 07דצמבר 2020

רשימת הזוכים במכרזי החברה
מספר
המכרז
1-18
3-18
5-18
6-18
15-18
24-18
41-18
42-18

47-18

שם המכרז

הזוכים במכרז עימם בוצעה
התקשרות

למתן
מסגרת)שירותי בקרת איכות תכנון בפרויקטים (מכרז בי.אר קישורים בע"מ
דרך חדשה ותנועה בע"מ
מתן שירותי הפעלת מערך פקחי תנועה בפרויקטי חברת
מיקוד ישראל אבטחה שירותים
נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)
וכ"א בע"מ
למתן שירותי הפקת אירועים (מכרז מסגרת) לחברת נתיבי טרגט אמן בע"מ
איילון בע"מ
מנטבר אמנים והפקות בע"מ
"הנתיבים
לפרויקט
ופיקוח
תיאום
ניהול,
שירותי
למתן
בוטל
המהירים"
בי.אר קישורים בע"מ
למתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטי חברת נתיבי איילון
תיגבור מאגר כח אדם
בע"מ (מכרז מסגרת)
לאיפיון ",פיתוח ,הטמעת ותחזוקת מערכת לניסוי "נעים ויה מוביליטי ישראל בע"מ
לירוק 3
פ.ק.צ .הנדסה ( )1997בע"מ
למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה לפרויקט "נתיבים ירון שמעוני שחם מהנדסים בע"מ
מהירים" (מכרז מסגרת)
רוקח אשכנזי בע"מ
נעמה מליס ,אדר' בינוי ערים
למתן שירותי אדריכלות מבנה לפרויקט "נתיבים מהירים" בע"מ
קרן צור יועץ ניהול בכיר
אינג' תים בע"מ (מרכז)
א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים
בע"מ (מרכז וצפון)
אי.די.סי.אס (מרכז וצפון)
ארז רובנשטיין ניהול פרויקטים
בניה ותשתיות (מרכז וצפון)
עדי הדר ייזום ,יעוץ וניהול כלכלי
בע"מ (מרכז)
למתן שירותי ניהול ,תיאום ופיקוח על תכנון
ו/או ביצוע אור -הד בע"מ (מרכז)
של פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה (מסגרת)
א.ש רונן הנדסה אזרחית בע"מ
(צפון ומרכז)
דנה הנדסה בע"מ (מרכז וצפון)
עג'אוי הנדסה אזרחית בע"מ
(מרכז ודרום)
גדיש חברה להנדסה בע"מ (מרכז
דרום צפון)
י.ד ירדן אלון ניהול נכסים ובנין
בע"מ (דרום)

49-18

יניב גורוביץ הנדסה אזרחית
בע"מ (דרום)
גיאוכום (צפון)
נתיב תאום וניהול הנדסי ש.ת
( )2008בע"מ
א.ו .גן מהנדסים בע"מ (צפון)
ברן ישראל בע"מ (צפון)
ח .פאהום ושות' שירותים
הנדסיים בע"מ
סאמר זועבי
ג .הנדסה בע"מ
בשיר עבד אלראזק בע"מ
אוסמה חטיב הנדסה בע"מ
אינג' תים בע"מ
ז.ה.ב הנדסה בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
מסאר מהנדסים בע"מ
מכרז מס'  49/18מכרז מסגרת למתן
שירותי "תכנון על" סבאג מהנדסים בע"מ
עבור פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה
יורוברידג' הנדסה בע"מ
ר .יעל הנדסה בע"מ
טליסמן הנדסה בע"מ
קליבר מהנדסים בע"מ
ד.נ הנדסה תכנון וייעוץ בע"מ
תמים יאסין
ברלב ינון בע"מ
מ .זהר הנדסה בע"מ
י.ט .הנדסה

50-18

51-18

52-18

למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי רב תחומי עבור חטיבת מטריקס דיפנס בע"מ
טכנולוגיות בחברת נתיבי איילון בע"מ
קורן-טק בע"מ
צ'רניחובסקי צבי  -שילובים
דרך פוריה בע"מ
בי.אר קישורים בע"מ
למתן שירותי ליווי קהילתי בישובי מיעוטים במסגרת
ימיני יהודה-י.ד.ו שירותי ייעוץ
פרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)
ותיאום
מ.ש .סעד להנדסה ותכנון בע"מ
שחאדה פידא
ע.מ.ת - .ערוצי מדידה ותשתיות
בע"מ (צפון ומרכז)
דאמו הנדסה אזרחית בע"מ
(צפון)
לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים
אחים אנטון חב' לעבודות עפר
ופיתוח בע"מ (צפון)
כאלדי עאטף בע"מ (צפון מרכז
דרום)

שתיוי אחמד (צפון)
ס .אמי מהנדסים בע"מ (צפון
מרכז)
אברהם יצחק בע"מ (צפון ומרכז)
מפלסי הגליל סלילה ,עפר ופיתוח
בע"מ (צפון ומרכז)
קבוצת הישאם חברה לעבודות
עפר פיתוח בע"מ (צפון מרכז)
מחצבי אבן ערבול אספלט בע"מ
(מרכז)
בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר
ופיתוח נצרת בע"מ (מרכז)
מ .חליל בע"מ (מרכז דרום)
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
(דרום)
א.מ.צ שמש  1990בע"מ (Sרום)
יחזקאל מורד בע"מ
1-19

מכרז מס'
 1/19לאספקת מוצרי מזון וכיבוד לחברת נתיבי בוטל
איילון בע"מ

2-19

מכרז מסגרת לייצור,
אספקה ,והצבה של מבנים טרומיים בוטל
לחברת נתיבי איילון בע"מ

3-19
4-19
7-19
10-19

12-19

לניהול ,פיקוח וטיוב נתוני סקר נוסעים באוטובוסים
באזור מטרופולין תל אביב – סקר הפיילוט
לביצוע סקר נוסעים באוטובוסים באזור מטרופולין תל
אביב – סקר פיילוט
מכרז להחלפת מעליות בגשר התנאים בחולון
מכרז למתן שירותי ייעוץ הנדסת תנועה בתחום ניהול
ובקרת תנועה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

בוטל
בוטל
בוטל
בלום יובל הנדסת תנועה
יואב זקס הנדסה בע"מ
קטגוריה א':
עג'אוי  -הנדסה אזרחית בע"מ

א .בלוך תשתיות
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים
בע"מ
דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים
למתן שירותי ניהול ,תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע ומבנים בע"מ
של פרויקטים הנדסיים (מכרז מסגרת) עבור חברת נתיבי אי .שטרן ניהול פרוייקטים מבית
וקסמן גוברין בע"מ
איילון בע"מ
ב.א.י הנדסה
אד-בר יועצים בע"מ
אסף בירגר ניהול פרוייקטים
בע"מ
א.מ .הנדסה וניהול פרוייקטים
בע"מ
א.ג .מהנדסים (ג'י .ג'י .אי) בע"מ

קטגוריה ב':
אהוד לויתן הנדסה
פרו ש.י.א הנדסה בניה בע"מ
דלתון הנדסה וניהול בע"מ
במפ הנדסה בע"מ
אתגר הנדסה וייעוץ בע"מ
ניהול פרויקט שלם בע"מ
מרום תובל  -יעוץ ניהול
והשקעות בע"מ
אידאה הנדסה ד.י .בע"מ
מ.ש סעד
עתיד מהנדסים
גדיש הנדסה וניהול
קטגוריה ג':
דנה הנדסה בע"מ
עמק איילון ניהול תשתיות
ופרוייקטים בע"מ
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
א.אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה
בע"מ
ע.סלעי הנדסה בע"מ
יהל מהנדסים ייזום פרויקטים
בע"מ
ח.פ.ת
איתם הנדסה אזרחית וניהול
פרוייקטים בע"מ
פורן שרים הנדסה ושמאות
מקרקעין בע"מ
קטגוריה ד':
דנה הנדסה בע"מ
אהוד לויתן הנדסה
עמק איילון ניהול תשתיות
ופרוייקטים בע"מ
א.אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
ח.פ.ת
18-19

21-19

22-19

לאספקה ,הטמעה ותמיכה בתוכנה לתכנון תכניות Schlothauer&Wauer Gmbh
רמזורים
מוביליטי אינסייט בע"מ
מר מערכות אבטחה ותקשורת
לאיתור ובחינת פתרונות טכנולוגיים לניטור תנועה בע"מ
במיסעה
פריזמה פוטוניקס בע"מ
וואליראן בע"מ
למתן שירותי צילומי אויר ועיבודם באמצעות רחפן עבור לביא תצלומי אוויר בע"מ
חברת נתיבי איילון בע"מ
טרהסקאן מעבדות בע"מ

24-19

25-19

29-19

30-19
31-19

32-19

33-19

עמוס וידאו ספורט (לוזון עמוס)
גונן אדריכלים ומתכנני ערים בע
באה אדריכלים ובוני ערים
למתן שירותי
אדריכלות מבנים (מכרז מסגרת) עבור חברת מנספלד קהת אדריכלים
נתיבי איילון בע"מ
ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
י.ציפרוט אדריכלות בע"מ
דן פוקס אדריכלות נוף ותכנון
הסביבה בע"מ
סוכוי מרגלית -אדריכלות נוף
בע"מ
מוריה אדריכלים סטודיו מא
בע"מ
למתן שירותי אדריכלות נוף (מכרז מסגרת) עבור חברת דן צור ליאור וולף אדריכלי נוף
בע"מ
נתיבי איילון בע"מ
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
י .כהן תכנון סביבה ונוף
גרינשטיין הר גיל אדריכלות
קו בנוף אדריכלות נוף בע"מ
מרחבים אדריכלות נוף בע"מ
תכנון נוף בע"מ אדריכלי נוף
קדמור מהנדסים בע"מ
למתן שירותי ייעוץ ,ליווי ובקרת תכנון קונסטרוקציה עבור
בראון,מהנדסים
שמיר-פוזנר
חברת נתיבי איילון בע"מ
יועצי
למתן שירותי ייעוץ ,ליווי ובקרת תכנון
בתחומי בוטל
הגאומטריה (פיזי) והניקוז עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
רמט טרום בע"מ
לייצור,
אספקה ,והצבה של מבנים טרומיים לחברת נתיבי היחידה לאחזקה בע"מ
איילון בע"מ
אחים סלטי הנדסה
אס אם מערכות
אינפרטק טכנולוגות מתקדמות
בע"מ
לביצוע עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת נקסטקום בע"מ
קרקעיות בפרויקטים של חברת נתיבי איילון בע"מ
מ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה
( )2001בע"מ
מאיה איתור ומיפוי תשתיות
בע"מ
סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ
מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ
למתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע לפרויקטי מכון התקנים הישראלי
חברת נתיבי איילון בע"מ
איזוטופ בע"מ
מגאמא להנדסה טכנולוגיות
תוצרים בע"מ

טי.אם.אף מדיה פורס שותפות
מוגבלת

34-19

למתן שירותי תכנון ורכש מדיה לחברת נתיבי איילון

38-19

למתן שירותי אספקה ,התקנה ותחזוקה של מתקני
חניה ס.פ.י פתרונות חניה  2014בע"מ
מכניים מסוג "קרוסלה" עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

39-19

קבוצת שגריר שרותי רכב בע"מ

43-19
44-19
45-19
46-19

48-19

52-19
53-19
54-19

55-19

56-19

למתן שירותי גרירה וחילוץ לחברת נתיבי איילון בע"מ

לנדיוז תכנון תנועה וכבישים
למתן שירותי ייעוץ ,ליווי ובקרת תכנון תנועה ורמזורים ( )2005בע"מ
עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ
למתן שירותי ייעוץ ,ליווי ובקרת תכנון תכן מבנה ומיסעות ארם מהנדסים בע"מ
עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
ט.נ.מ בע"מ
למתן שירותי ייעוץ וליווי
בתחום אבטחת מידע והסייבר אקספריס סייבר בע"מ
עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים
למתן שירותי ניהול ,תיאום ופיקוח על ביצוע עבודות בע"מ
אחזקה שוטפות וביצוע עבודות יזומות
דור (י.ש) הנדסה וניהול
פרויקטים בע"מ
השתתפויות בנכסים בישראל
למתן
ציבורישירותי ניהול ,תפעול ואחזקה של מסופי תחבורה נתון תפעול ואחזקת נכסים בע"מ
מ.ר .ריבל בע"מ
מרטנס הופמן יועצים בע"מ
לביצוע סקר נוסעים באוטובוסים באזור מטרופולין תל מ.ג.ע.ר בע"מ
אביב
יחזקאל ריבה ושות
מדגם  -יעוץ ומחקר בע"מ
לניהול ,פיקוח וטיוב
נתוני סקר נוסעים באוטובוסים סיגמא  6בע"מ
באזור מטרופולין תל אביב
שור תרגומים
למתן שירותי תרגום
איגמי בע"מ
שבח הנדסה  1999בע"מ
א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים
בע"מ
דטהמפ מערכות מידע בע"מ
למתן שירותי ייעוץ לבקרה רב תחומית משולבת בפרויקטי ד.א.פ ישראל הנדסה אזרחית
בע"מ
חברת נתיבי איילון בע"מ
אדר (קו) הנדסה בע"מ
אבסולוט בע"מ
איה ש.ב.י .בע"מ
שריסט מהנדסים בע"מ
שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ
זליו דיאמנדי בע"מ
למתן שירותי ייעוץ
קרקע וביסוס (מכרז מסגרת) עבור דוד דוד וישי ביסוס מבנים בע"מ
חברת נתיבי איילון בע"מ
אגסי רימון מהנדסים בע"מ
במפ הנדסה בע"מ

ישראל קלר  -ייעוץ לביסוס
ושרותים בע"מ
עמוס בלנק-עדי לרר מהנדסים
בע"מ
הדס פרימו-תכנון מיסעות בע"מ
נויה הנדסה ומחקר בע"מ
אגסי רימון מהנדסים בע"מ
57-19

למתן שירותי תכן מבנה (מכרז מסגרת) עבור חברת נתיבי
איילון בע"מ

נעם ליבנה הנדסה בע"מ
ט.נ.מ בע"מ
מ.נ.מ .מהנדסים בע"מ

58-19

59-19

60-19

אלנאשף הנדסה בע"מ
רבקה כהן הנדסה אזרחית בע"מ
פלגי מים בע"מ
י .לבל מהנדסים יועצים בע"מ
א .בלאו מהנדסים בע"מ
למתן שירותי תכנון מערכות מים ,ביוב ותחנות שאיבה
מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ
(מכרז מסגרת) עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים
בע"מ
סירקין-בוכנר-קורנברג בע"מ
אחוד מהנדסים לעב' מים
מלין מהנדסים יועצים בע"מ
א.ס.ט .טליסמן הנדסה
פלגי מים בע"מ
י .לבל מהנדסים יועצים בע"מ
ברלב-ינון בע"מ
מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ
למתן שירותי תכנון ניקוז (מכרז מסגרת) עבור חברת נתיבי
ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים
איילון בע"מ
בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
אחוד מהנדסים לעב' מים
ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
ג.ב .מהנדסים יועצים בע"מ
טופז חברה להנדסת חשמל בע"מ
צור נעמן הנדסת חשמל בע"מ
למתן שירותי תכנון בתחום החשמל והתאורה (מכרז סמו הנדסת חשמל בע"מ
מסגרת) עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
אי.אי.סי.סי הנדסת חשמל בע"מ
ג .איטקין ע .בלום הנדסת חשמל
בע"מ
אינג' אהרוני יוסי הנדסת חשמל

61-19
65-19
67-19
69-19
70-19

73-19

74-19

כרמל עוזי מהנדסים יועצים
ד .בר-עקיבא
ר.כהן ושות'
דוד ברהום מהנדסים יועצים
בע"מ
ספיר י.ז.ח בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
למתן שירותי תיאום מערכות (מכרז מסגרת) עבור חברת ד.נ .הנדסה תכנון וייעוץ בע"מ
נתיבי איילון בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
אלבכס הנדסה בע"מ
למתן שירותי אפיון ,הטמעה ,תפעול
מחירותחזוקה של מערכת דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ
ממוכנת לניהול מכרזים והצעות
למתן שירותי ייעוץ בנושא כלכלה התנהגותית עבור חברת ס.ר.ט וואיז ייעוץ בע"מ
נתיבי איילון בע"מ
המרכז הבינתחומי הרצליה
למתן שירותי אספקה ,התקנה ואחזקה של מדפסות חברת יזמקו בע"מ
משרדיות ,מדפסות רב תכלתיות וציוד מתכלה
לאיתור ובחינת פתרונות טכנולוגיים לניטור תנועה בשבילי בינת תקשורת מחשבים בע"מ
אופניים
מגנ"א  -בי.אס.פי .בע"מ
ד .כחלון ושות' משרד עורכי דין
למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום ליווי הפקעות בלטר גוט אלוני ושות`
במקרקעין לרבות תביעות פיצויי הפקעה ותביעות לירידת שרקון בן עמי אשר שות
ערך
יוסי לוי ושות` (לוי מידן ושת'
לשעבר)
שובל יודהי מהנדסים  -קטגוריה
א
י .שני מהנדסים הנדסת בניין -
קטגוריה א
אמי מתום מהנדסים ויועצים -
קטגוריה א
סקרלט שנקר מהנדסים -
קטגוריה א
סטאר מהנדסים  -קטגוריה א
תכנון מהנדסים יועצים -
למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה (מכרז מסגרת) עבור קטגוריה א
חברת נתיבי איילון בע"מ
גדעון זולוקוב מהנדסים ויועצים
 קטגוריה אינון תכנון ייעוץ ומחקר  -קטגוריה
א
בסול ויסאם-בסול מהנדסים
ויועצים  -קטגוריה א
קדמור מהנדסים  -קטגוריה ב
שמיר פוזנר בראון  -קטגורה ב
ירון שמעוני שחם  -קטגוריה ב
ויה ברידג'ס  -קטגוריה ב

75-19

76-19
79-19

גרושקו מהנדסי מבנים  -קטגוריה
ב
נ.ת.ב מהנדסים  -קטגוריה ב
פ.ק.צ הנדסה ( )1997בע"מ -
קטגוריה ב
ג.א.ש הנסת בניין וגשרים -
קטגוריה ב
צ .זכות מהנדסים  -קטגוריה ב-
רוקח אשכנזי  -קטגוריה ב
אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ
בשיר עבד אלראזק בע"מ
ד"ר אליה בן שבת ,הנדסת
תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
נתן תומר הנדסה  -אן.טי.אי
בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה
למתן שירותי תכנון שילוט (מכרז מסגרת) עבור חברת בע"מ
נתיבי איילון בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ
א.ר-.דן חברת תנועה ותחבורה
בע"מ
א.ח.ר תכנון בע"מ
דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים
בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים
בע"מ
לתכנון ,הקמת והצבת סביבת התחנות ,סככות וריהוט אי.אם.שגב תעשיות בע"מ
בפרויקט "מהיר לעיר"
צ.רוט-תעשיות בע"מ
אורי אורלנד משרד יועצים
למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח
לניהול סיכונים בע"מ
בינת תקשורת מחשבים בע"מ
קומג'ן בע"מ
טו בי סקיור בע"מ

80-19

לאספקת מוצרים
בע"מ בתחום אבטחת המידע עבור חברת אבנת פתרונות סייבר בע"מ
נתיבי איילון
ספיידר פתרונות בע"מ
סקיור אינפיניטי אבטחת מידע
בע"מ
בזק בינלאומי

תים נטקום בע"מ
81-19

לשכירת נכס בדרך חיל השריון  104בתל אביב-יפו

בוטל

82-19

למתן שירותי דפוס

ישראגרף שירותי משרד בע"מ

83-19

לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר"

חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ
דוד שחר ובניו ( )1995בע"מ
י.ד .בראזני בע"מ
רם הנדסה בע"מ  -חוזה 17-12
1-14+
דרך עפר בע"מ
י.לרר (הנדסה) בע"מ
לסיכו בע"מ
ע.מ.ת-ערוצי מדידה ותשתיות
בע"מ
אברהם יצחק בע"מ
א.י.ל סלע בע"מ
תען עבודות עפר בע"מ

86-19

למתן שירותי הבטחת איכות במקטע מס' ,2
פרויקט בוטל
הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס' )20
לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכז בקרה וניהול בוטל
התנועה במטרופולין תל אביב במתחם סבידור
להפעלת שירות היסעים (שאטלים) במסגרת פרויקט אצ  -טס בעמ
"נתיב פלוס""
מסיעי אריה שאשא בעמ
לביצוע עבודות אחזקת מתקני חשמל ותאורה ותקשורת כהן את בן דוד חשמל ותקשורת
וביצוע עבודות חשמל יזומות בכביש מס' ( 20דרך נתיבי בע"מ
איילון) עבור חברת נתיבי איילון
חשמלירז בע"מ
לביצוע עבודות הקמה ,אחזקה ותפעול שוטף של תשתיות
בוטל
מערכת סיבים אופטיים

87-19
88-19
91-19
94-19
1-20
3-20
4-20

8-20

מכרז ממוכן (מקוון)  1/20לאספקת הטבות
למתנדבי תפוזנט-פתרונות לשיווק ופרסום
נתיבי
חברת
פרויקט דרך ערך ופרויקטים נוספים עבור
בע"מ
איילון
טיפול בפניות ציבור הנוגעות לתחבורה ציבורית גל תכנון מערכות אורבניות בע"מ
במטרופולין תל אביב
מכרז ממוכן
איילון (מקוון)  4/20למתן שירותי הפצה עבור חברת בוטל
נתיבי
דר' בת-חן נחמיאס-בירן
קולניק יעוץ כלכלי ופיננסי
מכרז מסגרת ממוכן (מקוון)  8/20למתן שירותי תחזוקה
ופיתוח מודלים וביצוע בדיקות תחבורתיות באמצעות אינטרנס תחבורה משולבת בע"מ-
מודלים
צבי זילברשמיט
וויטנברג יעל מגידו

לוריא ורד
אם.טי.פי .מערכות תחבורה בע"מ
שרב ניר
מרכוס סיינוק
הילברט אופיר
מתת מרכז תכנון תחבורה בע"מ
רום הנדסת תחבורה בע"מ
וולביטר נורית  -תחבורה מזווית
אחרת
חייפיץ ליאוניד
ש .קרני מערכות תנועה תחבורה
בע"מ
מנסרה הנד תכנון וייעוץ תחבורה
גל תכנון מערכות אורבניות בע"מ
אמי-מתום -מהנדסים ויועצים
בע"מ
אמאב תחבורה ותנועה 2012
בע"מ
ד"ר אליה בן שבת
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
אסחאק רוברט ד"ר
23-20

26-20

מכרז ממוכן (מקוון) מס'  23/20למתן שירותי תחזוקה
עדכון ופיתוח מערכת מידע לתחבורה ציבורית עבור חברת פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
נתיבי איילון

למתן שירותי ניהול פרויקטי תחבורה שאינם הנדסיים

קטגוריה א
א אפשטיין בע"מ
מלגר ייעוץ תכנון וניהול פרויקטים
BLK
PGL
רום הנדסת תחבורה בע"מ
אופיר הילברט
גל תכנון מערכות אורבניות בע"מ
קטגוריה ב:
ברשאי נתיבי מידע בתחבורה בע"מ
אלי ששון

רועי אוחיון
אקסלנס תחבורה חכמה בע"מ
מטריקס דיפנס בע"מ
ניר ניסן
פרנט הנדסת מערכות וניהול
פרויקטים בע"מ
א אפשטיין בע"מ
MNS
קומיוניקשר
קטגוריה ג:
קובי מגמי
WSP
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע
בע"מ
ברשאי נתיבי מידע בתחבורה בע"מ
אלי ששון
רועי אוחיון
PGL
אקסלנס תחבורה חכמה בע"מ
BLK
PGL
רום הנדסת תחבורה בע"מ
אליה בן שבת
גל תכנון מערכות אורבניות בע"מ
אופיר הילברט
קטגוריה ד

שראל פתרונות לוגיסטיים
ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ
גדפין בע"מ
אירודרום בע"מ
29-20

מכרז מסגרת לאיתור ,בחינה ואספקת פתרונות
טכנולוגיים לשינוע מטען באמצעות כטב"ם

סימפלקס אינטראקטיב בע"מ
קופטרפיקס בע"מ
פרספטו רובוטיקס בע"מ
קרונוס צילומי אויר בע"מ
רובוטיקה כחול לבן בע"מ

