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  2015העירייה החל משנת  תוצאות מכרזיריכוז 

                  
  

  מס' מכרז
  

  הזוכה  שם המכרז

אספקת שרותי גביה ואכיפה כוללים לעיר לרבות   1/2015

  באמצעות מערכות ממוחשבות

  .גע.ר. בע"ממ

 400קונסרבטוריון ועבודות פיתוח במגרש  בניית  2/2015

  בשכונה הירוקה  

  חב' שתית

בתי ספר בעיר  3 -הצללה של מגרשי ספורט בוקירוי   3/2015

  יבנה (נרי'ה, ביאליק ואביר יעקב)

  חב' פגודה

  חב' דחס  אשפה וטיאוט  4/2015

  האלון - דואני  לביצוע עבודות הקמת מעגל תנועה  5/2015

  

  טאצ'

לקבלת  שירותי  הנה"ח, חשבות,ראיית חשבון ויעוץ   6/2015

  ם הקשורים אליה.וליווי מקצועי לעירייה ולגופי

  ) בע"מ1975מרגד חשבונאים (

מתן שירותי חכירה תפעולית (ליסינג) לכלי רכב של   7/2015

  עיריית יבנה (פיאט דוקאטו)

  נ.ב. דניאל סוכנויות בע"מ

  א.ש. מקייטן בע"מ  בניית מועדון לאישה הדתית  8/2015

ביצוע החלפת פנסי רמזורים לפנסים בטכנולוגיית לד   9/2015

  צמתים בעיר יבנה 6 -ב

  אי.פי.אי בע"מ

הפעלת מועדונית טיפולית לילדים עם קשיים   10/2015

  התנהגותיים ביבנה

  לא הוגשו הצעות

  אסיא חב' קבלנית בע"מ  ביצוע עבודות שצ"פ שד' ירושלים יבנה.  12/2015

מתן שירותי קליטה מיון הפרדה  והטמנה של פסולת   13/2015

  מעורבת גזם ופסולת וגושית.

  דחס

  מבט ראשון בע"מ  ע"ג מתקני פרסום עירוניים לפרסום זיכיון   15/2015

  איילון חב' לביטוח בע"מ  ביטוח תאונות תלמידים לשנת תשע"ו ואילך  17/2015

  עמותת אור יקרות  השכרת גן ילדים/צהרון ברח' האלון ביבנה.  18/2015

  המכרז בוטל  מכירת מטלטלין מחולטים  19/2015

  עוזי ביטון  וקת מתקני תאורה תחז  1/2016

  חשמל קור פ.ז.  תחזוקת מתקני מיזוג אוויר  2/2016

  ג'י פור אס  מיגון ואבטחה   3/2016

  המכרז בוטל  אספקה והתקנה של מיכלי אשפה טמוני קרקע  4/2016

  קומיוניקטיוי בע"מ  קבלת הרשאה להצבה ופרסום בשלט דיגיטלי  4/2016
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  מס' מכרז
  

  הזוכה  שם המכרז

  סגולה ספורט הדרום בע"מ  פורטאספקה והתקנת מתקני ס  5/2016

  נרכשלא   הפעלת השוק העירוני  6/2016

  לא נרכש  הפעלת השוק העירוני  7/2016

  לא הוגשו הצעות  הקמת מרכז יום טיפולי  8/2016

  שתית בע"מ  תוספת קומה למועדון בני עקיבא   9/2016

  גורבריאל ג  הפעלת השוק העירוני  10/2016

   א.ל. זוהר  בשטח העיר יבנה ביצוע עבודות הדברה  11/2016

  א.ס.י.א. חב' לעב' בנין  מכרז מסגרת לפיתוח ותשתיות  12/2016

בשכונה  202ניית ביהס יסודי כולל פיתוח במגרש ב  13/2016

  הירוקה

  שתית בע"מ

אספקה ו/או התקנת גופי תאורה מסוג לד במספר   15/2016

  רחובות בעיר יבנה

  אספקת גופי תאורה–ח.ג.י 

  התקנת גופי תאורה –ון עוזי ביט

  סופר קליק  אספקת מצרכי מזון לגנ"י  17/2016

  ראובן ברונובסקי  הקמת מרכז יום טיפולי  20/2016

  מוני סיטון  הסעות מערכת החינוך  21/2016

  לא נרכש  פינוי ואיסוף גרוטאות כלי רכב  22/2016

  המכרז בוטל  לאספקת חומרי יצירה וציוד לגני ילדים  23/2016

שלא בהתאם הצעות ניתנו –בוטל המכרז   תחזוקת רמזורים  24/2016

   לדרישות המכרז.

  גלנור בינוי ופיתוח  C -ו Bעבודות פיתוח מתחם   25/2016

תוכנית נתיבים להורות מודל טיפולי לילדים  הפעלת   26/2016

  והורים

  עמותת יד רחל

  זוהר חוצות בע"מ  הכוונה בעיר. שלטי לפרסום ותחזוקה של מתן רשות  27/2016

רכישה אספקה והתקנה ותחזוקת מכשירי   1/2017

  דפיברילטור חצי אוטומטי.

  הצעות גבוהות מהאומדן –המכרז בוטל 

  אי.פי.אי  תחזוקת רמזורים  2/2017

בניית בית ספר מקיף שש שנתי כולל עב' פיתוח   3/2017

שלב א'.                  –בשכ' הירוקה בעיר יבנה  211במגרש 

  רמת הנדסה ובניה בע"מ

  מרקטוויז פרודאקטס  אספקה והתקנת כסאות לאמפיפארק  4/2017

  חב' הראל  ביטוח שיניים לעובדי עיריית יבנה  5/2017
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  מס' מכרז
  

  הזוכה  שם המכרז

מכרז מסגרת לעבודות בניה, פיתוח ושיפוצים   6/2017

  במוסדות העירייה

  איטום: 

 חיים פרץ

 פדל חלבי ובניו בע"מ

 א. לוי לוי אברהם 

 אלומיניום

 תריסי קרן

 אלומיניום א. ארביב

 ראשון פלסט בע"מ

 דלתות:

 אלון יעקב

 מסגרות

) 1999מסגריית אור תעש מפעלי מתכת  (

 בע"מ

 א.ש.ע.ס. יזמות ובניה

קנפו מקסים                                                                                                   

 מגדל קבלני בניה ומתכת

 סימוני כבישים

 דרך חדשה בתנועה 

 פיתוח

 בניה ופיתוחחיים לישראל 

 מגידס יעקב

 שיפוצים

 חיים לישראל בניה ופיתוח

 א.ש.ע.ס. יזמון ובניה בע"מ

 אמנון אהרון הנדסה ובניה בע"מ

 ראשון פלסט בע"מ

 שיפוצים קלים

 שיפוץ תדמית –מלכה רפאל 

  עבו ציון

מתן שירותי הסעות לתלמידים ועובדי הוראה   7/2017

  לשנה"ל תשע"ח

  המכרז בוטל

  

ת מגרש חניה למשאיות אוטוביסים ורכבים הפעל  8/2017

  כבדים

  הוגשו הצעותלא 

  אסיא חב' קבלנית בע"מ  פיתוח סביבתי תומך לקריית הספורט  9/2017
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  מס' מכרז
  

  הזוכה  שם המכרז

אספקת שרותי גרירת גרוטאות שהושארו ברשות   11/2017

  הרבים בתחום העיר יבנה

  הוגשה הצעה פסולה –המכרז בוטל 

  ההצעות גבוהות מהאומדן –ל המכרז בוט  הקמת מרכז לצעירים  12/2017
הפעלת מרכז יום טיפולי סיעודי לאנשים בעלי   13/2017

תושבי   21מוגבלות שכלית והתפתחותית מעל גיל 
  העיר יבנה  

  מעונות גל

  רשת וצל  קירוי והצללה בגנים ציבוריים בעיר יבנה  14/2017
הפעלת מגרש חניה למשאיות אוטוביסים ורכבים   15/2017

 ת ביצוע אחזקה ושיפוץ המגרשכבדים.לרבו
  

  לא הוגשו הצעות

בניית גן ילדים ובית ספר לחינוך מיוחד כולל עבודות   16/2017
  פיתוח ברח' ז'בוטינסקי בעיר יבנה

  רמט טרום  בע"מ

שדרוג, חידוש כבישים והוספת נתיבים לכיכרות   20/2017
  ברחבי העיר יבנה

  אסיא חב' קבלנית בע"מ

 'ת העשרה באנגלית לתלמידי כיתה דהפעלת תוכני  22/2017
  בעיר יבנה

  ) בע"מABCריקי לפשיץ (-ליניב 

שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי  קבלת  25/2017
  .אצירה כתומים בתחום שיפוט העירייה

  המכרז בוטל 

  


