י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'17/2020 :

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

אבן יהודה

עלות
מס' המכרז המכרז

11/2020

2,500

אבן יהודה
אפרת
אפרת
אשקלון

13/2020
6/2020
8/2020
35/2019

2,500
3,000

אשקלון
גדרה

55/2019
5/2020

גוש חלב

2/2020

הרצליה

8/2020/19

600

חבל יבנה

313

500

חוף הכרמל
טבריה
טירת הכרמל
טירת הכרמל
יבנה

6/2020
2/2020
2/2020
1/2020
2/2020

200
1,000
1,000
1,000
1,000

יבנה
כפר תבור
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא

7/2020
3/2020
5/2020
3/2020

1,000
1,500

נוף הגליל

12/2020

1,000

אגם מונפורט

1/2020

1,000

פרדס חנה כרכור
פרדס חנה כרכור

1/2020
9/2020

1,500
2,500

קרית עקרון
ראש העין
ראשון לציון
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שהם
תל שבע

2/2020
11/2020
2/2020
26/2020
27/2020
28/2020

750
1,000
300
1,000
2,000
1,000

1/2020

1,000

5,000

300

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

14/2020

אשקלון

15/2020

אשקלון

19/2020

יבנה
מגילות
ראש פינה
שדרות
שדרות

7/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקה של מבני ציבור .שאלות הבהרה ניתן להגיש עד 12:00 16/3/2020 5/3/2020
תשובות לשאלות הבהרה יינתנו עד  .9/3/2020 -ס.ק .חובה  3/3/20ב ,11-בלשכת מהנדס
מתן רישיון שימוש ,תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה ודיגיטל .המכרז באתר .קרן13:00 23/3/2020 09-8915006 :
14:00 19/3/2020
ביטוח רכוש וחבויות .רכישת המכרז דרך אתר המועצה ,לאחר תשלום בגביה
14:00 23/3/2020
גזם ופסולת גושית .סיור קבלנים  5/3/2020שעה  ,10:00במחלקת שפ"ע
12:00 11/3/2020
הארכת מועד  -הפעלת בתי ספר על יסודי באשקלון ,תיכון מקיף א' ,ד' ומקיף ו'
מפגש מציעים נוסף חובה  4/3/2020שעה  ,10:15במשרדי מינהל החינוך ,בבניין האקדמיה
רחוב יורם ורון  ,2באשקלון .מציע שהשתתף בסיור קודם פטור מהשתתפות בסיור זה
רכישת מסמכי המכרז והגשת ההצעה ,במחלקת מכרזים ,קומה א׳ ,הגבורה 7
12:00 18/3/2020
הפעלת תכנית תה"ל )תכנית העצמה לבגרות( בבתי הספר ,באשקלון
14:00 26/3/2020
איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית .העברת שאלות בכתב לפקס153505522478 :
או בדוא"לjuda_s@gedera.muni.il :
15:00 13/3/2020
עריכת תוכנית לאיחוד וחלוקה במתחמים מ ,12-מ ,22-מ ,2-גרעין הכפר העתיק.
המתחמים לתכנית מתאר מקומית ג16923/
עדכון מועדים  -להשכרת אולם ושלושה מקומות חניה בבית "הרמלין" ,רחוב הסדנאות 12:00 30/3/2020
 ,3הרצליה .חלק מחלקה  111בגוש  .6592סיור מציעים חובה  16/3/2020שעה 12:00
שאלות הבהרה עד ליום ) 22/3/2020כולל( .הגשה :בן גוריון  ,22קומה 2
שירותי אספקת דלק ודלקנים אוניברסליים .מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 12:00 26/3/2020 12/3
פרסום חוברת המכרז באתר המועצה ,www.hevel-yavne.org.il :עקב תקלה שחלה
במכרז הקודם הובא לפרסום נוסח חדש אשר מבטל את קודמו
12:00 10/3/2020
פיתוח והפעלה של חוף סביבתי-אקולוגי ,מצפון לעתלית
12:00 25/3/2020
אספקת משאית מנוף תאורה .שאלות הבהרה עד  5/3/2020שעה 13:00
12:00 5/3/2020
קול קורא  -להקמה ותפעול בריכה טיפולית
12:00 12/3/2020
עריכת ביטוחי העירייה
הארכה  -אספקה ,התקנה ותחזוקה של ליבת רשת ,ציוד מיתוג ,מרכזיית טלפון ומערך 12:00 12/3/2020
אבטחת מידע .אתר האינטרנטwww.yavne.muni.il :
הארכה  -קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר12:00 3/3/2020 www.yavne.muni.il .
עבודות פיתוח סלילה ותשתיות כפר תבור .סיור קבלנים לא חובה  10/3/2020שעה 12:00 22/3/2020 12
13:00 1/3/2020
אספקת כרטיסי שי נטענים .מייל gizbar-11@maltar.co.il :גזברות
הפעלת בריכת השחיה העירונית והפעלת אגודת השחייה .שאלות הבהרה עד 13:00 19/3/2020 8/3/2020
ב ,15:00 -למייל mazkir-1@maltar.co.il :סיור קבלנים חובה  11/3ב 9:30 -מלובי העיריה
דרישות :בעל ניסיון קודם של  3שנים לפחות בהפעלת בריכת שחיה וניהול אגודת שחיה
הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ ,נוף הגליל .סיור קבלנים חובה 13:00 19/3/2020 5/3/2020
שעה  .10:00יציאה ממשרד מהנדסת העיר ,קומה  ,2שד' מנחם אריאב  ,1נוף הגליל
קניית מסמכי המכרז :מינהל הנדסה ,קומה  ,4ביום א׳  ,8:30-13:30ב׳-ה׳ 8:30-15:00
13:00 19/3/2020
אספקה והתקנת מזגנים ,יחידת צ'ילר אתילן גליקול .סיור מציעים :יום א' 1/3/2020
שעה  ,14:00יציאה ממשרדי חברת אגם מונפורט .מיילagam-10@maltar.co.il :
אספקה והתקנת משטחי פינוי גזם .סיור קבלנים חובה  3/3/20ב ,13 -ברחבת המועצה 12:00 18/3/2020
12:00 18/3/2020
בחירת גורם לניהול והפעלת ביה"ס על יסודי חקלאי .סיור מציעים חובה  -יום חמישי
 5/3/2020שעה  ,13:00ברחבת המועצה
14:00 22/3/2020
ייעוץ תקשורת וניו-מדיה .מיילromit@ekron.org.il :
12:00 8/3/2020
הארכה ושינוי תנאי סף  -מתן שירותי טיאוט רחובות וניקיון שטחים פתוחים
הארכה  -השכרת נכס עירוני ברחוב שפירא  ,17גוש  ,5033חלקה  40תת חלקה  10,156מ"ר 12:00 23/3/2020
שיפוץ מבנה לאחר שריפה ,נועם תושיה .ס.ק 15/3 .ב .10 -סיווג 131 :א׳ /1-ו/או  100ג'15:00 26/3/2020 1-
המשך עבודות פיתוח להרחבת מושב זמרת .ס.ק 15/3/20 .שעה  .12:30סיווג 200 :ג'15:00 26/3/2020 1-
תכנון וביצוע בניית ממ"מ למרכז יום לקשיש ,בית הגדי .ס.ק 15/3 .ב .11-סיווג 100 :ג'15:00 26/3/2020 1-
16:00 17/3/2020
קבלת הצעות למתן שירותי פיקוח גינון במועצה .ס.ק 8/3/2020 .ב ,11-בגזברות
חוזר -עבודות פיתוח נופי וגינון ,בבתי ספר בתל שבע .סיור קבלנים  4/3/2020שעה 13:00 19/3/2020 13:00
במשרד מהנדס .סיווג :א' 1-ומעלה ,ענף  111ו/או ענף  200ג' 1-ומעלה

פנויות
שם המכרז

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות
הררי אברהם

maor.handasa@gmail.com
טל׳ 09-8915029 :מאור אמסלם
gizbarut@even-yehuda.muni.il
 liat@ihd.co.il 02-9939324/7ליאת
 02-9939340אור צדוק
טלפון08-6748754 :

הררי אברהם
רביבי עודד
רביבי עודד
תומר גלאם

את המכרז ניתן לראות באתר
juda_s@gedera.muni.il

תומר גלאם
גמליאל יואל

04-6989980 / 9527903

אליאס אליאס

מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
www.herzliya.muni.il
eden.c@hevel-yavne.org.il
עדן כהן

ליבר משה

אסיף איזק
nithit@hcarmel.org.il
שמעון מעתוק
04-6739621
טל אריה
04-8547039
טל אריה
04-8547031
 08-9433470מחשוב בועז שלמון צבי גוב ארי
צבי גוב ארי
 08-9433345אגף שפ"ע
אתר www.kefar-tavore.muni.il :עודד הלפרין
ארקדי פומרנץ
 054-5232343אירית מורן
ארקדי פומרנץ
 04-9578903חגי ויינבר
לפרטים german@nallit.org.il :רונן פלוט
 04-9574004חברת אגם מונפורט ארקדי פומרנץ
 odelia@pardes-hanna-karkur.muni.ilהגר פרי יגור
 odelia@pardes-hanna-karkur.muni.ilהגר פרי יגור
 08-6228866נייד 054-3232638 :חובב צברי
 03-9007224קרן  keren@rosh.org.ilשלום בן משה
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
עידאן תמיר
 08-9938959צחי
עידאן תמיר
 08-9938959צחי
עידאן תמיר
 08-9938959צחי
איתן פטיגרו
 03-9724716יוסי פרץ
עומאר אבו רקייק
08-6293912-6293901

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

דרוש/ה רכז/ת לתכנית יחודית לקידום צעירים/ות במסגרת תכנית יתד  100% -משרה  michhrazim@ashkelon.muni.il 12:00 12/3/2020תומר גלאם
פקס08-6792556 :
באגף הרווחה  -תקן מתחדש .את המכרז ניתן לראות באתר העיריה  -מכרזי דרושים/כ"א
דרוש/ה עו״ס/ית תכנית תיאום טיפול  100% -מ׳ ) 2משרות משתנות( במחלקה לאזרחים  michhrazim@ashkelon.muni.il 12:00 12/3/2020תומר גלאם
פקס08-6792556 :
ותיקים באגף הרווחה  -תקן מתחדש .ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט של
עיריית אשקלון  -מכרזי דרושים/כ"א
 michhrazim@ashkelon.muni.il 12:00 12/3/2020תומר גלאם
דרוש/ה מנהל/ת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה במינהל הנדסה בעיריית אשקלון
פקס08-6792556 :
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלון  -מכרזי דרושים/כ"א
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
11/3/2020
דרוש/ה לבורנט/ית מחשבים באשכול הפיס
אריה כהן
02-9945000 13:00 10/3/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך  100% -משרה
מוטי חטיאל
 04-6808618 15:00 15/3/2020נעה
דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת הנדסה  50% -משרה
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש
12/3/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי  100% -משרה .פרטים באתר
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש
12/3/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח איכות הסביבה 100% -משרה

