/2022/
2,000
17/2022

1,000

קצרין
קצרין
קצרין

41/2022
42/2022
43/2022

1,000
500
500

קרית אונו
קרית ביאליק
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

13/2022
21/2022
45/2022
46/2022
47/2022
48/2022
49/2022
41/2022
34/2022

500
500
1,000
2,500
500
500
2,500
1,500

שם המכרז

מועד
להגשה

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

www.ashdod.muni.il

9-13 10/7-14/7/22
בחירת בתי מלון לעריכת ימי עיון לאגף לחינוך חרדי בעירייה
הפעלת מועדונית חינוכית טיפולית ,משולבת לילדים ,מתבגרים ובוגרים על רצף אוטיסטי 18/7/2022
www.gderot.muni.il 13:00 30/6/2022
הארכת מועד  -לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת מידע לניהול המועצה
www.galil-elion.org.il 16:00 4/7/2022
הארכת מועד הגשה  -תכנון למעגל תנועה על כביש " 977-קמפינג המטעים"
יצירת מאגר ספקים למכירת דפיברילטורים )מפעמים( עבור תושבי העיר הרצליה .שאלות  12:00 18/7/2022מסמכי הקול הקורא מפורסמים
באתר העירוני www.herzliya.muni.il
הבהרה עד ליום  27/6/2022עד השעה  12:00בצהרים .את מסמכי הפניה כולל המסמכים
הנדרשים כמפורט בפניה הנ"ל יש להגיש באמצעות דוא"לv.michrazim@herzliya.muni.il :
 04-6739504 12:00 4/7/2022לבנת דאהן
אספקת שירותי הנהלת חשבונות ושירותים נוספים בתחום הגזברות
מועד אחרון לשאלות הבהרה  27/6/2022שעה 12:00
רכישה ,אספקה והתקנת מושבים לאיצטדיון חדש בטבריה .שאלות הבהרה עד  052-32222737 12:00 24/7/2022 7/7דן שמואל
שעה  .12:00סיור מציעים חובה  4/7/2022שעה  ,12במשרדי הרכש בעיריה
שירותי השכרה ואחזקת מכונות צילום לעיריית טבריה .שאלות הבהרה עד  26/6שעה  058-7739258 12:00 10/7/2022 17בועז גלעם
אתרwww.jerusalem.muni.il :
19/7/2022
מאגר ספקים לצורך אספקת ריהוט קודש למועדוני נוער
אתרwww.jerusalem.muni.il :
19/7/2022
ביצוע שירותי ניקיון במועדוני נוער וקשישים
עבודות פיתוח והצללה מדרחוב .סיור מציעים חובה  27/6/22שעה  ,11:00ליד העירייה  050-6360072 12:00 11/7/2022אשר
 04-6927492לשכה משפטית
שאלות הבהרה עד  4/7/2022שעה  .12:00רכישה החל מיום 20/6/2022
הפעלה באמצעות בעלות ביה"ס ופנימיית אודם .סיור קבלנים  28/6/2022שעה  04-6969664 12:00 7/7/2022 11:00א .ליבקין
הסעדה לבי"ס ופנימיות אודם .שאלות הבהרה עד  28/6שעה  ,12לגבע 12:00 7/7/2022 04-6969610 :מיילmazkir@qatzrin.muni.il :
השכרת שטחי מסחר/משרדים/בנקאות בקרית הממשלה .שאלות הבהרה עד  04-6969630 12:00 7/7/2022מ .אוחנה
 28/6/2022למיילgizbarut@qatzrin.muni.il :
דחייה  -הפעלת גן ילדים ברחוב וינגייט  ,9קרית אונו .אתרwww.kiryatono.muni.il :
 03-5347030 13:00 4/7/2022מירה/ליאת
אספקה ,התקנה ,הדרכה ותחזוקה של מוצרי/רשיונות  microsoftעבור ע.קרית ביאליק 04-8780826 12:00 11/7/2022
 03-9547241 12:00 4/7/2022אפרת פדידה
מתן שירותי אדריכל מרכז צוות תכנון של תוספת שטחי בניה בגג בניין העירייה
 03-9547241 12:00 4/7/2022אפרת פדידה
הפעלת מוקד בירורים וגביה טלפוני באמצעות מענה אנושי
 03-9547241 12:00 4/7/2022אפרת פדידה
אספקת שירותי סקר מדידות ומיצוי הכנסות
 03-9547241 12:00 4/7/2022אפרת פדידה
אספקת שירותי העתקות אור ,צילום מסמכים והדפסות
 03-9547241 12:00 4/7/2022אפרת פדידה
מתן שירותי ניהול ופיקוח בתחומים שונים
 03-9547241 12:00 27/6/2022אפרת פדידה
הארכה  -אספקת כלי אצירה לאשפה ,מונחי קרקע וטמוני קרקע
הארכה  -הזמנה להצבה והפעלת עמדות איסוף עצמי לוקרים במרחב עיריית ראשל״צ  03-9547241 12:00 4/7/2022אפרת פדידה
02-5319284

ראש הרשות

לסרי יחיאל
ברודני יוסף
יוסי קנדלשיין
גיורא זלץ
משה פדלון
יוסף בועז
יוסף בועז
יוסף בועז
משה לאון
משה לאון
שוקי אוחנה
אפרצב דמיטרי
אפרצב דמיטרי
אפרצב דמיטרי
גל ישראל
דוקורסקי אלי
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך

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
בית שמש
גדרה
כפר ורדים

שיעור
מס' המכרז המשרה

פה22/
קה22/
קב22/
/9/22כ"א
9/2022

100%
100%
100%
100%
50%

שם המכרז

מועד
להגשה

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

ראש הרשות

עליזה בלוך
פרטים באתר העיריה
הארכה  -דרוש/ה מפקח/ת ביצוע מבני ציבור ותשתיות ומפקח/ת תכנון .מועמדות מ 2) 20/6 -מ׳( 6/7/2022
עליזה בלוך
פרטים באתר העיריה
6/7/2022
דרוש/ה מנהל/ת טכני היכל תרבות .מועמדות החל מ20/6 -
עליזה בלוך
פרטים באתר העיריה
6/7/2022
דרוש/ה בודק/ת היתרים ותוכניות תנועה .מועמדות החל מ20/6 -
 08-8593550 12:00 20/7/2022מנתמר/ורד בסון גמליאל יואל
דרוש/ה מזכיר/ת גזבר במועצה המקומית גדרה
 14:00 3/7/2022אתר www.kfarvradim.com :אייל שמואלי
דרוש/ה הנדסאי/ת למומ כפר ורדים .טל׳04-9076700 :

