י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'14/2020 :

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

באר יעקב

עלות
מס' המכרז המכרז

2/2020

500
600

גליל עליון
גליל עליון
הר אדר
הר חברון

18/2020
20/2020
1/2020
10/2020

1,000

יבנה

2/2020

1,000

יבנה
ירושלים
לב השרון

מפ51/2020/
2/2020

חברה לפיתוח קצרין 6/2020
7/2020
קרית ביאליק
ראש העין
ראש העין

11/2020
1/2020

1,500
234
2,500
1,000
2,000

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

א.ע איכ"ס אשקלון 2/2020
27/2020
חולון
יבנה
יבנה
מצפה רמון

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

אספקת ציוד לאירועים .שאלות הבהרה  rinat@b-y.org.ilעד 23/2/2020
 ,www.b-y.org.ilהגשה בלשכת מנכל
1/3/2020
דחיית מועד פתיחה  -הצעות לאספקת כרטיסי שי לחג
הריסה ופינוי אולם ספורט בבי"ס עלי גבעה ,כפר גלעדי .סיור קבלנים חובה  23/2/20ב1/3/2020 11-
1/3/2020
הפעלת מעון יום .אתר , www.har-adar.muni.il :מיילnavatal@har-adar.muni.il :
תיקון  -ביצוע עבודות הסדרת נגישות ובטיחות באתר בית הכנסת העתיק בסוסיא .ס.ק.ח 27/2/2020
 18/2/20ב ,12 -בכניסה לאתר בית הכנסת העתיק בסוסיא .סיווג קבלני :ענף  100ג׳1-
הארכה  -אספקה ,התקנה ותחזוקה של ליבת רשת ,ציוד מיתוג ,מרכזיית טלפון ומערכת 3/3/2020
אבטחת מידע .פרטים באתר האינטרנטwww.yavne.muni.il :
1/3/2020
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לתכנון עירוני  /תבע"י  /כללי תכנון
מפורטים ושמאות לתחום התחדשות עירונית .מייל להגשהoffers@yavne.muni.il :
24/3/2020
הפעלת קהילות תומכות לתושבים
10/3/2020
מתן שירותי תובע עירוני חיצוני .ניתן לעיין במסמכים באתרwww.lev-hasharo.com :
שאלות הבהרה בכתב עד לתאריך  26/2/2020ב .12:00-מיילeti@lev-hasharon.com :
חוזר  -השכרה של תא מס'  ,3מתחת לטריבונות מגרשי הטניס .סיור מציעים  25/2ב5/3/2020 10-
15/3/2020
הפעלת בית ספר תיכון שש שנתי "קרית חינוך אורט" סמל מוסד  370312ולהפעלת
בית ספר תיכון שש שנתי בשכונת נאות אפק )בהקמה(
3/3/2020
מתן שירותי טיאוט רחובות וניקיון שטחים פתוחים .שאלות הבהרת קרן נוני
17/3/2020
ביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס חט"ב דרומי 15 ,כתות במגרש  .815מפגש ותדרוך
קבלנים  26/2/2020שעה  ,11:00במח' הנדסה .סיווג 100 :ג' 4-לפחות

טל' ומען לפרטים

 1/3/2020שעה  08-9785324 14רינת

פנויות

שעה  04-6850208 15חכל קצרין
שעה  04-8780826 12עמי ראובן

דרוש/ה רכז/ת חינוך סביבתי/ת .בקשות בדוא"לsagit@e-a.org.il :
דרוש/ה מזכיר/ה למרכז לגיל הרך ) 2משרות(
דרוש/ה קב"ט/ית באגף הביטחון והחירום ,פיקוח ושיטור עירוני
דרושים/ות מפקחים/ות בפיקוח העירוני ,חניה/יחידת האכיפה העירונית
דרוש/ה מנהל/ת פסיכולוג/ית חינוכית  25% -משרה .פירוט ודרישות התפקיד באתר
המועצהwww.mitzpe-ramon.muni.il :

אפרצב דמיטרי
דוקורסקי אלי

שעה  keren@rosh.org.il 03-9007224 12שלום בן משה
שלום בן משה
שעה  03-9007224 12קרן נוני
keren@rosh.org.il

מקומיות

מועד שעת
להגשה הגשה
25/2/2020
2/3/2020
1/3/2020
1/3/2020
27/2/2020

ניסים גוזלן

שעה  16מכרזים www.galil-elion.org.il :גיורא זלץ
שעה  16מכרזים www.galil-elion.org.il :גיורא זלץ
חיים מנדל שקד
שעה  02-6293121 12נאוה טל
יוחאי דמרי
 052-3915433 15:00שלמה אסרף
מסמכי המכרז מפורסמים באתר
צבי גוב ארי
שעה  08-9433470 12בועז שלמון
boaz@yavne.muni.IL
צבי גוב ארי
שעה  08-9433388 15הנדסה
אתרwww/yavne.muni.il :
אתר www/jerusalem.muni.il :משה לאון
ריטוב עמיר
שעה  09-7960206 12אתי לוי אוסי

ברשויות

שם המכרז

ראש הרשות

טל' ומען לפרטים

שעה  10פרטים באתרwww.e-a.org.il :
 03-5027211טלי פסח
אתרwww.yavne.muni.il :
אתרwww.yavne.muni.il :
שעה  12קו״ח לפקס08-6586411 :
או למיילpninac@mzp.org.il :

ראש הרשות
תומר גלאם
מוטי ששון
צבי גוב ארי
צבי גוב ארי
מרום רוני

