
 

 

 

   2022שנת ל החלטות ועדת מכרזים 

 אספקת תווי קניה באמצעות כרטיסים אלקטרוניים.  –  1/2022כרז פומבי מס' מ .1

 הוגשה הצעה אחת 

 ".שופרסל  ועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 . העירלאספקה, החלפת ופיזור חול במוסדות חינוך ברחבי  – 2/2022מכרז פומבי מס'  .2

 הצעות  4הוגשו  

 ". אלטורי גינון ופיתוח פרויקטים בע"מועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת "  

 

 . להקמה והפעלה של בית עלמין אור יהודה – 3/2022מכרז פומבי מס'  .3

 עקב החלטה שיפוטית.  –המכרז בוטל 

 

 עבור עיריית אור יהודה. לאספקת כלי רכב חשמליים מסוג מסחרי אחוד  – 4/2022מכרז פומבי מס'  .4

 הצעות.  2הוגשו  

 המציעים לא עמדו בתנאי הסף.

 

 . אור יהודה 67לרכישת זכויות חכירה מהוונת בחלק  ממקרקעין, ברח' רמ א  – 5/2022מכרז פומבי מס'  .5

 לא הוגשו הצעות. 

 

 לאספקת ציוד וריהוט לגני ילדים  - 6/2022מכרז פומבי מס'  .6

 הוגשה הצעה אחת 

 המכרז בוטל. 

 
 לתפעול ואחזקת מזרקות בעיר אור יהודה.   - 7/2022מכרז פומבי מס'  .7

 הצעות  2הוגשו  
 ". אשד מזרקות בע"מועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת "  

 

 לביצוע סקר נכסי הרשות.   - 8/2022מכרז פומבי מס'  .8

 הוגשה הצעה אחת 

 ",  בר טכנולוגיות )ד.ש.( בע"מועדת המכרזים קיבלה את ההצעה )לפינוי פסולת נייר( של חברת " 

 

 לרכישת מצלמות אבטחה כולל תוכנת וי.אם.אס עבור החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ.  - 9/2022מכרז פומבי מס'  .9

 הצעות  4הוגשו  
 ". בינת יישום מערכותועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 

 הפעלת מועדונית לילדים בביס ברנקו וייס ובית נוער במתחם רוגוזין באור יהודה.   -  10/2022מכרז פומבי מס'  .10

 הוגשה הצעה אחת 

 ".  עמותת לשובעועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של " 

 



 

 

 

 הסעות עבור תלמידים משכונת בית בפארק למוסדות חינוך בעיר. לשירותי   -  11/2022מכרז פומבי מס'  .11

 לא הוגשו הצעות 

 

 לאספקה התקנה ותחזוקה של מסכי לד עבור עיריית אור יהודה.   -  12/2022מכרז פומבי מס'  .12

 הצעות  2הוגשו  

 טרם נבחר זוכה. 

             

 ארגון וביצוע פעילויות גיבוש לעירייה.   -  13/2022מכרז פומבי מס'  .13

 הצעות  2הוגשו  

דיל נסיעות  4טיפ " ושל חברת "  אורטל תיירות ונופש בע"מועדת המכרזים קיבלה את הצעותיהם של:  חברת " 

 ".ותיירות בע"מ 

 

 לשירותי הסעות עבור תלמידים משכונת בית בפארק למוסדות חינוך בעיר.   -  14/2022מכרז פומבי מס'  .14

 הוגשה הצעה אחת 

 טרם נבחר זוכה. 

 

 לאספקת כלי רכב חשמליים לעיריית אור יהודה.   -  15/2022פומבי מס' מכרז  .15

 טרם הוגשו הצעות 

 
 לקבלת הצעות מחיר לרכישת פסולת קרטון אשר נאספת ע י העירייה.  - 1/2020קול קורא  .16

 הצעות.  2הוגשו  

 ".   ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת "   

 

 . למשרת מנהל כללי למנהלת הסכם גג באור יהודה -  02-2022  -מכרז זוטא  .17

 הצעות.  3הוגשו  
 ". רו"ח, גלעד אורןועדת המכרזים קיבלה את ההצעה של חברת " 

 
 


