
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 2016שנת 

 הזוכה/ים במכרז נושא מס' מכרז   

 רשת ביטחון בע"מ אבטחת אירועים 1-2016-18

2-2016-18 
החלפת יחידות לקירור מים באולם ספורט היובל 

 ובאשכול פיס
 חירות מערכות בע"מ -מנוליד

 קומיוניטי סביבה וחברה בע"מ מיזמים ובניית תכנים בנושאי סביבה וקהילהלניהול  3-2016-18

4-2016-18 
תאורת רחובות,  -לאספקת גופי תאורה ואביזרים 

 שצפי"ם , שבילים וגנים
                                                                                                                         

-    

 אלי את אהרון בע"מ למתן שירותי תפעול ותחזוקת מזרקות ובריכות נוי 5-2016-18

6-2016-18 
לבדיקה ואישור תכניות ניקוז להיתרי בניה ומתן 

 פתרונות ניקוז
                                                                                                                         

-    

7-2016-18 
במרכז מסחרי "נורדאו", רחוב 10מספר   להשכרת חנות

                               6520בגוש  16בהרצליה חלק מחלקה  1נורדאו 
                                                                                                                         

-    

8-2016-18 
לאספקת  שירותי רט"ן, מכשירים סלולארים, שירותי 

 מפ"א ואביזרים נלווים 
 הוט מובייל בע"מ

 אשמדון בע"מ למתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים 9-2016-18

 אדמונית חברה לגינון בע"מ אחזקת גינון והשקיה בפארק הרצליהלביצוע  10-2016-18

 להפעלת מרכז ובית חם לנערים בסיכון 11-2016-18
מייסודה  -העמותה לתפנית בחינוך 

 של קרן רש"י )ע"ר(

 להפעלת מפעל מקדם תעסוקה 12-2016-18
האגודה למען העיוור הרצליה ע"ש 

 מרים  מוזס )ע"ר(

 מילניום קירור ומיזוג אוויר בע"מ אספקת והתקנת יחידות מיזוג אוויר מסוג מפוצל 13-2016-18

 שון רון בע"מ אחזקת מערכות מיזוג אוויר מפוצלות 14-2016-18

 המכרז בוטל למתן שירותי כביסה לחיילים 15-2016-18

16-2016-18 
חלק  -בית קפה בפארק הרצליה שלב א' וניהולוהפעלת 
 6523בגוש  30מחלקה 

 זהבי סחר בע"מ

 לביצוע שירותי מדידות 17-2016-18
מידות שירותים מוניציפליים בע"מ, 
קלימי אורן בע"מ וא.ש.ד ניהול 

 נכסים בע"מ

 ( בע"מ1995השמה ומידע)התאמה  למתן שירותי סדרנות בחופי הרחצה 18-2016-18

19-2016-18 
הפעלת שירות תשלום אגרת דמי חנייה באמצעות אמצעי 

 מחשוב, טלפוניה ואפליקציה סלולארית
סלופארק טכנולוגויות בע"מ ומילגם 

 חניה סלולארית בע"מ

20-2016-18 
להפעלת שירותי הסעים )שאטלים( בימי שבת וחג 

 בהרצליה
 מאמנון מסילות בע"

 המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ להפעלת שירותי הסעית )שאטלים( במרכז העיר הרצליה 21-2016-18

 מקאן תל אביב בע"מ לפרסום מודעות דרושים בעיתונים 22-2016-18

 לא הוגשו הצעות למתן שירותי הובלה וסבלות 23-2016-18

24-2016-18 
במרכז מסחרי "נורדאו", רחוב 10מספר   להשכרת חנות

                               6520בגוש  16בהרצליה חלק מחלקה  1נורדאו 
 קקטוס שיווק נדל"ן בע"מ

25-2016-18 
להפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לאנשים בעלי 

 מוגבלויות בהרצליה 
 סקיולייף ישראל בע"מ

26-2016-18 

הקמה, הטמעה, הפעלה ושירות למערכת בקרת תכנון, 
רמזורים ולביצוע עבודות ולמתן שירותים בנוגע 
למערכות רמזורים, גלים ירוקים, זמזמים, מערכות אל 

 פסק, ותמרורים מוארים

אריאל וימאזור בקרת תנועה וחנייה 
 בע"מ



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2016שנת 

 הזוכה/ים במכרז נושא מס' מכרז   

 יינות ביתן בע"מ לאספקת מוצרי מזון 27-2016-18

28-2016-18 
לטיפול במערכת הניקוז העירונית  לרבות בדיקה ואישור 

 תכניות ניקוז להיתרי בניה
                                                                                                                         
-    

 ( בע"מ1986חברת שלג לבן) אבטחת מוסדות חינוך ומתקני העירייה 29-2016-18

 א.מ. תובלה מתקדמת בע"מ למתן שירותי הובלה וסבלות 30-2016-18

 מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ להתקנת מערכות התרעה בפני רעידות אדמה 31-2016-18

 קלוורוויז'ן לביצוע ספירות תנועה בפרויקטים ברצועת החוף 32-2016-18

 מדיה בע"מ -יאזה  אספקה והתקנת מייבשי ידיים במוסדות חינוך 33-2016-18

 מדיה בע"מ -יאזה  אספקה והתקנת מייבשי ידיים במוסדות חינוך 33-2016-18

34-2016-18 
לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, מסירה ותחזוקה 

לטובת פרויקט של מתקני תאורת רחובות ומערכת בקרה 
 התייעלות אנרגטית וחסכון

אלמור חשמל התקנות ושרותים 
 ( בע"מ1986)

 איזי ווי בע"מ לעריכת קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית 35-2016-18

36-2016-18 
או של \לביצוע עבודות איטום של מבנים חדשים ו

קיימים או של מבנים \תוספות בנייה למבנים קיימים ו
 בתחום העיר הרצליה

 חלבי אמל ובניו בע"מ

 חברת תב"י תכנה בע"מ לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 37-2016-18

 אמיד דורון לב מכבסה למתן שירותי כביסה לחיילים 38-2016-18

39-2016-18 
, להשכרת אולם ושלושה מקומות חניה ב"בית הרמלין"

 6592בגוש  111בהרצליה חלק מחלקה  3רחוב הסדנאות 
                                                                                                                         

-    

 למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב 40-2016-18
ר ארי דושניק בית חיות לחולים ד"

 בע"מ

41-2016-18 
הספקת והתקנת גופי תאורה באולם כדוריד 

 "הראשונים"
 ( בע"מ1994אור" )-נדיבי "עדן

42-2016-18 
להספקה, שדרוג והחזקה של מערכות תקשורת אינטרנט 
מהיר קווי ואלחוטי במוסדות חינוך ובגופי סמך של 

 העירייה

 אס. אם. בי. אי. טי. בע"מ

 חברת דוד צ'פניק ובניו בע"מ לרכישת טרקטור חקלאי עם קבינה סגורה 43-2016-18

 


