עיריית יבנה

מזכירות העירייה

תוצאות מכרזים
מס' מכרז

שם המכרז

הזוכה

1/2016

תחזוקת מתקני תאורה

עוזי ביטון

2/2016

תחזוקת מתקני מיזוג אוויר

חשמל קור פ.ז.

3/2016

מיגון ואבטחה

ג'י פור אס

4/2016

קבלת הרשאה להצבה ופרסום בשלט דיגיטלי

קומיוניקטיוי בע"מ

5/2016

אספקה והתקנת מתקני ספורט

סגולה ספורט הדרום בע"מ

9/2016

תוספת קומה למועדון בני עקיבא

שתית בע"מ

10/2016

הפעלת השוק העירוני

גבי גור

11/2016

ביצוע עבודות הדברה בשטח העיר יבנה

א.ל .זוהר

12/2016

מכרז מסגרת לפיתוח ותשתיות

א.ס.י.א .חב' לעב' בנין

13/2016

בניית ביהס יסודי כולל פיתוח במגרש 202
בשכונה הירוקה

שתית בע"מ

15/2016

אספקה ו/או התקנת גופי תאורה מסוג לד
במספר רחובות בעיר יבנה

ח.ג.י –אספקה
עוזי ביטון  -התקנה

17/2016

אספקת מצרכי מזון לגנ"י

סופר קליק

20/2016

הקמת מרכז יום טיפולי

ראובן ברונובסקי

21/2016

הסעות מערכת החינוך

מוני סיטון

24/2016

תחזוקת רמזורים

בוטל –הצעות פסולות נתנו תוספת
במקום הנחה

25/2016

עבודות פיתוח מתחם

26/2016

הפעלת תוכנית נתיבים להורות מודל טיפולי
לילדים והורים

עמותת יד רחל

27/2016

מתן רשות לפרסום ותחזוקה של שלטי הכוונה
בעיר.

זוהר חוצות בע"מ

1/2017

רכישה אספקה והתקנה ותחזוקת מכשירי
דפיברילטור חצי אוטומטי.

המכרז בוטל – הצעות גבוהות מהאומדן

2/2017

תחזוקת רמזורים

אי.פי.אי

3/2017

בניית בית ספר מקיף שש שנתי כולל עב' פיתוח
במגרש  211בשכ' הירוקה בעיר יבנה – שלב א'.

רמת בניה והנדסה

4/2017

אספקה והתקנת כסאות לאמפיפארק

מרקטוויז פרודאקטס

5/2017

ביטוח שיניים לעובדי עיריית יבנה

חב' הראל

גלנור בינוי ופיתוח

BוC -

-1-

עיריית יבנה

מזכירות העירייה
מס' מכרז

שם המכרז

הזוכה

6/2017

מכרז מסגרת לעבודות בניה ,פיתוח ושיפוצים
במוסדות העירייה

איטום:חיים פרץ,פדל חלבי ובניו בע"מ,
א .לוי -לוי אברהם
חלבי אמל ובניו
אלומיניום
תריסי קרן,אלומיניום א .ארביב,ראשון
פלסט בע"מ
דלתות:
אלון יעקב
מסגרות
מסגריית אור תעש מפעלי מתכת (, )1999
א.ש.ע.ס .יזמות ובניה
קנפו מקסים ,מגדל קבלני בניה ומתכת
סימוני כבישים
דרך חדשה בתנועה
פיתוח
חיים לישראל בניה ופיתוח ,מגידס יעקב
שיפוצים
חיים לישראל ,א.ש.ע.ס יזמות ובניה,
אמנון אהרון
שיפוצים קלים:
עבו ציון ,שיפוץ תדמית – רפי מלכה

7/2017

מתן שירותי הסעות לתלמידים ועובדי הוראה
לשנה"ל תשע"ח

המכרז בוטל.
מוני סיטון וירון בר ממשיכים גם השנה

8/2017

הפעלת מגרש חניה למשאיות אוטוביסים
ורכבים כבדים

לא הוגשו הצעות

9/2017

פיתוח סביבתי כולל קריית הספורט יבנה

אסיא חב' קבלנית בע"מ

10/2017

פיתוח פארק השרון

ערן י.ד .הנדסה בעמ"מ

11/2017

אספקת שרותי גרירת גרוטאות שהושארו
ברשות הרבים בתחום העיר יבנה

המכרז בוטל – הוגשה הצעה פסולה

12/2017

הקמת מרכז צעירים

המכרז בוטל – הצעות גבוהות מהאומדן

13/2017

הפעלת מרכז יום טיפולי סיעודי לאנשים בעלי
מוגבלות שכלית והתפתחותית מעל גיל  21תושבי
העיר יבנה

מעונות גל

14/2017

קירוי והצללה בגנים ציבוריים בעיר יבנה

רשת וצל
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עיריית יבנה

מזכירות העירייה
מס' מכרז

שם המכרז

הזוכה

15/2017

הפעלת מגרש חניה למשאיות אוטוביסים
ורכבים כבדים.לרבות ביצוע אחזקה ושיפוץ
המגרש

לא הוגשו הצעות

16/2017

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

רמט טרום בע"מ

18/2017

הקמת חניון עלי באיזור התעשיה

גבי שואף

20/2017

שדרוג ,חידוש כבישים והוספת נתיבים לכיכרות
ברחבי העיר יבנה

אסיא חב' קבלנית בע"מ

21/2017

עבודות שדרוג וחידוש שדרות דואני ורחבת
העיריה

א.מדז'ר בע"מ

22/2017

הפעלת תוכנית העשרה באנגלית לתלמידי כיתה
ד' בעיר יבנה

ריקי לפשיץ  ABCבע"מ

23/2017

בניית תיכון "בנות לאה"

בן שטרית אלי

24/2017

אספקה והתקנת עמודי תאורה

ג.מ .ברזילי – התקנה

26/2017

קבלת שירותי איסוף ,פינוי ומיחזור של אריזות
פלסטיק

שרותי נוי המנוף

27/2017

הקמת בית ספר ממ"ד יסודי  18כיתות ברחוב
הסירה.

לא נרכש

28/2017

הפעלת תוכנית קהילה תומכת

חב' תגבור בע"מ

32/2017

ביטוחי העירייה

איילון חב' לביטוח

1/2018

הקמת בית ספר ממ"ד יסודי  18כיתות ברחוב
הסירה.

ג.ז .ניסנית

2/2018

בניית מקווה ברח' הצדף

לא הוגשו הצעות

3/2018

לאספקה התקנה הפעלה ופירוק של מתקני לונה
פארק ניידים לתקופה זמנית

פליי תיירות ואירועים

4/2018

בניית בית כנסת – רח' הסירה מגרש 405

ג.ז .ניסנית בע"מ

5/2018

הפקה וניהול של סימפוזיון אומנות פיסול באבן
בעיר יבנה,

אדם כץ

6/2018

רכש ואספקת נייר וציוד משרדי

אמקה ביט  2002בע"מ

7/2018

אספקת ריהוט משרדי

רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר ב"מ

8/2018

רכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה

ס.מ .פרופשיונל בע"מ

10/2018

קירוי פטיו ועבודות גמר בכותר פיס יבנה.

ראובן בורנובסקי בנין ופיתוח בע"מ

11/2018

בניית מרכז לצעירים

נ .טמיר פרויקטים

12/2018

בניית מקווה ברח' הצדף

קל פלד בע"מ
-3-

עיריית יבנה

מזכירות העירייה
מס' מכרז

שם המכרז

הזוכה

13/2018

מכרז משותף לרכישה ואספקת ריהוט מוסדי
ובתי ספר

רהיטי עמק איילון

14/2018

להפעלת חוגי תנועה וחוגי ריתמוסיקה בגני
ילדים

ר.ב .תנועה בהנאה
דו רה מי

15/2018

הסעות מערכת החינוך

הסעות מוני סיטון (חלק מהקווים)

18/2018

ביצוע עבודות הסדרת ניקוזים בעיר יבנה

אשדוד תשתיות

20/2018

מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות וכן פינוי גזם
וגרוטאות בשכ' הירוקה ובא .המלאכה.

קלין סטאר בע"מ

21/2018

תכנון והקמת מבני שנאים תת קרקעיים בשכונת
נאות שמיר

סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ

22/2018

בחינת תקציבי משרד החינוך המוענקים לרשות
המקומית ומיצוים

רון פישמן ושות' רואי חשבון

23/2018

בניית בית ספר יסודי  18כיתות מגרש 3050
מתחם  C+Bשכונת נאות שמיר

נחום עמוס קבלן עב' בנין ופיתוח

24/2018

הפעלת קפיטריה בהיכל התרבות יבנה ובמבנה
הסמוך לו.

לא נרכש

25/2018

אספקת שירותי גרירת גרוטאות רכב ורכבים
שהושארו ברשות הרבים.

גרר שער הגיא-דניאל דוד בע"מ

26/2018

בניית  4כיתות גנ"י במגרש  3010נאות שמיר.

א.ש .מקייטן

28/2018

מתן שירותי ניהול תיאום ופיקוח בפרויקט
תמ"ל  1049מזרח שורק ביבנה

סי.פי.אם .ניהול ובניה  +עדי הדר

29/2018

בניית בי"ס יסודי  12כיתות מגרש 3050

רמט טרום

31/2018

מתן שירותי פרסום מודעות בעיתונות המקומית .המכרז בוטל

1/2019

איתור יועץ לתכנון והקמת אתר מחזור לרבות
פתרונות קצה לפסולת במגוון סוגים

לא הוגשו הצעות

3/2019

פיתוח פארק השרון

אסיא חב' קבלנית

4/2019

הפעלת קפיטריה בהיכל התרבות יבנה ובמבנה
הסמוך לו.

לא הוגשו הצעות

6/2019

קבלת שירותי יעוץ בתחום ניהול סיכונים ביטוח
ואחריות לעיריית יבנה

יגאל שגיא משרד עו"ד

7/2019

אספקת דלקים ושרותי תדלוק לרכבים

חב' פז

9/2019

אחזקת מתקני חשמל לתאורת רחובות ,מוסדות
העירייה ומבני ציבור

עוזי ביטון חב' לעב' חשמל
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עיריית יבנה

מזכירות העירייה
מס' מכרז

שם המכרז

הזוכה

10/2019

ביצוע עבודות תכנון ,הקמה ,הפעלה ,חיבור
לרשת החשמל הארצית ,ותחזוקה של מתקנים
סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו –
וולטאית ( )PVבגודל עד  100קו"ט בהספק
מצטבר של כ 1,400קו"ט על גגות ובאתרים
בבעלות עיריית יבנה

שחר אנרגיה

11/2019

אספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות:
פיננסיות ,גביה ואוכלוסין ,שכר ,משאבי אנוש
ונוכחות ,שכר ,משאבי אנוש ונוכחות ,הנדסה,
רווחה ומערכות נלוות לעיריית יבנה

חב' לאוטומציה
אי.פי.אר
מטרופולינט

12/2019

ביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח בשכונה
הירוקה

אסיא חב' קבלנית

13/2019

הפעלת בית קפה חלבי /מסעדה בשרית במבנה
הסמוך להיכל התרבות ו/או קפיטריה בתוך
היכל התרבות.

קפה נח – קפיטריה

14/2019

מתן הרשאה להפעלה וניהול חוגי טניס במתקני
העירייה

ד.ב .בי"ס לטניס

15/2019

הפעלת שירותי גביה ואכיפה ברשות החניה

א.ע .הורוביץ ניהול ואחזקות

16/2019

בניית בית כנסת ברח' הסירה מגרש 405

ג.ז .ניסנית

17/2019

תחזוקת מתקני מיזוג אוויר

חשמל קור פ.ז.

18/2019

הפעלת חוגי תל"ן ריתמוסיקה בגני הילדים

ר.ב .תנועה בהנאה

19/2019

הזנה בגני הילדים

גני הברון אולמי הברון

20/2019

הפעלת מועדון חברתי לבוגרים לאוכלוסיית
מ.ש.ה -מועדון חברתי ושיקומי לתושבי העיר
יבנה

אקים

21/2019

הפעלת מועדון חברתי לילדים ונוער על הרצף
האוטיסטי תושבי העיר יבנה

לא הוגשו הצעות

22/2019

שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה
למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות
ומיוחדות לשנה"ל תש"פ

הסעות מוני סיטון
מסיעי כרמית
מסיעי שקמים

24/2019

בניית מבנה משולב בית כנסת מקווה ומתנ"ס
מגרשים 3170, 3040

א.ש .מקייטן

26/2019

מתן שירותי מדידה ומיפוי ()GIS

טריג בע"מ
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בית קפה – אין זוכה

עיריית יבנה

מזכירות העירייה
מס' מכרז

שם המכרז

הזוכה

27/2019

הפעלת מועדון חברתי לילדים ונוער על הרצף
האוטיסטי תושבי העיר יבנה

לא הוגשו הצעות

28/2019

בניית בית כנסת ברח' הסירה מגרש 405

נחום עמוס

30/2019

הפעלת תל"ן בגני הילדים – חוגי שחמט

אלתרמן שחמט בשיטה אחרת

31/2019

הפעלת תוכנית מדעי המחשב וקוד ורובוטיקה
בבתי הספר היסודיים

חב' שמיר ייעוץ והדרכה

32/2019

אספקת ארוחות חמות למסגרות רווחה וחינוך
בתחום העיר יבנה

א.א.פ .מבחר – מועדוני קשישים

33/2019

הקמת  2מבנים דו -כיתתיים לגנ"י במגרשים
.3090+3090

ק.מ .מרום הנדסה

34/2019

הקמת  2מבנים דו -כיתתיים לגנ"י במגרשים
.3110+3100

ק.מ .מרום הנדסה

35/2019

תכנון מאגר המים בשכ' נאות שמיר

מרשל הנדסה (בוטל)

36/2019

למתן שירותים מקצועיים בתחום בדיקת מיצוי
הכנסות חיובי ארנונה והיטלים

בראש-סומך עו"ד
צומן רוקח עו"ד

1/2020

מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות

אסיא

2/2020

אספקה התקנה ותחזוקה של ליבת רשת ,ציוד
מיתוג ,מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

אס.אם.בי.אי.טי .בע"מ (ללא מרכזיה
ומוקד שרות)

3/2020

ייעוץ הדרכה והטמעה של תוכנית המשרד להגנת
הסביבה "תו ירוק" לשלושה בתי ספר יסודיים
בעיר יבנה

אקומיוניטי

4/2020

קבלת שירותים משפטיים חיצוניים לעירייה.

טרם התקבלה החלטה

5/2020

ביצוע עבודות אספקה התקנה הפעלה ופירוק של
מתקני לונה פארק ניידים לתקופה זמנית בעיר
יבנה

אין זוכה

7/2020

קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
ופסולת נייר

אמניר

8/2020

ביצוע עבודות אספקה התקנה ופירוק במות
וציוד לאירועים

קשת במות

9/2020

הגברה לאירועים

ווליום -אירועים גדולים
ברדיצ'בסקי דימטרי – אירועים קטנים

10/2020

הפעלת בית קפה חלבי/מסעדה בשרית מזון מן
החי מעובד בלבד במבנה הסמוך להיכל התרבות
בעיר יבנה.

מיכל גולדנברג (בורגרים)

-6-

קמח תורה – מועדוניות ילדים

עיריית יבנה

מזכירות העירייה
מס' מכרז

שם המכרז

הזוכה

11/2020

מכירת עמודי ושאריות ברזל מעיריית יבנה

לידור-אל בע"מ

12/2020

אחזקת מערכות רמזורים וגלים ירוקים בעיר
יבנה לרבות תחזוקת ג  7ו -ה  8ברחבי העיר

אריאל וימאזור בע"מ

13/2020

הפעלת תוכנית העשרה באנגלית

ליניב  – ABCריקי ליפשיץ

14/2020

הריסה והקמה מחדש של אגף ספריה בביה"ס
פרדס צפוני.

נחום עמוס בע"מ

17/2020

אספקה התקנה ותחזוקה של מרכזיית טלפון

חב' פרטנר
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