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 ספק זוכה

109PC/11סנו פרופשונלהסתיים20.9.1110.10.11מ"פומבי עם הליך מו חומרי ניקיון

211AD/12 מרגלית-לםהסתיים5.12.1227.12.12מ"פומבי עם הליך מומשרד פרסום

303CL/11הסתיים16.3.1120.4.11מ"פומבי עם הליך מוליסינג רכביםLease4U

402DM/11משקט+ משקר הסתיים20.2.1128.2.11מ"פומבי עם הליך מומכונות ממכר אוטמטיות

507BU/13מטריקסהסתיים6.8.139.9.13מ"פומבי עם הליך מומערכת גיבוי נתונים

601RF/13להבותהסתיים2.10.1324.10.13מ"פומבי עם הליך מומערכות ספרינקלרים

707CT/12שמיאבהסתיים27.8.1212.9.12מ"פומבי עם הליך מוקפיטריה

811ST/13מטריקסהסתיים19.11.1316.12.13מ"פומבי עם הליך מומערכת לאחסון נתונים

901DM/13משקר    הסתיים6.5.1313.5.13מ"פומבי עם הליך מומכונות ממכר אוטמטיות

1004VD/11 VOD ל"בזק בינהסתיים5.5.1113.6.11מ"פומבי עם הליך מו

1105SS/11ל"בזק בינהסתיים5.5.111.6.11מ"פומבי עם הליך מומידע ורשת' אבטחת מע

1208IN/12הסתיים21.8.1230.9.13מ"פומבי עם הליך מוביטוחAON

1301ES/12אחים עאמרהסתיים4.3.122.4.12מ"פומבי עם הליך מובית כיח

1412ES/12עלי חסןהסתיים17.2.135.3.13מ"פומבי עם הליך מוכיתת פיזיותרפיה

1501WA/12יעקב כהןהסתיים22.1.129.2.12מ"פומבי עם הליך מונגישות בית הדסה

1604EM/12הסתיים10.6.121.8.12מכרז סגורמערכת לניהול בחינותImage.net(itti)

1704PL/11טכוםהסתיים5.5.111.6.11מ"פומבי עם הליך מועמדת מרצה

1801WS/12אפרים רומנוהסתיים22.1.1215.4.12מ"פומבי עם הליך מוקירות תומכים

1907LF/12הסתיים13.8.1221.8.12מכרז סגורריהוט מעבדה
Mintz ריהוט
Sarel כסאות

2001BS/14בוטל23.2.1410.3.14מ"פומבי עם הליך מוחנות ספרים

2106CL/14 (ליס פור יו)פסיפיקהסתיים25.6.1428.7.14מכרז פומבירכבים- ליסינג תפעולי



2204AG/14סינאלהסתיים25.6.1410.8.14מכרז פומביקרוסלות ובקרות כניסה

23S10/14בוטל19.11.1430.11.14מכרז פומביח"מכירת מידוף ספרייה בבית כי

2411TA/14מ"כנפי משק תור בעהסתיים22.1.1516.2.15מכרז פומבימתן שירותי סוכנות נסיעות

2503CP/15סנו פרופשונלהסתיים23.3.1515.4.15מכרז פומביאספקת חומרי ניקוי

2602TX/15מוניות אדרת,  אגד תעבורההסתיים21.5.1521.6.15מכרז פומבישירותי הסעה ,
מוניות המבריק

2706PT/15ראיד חטיבהסתיים6.8.1510.9.15מכרז פומביאספקה והתקנת מבנה שירותים יבילים

2807CT/15בוטל8.10.1515.10.15מכרז פומבימכרז קפיטריה

2907IT/15 מכרז מערכות תקשורתITבזק בינלאומיהסתיים18.10.155.11.15מכרז פומבי

3011AD/15הופר-אפהסתיים11.10.1522.10.15מכרז פומבימכרז פרסום

3112TA/16קשרי תעופה, אורטלהסתיים7.3.1617.3.16מכרז פומביהפקה וארגון פעילות נופש

3206CD/15בוטל6.4.1631.8.16מכרז פומבימכרז קומבינציה

3305FR/16 גנית פארקהסתיים26.6.1625.7.16מכרז פומביפנים וחוץ- מכרז ריהוט ישיבה

3409IT/16הסתיים25.9.169.10.16מכרז פומבימכרז לאספקת מחשבים ניידיםONE 1

3508DM/16הראל אוטומטיקהסתיים12.12.165.1.17מכרז פומבימכרז להצבת והפעלת מכונות ממכר אוטומטיות

3607ST/17בוטל20.8.1719.9.17מכרז פומביהחלפת מערכת אחסון נתונים

3708CL/17בוטל20.8.1714.9.17מכרז פומביליסינג תפעולי רכבים 

3808IN/17ב.ק.י, (הכשרה)גבאי הסתיים6.9.1724.9.17מכרז פומבימערך ביטוחי

3904WB/17מ "האחים אבו עיאש בעהסתיים23.4.1721.12.17מכרז פומבימכרז בינוי

4010CL/17בוטל18.10.178.11.17מכרז פומביליסינג תפעולי רכבים

4102ST/18בזק בינלאומיהסתיים22.2.1829.3.18מכרז פומביהחלפת מערכת אחסון נתונים

4205EL//18גמא טקהסתיים5.7.1830.7.18מכרז פומביארונות חשמל



4309AD/18אקליפטוס הסתיים21.10.188.11.18שלבי-מכרז פומבי דומכרז לבחירת משרד פרסום

4402MA/19מ "ש בע.ט.סדן יהסתיים1.7.1921.7.19מכרז פומבימכרז מעלון

4506VB/19מ "האחים אבו עיאש בעהסתיים 22.8.1918.9.19מכרז פומבימכרז תוספת קומה בבית וואהל

4607RF/19אל בניה וגגות.בי.א29.8.1916.9.19מ"מכרז פומבי עם הנליך מומכרז שיפוץ גג רעפים בבית הדסה

4707TX/19 הסתיים22.7.1918.8.19מכרז פומבי(מוניות)מכרז שירותי הסעה
מוניות , מוניות אדרת

מוניות ניצב, המבריק

4808CL/19פרח השקדהסתיים19.9.1923.10.19מכרז פומבימכרז שירותי ניקיון

4909CT/19קוביס קפה (קובי בן זקן הסתיים19.9.1923.10.19מכרז פומבימכרז קפיטריה ועגלת קפה

5012TR/19בוטל 7.1.2021.1.20מכרז פומביל"מכרז לארגון וביצוע השתלמות עובדים בחו
אשת ארגון שרותי תיירות 

מ"בע

5102IT/20בזק בינלאומיהסתיים 5.4.202.6.20מכרז פומביתקשורת ואבטחת מידע

5202CL/20בוטל5.4.2020.5.20מכרז פומביליסינג רכבים

5303SC/20בן בטחון הסתיים5.4.2027.4.20מכרז פומבישירותי שמירה

5401GA/20מ"קלרם יעקובוביץ בעהסתיים14.5.2011.6.20מכרז פומבימכרז קרוסלות כניסה

5604BD/20 מ"מפתחי הגליל בע. פ.יהסתיים14.5.2018.6.20מכרז פומביבית בוסל- מכרז פיתוח חוץ

5704TR/20 ש"אלקטרה אלקו התק' חבהסתיים14.5.2025.6.20מכרז פומבי(זיווד חדר טרפו)מכרז אנרגיה מתח גבוה ונמוך

5807SM/2013.8.2025.10.20מכרז פומבימכרז סימולטורים ובובות סימולציה

5908TR/2013.3.2025.10.20מכרז פומבימכשור וציודים רפואיים, מכרז לאספקת מיטות

6011EC/20בוטל26.11.2021.12.20מכרז פומביאבטחה ובקרות כניסה' מכרז מע

6006SL/20 12.1.2113.4.21מכרז פומבירכישת זכויות בנכס מקרקעין במכללה

6101EC/21בינת יישום מערכות הסתיים9.2.212.3.21מכרז פומביאבטחה ובקרות כניסה' מכרז מע


