
החלטות עיקריותמועד התכנסות

22/01/2019

אספקת שירותי -23.18מכרז : פתיחת מעטפות

מכרז : קבלת החלטות, טיאוט מדרכות וכבישים

מכרז פומבי לקבלת שירותי תכנון עריכה  - 19.18

חברה - וניהול פרויקט לתכנית בית עלמין אזורי 

שימוע חברת , מ"גיאו בן גור אדריכלות בע: זוכה

הקמת סככת הצללה  - 22.18קאבריט מכרז זוטא 

קבלת , "אלה"למגרש ספורט בבית הספר ה

הקמת סככת הצללה  - 22.18החלטות מכרז זוטא 

: חברה זוכה" אלה"למגרש ספורט בבית הספר ה

 - 24.18מכרז זוטא , מ"קאבריט ייצור ושיווק בע

מכרז לקבלת שירותי תכנון מערכות חשמל תחנות 

המכרז נפסל -שאיבה ביוב בתחום שיפוט המועצה

מכרז למתן שירותי  - 25.18מכרז , ויפורסם שוב

הובלה וטיפול בפסולת ברחבי , פינוי, איסוף

ן .א.ג, חן המקום פינוי אשפה מעורבת- המועצה 

תברואה פינוי גזם וגרוטאות

05/03/2019

תכנון , לקבלת שירותי- 05.19מכרז : פתיחת מעטפות

מכרז , ואדריכלות  לפרויקטים בתחום שיפוט המועצה

עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב -01.19

ביצוע עבודות תחזוקה ואו -06.19מכרז , (תחנות שאיבה)

קבלת . ביוב, ניקוז, מים-הקמה של תשתיות רטובות

מכרז לקבלת שירותי תכנון -04.19החלטות מכרז 

מערכות חשמל תחנות שאיבה ביוב בתחום שיפוט 

וט הנדסת חשמל ובקרה -מטרה: המועצה זוכה חברת

שירותי שמאות מקרקעין עבור -20.18מכרז , מ" בע2009

אישור עמידה -המועצה והועדה המקומית לתכנון ובניה

בתנאי סף רונן ביטון

02/04/2019

מתן שירותי הנהלת  - 07/19פתיחת מעטפות מכרז 

חשבות שכר וכא תקציבאי ,  ייעוץ חשבונאי, חשבונות

שיחה עם חברת קאבריט מכרז זוטא , חינוך למינהל כספי

22.18

10/04/2019

ביצוע עבודות אחזקה -01.19מכרז : קבלת החלטות

: תחנות שאיבה זוכה חברת-והפעלת תחנות סניקת ביוב

מתן שירותי -07.19מכרז , מ"שטאנג בניה והנדסה בע

חשבות שכר וכא ,  ייעוץ חשבונאי, הנהלת חשבונות

שימוע , תקציבאי חינוך למינהל כספי זוכה קבוצת ברניר

 לחברת קאבריט22.18מכרז זוטא 



14/05/2019

לשירותי תכנון וליווי תכנוני -18.18מכרז : קבלת החלטות

מכרז , תנע ניהול פרוייקטים: וכלכלי בתחומים שונים זוכה

שירותי שמאות מקרקעין עבור המועצה והועדה -20.18

-21.18מכרז , עמיר אהרוני: המקומית לתכנון ובניה זוכה

למתן שירותי ייעוץ תחבורה ותנועה עבור המועצה 

, מ"רנו דוד הנדסת תנועה ותחבורה בע'בז: והועדה זוכה

שירותי יעוץ ניהול וליווי הטיפול בשפכי -02.19מכרז 

שירותי  -05.19מכרז , קבלת החלטה חלקית– תעשיה 

– תכנון ואדריכלות לפרויקטים בתחום שיפוט המועצה 

-08.19מכרז : פתיחת מעטפות, קבלת החלטה חלקית

שירותי ניהול פיקוח ויעוץ בתחום אחזקה ותשתית ביוב 

תשתיות  –06.19שימוע וקבלת החלטות למכרז , ומים

אברהמי : קבלן זוכה- מ"אברהמי יואב ובניו בע-רטובות

מ"יואב ובניו בע

24/06/2019

שירותי יעוץ ניהול וליווי -02.19קבלת החלטות מכרז 

תשתיות מידע : חברה זוכה- הטיפול בשפכי תעשיה 

שירותי -08.19מכרז -קבלת החלטות חלקית, וטכנולוגיות

פסילת מועמדים שאינם - ניהול פיקוח ויעוץ ביוב ומים 

אישור ספר היועצים והספקים של , עומדים בתנאי סף

המועצה

23/07/2019

הסעות ילדים ו או עובדי - 09.19מכרז : פתיחת מעטפות

, הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות

לא -לקבלת שירותי לכידת בעלי חיים-11.19מכרז זוטא 

שיקום וחידוש מסלולי ריצה -12.19מכרז , הוגשו הצעות

 - 08.19מכרז : קבלת החלטות, במוסדות חינוך במועצה

שירותי ניהול פיקוח ויעוץ בתחום אחזקה ותשתית ביוב 

מ"נבחרה חברת ארד בע-ומים 

06/08/2019

הקמת סככת  - 13.19מכרז זוטא  : פתיחת מעטפות

 – 09.19מכרז : קבלת החלטות, הצללה למגרש ספורט

שיקום וחידוש – עבודות קבלניות  – 12.19מכרז , הסעות

, מ"גלובל פתרונות פנים בע: מסלולי ריצה זכתה חברת

שירותי תכנון ואדריכלות לפרוייקטים  – 05.19מכרז 

, מ"דרורי אדריכלים בע. ד: בתחום שיפוט המועצה זוכים

רונה כהן , ניבה ואריאל אבירם, מ"מתכננים בע. ב.א

אדריכלים

13/08/2019

מתן שירותי בקרת -10.19מכרז : פתיחת מעטפות

הסעות- 14.19מכרז , ס צפית"חשבונאות לביה

20/08/2019

- חברה זוכה  - 14.19מכרז הסעות  : קבלת החלטות

מ"מטיילי לכיש בע


