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 וועדת מכרזיםהנדון: דיווח החלטת 

 

 מהות 

 ההתקשרות

 שם 

 הספק

 סעיף 

 בתקנות

 החלטות

מיכון  21/16מכרז פומבי מס' 

 משרדי

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 מ"בע משרדי ציוד אליניר

 בית הפעלת 15/16מכרז פומבי 

 7 בבניין חלבי קפה

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 מ"בע( תרדיון) שוקולטה

הפעלת חנות "קמפוס מרקט" בנין 

102 

הארכת התקשרות יבות החריגות מאושרת לאור הנס  דוד בין עיון

בשנה  102עם דוד בן עיון להפעלת החנות בבניין 

 נוספת. 

 עגלת הפעלת 9/14כרז פומבי מ

 השער בניין קפה

 מנהל בהצהרת ובהתחשב שהוצגו הנסיבות לאור (2()ב()4)3 עלימה ירון

 התקשרות בעבר אושרה לא לפיה מנהלה מערכות

 של בזמן הארכה מאושרת, הספק עם המשך

 הקפה עגלת להפעלת, ירון עלימה עם ההתקשרות

 לכל 30.07.2020', ב סמסטר סוף עד השער בבניין

 .המאוחר

 שירותי למתן 17/18מכרז פומבי 

 וחבויות רכוש ביטוח

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 מנורה

ביטוח מספר החברות שעוסקות בלאור הנסיבות בהן   הכשרת היישוב ביטוח תאונות אישיות

ת , והן כשירות נוספוהוא מוגבלתאונות אישיות 

 ., הרי שאין טעם ביציאה למכרז חדש בנושא זהבמכרז

מאושרת התקשרות עם "הכשרת היישוב" לגבי ביטוח 

תקופת ההתקשרות הינה לפי תנאי  תאונות אישיות.

 המכרז המקורי.

שירותי  – 12/15מכרז פומבי 

 אבטחה

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 מודיעין אזרחי בע"מ

התקנה  13/16מכרז פומבי 

ואחזקה של מערכת אוטומטית 

 לכיבוי אש במים

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 גפיר

הפקת  20/16מכרז מסגרת 

 סרטונים

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 ספקי מסגרת



 
 

 
 

מאושרת הרחבת התקשרות לפיה תשולם למשרד  (2()ב()4)3 צבי המלי שכ"ט תכנון בניין מורשת 

 ם לתקנותאבהת המלי תוספת שכ"ט

להפקת  16/16 מסגרת מכרז

 קורסים מתוקשבים

מאושר מימוש האופציה לשנה אלא אם יוחלט במהלך  )א( 6 ספקי מסגרת

השנה לצאת למכרז חדש ואז האופציה הנ"ל תפקע 

המכרזי ובחירת זוכים במכרז לאחר תום ההליך 

 החדש.

עבודות  9/15מכרז מסגרת מס' 

 בינוי ואחזקה

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 ספקי מסגרת

עבודות  11/17מכרז מסגרת מס' 

 משלים -בינוי ואחזקה 

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 ספקי מסגרת

 – 14/16 מסגרת מס' מכרז

 אספקה, התקנה ותחזוקת מעליות

 נוספת לשנה המכרז תנאי לפי הארכה אופציית מימוש )א( 6 ספקי מסגרת

 

 

 


