י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'4/2021 :

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

אור עקיבא

עלות
מס' המכרז המכרז

1/2021

300

אור עקיבא
אשדוד
אשקלון

2/2021

2,000

40/2020

1,400

אשקלון

43/2020

1,200

בית שמש

1/2021

500

חוף הכרמל
חורה

1/2021
3/2021

1,000

יבנה

1/2021

500

נוף הגליל

65/2020

500

נחל שורק
פרדס חנה כרכור

1/2021
3/2021

2,000
2,500

פרדס חנה כרכור

5/2021

2,500

פרדס חנה כרכור

8/2021

1,500

פרדס חנה כרכור

12/2021

200

פרדסיה
פרדסיה
פרדסיה
קרית מלאכי
קרית מלאכי
ראש העין

1/2021
12/2020
14/2020
2/2021
5/2021
24/2020

300
300
300
1,000
250
300

ראשון לציון

84/2020

2,500

ראשון לציון

1/2021

1,000

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

א.ע איכ"ס אשקלון 1/2021
גבעת שמואל
פרדסיה
שגב שלום

2/2021
1/2021

שם המכרז
מכרז להתאמת פיר קיים למעלית ,אספקה והתקנת מעלית בבי"ס דרור ,אור עקיבא
סיור קבלנים חובה  24/1ב ,12 -שד' ירושלים  .10מועד אחרון לשאלות הבהרה  7/2ב12-
הפעלת  2בתי ספר על יסודיים" :נתיבות דרור" ו"-אולפנית" ,לשנת תשפ"ב
הארכת מועדי הגשה מכרז  49/20ופנייה 218.20
ביצוע הוספת פירי מעליות בבתי ספר באשקלון) .ארלוזורוב ,נאות אשקלון ,נווה דקלים
מדעים ,אור החיים ,מעיין חיים ושלום בנות ,אורט אדיבי ,נצח ישראל( סיור קבלנים אינו
חובה  25/1/2021שעה  .10:00את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט
של העירייה ,או במחלקת המכרזים ,קומה א' ,בלשכה המשפטית ,הגבורה  ,7אשקלון
אספקת שירותי מחשוב למוסדות החינוך ברחבי העיר אשקלון .את מסמכי המכרז ניתן
לרכוש באתר האינטרנט של העיריה או במחלקת המכרזים ,קומה א׳ ,בלשכה המשפטית
בבנין העירייה ,ברחוב הגבורה  ,7באשקלון
מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל  .2021 -ניתן לראות ולרכוש )באשראי בלבד(
את המכרז באתר העירייהbetshemes.muni.il :
ניהול והפעלת משאיות מזון  FOOD TRUCKSבחופי המועצה האזורית חוף הכרמל
התקנת רצפת פרקט ומתקנים באולם ספורט אלמג"ד .סיור קבלנים לא חובה
 19/1/2021שעה  .11את דרישות הסף ניתן למצוא באתר המועצהwww.huranet.org :
הארכה  -הקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים בעיר יבנה .מפגש מציעים חובה
 14/1/2021שעה  ,12באגף שפ"ע ,רח' התנאים  ,1יבנה .מסירה אישית במזכירות
ביצוע עבודות חפירות וגילוי קברים ,בבית העלמין בנוף הגליל .רכישת מסמכי המכרז
במדור מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה׳ בין השעות 8:30-13:00
הפעלת בתי ספר על יסודיים .מפגש מציעים חובה  24/1/2021ב ,10-ממשרדי המועצה
ביצוע עבודות גינון בתחומי המועצה .סיור מציעים יתקיים בשני מועדים18/1/2021 :
שעה  13:30ו 20/1/2021 -שעה  ,14:30בחדר ישיבות ,במועצה ,דרך הבנים  .20שאלות
הבהרה עד לתאריך  24/1/2021שעה  .12שיבוץ הקבלן למועד הסיור ייעשה ע"י איש הקשר
למכרז .הגשה בתיבת מכרזים במחלקת הנדסה
מכרז פומבי לתפעול ,תחזוקה ,התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק
ופרסום על מתקנים אלו במועצה .לא יתקיים סיור מציעים .שאלות הבהרה עד לתאריך
 25/1/2021שעה  ,12:00הגשה במחלקת הנדסה במועצה
ביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור ,בתחומי במועצה .סיור מציעים לא יתקיים
שאלות הבהרה עד ל 24/1/2021-שעה  .12:00הגשה במחלקת הנדסה במועצה
הפעלה וניהול תחנת מוניות ,לנסיעות מיוחדות ,בקרבת חניוני הרכבת )בצד המזרחי
ובצד המערבי( .לא יתקיים סיור מציעים .שאלות הבהרה עד  19/1/2021שעה 12:00
ביצוע עבודות הדברה בפרדסיה ,שאלות עד לתאריך 21/1/2021
שירותי לכידה ואחסנת כלבים/ו/או חתולים ולכידת נחשים .שאלות עד 21/1/2021
שירותי אחזקת בריכת מים אקולוגית בפרדסיה .שאלות עד לתאריך 21/1/2021
ביצוע ושיפוץ מרחבי למידה  M 21במוס"ח .סיור קבלנים חובה  8/2/2021שעה 10:00
מתן שירותי ניהול פרויקט ופיקוח על פיתוח איזור תעשיה תימורים שלב ב' ,בעיר
הארכה ושינוי תנאי סף  -אספקה ,ניהול ותחזוקת אתר האינטרנט עבור עיריית ראש העין
פרטים נוספים בכתב .שאלות והבהרות keren@rosh.oeg.il :קרן נוני
הארכה ושינוי תנאי סף  -בחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות למתן שירותי אספקה
של טובין מסוג מתקני משחק ומתקני כושר ,ברחבי העיר ,הובלתם ופריקתם
מתן שירותי השכרה ,ייעוץ וליווי לצוותי הוראה בבתי ספר יסודיים ,ברוח החינוך
המונטיסורי בעיר ראשון לציון

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

 04-6108826 12:00 7/3/2021לשכה משפטית

דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תשתיות  100% -משרה .את תיאור התפקיד ודרישותיו ניתן
לראות בפרטי המכרז ,באתר האינטרנט של האיגודwww.e-a.org.il :
דרוש/ה עובד/ת קידום נוער עם נוער דתי
דרוש/ה מנהל/ת יחידת הספורט .מיילjudit@pardesia.muni.il :
דרוש/ה מנהל/ת רישוי עסקים ,שומה GIS ,אגרות והטלים 50% ,רישוי עסקים +
 50%שומה GIS ,אגרות והיטלים  100% -משרה .פרטים באתרsegev-shalom.muni.il :

שמחה יוסיפוב

 04-6108826 12:00 3/2/2021לשכה משפטית שמחה יוסיפוב
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 24-28/1/21
 08-6748754 12:00 9/2/2021חוברת מכרז באתר תומר גלאם
האינטרנט של העיריה
 08-6748754 12:00 9/2/2021חוברת מכרז באתר תומר גלאם
האינטרנט של העיריה
 02-9909807 12:00 22/2/2021ירדנה

עליזה בלוך

 052-2829487 12:00 04/2/2021יוסי גבאי
054-7891212 12:00 28/1/2021

אסיף איזק
חבאס אלעטנאווי
צבי גוב ארי

 08-9433345 12:00 2/2/2021אגף שפ"ע
אתרwww.yavne.muni.il :
 12:00 28/1/2021פרטים והסברים olga@nallit.org.il :רונן פלוט

 asafc@ma-soreq.org.il 16:00 11/2/2021אסף כהן אלי אסקוזידו
 ko.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00 8/2/2021הגר פרי יגור
אייל קובי
 ko.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il 12:00 5/2/2021הגר פרי יגור
אייל קובי
12:00 1/2/2021
12:00 31/1/2021
2/2/2021
2/2/2021
2/2/2021
23/2/2021
2/2/2021
9/2/2021

12:00
12:00
12:00
9:00
9:00
12:00

 ko.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.ilהגר פרי יגור
אייל קובי
 ko.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.ilהגר פרי יגור
אייל קובי
גורקי טל
 09-8945551שלוחה  3גילה
גורקי טל
 09-8945551שלוחה  3גילה
גורקי טל
 09-8945551שלוחה  3גילה
 08-8608788יחיאל .פרטים באתר זוהר אליהו
 08-8608788יחיאל .פרטים באתר זוהר אליהו
שלום בן משה
 03-9007224קרן נוני

 03-9547241 12:00 25/1/2021אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-9547241 12:00 1/2/2021אפרת פדידה

רז קינסטליך

ברשויות

שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

08-6766008 15:00 31/1/2021

ראש הרשות
תומר גלאם

ברודני יוסף
03-5319282 12:00 28/1/2021
גורקי טל
 09-8945553יהודית
31/1/2021
 mazkirut@segev-shalom.muni.il 12:00 28/1/2021עאמר אבו מעמר

