י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'18/2021 :

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

אשדוד
אשדוד
אשקלון

עלות
מס' המכרז המכרז

7/2021
8/2021
21/2020

300
500
650

אשקלון

53/2020

300

אשקלון

33/2020

5,000

גבעת שמואל

8/2021

300

גבעת שמואל

9/2021

300

גדרות
הרצליה

3/2021
קול קורא1/2021/

300

הרצליה

5/2021/19

600

הרצליה

6/2021/19

1,000

חורה

6/2021

500

חיפה
חיפה

4/2021
10/2021

1,337
2,941

כפר ורדים

2/2021

מנשה

3/2021

1,000

נוף הגליל

3/2021

1,000

פרדס חנה כרכור
פרדס חנה כרכור
ראש פינה

1/2021
30/2021
2/2021

2,000

ראשון לציון
רמת השרון

17/2021
531/19

1,000

שהם

20/2021

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

12/2021

אשקלון

18/2021

בית שמש
גבעת שמואל

כב21/
13/2021

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

עבודות טיפול ותחזוקת ברזיות ,בעיר אשדוד
אספקה והתקנה של מעליות/מעלונים ,שדרוג מעליות קיימות ובניית פירים לעירייה
עבודות גיזום עצים ,פינוי גזם ,במוסדות חינוך ושטחים פתוחים ברחבי העיר אשקלון
סיור קבלנים חובה  10/3/2021שעה  .10:00מסמכי מכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט
של העיריה או במחלקת המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית ,הגבורה  ,7אשקלון
את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה
22/3/2021
שירותי הסעות למקבלי שירות בגילאי  ,21+למפעל עבודה שיקומי )מע"ש( ולשירותי
הסעות וליווי למרכז יום טיפולי ,לאנשים עם מגבלות שכלית התפתחותית .את מסמכי
המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העיריה ,או במחלקת המכרזים ,קומה א'
בלשכה המשפטית ,רח' הגבורה  ,7אשקלון .את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט
21/3/2021
ביצוע עבודות שיפוצים ואחזקה במוסדות עירית אשקלון .סיור קבלנים אינו חובה
 7/3/2021שעה  .10:00רכישת מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העיריה או במחלקת
המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית ,הגבורה  ,7אשקלון .חוברת המכרז באתר העיריה
21/3/2021
שינוי בתנאי הסף ודחיית מועדים  -במכרז פומבי למתן שירותי מוקד מיגון אזעקות
וסיור למוסדות חינוך וציבור .שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום  10/3/21שעה  ,13למייל:
שינוי בתנאי הסף  -בסכום ערבות ביצוע ודחיית מועדים ,במכרז סליקת כרטיסי אשראי 21/3/2021
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום  10/3/2021ב ,13-למיילyehuditn@givat-shmuel.muyni.il :
18/3/2021
הפעלת תכנית "קהילה תומכת"
דחיית המועד האחרון להגשת בקשות לקול קורא  -מתן סיוע מלגה לאמנים אשר הינם 11/3/2021
תושבי העיר הרצליה .את הבקשה כולל המסמכים הנדרשים כמפורט בבקשה זו יש
לשלוח לאימייל בכתובת , omanim2@herzliya.muni.il :תשומת ליבם של המבקשים ,כי בקשות
שלא יועברו למייל מעלה ,לא יבחנו על ידי הוועדה ,דהיינו ניתן להעביר הבקשה על צרופותיה
אך ורק לכתובת המייל הנ"ל
5/4/2021
מתן שירותי ביקורת בנושא שמירה על זכויות קבלן בעיריית הרצליה .שאלות הבהרה
עד ליום ) 15/3/2021כולל( ,הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
15/3/2021
התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי עזרה ראשונה בחופי הרחצה בעיר הרצליה
שאלות הבהרה עד ליום ) 9/3/2021כולל( ,הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
מכרז חוזר  -רכישה והתקנת מתקני כושר ,בחצר אולם ספורט אלנור .סיור קבלנים לא חובה 18/3/2021
 10/2/2021שעה  ,13:00דרישות סף באתרwww.huranet.org :
15/3/2021
דחיית המועד  -אספקת ספרי לימוד ,עיון וקריאה לבתי"ס העירוניים בחיפה
3/5/2021
הצעות לאספקה והתקנת מתקני משחק ומתקני כושר .בתאריך  18/3/2021יתקיים
סיור בשטחים המיועדים להתקנת המתקנים ,ההשתתפות איננה חובה אך מומלצת
נוהל הצעות מחיר לשירות ממשל ,עבור המועצה המקומית כפר ורדים .שאלות הבהרה 18/3/2021
בכתב למייל tami@k-vradim.org.il :עד יום  9/3/2021שעה  .14:00פרסום תשובות
הבהרה באתר המועצה עד 11/3/2021
בניית מבנים רב תכליתיים באום אל קטף ומייסר .סיור קבלנים  11/3/21שעה  ,10במועצה 5/4/2021
סיווג 100 :ג' .2-המכרז באתר המועצהwww.menashe.co.il :
גנית אלגרנטי מנהלת מח' פרויקטיםganita@menashe.co.il :
אספקה והתקנה של ציוד עבור מעון העתקות ודפוס דיגיטלי בנוף הגליל .רכישת מסמכי 18/3/2021
המכרז במדור מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה' ,בין השעות8:30-15:30 :
מכרז פומבי למתן שירותי טיאוט בתחומי המו"מ .לא יתקיים סיור מציעים .לאייל קובי ,במייל 25/3/2021
18/3/2021
הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב בעסקת המרה )טרייד אין( .לאייל קובי ,במייל
24/3/2021
עבודות מוניציפליות בראש פינה .מפגש מציעים בזום חובה  15/3/2021שעה 10:00
עיון וקבלת חומר החל מיום  7/3/2021בשעה rpo@rosh-pinna.muni.il ,13:00
22/3/2021
היכללות במאגר בתחומי שמאות ,תכנון ושמאות היטל השבחה
אספקת שירותי תכנון ,הקמה תפעול ותחזוקה של מערכת פניאומטית לאיסוף אשפה 22/3/2021
בשכונת נווה גן  -צפון  -רש 1010רמה"ש .מפגש מציעים חובה  8/3/2021שעה 12:00
באמצעות  , ZOOMמועד אחרון לשאלות הבהרה  14/3/2021ב 12-באמצעות מייל:
 . orel@adihadar.co.ilעל המשתתפים להתעדכן בדבר ההבהרות והשינויים
18/3/2021
מתן הצעות מחיר ,לאירוח הכנס השנתי לבוגרי תוכניות צוערים לשלטון מקומי עבור
מפע"ם השפלה ,מועצה מקומית שהם

פנויות
שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

www.ashdod.muni.il 9-13 14-18/3/21
www.ashdod.muni.il 9-13 14/3/2021
 12:00 22/3/2021טל'08-6748754 :

לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
תומר גלאם

 12:00טל'08-6748754 :

תומר גלאם

 12:00טל'08-6748754 :

תומר גלאם

03-5319284 15:00
yehuditn@givat-shmuel.muyni.il
03-5319284 15:00

ברודני יוסף

www.gderot.muni.il 12:00
 12:00מסמכי הקול קורא מפורסמים
באתר העירוני:
www.herzliya.muni.il

ברודני יוסף
יוסי קנדלשיין
פדלון משה

פדלון משה

 www.herzliya.muni.il 12:00מסמכי
המכרז מפורסמים באתר העירוני
פדלון משה
 www.herzliya.muni.il 12:00מסמכי
המכרז מפורסמים באתר העירוני
חבאס אלעטנאווי
08-6868450 14:00
04-8356318 14:00
04-8357733 14:00

עינת קליש רותם
עינת קליש רותם

 14:00פרטים באתר www.kfarvradim.com :אייל שמואלי
054-6747443 16:00
maayane@menashe.co.il
מעין ארז ,רכזת פרויקטים
 13:00מיילhayyim@nallit.org.il :

אילן שדה
רונן פלוט

 ko.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00הגר פרי יגור
 ko.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00הגר פרי יגור
מוטי חטיאל
 04-6808602 13:00לנה
 03-9547241 12:00אפרת פדידה
 9:00הפרסום מופיע באתר העירייה

רז קינסטליך
אבי גרובר

 03-9723005 16:00אלונה מארק

איתן פטיגרו

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות
תומר גלאם

דרוש/ה מגשר/ת חינוכי/ת בין תרבותי/ת דובר/ת אמהרית ,במשרות משתנות .ניתן לעיין  12:00 18/3/2021פקס08-6792556 :
בפרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלוןmichrazim@@ashkelon.muni.il :
תומר גלאם
דרוש/ה פקח/ית במחלקת פיקוח עירוני ,באגף בטחון וחירום  100% -משרה .ניתן לעיין  12:00 18/3/2021פקס08-6792556 :
michrazim@@ashkelon.muni.il
בפרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלון מכרזי דרושים/כ"א
עליזה בלוך
 02-9909772מיכל
דרוש/ה מזכיר/ת מינהל תפעול  100% -משרה .מפורט באתר העיריה .מועמדות החל מ18/3/2021 7/3-
ברודני יוסף
03-5319294 12:00 18/3/2021
דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בנייה

