
 

 

 1202החלטות ועדת מכרזים בשנת 

 לאספקה, התקנה, השכרה ותחזוקה שוטפת של מדפסות בעיריית אור יהודה  – 11/202כרז פומבי מס' מ .1

 הצעות.  5הוגשו  

 ". צילומעתיקועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 יומי בחניה ציבורית בעיר אור יהודה השכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי או   - 2/2020קול קורא  .2

 הצעות.  2הוגשו  

 ".שלמה תחבורה בע"מועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת "   

 

 קג בעל רישיון נהיגה  3,990רכישת טנדר במשקל    -  2021-01 -מכרז זוטא  .3

 הוגשה הצעה אחת 

 ".  בלו סקאיועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 אספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב   – 2/2021מכרז פומבי מס'  .4

 הוגשה הצעה אחת . 

 ".  סונול דלקים בע"מועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 ובמוסדות עירוניים לביצוע עבודות חשמל במתקני חשמל   – 1202/3מכרז פומבי מס'  .5

 הצעות.  7הוגשו  

 ".  (1995ב.ג. חשמל ) ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 לאספקת כיבוד לישיבות ואירועים של העירייה  – 1202/5מכרז פומבי מס'  .6

 הצעות.  3הוגשו  

 ". קייטרינג מקרוניז ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 לרכישת טרקטור תעשייתי  -  2021-02 -מכרז זוטא  .7

 הצעות.  2הוגשו  

 ". קומסקוועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 לביצוע סקר עבירות בניה מבוסס ג'י. אי. אס  – 1202/6מכרז פומבי מס'  .8

 הצעות.  5הוגשו  

 ".  מ"( בע1983קומפלוט )ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

  



 

 

 

 

 ברחבי העיר לביצוע סקר שילוט  - 7/2021מס' מכרז פומבי  .9

 הצעות  3הוגשו  

 ". ( 1986טלדור מערכות מחשבים ) ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 לשיתוף פעולה במסגרת מיזם מלגות הפיס   1-2021קול קורא מס' .10
 הוגשה הצעה אחת 

 ". מכון דוידסון לחינוך מדעי " ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של 

 
 

 מתן שיעורי תגבור שיפור ציונים הכנה והגשת תלמידים לבחינות הבגרות    -  2021/10מכרז פומבי מס'  .11
 לשנות הלימודים 

 הצעות  2הוגשו  

 ".  י.א. דעת ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

פסולת אריזות קרטון או פסולת   – שירותי לטיפול בפסולת המופרדת במקור   -  2021/11מכרז פומבי מס'  .12

 נייר או פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים או פסולת טקסטיל 

 הצעות  5הוגשו  

 ",   אמנירשל חברת "  )לפינוי פסולת נייר( ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה 

 " צבי כהן)לפסולת אריזות כתום( חברת "

תאגיד המחזור של   – הפינוי ייעשה באמצעות העירייה באישור חברת תמיר )פסולת אריזות קרטון( 

 ישראל. 

 טרם נבחר זוכה  – מכירת קרטון ע"י העירייה 

 

 אספקת אוהלי אבלים וציוד נילווה עבור עיריית   -  2021/21מכרז פומבי מס'  .13

 וגשה הצעה אחת ה

 לספקים. ישירה , ועדת המכרזים אישרה באישור מועצת עיר התקשרות בפניה  המציע לא עמד בתנאי הסף

 

 ניקיון משרדי העירייה   -  2021/13מכרז פומבי מס'  .14

 הצעות  5הוגשו  

 ".  ג'נרל בילדינגועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 תקשורתי לפעוטות בעיר אור יהודה והסביבה   – להפעלת מעון יום שיקומי   -  2021/14מכרז פומבי מס'  .15

 הצעות  6הוגשו  

 ". אלווין ישראל   ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת "  

 

 עבודות שיפוצים במבני ציבור לביצוע    -  15/2021מכרז פומבי מס'  .16

 הצעות  21הוגשו  

 ".  אגא יזמות בניה ואחזקה בע"מ"   . 1: של חברת צעתםועדת המכרזים קיבלה את ה 

 ".  נחשון שמרי שירותים ואחזקה בע"מ.  " 2           



 

 

 ".  בע"מ עגיבים בניין ופיתוח"  . 3           

 ". אקוסטיקה ועבודות גמר בע"מגבס,  קבוצת מימרן "   .4           

   ". ש.א.י ייזמות והשקעות בע"מ.  " 5           

          

 למתן שירותי גבייה עבור עיריית אור יהודה   -  2021/61מכרז פומבי מס'  .17

 הצעות  2הוגשו  

 ".מילגם בע"מ ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


