
הצעת ' מס

מחלקה אחראי/אגף אחראישם המכרזמחיר

תאריך העברה 

סיום מכרזקלסר' מסזכהשם הספקלספקים

1/2019

תכנון אספקה הקמה והפעלת מופע 

130/01/2020פלאש זיקוקין30/01/2019אגף האירועיםזיקוקין לאירועים

הנהלהמכרז שיפוצים2/2019

, חברת שש בניין ופרויקטים

1+2+306/05/2020, מ"נ פרויקטים בע.א.חברת נ

הנהלהמכרז ניהול ופיקוח הנדסיים3/2019

מ "שלי אמנון הנדסה בניה בע

 +amp6 הנדסה

4/2019

מכרז זוטא עבור רכישת מערכת 

נדיבי עדן אור26/02/2019ספורטתאורה להיכל הקונכייה

חברה לביצוע - מ אור ברזילי .ג

315/04/2020מ"עבודות בע

מגדלור הנדסה

ב גרופ.צ

כי שירותי חשמל.א.א

אלקטרה

משכןמכרז פומבי לשירותי ניקיון5/2019

טי אנד אם אור אורלי 

מ"שחקים בע

טי אנד אם אור אורלי שחקים 

9+10מ"בע

06/05/2021 

  שנים3אופציה ל

6/2019

מכרז פומבי לאספקת אביזרי 

9מ"דרך חדשה בתנועה בעפרסוםהנהלהאינסטלציה

6/6/2021 

  שנים3אופציה ל

7/2019

מכרז פומבי לאספקת מוצרי עץ 

9מ"דרך חדשה בתנועה בעפרסוםהנהלהופרזול לחברת כיוונים

6/6/2021 

  שנים3אופציה ל

8/2019

מכרז פומבי לאספקת חומרי בניין 

9מ"דרך חדשה בתנועה בעפרסוםהנהלהוכלי עבודה

6/6/2021 

  שנים3אופציה ל

9/2019

מכרז פומבי אספקת אביזרי חשמל 

9מ"ראש חשמל בעפרסוםהנהלהלחברת כיוונים

6/6/2021 

  שנים3אופציה ל

8פרסוםהנהלהמכרז פומבי מתכלה10/2019

11/2019

מכרז פומבי למתן שירותי היסעים 

7פרסוםהנהלהעבור חברת כיוונים

פרסוםהנהלהמכרז פומבי מדיה דיגיטלית12/2019

13/2019

מכרז זוטא רכישת רהיטים 

1101/07/2020לגן ולטףינאיחינוך5ומשחקים למעון יום פלח 



לגן ולטף

אופיס

פעלטון

14/2019

מכרז פומבי למתן שירותי תפעול 

12קול טקפרסוםמשכןהגברה תאורה ומערכות במה 

15/2019

מכרז זוטא לרכישת ציוד מטבח 

11לא הוגשו הצעותקיטשן לייןחינוך5למעון פלח 

מ"קצב בע

מ"ניגא בע

מ"גסטרוליין בע

16/2019

מכרז פומבי לרכישה ומתן שירותי 

1201/08/2024קול טקפרסוםאגף האירועיםתפעול לציוד הגברה תאורה 

17/2019

מכרז פומבי מתן שירותי ניהול 

12פרסוםהנהלהמדיה דיגיטלית ושירותי גרפיקה

פרסוםהנהלהמכרז דפוס חברת כיוונים18/2019

דפוס )קשט שלטים חלק א 

17דפוס דיגיטל חלק ב  - (רחב

19/2019

מכרז אספקה והתקנת צוגים 

19מ"ש בימות ובדים בע.דתרבות תורניתבאודיטוריום קרייה דתית

20/2019

מכרז זוטא למתן שירותי ייעוץ ליווי 

15אבי אבטלאבי אביטלאגף הספורטושיקום מגרשי כדורגל

דרור גבאי

גיא תמרי

קובי זך

21/2019

מכרז זוטא לרכישת ציוד מטבח 

14גסטרולייןקיטשן לייןחינוך5למעון פלח 

אישור ביטוח 

אושר

מ"קצב בע



מ"ניגא בע

מ"גסטרוליין בע

22/2019

מכרז זוטא לביצוע עבודות איטום 

16ספורטאצטדיון

23/2019

מכרז זוטא לביצוע בדיקות בטיחות 

16שמר בטיחותספרט למתקני ספורט5515תקן 

סיסטם

מכון התקנים

גבי שואף


