י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'17/2021 :

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

גבעתיים

עלות
מס' המכרז המכרז

1/2021

הרצליה

ספק יחיד

הרצליה

4/2021/19

החכ״ל שהם בע"מ 1/2021
החכ״ל שהם בע"מ 2/2021
4/2021
יבנה

600
500
500
1,000

יבנה

8/2021

500

לקייה
מגילות
מיתר
קרית מלאכי

1/2021
7/2021
21/2/2021
9/2021

500
1,000
1,200
2,000

ראש העין

15/2021

1,000

ראשון לציון
ראשון לציון
רחובות

15/2021
16/2021
1/2021

1,000
1,000

שהם
שהם

6/2021
8/2021

500
700

משרות
שם הרשות
המקומית
מגילות
מגילות
מגילות

עלות
מס' המכרז המכרז
8/2021
9/2021
10/2021

שם המכרז
שירותי תכנון מוסדות ציבור במתחם ההסתדרות .לפרטים ושאלות הבהרה בדוא"ל
בלבד עד ליום  10/3/2021שעה  12במייל לאיתן בראשeitan@barash-somech.co.il :
הודעה על כוונת העירייה להכריז על חברת תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מ
כספק יחיד בתחום אחזקת מערכות סינון אב"כ במקלטים .הגשת השגות באמצעות
דוא"לv.michrazim.@herzliya.muni.il :
הפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לאנשים עם צרכים מיוחדים בהרצליה .שאלות
הבהרה עד ליום  7/3/2021שעה  10:00בבוקר .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
הפעלת קפיטריה במגרש כדורגל .סיור אינו חובה .נא לתאם עם אב הבית052-8888626 .
לאספקת מבנה והפעלת מזנון לעובד המו״מ .סיור אינו חובה לתאום 054-4999362 :אלון
תיקון מייל  -שיפוצים ,בינוי ,פיתוח ,אלומיניום ,דלתות ,סימון כבישים ,איטום ,מסגרות ,אספ׳ אביזרי
אינסטלציה קירוי ותחזוקת מצללות לרבות שיפוצי קיץ ,במוסדות העיר .מ.מ למעוניינים בזום  4/3ב13-
שינוי תנאי מהותי במכרז  -לקבלת שירותי ניהול ,תיאום וביצוע של פרויקט לתכנון
מפורט  -תב"ע התחדשות עירונית למתחם דואני ,שבזי ,חבצלת ,בוכריס  -בעיר יבנה
ביצוע עבודות שיקום כבישים ומדרכות בשטח המו״מ .סיור קבלנים  8/3/2021שעה 10
תשתיות ציבוריות בבית הערבה .סיור קבלנים חובה  10/3/2021שעה  ,10בבית הערבה
הקמת מקווה בשכ' כרמית-מיתר .סיווג 100 :ג' .1-סיור קבלנים  8/3/2021שעה 13:00
מכרז תכנון ביצוע עבודות פיתוח ,אספקה והתקנת מתקני משחקים בגן קק"ל ,ברחוב
בן גוריון ,בקרית מלאכי .סיור קבלנים חובה  1/3/2021שעה 12:00
ניהול והפעלה של היכל התרבות העירוני .כנס מציעים שבמהלכו יתקיים ביקור בהיכל
התרבות ,ביום  7/3/2021שעה  ,12:30רח' מרבד הקסמים  ,10ראש העין .השתתפות
בכנס המציעים הינה חובה .לפרטים keren@rosh.or.il :קרן נוני
הפעלת מזנון ו/או מכונות לממכר שתיה ומזון ו/או אספקת כיבוד ,לישיבות בעיריה
הנפקה ואספקת כרטיס שי עירוני
הארכה נוספת  -הודעה מס'  2למציעים  -ביצוע עבודות טיאוט ,שטיפה וניקיון
רחובות ושטחים ציבוריים בעיר רחובות
דחיית מועד הגשה  -ביצוע עבודות הדברת מזיקים ועשבייה בשהם
אספקה והתקנה של משטחי בטיחות מסוג דשא סינטטי למתקני משחק בגנים ציבוריים
ובמוסדות חינוך בשהם

פנויות
שם המכרז
דרוש/ה קב״ס/ית  50% -משרה
דרוש/ה עו״ס/ית מרחבי/ת  50% -משרה
דרוש/ה רכז/ת צעירים  50%משרה

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

12:00 21/3/2021

קוניק רן

 10:00 21/3/2021פרטים נוספים באתר העירוני
www.herzliya.muni.il
12:00 15/3/2021
11:00 18/3/2021
11:00 18/3/2021
12:00 16/3/2021
9/3/2021
14/3/2021
25/3/2021
22/3/2021
16/3/2021

14:00
16:00
13:00
9:00

12:00 6/4/2021

ראש הרשות

פרטים נוספים באתר העירוני
www.herzliya.muni.il
www.hklshoham.co.il 03-97214721
www.hklshoham.co.il 03-97214721
 08-9433345א׳ שפ"ע .פרטים באתר
ofer@yavne.muni.il
 tehilam@yavne.muni.ilתהילה

פדלון משה
פדלון משה
איתן פטיגרו
איתן פטיגרו
צבי גוב ארי
צבי גוב ארי

 08-6512369פקס 08-6512652 :אחמד אלאסד
אריה כהן
 02-9945000יצחק דנון
שמעון מזוז
 050-7546953רומן זבורוב
זוהר אליהו
 08-8608777יחיאל כהן
פרטים באתר העירוני
שלום בן משה
 03-9007224קרן נוני

 03-9547241 12:00 15/3/2021אפרת פדידה
 03-9547241 12:00 15/3/2021אפרת פדידה
13:00 7/3/2021

רז קינסטליך
רז קינסטליך
רחמים מלול

 03-9723032 16:30 16/3/2021יוסי פרץ
 03-9724716 16:00 18/3/2021יוסי פרץ

איתן פטיגרו
איתן פטיגרו

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

02-9945020 14:00 18/3/2021
02-5478624 14:00 18/3/2021
02-5478624 14:00 18/3/2021

ראש הרשות
אריה כהן
אריה כהן
אריה כהן

