י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'19/2019 :

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

אזור
אלעד
אשדוד
בית דגן
בית שמש
הרצליה

2/2019
6/2019
206/2019

1,500
500

7/2019
19/23/2019

2,600
600

חורה
חורה
יבנה
יבנה
ירוחם
ירושלים
ירושלים
ירושלים
לב השרון

2/2019
11/2019
3/2019
9/2019
300
3/2019
מפ33/2019/
מפ23/2019/
2/2019
3/2019

מגדל
מעלות תרשיחא

3/2019
60/2019

נצרת עלית

7/2019

250

צפת
קרית ביאליק

10/2019
4/2019

2,500
2,000

ראשון לציון
שדות נגב
שדות נגב

10/2019
38/2018
18/2019

300
1,000
2,000

שדרות
שדרות
שדרות
שדרות

3/2019
5/2019

1,500

שהם
שלומי

14/2019
1/2019

400
500

1,000
200

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

בית אריה
בית שמש
בני עייש
בני עייש

1/2019
/19נג
7/2019
8/2019

חוף הכרמל
מגילות
רכסים
רמת ישי
שדרות

3/2019
8/2019
4/2019

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

בניית אשכול גנים .ס .קבלנים חובה  13/3/19ב ,10-רח' צבי פינת זבוטינסקי .סיווג 100 :ג'26/3/2019 2-
הקמת שביל אופנים .מפגש קבלנים חובה  14/3/2019ב ,13-מהעירייה .סיווג 200 :ג'24/3/2019 3-
17/3-21/3
שירותי ייעוץ אסטרטגי  -תקשורתי בתחום הדוברות וההסברה
7/4/2019
קול קורא  -למאגר יועצים ומתכננים
הקמת מרכז רב תחומי משולב לגיל הרך-שתילי חינוך .המכרז באתר .רכישה החל מ15/4/2019 7/3-
השכרת יחידה בשטח של כ 48-מ"ר אליה צמודה רחבת ישיבה בשטל של כ 117-מ"ר 1/4/2019
המצויים בצד המערבי של מבואות השרון בחוף הים בהרצליה ,חלקה  760בגוש 6668
סיור מציעים אינו חובה  13/3/2019ב 10:30-ביחידה במבואת השרון בחוף הים
שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל v.michrazim@herzliya.muni.il :לא יאוחר מ18/3/19-
ביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה .את דרישות המכרז ניתן למצוא באתר 24/3/2019
24/3/2019
הפעלת חוגי ספורט .את דרישות המכרז ניתן למצוא באתר המועצה
28/3/2019
ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפארק השרון בעיר יבנה
14/3/2019
הארכה  -אחזקת מתקני חשמל ברחבי העיר ומוסדות ציבור בעיר יבנה
הארכה  -הפעלת מרכז קלור/הבהרות עד  12/3/2019ב .12-מייל18/3/2019 shoshv@ylc.org.il :
8/4/2019
סלילת כבישים ,הסדרי בטיחות ותנועה ופיתוח תשתיות ברחבי העיר
8/4/2019
אחזקה ושיקום גשרים ,מנהרות ומבני דרך ברחבי העיר
ביטול מכרז  -אספקת נעליים וחולצות לפקחים
קול קורא  -קבלת שירותי הסגר חניה מקומי באמצעות טלפון סלולארי ,טלפוניה ,אמצעי 18/3/2019
מיחשוב ואפליקציה סלולארית .הליך זה אינו בגדר מכרז ואינו כפוף לדיני מכרזים .ניתן
לעיין במסמכי המכרז באתרwww.lev-hasharon.com :
28/3/2019
שיפוץ מלתחות ושירותים בחוף מוכרז מגדל .נייד 050-7342111 :שולי ,מפקח
26/3/2019
שירותי גיוס משאבים והובלת פרויקטים לעיריית מעלות תרשיחא .מועד אחרון
לשאלות הבהרה  14/3/2019שעה  .16:00במייל ,alina.p@maltar :מועד אחרון לפרסום
מענה לשאלות הבהרה 20/3/2019 :שעה 16:00
מתן שירותי תכנון לתכנית מפורטת למתחם תיירות ומסחר בנצרת עלית .סיור מציעים 28/3/2019
חובה  17/3/2019שעה  ,11:00בלשכת מהנדס העיר .פרטים במייל למהנדסת העיר
 ,german@nallit.org.ilכל תשובה תינתן בכתב בלבד .קניית מכרז מינהל הנדסה ביום א'
בין השעות  8:30-13:30ובימים ב׳-ה' בין השעות  8:30--13:30ובימים ב'-ה' בין השעות
 ,8:30-15:00למעט ימי חג ומועד
1/4/2019
הקמת מזרקת סילוני מים ,כיכר שערי העיר צפת .סיור חובה  12/3/2019שעה 10:00
31/3/2019
ביצוע עבודות חיזוק למבנה  200בחט"ע אורט קריית ביאליק ,לעמידות בפני רעידות
אדמה .סיור קבלנים חובה  14/3/2019שעה  ,10:00יציאה מבנין העיריה
25/3/2019
השכרת נכס עירוני המצוי ברחוב מוהליבר ) 2פינת רוטשילד( ,בראשון לציון
חוזר  -הקמת מגדרש קט רגל במושב בית הגדי .ס.ק 14/3/2019 .ב ,9:30-סיווג 200 :ג'26/3/2019 1-
3/4/2019
תכנון ביצוע ממ"מ במרכז יום לקשיש בקרית החינוך .סיור קבלנים 17/3/2019
שעה  .10:00סווג קבלני 100 :ג'1-
הארכה  -בקשת הצעות מחיר לשירותי פייסבוק ברוסית .פרטים באתר .הגשה במשרד דובר 17/3/2019
24/3/2019
הארכה  -בקשת הצעות מחיר לשירותי תרגום .פרטים באתר .הגשה במשרד דובר
הקמת משטחי גזם בשטח השיפוט של העיר שדרות .הגשה בעיריה ,בכתב בלבד לחב׳ פורטל 24/3/2019
24/3/2019
בקשת הצעות מחיר לאיסוף ופינוי פסולת אשפה ,גזם וגושים באופן חד פעמי
פרטים באתר .הגשה במעטפה סגורה בתיבת המכרזים בבנין העיריה
ביצוע עבודות צביעת מוסדות חינוך בשהם .סיור קבלנים  10/3/2019שעה  ,11במועצה 31/3/2019
24/3/2019
שדרוג ,ניהול והפעלה של מועדון ספורט )בריכה( בשלומי .סיור קבלנים 11/3/2019
שעה  ,11:00יציאה מבנין המועצה ,רח' ההשראה  ,1שלומי

פנויות
שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 058-4422400 12:00גל
12:00
www.ashdod.muni.il 9-13
 03-9602111 12:00חן חוכימא
 02-9909807רחל
www.herzliya.muni.il 12:00
מסמכי המכרז באתר

פכטר אריה
פרוש ישראל
לסרי יחיאל
אליהו דדון
עליזה בלוך
פדלון משה

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

חבאס אלעטנאווי
חבאס אלעטנאווי
צבי גוב ארי
צבי גוב ארי
סגן מ״מ אריה אברהם
משה לאון
משה לאון
משה לאון
ריטוב עמיר

12:00
14:00
13:00

www.huranet.org 08-6868404/6
www.huranet.org 08-6868404/6
www.yavne.muni.il
www.yavne.muni.il
 052-8797135מוטי דהן
אתרwww.jerusalem.muni.il :
אתרwww.jerusalem.muni.il :
אתר www.jerusalem.muni.il
 09-7960206אתי לוי אוסי
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל:
eti@lev-hasharon.com
נתנאל אלפסי
 053-7459538אנה ברודסקי
ארקדי פומרנץ
04-9578803/8802
אלינה פסוב  -עוזרת ראש העיר

14:00

רונן פלוט

 04-6927449 12:00מרדכי
 04-8780826 12:00איגור שמינוביץ

שוקי אוחנה
דוקורסקי אלי

 03-9547241 12:00אפרת גד
 08-9938959 15:00צחי
 08-9938959 15:00צחי

רז קינסטליך
עידאן תמיר
עידאן תמיר

16:00
15:00
15:00
15:00

 08-6620223לשכת דוברות
 08-6620223לשכת דוברות
פקס׳08-7654314 :
 08-6620331אגף שפ"ע

 03-9724716 16:30יוסי פרץ
 050-5269740 15:00ניר עוז
 04-9950919קופאית מועצה

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

16:00 18/3/2019
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת  100% -משרה .פסיכולוג/ית חינוכית  50% -משרה
דרוש/ה מנהל/ת המחלקה לפיתוח כלכלי .דרישות התפקיד באתר .מועמדות מיום21/3/2019 7/3-
13:00 10/4/2019
דרוש/ה רופא/ה וטרינר/ית  33% -משרה .תאור התפקיד ופרטים באתר מועצה
13:00 10/4/2019
דרוש/ה מהנדס/ת מועצה  100% -משרה .תאור התפקיד ופרטים באתר מועצה
קו״ח ותעודות למסור במשרד מנכ"ל כל יום עד שעה 15:00
12:00 25/3/2019
מתן שירותי ביטוח למועצה .אריה לאוברarie-lauber@ihd.co.il :
14:00 7/4/2019
דרוש/ה גזבר/ית  100% -משרה
דרוש/ה מנהל/ת מחלקה לשירותי רווחה  100% -מ׳ .קו״ח yr@rekhasim.muni.il :יצחק 28/3/2019
12:00 21/3/2019
דרוש/ה מנהל/ת יחידת נוער ) 100%משרה(
חוזר  -דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח איכות הסביבה  100% -משרה .פרטים באתר 20/3/2019

דוידי אלון
דוידי אלון
דוידי אלון
דוידי אלון
איתן פטיגרו
גבי נעמן

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 08-9127001/2מרב
 02-9909772מיכל
 08-8595113מורן
 08-8595113מורן
moran@bney-ayish.muni.il
 liat@lhd.co.ilעו"ד ליאת הר טוב
02-9945000
04-8308450
 04-9039814אסנת רכזת כ"א
 08-6620210משאבי אנוש

יהודה אליה אלבוים
עליזה בלוך
גארלה אריה
גארלה אריה
אסיף איזק
אריה כהן
דן כהן
בן אליעזר עפר
דוידי אלון

