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 2020תוצאות מכרזים 

 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

 תקשורת יועצי לוין-פאר למתן שירותי ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור לעיריית הרצליה 1-2020-19
 מ"בע ואסטרטגיה

 דברת רעננה בע"מ מכרז שירותי הסעות תלמידים  2-2020-19

לאספקת ציוד חשמל )ציוד חשמל כללי ו/או עמודי תאורה  3-2020-19
 וזרועות(

, מ"בע השרון ישיר חשמל -1 תחום
 חור בן תאורה מפעלי -2' מס תחום

 מ"בע

 - לאספקת מוצרי מזון ליחידות העירייה בהרצליה 4-2020-19

שבוע לעיריית להפעלת שירותי היסעים )שאטלים(  בסופי  5-2020-19
 הרצליה

( 1999טיולי עתיד הסעות וטיולים )
 בע"מ

למתן שירותי פיקוח וניהול על עבודות אחזקת כבישים,  6-2020-19
 מדרכות, צבע וניקוז ברחבי העיר הרצליה

 אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בפארק  7-2020-19
 הרצליה 

- 

להשכרת אולם ושלושה מקומות חניה ב"בית הרמלין",  8-2020-19
 6592בגוש  111בהרצליה חלק מחלקה  3רחוב הסדנאות 

- 

 - למתן שירותי שליחויות לעיריית הרצליה 9-2020-19

סביבתי -למתן שירותי הדרכה, ייעוץ וליווי בתחום קהילתי 10-2020-19
 לפארק הרצליה

 מקומיוניטי סביבה וחברה בע"

 א.מ. תובלה מתקדמת בע"מ למתן שירותי הובלה וסבלות  11-2020-19

 - לביצוע עבודות שיקום אגם הנוי בפארק הרצליה  12-2020-19

למתן שירותי פיקוח, יעוץ ובקרה לעבודות גינון  בעיריית  13-2020-19
 הרצליה

 ופיקוח יעוץ ש.ב.ד

   .קו מדידה בע"מ .1 שצ"פ שב"צ ודרכיםלמתן שירותי מדידות לתב"ע, תצ"ר , 14-2020-19

סרוג'י את ימיני מהנדסים  .2
  .ומודדים בע"מ

  .זייד גיאומפ בע"מ .3
 .בוץ אהרון .1 למתן שירותי ייעוץ ושמאות מקרקעין  לעיריית הרצליה 15-2020-19

 . לב שאול .2
 .נוי פנינה .3
 .נוימן נתי .4
 .שרת פרס .5
 .קלפון וקובי אהרון וייסנבלום  .6
 .פרקאוף אברהם תמר .7
 .כהן-נטל חפשי .8

 
 מקאן תל אביב בע"מ לפרסום מודעות דרושים בעיתונים עבור עיריית הרצליה 16-2020-19
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 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

להשכרת נכס בבניין מגורים משותף בקומת הקרקע ברחוב  17-2020-19
  6533בגוש  248חלקה  9ב' בהרצליה תת חלקה  31סוקולוב 

 ג'אן צוריאל נכסים והשקעות בע"מ

שירותי הדברה, השמדה מניעת מזיקים וניטור בעיר למתן  18-2020-19
 הרצליה

 טבע הדברות בע"מ

לביצוע שדרוג והחלפת תאורה במגרשי הטניס בנווה עמל,  19-2020-19
  הרצליה

 בע"מ אי.פי.אי. חשמל ובקרה
 

בע"מ דאלאס מוצרי נייר לאספקת ציוד מיגון רפואי 20-2020-19  

שוטפת של פסלים מצמחיה עבור למתן שירותי תחזוקה  21-2020-19
 עיריית הרצליה

 מקס צ'רניצקי

 - לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה  22-2020-19

למתן שירותי ייעוץ בתחום אכיפת חניה ונת"צ באמצעות  23-2020-19
 מצלמות.

 מ"בע קומיוניקשר

למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב עבור עיריית  24-2020-19
 הרצליה.

S..O.S האגודה למען בעלי  -חיות
 חיים

 

לאספקת שירותי רט"ן, מכשירים סלולאריים, שירותי  25-2020-19
 מפ"א ואביזרים נלווים

 סלקום ישראל בע"מ
 

 - לביצוע עבודות שיקום אגם הנוי בפארק הרצליה  26-2020-19

 –לרכישת רישיון שימוש במערכות הנדסיות ממוחשבות ו  27-2020-19

G.I.S  ושירותי התקנה, תחזוקה ותמיכה לעיריית
 .הרצליה

  ( בע"מ1983קומפלוט )
 

 "מבע.טי.אי( אי) וציוד טרקטורים לרכישת מחפרון אופני עם קבינה סגורה 28-2020-19

 אינטרטאון בע"מ לביצוע סקר עבירות בנייה בהתאם לחוק התכנון והבניה  29-2020-19

 חאמי רפאל –ח.ר.ש חקירות  לעיריית הרצליהלמתן שירותי שליחויות  30-2020-19
 

 - לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה 31-2020-19

 חיון מחשבים בע"מ לאספקת מחשבים מחודשים עבור עיריית הרצליה 32-2020-19

לקבלת שירותי איסוף וטיפול בפסולת אריזות קרטון  33-2020-19
 בתחומה המוניציפלי של עיריית הרצליה.

 אמניר תעשיות מחזור בע"מ

להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ביקורת פנים  34-2020-19
 בעיריית הרצליה

 עמוס אליאב .1
 דגן ביקורת ובקרה בע"מ .2
 טארגט ביקורת פנימית בע"מ .3

למתן שירותי ייעוץ ותכנון פרוגרמתי לתב"עות, תוכניות  35-2020-19
אב, אסטרטגיה ובדיקת היתכנות  פינוי בינוי, תוכניות

 לפרויקטים במנהל הנדסה.

 

- 
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 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

לשכירות נכס אשר נועד להקמת מתחם מיני גולף  36-2020-19
  6546בגוש  544בהרצליה, הפעלתו ואחזקתו חלק מחלקה 

- 

למתן שירותי ייעוץ, פיקוח ותכנון רמזורים עבור עיריית  38-2020-19
 הרצליה

משה מהנדסים יועצים  אי.יו.בי
 לחשמל בע"מ

 

לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק  39-2020-19
 בתחומה המוניציפלי של עיריית הרצליה.

- 

לשכירות נכס אשר נועד להקמת מתחם מיני גולף  40-2020-19
  6546בגוש  544בהרצליה, הפעלתו ואחזקתו חלק מחלקה 

 בע"מ תילדן בטא
 

להפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם תעודת עיוור / לקוי  41-2020-19
 ראייה

האגודה למען העיוור הרצליה 
 והשרון
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