רשימת קבלנים וספקים למכרזי זוטא
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טלפון  /פקס'  /דוא"ל
שם הקבלן  /ספק

רישום בפנקס הקבלנים
אישורים רישיונות
סמל

קב'

סוג

קבלן
מוכר

התמחות

בינוי ,תשתיות ,חשמל ,ביוב ,ניקוז ,ומים
 .56יצחק אוזל בע"מ

ט-
פ- -

 .54שלמה חביב

ט' -
פ' -

.51משה שרבץ

*חסר אסמכתאות
בתחומים בהם מבקש
לעבוד.

בניה
מסגרות
אלומיניום
נגרות
100
200
500
400

ג
ג
ב
ב

1
3
3
5

טרקטוריסט
הריסות ופינוי

ביוב ניקוז ומים
פינוי בורות שומנים
פינוי פסולת ושטיפה ממכון טיהור

.49עושרי יקותיאל

.48ויקטור בורביע מהנדסים

100

.46יהודה אור שיפוצים ובניה

.43חלבי אמל ובניו איטום

.40מסגריית צמרת בעמ

ג

1

בניה
ביוב ניקוז ומים
איתור מדידות ומיפוי תשתיות תת
קרקעיות
שרוול ורובוט

.47אינפרטקטכנולוגיות
מתקדמות בע"מ

.44רדרד השקעות ובנין בע"מ

בניה
כבישים תשתיות ופיתוח
ביוב ניקוז ומים
הכנות שאיבה

131

שיפוצים
שיפוצים
פיתוח חצרות
עבודות אבן וחיפוי חוץ

*לא צורף רישיון קבלן

134

עבודות איטום
קונסטרוקציות פלדה
עבודות גידור
תחזוקת מתקני משחק והצללות

2

רשימת קבלנים וספקים למכרזי זוטא
טלפון  /פקס'  /דוא"ל
שם הקבלן  /ספק

רישום בפנקס הקבלנים
אישורים רישיונות
סמל

.38שוקר בניה וסלילה

111

קב'

סוג

.33י.ש רחמים ופיתוח

111
200
210
220
400

א
ג
ב
ב
ב

1
2
1
1
1

.32פאדל חלבי ובניו

100
134

ג
ב

1
2

.30אי אס עבודות לבניה בע"מ

100

ג

1

*אין סיווג קבלני
הגיש בקשה

.29עגיבים בנין

.26חלבי איטום גגות ומבנים

131
132
134

.21גיל תייר
ואחזקת גנים

ב

1

חול

איטום גגות וקירות מבנים
בניה
שיפוצים
עבודות אלומיניום

איטום גגות ומבנים

אספקת ציוד ואביזרי חשמל
תאורת כבישים ורחובות

.18פלטם

.11לקטיבי פיתוח בע"מ

כבישים תשתיות ופיתוח
עבודות גידור
ביוב ניקוז ומים

חשמלאות
אחזקות מבנים ותקלות
אספקת חול לחצרות
ייצור התקנה ואחזקה של מתקני
משחק וכושר

.20בן חור

.12א.ס פיגומים והובלות

התמחות
ביוב ניקוז ומים
כבישים תשתיות ופיתוח
פיתוח חצרות
קירות תומכים

שיפוצים

.22אלישיר עבודות חשמל
אספקת

קבלן
מוכר

100

ג

1

בניה
חשמלאות
שיפוצים
אספקת ציוד משרדי
תאורת כבישים ורחובות

*אין רישיון

100
400
200

ג
ב
ג

1
3
4

פינוי פסולת
עבודות תשתיות ועפר
בניה

3

רשימת קבלנים וספקים למכרזי זוטא
רישום בפנקס הקבלנים
אישורים רישיונות

טלפון  /פקס'  /דוא"ל

סמל

שם הקבלן  /ספק

קב'

סוג

קבלן
מוכר

התמחות
פיתוח ובניה
עיצוב ויצור פסלים
ניהול פרויקטים חברתיים שיתוף
ציבור
ניהול ופיקוח בניה

.9בסמט נרעיון

.6דן זיו חברה לפיתוח בע"מ

100

ג

1

בניה
מסגרות ונגרות
עבודות אלומיניום
גידור

.5ב.ג חשמל

160
270

א
א

1
1

עבודות חשמל
תאורת כבישים ורחובות

.2חיים בן צמח

שם הקבלן  /ספק

בניה
גגות

* לא צירף רישיון קבלן

תיאור העיסוק
רשיונות  /תעודות  /אישורים

טלפון  /פקס'  /דוא"ל

צביעה וסימון כבישים וחניות ,תמרורים ,אבזרי ובגדי בטיחות
.39איציק קשאני
.45דרך חדשה בתנועה
העבודה 1
אזה"ת הישן
ת"ד 1359
ראש העין 48017
.28אגסי רימון מהנדסים

סימוני דרכים ושירותים עירוניים.
ט' 03-9031866
פ' 03-9011684
asaf@neway1.co.il

אספקה והתקנת תמרורים ואביזרי
בטיחות לכבישים וסימון כבישים ומעקות
אספקת ציוד תאורה וחומרי בנין .רישיון
 200:ג 1
תחם מבנה כבישים  ,יעוץ קרקע וביסוס.

מתקני משחקים

.57מתקני פסגות

התקנה של ריהוט רחוב ותיקונים
אספקה\תחזוקה של מתקני משחק וכושר
אספקה\תחזוקה להצללות במוסדות חינוך
ושטחים ציבוריים

.40מסגריית צמרת בע"מ

מבצעים תחזוקת מתקני משחקים
במוסדות חינוך והצללות

.36גרין פוינט פתרונות
חיפוי בע"מ

ביצוע משטחי בטיחות דשא גומי ומתקני
משחק והצללות

קבלני גינון

הערות

4

רשימת קבלנים וספקים למכרזי זוטא
שם הקבלן  /ספק
.58הדר גינון בע"מ

טלפון  /פקס'  /דוא"ל

תיאור העיסוק
רשיונות  /תעודות  /אישורים
עבודות גינון ,אספקה טכנית ,צמחיה
ועיצוב ,ביצוע .עבודות עפר ופיתוח

.34אופיר כהן
גינון פיתוח ואחזקה
(מושב משען )25

גינון הקמה ופיתוח

.14גינתי

עבודות גינון וגנרטורים
אספקת חומרי ניקיון ומוצרי נייר ,מוצרי פוליאתילן ,כלי אוכל חד פעמיים

.50מרכז הגבס

אספקת חומרי ניקיון

קבלני ניקיון
.13פרח השקד

ניקיון

.8פסגות אתן בע"מ

ניקיון

ציוד משרד
.19אנטר הכל למחשב
ולמשרד
.37ח.חמזה עבודות נגרות

ריהוט ומתקני אחסון משרדי
ריהוט ונגרות

הסעות
.55אגד הסעים בע"מ

שירותי הסעות קבועים ומזדמנים
אוטובוס\מיניבוס

אספקת ציוד ,כלי עבודה חומרי חשמל ,ציוד בטיחות ומיגון אש
גנרטורים ,ציוד ואביזרי חשמל,אספקה
.50מרכז הגבס
שלח חומרי בנין,מנעולים וחומרי ניקוי.
מערכות אלקטרוניקה ,מוצרי חשמל,
.23אלקטרוניקץ
ביטחון ,השכרת ציוד אורקולי,מצלמוחת
אבטחה ,מערכות קריזה לביה"ס ומקרנים
.16לנטק

ציוד למחשבים ומצלמות אבטחה

.10חסון אספקה טכנית

אספקה של חומרי בנין,מנעולים.

.3ניצן פרידברג

ציוד תאורה וקבלנים.

רהיטי משרד

.10חסון אספקה טכנית

אספקת ריהוט

.19אנטר הכל למחשב
ולמשרד

אספקת ריהוט

הערות

*רישיון לא בתוקף

5

רשימת קבלנים וספקים למכרזי זוטא
שם הקבלן  /ספק
שילוט \ בית דפוס :

תיאור העיסוק
רשיונות  /תעודות  /אישורים

טלפון  /פקס'  /דוא"ל

.24טופ שלטים

שלטים ושלטי רחוב,ייצור שלטים

.17חייק שלטים

שילוט

.31דפוס מזל

שירותי דפוס

.25י.ד גדרות

שלטים ושלטי רחוב

הערות

גידור,ייעוץ ,מחשוב ,תכנון ,ייעוץ ,סקרים ,ניהול פרויקטים ,פיקוח ,שמאות ,מיפוי ומדידות ועוד
.52אשד ניהול נכסים

שירותי מיפוי ומדידה

.1שבח

שירותי מדידה

.15א.פנקס ובניו

שירותי מדידה

.35בבל תרגומים

הקלטה ותמלול תרגומי מסמכים
הנחת קווי תקשורת,תשתיות
למחשבים,ציוד למחשבים ומצלמות
אבטחה

.41תשתיות מידע
וטכנולוגיות בע"מ

יעוץ מחשוב ,מתקין מערכות מידע
ותקשורת

.53אביגיל אברמוביץ'

פרסום ,יחסי ציבור ,עיצוב גרפי ,ניהול
רשתות חברתיות,ומדיה,קד"מ,ניהול
פרויקטים ציבוריים תקשורתיים

.42ארכיב

שירותי ארכיב,סריקה,תוכנה לניהול
מסמכים,גיבוי,אחסון,קלטות גיבוי בבונקר
תת קרקעי.

.7איטים קשר קהילה

יעוץ אסטרטגי שיווקי,מיתוג גרפיקה יחסי
ציבור,פרסום,ליווי תהליכים כלכליים
וניהול פרויקטים שונים ,רכש מדיה וניהול
מדיה.

.4רון פישמן רו"ח

יעוץ בנושא חינוך,רווחה,ביקורת פנים
להגברת אכיפה עובדי קבלן

.16לנטק

קונסטרוקציותפלדה,שלטים,מסגרות
.25י.ד גדרות
עבודות אלומיניום גידור.
גידור אתרי בניה ותשתיות,מחמאים
.59י.ד גידור ומתכות
חינוך,
מוסדרות
לאירועים,גידור
בע"מ
קונסטרוקציות
םפלדה,שששלטים,מסגרות,עבודות גידור
תיקון מכירה והתקנה של מדי מים ,קוצבי מים ומשאבות דשן ומוצרי תשתית למים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ותקשורת
.27פרידמן ליאור על
המים

תחזוק ושיפוץ מזרקות\טיפול בתקלות
מים

