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 רשימת זוכים במכרזים
 

 ישיבת ועדת מכרזים מס' סך ההצעה הזוכה שם הזוכה אומדן המכרז שם המכרז  מספר המכרז

עבודות שיפוץ אחזקה ושדרוג של מוסדות  1/2016
 אשכולות( 6חינוך וציבור )

 6/2016 20%הנחה  מ.ט הכוכבים אבו אלקיעאן מרעיא(  מחירון דקל
 20%הנחה  ב( אלעמור נאיף ובניו בע"מ      

 20%הנחה  ג( אלקיעאן יוסף בע"מ      
 20%הנחה  ד( א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ     

 20%הנחה  ה( ס.ס. קרן הנדסה בע"מ             
 20%הנחה  . ניהול פרויקטים אלקרינאוי רפעת ו( ג.ר

 ₪. 220 מקומי עיתון    א.ר. אח'באר אלנקב בע"מ   פרסום מודעות העיתונות 2/2016
 ₪. 260עיתון ארצי   

6/2016 

 12/2016  מעיין השלום בע"מ   מרכז הורה וילד 4/2016

רכישת ציוד מדעים למעבדה בבית ספר  7/2016
 העל יסודי אלתקוא

 5/2016 127,984 ציוד מדעי בע"מ ןרובינשטיי ש. 162,361

הצטיידות מעבדות מדעים בבתי בפר  8/2016
 יסודיים

 6/2016 281,796 דלילה הדרכה וציוד בע"מ 368,850

עבודות פיתוח ואחזקה שוטפת של תשתיות  9/2016
 ( אשכולות2ברחבי העיר )

 9/2016  הנחה 20% ( בע"מ   1983א( מובילי הדרום ) מחירון דקל 
20%הנחה  ב( א.ס.י.א. חברה קבלנית בע"מ  

הפעלת מרכז יום לקשיש ובמסגרתו הפעלת  10/2016
 תוכנית מועדון מועשר לזקן

 12/2016  העמותה לפיתוח והקידום רהט  

 1/2017  מעיין השלום בע"מ   הפעלת מועדונית לגיל הרך  13/2016

 12/2016   מעיין השלום בע"מ   לסיכויפרויקט מסיכון  14/2016
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אספקת חומרי בניין למסגד אלפארוק  15/2016
 שלב ב 5מתחם 

 15/2016  418,754 ס.ס. קרן הנדסה בע"מ  418,754

אספקת ארוחות קלות לתלמידי ביה"ס  16/2016
 החופש הגדול

 15/2016  157,500 ( בע"מ2011ארמונות הנגב ) גקיטרינא(   315,000
 157,500 ( בע"מ2014ב( אסנאבל ) 

 14/2016 29,595,453 ס.ס. קרן הנדסה בע"מ 26,959,100 בריכת השחייה העירונית הקמת  17/2016

למועדון 63,226 דורון סנטר 62,138 עדוני נוערורכישת ציוד למ 18/2016   12/2016 
קולות בנגבעמותת     הפעלת מרכז הצעירים רהט 21/2016  

 
3/2017מועצה    

מתן שירותי פינוי פסולת גזם ופסולת  1/2017
 מנוף אזור דרום גושית באמצעות

ליום עבודה 2,055 ( בע"מ1985י.ר.א.ב שירותי נוי ) 2,141   6/2017 

הקמה והפעלה של קורסי הכנה  4/2017
 ספר לפסיכומטרי בששה בתי

 6/2017 145,000 פלוס בע"מ  כריזמה  800מכון דורוס  340,002
 145,000 פלוס פסיכומטרי בע"מ 

מתן שירותי פינוי מכולות ודחסנים מרחבי  5/2017
 העיר ברהט

 6/2017 179,595 המבריק בדרום בע"מ ס.א. 179,595

הפעלת מע"ש ומרכז יום טיפולי סיעודי  6/2017
 בעיר רהט

 18/2017  מעונות סלאם בע"מ 

ומשאית מתן שירותי טרקטור יעה )שופל(  8/2017
 לפנוי  פסולת מרחבי העיר רהט

 3,000 ליום עבודה
.₪ 

2%הנחה  הייכל ובניו  6/2017 

שירותי הסעות תלמידי החינוך הרגיל  10/2017
מתחמים דרומיים במוסדות חינוך הרגיל 

  ברהט

 גלים נרקיס גל הסעות בע"מ

7%הנחה   

3/2018 

 מעון יום שהות ארוך בי"ס חט"ב אלאמל 11/2017

  

 פיתוח וקידום רהט )ע"ר( עמותת

 

מעיין  17282/09/17עת"מ 
השלום בע"מ  נ' עיריית 

 רהט ואח'
 מעיין השלום בע"מ

 הפעלת מעון יום רב תכליתי ברהט 12/2017

 

 מעיין השלום בע"מ

 
16/2017 
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13/2017 
אספקה והתקנה למערכות מיזוג אוויר 

 במוסדות חינוך ומבני ציבור ברהט
 16/2017  תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ 370,776.51

15/2017 
ביצוע עבודות להקמת היכל פיס לתרבות 

 ברהט
 14/2017 21,854,786 אסום חברה קבלנית לבניין בע"מ 22,431,924

16/2017 
תעסוקה לשרה כלולי הספרויקט ח'דיג'ה מ

 עבור נשים והעצמת נשים במגזר הבדואי
 15/2017  מעיין השלום בע"מ 

 מתן שירותי ייעוץ ארגוני 17/2017
בהתאם למימון ממשרד  אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ 700,000

 הפנים
13/2017 

 18/2017 
רכישה ואספקת ערכות לימוד לגני הילדים  

 ברהט
לערכה₪  3,242 לערכה 2,171 כל בו שורבג'י בע"מ    9/2017 

 ציוד מדעים היקפי 19/2017
 14/2017 129,325 דלילה הדרכה וציוד בע"מ 155,971

20/2017 

אספקת ארוחות קלות לבית הספר של 
  הלימודים   הקיץ ובמהלך שנת

 

למנה₪  6 ( בע"מ2011קיטרינג ארמונות הנגב )   430,020 10/2017 

 שיפוצים במרכז יום לקשיש 22/2017
15/2017מועצה  1,811,007 א.נ. פרויקטים 2,025,734.99  

 רכישה ואספקת מכונת טיאוט רחובות 23/2017
אל ציוד תברואה בע"מ-גד 370,000  376,155 19/2017 

24/2017  
הקמה לפיתוח שצ"פים  ודותביצוע עב

 במתחם אלעבאס
 17/2017 4,288,228 נוף גן פיתוח ותשתיות בע"מ 5,056,873

 רכישת ציוד לבי"ס אלאמל 25/2017
 1/2018 83,380 דורון סנטר 93,308

 רכישת ריהוט מדעים לבית ספר אבן רושד 28/2017
 1/2018 78,652 דורון סנטר 65,081

 רכישת מכונת טיאוט רחובות 03/2018
 8/2018 510,000 גד אל ציוד תברואה בע"מ 538,000

 אספקת ארוחות לתלמידי החינוך המיוחד 4/2018
למנה בשרית 20  

למנה חלבית 16.5  
בע"מנזיד תעשיות מזון  הנחה 13%   12/2018 

 ביטוח נכסי העירייה 5/2018
(6)3הפינקיס )עפ"י תקנה   6/2018מועצה     

6/2018 
מתן שירותי ניהול פרויקטים לאגף 

 ההנדסה של עיריית רהט

א( אדם עמית שלובת יועצים בע"מ. ב(  
שניר אשל הנדסה בע"מ. –אבולעפייה   

 

 5/2018 
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 עדכון ספר נכסי העירייה 09/2018
 14/2018  278.190 בר טכנולוגיות )ד.ש( בע"מ 

10/2018 

מתן שירותי הנהלת חשבונות, ייעוץ 
חשבונאי, ייעוץ מס וחשבות שכר למינהל 

 כספי של עיריית רהט

 13/2018  112,355.10 א בר ניר שירותי מנהל בע"מ 113,490

11/2018 
אספקה והתקנה של מושבים להיכל פיס 

 נוספתלתרבות רהט ומסגרת 
גלובל ישראל טקניון , צרעה, מגנלי  למושב 900

 בע"מ
למושב 850  14/2018 

 פינוי מפגעים ופסולת מאתרים ברחבי העיר 12/2018

טרקטור 1,600  
משאית 4,800  
משאית  3,900

 +מנוף

טרקטור 1,408 הייכל ובניו  
משאית 4,224  
משאית עם מנוף 3,276  

8/2018 

16/2018 
ספורט בבי"ס שיח' עבודות שיפוץ אולם 

 סלמאן
להתקשר עם החברה   

 למשק וכלכלה
11/2018 

 הצטיידות מעונות יום 17/2018
 12/2018  178,596.28 כל בו שורבג'י בע"מ 223,245.36

19/2018 
הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער 

 לילדים ונוער עם נכות
 14/2018  תקווה שירותי בריאות ורווחה )ע"ר( 

 אחזקת תאורת רחובות וחשמל 20/2018
( בע"מ1995סרסור את יסמין ) 734,562 הנחה 2%   13/2018 

 מחשוב ייעודי קרקע עבור עיריית רהט 2/2019
( בע"מ1983קופלוט ) 351,000  351,000 7/2019 

5/2019 
אספקת ארוחות קלות לבית הספר של 

 הקיץ
 4/2019  נזיד תעשיות 

6/2019 

למוסדות חינוך שירותי הסעות תלמידים 
מיוחד ומסגרות רווחה, הסעת ילדים 

ופעוטות עם מוגבלות, והסעות אקראיות 
 ומיוחדות לבעלי מוגבלות

 14/2019 4,460.04 הסעות רהט בע"מ 5,974.02

7/2019 
הפעלת בית חם לנערות וצעירות במצבי 

 סיכון ומצוקה
 14/2019  מעין השלום 

 הפעלת פרויקט מסיכון לסיכוי 8/2019
 14/2019  מעין השלום 

 הפעלת מרכז הורים ומתבגרים 9/2019
 14/2019  מעין השלום 
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 הפעלת מרכז הורים וילדים 10/2019
 1/2020  מעיין השלום 

13/2019 

ביצוע עבודות הקמה של שלושה שצ"פים 
, 1318, 1306ו/או פארק משחקים מגרשים 

 2במתחם  1322

 9/2019 3,813,615 אלעוברה בע"מ 4,650,750

15/2019 
מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו עבר עיריית 

 רהט
 2/2020 174,611 טריג מידע מרחבי בע"מ 260,000

16/2019 
ביצוע עבודות הקמה ופיתוח של שצ"פ 

 3ופארק משחקים בשכונה 
)לא כולל מע"מ(  

1,343,000 
 9/2019 1,373,325 נוף גן פיתוח ותשתיות בע"מ

21/2019 
והתקנה של ריהוט ו/או ציוד אספקה 

 למשרדי שפ"ע ומסגרת לרכישה נוספת
 16/2019 244,043.28 כל בו שורבג'י בע"מ 409,072.95

23/2019 
עבודות אחזקה שוטפת שיקום ו/או שדרוג 

 של תשתיות ציבוריות )שלושה אשכולות(

( ב"ש בע"מ1983מובילי הדרום ). 1   
נוף גן פיתוח ותשתיות בע"מ. 2  
אלעוברה בע"מ. 3  

הנחה  ממחירון דקל 30%  3/2020 

24/2019 

עבודות אחזקה שוטפת, שיפוצים ו/או 
שדרוג של מבני ציבור ומוסדות חינוך 

 חמישה אשכולות

נ.א.נ. פרויקטים בע"מ. 1   
מ.מיכאלי הנדסה בע"מ. 2  
 מ.ט. הכוכבים חברה לעבודות בנייה . 3

 וגמר בע"מ.
בע"מ.א.ר.א.ג. בינוי ופיתוח . 4  
ג.ר. ניהול פרויקטים.. 5  

הנחה ממחירון דקל 25%  3/2020 
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