י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'18/2020 :

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

אפרת
אשדוד
אשדוד
אשדוד
באר יעקב
בני ברק

עלות
מס' המכרז המכרז
1,000
5,000
3,000
500

8/2020
7/2020
8/2020
9/2020
2/2020
105/20

500

בני ברק

108/20

250

בני ברק

141/19

1,000

בני ברק

104/20

2,000

הר חברון
הר חברון
הר חברון

9/2020
13/2020
15/2020

300
2,000
2,500

חולון

9/2019

350

נוף הגליל

11/2020

1,000

קרית גת
קרית מלאכי
שהם

2/2020
5/2020
2/2020

1,000
2,500
300

משרות
שם הרשות
המקומית
בית דגן
בית דגן
בית דגן
גבעת שמואל
גדרה

עלות
מס' המכרז המכרז
/2/20ע
/3/20ע
/4/20ע
9/2020
/01/20כ"א

שם המכרז
גזם ופסולת גושית .סיור קבלנים  5/3/2020שעה  ,10:00במחלקת שפ"ע
עבודות להקמת מבני גני ילדים ברובע ח'
ניהול והפעלת מוסדות חינוך
הצבה והפעלה של מבני קפיטריות במוסדות חינוך
פרסום חוזר  -אספקת ציוד לאירועים .שאלות הבהרה למיילrinat@b-y.org.il :
אחזקה ותיקוני מזגנים במשרדי הרשות .מפגש מציעים  12/3/2020שעה  9:00בחדר
ישיבות גזברות ,קומה ג' ,בניין העירייה ,רח' ירושלים  ,58בני ברק .פרטים באתר
שירותי בקרה ,פיקוח וייעוץ ,בתחום גינון ועבודות פיתוח ,של גנים ציבוריים
מפגש מציעים חובה  12/3/2020שעה  ,10:00בחדר ישיבות גזברות ,קומה ג׳
בניין העירייה ,רח' ירושלים  ,58בני ברק .פרטים באתר
אספקה והתקנה של אשפתונים מרובעים .מפגש מציעים חובה  12/3/2020שעה 11
בחדר ישיבות גזברות ,קומה ג' ,בניין העירייה ,רח' ירושלים  ,58בני ברק .פרטים באתר
אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות ציבור .מפגש מציעים חובה  12/3/2020שעה 12
בחדר ישיבות גזברות ,קומה ג' ,בניין העירייה ,רח' ירושלים  ,58בני ברק .פרטים באתר
מתן שירותי מחשוב בענן .מסמכי המכרז מפורסמים באתר המועצה
מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות למועצה .מסמכי המכרז מפורסמים באתר המועצה
ביצוע חניות ומעגלי תנועה למוסדות חינוך ומבני ציבור בעתניאל .סיור קבלנים חובה
 8/3/2020שעה  ,13:00בכיכר הכניסה ליישוב .סיווג קבלן :ג' 1-ענף 200
אספקה ,התקנה ואחזקה של מתקני כושר בעיר חולון .שאלות הבהרה עד לתאריך 16/3
כנס מציעים  9/3/2020שעה  ,12:00במשרדי האגף בעיריה ,קומה  .5נוכחות אינה חובה
בחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על יסודיים  -אורט שרת ואורט יגאל אלון
סיור מציעים חובה  12/3/2020שעה  ,12:00נקודת המפגש בשער ביה"ס אורט שרת
רכישת המכרז אצל מרכזת ועדת המכרזים ,קומה 3
אספקת שירותים משפטיים לגביית חובות ארנונה
ניהול והפעלה משותפים עם העיריה ,של בי"ס אמית תיכון שש שנתי ממ"ד .פרטים באתר
עדכון מועדים  -שירותי שמאות למועצה המקומית שוהם

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

23/3/2020
8-12/3/20
8-12/3/20
22-26/3/20
5/3/2020
26/3/2020

14:00
9-13
9-13
9-13
14:00
12:00

12:00 26/3/2020
12:00 26/3/2020
12:00 26/3/2020
14:00 19/3/2020
9:30 18/3/2020
15:00 19/3/2020

דרוש/ה עו"ס/ית מרחב תעסוקתי לצעירים בגילאי  50% - 18-25משרה
דרוש/ה עו"ס/ית קהילתי/ת ורכז/ת מתנדבים  50% -משרה
דרוש/ה עו"ס/ית משפחה וחוק נוער  +מרכז ות"ש  50% -משרה
דרוש/ה מזכיר/ה למרכז שחף
דרוש/ה חשב/ת שכר  50% -משרה

רביבי עודד
 02-9939340אורי צדוק
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il
 08-9785324רינת www.b-y.org .ניסים גוזלן
אברהם רובינשטיין
 03-5776191מאיר שטיינרייך
בשעות 9-14
אברהם רובינשטיין
 03-5776561חנוך זיידמן
בשעות 9-14
 050-4160828גידי ליכטיג
פרטים באתר העיריה
 050-4160828גידי ליכטיג
פרטים באתר העיריה
 052-8990301אלי יצחק
 052-6122142אביגיל בן יצחק
 052-3915433שלמה אסרף

mihrazim@holon.muni.il 12:00 30/3/2020

אברהם רובינשטיין
אברהם רובינשטיין
יוחאי דמרי
יוחאי דמרי
יוחאי דמרי
מוטי ששון

 inbalv@nallit.org.il 04-6478813 12:00 29/3/2020רונן פלוט
רכישה בימים א׳ בשעות 8:30-13:30
ובימים ב׳-ה׳ בשעות 8:30-15:00
אבירם דהרי
www.qiryat-gat.muni.il 13:00 16/3/2020
זוהר אליהו
 07-8500869 9:00 17/3/2020ד"ר אבי אדרי
איתן פטיגרו
 03-9723032 16:00 17/3/2020יוסי פרץ

ברשויות

שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

 03-9602104/6חן חוכימא
24/3/2020
 03-9602104/6חן חוכימא
24/3/2020
 03-9602104/6חן חוכימא
24/3/2020
03-5319282 15:00 15/3/2020
 08-8593550-512 12:00 15/3/2020ורד/פנינה

ראש הרשות
אליהו דדון
אליהו דדון
אליהו דדון
ברודני יוסף
גמליאל יואל

