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מכרזים

קול קורא להצטרפות
למאגר יועצים במינהל הכספי

עיריית ירושלים ,מחלקת השכר באגף החשבות והניהול הפיננסי מזמין
מציעים להצטרף למאגר יועצים עבור שירותי ייעוץ ,אפיון ,הכנת מכרז,
ליווי והטמעת מערכות שכר ממוחשבות.

מתכבד להודיע על פרסום מכרזים ,כמפורט להלן:

 .1מכרז פומבי מספר 143/2020
למתן שירותי יעוץ ותכנון בתחום חשמל
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 11.11.2020
בשעה .12:00
 .1.2ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מכון ויצמן
שכתובתו www.weizmann.ac.il/michrazim :או לחילופין
לסרוק את הברקוד שלהלן:

ניתן לעיין במסמכי ההליך באתר העירייה:
<www.jerusalem.muni.ilקול קורא.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות בכתב עד ליום ראשון ,כ"ג תשרי תשפ"א
 11.10.20בשעה  12:00לדוא"ל.maskorot@jerusalem.muni.il :

 .2מכרז פומבי מספר 142/2020
למתן שירותי יעוץ ותכנון בתחום תברואה ואינסטלציה

 .2.1המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 11.11.2020
בשעה .12:00
 .2.2ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מכון ויצמן
שכתובתו www.weizmann.ac.il/michrazim :או לחילופין
לסרוק את הברקוד שלהלן:
 .3לבירורים ניתן לפנות לאגף הרכש ,ענף מכרזים והתקשרויות בטלפון 08-9342030
או בפקס  08-9346919או במייל .michrazim@weizmann.ac.il

את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות למינהל הכספי,
בתיבת המכרזים ,כיכר ספרא  1קומה  5עמדה  ,120אגף
החשבות והניהול הפיננסי ,עד ליום שלישי ,ב' חשוון תשפ"א
 ,20.10.20בשעה .12:00
אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
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עיריית יקנעם

מכרז 12/2020

ביצוע עבודות בניית מבנה גן ילדים
דו-כיתתי בשכונת האירוסים בירוחם

עלות מסמכי המכרז 1,000 :ש"ח.
ערבות בנקאית 100,000 :ש"ח.
סיור קבלנים )חובה( :ביום א' ,11/10/2020
בשעה  ,10:00במשרדי החכ"ל ברח' צבי
בורנשטיין )מבנה ירוחם-טק( ,ירוחם.
סיווג נדרש :ענף ראשי  - 100בבניה ,היקף כספי
סיווג .1
מועד אחרון למסירה )ידנית( :יום ג' 20/10/2020
עד השעה .12:00
פרטים נוספים :אמנון כהן053-7955809 :
מנכ"לית החכ"ל :גב' חלי אללוף-יום טוב
אמנון כהן  -ראש מנהלת דיור ,חכ"ל ירוחם

06/2020 'ĝĚ ĕčĚđĠ ĦĤĎĝĚ ĒĤėĚ

ĦĕĥđĎ ĦĘđĝĠ ,ĦčĤđĞĚ ĦĕĦĕč ĦĘđĝĠč ĘđĠĕĔđ ĐĔĕĘģ ĕĦđĤĕĥĘ
ĘđėĥČč ĦđĤčēĐ ĦđĕđĥĤ ĤđčĞ ĐĥĤđĚ ĤĦČč ęĒĎđ

מועצה מקומית ג'דיידה-מכר
הזמנה להציע הצעות
לשכירת מגרש ציבורי

המועצה המקומית ג'דיידה-מכר פונה בזאת לציבור ומציעה להשכיר
שטח של  50מ"ר מחלקה  40גוש  ,18534מאדמות כפר ג'דיידה-מכר.
השכרת השטח מיועד לשם הפעלת קיוסק ארעי ונייד.
על המציע לקיים את תנאי הסף הבאים .1 :עוסק מורשה ומנהל
ספרים כדין .2 .למציע אין הרשעות קודמות ב  10השנים האחרונות,
ולא הורשע בעבירת מין .3 .המציע הינו בעל רישיון עסק לרוכלות מזון
לפי סעיף 6.9א לתקנות רישוי עסקים.
על המציע להציע הצעה כספית חודשית לשכירת השטח לשם הפעלת
קיוסק.
המציע הזוכה יחתום על חוזה התקשרות עם המועצה למשך שנה אחת.
מועד אחרון להגשת הצעות 10/10/2020 :שעה .12:00

סוהיל מלחם  -ראש המועצה
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