
 2019תוצאות מכרזים לשנת  -עיריית הוד השרון 

 מכרזים פומביים

מס'  מס"ד
 המכרז

 

תאריך  שם הזוכה שם המכרז
 סיום

תאריך 
סיום כל 
 התקופות

מספר 
 הצעות

היקף כספי 
 כולל/שנתי

שירותי יועץ  200/19  .1

 נגישות

אדריכל חסן 

 אבו אלחסן

 בשנה₪  200,00-כ 2 6.6.23 6.6.20

שירותי הריסת  201/19  .2

 מבנים ומתקנים 

א.ט שירותים 

משפטיים 

 בע"מ

₪  300,000-מוערך בכ 2 27.5.23 27.5.20

בשנה, אך בשימוש 

 לפי הצורך

שירותי בדיקת  202/19  .3

 מערכות חשמל

אי.יו.בי משה 

מהנדסים 

 בע"מ

 

זלצר מרק 

 הנדסת חשמל

15.5.20 

 

 

 

6.6.20 

15.5.23 

 

 

 

6.6.23 

3 

 

 

 

 

 בשנה₪  120,000-כ

אספקת מוצרי  204/19  .4

מזון, חומרי 

ניקוי ומוצרים 

 חד פעמיים

דני רן 

אספקה מכל 

 הלב

 בשנה₪  300,000-כ 1 3.6.22 3.6.20

עבודות תשתית  205/19  .5

תקשורת, 

מחשוב 

וטלפוניה 

 במוס"ח וציבור

סטאר קלאב 

 טלקום.

 

ענת המאה 

 בע"מ 21ה

15.7.20 

 

 

1.8.20 

15.7.22 

 

 

1.8.22 

בשנה ₪  600,000-כ 5

 הקבלנים( 2-)ל

תחזוקה ושדרוג   206/19  .6

מערכות חשמל 

 במוס"ח וציבור

כהן בנימין 

 תאורה בע"מ

 בשנה₪  1,000,000-כ 2 26.6.24 26.6.20

ניטור יתושים,  207/19  .7

הדברת מזיקים 

ועשבים ואיסוף 

 גללים

סער הדברות 

 בע"מ

 

אלי כהן 

הדברות 

 בע"מ

בשנה ₪  300,000-כ 4 7.8.24 7.8.21

 להדברות 

 

בשנה ₪  200,000-כ

 לאיסוף גללים

יעוץ, תכנון  208/19  .8

וליווי העירייה 

בביצוע עבודות 

 ניקוז

בלשה ילון 

מערכות 

 תשתית בע"מ

 בשנה ₪ 250,000-כ 1 30.6.24 30.6.20

 

 

 



אספקת  209/19  .9

ותחזוקת שעוני 

נוכחות ומערכת 

להקלדת ואיסוף 

 נתוני נוכחות

מגדלור 

מערכות זמן 

 אמת בע"מ

בשנה ₪  90,000-כ 2 6.8.26 6.8.24

הראשונה                  

בכל ₪  40,000-וכ

 שנה נוספת

אספקת ריהוט  211/19  .10

וציוד למוסדות 

 חינוך וציבור

א.ד מירז 

תעשיות 

עבור  -בע"מ

ציוד לבתי 

 ספר

 

 -גן גנית בע"מ

עבור ציוד 

 לגנ"י

בשנה ₪  1,200,000-כ 3 9.7.24 9.7.20

הראשונה                

בכל ₪  600,000-וכ

 שנה נוספת

 

 

 

 בשנה ₪  600,000-כ

תכנית  רישום 212/19  .11

/א 1302הר/

בלשכת רישום 

 המקרקעין

עד  א.פנקס ובניו 

לסיום 

 הרישום

 מע"מ₪ +  248,600 3 

הסעות  213/19  .12

תלמידים ו/או 

עובדי הוראה 

למוס"ח רגיל 

 ומיוחד

רון גל, 

, פז אורציון

טורס, 

מרכבה, 

דברת, מסיעי 

שאשא, רן 

שי, שירן, 

המפתח, עמק 

אילון, אגד, 

ירון בר, יהב, 

 ש.ט.ס

מכרז בהיקף כולל של  18 1.9.22 1.9.20

 מלש"ח בשנה 12-כ

אפרים תמרי  סימון כבישים 215/19  .13

 ובניו

 בשנה₪  1,000,000-כ 3 31.10.24 31.10.20

הפעלת תוכנית  216/19  .14

 קהילה תומכת

נטלי החברה 

לשירותי 

 רפואה דחופה

חוזה 

 בחתימה

 ללא עלות לעירייה 3 

מרכז יום  217/19  .15

 לאזרח הקשיש

קלי"ק 

קהילה למען 

יזמות 

 לקשישים

 ללא עלות לעירייה 1 26.11.22 26.11.20

 

 

 

 



ציפוי, סימון  218/19  .16

ותיקון מגרשי 

 ספורט 

תעשיות רק 

 לספורט בע"מ

לכלל ₪  1,000,000-כ 1 21.8.24 21.8.20

 הפרוייקט

ביצוע צילומי  219/19  .17

אויר 

אורתופוטו, 

צילומי אוויר 

אלכסוניים 

ומודל תלת 

 מימד

 סימפלקס

פתרונות 

 מיפוי ש מ

 בע"מ

חוזה 

 בחתימה

לכל ₪  500,000-כ 1 

 תקופת ההתקשרות

ליסינג תפעולי  220/19  .18

 לקטנועים

     נמצא בהליך

הפקות דפוס  221/19  .19

 בצבע דיגיטאלי

אורדע פרינט 

 תעשיות בע"מ

 בשנה₪  250,000-כ 2 25.11.24 25.11.21

לשימוש במבנה  223/19  .20

עירוני למטרת 

הפעלת מרפאת 

 שיניים

הכנסות לעירייה     נמצא בהליך

 מדמי שימוש/שכירות

בדיקת ובקרת  225/19  .21

חשבונות במנהל 

 ההנדסה

 בשנה₪  300,000-כ    נמצא בהליך

תקשוב  שירותי 226/19  .22

 לאגף החינוך

 נמצא בהליך

נפתחו ו

 מעטפות

 בשנה₪  250,000-כ 1  

שדרוג מתקני  229/19  .23

 ספורט

 אלש"ח בשנה 600-כ    נמצא בהליך

תכנון עבודות  230/19  .24

 קונסטרוקציה

 אלש"ח בשנה 150-כ    נמצא בהליך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מכרזי זוטא

אספקת  400/19  .1

מחסומים, 

כסאות וציוד 

 נוסף לאירועים 

א.מור ציוד 

 לאירועי

 בשנה ₪  160,000-כ 2 1.4.24 1.4.20

שירותי יעוץ  401/19  .2

תכנון ופיקוח 

מערכות מיזוג 

 אוויר

פרדסי 

ברקוביץ 

 מהנדסים

 בחודש₪  17,000-כ 2 21.7.24 21.7.20

 

 

 

 

 נמצא בהליך עררי ארנונה 402/19  .3

ונפתחו 

 מעטפות

 בשנה₪  200,000-כ 3  

שירותי ניהול  403/19  .4

 השקעות

 מגדל 

 הראל

 פעילים

תלוי בהיקף  10 25.11.24 25.11.21

 ההשקעות

 


