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 לכבוד

 באמצעות מייל שכתובתו: 
 

 
 

 שלום רב, 
 
 

 בקשתכם לקבלת מידע בנושא תוצאות מכרזים : הנדון
 
 
 
 

 .22.9.2019קיבלתי את מכתבך מיום 

 

 הטבלה עם הנתונים שביקשתם בפנייתכם. להלן 

 
 

התקשרויות המשרד, הכוללות התקשרויות עם חברות שזכו במכרזים, מתפרסמות מידי רבעון באתר 

 תחת הנושא "מאגר תשובות".  https://foi.gov.il/he/searchחופש המידע בקישור 

 
 
 
 
 
 

 
 בברכה,

 
 יסמין סיאני

 ממונה על העמדת מידע לציבור
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שם החברה  נושא המכרז מספר מכרז 

 הזוכה

ערך ההצעה 

 הזוכה

קבלת שירותי צילום עבור משרד  132/2018  .1

 האנרגיה

  המכרז בוטל

הקמת עמדות טעינה  –קול קורא  116/2018  .2

 לרכבים חשמליים (DC)מהירות 

תוצאות המכרז 

פורסמו באתר 

משרד האנרגיה 

 . בקישור המצורף

 

שתיה אספקת, הובלת ופריקת מוצרי  13/2019  .3

 וציוד חד פעמי

אלברט שווק 

 בע"מ

32,667 ₪ 

 בתוספת מע"מ

המבדקה  שירותי בדיקת תזקיקים על פי התקנים 17/2019  .4

 הכימית 

 

500,000 ₪ 
 בתוספת מע"מ

המכון הישראלי 

 לאנרגיה

180,000 ₪ 

 בתוספת מע"מ

פיתוח, הקמה והפעלה של קורסים  29/2019  .5

 לניהול מתקדם

  המכרז בוטל

קול קורא השקעה במו"פ בנושאי  10/2019  .6

לקים, מים ואנרגיה, התייעלות דאנרגיה, 

 אנרגטית, כרייה וחציבה

טרם הסתיים 

 ההליך המכרזי

 

תוצאות המכרז  האצת פרישת רשת החלוקה 42/2019  .7

פורסמו באתר 

משרד האנרגיה 

 .בקישור המצורף

 

קול קורא להשקעת המשרד בנושאי  11/2019  .8

תחליפי דלקים, מים ואנרגיה התייעלות 

 אנרגטית כרייה וחציבה 

טרם הסתיים 

 ההליך המכרזי

 

מתן שירותי ייעוץ כלכלי וטכנו כלכלי  38/2019  .9

 משק האנרגיה והמיםבתחום 

אקוטריידרס 

 בע"מ

299,145 ₪ 

 בתוספת מע"מ

ביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות  51/2019  .10

 וכמות חומר הגלם באתר מגדל צדק

טרם הסתיים 

 ההליך המכרזי

 

ביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות  50/2019  .11

 וכמות חומר הגלם באתר מודיעים

טרם הסתיים 

 ההליך המכרזי

 

ביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות  52/2019  .12

 וכמות חומר הגלם באתר זנוח

טרם הסתיים 

 ההליך המכרזי

 

 

https://www.gov.il/he/departments/news/electric_car_dc_070819
https://www.gov.il/he/departments/news/ng2_connecting

