י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'16/2021 :

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
באר יעקב

עלות
מס' המכרז המכרז

6/2021

בית דגן

2/2021

500

גדרה

4/2021

150

חיפה

6/2021

2,941

יבנה

4/2021

1,000

יבנה

8/2021

500

ירושלים
ירושלים
מעלות תרשיחא

מפ16/2021/
מפ4/2021/
1/2021

צפת
קרית אונו
ראש פינה

2/2021
4/2021
1/2021

1,000
3.000

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

2/20
12/20
11/20

300
1,000
1,000

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
שהם

72/20
12/21
13/21
14/21

2,500
1,000
1,000

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אור עקיבא
אשקלון

16/2021

אשקלון

17/2021

חורה

4.2021

חורה
יבנה
כפר ורדים
לקייה
לקייה
לקייה

3/2021
2/2021
6/2021
8/2021
7/2021

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 14-18/3/21
מאגר ספקים  -אספקה והתקנת מערכות עזר לשמיעה למוסדות חינוך
הארכת מועד  -טיפול משפטי בתיקי נזיקין ,מתחם לסכום השתתפות עצמית .יש לשלוח  12:00 28/2/2021עיון מלא תחת לשונית מכרזים  -ניסים גוזלן
מאגר יועצים
בקובץ  WORDלמייל yoatzim@b-y.org.il :לעיון מלא בנוסחwww.b-y.org.il :
הפעלת בריכת שחיה של המועצה המקומית בית דגן .מפגש הבהרות  4/3/2021שעה  03-9602104/9 12:00 18/3/2021מנכ״ל מועצה אליהו דדון
) .10:00הנוכחות במפגש חובה והיא תנאי להשתתפות במכרז(
גמליאל יואל
 050-3334605רחל קזלקופי
מכרז להפעלת תכנית "קהילה תומכת" .מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 10/3/2021 1/3/2021
במייל בלבד לידי המו״מ גדרה  galit-ds@gedera.muni.il -בקובץ WORD
עינת קליש רותם
04-8356710 14:00 1/3/2021
דחיית מועד להגשת הצעות  -הצעות לביצוע עבודות אחזקת שבר ,שיפוצים ובניה
במבנים שבטיפול העירייה .מסירה ידנית חסן שוקרי  ,14קומה ד' ,חדר 401
צבי גוב ארי
שיפוצים ,בינוי ,פיתוח ,אלומיניום ,דלתות ,סימון כבישים ,איטום ,מסגרות ,אספקת אביזרי  08-9433345 12:00 16/3/2021אגף שפ"ע
oper@yavne.muni.il
אינסטלציה ,קירוי ותחזוקת מצללות לרבות שיפוצי קיץ במוסדות העיר .מפגש מציעים
מכרז מסגרת
בזום למעונינים  4/3/2021שעה  13:00פרטים באתר האינטרנט העירוניwww.yavne.muni.il :
 tehilam@yavne.muni.ilתהילה צבי גוב ארי
קבלת שירותי ניהול ,תיאום וביצוע של פרויקט לתכנון מפורט-תב"ע ,התחדשות עירונית 9/3/2021
למתחם דואני-שבזי-חבצלת-בוכריס ,בעיר יבנה
משה לאון
אתרwww.jerusalem.muni.il :
9/3/2021
דחיית מועד  -בדיקת הולם למצעים בולמי נפילה בגני משחקים ברחבי העיר
משה לאון
אתרwww.jerusalem.muni.il :
9/3/2021
דחיית מועד  -אספקה והתקנת ציוד לאולפנים
ארקדי פומרנץ
ביצוע עבודות לכידה ,הובלה ,עיקור וסירוס חתולי רחוב .שאלות הבהרה עד  04-9578917/844 13:00 9/3/2021 3/3/2021גזברות
שעה  14:00באמצעות מיילohad@maltar.co.il :
שוקי אוחנה
 058-7739258 12:00 21/3/2021בועז
הארכת מועד  -מתן שירותי דיגיטל ומדיה .אתרwww.zefat.muni.il :
גל ישראל
 03-5347030 13:00 4/3/2021מירה/ליאת
דחייה  -הקמת מתחם חינוך ״אריאל שרון״ .אתרwww.kiryatono.muni.il :
מוטי חטיאל
קיום סיור קבלנים חובה נוסף  -מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור ר"פ
ביצוע עבודות שלב ג' ,עבודות גמר ופיתוח .סיור קבלנים חובה נוסף  2/3/2021שעה 9
התכנסות ברחבת המו״מ ראש פינה
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 26/4/2021אפרת פדידה
השכרת נכס עירוני ברחוב שפירא  ,17בגוש  ,5033חלקה  ,40תת חלקה  156 ,10מ"ר
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 26/4/2021אפרת פדידה
הארכה  -השכרת נכס עירוני רח' קנר  13ו ,15-גוש  ,5035חלקות  2,299 ,27-28מ"ר
רז קינסטליך
השכרת נכס עירוני בראשל״צ ,ברחוב מוהליבר  /2רוטשילד  ,18גוש  ,3933חלק מחלקה  03-9547241 12:00 26/4/2021אפרת פדידה
 343,37מ"ר ,לשימוש חנות
ביטול מכרז  -רשות שימוש להפעלת שייט ומשאיות מזון )רוכלות מזון( ,באגם הסופרלנד
רז קינסטליך
 03-9547241אפרת פדידה
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 15/3/2021אפרת פדידה
ביצוע עבודות לשינוע ופינוי מכולות ודחסנים ,בשיטת רמסע ,בראשל"צ
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 15/3/2021אפרת פדידה
מתן שירותי הסעות מזדמנות באמצעות מוניות
רז קינסטליך
 03-9547241 12:00 15/3/2021אפרת פדידה
תרמילי גב לבוגרי כיתות י"ב
נא לפנות לאתר הרשות המקומית איתן פטיגרו
עדכון תנאי סף  -ביצוע עבודות שיפוצים ,תחזוקה ,אחזקה ותיקונים שנתיים

פנויות

ברשויות

שם המכרז
דרוש/ה מנהל/ת אגף משאבי אנוש .תנאים ופרטים באתר העיריה ובטל׳04-6108832 :
דרוש/ה רפרנט/ית מדידות ,באגף הכנסות  100% -משרה .ניתן לעיין בפרטי המכרז
באתר האינטרנט של עיריית אשקלון ,מכרזי דרושים/כא .פקס08-6792556 :
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך ילדים ונוער בסיכון ,במינהל החינוך  100% -משרה
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית אשקלון .פקס08-6792556 :
מכרז חוזר  -דרוש/ה מנהל/ת מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
את פרטי המכרז ניתן למצוא באתר המועצה ,בכתובתwww.huranet.org :
דרוש/ה ממונה הכנסות ואכיפה .פרטי המכרז באתרwww.huranet.org :
דרוש/ה מזכיר/ה לעוזר ראש העיר ומנהל המטה
דרוש/ה מבקר/ת פנים וממונה על פניות הציבור  50% -משרה
דרוש/ה רכז/ת מתנדבים
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת ,עו״ס/ית קהילתי/ת
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת ,למיצוי זכויות בקהילה

מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 15:00 15/3/2021מיילlidia_s@oraqiva.muni.il :
michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 4/3/2021

אדרי יעקב
תומר גלאם

michrazim@ashkelon.muni.il 12:00 11/3/2021

תומר גלאם

12:00 11/3/2021

חבאס אלעטנאווי

חבאס אלעטנאווי
12:00 11/3/2021
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
3/3/2021
 kfarvradim.com 04-9076700 12:00 11/3/2021אייל שמואלי
 08-6512369פקס 08-6512652 :אחמד אלאסד
1/3/2021
 08-6512369פקס 08-6512652 :אחמד אלאסד
1/3/2021
 08-6512369פקס 08-6512652 :אחמד אלאסד
9/3/2021

