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 2019תוצאות מכרזים 

 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז   

להפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם אתגרים חברתיים  1-2019-19
 תקשורתיים

                                                 -    

 אתוס ניהול בע"מ להפעלת תוכנית למנהיגות עירונית לעיריית הרצליה 2-2019-19

למתן שירותי ניהול, תכנון ופיקוח הפעלת תכנית התקשוב  3-2019-19
 העירונית וניהול הפורטל חינוך עירוני לעיריית הרצליה

 בע"מ 121-חברת תקשוב ה

 וניהול בע"מ א.צ.י.כ. החזקות ליועץ שילוט חוצות לעיריית הרצליה 4-2019-19

ליועץ ניקוז ומעדכן תכנית אב עירונית לניקוז לעיריית  5-2019-19
 הרצליה

                                                        -    

    -                                                         לאספקת מוצרי מזון ומוצרי יסוד למסגרות רווחה בהרצליה 6-2019-19

לאספקת שירותי הגברה ותאורה לאירועים אשר עורכת  7-2019-19
 עיריית הרצליה

קול  -יצחק נחום )"נחום גרופ"( וחברת מור 
 הגברה ותאורה א.מ. בע"מ

 אורי בולוניה לביצוע פעולות ניטור יתושים ונמלת האש בעיר הרצליה 8-2019-19

 - הרצליה לעיריית שליחויות שירותי למתן 9-2019-19

למתן שירותי אחזקת מדשאות ספורט מקצועיות באצטדיון  10-2019-19
 הכדורגל ובמגרשי האימונים 

 חברת פלדר נוף בע"מ  

לאספקת ציוד )ציוד משרדי ו/או מוצרי נייר ו/או טונרים  11-2019-19
 ניקוי וכלים ו/או שקיות ניילון(וראשי דיו ו/או חומרי 

 ( בע"מ1982איתר שיווק) -1תחום מס' 
 שחר מוצרי נייר בע"מ  -2תחום מס' 
 גליקום שיווק בע"מ -3תחום מס' 
  א.א.ע. שיווק למוסדות בע"מ -4תחום מס' 
 ( בע"מ1974קרביץ) -5תחום מס' 

במרכז המסחרי נורדאו, חלק  3להשכרת חנות מספר  12-2019-19
 6520בגוש  16מחלקה 

 שיווק ויזמות נדל"ן בע"מ  -קבוצת ישראל

 בית הארכיב בע"מ למתן שירותי ארכיב וגניזה  לעיריית הרצליה 13-2019-19

 יקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מוא.ב.א  לאספקת מוצרי מזון ומוצרי יסוד למסגרות רווחה בהרצליה 14-2019-19

 לא נבחר זוכה לתחום זה -1תחום מס'  לאירועיםלאספקת ציוד  15-2019-19
 שמלא"ר אירועים בע"מ -2תחום מס' 
 ציון דואן -3תחום מס' 

למתן שירותי הצבה והפעלת רכבת שעשועים בפארק  16-2019-19
 הרצליה

 משה סילבס

למתן שירותי הדבקת מודעות על לוחות המודעות העירוניים  17-2019-19
 והסרתן בעיר הרצליה

 גיל גרופ -גלפרין דוד 

    -                                                         לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בעיר הרצליה 18-2019-19

להפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם אתגרים חברתיים  19-2019-19
 תקשורתיים

                                                        -    

למתן שירותי בדיקת חבות בהיטלי פיתוח ומסים לעיריית  20-2019-19
 הרצליה

 בר טכנולוגיות)ד.ש.( בע"מ

 אורדע פרינט תעשיות בע"מ הפקה ממוחשבת של שוברי ארנונה ועבודות דפוס נלוות 21-2019-19

 ש.י. שירותי תקשורת בע"מ שירותי תשתית תקשורת לעיריית הרצליהלמתן  22-2019-19
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 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

 ישיבה רחבת צמודה אליה ר"מ 48 -כ של בשטח יחידה  להשכרת 23-2019-19
 השרון מבואת של המערבי בצד המצויים, ר"מ 117-כ של בשטח

 .6668 בגוש 760 חלקה בהרצליה הים בחוף
 

- 

במרכז המסחרי ברח' לוטם, נוף ים בהרצליה  4להשכרת חנות מס'  24-2019-19
 .6670בגוש  269חלק מחלקה 

                                                        -    

 חברת טלדר יעוץ ובקרה בע"מ למתן שירותי יעוץ ובקרה בתחום תקציבי חינוך לעיריית הרצליה 25-2019-19

 16במרכז המסחרי נורדאו, חלק מחלקה  7להשכרת חנות מספר  26-2019-19
 .6520בגוש 

 ש.ס.נ.מ פיצה גרליק בע"מ

    -                                                         למתן שירותי ייעוץ ותכנון תנועה לעיריית הרצליה 27-2019-19

לניהול האגף לשירותים חברתיים לאספקת מערכת ממוחשבת  28-2019-19
 בעיריית הרצליה

 אי.פי.אר מערכות בע"מ

 ( בע"מ 1984אזטק טכנולוגיות ) לאספקת תוכנות מיקרוסופט לעיריית הרצליה 29-2019-19

למתן שירותי בעל מקצוע )יועץ בטיחות( באירוע טעון רישוי לפי  30-2019-19
ה. בצו רישוי עסקים בתחום האחריות המוניציפלית של  7.7פריט 

 עיריית הרצליה 

 גיא קדם בע"מ 

לייצור והתקנת שילוט זמני )באנרים, שמשוניות, גב במה  31-2019-19
 ומדבקות(

 אמיל רשת הדפסות בע"מ

שירותי תפעול ותחזוקת מזרקות ובריכות נוי עבור עיריית למתן  32-2019-19
 הרצליה

 משקי מרגולין בע"מ

 גינון ברוך בע"מ -1אזור א' לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בעיר הרצליה 33-2019-19
 מסעוד אחמד  -2אזור א'
 פיתוח בגן בע"מ -אזור ב'
 אלומות פיתוח נופי בע"מ -אזור ג'

שירותים לרשויות מקומיות בע"מ  -ש.ל.מ למתן שירותי מדידות לארנונה והיטלי פיתוח בעיר הרצליה 34-2019-19
 ( בע"מ 1993ניהול נכסים) -וא.ש.ד

 - למתן שירותי ייעוץ שימור לעיריית הרצליה 35-2019-19

במרכז המסחרי ברח' לוטם, נוף ים בהרצליה  4להשכרת חנות מס'  36-2019-19
 6670בגוש  269מחלקה  חלק

 מרכז וטרינרי נוף ים בע"מ

להפעלת שירות תשלום אגרת דמי חניה באמצעי מחשוב וטלפוניה  37-2019-19
 בעיר הרצליה 

סלופארק טכנולוגיות בע"מ ופנגו פיי אנד גו 
 בע"מ

מייסודה של קרן  -העמותה לתפנית בחינוך  להפעלת מסגרות לנוער ולצעירים בסיכון בהרצליה 38-2019-19
 רש"י )ע"ר(

( 1980ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים )  ליועץ ניקוז ומעדכן תכנית אב עירונית לניקוז לעיריית הרצליה 39-2019-19
 בע"מ

 יוסי זמיר בע"מ לביצוע עבודות תשתית, תחזוקה ופיתוח ברחבי העיר הרצליה 40-2019-19

 דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ לביצוע שירותי אספקת דלק 41-2019-19
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 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

עבור מערכת החינוך  EACHלבניית והטמעת מודל חינוכי בגישת   42-2019-19
 בעיריית הרצליה 

 חברה וחינוך )ע"ר(   –המכון הדמוקרטי 

 תנועה ותחבורה בע"מרונן שכנר הנדסת  למתן שירותי ייעוץ ותכנון תנועה לעיריית הרצליה 43-2019-19

למתן  30-2019-19מכרז משלים למכרז מסגרת פומבי מס'  44-2019-19
שירותים של בעל מקצוע )יועץ בטיחות( באירוע טעון רישוי לפי צו 

ה בתחום האחריות המוניציפלית של 7.7רישוי עסקים ופריט 
 עיריית הרצליה 

 יו בע"מ 4סייפטי

  -  נגישות לעיריית הרצליה.למתן שירותי יעוץ  45-2019-19

  -  לביצוע שירותי שליחויות לעיריית הרצליה 47-2019-19

להפעלת שירותי הסעים )שאטלים( בימי שבת ובחג לעיריית  48-2019-19
 הרצליה.

- 

 - להפעלת תכנית למעורבות חברתית בחינוך העל יסודי  49-2019-19

מתקני כושר וריהוט רחוב וגן לביצוע תחזוקת מתקני משחק,  50-2019-19
 בפארק הרצליה

- 

 פירסט עוז אבטחה בע"מ לאספקת שירותי אבטחת אירועים לעיריית הרצליה 53-2019-19

בדבר הצבת והפעלת טרמפולינה בספורטק העירוני בהרצליה  54-2019-19
  6525בגוש  7 -ו 1,2במקרקעין הידועים כחלק מחלקות 

 בע"מטיולים ואירועים  2על  2

 רותם שלטים בע"מ לייצור, אספקה והתקנת שלטי הנצחה 55-2019-19

עבור מערכת החינוך  EACHלבניית והטמעת מודל חינוכי בגישת   57-2019-19
 העל יסודית בעיריית הרצליה 

- 

עבור מערכת החינוך  EACHלבניית והטמעת מודל חינוכי בגישת   58-2019-19
 העל יסודית בעיריית הרצליה 

 חברה וחינוך )ע"ר(   –המכון הדמוקרטי 

 מאיר אטדג'י למתן שירותי יעוץ נגישות  לעיריית הרצליה 59-2019-19

לביצוע תחזוקת מתקני משחק, מתקני כושר וריהוט רחוב וגן  61-2019-19
 בפארק הרצליה

 פטוריז הצללה ומתקני משחק בע"מ
 

 - מזיקים וניטור בעיר הרצליהלמתן שירותי הדברה, השמדה מניעת  62-2019-19

 16במרכז המסחרי נורדאו, חלק מחלקה  5להשכרת חנות מספר  64-2019-19
 6520בגוש 

 אייל לוי

 - למתן שירותי הובלה וסבלות  65-2019-19

 

 


