י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'90/2016 :

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

עלות
מס' המכרז המכרז

אבן יהודה
הרצליה

21/2016
42/2016/18

1,000

הרצליה

40/2016/18

600

הרצליה

37/2016/18

600

חולון

8/2016

2,500

חולון

54/2016

1,000

כפר תבור
נחל שורק

25/2016
9/2016

1,500
1,500

צפת
קרית גת
קרית גת
רחובות

17/2016
17/2016
16/2016
32/2016

2,000
500
2,000
500

רחובות

35/2016

500

רעננה

22/2016

500

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אשקלון

70/2016

בית שמש

65/2016

בית שמש

90/2016

בית שמש

89/2016

בית שמש

91/2016

בית שמש

92/2016

זרזיר
חורפיש
חורפיש

2/2016
7/2016

שם המכרז
הארכת מועד  -ביטוחי מועצה .סיור מציעים לא חובה
אספקה ,שדרוג ואחזקה ,למערכות תקשורת אינטרנט מהיר  -קווי ואלחוטי ,במוסד"ח
ובגופי סמך של העירייה .שאלות הבהרה עד ) 27/12/2016כולל( .הגשה בעיריה
אתרv.michrazim.@herzliya.muni.il :
מתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב .שאלות הבהרה עד ) 26/12/2016כולל(
 ,v.michrazim.@herzliya.muni.ilהגשה במחלקת מכרזים בעיריה ,הנדיב  ,2הרצליה
מסמכי המכרז מפורסמים באתר העירוני
דחיית מועד הגשת המכרז  -מסמכי המכרז מפורסמים באתר העירוני .עריכת מבדקי
בטיחות במוסדות החינוך .הגשה במח' מכרזים ,רח' הנדיב  ,3הרצליה
מכרז מסגרת משותף של עיריית חולון ותאגיד המים והביוב ״מי שקמה״ ,לביצוע עבודות
תשתית ,סלילה ופיתוח תשתיות ופיתוח עירוני .הגשת שאלות הבהרה עד  15/12ב12:00-
הקמה ,תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום חוצות על עמודי תאורה בעיר .שאלות הבהרה
ניתן להגיש עד  25/12/2016שעה  .10:00מיילpazits@holon.muni.il :
פיתוח שצ"פ ועבודות אספלט  -שכונת בנימין .סיור קבלנים לא חובה  29/12שעה 10:00
בנייה ופיתוח מועדון נוער בבני ראם .סיור קבלנים  20/12/2016שעה  ,11:30בבני ראם
סיווג :ענף  ,100בסיווג מתאים ובעל ניסיון של  3שנים לפחות בעבודות דומות
אספקה ותחזוקה של מכונות משולבות ,מדפסות ומכונות צילום .סיור חובה  3/1ב12:00-
אספקת כלי רכב מסוג "ביובית" .אתרwww.qiryat-gat.muni.il :
אספקת שירותי ייעוץ בתחום התכנון והבניה  -רישוי .אתרwww.qiryat-gat.muni.il :
הפעלת מזנון בבי"ס תיכון למדעים .סיור קבלנים חובה  5/1/2017שעה 11:30
טפסים ניתן לרכוש במחלקת נכסים וביטוחים .הגשת המכרז בלשכה המשפטית
רח' ביל"ו  ,2בנין העיריה ,קומה  ,6רחובות
הפעלת מזנון בבית ספר תיכון ע"ש ״קציר״ .סיור קבלנים חובה  5/1/2017שעה 10:00
טפסים ניתן לרכוש במח' נכסים וביטוחים .הגשת המכרז בלשכה המשפטית ,רחוב
בילו  ,2בנין העיריה ,קומה  ,6רחובות
הבהרה ושינוי תנאי סף  -טיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של רעננה .פרטים באתר העירוני

פנויות

מועד שעת
להגשה הגשה

 09-8915002 12:00 22/12/2016מרים

www.herzliya.muni.il 12:00 16/1/2017

הררי אברהם
פדלון משה

www.herzliya.muni.il 12:00

פדלון משה

www.herzliya.muni.il 12:00 26/12/2016

פדלון משה

 03-5027471 12:00 25/12/2016נדב יפה

מוטי ששון

 03-5027275 12:00 5/1/2017ניצן ירושלמי

מוטי ששון

9/1/2017

12:00 11/1/2017
15:00 3/1/2017
12:00 24/1/2017
15:00 27/12/2016
16:00 29/12/2016
13:00 26/1/2017

04-6769991
טל׳08-8585242 :
פקס08-8585975 :
04-6927476/92
053-7447141 / 053-7447012
08-6874771
 08-9392497חנניה קורש

יוסי דולה
אלי אסקוזידו
שוחט אילן
אבירם דהרי
אבירם דהרי
רחמים מלול

 08-9392497 13:00 26/1/2017חנניה קורש

רחמים מלול

 09-7610252 15:00 27/12/2016לשכה משפטית

בילסקי זאב

ברשויות

שם המכרז

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

מועד שעת
להגשה הגשה

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

דרוש/ה מנהל/ת אגף תקציב וכלכלה ,במינהל הכספים  100% -משרה .ניתן לעיין בפרטי  12:00 1/1/2017קו״ח 08-6792556 :מח' הדרכה שמעוני איתמר
המכרז באתר האינטרנט של העיריה  -״דרושים כ"א״
אבוטבול משה
דרוש/ה מלווה משפחות במסגרת משפחה תומכת .דרישות התפקיד :תואר ראשון ,דובר  02-9909807 12:00 25/12/2016רחל
שפה אמהרית ומיומנות בעולים .יכולות כתיבה ודיבור בעברית  100% -משרה .דרגות :דירוג
מח"ר ) .(38-40ניתן לראות את המכרז באתר האינטרנט של העיריה .הגשה החל מ15/12-
אבוטבול משה
 02-9909807 12:00 25/12/2016רחל
דרוש/ה עו״סי/ת מרכז קשר הורים-ילדים .דרישות :תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רשום בפנקס העובדים הסוציאליים  50% -משרה .דרגות :ט׳-י״א בדרוג עוס"ים
מועמדות מיום  .15/12/2016ניתן לראות את המכרז באתר של העיריה
אבוטבול משה
דרוש/ה מדריך/ה ,ראש צוות  100% -משרה .דרישות :תואר ראשון בעבודה סוציאלית  02-9909807 12:00 25/12/2016רחל
רשום בפנקס העובדים הסוציאליים ,ניסיון של  3שנים בע"ס במח' לש"ח ,בוגר/ת קורס
מדריכים .ניתן לראות באתר האינטרנט .רכישה החל מתאריך 15/12/2016
אבוטבול משה
 02-9909807 12:00 25/12/2016רחל
דרוש/ה עו״ס/ית משפחה .דרישות :תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,רשום בפנקס
העובדים הסוציאליים  100% -ו 75%-משרה 2) .משרות( .מתח דרגות :ט׳-י״א בדרוג
עו״סים .הגשת מועמדות החל מיום  .15/12/16ניתן לראות את המכרז באתר העיריה
אבוטבול משה
 02-9909807 12:00 25/12/2016רחל
דרוש/ה עו״ס/ית סדרי דין .דרישות :תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,רשום/ה בפנקס
העובדים הסוציאליים ,מועסק/ת כעובד/ת סוציאלי/ת ,בעל/ת ניסיון של  3שנים בעבודה
סוציאלית  50% -משרה .דרגות :ט׳-י״א בדרוג עוס"ים .מועמדות החל מיום 15/12/2016
ניתן לראות את המכרז באתר של העירייה
גריפאת עאטף
04-6416100 14:00 25/12/2016
דרוש/ה מנהל/ת יחידת קידום נוער ורכז/ת השכלה  100% -משרה
מרעי מופיד
 04-9076900 8:00 27/12/2016רב קווי
דרוש/ה מנהל/ת תחום מניעת אלימות ופשיעה  50% -משרה
מרעי מופיד
 04-9076900 8:00 27/12/2016רב קווי
דרוש/ה מנהל/ת יחידת חינוך ברשות המקומית  100% -משרה

