י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'29/2018 :

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

אשדוד
אשדוד
אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז
5,000

14/2018
16/2018
9/2018

1,000

אשקלון
בני ברק

49/2017
113/2018

2,000
1,000

הרצליה

6/2018/18

600

חכ״ל אלפי מנשה
חוף הכרמל
יבנה
יבנה
ירושלים
ירושלים
נס ציונה

19872/2018
13/2018
6/2018
8/2018
מפ71/2018/
מפ28/2018/
2,000
24/2018
2,000
250
250

נצרת עלית

8/2018

500

נצרת עלית

6/2018

1,000

פתח תקוה
פתח תקוה
קרית אונו
קרית ארבע
קרית ארבע
קרית ארבע
ראשון לציון
ראשון לציון

5/2018
7/2018
6/2018
5/2018
3/2018
4/2018
32/2018
6/2018

רמת ישי
רעננה

5/2018
2/2018

2,500
2,500

רעננה

7/2018

1,000

רעננה

9/2018

1,000

שדות נגב

14/2018

2,000

שדות נגב
תל שבע

15/2018
3/2018

2,500

תל שבע

4/2018

תל שבע

11/2018

500
1,500
200
400

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

34/2018

אשקלון

25/2018

יבנה
יבנה
מרחבים
מרחבים
פתח תקוה

3/2018
5/2018
75/2018

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

www.ashdod.muni.il 9-13 6-10/5/18
הארכת מועד  -ניהול הפעלת מוסדות חינוך
www.ashdod.muni.il 9-13 6-10/5/18
הארכה  -אספקת תווי קניה למוצרי מזון ושתיה עבור עיריית אשדוד
שרותי הסעות לחניכים בוגרים בגילאי  21+לעובדי המפעל המוגן לעיוור ,לעובדי המפעל  12:00 9/5/2018טל'08-6748754 :
המוגן לנכים ולמרכז יום תמר .ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט
 12:00 9/5/2018את המכרז ניתן לראות באתר
הארכה  -הקמת בסיס נתונים ייעודי הקרקע בעיריית אשקלון
 03-5776191 12:00 15/5/2018מאיר שטיינרייך
עבודות תחזוקה של מערכות מיחשוב ,טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות
פרטים באתר העירייה
מפגש מציעים חובה  1/5/18ב 9-בלשכת הגזבר ,רח' ירושלים  58חדר  ,224קומה  ,2ב"ב
מתן שירותי ליווי חשבונאי של ניהול בתי ספר בעיר .מפגש מציעים  30/4/18שעה www.herzliya.muni.il 12:00 28/5/2018 14:00
בחדר הישיבות בבנין העירייה ,רח' בן גוריון  ,22קומה  ,2סיור חובה!!
שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל ,v.michrazim@herzliya.muni.il :לא יאוחר מיום
) 10/5/2018כולל( .מסמכי המכרז באתר העירוני .הגשה במזכירות ,רח׳ בן גוריון 22
 09-9538248 12:00 17/5/2018אילן דולב
מתן שירותי ראיית חשבון
פינוי אשפה במוסדו"ח ויישובי חוף הכרמל .ס.ק.ח  29/4ב ,10-מהמועצה 052-2829487 .יוסי 04-8136351/210 15:00 16/5/2018
הארכה  -קבלת הצעות לרכש ואספקת נייר וציוד משרדי .אתר 08-9433317 12:00 7/5/2018 www.yavne.muni.il :מנהלת רכש
 08-9433317 12:00 7/5/2018מנהלת רכש
הארכה  -קבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה
אתרwww.jerusalem.muni.il :
15/5/2018
תחזוקת חניון עין כרם
אתרwww.jerusalem.muni.il :
15/5/2018
קבלת שירותי גרירת כלי רכב
הארכה  - 3אספקת מערכות ממוחשבות לניהול מערכות שכר ,מ .אנוש ונוכחות עבור עיריית 08-9383824 11:00 26/6/2018
נס ציונה .אתר - www.nzc.org.il :כפתור מכרזים  -״קישורים שימושיים״
 13:00 15/5/2018תשובות יישלחו אל משתתפי המכרז
רכישת רכב וואן סגור עד  4,000ק"ג עבור עיריית נצרת עלית .שאלות הבהרה לגבי
מסמכי המכרז ניתן לשלוח בדואר או לפקס ,04-6013058 :עד לתאריך 1/5/2018
הסדרת צומת רחוב יעל/יזרעאל והסדרת תחנת הסעים ,נצרת עלית .סיור קבלנים חובה  04-6478828 13:00 7/5/2018מינהל הנדסה
 30/4/2018ב ,13:00-ויצא מלשכת מהנדס העיר .קניית המכרז במינהל ההנדסה
 054-7705408אריאלה
31/5/2018
דחייה  -מכרז לאספקת מכשירי חשמל .בתאריך  3/5/2018לא ניתן להגיש הצעות
 03-9052927רויטל
ביצוע עבודות מעבדה עבור מרפאת השיניים .בתאריך  3/5/2018לא ניתן להגיש הצעות 14/4/2018
 03-5347030 13:00 3/5/2018מירה/ליאת
הארכת מועד  -השכרת מבנה לבית קפה בספורטק
 02-9969506 15:00 3/5/2018חיים
שירותי הדרכה ,סיורים ועריכת אירוע להנצחת מורשת רחבעם זאבי )"גנדי"(
 02-9709965 15:00 26/4/2018ממן
הארכה  -פארק אלון -עבודות פיתוח
 02-9709965 15:00 26/4/2018ממן
הארכה  -הסדרי תנועה ועבודות פיתוח
 03-9547241 12:00 7/5/2018אפרת גד
מתן שירותי יעוץ ותכנון נגישות
 03-9547241 12:00 7/5/2018אפרת גד
"קול קורא"  -לאיתור מוסדות חינוד על יסודיים לצורך כניסה למאגר המעוניינים
להציע הטבות לנרשמים לקורסים/הכשרות וסדנאות ,המופנים ע"י יחידת הצעירים
או למתן הרצאות בחינם לצעירים תושבי העיר אתרwww.rishonlezion.muni.il :
 050-8383111 12:00 14/5/2018תייסר קאסם גזבר
מתן שרותי הנהלת חשבונות ,ניהול תקציבים ,ייעוץ ומיסוי
הארכה  -הקמת בית ספר יסודי בנווה זמר .סיור חובה למי שלא נכח בקודם  09-7610252 15:00 9/5/2018 26/4/2018לשכה משפטית
שעה  ,12:00אגף הנדסה ,רחוב החרושת  ,4רעננה
אחזקת מערכות מיזוג מרכזיות במוסדות חינוך ובמוסדות העירייה .סיור חובה  09-7610252 15:00 16/5/2018 7/5/2018לשכה משפטית
שעה  ,13אגף בינוי ורכש לוגיסטיקה ,היצירה  ,14אזור תעשייה ,רעננה
 09-7610252 15:00 16/5/2018לשכה משפטית
אספקת חומרים טכניים למוסדות העירייה .סיור חובה  7/5/2018שעה  15באגף בינוי
רכש ולוגיסטיקה ,ברחוב היצירה  ,14רעננה
פינוי והטמנת פסולת חקלאית ,גזם ,פסולת מעורבת ,בשטח שיפוטה של מוא"ז ,שדות נגב  08-9938959 15:00 15/5/2018צחי
סיור קבלנים  6/5/2018שעה  .13סיווג קבלני :בעל רישיון עסק לאיסוף ופינוי פסולת
והובלתה עפ"י סעיף  5.1ב׳ ,לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשל"ג1973-
בעל רישיון מוביל בתוקף ,עפ"י חוק שירותי הובלה ,התשס"א .והתקנות על פיו
תיבת המכרזים במזכירות המועצה
 08-9938959 15:00 15/5/2018צחי
פיתוח שכונה חדשה ביושיביה .סיור קבלנים  6/5/2018שעה  .12:00סיווג 200 :ג'1-
08-6293912 / 6293901 13:00 7/5/2018
מתן שירות תכנון מוסדות חינוך וציבור ואדריכלות ,כולל כל היועצים משלב פרוגרמה
ועד למסירה סופית וקבלת המבנה לידי המועצה .כנס מציעים חובה  26/4/2018ב11-
במשרד מהנדס .דרישה :משרד אדריכלים עם ניסיון בתכנון מוסדות חינוך וציבור
08-6293912 / 6293901 13:00 9/5/2018
בניית אולם רב תכליתי בקרית החינוך .סיור קבלנים חובה  30/4/2018שעה 13:00
במשרד מהנדס מועצה .סיווג :ג' 2-ומעלה ,ענף ראשי  100בנייה
08-6293912 / 6293901 13:00 7/5/2018
רכישת ציוד וריהוט .כנס מציעים  26/4/2018שעה ) 11:00לא חובה( .מועד אחרון
להבהרות  26/4/2018שעה  .12:00מייל להבהרותsalem@tel-sheva.muni.il :

פנויות

ברשויות

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

ראש הרשות
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
תומר גלאם
ראש העיר בפועל
תומר גלאם
זייברט חנוך
פדלון משה

שלמה קטן
כרמל סלע
צבי גוב ארי
צבי גוב ארי
ניר ברקת
ניר ברקת
יוסף שבו
רונן פלוט
רונן פלוט
ברוורמן איציק
ברוורמן איציק
גל ישראל
לוינגר מלאכי
לוינגר מלאכי
לוינגר מלאכי
מ״מ מוטי ע'גמי
מ״מ מוטי ע'גמי
בן אליעזר עפר
גינזבורג איתן
גינזבורג איתן
גינזבורג איתן
עידאן תמיר

עידאן תמיר
אבו רקייק טומאן
אבו רקייק טומאן
אבו רקייק טומאן

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

דרוש/ה מנהל/ת מרכז שירות משלים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים  100% -מ׳  michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 3/5/2018תומר גלאם
ראש העיר בפועל
ניתן לעיין בפרטי מכרז באתר האינטרנט  -דרושים/כ"א .פקס08-6792556 :
 michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 3/5/2018תומר גלאם
דרוש/ה ספרן/ית בבי"ס במשרות משתנות במינהל החינוך ,ניתןלעיין בפרטי המכרז
ראש העיר בפועל
באתר האינטרנט של עיריית אשקלון  -מכרזי דרושים כ"א .פקס 08-6792556
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
6/5/2018
דרוש/ה רכז/ת מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול ליוצאי אתיופיה
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
6/5/2018
דרוש/ה מורה בסדנה המקצועית לעיצוב שיער בנפתן
חג׳ג' שי
08-9929411 16:00 30/4/2018
הארכת מועד  -דרוש/ה קב"ס/ית  50% -משרה
חג׳ג' שי
08-9929411 16:00 30/4/2018
דרוש/ה רכז/ת מתנדבים  50% -משרה
מ .אנוש ,העליה השניה  1קומה ג' ברוורמן איציק
7/5/2018
דרוש/ה רכז/ת מידע בספריות .דרישות ופרטים באתרwww.petah-tikva.muni.il :

