מס'
מכרז/הליך

שם המכרז/הליך

מועד
הגשה

מציע זכה

1/21

שירותי ניהול ,ייעוץ ופיקוח על מערך
הבטיחות ,גהות ,הגנת הסביבה ורפואה
תעסוקתית של נתיבי איילון
שירותי יעוץ בתחום צבע והגנה נגד קורוזיה
לאחזקה ושיקום גשרים (מכרז מסגרת)

18.4.21

שלהבת מערכות מידע בע"מ

24.3.2021

ד"ר עמי מרכפלד בע"מ

3/21
4/21

ציוד משרדי
SOD

2.6.2021
26.4.2021

קרביץ ( )1974בע"מ
הופ און מוביליטי בע"מ
ויה מוביליטי ישראל בע"מ
מוויט אפ גלובל בע"מ
רייד מוביליטי בע"מ
שימקוטק בע"מ

5/21

שירותי ספירות תנועה

18.5.2021

שירן  -סקרים ומחקרים
מרטנס הופמן
אי.פי.אי ישראל חניה ובקרה בע"מ
בינהזולה בע"מ

6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21

אפליקצית שטח
5G
PV
מתחם ה1000-
מכונות שתיה ומזון
כספומטים
מידענות

10.10.2021
29.4.21
17.3.2021
20.7.2021
13.5.21
6.5.21
17.6.21
9.5.21

מנרב
טופ רמדור מערכות ומחשבים בע"מ
ד.ר רואדס א.י בע"מ
גרינקו אנרג'י
גלנור בינוי ופיתוח בע"מ
משקר בע"מ
כספונט בע"מ
 KPMGסומך חייקין
מידאטה בע"מ
ספינקס מחקר ויעוץ ( )18בע"מ

14/21
18/21

פניות ציבור
שירותי עריכת סקרים ומחקרים

3.6.21
26.8.21

פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
דאטאסנס
מ.ג.ע.ר
מרטנס הופמן
ריבה
תסקיר

20/21

שלבים ב'

26.8.21

י.ד .בראזני בע"מ

2/21

21/21

מכרז מסגרת לאיתור ,בחינה ואספקת
פתרונות טכנולוגייםבאמצעות כטב"ם

8.7.21

אירודרום בע"מ
אלטל טכנולוגיסטיקה בע"מ
אף.טי .פתרונות אוויריים בע"מ
ג'י סיסטם פתרונות אבטחה
מופעי רחפנים בע"מ
סימפלקס אינטראקטיב בע"מ
קאנדו דרונס בע"מ
קופטרפיקס בע"מ
קרונוס צילומי אויר בע"מ
רובוטיקה כחול לבן בע"מ

22/21

מכרז מודלים (משלים)

27.7.21

23/21

שמאים

26.8.21

לוי שטרק מהנדסים יועצים בע"מ
מתאר תכנון ויעוץ עירוני  -פרופ' אמנון
פרנקל
קראוס חן הנדסת תנועה וכבישים
בע"מ
קטגוריה א' :פנינה נוי; דנוס ושות'

27/21

מכרז תווי שי לעובדים

2.12.21

קטגוריה א' :קורקט בע"מ
קטגוריה ב' :ביימי טכנולוגיה בע"מ

31/21

לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של
תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית
ופסיבית
משלים ל21/21
קנים מסחריים

23.3.22

38/21

שירותי תכנון תנועה לחטיבת תוכניות אב
לתחבורה

שמאי מקרקעין; גדעון קורל;
אירני עזר גנץ שמאים; יגאל
אברהמוב; דקל גוילי שמאים
בע"מ; חבקין שמאים; מירב
פריאל שמאות מקרקעין וניהול
נכסים בע"מ
קטגוריה ב' :חופשי נטל כהן קנרק
בע"מ; לוי אברהם ויונתן שמאות
מקרקעין בע"מ; סאלח אבו ריא;
רון רודריטי בע"מ; מוטי זייד
בע"מ
קטגוריה ג' :אלי אגמון; יורם יפה

34/21
37/21

2.9.21
17.3.2022

23.12.2021

שיכון ובינוי-מנורה
סקיילינקס Slx /
תמרס טלקום בע"מ ,אשד ניהול תכנון
וביצוע בע"מ ,יוניגאה בע"מ ,שיטה
הנדסה ותשתיות בע"מ
 ,PGLאייל קראוס ,אליב בן שבת,
אמאב ,אמי מתום ,אגדריא ,גרונר דאל,
דקר ,ינון ,ירון עברון ,לוי שטרק ,לנדיוז,
מהוד ,ניצן ארד ,פאדיה את שריף ,ש.
קרני

39/21

מכרז מסגרת לביצוע עבודות קבלניות

16.1.2022

40/21

עבודות אחזקה ,התקנה ושינויים של
מערכות רמזורים ,מצלמות טמ"ס ומערכת
מדידת זמני נסיעה בצמתים עבור חברת
נתיבי איילון

23.1.2022

41/21
42/21

לביצוע פרויקט גשר עמק ברכה
לביצוע פרויקט גשר הרלינג בבני ברק

24.3.22
14.3.22

46/21

שירותי גידול ,אספקה ,הובלה ופריקה של
עצים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

16.2.22

47/21

קול קורא אנטנות סלולריות

10.2.22

1/22

ביצוע עבודות קבלניות לאחזקה ,גינון ויס"מ
של כבישים ומתקני דרך עבור חברת נתיבי
איילון

12.4.22

קטגוריה א:
א .בוטון ,א.ע התיכון נכסים ,או-חק
הנדסה ,ח בראשי ,מפלסי הגליל ,נווה
ב.ב פרויקטים ,ענב  -עפר ניקוז ,פיקה.
קטגוריה ב :
אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ ,בני
עדאל ג'באלי ,ברעד חברה לעבודות
עפר ,ג'ודה עאמר ,דרך עפר ,י.שומרוני,
יעז ,ליגה תשתיות ,לסיכו ,ע.מ.ת ערוצי
מדידה.
קטגוריה ג:
א.מ.צ שמש ,אולניק ,בן דרך הנדסה
ופיתוח ,דני ונונו ,חופרי ר.אבו קוש ,טר
ארמה ,י.ד בראזני ,י.לרר ,מ .ברשאי,
מצליח זאבי ,עינב החץ ,ק.ס.מ.ג ,רם
עבודות הנדסיות ,תען עבודות עפר

ר.ס , .אריאל וימאזור ,שיכון ובינוי -
מנורהIPI ,
בן ארי
י.ד .בראזני בע"מ
אילן משתלות
משתלות הוכברג
מסלול א:
פלאפון בע"מ
סלקום בע"מ
תיבר בע"מ
מסלול ב:
תיבר בע"מ
מרחב צפון :ש.ו.ת ורד בר
מרחב דרום :קווים מערכות תחבורה

