 23ביולי2017 ,
תוצאות מכרזים
שנת 2017
מס' מכרז
1-2017-18
2-2017-18
3-2017-18
4-2017-18
5-2017-18
6-2017-18
7-2017-18
8-2017-18
9-2017-18
10-2017-18
12-2017-18
13-2017-18
14-2017-18
15-2017-18

נושא
למתן שירותי בקרה הנדסית לפרויקטים מכח תמ"א
38
אבטחת אירועים
לשיקום מסלול אופניים אתגרי מסוג " פאמפטרק"
בפארק הרצליה
להפעלת בית דיור לקשישים עצמאיים זכאי משרד
הקליטה
לאיסוף וקליטת פסולת בקבוקים  PETלמיחזור
ולתחזוקת מיכלי איסוף
לרכישה ,התקנה ואחזקה של מרכיבי ביטחון במוסדות
חינוך ,במתקני עירייה ובשטחים ציבוריים ברחבי העיר
הרצליה
עבודות תשתית ,סלילה ,תאורה ,רמזורים ופיתוח
הרחבת רחוב ז'בוטינסקי בקטע הנדיב -מנחם בגין
לשילוב בית ספר בינלאומי בחטיבת הביניים סמדר
למתן שירותי פיקוח וניהול על עבודות איטום
במוסדות חינוך ותרבות ,משרדי העירייה ומקלטים
ברחבי העיר הרצליה.
הפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה חלקה  1בגוש
6525
לריכוז עבודות נגישות
הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו חלקה
 24בגוש 6524
למתן שירותי עזרה ראשונה בחופי הרחצה
למתן שירותי ייעוץ תנועה

הזוכה/ים במכרז
חברת פרי-רבין מהנדסים בע"מ
חברת פירסט עוז אבטחה בע"מ
עז הרים בע"מ
חברת שלו ובניו בע"מ
טלטון
חברת
(נוסדה)1981:בע"מ

אקטרוניקה

חברת ק.ס.מ.ג קבלנים
תשתית ופיתוח בע"מ
-

לעבודות

הל"ח המרכז לרפואת חירום בע"מ
-

תוצאות מכרזים
שנת 2017

מספר מכרז נושא

הזוכה/ים במכרז

16-2017-18

למתן שירותי אכיפת גבייה וגביית חובות עירוניים.

חברת מ.ג.ע.ר.
בע"מ

17-2018-18

מתן שירותי ייעוץ למחלקת נכסים וביטוחים

בר טכנולוגיות
(ד.ש ).בע"מ

18-2017-18

הפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה  -חלקה 1
בגוש 6525

פארקפה זהב
בע"מ

19-2017-18

להשכרת חנות מס'  66במרכז המסחרי דגניה
בהרצליה חלק מחלקה  829בגוש .6558

ד"ר רביע ג .רופא
שיניים

20-2017-18

להשכרת חנות מס'  2300במרכז המסחרי נוף ים
בהרצליה חלק מחלקה  269בגוש 6670

נסגר ללא זוכה

21-2017-18

למתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך

22-2017-18

להשכרת חנות מס'  1600במרכז המסחרי נוף ים
בהרצליה חלק מחלקה  269בגוש 6670

אשכול א' -ש.ניר
מערכות בטחון
תחזוקה וניקיון
בע"מ
אשכול ב' -חברת
מ.ג.ב שירותי ניקיון
בע"מ
אשכול ג' -חברת
י.ב שיא משאבים
בע"מ
אורית בצלאל

23-2017-18

להשכרת חנות מס'  72במרכז המסחרי דגניה רחוב יעקב בוזגלו
כצנלסון  ,23נווה עמל בהרצליה חלק מחלקה 829
בגוש .6558

24-2017-18

להפעלת קיוסק וניהולו באולם הספורט בבית הספר נסגר ללא זוכה
תיכון "הראשונים" ברחוב הרב קוק בהרצליה ,גוש
 6538חלקות  304 ,303ו317-

25-2017-18

לרכישת משאית  7.5טון עיריית הרצליה.

חברת יוניברסל
ישראל משאיות
בע"מ

26-2017-18

למתן שירותים משפטיים בתחום גביית חובות
והוצאה לפועל

משרד עו"ד בן
יעקב ,שוימר ,דולב
משרד עו"ד אבי
נימצוביץ

27-2017-18

אספקה ,התקנה ,הפעלה ,ותחזוקת מערכות טמ"ס
ומערכות שליטה ובקרה ,פריסת תשתיות תקשורת
וסיבים אופטיים.
למתן שירותי ייעוץ תנועה לעיריית הרצליה.

מגלקום בע"מ

29-2017-18

חברת נייצ'רס פרו
להשכרת נכס במבנה הידוע כ" -בית דוריאנוב"
באזור התעשייה של הרצליה חלקה  27בגוש  )2014( .6420בע"מ

30-2017-18

בדבר הפעלת קיוסק /מזנון  /בית קפה בשד' חן דיל קפה השרון
במרכז העיר הרצליה חלק מחלקה  109בגוש
6530

31-2017-18

להפעלת קיוסק וניהולו באולם הספורט בבית הספר נסגר ללא זוכה
תיכון "הראשונים" ברחוב הרב קוק בהרצליה ,גוש
 6538חלקות  304 ,303ו317-

28-2017-18

נסגר ללא זוכה

