עיריית הוד השרון  -תוצאות מכרזים לשנת 2017
מס"ד

מס' המכרז

שם הזוכה

שם המכרז

היקף כספי כולל/שנתי
( ₪ 116,819כולל מע"מ) לשנה

.1

200/17

אחסון וגניזת תיבות מסמכים

ארכיב  2000בע"מ

.2

201/17

שירותי הקלטה ותמלול

פורסם בשנית כמכרז

ישיבות

מס' 212/17

.3

203/17

תחזוקת גינון פארק נחל הדר

עאסי עותמאן עלי

( ₪ 179,436כולל מע"מ) לשנה

.4

204/17

אספקה והתקנת מערכות

א.מ .רון הנדסת מע'

היקף כולל בסך ₪ 989,212

מיזוג אויר באולמות ספורט

מיזוג וקירור בע"מ

(כולל מע"מ)

-

בבי"ס יגאל אלון והדרים
היקף כולל בסך ₪ 3,320,460

.5

205/17

מדידת מתחם 1202

א.פנקס ובניו בע"מ

.6

206/17

רכישה והתקנה של שולחנות

ספורט כייף  3000בע"מ היקף כולל בסך ₪ 335,381

.7

207/17

.8

208/17

.9

209/17

.10

210/17

(כולל מע"מ)
(כולל מע"מ)

טניס חיצוניים ,משחק וקירות
הליכה חיצוניים
תכנון וניהול התכנון במתחם

יער קורין ניהול ותכנון

1202
עב' פיתוח תשתיות במתחם

היקף כולל בסך ₪ 3,152,160
(כולל מע"מ)

י.לרר הנדסה בע"מ

( 1302משותף עם תאגיד

היקף כולל בסך ₪ 42,033,713
(כולל מע"מ)

המים)
מתן שירותי אספקה והתקנת

פורסם מחדש כמכרז

יחידות מיזוג אויר מפוצלות

מס' 216/17

-

ומיני מרכזיות
אחזקה מקיפה למתקני מיזוג

מנוליד חרות אחזקות

מרכזיים

בע"מ

.11

211/17

ניקיון וטיאוט רחובות

שלג לבן ( )1986בע"מ

( 11,700,000כולל מע"מ) לשנה

.12

212/17

שירותי תמלול והקלטה

בונוס פרוטוקולים

( ₪ 170,000כולל מע"מ) לשנה

ומערכות הצבעה
ממוחשבות בע"מ

( ₪ 182,520כולל מע"מ) לשנה

.13

213/17

.14

214/17

.15

215/17

.16

216/17

.17

217/17

.18

218/17

תכנון וניהול התכנון של מתחם

פורסם מחדש כמכרז

הר/2 /1400/א

מס' 223/17

יצור ,אספקה והתקנת שלטים

דודו חריטה ממוחשבת

עירוניים
שירותי תחזוקה מקיפה של

כ( ₪ 300,000 -כולל מע"מ)
לשנה

שון רון בע"מ

מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים

כ( ₪ 590,700 -כולל מע"מ)
לשנה

אספקה והתקנת מזגנים

אלקטרה מוצרי צריכה

מפוצלים ומיני מרכזיים

 1951בע"מ

מתן שירותי מוקד גביה טלפוני

מ.ג.ע.ר בע"מ

( ₪ 312,617כולל מע"מ) לשנה
( ₪ 500,000כולל מע"מ) לשנה

עבור עיריית הוד השרון
אספקה ,אחזקה ותיקון מכונות

קופיטק מיכון משרדי

צילום ומדפסות

בע"מ

.19

221/17

רכישת כלי רכב מהעירייה

אליהו גביזון

.20

222/17

מתן שירותי מערכת מידע

מלאון  92בע"מ

.21

223/17

.22

224/17

( ₪ 393,722כולל מע"מ) לשנה
( ₪ 8,700רכישת רכב מסוג
פיאט דובלו)

לניהול קנסות ואספקת ערכת

כ( ₪ 350,000-כולל מע"מ)
לשנה

פקח
לתכנון וניהול התכנון של

ארנון אדריכלים ומתכנני

היקף כולל בסך ₪ 1,822,860

מתחם הר  1400בעיר הוד

ערים בע"מ

(כולל מע"מ)

השרון
הקמה ,תפעול ותחזוקת

מבט ראשון פרסום

 - ₪ 37,147תשלום לעירייה

מתקני בילבורד ומתן זכויות

חוצות בע"מ

לכל פן פרסום (לא כולל מע"מ)

פרסום על גביהם
.23

225/17

מחשוב מערכות הנדסיות

קומפלוט ( )1983בע"מ

( ₪ 264,900כולל מע"מ) לשנה

.24

226/17

ארוחות צהריים לבתי תלמיד

קייטרינג התעשיינים

( ₪ 763,860כולל מע"מ) לשנה

מועדוניות וקייטנות

בע"מ

.25

227/17

אספקה ,התקנה ותחזוקה של

א.ינוס תעשיות בטיחות

היקף כולל בסך ₪ 1,001,018

מערכות גילוי וכיבוי אש

אש ואלנור בע"מ

(כולל מע"מ)

.26

229/17

.27

230/17

אספקת שירותי גביה

ח.כהן חברת עורכי דין

עמלה בסך  5.4%מהכספים

משפטיים

אפרתי יוסף משרד עו"ד

שיגבו בפועל

סנדרוביץ ,רינקוב ושות'
עו"ד
( ₪ 550,000כולל מע"מ) לשנה

עבודות סימון ומחיקת צבע

ק.ר אבטחת כבישים

בכבישי העיר

בע"מ

.28

231/17

מדידת שילוט ברחבי העיר

מילגם בע"מ

.29

232/17

אספקת דלק התקנה ואחזקה

דלק  -חברת הדלק

 12אג' הנחה ממחירון ליטר דלק

של מערכות דלק

הישראלית בע"מ

אוקטן בשירות עצמי.

.30

233/17

עב' פיתוח בנחל הדר שלב ג'-

א.ש.ד עשוש בע"מ

 ₪ 17.33למדידת שלט (לפי
ביצוע בפועל)

 185אג' הנחה לליטר סולר
2

היקף כולל בסך ₪ 4,333,994
(כולל מע"מ)

.31

234/17

רכישת כלי רכב מהעירייה

סמי פרץ

.32

מכרז זוטא

רכישת מכסחת דשא

פורסם מחדש כמכרז

פיאגו פורטר₪ 13,055 -
פורד פוקוס₪ 7,055 -
פיאג'ו פורטר₪ 10,205 -
(תשלום לעירייה)

400/17
.33
.34
.35

404/17
ארד הרצל בע"מ

( 211,333כולל מע"מ) לשנה

מכרז זוטא

אספקת כריכים לבי"ס של

401/17

החופש הגדול

מכרז זוטא

שירותי גביה מנהלית של

סנדרוביץ ,רינקוב ושות'

402/17

קנסות חלוטים

עו"ד

מכרז זוטא

אספקת מכסחת דשא רב

מ.ט.ר כלי גינון ובנין

היקף כולל בסך ₪ 291,330

404/17

תכליתית לעיריית הוד השרון

בע"מ

(כולל מע"מ)

 15%מהכספים שייגבו בפועל

