פתח תקוה
מכרז פומבי קבלני 001/2016

קבלן חיצוני לביצוע שירותים לאחזקת עירוב בפ"ת
את מסמכי המכרז ניתן לקבל אצל הגב' רוית פרסיק החל מיום ראשון יד' באייר תשע"ו ( )22.5.2016ועד ליום חמישי
כה' באייר תשע"ו ( )2.6.2016בין השעות  08:30-15:00תמורת  ₪ 500שלא יוחזרו .את טפסי המכרז יש להפקיד ידנית
בלבד בתיבת המכרזים המצויה בלשכת הממונה על המועצה הדתית במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מס' 001/2016
בהתאם לתנאי המכרז .המועד האחרון להגשת המכרז יום חמישי יז' בסיון תשע"ו ( )23.6.2016שעה  .10:00מעטפה
שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון .פתיחת המעטפות תהיה באותו יום בשעה
 11:00בלשכת היו"ר .מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז .כלל התנאים
ובכללם תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

מכרז פומבי קבלני 002/2016

קבלן חיצוני לביצוע שירותי גניזה בפ"ת
את מסמכי המכרז ניתן לקבל אצל הגב' רוית פרסיק החל מיום ראשון יד' באייר תשע"ו ( )22.5.2016ועד ליום חמישי כה'
באייר תשע"ו ( )2.6.2016בין השעות  08:30-15:00תמורת  ₪ 500שלא יוחזרו .את טפסי המכרז יש להפקיד ידנית בלבד
בתיבת המכרזים המצויה בלשכת הממונה על המועצה הדתית במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מס'  002/2016בהתאם
לתנאי המכרז .המועד האחרון להגשת המכרז יום חמישי יז' בסיון תשע"ו ( )23.6.2016שעה  .10:00מעטפה שלא
תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון .פתיחת המעטפות תהיה באותו יום בשעה 11:00
בלשכת היו"ר .מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז .המועצה הדתית
לאחר פתיחת תיבת המכרזים  ,תהיה רשאית לפנות למציעים שהגישו הצעתם לצורך השלמת פרטים וקבלת הבהרות
נוספות .המועצה הדתית תבחר את ההצעה שתיראה לה כמתאימה ביותר והיא רשאית שלא לקבל כל הצעה .המועצה
הדתית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת .המועצה הדתית רשאית לזמן את המציעים
לראיון ,להבהרות ושאלות וכן לנהל מו"מ עם המציעים .המועצה הדתית רשאית לפצל את העבודה בין ההצעות הזוכות.
על המציע המבקש ,להגיש את הצעתו למלא את כל פרטי המכרז ולתת את הצעתו לגבי כלל העבודות הנדרשות .האמור
בפרסום זה ,מהווה חלק ממסמכי המכרז .כלל התנאים ובכללם תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

מכרז פומבי כח אדם 003/2016

מפקח כשרות

תקן 6-9 :בדירוג מנהלי חלקיות משרה50% :

את מסמכי המכרז ,ניתן לקבל במועצה הדתית בין השעות  09:00עד  12:00החל מיום ראשון יד' באייר תשע"ו ()22.5.16
ועד ליום חמישי כה' באייר תשע"ו ( )2.6.16ברח' חובבי ציון  39פ"ת .את טופסי הגשת המועמדות יש להפקיד ידנית
בלבד בתיבת המכרזים המצויה בלשכת יו"ר המועצה הדתית ,במעטפה סגורה ,נושאת ציון "מכרז פומבי ,משרה :מפקח
כשרות מס'  ,"2016/003בהתאם לתנאי המכרז .המועד האחרון להגשת מועמדות ומסמכי המכרז :יום חמישי יז' בסיון
תשע"ו ( )23.6.16בשעה  ,10:00פתיחת המעטפות תהיה באותו יום בשעה  11:00בלשכת היו"ר .מעטפה שלא תימצא
בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון .לאחר פתיחת תיבת המכרזים ,תהיה המועצה רשאית לפנות
למועמדים שהגישו מועמדותם לצורך השלמת פרטים וקבלת הבהרות נוספות וכן לזמנם לראיון .המועצה תבחר את
המועמד שיראה לה כמתאים ביותר לתפקיד .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים שפורטו במסמכי
המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מכרז פומבי כח אדם 004/2016

רשם נישואין

תקן 9 - 11 :בדרוג המנהלי חלקיות משרה 50% :מס' משרות1.5 :

את מסמכי המכרז ,ניתן לקבל במועצה הדתית בין השעות  09:00עד  12:00החל מיום ראשון יד' באייר תשע"ו ()22.5.16
ועד ליום חמישי כה' באייר תשע"ו ( )2.6.16ברח' חובבי ציון  39פ"ת .את טופסי הגשת המועמדות יש להפקיד ידנית
בלבד בתיבת המכרזים המצויה בלשכת יו"ר המועצה הדתית ,במעטפה סגורה ,נושאת ציון "מכרז פומבי ,משרה :רשם
נישואין מס'  ,"2016/004בהתאם לתנאי המכרז .המועד האחרון להגשת מועמדות ומסמכי המכרז :יום חמישי יז'
בסיון תשע"ו ( )23.6.16בשעה  ,10:00פתיחת המעטפות תהיה באותו יום בשעה  11:00בלשכת היו"ר .מעטפה שלא
תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון .לאחר פתיחת תיבת המכרזים ,תהיה המועצה רשאית
לפנות למועמדים שהגישו מועמדותם לצורך השלמת פרטים וקבלת הבהרות נוספות וכן לזמנם לראיון .המועצה תבחר את
המועמד שיראה לה כמתאים ביותר לתפקיד .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים שפורטו במסמכי
המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בברכה,

פלטיאל איזנטל  -הממונה על המועצה הדתית

