י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'60/2021 :

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

9/2021

אור עקיבא

10/2021

אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
גליל עליון
הרצליה

27/21
28/21
29/21
30/21
206/21
207/21
58/21
30/2021/19

750
600

חיפה
יבנה

35/2021
31/2021

1,332
1,000

ירושלים
ירושלים
כפר כמא
כפר תבור
לקייה

מפ57/2021/
מפ5/2021/
300
14/21
200
10/2021
3,000
13/2021

נחל שורק

25/2021

קצרין

28/2021

1,000

קרית גת

15/2021

2,500

רחובות

12/2021

500

רמת השרון

567/12

1,500

4,000
500
500
2,000

משרות

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

שירותי הסעדה למועדוניות וכיתת  .CPמועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  26/8/21בשעה  04-6108826 12:00 26/8/2021לשכה משפטית
 ,12:00בלשכת מנכ"ל העירייה ,הגשה בלשכת מנכ"ל
הפעלת מרכז טיפול לבני נוער  -בית חם ,אגף הרווחה .מועד אחרון להעברה שאלות הבהרה  04-6108826 12:00 26/8/2021לשכה משפטית
 19/8/2021שעה  ,13:00הגשה בלשכת מנכ"ל
www.ashdod.muni.il 9-13 22-26/8/21
עבודות גינון ואחזקה בגנים ושטחים ציבוריים ,מוסדות ציבור ברובעים שונים בעיר
www.ashdod.muni.il 9-13 22-26/8/21
שירותי הוראה ותגבור לבחינות הבגרות לתלמידי בתי"ס תיכוניים אשדוד
www.ashdod.muni.il 9-13 22-26/8/21
אספקת לוחות כתיבה ונעיצה לעירייה
www.ashdod.muni.il 9-13 22-26/8/21
אספקה ,הובלה והתקנת מזגנים למוסד"ח ומוסדות העירייה
www.ashdod.muni.il 9-13 22-26/8/21
בחירת יועץ לתיאום מערכות לאיצטדיון
www.ashdod.muni.il 9-13 30/11/2021
הגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לשנת 2021
 14:00 2/9/2021מכרזים www.galil-elion.org.il -
ביטוח כלי הרכב של המועצה לשנים 2021/22
אספקה והתקנת וילונות במוסדות חינוך וציבור עבור עיריית הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום  www.herzliya.muni.il 12:00 13/9/2021מסמכי
המכרז מפורסמים באתר העיריה
) 25/8/2021כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
04-8357422 14:00 4/10/2021
הצעה לאספקה והתקנת וילונות בבית ספר חוגים
הארכה  -ביצוע עבודות תשתית תקשורת במערכת המחשוב במוסדות העירייה .הגשת  12:00 25/8/2021טל08-9433396 :
מיילyudaya@yavne.muni.il :
ההצעות במזכירות העירייה ,שדרות דואני  ,50יבנה ,במסירה אישית
אתרwww.jerusalem.muni.il :
19/10/2021
דחיית מועדים  -שירותי פינוי גרוטאות וציוד בלאי
אתרwww.jerusalem.muni.il :
19/10/2021
דחיית מועד  -שירות תשלום אגרת חניה באמצעי מיחשוב
04-6760775 12:00 24/8/2021
הסעות חינוך מיוחד לשנה"ל תשפ"ב
 12:00 26/8/2021אתרwww.kefar-tavor.muni.il :
רכישה ואספקת ספרי לימוד וחוברות לימוד לבי"ס רבין בכפר תבור
 ,08-6512369 14:00 26/8/2021פקס08-6512652 :
ביצוע עבודות פיתוח והקמת כר דשא במגרש כדורגל בלקייה .סיור קבלנים )לא חובה(
 19/8/2021שעה  ,9:00במשרד מהנדס המועצה המקומית בלקייה
batshevaqu@ma-soreq.org.il 16:00 26/8/2021
מכרז לאספקת ארוחות צהרים לצהרוני בתי הספר וגני הילדים ברחבי המוא"ז נחל שורק
בת שבע גואטה
בקשות הצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים באתרwww.ma-soreq.org.il :
אספקה והתקנת מערכות מיגון ובקרה במבנה קריית הממשלה קצרין .סיור קבלנים חובה  04-6969664 12:00 29/8/2021א.ליבקין ,מהנדסת
 16/8/2021שעה  ,12:00במחלקת הנדסה ,במועצה .ניתן לצפות בחוברת המכרז באתר
www.qiryat-gat.muni.il 13:00 1/9/2021
לאספקת שירותי בקרה ופיקוח עליון ,שירותי ניהול ופיקוח ושירותי ייעוץ הנדסי
בתחום תכנון ,בניה ותשתיות וביצועם
שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות 08-9123479/80 13:00 23/8/2021
ומיוחדות .טפסים ניתן לרכוש במחלקת הסעים .הגשת ההצעות בלשכה המשפטית
רח' ביל" ו  ,2רחובות .פגישת הבהרות  16/8/2021שעה 9:00
שירותים מקצועיים בתחום התוכנה מבוססת פלטפורמות  ESRIומיקרוסופט .שאלות הבהרה  03-5489382 9:00 5/10/2021אמיר הראל
יש לשלוח למייל amir_h@ramat-hasharon.muni.il :לא יאוחר מיום  31/8שעה 17:00
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העיריה ולשלם עבורם החל מיום  12/8/21אצל לימור נסט
יש לתאם הגעה בטל׳ ,054-4336220 :בשד' ביאליק  ,41רמה"ש בימים א׳-ה׳ ,בין השעות
) 8:00-13:00עקב החגים הבאים וכן עקב סגר שיתכן שיהיה ,יש לקחת בחשבון שלא ניתן
יהיה לרכוש את המכרז באופן רציף(

פנויות

ברשויות

ראש הרשות
מ"מ שמחה יוסיפוב
מ"מ שמחה יוסיפוב
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
גיורא זלץ
פדלון משה
עינת קליש רותם
עינת קליש רותם
משה לאון
משה לאון
נאבסו זכריא
עודד הלפרין
אחמד אלאסד
אלי אסקוזידו
אפרצב דמיטרי
אבירם דהרי
רחמים מלול
אבי גרובר

מקומיות

למידע בדבר זכויות מועמדים בעלי מוגבלויות וייצוג הולם וכן הליכי מיון למשרה ,יש לפנות לאיש הקשר ברשות המקומית

שם הרשות
המקומית

שיעור
מס' המכרז המשרה

אור עקיבא
אשקלון

65/2021

אשקלון

64/2021

בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
גבעת שמואל
יבנה
יבנה
פרדסיה

פב21/
פג21/
פד21/
פה21/
40/2021

100%
100%
100%
100%
100%

14/21

100%

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

דרוש/ה רכז/ת מועדונית .תנאים ,פרטים ומידע אודות המשרות המוצעות ניתן למצוא באתר  15:00 31/8/2021מייל lidia_s@oraqiva.muni.il :שמחה מ"מ יוסיפוב
הבית של העירייה וכן בטלפון04-6108832 :
תומר גלאם
דרוש/ה עו״ס/ית מרכז פניות תושבים באגף לשרותי רווחה .ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר www.ashkelon.muni.il 12:00 25/8/2021
האינטרנט של עיריית אשקלון ,מכרזי דרושים/כ"אwww.ashkelon.muni.il :
תומר גלאם
דרוש/ה רפרנט מערכות  ,GISברשות המקומית .ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט www.ashkelon.muni.il 12:00 25/8/2021
של עיריית אשקלון ,מכרזי דרושים/כ"אwww.ashkelon.muni.il :
עליזה בלוך
 02-9909772מיכל
1/9/2021
דרוש/ה פקחי/ת חניה וחוקי עזר ,הגשת מועמדות החל מיום 15/8/2021
עליזה בלוך
 02-9909772מיכל
1/9/2021
דרוש/ה אחראי/ת תחום דרכים ותחבורה .הגשת מועמדות החל מיום 1/9/2021
עליזה בלוך
 02-9909772מיכל
1/9/2021
דרוש/ה רכז/ת דיווחים  -תוכנית מגן .הגשת מועמדות החל מיום 1/9/2021
עליזה בלוך
 02-9909772מיכל
1/9/2021
דרוש/ה מלווה לתכנית ניצוץ .הגשת מועמדות החל מיום 1/9/2021
ברודני יוסף
03-5319294 12:00 26/8/2021
דרוש/ה עובד/ת קידום נוער
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
25/8/2021
דרוש/ה לבורנט/ית מחשבים
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
25/8/2021
דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר
גורקי טל
פקס 09-8945553 :יהודית
29/8/2021
דרוש/ה מזכיר/ה באגף החינוך .מיילjudit@pardesia.muni :

