י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'24/2019 :

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

אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז

4/2019

300

גבעתיים

4/2019

1,000

הרצליה

16/2019/19

600

הרצליה

19/2019/19

600

הרצליה

21/2019/19

600

חולון

103/2018

700

ירושלים
ירושלים
צפת

מפ62/2019/
מפ16/2019/
2,500
8/2019

צפת
צפת
קרית אונו

11/2019
12/2019
9/2019

5,000
5,000
500

קרית אונו

7/2019

500

שלומי

1/2019

500

תל שבע

16/2019

6,000

משרות
שם הרשות
המקומית
חורה
יבנה
לקייה
נשר

עלות
מס' המכרז המכרז

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טיפול רפואי לחיות חסרות בית .ישיבת הסבר חובה  3/4/2019שעה  ,14:00במשרדי
המחלקה הווטרינרית ,רחוב צה"ל  ,36אשקלון
15/4/2019
עריכת ביטוחי עיריית גבעתיים .שאלות הבהרה ניתן לפנות למר יהודה אשד וזאת
לא יאוחר מתאריך  8/4/2019שעה  ,12:00לדוא"לeshed@eshed-y.co.il :
דחיית מועדים  -שינוי בתנאי סף ומפגש מציעים נוסף)*(  -מכרז למתן שירותי הצבה 15/4/2019
והפעלת רכבת שעשועים בפארק הרצליה .מפגש מציעים  28/3/2019שעה  ,9:00בפארק
הרצליה ,רח' יוסף נבו ,פינת בן ציון מיכאלי ,מול קניון שבעת הכוכבים .השתתפות חובה
מציע אשר השתתף במפגש המציעים הקודם פטור מהשתתפות במפגש זה
שאלות הבהרה במייל v.michrazim@herzliya.muni.il :לא יאוחר מיום ) 1/4/19כולל(
דחיית מועדים ושינוי בתנאי סף  -הפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם אתגרים חברתיים 15/4/2019
תקשורתיים .שאלות הבהרה במייל v.michrazim@herzliya.muni.il :לא יאוחר מ) 1/4-כולל(
דחיית מועדים ושינוי בתנאי סף  -להפקה ממוחשבת של שוברי ארנונה ועבודות דפוס 15/4/2019
נלוות .שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל ,v.michrazim@herzliya.muni.il :לא יאוחר מיום
 1/4/2019עד השעה  10:00בבוקר .מסמכי המכרז מפורסמים באתר העירוני
ביצוע שיפוץ ובינוי מתחם הסדנאות בגימנסיה למדעים ולאומנויות על שם חיים הרצוג 12/5/2019
מפגש מציעים אינו חובה  3/4/2019שעה  ,10:00רחוב ברקן  ,18חולון
30/4/2019
קרצוף ,ריבוד כבישים ,שיקום מדרכות וסלילת כבישים ברחבי העיר
30/4/2019
רכישה ואספקת ציוד ושירותי סלולר
מכרז גינון ,אחזקת גנים ,פיתוח ,גינון והשקייה בצפת .סיור חובה  7/4/2019שעה 30/4/2019 10:00
מהעיריה ,רכישה החל מתאריך  .26/3/2019שאלות הבהרה עד  11/4תשובות עד 16/4
הפעלת בית ספר רב תחומי ע"ש מנחם בגין .סיור חובה  1/4/2019שעה  ,10:00מהעיריה 28/4/2019
28/4/2019
הפעלת ישיבה תיכונית ואולפנה .סיור חובה מהעירייה 1/4/19 ,שעה 13:00
18/4/2019
הפעלת גן ילדים ברחוב וינגיט  .9אתר - www.kiryatono.muni.il :מכרזים
ישיבת הבהרות וסיור קבלנים  3/4/2019שעה 9:30
18/4/2019
השכרת יחידה מסחרית ברחוב הכלנית  .5אתר - www.kiryatono.muni.il :מכרזים
ישיבת הבהרות וסיור קבלנים  3/4/2019שעה 12:00
הארכה  -שדרוג ,ניהול והפעלה של מועדון ספורט )בריכה( שלומי .הצעות שיוגשו בדואר 31/3/2019
ישראל לא יתקבלו .הגשה פיזית בלבד!! דרישות :רשאים להגיש הצעה עפ"י דרישות הסף
מכרז לניהול ,להפעלה ולאחזקת שני בתי ספר שש שנתיים במו״מ תל שבע .סיור מציעים 8/4/2019
חובה  1/4/2019בין השעות  9-10המפגש בבתי הספר .מועד אחרון להבהרות 2/4/2019
עד לשעה  ,13:00במייל ,salem@tel-sheva.muni.il :רכישה מיום הפרסום .ניתן לעיין באתר
האינטרנט של המועצהwww.tel-sheva.muni.il :

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 12:00 17/4/2019את המכרזים ניתן לראות באתר תומר גלאם

פנויות
שם המכרז

קוניק רן

 12:00הגשה ברחוב המעלות 17
)שיינקין  (94גבעתיים
 12:00אתרwww.herzliya.muni.il :

פדלון משה

 12:00אתרwww.herzliya.muni.il :

פדלון משה

 12:00אתרwww.herzliya.muni.il :

פדלון משה
מוטי ששון

offic@ofek-eng.co.il 12:00
חב' ניהול אופק הנדסה
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
אתר www.jerusalem.muni.il :משה לאון
 053-6666570 / 04-6927515 12:00גיל שוקי אוחנה
 04-6927430 12:00שירה ,רכישה מ 26/3 -שוקי אוחנה
 04-6927430 12:00שירה ,רכישה מ 26/3 -שוקי אוחנה
גל ישראל
 03-5347030 13:00מירה/ליאת
 03-5347030 13:00מירה/ליאת

גל ישראל

 050-5269740 12:00ניר עוז
 04-9950919קופאית מועצה
050-6005505 / 08-6293915 13:00

גבי נעמן

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

עומאר אבו רקייק

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

דרושים/ות עובדים/ות סוציאליים/יות  100% -משרה ) 3משרות( .פרטים באתר המועצה  www.huranet.org / 08-6868404 12:00 28/4/2019חבאס אלעטנאווי
5/2019
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
דרוש/ה עו"ס/ית אחראי/ת על מניעה וטיפול בתחום הזנחה ואלימות באזרחים ותיקים 7/4/2019
 abugnemz@gmail.com 12:00 11/4/2019זיאד אחמד אלאסד
 2,000דרוש/ה יועץ/ת משפטי/ת
6/2019
רועי לוי
אתרwww.nesher.muni.il :
4/4/2019
דרוש/ה מנהל/ת סניף האגודה לתרבות הדיור  66% -משרה
 12/2019כ"א

