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 2022תוצאות מכרזים 

 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

במרכז המסחרי "נורדאו",  10להשכרת חנות מס'  1-2022-19
 33וחלקה  16בהרצליה חלק מחלקה   1ברחוב נורדאו 

 6520בגוש 

-    

 המכרז בוטל   למתן שירותי ביקורת ופיקוח על שירות למעליות 2-2022-19

לאפיון, עיצוב, הקמה והפעלה )לרבות הסבת נתונים(  3-2022-19
)אנדרואיד ו של אתר אינטרנט כולל אפליקציה עירונית 

iOS מערכת לניהול פניות ופורטל ארגוני עבור עיריית ,)
 הרצליה

 הדרכה, יעוץ ופיתוח בע"מ -א.ש. בינה 

עיריית -למתן שירותי גיזום עצים וטיפול בעצים 4-2022-19
 הרצליה

 ארזים מוקה בע"מ

 מגדל חברה לביטוח בע"מ למתן שירותי ביטוחי רכב לעיריית הרצליה 5-2022-19

בדבר הפעלת מסעדה בפארק הרצליה שלב א' וניהולה  6-2022-19
 6523בגוש  30חלק מחלקה 

-    

 6525להפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה בגוש  7-2022-19
 1חלקה 

-    

למתן שירותי ניהול בתחום הערכה ומדידה באגף  8-2022-19
 החינוך

 ארזה לבון גילת

אולפנת  -לבחירת גורם לניהול והפעלת ביה"ס על יסודי 9-2022-19
 צביה הרצליה

צביה רשת חינוכית תורנית ע"ש הרב צבי 
 יהודה הכהן קוק זצ"ל 

שירותי בדיקת חבות במיסים מוניציפאליים למתן  10-2022-19
 והיטלי פיתוח לעיריית הרצליה

 מבר טכנולוגיות )ד.ש( בע"

 פתחון לב )ע"ר(  לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה 11-2022-19

להפעלת וניהול דוכני מזון ושתייה ומשאיות אוכל  12-2022-19
טראקס"( באירועים עירוניים ברחבי העיר -)"פוד

 הרצליה

 שמואל בר דן

לאנשים עם צרכים להפעלת רצף שירותים בקהילה  13-2022-19
 מיוחדים בעיר הרצליה

 אלווין ישראל )ע"ר(

למתן שירותי תחזוקה למעליות, מעלונים ומדרגונים  14-2022-19
 במוסדות ציבור בעיריית הרצליה

 ( חברה בע"מ1981כפיר שירותי מעליות )

למתן שירותי יעוץ, פיקוח ובקרה על הקצאות מקרקעין  15-2022-19
 עבור עיריית הרצליה

בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון  
 )בי.די.סא.קי(

מוצרי מזון ומוצרי יסוד למסגרות ולקוחות לאספקת  16-2022-19
 האגף לשירותים חברתיים  בהרצליה.

- 

לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים  17-2022-19
לסיוע במוסדות החינוך העירוניים ובליווי היסעים כולל 
הקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה 

 ובמשתמשים עבור עיריית הרצליה.

 סנסורי פתרונות תוכנה בע"מ

( בתוספת מחסן 1200להפעלת בית קפה )יחידה מס'  18-2022-19
( במרכז המסחרי נוף ים 500)חלק מיחידה מס' 

 .6670בגוש  269בהרצליה חלקה 

 נוף ים קפה בשכונה בע"מ
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 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

מ"ר, המצויה בצד  48 -להשכרת  יחידה בשטח של כ 20-2022-19
את השרון בחוף הים בהרצליה חלקה המערבי של מבו

להפעלת בר שייקים, מיצים טבעיים   6668בגוש  760
 ומשקאות

 בר דרורים בע"מ -רי

בדבר הפעלת בית קפה בפארק גליל ים וניהולו חלק  21-2022-19
 6422בגוש  188מחלקה 

- 

מיסודה של  -העמותה לתפנית בחינוך  להפעלת מסגרות לנוער ולצעירים בסיכון בהרצליה 22-2022-19
 (580418564קרן רש"י )ע"ר 

מאגר  -זמיר שרותי כ"א בע"מ ותיגבור  לעיריית הרצליה לאספקת שירותי כוח אדם זמני 23-2022-19
 כח אדם מקצועי זמני  בע"מ.

לאספקת מוצרי מזון ומוצרי יסוד למסגרות ולקוחות  24-2022-19
 האגף לשירותים חברתיים בהרצליה.

 ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

למתן שירותי ניהול, תכנון, פיקוח והפעלת תכנית  25-2022-19
התקשוב העירונית וכן ניהול פורטל החינוך העירוני של 

 עיריית הרצליה

בע"מ )או בשמם  121-חברת תקשוב ה
 החדש תימור פתרונות למידה בע"מ(

בית אוכל בפארק הרצליה שלב א' וניהולו חלק הפעלת  26-2022-19
 .6523בגוש  30מחלקה 

- 

הפעלה וניהול קיוסק בבית הספר תיכון "הראשונים"  27-2022-19
 .317,304,303חלקי חלקות  6538בהרצליה גוש 

- 

 שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ -גרפיטי לאספקת מוצרי נייר לעיריית הרצליה  28-2022-19

ה למתן שירותי פיקוח ובקרה על שירותי אחזק 29-2022-19
 למעליות, מעלונים ומדרגונים

- 

לאספקת שירותי ניקיון מוסדות חינוך וספורט לעיריית  30-2022-19
 הרצליה

קבוצת ש.ניר מערכות ביטחון, תחזוקה 
  אשכול א' -וניקיון בע"מ

 אשכול ב' -פרח השקד בע"מ

 י.מ הברקות נדל"ן בע"מאשכול ג'

למתן שירותי אחזקת מדשאות ספורט מקצועיות  32-2022-19
באצטדיון הכדורגל ובמגרשי האימונים ובספורטק 

 הרצליה

 פלדר נוף בע"מ

להפעלת וניהול קיוסק בבית הספר תיכון "הראשונים"  33-2022-19
 317,304,303חלקי חלקות  6538בהרצליה גוש 

 עומרי פרידמן

במרכז המסחרי "נורדאו",  10להשכרת חנות מס'  35-2022-19
 33וחלקה  16בהרצליה חלק מחלקה   1ברחוב נורדאו 

  6520בגוש 

 ש.ס.נ.מ פיצה גרליק בע"מ

לביצוע עבודות אחזקה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור  37-2022-19
 בעיר הרצליה

 אביב שבתאי יוסף בע"מ 

 - למתן שירותי הובלה וסבלות 38-2022-19

למתן שירותי ייעוץ לאגף נכסים וביטוחים בעיריית  41-2022-19
 הרצליה

 בר טכנולוגיות )ד.ש.( בע"מ

 ( בע"מ2014נייצ'רס פרו ישראל ), ברחוב "בית דוריאנוב" -להשכרת נכס במבנה הידוע כ 45-2022-19
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 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

  6420בגוש  27בהרצליה, חלק מחלקה  11גלגלי הפלדה 

להפקה ממוחשבת של שוברי ארנונה ועבודות דפוס  49-2022-19
 נלוות

 ז בוטלרהמכ

 - למתן שירותי חשבות שכר לעיריית הרצליה 53-2022-19

 


